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Admission Application for Undergraduate Programs 

Recent Colored Passport 

Size Photo 

 

 صورة شخصية

 حديثة بااللوان

 

Applying as: Time of Study 

☐ New Student طالب جديد ☐ Day Only فقط نهاري  

☐ Transfer Student طالب منقول من جامعة اخرى ☐ Evening Only مسائي فقط 

☐ Bridging Student طالب تجسير ☐ Day/Evening نهاري ومسائي 
☐ Visiting Student طالب زائر ☐ Open Learning انتساب 

 

Choice of Major  اختيار التخصص الرئيسي College  الكلية Major  التخصص 
First Choice الخيار االول        

Second choice الخيار الثاني          

Third choice الخيار الثالث          

Applying for: Academic Year: __________________     ☐ Fall Semester ☐ Spring Semester 
 

Checklist for a complete application: 
 A completed and signed application form. طلب القبول كامل وموقع من مقدم الطلب 
 Language proficiency test results, if any )نسخة عن نتيجة إمتحان الكفاءة في اللغة اإلنجليزية )إن وجد 

 Certified copy of diploma and transcripts نسخ مصدقة من الشهادات الجامعية 

 Certified copy of High School Certificates  شهادة الثانويةنسخ مصدقة من 

 Application fees of SR 1,000 (non-refundable) 1,000 لاير رسم الطلب غير مستردة 

 Certified copy Aptitude Test result, if any  إختبار القدرات  درجةلنسخة مصدقة 

 Certified copy Achievement Test result, if any درجة إختبار القياس التحصيليل نسخة مصدقة 
 2 passport size photo 2 صور شمسية عدد   

 Copy of National ID card (for Saudis)  الوطنية )للسعوديين( صورة عن الهوية 

 Copy of Passport and Iqama (for Non-Saudis)  للمقيمين(صورة عن جواز السفر واإلقامة( 
 Interview with the Admission Committee, if needed. )مقابلة مع لجنة القبول )عند الحاجة 

Important Note: 

- All submitted documents will be the sole property of FBSU and cannot be returned 

الجامعة وبالتالي ال يمكن إستردادها يرجى العلم بأن كافة المستندات المقدمة في هذا الطلب ستصبح ملك -  

Please send your application and required documents to: 

The Office of the Registrar 

   Fahad Bin Sultan University 

Tel: +966-14-4252500 

Email: admissions@fbsu.edu.sa 
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Personal Data 

Full Name in Arabic )as on identity card( 
 (االقامة/كما في بطاقة االحوال باللغة العربية ) االسم الكامل

 اللقب االسم الثاني وما يليه االسم االول
   

Full Name in English )as on passport( 
باللغةاالنجليزية  ) كما في جواز السفر( سم الكاملاإل  

First name Second names Surname 

   

Gender   الجنس     ☐ Male ذكر      ☐ Female  انثى 
Date of Birth  تـاريخ الميالد Gregorian: Day/Month/Year الهجري اليوم/الشهر/السنة : 

Place of Birth الوالدة مكان   

Nationality   الجنسية   

ID / Iqama Number   رقم السجل المدني/االقامه   

Telephone (Home)     رقم الهاتف االرضي

Telephone (Mobile)   الهاتف الجوال   رقم 

Email Address  عنوان البريد  االلكتروني  

P.O. Box  صندوق البريد  

City  المدينة  

Zip Code  الرمز البريدي  

Country  الدولة  

Employer (if applicable)  

  اذا كنت موظفا فما هي المؤسسة التي تعمل فيها 

 

Parents/Guardian Information   معلومات ولي االمر أو الزوج 

Guardian’s name     ولي األمر االسم

Relationship to applicant  العالقة مع المتقدم  

Telephone (Home)     رقم الهاتف االرضي

Telephone (Mobile)   الهاتف الجوال   رقم 

 

Source of payment of tuition and other expenses     مصدر دفع الرسوم والمصاريف االخرى 

☐  Student     الطالب ☐ Other (specify) 
______________________

_ 

جهة اخرى )الرجاء 
 تحديدها(

 

Personal Needs and Preferences             االحتياجات واالفضليات الشخصية 
Any Physical disabilities?       هل توجد لديك معوقات بدنية  ☐ Yes    ☐  No 

If yes, please describe. The information is requested only to 

enable the University to better serve students. 

