
Student's Code : ……………………………

ذكر  أنثى

MALE FEMALE

Name  اإلسم 

Nationality الجنسية 

Marital Status 
 الحالة اإلجتماعية 

للوالدين

Civil ID #  الرقم المدني 

Home Address  عنوان السكن 

Mobile  # رقم الهاتف 

Employed By  مكان العمل 

Occupation الوظيفة 

Company 

Address 
 عنوان العمل

تاريخ الميالد مكان الميالد الجنسية 

Birth Certificate Number Issue Date Issued IN 
رقم شهادة الميالد  تاريخ اإلصدار  مكان اإلصدار 

Religion

الديانة

Civil ID Number 

الرقم المدني

Mother Tongue 

لغة األم

Other Language 

السنة الدراسية المدرسة الصف 

Sibling (Brother/Sister) studying at IBS /  اإلخوة المقيدون بالمدرسة 

Name / اإلسم Class / الصف Name / اإلسم Class / الصف 

Academic Year ………………………السنة الدراسية

Student's Information / (as per passport ) (مطابقة لجواز السفر)/ بيانات الطالب 

KUWAIT

تقديم للصف 

Applying to Class  

Date of Birth Place of Birth Nationality 

First Name Middle Name Family Name 

اإلسم األول  اسم األب  اإلسم العائلي 

APPLICATION FORM 

طلب التسجيل 
                           Father's Code: …………………………………….

لغات أخرى 

School attended in last 3 years (including current academic year) 

(مع ذكر السنة الدراسية الحالية)بيانات الطالب في المدارس الملتحق بها في الثالث سنوات السابقة 

Academic Year School Class

Parent's Information / بيانات ولي األمر 

Mother /  األمFather / األب 

INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL

Passport Number Issue Date Expiry Date 

رقم جواز السفر تاريخ اإلصدار تاريخ اإلنتهاء 

Recent
photograph 

Passport size

صورة شخصية 
حديثة 



Email Address  البريد اإللكتروني

Work 

Telephone # 
 رقم هاتف العمل

Name/اإلسم 

Newspaper / جرائد Friends / أصدقاء

Relative / أقارب Institutions / مؤسسات

Other , please specify  : ………………………………………..

Comments :  مالحظات:

Accepted Rejected مرفوض مقبول 

Grade / Class : :الصف 

Name : :اإلسم 

Signature : : التوقيع 

Date :  التاريخ:

 For/ Head Of Private Educationمدير عام التعليم الخاص / يعتمد

For School Principal Office Only  / مخصص لناظر المدرسة فقط

Sibling already at IBS / 

إخوة مقيدون في المدرسة

Media Campaign / إعالنات

أخرى ، رجاء التوضيح

REMARKS :

For office use Only / مخصص إلدارة المدرسة فقط 

In addition, I agree to settle the school fees set by the Ministry

of Education and by the school management promptly .

باإلضافة إلى ما سبق ذكره ، أتعهد بسداد الرسوم الدراسية السنوية حسب قوانين

.وزارة التربية والتعليم الخاص وسياسة الشركة 

For Accounts Department Only /  مخصص لقسم المحاسبة فقط 

NAME & 

SIGNATURE:

PAID/UNPAID 

STAMP :

NAME & 

SIGNATURE:

Other Contact # / رقم 

هاتف آخر

Nationality / الجنسية
Relationship / صلة 

القرابة

Emergency Contact / (Not Mother or Father)

(غير األب أو األم)بيانات أخرى في حالة الطوارئ 

Civil ID # / الرقم المدني 

………………………………………………………………………………:إسم ولي األمر 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… :التوقيع 

: التاريخ 

How did you hear about IBS ? / كيف سمعتم عن مدرستنا 

Disclaimer / إقرار بصحة البيانات 
I Understand that acceptance into IBS is subject to passing an

entrance test/interview and the schools' decision is final. IBS

Admissions Committee makes its decision based on the

information provided on the application form and supporting

documents. Should any of the information be later found to be

false. IBS reserves the right to withdraw the admission and

cancel your child's acceptance in our school, even if it is

discovered after your child has started school .

أقرأنا ولي األمر بأن تسجيل ابنى أو ابنتى في المدرسة مشروط باجتياز اإلختبار،

تدقيق جميع المستندات المرفقة للطالب، صحة البايانات المذكوة في طلب التسجيل

إذا تبين بأن هناك غش أو.  وقرار المدرسة بقبول التسجيل يعتبر النهائي بذلك 

تضليل في صحة بيانات الطالب أو ولي األمر سوف تضطر إدارة المدرسة آسفة

بإلغاء الطلب وفصل الطالب عن المدرسة حتى وإن كانت السنة الدراسية قد بدأت

.كما أتعهد بقبول اللوائح والتعليمات الداخلية بالمدرسة. 

Mobile # / رقم الهاتف

Father's Name : 

Signature : 

Date :

0 0


