
  
  

  
 مصدقة مدرسية

  
SCHOOL CERTIFICATE 

 14نموذج 
  :.…………………شعبة تجنيد الطالب 

 The name of the college, the:............................................................الكلية أو الجامعة أو المعهد
university or the institute.                                                                                                 
   

 ,The name of the student      ..........................................................اسم الطالب وآنيته واسم أبيه
 family name and middle)                                                           ورد بالهوية أو بجواز السفرآما (

name.                                                                                                                                    
  Date and place of birth (1)) .................................................. 1(تاريخ ومحل الوالدة ورقم المسكن

 required)                                                                                     آما ورد بالهوية أو بجواز السفر(
     number of semesters of.......................................................عدد الفصول أو األعوام الدراسية  

  scholastic years forللحصول على الشهادة                                                                                
obtaining a degree                                                                                                              

        Degree of attendance..............................................................................شهادة المواظبة 
  The semester of the............................................................ظب عليه الفصل أو العام الدراسي الموا

 scholastic year attended atلتقديمه المصدقة وتاريخ تسجيله                                                        
 the time of presenting theأو العام المذآور                                                                             

Certificate and the date of registration                                                                             
  The remaining scholastic....................................................  دراسية المتبقية األعوام أو الفصول ال

  year or semesters for obtaining the degreeللحصول على الشهادة                                         
 The title of the degree and......................... ..........................اختصاصية أو (اسم الشهادة ونوعها 

   its quality (specialization or  التي سيحصل عليها                                                           ) أساسية
   no specialization) and                                                              - مهندس(وتؤهله للقب اختصاص 

  whether it qualifies him as....... )                                                                            فيزيائي 
                                                                                 A specialist (engineer- physician)   

    The required semesters and..................................................الفصول أو الدروس العلمية ومدتها 
       practical lessons and theالمطلوبة من الطالب بعد نيله الشهادة                                                

   In duration after graduation).                                                          تممةم(للتمرين أو التدريب 
                                                                                           For the purpose of training     

                                                                                   (completing requirement degree)  
 date of dropping out and.................................................... تاريخ االنقطاع عن الدراسة ثم العودة  

          return if it happened                           إن وجدت                                                           
 the address of the student.......................................................... عنوان الطالب في بلد الدراسة 

in the host country                                                                                                              
          Signature of the student) .............................................. على صحة المعلومات(توقيع الطالب 

(confirming the validity of the information)                                                                      
 seal and signature of the............................................................. خاتم وتوقيع الكلية أو الجامعة 

college or the university                                                                                                     
   ……….…………………………seal and signature of theخاتم وتوقيع الملحق الثقافي لدى السفارة 

                                       culture attaché in the embassy or his deputy     أو من يقوم مقامه
                                                                

  
               /      /        date/        /                                                                                     التاريخ
   as it appears in the civil (1)               رقم المدينة أو القصبة التي ولد فيها ورقم المسكن )1(
                         register                         الذي يحمله الطالب  آما ورد في الهوية أو جواز السفر 

 

  
  

 ضع صورتك هنا


