
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 
KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM & MINERALS    

STUDENT AFFAIRS 

 

 
 

 وزارة التـــعـلـيــــم العـــــــــــــــــالـــي

 للبـتـــــــــــرول و المعـــــــــــادنجـــامعـــــة الملك فـهـــــــد 

 شـــــؤون الطـــــالب

                                                                           
 

 )للطالب فقط  (عـــــودةـروج وطلـب تـأشيـــرة خـــ
Exit Re-Entry Application Form (Students Only) 

 
 
 
 

 

 Single Exit / Re-Entry Visa 

 Final Exit Visa 

  مفردة وعودة خروج ـرةتـأشي 

  ـرة خروج نهـائيتـأشي  
Date: ____________ :التاريخ_____________ 

To:      FACULTY & PERSONNEL SERVICES DEPARTMENT 
From:  STUDENT AFFAIRS 
 

Please Issue the visa to the following student. 

 ن.ــــوظفيـــذة و المــاتــــات األســــــم خدمـــقسإلى: 
 الب.ـــــــؤون الطـــــشمن: 

 

 أدناه المذكور للطالب دةوعوال الخروجتأشيرة  إصدار يرجى

 رقم هويــة الطــالب

STUDENT ID # 

الطــــــالبإســــــــــم   

STUDENT NAME 

  الجنســـــــــــــــــية

NATIONALITY 

 رقـــــــــم اإلقامـــــــــة

RESIDENT PERMIT (IQAMA) # 

                      

  الغـــــرض مـــــن السفـــــــر

PURPOSE OF TRAVEL 

  تـاريـــــخ المغـــــــــادرة

DEPARTURE DATE 

العـــــــــودة تـاريــــــــخ   

RETURN DATE 

      RESIDENT PERMIT اإلقامـــــــــة 

 )  Expiry Date (Hijri)الهجري (تاريـخ إنتهـاء     Versionنسخة

     

 ارقــــــــام التـــــــواصل )داخــــل المملكـــــــــة(

CONTACT  DETAILS  (SAUDI ARABIA) 

 بـيانــات التواصـــل )خــارج المملكــة(

CONTACT  DETAILS  ABROAD 
 

MOBILE:     :جوال 

Address at KFUPM:                               الجامعة: العنوان داخل

Room No:__________________________________:رقم الغرفة 

Building No:________________________________:رقم المبنى 

Tel:__________________________________________:هاتف 

Telephone:                                                                                        :هـــــاتـــــــــــف 

Mobile:                                                                                             :جــــــــــــــــوال 

Address:                                                                                            :عــــــــنــــوان 

Email:                                                                                               :بريد الكترونى  

 

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

Study Grants & Scholarship Dept. 
Deanship of Student Affairs 

 الدراسية واالبتعاث الداخلي إدارة المنح
 عمادة شئون الطالب

 

IMPORTANT INSTRUCTIONS:                                                                                                                                                                 - تـعـليـمـــــــــات هامـــــــــــــة                                                                                    

1. Fill this form and get it signed by Director General Student Affairs, and submit it 
to the office of Faculty & Personnel Services along with a recent passport size 
photograph of the passport holder.  

2. Validity of Exit Re-Entry visa to stay outside the Kingdom is subject to Iqama 
Expiry (Maximum 180days form the day of departure). 

3. If the Single or Multiple Exit Re-Entry visa is not used within 90 days from the 
issue date, it must be returned to the Faculty & Personnel Services Department 
(Building. 21 – Room: 613)  for FREE cancellation at least a week before its 
expiry date. A Penalty of SR1000 will be charged for its late cancellation after 
the expiration of 90 days period 

4. No visa fee will be charged from students. 
5. Hijri calendar should be used for calculating the visa validity. 
6. Upon receiving the passport along with Exit Re-Entry visa, the Residence 

Permit (Original Iqama) should be returned back to the Faculty & Personnel 
Services Department. 

7. The Passport must be returned to the Faculty & Personnel Services 
Department after returning from vacation. 

8. Submit the form 5-60 working days before your departure date. 

 عليه ون الطالبمدير عام شؤإمأل نموذج طلب التأشيرة ثم احصل على توقيع  .1

ورة شخصية حديثة ص رفاقإثم سلمه الى مكتب خدمات األساتذة و الموظفين مع 

 .لحامل الجواز

تعتمد على تاريخ انتهاء اإلقامة و  المملكة للبقاء خارج المفردةتأشيرة صالحية ال .2

 يوم من تاريخ المغادرة. 181بحد أقصى 

يوم من تاريخ اصدارها فيجب إعادتها إلى  01إذا لم يتم إستخدام التأشيرة خالل  .3

( قبل أسبوع على األقل 313غرفة  21مكتب خدمات األساتذة و الموظفين )مبنى 

 1111ويتم توقيع غرامة قدرها  من تاريخ اإلنتهاء حتى يتسنى الغاؤها مجاناً.

 يوم من إصدارها.  01ر.س. إذا ألغيت بعد 

 تأشيرات الطالب مجانية . .4

 صالحية التأشيرة يتم حسابها بالتاريخ الهجرى. .5

اإلقامة الى مكتب خدمات عند إستالم الجواز مع التأشيرة يجب تسليم أصل  .3

 األساتذة و الموظفين.

يجب إعادة جواز السفر إلى قسم خدمات األساتذة و الموظفين بعد العودة من  .7

 األجازة.

 يوم )عمل( من تاريخ المغادرة. 31إلى  5يجب تسليم الطلب قبل  .8
 

   I have read and understand the instructions written above.                    التعليمات الواردة أعاله .                                                            وفهمتأقر بأنني قرأت
    

……………………………………………. 

الطــــــــالب توقيــــــــــــع  
Student’s Signature 

 

 

 

 صـورة لحامل الـجـواز

PHOTOGRAPH OF 

PASSPORT HOLDER 
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