إستمارة تسجيل – بوليتكنك أبو ظبي
رقم الطلب:
برامج أبوظبي:

السنة الدراسية:
الدبلوم العالي في التكنولوجيا النووية
تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية
تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات
المؤهالت الوطنية

مقر الدراسة :
برامج العين:

تكنولوجيا هندسة البترول
تكنولوجيا علم األرصاد الجوية

أبوظبي \ العين

تكنولوجيا هندسة الطائرات
تكنولوجيا صيانة الطائرات

البيانات الشخصيـــــة
االسم االول

اسم االب

اسم الرابع

اسم الجد

القبيلة

العشيرة

االسم بالكامــــــل :
الجنسيــــــــــــــة :
الديانـــــــــــــــــه :
مكـــــان الميــالد :
رقم جواز السفـر :
الرقم الموحــــــد :
رقم خالصة القيد :

الجنـــــــــــــــــــــــس:
المذهـــــــــــــــــــــب :
تاريــــخ الميـــــــــالد:
مكان الصـــــــــــدار :
تاريخ االنتهــــــــــاء :
رقم الهــــــويــــــــة :

رقم الهاتف المتحرك:
المدينــــــــــــــــــــة :
البريد االلكترونــــي :
جنسيــــــــــــة األب :
جنسيــــــــــــة األم :

المنطقــــــــــــــــــــة :
سكن طالبي (للطالب فقط)

البيانات االكاديميــــــــة
بيانات الشهادة الدراسيــــــــة :
اسم المدرســــة :
الصف السابـــق :
سنة التخــــــرج :
عنوان المدرسة :
الدولـــــــــــــــة :
المنطقـــــــــــــة :

نعم

ال

صورة شخصية

رقم الهــــــــاتف :
رقم الهــــــــاتف :

حالة المدرســـة :
المعـــــــــــــــدل:
داخل الدولة

نعم
هل التحقت /ي بتعليم بعد الثانوية العامة :
الكلية/الجامعة
سنة اللتحاق

الشهادات والدورات التدريبيــة :
الدورة  /الشهادة
EmSat-English
EmSat-Arabic
EmSat-Math
EmSat-Cham.
EmSat- Physics
EmSat-C/S

ذكر

أنثى

النتيجة  /الدرجة

حكومــــــية

خاصــــــــــــة

خارج الدولـــة ( إذا كانت االجابة خارج الدولة ،يرجى كتابة التفاصيل أدناه )
المدينـــــــــة :
ال

إذا كانت الجابة بنعم يرجى تعبئة الجدول
مدة الدراسة
GPA
التخصص

تاريخ الحصول عليها

البيانات الوظيفية (جهة العمل ) /المنحة الدراسية: :
جهة العمل الحالية:
الرقم الوظيفي :
الدرجة الوظيفية :
عنوان العمل :

جهة اصدار الشهادة  /الدورة

المهنة:
تاريخ التعيين :
تاريخ انتهاء العقد :
الوضع القانوني:

يرجى كتابة ما ال يقل عن  3أسطر عن سبب إختيارك للدراسة في أبوظبي بوليتكنك وتوقعاتك

ولي األمر
مقدم الطلب شخصيا
تم تقديم الطلب من قبل:
أقر بأن جميع البيانات الموضحة آنفا صحيحة وخالف ذلك أتحمل كافة المسؤولية وعلى هذا أوقع أدناه.
توقيع مقدم الطلب :
االسم:
الستخدام الدارة:
استلمت صورة عن الوثائق واألوراق الشخصية المطلوبة من مقدم الطلب

الساعات المنجزة

التوقيع :
التاريخ :

مقر الدراسة (المدينة/االمارة)

جهة االعتماد أو التصديق

حكومي

خاص

إستمارة تسجيل – بوليتكنك أبو ظبي
األوراق الناقصة:

االسم:
التوقيع  /التاريخ:

متطلبات التسجيل
o
o
o
o
o
o
o
o
o

أن يمتلك الطالب جواز سفر وبطاقة هوية سارية المفعول.
طالب المسار المتقدم والنخبة الحاصلين على الشهادة الثانوية بمعدل  %75وما فوق.
طالب المسار العام الحاصلين على الشهادة الثانوية بمعدل  %85وما فوق.
الحصول على درجة األمسات في اللغة األنجليزية  1100ومافوق.
الحصول على درجة األمسات في الرياضيات  ، 1100بالضافة إلى درجات الفيزياء  ،الكيمياء أو علم الحاسوب بدرجة .1100
إنجاز أمتحان أمسات اللغة العربية
يحصل معظم المتقدمين على رعاية منظمات صناعية رسمية.
على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية.
على المتقدمين الحصول على شهادة حسن سير وسلوك جديدة من الشرطة.

الوثائق واألوراق المطلوبة
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نسخة أصلية أو صورة طبق األصل عن شهادة الثانوية العامة الصادرة من دولة االمارات العربية المتحدة ومصدقة من وزارة التربية والتعليم بالدولة .أما اذا كانت
شهادة الثانوية العامة صادرة من خارج الدولة ،فيجب معادلتها من وزارة التربية والتعليم بالدولة ومرفق معها كشف الدرجات.
صورة عن جواز السفر ساري المفعول باالضافة الى صفحة الرقم الموحد واألضبارة.
صورة عن بطاقة الهوية من الجهتين.
صور شخصية ملونة.
صورة عن خالصة القيد كاملة) لمواطني دولة المارات فقط)
صورة عن شهادة الميالد.
إقرار بحالة الطالب الصحية.
شهادة اللياقة الصحية (عمل فحص طبي في إحدى المستشفيات الحكومية).
شهادة من مقر الدراسة الحالية  /السابقة (الجامعية) تفيد حسب ما هو موضح ببيانات االلتحاق بالدراسة ما بعد الثانوية العامة المبينة في الصفحة ( )1من هذه
االستمارة.

مالحظات هامة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تسليم هذه االستمارة إلى أبوظبي بوليتكنك ال يعني بأن الطالب قد تم قبوله.
تصدر هذه االستمار ة من أبوظبي بوليتكنك ،وتعتبر جميع البيانات المبينة باألستمارة خاصة وال يجوز االطالع عليها اال للمخولين بذلك.
تعبئ االستمارة بدقة تامة وحسب المستندات الرسمية ،وفي حال عدم تعبئة جميع الخانات بالشكل المطلوب لن ينظر في الطلب.
تسلم االستمارة بعد تعبئتها ومرفقة بجميع المستندات المطلوبة إلى قسم تسجيل أبوظبي بوليتكنك.
ال يحق لمقدم الطلب إسترجاع صور من هذه المستندات.
تحديد التخصص يعتمد على األداء في السنة التأسيسية( .للمزيد من المعلوما ت يرجى الرجوع إلى كتيب الطالب) على الموقع الرسمي ألبوظبي بوليتكنك
www.adpoly.ac.ae

