نموذج طلب القبول
تعليمات هامة
مرحبًا بك في الجامعة العربية المفتوحة  -لبنان
لكي يتم النظر في طلبك الرجاء التأكد مما يلي:
• الكتابة بخط واضح.
• اإلجابة على جميع األسئلة بدقة.
• إرفاق الوثائق التالية مع الطلب:
ـ صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها
ـ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية ( الهوية؛ إخراج القيد؛ جواز السفر )....
ـ ثالث صور شمسية
ال تتقدم بالمستندات األصلية مع الطلب ( كالشهادات الدراسية األصلية )
ولكن بصور مصادق عليها وفق األصول إذ إن إدارة الجامعة تحتفظ بكل المستندات وال يحق لك إسترجاعها ولو رفض طلبك.
وضع جميع الوثائق المطلوبة مع الطلب
داخل الملف وتسليمه لمكتب القبول والتسجيل

Applicant Number

رقم الطلب

Name in Arabic

اإلسم باللغة العربية

اإلسم األول

إسم العائلة

إسم األب

Name in English

اإلسم باللغة اإلنكليزية

Mother’s Maiden Name

إسم األم قبل الزواج

Family Name

Father’s Name

First Name

Program to which you have applied

البرنامج الذي ترغب اإللتحاق به

لإلستخدام الرسمي فقط
القبول

العام الجامعي (

/

)

خريف

ربيع

صيف

مالحظات
المستندات المطلوبة
 3صور شمسية

طالب من جنسية غير لبنانية:

طلب معادلة مقررات:

إخراج قيد فردي أو هوية

مصدر تمويل  /إفادة راتب

نموذج معادلة المقررات

البكالوريا اللبنانية  -قسم ثاني

إفادة سكن من المختار

كشف العالمات الرسمي

صورة مصدقة (أو ما يعادلها)

البكالوريا الفنية:

صورة مصدقة (أو ما يعادلها)

صورة عن اإلقامة

رقم المتقدم (كما يظهر على إيصال دفع رسوم طلب القبول)

إختر البرنامج الذي تود اإللتحاق به
تكنولوجيا التصميم الجرافيكي
والوسائط المتعددة

تقنيات المعلومات والحاسوب

Information Technology & Computing

Graphic and Multimedia
Design Technology

تقنيات المعلومات والحوسبة

(ITC) Information Technology and Computing

إدارة األعمال

تقنيات المعلومات والحوسبة  /الحوسبة

أنظمة

تقنيات المعلومات والحوسبة  /اإلتصاالت
(ICT) Information and
Communications Technology

تقنيات المعلومات والحوسبة  /إدارة األعمال
(CwB) Computing with Business Studies

Web Development

Translation

إدارة األعمال

Systems

Management

تسويق

تمويل (تمويل األصغر)

اإلعالم اإللكتروني
Electronic Media

Marketing

 Finance & Microfinanceدراسات التربية

محاسبة

إدارة الموارد البشرية

Accounting

تطوير شبكة االنترنت العنكبوتية

اللغة اإلنكليزية وآدابها

English Language & Literature

الترجمة

Business Administration

)(C) Computing (Programming

اللغة اإلنكليزية وآدابها

English Language & Literature

إقتصاد

Elementary Education

Human Resource
Management

Economics

بكالوريوس التربية في
التعليم اإلبتدائي

Bachelor in
Elementary Education

برنامج حر

Non Degree

Name in Arabic

اإلسم باللغة العربية
اإلسم األول

إسم العائلة

إسم األب

Name in English

اإلسم باللغة اإلنكليزية
Mother’s Maiden Name

Father’s Name

Family Name

الجنس
ذكر

أنثى

تاريخ الميالد
سنة
يوم شهر
رقم بطاقة الهوية

إسم األم قبل الزواج

متزوج

أعزب

الحالة اإلجتماعية
أخرى

مكان الميالد

رقم إخراج القيد

رقم جواز السفر

First Name

حدد

رقم السجل

ا لجنسية

الجنسية األخرى

رقم هاتف الطالب
خليوي

ثابت
فاكس
البريد اإللكتروني

عنوان السكن الدائم اللغة العربية (إلزامي)
القضاء

القرية /
المدينة

الشارع

البناية

الطابق

العنوان
البريدي

عنوان السكن الدائم اللغة االنجليزية (إلزامي)
District

Village /
City

Street

Building

Floor

Post
Address

معلومات عن شهادة الثانوية

*

نوع الشهادة والتخصص

إسم المدرسة

نوع المدرسة

العالمة

ا لمنطقة

سنة التخرج

الدولة

رسمي
خاص

* علوم عامة ،علوم الحياة ،آداب وإنسانيات ،إجتماع وإقتصاد ،تقني ....
هل لديك أية ساعات معتمدة أنهيتها بعد حصولك على شهادة
الثانوية في جامعة معترف بها وترغب الطلب في معادلتها؟

نعم

كال

إذا كانت إجابتك كال ،إنتقل إلى السؤل التالي
إذا كانت إجابتك نعم ،إمأل المربع أدناه
إسم الجامعة

اإلختصاص

* إجازة بكالوريوس ،دكتوراه ،مجيستير ....

