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The International Colleges of 
Islamic Science 

الجامعة العالمیة للعلوم  
 اإلسالمیة

  Application Form   الدراسات العليا االلتحاق يفطلب 
Photograph  Postgraduate Studies (MPhil / PhD)   ) / ماجستير الفلسفة ( الدكتوراه 

 
 ................................................. :Refمات باللغة العربیة واالنجلیزیةالمعلو كتابةیجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• Personal  Details • معلومات شخصية 

Surname: 
 
…………………………     Other Names: ………………………             ……………………… 
          

 اللقب:

   ……………...……………………   :First Name … ................ اسم األب: …………… ................. االسم:
 :Place and date of birth ................................................................... مكان وتاريخ الوالدة:

 :Nationality ............................................................................................. الجنسية:
 Female              Male               Sex                أنثى   ذكر    الجنس  

  Marital Status                Single        Married    متزوج  أعزب   : الحالة االجتماعية

 Correspondence............................................................................عنوان المراسلة:          
address:  

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 Tel:  .....................................................................................................  رقم التلفون

 Fax:   ...................................................................................................  رقم الفاكس

 :Email ............................................................................................. البريد االلكتروني:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• Qualifications ( A Level or equivalent ) •  اما يعادلهالشهادة الثانوية أو  -المؤهالت العلمية 

School / Institute: ..................................................................... :اسم المدرسة أو المعهد 

Graduation Year: ............................................................................. : سنة التخرج 
 

• Undergraduate & Postgraduate Studies • : الدراسة الجامعية 

Grade الدرجة أو التقدير Subject لتخّصصا Degree نوع الشهادة University اسم الجامعة 
 
 
 

  

 
Graduation Year: ...................................................................... : سنة التخرج 

( Attach Copies of Certificates )  العالماتيُرفق مع الطلب صورة مصدقة من المؤهالت العلمية باإلضافة إلى كشف 
 



• Referees: • : التعريف 
2 letters from 2 academic referees are required   ُمن األساتذة الجامعيين أثنينتزكية من  ارفق مع الطلب رسالتت 

 
 

• Additional information: •  : معلومات إضافية 
Attach your publications and your Islamic 
studies and activities. 

كانت لديك أية مؤلفات أو دراسات أو نشاطات إسالمية إن   
 .صفحة اضافيةيُرجى درج ذلك في  ، 

 
 

• Proposed topics: 
One topic will be sellected 

 اً واحد اً وسوف تختار الجامعة موضوع )ألبحاث (عناوين اللدراسة ة المواضيع المقترح

 
1- ........................................................................................................................................................................ 

 
2- ........................................................................................................................................................................ 

 
3- ........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

 : Full-time • Mode of Studyوام كامل د  Part-timeدوام جزئي  :الدراسة نوع
 

Please send your application form including the 
Admission requirements to: 

 إلى العنوان التالي: متطلبات القبولعد ملئه مرفقاً بيُرسل الطلب ب

 
Admission Office (Post Graduate studies) 
ICIS, Unit 6, Wellesley Court, 
Apsley Way, London 
NW2 7HF, UK 

 

أتعهد بااللتزام بكافة اللوائح والقوانين والقرارات التي 
 .تعتمدها الجامعة أو تصدرها في المستقبل

 (انظر دليل الطالب)

I will Comply with all regulation made 
by ICIS. 

(see student handbook) 

Applicant's Name: ..................................................................................................... صاحب الطلب اسم 

Applicant's Signature: ..................................................................................................... :توقيع صاحب الطلب 

 

Date: ............................................................................................................................................................... : التاريخ 
 

 



 
The International Colleges of Islamic Science 

ICIS 

Unit 6, Wellesley Court, 

Apsley Way, London 
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Charity Registration No. 802651 

 

 

 أنا الطالب الموقع أدناه أتعهد االلتزام باآلتي:

 بها وااللتزام الجامعة مناءأ مجلس نع رةصادال والقرارات احترام جميع القوانين واللوئح 
 .كاملة رةو بصلسالمية إلا قالخواأل حكامباأل والتمثل حرفيا  

 حالة وفي الجامعة، نظام حلسب مرضية بصورة الدرالسة مواصلة في والجهد الجد بذل 
 مجلس قرار حلسب للفصل معرضا   كونألسوف  نيإف رالتقصي وأ التكالسل وأ التخلف

بعد االنذارات المعمول بها  التعليم وقلسم دارةاإل تقرير على وبناء الجامعة مناءأ
  .بالجامعة

   فيحق االنلسحاب من الدرالسة خالل األلسبوعين األولين من بدء الدرالسة  إذا قّررت
 كرلسوم للتلسجيل.الرلسوم الكلية  من ٪52 فاظ بـللجامعة االحت

  ياالنلسحاب من الدرالسة بعد األلسبوعين األولين من بدء الدرالسة فال يحق ل ت  إذا قّرر 
 طالب آخر مهما كانت األلسباب.أي السترداد أي جزء من الرلسوم أو تحويلها إلى 

 .إنهاء الدرالسة في المدة المحددة وفق اللوائح والقوانين 

 مدة الدرالسية.الم بأي نشاط يلسيء إلى لسمعة الجامعة خالل عدم القيا 

 .عدم القيام بأي عمل يخّل بالشرف وعدم إيذاء أي طالب أو موظف 

 يجب أن يكون نتيجة عملي و  ،درالستيخالل  يااللتزام بكل واجب درالسي ي طلب من
 الشخصي فقط.
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 علياقرار عمادة الدرالسات العدها حلسب و في م مناقشةااللتزام بأداء ال. 

  في حال عدم تلسديدي لكافة الرلسوم الدرالسية المتوجبة. مناقشةال اجراءال يحق لي  

 كونأإّني لسوف ف تعّهدال اهذ طو شر  من شرط يأ تنفيذ عن عند مخالفتي أو اخاللي 
وفي . يا  ئنها قراره يعتبر الذي االمناء مجلس قرار بموجب الجامعة من للفصل ضا  معرّ 

 لي السترجاع أي رلسوم تّم تلسديدها للجامعة.حال تّم الفصل فال يحق 
 

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ
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Apsley Way, London 

NW2 7HF, UK 

Tel: +44 (20) 8450 8383 
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Charity Registration No. 802651 

 
سنة فإن الجامعات البريطانية تعترف بشهادة ة الجامعة لمدة خمس وعشرين خالل تجرب

 Dundeeو  Sheffield و  Stirlingو SOASالجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية مثل 
 عض الدول العربية.وغيرهـا. كذلك ب

وجامعات عربية أخرى  ة العالمية للعلوم اإلسالميةجامعالهناك عدة اتفاقيات موقعة بين و 
 تين.الجامعكال االعتراف بالشهادة الممنوحة من تبادل ب

في بلده لذا يتوجب ونظرًا لوجود بعض الحاالت التي لم ُيوفق فيها الطالب بمعادلة شهادته 
 التعهد قبل التسجيل. توقيع هذا على الطالب

قبل معادلة الشهادة  الستفسار عنعلى الطالب مراجعة الجهات المختصة في بلده ل
الجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية غير مسؤولة عن معادلة الشهادة و  ،التسجيل
 .أو تصديقها من الجهات المختصة في بريطانيا من قبلها للطالب الممنوحة

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ
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