نموذج الطلب للطالب االجانب
(APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS)

جامعات روسيا الحكومية
 السنة الدراسية20___/20___
(RUSSIAN STATE UNIVERSITIES)

(Academic Year)

التعليم في المستقبل
(FUTURE EDUCATION)

الطالب الذين يرغبون بمتابعة الدرسات العليا
(Students for Advanced Studies)

دراسة الدكتوراه

(Ph. D. Program)

دراسة الماستر

(Graduate Program)

:البرنامج الدراسي المرغوب بدراسته

(الدراسة الجامعية )البكالوريوس
(Undergraduate Program)

(Preferred degree program)

البرامج األكاديمية المرغوبة/  موضوع البحث/ التخصص

(Specialty / Research Subject / Academic Preferences)

1.

2.

()ان لم تختار جامعة محددة يمكنك ان تبقي هذا الحقل فارغ ومركزنا يقوم باختيار الجامعة المناسبة لك

الجامعة الرغوبة للدراسة بها
(Preferred university)

(If you haven’t chosen universities, you can leave this field blank and we will find university suiting you best)

(معلومات شخصية )كما هي مذكورة في جواز السفر
(PERSONAL DETAILS (as shown on your foreign passport)

االسم الثاني

االسم

(Middle name)

االسم في الجواز

الشهرة

(Given Name)

(Passport name)

(Family Name)

الحالة العائلية

أنثى

(Marital status)

(Female)

ذكر

الجنس

(Male)

(Gender)

الجنسية

تاريخ الميالد

(Nationality)

(Date of Birth)

تاريخ االنتهاء

تاريخ المنح

(Date of expire)

رقم الجواز

(Date of issue)

(Passport No.)

العنوان في بلد المنشأ

(Address in Home Country)

عنوان السكن الدائم

(Permanent Home Address )

عنوان البريد الحالي

(Current Mailing Address)

االيميل

رقم الهاتف

(E-mail)

(Telephone number)

متى ستقدم على الفيزا الى روسيا

(Where will you apply for Russian visa?)

الخلفية التعليمية

(EDUCATIONAL BACKGROUND)

المدرسة
(SCHOOL)

الموقع

التسمية

(Location)

(Name)

-

الشهادة المستلمة

(Received Certificate)

(المدة الدراسية )يوم\شهر\سنة – يوم\شهر\سنة

Duration of study (y/m/d – y/m/d)

(معهد\جامعة )ان تم حضورها

(COLLEGE/UNIVERSITY (IF ATTENDED))

الموقع

التسمية

(Location)

(Name)

-

الدرجة العلمية

(Degree Awarded)

(المدة الدراسية-)ان كان جوابك نعم الرجاء ادخال اسم الجامعة –التخصص

(If “Yes”, please state the name of university, specialty, duration of study)

()الرجاء االفصاح اين و متى درستها

(If “Yes”, please state when and where)

ال

(No)

ال

(المدة الدراسية )يوم\شهر\سنة – يوم\شهر\سنة

Duration of study (y/m/d – y/m/d)

نعم

(No)

(Yes)

نعم

(Yes)

هل سبق و درست في روسيا

(Have you ever studied in Russia?)

هل سبق و درست اللغة الروسية

(Have you ever studied the Russia language?)

الملحق
(APPENDIX)

الرجاء ارفاق االوراق التالية مع نموذج الطلب

(Please offer the following materials with the application form)

1. نسخة من جواز السفر
(Copy of passport)

2. شهادات التخرج موثقة ودرجتها

(Notarized graduation certificates and the degree certificates)

كل المعلومات الموجودة في الطلب صحيحة و صادقة

(All the information given in this form is true and correct)

توقيع صاحب الطلب

(Signature of the Applicant)

التاريخ

(Date)

