Student Visa Request Form

نموذج طلب تأشيرة طالب

Please fill- out this form and courier it along with a colored copy of the Passport and four passport size colored photos with white background to: American University of Sharjah - Public Relation
Department – Office of International students (OIS) - Mezzanine floor- main building
E-mail : ois@aus.edu, Telephone: +971 6 5585555

الصيف

الربيع

الخريف

Semester: Fall

:الفصل الدرسي

Spring

ID Number .......................................................................: الرقم الجامعي

Summer

College and major: ................................. :الكلية و التخصص

Undergraduate

Name (as per your passport)
Mother Name

)االسم (حسب جوازالسفر

 اسم األمLast Name

.................................................
Passport
تاريخ انتهاء الجواز
Expiration Date
(Day/Month/Year) )السنة/الشهر/(اليوم

اسم العائلة

.................................................
Passport
Number

Father Name

First Name

اسم األب

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

 رقم جواز السفرReligion Sect

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

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

 الديانةNationality

 المذهبReligion

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

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

الجنسية

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

العنوان البريدي

Country

الدولة

City

المدينة

Zip Code

الرمز البريدي

(If available)

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

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

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

PO BOX

المتحرك

................................................
Email address (in CAPS)

. ب.ص

)(إن وجد

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

أرقام التواصل

Contact Numbers
Fax

الفاكس

Work

)البريد اإللكتروني (بأحرف كبيرة

Do you have any valid UAE visa? (Residence/ Visit/Tourist) Yes
No

العمل

…..........................................

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

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

Contact Number (Outside the
Country

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

:التاريخ

Home

هاتف المنزل

..................................
)رقم التواصل ( خارج الدولة

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

ال

نعم

) سياحة/زيارة/هل لديك أي إقامة سارية في الدولة؟ (إقامة
 يرجى إرفاق نسخة من اإلقامة وبطاقة الهوية من الجهتين،إذا كانت اإلجابة بنعم

If yes , Please attach a copy of the visa and the UAE ID card (both sides)

Date:

االسم األول

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

Mailing Address

Mobile

Graduate

Signature:

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

:التوقيع

المستندات المطلوبة

Required Documents
1- A color copy of all pages of the Passport *
2- Four passport size colored photos with white background *
3- Letter of enrollment in Arabic (registered students only)

Important Notes:
1.
Receiving an offer of admission, or being admitted to AUS doesn’t mean your
application for a visa to the UAE is approved.
2.
The University will submit your visa application form to the concerned UAE
Authority and inform you of the decision once it is ready.
3.
In order to accept/process your visa application form, your passport must be valid
for at least one year at the time of receiving the visa application form.
4.
We might ask you to fill out more forms and to submit more documents.

* نسخة ملونة كاملة لكل صفحات جواز السفر-1
-2
) رسالة استمرارية دراسة باللغة العربية (الطلبة المسجلين فقط-3

*أربعة صور شخصية قياس جواز السفر مع خلفية بيضاء

:مالحظات هامة
 أو قبولك بالجامعة اليعني وجود موافقة على تأشيرة الدخول إلى دولة، إن تلقيك لرسالة القبول المبدئي.1
.اإلمارات العربية المتحدة
 وسيتم، سوف تقوم الجامعة بتقديم طلب الحصول على التأشيرة إلى الجهات الرسمية المعنية في الدولة.2
.إخطارك بوضع طلب الحصول على التأشيرة الخاص بك عند تلقي الرد من الجهات المعنية
. ال تمنح التأشيرات لجوازات السفر التي تنتهي في غضون سنة من تاريخ تقديم طلب التأشيرة.3
. قد نطلب منك تعبئة المزيد من الطلبات و تسليم المزيد من المستندات.4

*A color copy of all pages of your passport and four passportsize photographs must be enclosed with this form. The
photographs must comply with the following standards :
•
White background.
•
Shoulders must be covered.
•
Don't wear eyeglasses or earrings.
To follow up your application or for visa inquiries:

ois@aus.edu

 مع أربعة صور،* يتعين إرفاق نسخة ملونة كاملة لكل صفحات جواز السفر
:شخصية وفقًا للمواصفات التالية
• خلفية الصورة بيضاء اللون
• االكتاف مغطاة
 أو أي حلي في اآلذان،• عدم ارتداء نظارات

: يرجى مراسلتنا على البريد االكتروني،لمتابعة طلبكم و االستفسار