أذا كان الجواب بنعم فيرجى وصف المعوقات. ان هذا 
 .خدمات افضل لكسيمكن الجامعة بتقديم 

 

English Proficiency في اللغة اإلنجليزية الكفاءة  

TOEFL إمتحان التوفل ☐ Yes نعم  ☐ No   كال Exam Date: :التاريخ Score:  النتيجة: 

Other English Exams ☐ Yes نعم ☐ No   كال Exam Date: :التاريخ Score:  النتيجة: 
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High school certificate  شهادة الثانوية 

Name of School   اسم المدرسة 

Location of school  مكان المدرسة Year awarded  سنة التخرج 

Major of certificate received علمي/طبيعي ادبي/شرعي ☐  ☐ تجاري ☐ زراعي ☐ اخرى فرع الشهادة ☐ 

Average Attained (%):   المعدل: Grade:  التقدير: 

Aptitude Test:  إختبار القدرات : درجة Achievement Test   درجة إختبار القياس التحصيلي 
 

Prior Universities/Colleges Attended   لك الدراسة فيها الجامعات او الكليات التي سبق  

Name of University/College 

 اسم الجامعة/الكلية
Location 

 المكان

Years 

Attended 

 سنوات الدراسة

Degree earned 

الدرجه التي حصلت 
 عليها

Specialization 

 التخصص

GPA 

المعدل 
 التراكمي

      

      

      
 

Applicant’s Declaration     المتقدمةتصريح المتقدم او 
I certify that the information provided in this application is, to 

the best of my knowledge, complete and accurate. I also 

promise to comply with the University regulations if accepted.  

في هذا الطلب صحيحة وكاملة، الواردة أقر بأن البيانات 
بأن ألتزم بالقوانين واللوائح المتبعة في الجامعة وأتعهد 

 في حالة قبولي

I declare that I have read and understood the requirements and 

regulations stated in the university catalogue and that I will 

comply therewith  

اقر أني قرأت وفهمت كل المتطلبات واللوائح في 
 الجامعة و سوف اطبقها لوجاكت

I pledge to abide by the rules and regulations of the university, 

and to display good morals and good behavior with all 

university employees, as well as pledge to preserve the 

university's facilities and adhere to public morals. 

 

أتعهد بالتقيد بأنظمة وتعليمات الجامعة والتحلي باألخالق 
الحميدة والسلوك الحسن مع جميع منسوبي الجامعة 

وكذلك اتعهد بالمحافظة على مرافق الجامعة واأللتزام 
باآلدآب العامة وفي حال مخالفتي لهذا التعهد يحق 

 للجامعة إتخاذ مايلزم .
Note: If applicant is under 18 years of age, the legal guardian 

is to sign together with the applicant. 

سنة فيجب من ولي امر الطالب ان  18اذا كان عمر الطالب اقل من  مالحظة:
 يوقع بجانب الطالب

Date: 

Signature: 

 : التاريخ

   :التوقيع

 

 

Submit this form along with the required documents to the 

admission and registration office at the university: 

يرجى تسليم هذه االستمارة مع الوثاثق المطلوبه الى 
 :مكتب القبول والتسجيل في الجامعة

Kingdom of Saudi Arabia  

P. O. Box 15700, Tabuk, 71454 

 العربية السعوديةالمملكة 
 71454تبوك   - 15700ص.ب.  

Tel: 044276994   Fax: 044276919 :044276919فاكس:    044276994هاتف 
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For Official Use Only 
Checklist for received documents:  
 A completed and signed application form. طلب القبول كامل وموقع من مقدم الطلب 
 Language proficiency test results, if any )نسخة عن نتيجة إمتحان الكفاءة في اللغة اإلنجليزية )إن وجد 

 Certified copy of diploma and transcripts, if any  إن وجد( الشهادات الجامعيةنسخ مصدقة من( 

 Certified copy of High School Certificates  شهادة الثانويةنسخ مصدقة من 

 Certified copy Aptitude Test result, if any  إختبار القدرات  درجةلنسخة مصدقة 

 Certified copy Achievement Test result, if any درجة إختبار القياس التحصيليل نسخة مصدقة 
 2 passport size photo 2 صور شمسية عدد   

 Copy of National ID card (for Saudis) الوطنية )للسعوديين( صورة عن الهوية 

 Copy of Passport and Iqama (for Non-Saudis)  للمقيمين(صورة عن جواز السفر واإلقامة( 
 Application Fees Receipt    لرسم الطلب المالي االيصال 

 

Recipient of the Application: للطلب: اسم مستلم 
Application Number:          :رقم الطلب 
Application Fees Receipt No.        :رقم االيصال المالي 
Date: :التاريخ 
Signature: :التوقيع 

 

Placement Test: 

Result: 

Recommendations: 

Signature: Date: 

 

Admission Committee Recommendations 

Recommendations: 

Signature: Date: 

 

Director of Admission and Registration 

Signature: Date: 

 


