
 

 رسم الطالب 

 صورة شمسية

 

 خاتم
 الكلية أو الجامعة

ـدقة مدرسيةمص  
 

SCHOOL CERTIFICATE 
 

  شعبة تجنيد الطالب
     

 

1. Name of the educational 
Institution .......................... ...................................... 

-١ :دــة أو المعهـاسم الكلية أو الجامع  

2. Student first, middle and 
family name .......................... ...................................... 

كما ورد (اسم الطالب وكنيته واسم أبيه 
 )بالهوية أو بجواز السفر

٢-  

3. Date and place of birth (1) 
required .......................... ...................................... 

) ١(تاريخ ومحل الوالدة ورقم المسكن 
 )كما ورد بالهوية أو بجواز السفر(

٣-  

4. Number of semesters of 
scholastic years for 
obtaining a degree .......................... ...................................... 

 الدراسية عدد الفصـول أو األعـوام
 المقـررة للحصـول على الشهـادة

٤-  

5. Degree of attendance .......................... ...................................... ٥ :ـة ـواظبــــــة المــدرجـ-  

6. The semester of the scholastic 
year attended at the time of 
presenting the 
certificate and the date of 
registration 

.......................... ...................................... 

الفصل أو العام الدراسي المواظب عليه 
عند تقديمه المصدقة وتاريخ تسجيلـه 

 :للفصل أو العام المذكور 

٦-  

7. The remaining scholastic years 
or semesters for 
obtaining the degree 

.......................... ...................................... 
األعوام أو الفصول الدراسية المتبقية 

 :لحصوله على الشهادة 
٧-  

8. 8-The title of the degree and is 
quality (specialization or no 
specialization) and whether it 
qualities him as a specialist 
(engineer, physician...) 

.......................... ...................................... 

اختصاصية أو (اسم الشهادة ونوعها 
التي سيحصل عليها ) غير اختصاصية

 –مهندس (وهل تؤهله للقب اختصاص 
 ...)طبيب

٨-  

9. The required semesters and 
practical lessons and the 
duration after graduation for the 
purpose of training (completing 
requirement degree) 

.......................... ...................................... 

الفصول أو الدروس العلمية ومدتها 
المطلوبة من الطالب بعد نيله الشهادة 

ة متمم(بقصـد التمـرين أو التدريب 
 )لشهادته

٩-  

10. Date of dropping out and return 
if happened .......................... ...................................... 

تاريـخ االنقطـاع عـن الدراسـة ثم 
 :العودة إليهـا إن وجـدت 

١٠-  

11. The address of the student in the 
host country .......................... ......................................  ١١ :عنـوان الطالب في بلـد الدراسـة-  

12. Signature of the student 
(confirming the validity of the 
information) 

.......................... ...................................... 
علومات توقيع الطالـب على صحة الم

 :الواردة 
١٢-  

13. Seal  and  signature of the 
educational institution .......................... ...................................... 

-١٣ :ة ـخاتـم وتوقيـع الكليـة أو الجامع  

14. Seal  and  signature of the 
cultural attaché in  the embassy, 
or his deputy 

.......................... ...................................... 
خاتم وتوقيع الملحـق الثقـافي لـدى 

 :السفـارة أو من يقـوم مقامـه 
١٤-  

15. Date:        /        / 200   ١٥ ٢٠٠:        /      /   التاريـخ-  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) As it appears in the civil register 

رقم المسكن كما بيان اسم المدينة أو القصبة التي ولد فيها و) ١(  
 . أو جواز السفر الذي يحمله الطالب في تذكرة الهويةورد

 


