
  صــــدقــة مـدرســـــیـةم                         
SCHOOL CERTIFICATE 

 
 

  بـد الطالـة تجنیـشعب
 
 

 
 The name of the college, the -1    :المعھداسم الكلیة أو الجامعة أو  - 1

university or the institute: 
 

 ):1(اسم الطالب و كنیتھ و اسم أبیھ - 2
  )كما ورد بالھویة أو بجواز السفر(
  

  2- The name of the student, 
family name and middle name: 

 
 :تاریخ و محل الوالدة و رقم المسكن - 3

  )السفركما ورد بالھویة أو بجواز (
  

  3- Date and place of birth: 

المقررة  عدد الفصول أو األعوام الدراسیة - 4
 :للحصول على الشھادة

  

  4- Number of semesters of 
scholastic year for obtaining a 
degree: 

 
 :درجة المواظبة - 5

  
  5- Degree of attendance: 

 
الفصل أو العام الدراسي المواظب علیھ  - 6

تسجیلھ  المصدقھ و تاریخعند تقدیم 
 :الفصل أو العام المذكور

  

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

 
األعوام أو الفصول الدراسیة المتبقیة  - 7

 :لحصولھ على الشھادة
  

  7- The remaining scholastic years 
or semesters for obtaining the 
degree: 

 
اختصاصیة أو ( اسم الشھاده و نوعھا  - 8

علیھا و  التي سیحصل) غیر اختصاصیھ
 ھل تؤھلھ للقب اختصاصي

 ... ):مھندس،طبیب، (
  

  8- The title of the degree and its 
quality (specialization or no 
specialization ) and whether it 
qualifies him as a specialist 
(engineer, physician): 

 
الفصول أو الدروس العلمیة و مدتھا  - 9

 المطلوبة من الطالب بعد نیل الشھادة
 متممة(بقصد التمرین أو التدریب 

 :)للشھادة
  

  9- The required semesters and 
practical lessons and the 
indurations after graduation 
for the purpose of training 
(completing requirement 
degree): 

 
تاریخ االنقطاع من الدراسة ثم العوده  - 10

 :إلیھا إن وجدت
  

  10- Date of dropping out and 
return if it happened: 

 
 :عنوان الطالب في بلد الدراسة - 11

  
  11- The address of the student in 

the host country: 
 

على صحة المعلومات ( توقیع الطالب  - 12
 ):الواردة

  

  12- Signature of the student 
(confirming the validity of the 
information) : 

 
 Seal and signature of the -13    :خاتم و توقیع الكلیة أو الجامعة - 13

college or the university: 
 

السفارة  خاتم و توقیع الملحق الثقافي لدى - 14
 :أو من یقوم مقامھ

  

  14- Seal and signature of the 
cultural attach in the embassy 
or his deputy: 

 
  /          /      : Date -15    :       /      /التاریخ - 15

 

الكلیة أو الجامعة خاتم  
Seal of the University 

 
 

 صورة شمسیة
Photograph 

  .ولد فیھا و رقم المسكن كما ورد في تذكرة الھویة أو جواز السفر الذي یحملة الطالب سم المدینة التيابیان ) 1(


