
Questionnaire for foreign students 

entering the FSBEI HE “NCSPU” 

 

 
1.  Surname /اسم العائلة 

 

 

2.  Name /األسم 

 

 

3.  Date of Birth (D.M.Y) تاريخ الميالد  

4.  Place of Birth /مكان الميالد 

 

 

5.  Nationality /الجنسية 

 

 

6.  Passport series and number/ 

 رقم الباسبور

 

7.  Date of issuing the passport / 

 تاريخ اصدار الباسبور 

 

8.  Passport Expiration Date /  تاريخ انتهاء

 الباسبور

 

9.  Full residential address/ 

 العنوان السكني الكامل

Country / البلد  
 

City / المدينة 

 

Street / الشارع 

 

House / المنزل 

 

10.  Parents information / معلومات عن  

والدينال  

Father /األب 

full name/ االسم بالكامل 

 

professions / المهنة 

 

phone numbers / رقم الهاتف 

 

What’s App number / What’s App  رقم 

 

social media page / صفحة 

 

11.  Mother / أم 

 

full name/ االسم الكامل 

 

professions / المهن 

 

phone numbers / أرقام الهواتف 

 

What’s App number / What’s App رقم 

 

social media page / صفحة وسائل التواصل االجتماعي 

 

12.  Other contact persons / 

 أشخاص اتصال آخرين

full name/ االسم الكامل 

 

relation degree 

 

phone numbers / أرقام الهواتف 

 

What’s App number / What’s App رقم 

 

 

13.  Family composition (number of 

children, boys/girls, how many)/ 

تكوين األسرة )عدد األطفال ، األوالد / البنات ، 

 )كم

 

14.  Your family status / 

 وضع عائلتك

unmarried/ married/ divorced / children 

 مطلقة /  األطفال       /متزوج             /اعزب

 
 

 

Photo 



15.  Place of study 

(number/name and address of 

school or university if finished)/ 

 مكان الدراسة

رقم / اسم وعنوان المدرسة أو الجامعة إذا )

 )انتهى

 

16.  Your current level of education / 

 مستواك الحالي في التعليم

 

 

 

 

The year of graduation/ 

 سنة التخرج

finished secondary school / أنهى المدرسة الثانوية 

 

finished university (Bachelor) / (بكالوريوس) الجامعة المنتهية 

 

finished or university (master) /(ماجستير) انتهى او جامعي   

 

 

17.  The desired profile of study at the 

preparatory faculty (one profile) 

ملف الدراسة المطلوب بالكلية التحضيرية )ملف 

 )واحد

Humanitarian / economic / biomedical /  engineering / natural science 

  علم الطبيعة /           هندسة    /   الطب الحيوي     /  اقتصادية             / اإلنسانية

18.  Full name of faculty and specialty 

you are going to study/  االسم الكامل

ذي ستدرسهألعضاء هيئة التدريس والتخصص ال  

 

 

19.  At the preparatory faculty you will 

prepare for training /  في الكلية

 :التحضيرية سوف تستعد للتدريب

 

Bachelor   / master  / post graduate (PhD). 

 دراسات عليا /      رئيس / بكالوريوس

20.  Form of education / شكل التعليم Budget/ off-budget,  full-time/ part-time 

21.  Training period  

(year of admission and graduation) / 

 فترة التدريب

 )سنة القبول والتخرج)

 

22.  Place of residence in the Russian 

Federation (dormitory or 

apartment)/  مكان اإلقامة في االتحاد الروسي

 )مهجع أو شقة)

 

  

23.  Phone number in Russian 

Federation / رقم الهاتف في االتحاد الروسي 

  

24.  Phone number of What’s App /  رقم

 What’s App هاتف تطبيق

 

25.  Social media page /  صفحة وسائل

 التواصل االجتماعي

Facebook 

 

Instagram  

 

Twitter 

 

26.  Your hobbies / هواياتك  

27.  Date of filling 

 the questionnaire and signature / 

 تاريخ التعبئة

 االستبيان والتوقيع  

 

 


