األوروب للعلوم اإلنسانية – دبلن – أيرلندا
المعهد
ى

The European Institute of Human Sciences – Dublin – Ireland

كلية ر
الشيعة وأصول الدين

Faculty of Shari’ah and

Usuluddeen

Student Application Form
For Office Use only
Academic No:

Please affix one
passport
Photograph here
الرجاء إلصاق صورة
بحجم جواز السفر هنا

1- Personal Details: البيانات الشخصية
Title اللقب

Surname اسم العائلة

Forenames االسم األول

Male ذكر

Marital Status الحالة اإلجتماعية

Female أنثى

Occupation الوظيفة

Address العنوان

Tel.(Mob) الجوال

E-mail البريد اإلليكترونى

2- Nationality: الجنسية
Place of birth:مكان الميالد

Nationality of birth:الجنسية األصلية

Nationality at present  الجنسية الحالية:

Passport/ID جواز السفر أو الهوية
الهوية

Issued by: جهة اإلصدار

Issue date: تاريخ اإلصدار

3- Study type / Study Programme(s)  رغبات الدراسة/ نوع الدراسة
Study type: نوع الدراسة
Attendance : انتظام

Self-Study: انتساب

Course(s) Required

:البنامج المرغوب
ى
License in Islamic Studies / Shariah ( 3 years)

Diploma in Arabic Language
دبلوم فى اللغة العربية

One year Diploma
)دبلوم (سنة واحدة

Diploma in Quran and Quranic Secinces
دبلوم فى القرآن وعلومه

Two years Diploma
)دبلوم (سنتان

Three Years Diploma )دبلوم (ثالث سنوات
Two Years Diploma )دبلوم (سنتان
Ijaza Certificate (year and half)
.)إجازة حفظ ( سنة ونصف

4- Educational History: معلومات حول مؤهالت الطالب السابقة
Qualification المؤهل

Name and address of institution اسم وعنوان المؤسسة

From
من

To
إلى

Pre-Secondary School
التعليم ما قبل الثانوى
Secondary School
التعليم الثانوى
Collage
الكلية
University
الجامعة

5- Qualifications Gained or any other Islamic Courses on a separate sheet if necessary
)الشهادات العلمية أو دورات أخرى حصلت عليها (بإمكانك الكتابة على ورقة خارجية إذا لزم
Date
التاريخ

Subject
الموضوع

Qualification
المؤهل

Gained
حاصل عليها

Grade
التقدير

Examining Body
الجهة الممتحنة

6- Present Knowledge of Arabic: معلومات الطالب فى اللغة العربية
Because the Islamic Studies would be in Arabic, we need to know your present level of
understanding. . فنحن بحاجة إلى معرفة معلومات الطالب ومستوى فهمه فى اللغة العربية، نظرا ألن الدراسة باللغة العربية
Have you any Qualification in Arabic language? هل لديك أي شهادة فى اللغة العربية
Yes/نعم
No ال
The Degree of Proficiency in Arabic. درجة إجادة اللغة العربية
Speaking المحادثة
Reading القراءة

Average متوسط
Average متوسط

Good جيد
Good جيد

Very good جيد جدا
Very good جيد جدا
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Writing

الكتابة

Average متوسط

Good جيد

Very good جيد جدا

The Degree of Proficiency in English: درجة إجادة اللغة اإلنجليزية
Speaking المحادثة
Reading القراءة
Writing

الكتابة

Average متوسط
Average متوسط

Good جيد
Good جيد

Average متوسط

Good جيد

Very good جيد جدا
Very good جيد جدا
Very good جيد جدا

Other Languages you speak اللغات األخرى التى تتحدثها

7- Any other information
Please include any relevant information not given elsewhere.
. الرجاء كتابة أية معلومات لم تقم بكتابتها مسبقا
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8- The Required Documents المستندات المطلوبة









Please remember to include the following documents with your application:
Educational Certificates (originals only please – the Institutes endeavours to return them all originals.
Birth Certificate, Passport and other relevant ID.
4 passport-size Photographs.
Completed language test, if required (BA Islamic Studies / Shari’ah only).
A pre –paid self-addressed special delivery (or record delivery) envelope with your application. This
envelop should be sufficient to accommodate the size and weight of your documents and be insured
to the appropriate level for the value of your documents ,if this is not enclosed your documents will
be returned to you using normal post.
Fees are payable upon arrival at the institute However, fees can be paid in instalments according to
the terms of payment.
Please return this form, together with all necessary documents to: Administrative Secretary,
European Institute of Human Sciences. 19, Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland. Please if
you have any queries, please contact the institute (Tel: 0035132080000).
.






.) الشهادات العلمية ( األصول فقط ويقوم المعهد بإرجاعها
. شهادة الميالد أو جواز السفر أو أى بطاقة شخصية أخرى
.  صور شخصية بحجم الصورة الموجودة فى جواز السفر4 عدد
.) إذا طلبت ( مطلوبة فقط فى إجازة الدراسات اإلسالمية قسم الشريعة، وثيقة إكمال اختبار اللغة
إرفاق ظرف بريد مسجل مدفوع القيمة مكتوب عليه عنوانك ويناسب حجم الوثائق المسترجعة فى حالة إذا أردت استعادة الوثائق
.المسترجعة بطريقة مضمونة وإال فإدارة المعهد ليست متكفلة فى حالة فقدان الوثائق بإرسالها بالبريد العادى
. ومن الممكن دفع الرسوم على أقساط حسب شروط الدفع،جميع الرسوم مستحقة الدفع عند دخول المعهد
: الرجاء إرجاعه مع جميع المستندات المطلوبة إلى إدارة المعهد إلى العنوان التالى، عند إكمال ملء هذا النموذج
19, Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland
. 0035312080000:  يرجى اإلتصال بالمعهد على الرقم التالى، إذا كان لديك أى استفسار






9- Declaration:
I declare that the information given by me on this form is correct to the best of my knowledge, I
agree to abide by the rules of the Institute and I agree that in all cases of dispute, the institute
principle’s decision is final. I understand that if I knowingly give information that is false, or if I fail to
abide by the institute rules, I may be suspended and action may be taken against me.
 وأوافق على أن ألتزم بقواعد المعهد وعلى أن يكون قرار رئيس، أقر بأن جميع المعلومات المدرجة فى هذه اإلستمارة صحيحة
 وأعلم تماما بأننى فى حالة تقديمى أى معلومات خاطئة أو عدم إلتزامى بقواعد. المعهد هو القرار النهائى فى حالة وجود أى نزاع
. فسوف يتم وقفى مؤقتا عن الدراسة واتخاذ إجراء قانونى ضدى،المعهد

Applicant’s Signature :توقيع الطالب

Date: التاريخ

EISH Contacts information معلومات اإلتصال بالمعهد
19, Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland. Email: iesh@islamireland.ie,

WWW. Islamireland.ie. Tel:0035312080004/ Fax:0035312080001
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