
Registration Form  نموذج التسجيل

إجراءات وتعليمات التسجيل:

  يتحمل الطالب مسئولية صحة وإكمال المعلومات المدونة.

   الوثائق المطلوبة مع نموذج  القبول.

أ. الشهادة األصلية للمرحلة الثانوية.

ب. السجل األكاديمي الجامعي إذا سبق للمتقدم االلتحاق بجامعة أو كلية.

ج. صورة من الهوية الوطنية للسعوديين، واإلقامة وجواز السفر لغير السعوديين.

.) ٣xد. صورتين شخصية حديثة بمقاس )٤               

  رسوم تسجيل غير مستردة ومقدارها 5000 ريال.

  يتطلب حضور برنامج التهيئة األكاديمية الذي يعقد في األسبوع األول من  كل فصل دراسي.

  تدفع  الرسوم الدراسية  كاملة قبل بداية كل فصل دراسي عن طريق حساب الجامعة   ليتم إنهاء إجراءات التسجيل 

للفصل المعني.

Registration Instructions:
 The applicants are responsible for the accuracy of all obtained information.

 The required documents with the admission form includes.

a.The original Secondary school transcript records.

b. An official university transcript records (if applicable(.

 c. A photocopy of  the personal identification card for Saudis or the Iqama and passport copy for

Non-Saudi. I

d.Two recent photographs (4x3.(

 A non - refundable registration fee of 5000 SR.

 Students must attend the orientation program which will be held on the 1st  week of the semester. 

 Tuition fees must be paid at the beginning of each semester to ensure the completion of registration.

The Semester you wish to join :                                                                     :الفصل الدراسي الذي ترغب االلتحاق به

Summer    الصيفي                                                      Second       الثاني                                                       First     األول

 Academic Year : 20       / 20                                                                                                                  العام الدراسي                ١٤/                 ١٤

Transfer       محول                      Freshmen     مستجد
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شهادة الثانوية العامة ) علوم طبيعية(:

Year of Graduation      سنة التخرج    Percentage     النسبة المئوية

General Aptitude Test         اختبار القدرات

Standard Achievement Admission Test       درجة االختبار التحصيلي

TOEFL Exam              درجة إختبار التوفل إن وجد

General Information :                                                                                                                                                                        :بيانات عامة

 Are you working now ?                                                                                                                 هل أنت مرتبط بعمل في الوقت الحالي؟

                               No        ال                                                 Yes      نعم                                                                           

If yes, please indicate .............................................................................. إذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى تحديد طبيعة العمل

Do you have any disabilities:       No      ال          Yes      هل لديك أي مشاكل صحية أو إعاقة جسدية:       نعم

If yes, please indicate ? ....................................................................................... إذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى تحديد نوعها؟

English Language Level ?                                                                                                     ما تقييمك لمستواك في اللغة اإلنجليزية؟

    Weak    ضعيف      Acceptable    مقبول     Good    جيد     Very Good    جيد جدًا       Excellent    ممتاز

أقر  بأن المعلومات التي دونت في هذا النموذج 

صحيحة وكاملة وعلى مسئوليتي.

 Name ......................................................................................................................................................................................................  االسم

Signature ..............................................   التوقيع

               Date                /              /                 التاريخ

لالستخدام الرسمي:

تم التأكد من تعبئة النموذج وتدقيق 

كافة الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة كاملـــــة    

الوثائق المطلوبة ناقصــــة    

اسم موظف القبول  

Signature .................................................. التوقيع                                                                    Date:                             /           /           :التاريخ

الرقم الجامعي                                           

 For Official Use:
It has been confirmed that all of the documents

in the form are filled and all of the required

documents have been checked:

Required documents are complete            

Required documents are incomplete  

Name of admission officer :

Student ID Number:

I certify that all information in this form
are correct and accurate.
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البرنامج الذي ترغب االلتحاق به:

 بكالوريوس طب األسنان

 بكالوريوس العلوم الصيدلية

  بكالوريوس التمريض

  بكالوريوس علوم المختبرات اإلكلينيكية

 بكالوريوس صحة الفم واألسنان

  بكالوريوس مساعد طبيب أسنان 

  بكالوريوس تقنية األسنان

االسم األول  .................................  اسم األب   .............................. اسم الجد  ................................ اسم العائلة  ....................................

First Name...................... Father Name ........................ Grandfather Name  ......................... Family Name .......................

    Nationality    الجنسية    Date of birth   اليوم     M    الشهر   Y      تاريخ الميالد :  السنة

Place of Birth ................................. .................................. ................................. ................................. ................................. مكان الميالد

 Personal Identification Card No  .................. ............................................................................... ................................. رقم الهوية

Date of Issue ................................. .................................... ................................. ................................. .................................  تاريخ اإلصدار

Passport No. for Non Saudi ............................................................................. ....................   لغير السعوديين  رقم جواز السفر

Date of Issue ................................... .................................. ................................. ................................. .................................  تاريخ اإلصدار

Expiration Date .................................. ................................... ................................. ................................. ............................. تاريخ اإلنتهاء

    Marital Status                          Married       متزوج              Single        الحالة االجتماعية                                أعزب

 National Address. ........................................................... العنوان الوطني    City  ...............................................   ) العنوان ) المدينة

Postal Code ............................................................................... صندوق  البريد      Country  .........................................................  البلد

 Landline :                                                                                                                                                                     : معلومات االتصال

 Mobile ................................................... الهاتف المتحرك     E-mail ..............................................................................     بريد إلكتروني

Sponsor Information  .............................................................................................................................................. معلومات ولي األمر

 Mobile ................................................... الهاتف المتحرك     E-mail ..............................................................................     بريد إلكتروني

Program you wish to enroll:

   Bachelor of Dental Surgery

   Bachelor of Pharmaceutical Science

   Bachelor of Nursing

  Bachelor fo Clinical Laboratory Science

  Bachelor of Dental Hygiene

   Bachelor of Dental Assistant

 Bachelor of Dental Technology 
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