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  كلية العلوم الطبية – نموذج طلب التحاق بالجامعة 

  التكاملي طب برنامج ال

  القبول والتسجيل. قسمالرقم الجامعي ( ........................................) يعبأ من قبل 

  عزيزي الطالب.. عزيزتي الطالبة: يرجى تعبئة النموذج بدقة وبوضوح، 

  وإرسال الوثائق اآلتية مع الطلب: 

  البكالوريوس. صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة للتسجيل في 

 مع كشف الدرجات. صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس للتسجيل في الماجستير 

 نسخة  مع كشف الدرجات  للتسجيل في الدكتوراه  صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس والماجستير +
 .رمن رسالة الماجستي

  الهوية الشخصية). –صورة عن إثبات الشخصية (جواز السفر 

 ة. حديث صورة شخصية 

  

  البيانات الشخصية:

  اسم العائلة  اسم الجد   اسم األب   االسم األول   االسم باللغة العربية

االسم بالحرف الالتيني  
  (اإلنجليزي)

  اسم العائلة  اسم الجد  اسم األب  االسم األول 

    أو الجواز   الرقم الوطني

    مكان الميالد    تاريخ الميالد

    مدينة اإلقامة     بلد اإلقامة 

  ذكر           أنثى      الجنس:     الجنسية 

رقم الهاتف مع المفتاح 
  الدولي 

  
  هاتف آخر 

  

    البريد االلكتروني

    عنوان السكن 

    نوع العمل الحالي 

    هل لديك إنترنت؟     هل لديك حاسب آلي؟ 

  دكتوراهبكالوريوس            ماجستير                            البرنامج المطلوب:
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  المؤهالت العلمية:

  الشهادة المدرسية
    اسم المدرسة الثانوية 

    اسم البلد التي حصلت منها على الثانوية 
    اسم المدينة 

التخصص الدراسي (علمي، أدبي، مهني، صناعي، 
  زراعي، تجاري). 

  

    المعدل
    سنة التخرج 

  

  (لطالب الماجستير والدكتوراه)الشهادة جامعية 
    جامعة / الكلية اسم ال

    التخصص (بكالوريوس) في 
    اسم البلد التي حصلت منها على البكالوريوس

    اسم المدينة 
    المعدل

    سنة التخرج 
  

  الشهادة جامعية (لطالب الدكتوراه)
    اسم الجامعة / الكلية 

    التخصص (ماجستير) في 
    حصلت منها على الماجستيراسم البلد التي  

    اسم المدينة 
    المعدل

    سنة التخرج 
  

  الفصل الدراسي: .................... الذي ترغب بدء الدراسة فيه: ...............................العام الجامعي 

  .. ...................................................................................مالحظات ترغب في إضافتها: 
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  أسماء أشخاص يمكن الرجوع إليهم:

  الهاتف   طبيعة العالقة   االسم  #

1        

2        

  

  إقرار وتعهد:

  أتعهد بالتقيد التام بالتعليمات التالية: 

  وتعليماتها وقراراتها. االلتزام الكامل بأنظمة الجامعة 

 .التقيد بامتحانات الفصل الدراسي في الوقت المناسب 

 .االلتزام بتسديد كامل المستحقات المالية المترتبة علي في حال االنسحاب أو االنقطاع عن الدراسة 

  .كافة المعلومات المكتوبة في هذا النموذج صحيحة 

  

    التاريخ     التوقيع     مقدم الطلب 

  

  إلى البريد االلكتروني:وترسل  مع هذا الطلب، على الماسح الضوئي (سكانر) مطلوبةاألوراق التسحب 
aiuniversity7@gmail.com  

  

  خاص بقسم القبول والتسجيل:

    التاريخ     التوقيع    مدير األكاديمية
  

    التاريخ     التوقيع     قسم التسجيل 
  

    التاريخ     التوقيع     عميد الكلية
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 الدفعات المالية للسنوات الدراسية: 

   البكالوريوس في  للرسوم  األولى  الماجستير    600الدفعة  وفي   967دوالرا، 
وللدكتوراه   تقسيط    1600من  دوالرا،  ويتم  استردادها،  يمكن  وال  دوالرا، 

الدراسية الفصول  على  المتبقية  الموقع    الرسوم  في  الموضح  الجدول  بحسب 
 االلكتروني.

iu.com/wp‐https://ai  

  

 شاكرين لكم تعاونكم،،، 

 

 مجهورية النيجر 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبداع 

جامعة أيب بكر إبراهيم الدولية    

REPUBLIQUE	DU	NIGER	
MINISTERE	DE	L’ENSEIGNEMENT	SUPERIEUR,	
DE	LA	RECHERCHE	ET	DE	L’INNOVATION	
UNIVERSITE	PRIVEE	INTERNATIONALE	

ABOUBACAR	IBRAHIM	

 