السنة

الساعات المعتمدة
المرادة معادلتها

*

نوع الشهادة

معلومات عن األهل
�

هل األب على قيد الحياة ؟
هل هو متقاعد ؟

نعم

كال

نعم

كال

هل يعمل ؟

نعم

كال

إذا كانت اإلجابة بنعم حدد

(الجيش  ،أمن عام  ،درك  ،جهه اخرى)

إذا كان األب يعمل حدد نوع العمل أو إسم الوظيفة
قطاع عام

مكان العمل
�

قطاع خاص

على حسابه الخاص

رقم الهاتف

هل األم على قيد الحياة ؟
هل هي متقاعدة ؟

نعم

كال

نعم

كال

هل تعمل ؟

نعم

كال

إذا كانت اإلجابة بنعم حدد

(الجيش  ،أمن عام  ،درك  ،جهه اخرى)

إذا كانت األم تعمل حدد نوع العمل أو إسم الوظيفة
قطاع عام

مكان العمل

قطاع خاص

على حسابه الخاص

رقم الهاتف

إذا كنت متزوجًا
هل لديك أوالد؟
هل الشريك يعمل؟

نعم

كال

عدد
كال

نعم

إذا كان الشريك يعمل حدد نوع العمل أو إسم الوظيفة
قطاع عام

رقم الهاتف

مكان العمل

في رأيك ما هو مستواك في اللغة اإلنكليزية ؟
ممتاز

جيد جدا

جيد متوسط

مقبول

ضعيف

هل لديك جهاز كمبيوتر شخصي في المنزل ؟
نعم

كال

هل لديك إمكانية دخول اإلنترنت  Internetخارج الجامعة؟
نعم

كال

قطاع خاص

على حسابه الخاص

هل أنت مرتبط بعمل في الوقت الحالي؟
نعم

كال

إذا كانت إجابتك كال ،إنتقل إلى السؤل التالي  /إذا كانت إجابتك نعم ،إمأل التفاصيل المتعلقة بوضع العمل
هل أنت مرتبط بعمل؟

بدوام كامل

بدوام جزئي

مانوع الجهة التي تعمل فيها ؟

حكو مية

خاصة

على حسابك الخاص

حدد نوع العمل او إسم الوظيفة
حدد مكان العمل

في حال حصول أي طارىء للطالب في الجامعة يرجى االتصال بي.....
اسم الشخص
رقم الهاتف

معلومات إضافية
حدد فئة الدم
حدد اليد التي تكتب بها

اليمنى

اليسرى

هل لديك أية هوايات ؟ حدد ....
هل لديك أية إحتياجات خاصة  /إعاقة جسدية تتطلب تجهيزات خاصة ؟

نعم

إذا كانت إجابتك بنعم يرجى
تحديد نوع اإلعاقة أو الحاجة

* التوقيع

التاريخ

* توقيعك هو اقرار منك بأن المعلومات التي قدمتها في هذا الطلب صحيحة ودقيقة
الرجاء إبالغ مكتب القبول والتسجيل عن اي تغيير في المعلومات الواردة في هذا الطلب.

شكرًا لك على ابداء رغبتك في اإللتحاق بالجامعة العربية المفتوحة
لإلستخدام الرسمي فقط
تم التأكد من أن كافة عناصر النموذج قد تمت تعبئتها وتم تقديم كافة الوثائق المطلوبة
اسم الموظف
التاريخ

توقيع الموظف

كال

الطيونة
بدارو | بيروت
+ 961 1 392139 : هاتف
+ 961 1 392146 :فاكس

انطلياس
طريق الداخلي | جبل لبنان
+ 961 4 404101 : هاتف

Website: www.aou.edu.lb

Tayouneh
Badaro | Beirut
Phone: +961 1 39 21 39
Fax:

+961 1 39 21 46

Antelias
Internal Road | Mount Lebanon
Phone: +961 4 404 101

E-mail: contactus@aou.edu.lb

