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 صَحة الصدورطلب استمارة 
 

 االسم الثالثي  

 رقم الهاتف  

 البريد االلكتروني 

 الجامعة المتخرج منها  

 الشهادة الحاصل عليها 

 االختصاص 

 ام الدراسي في الجامعة ظالن )          (     كورسات + بحث )          ( فقط   )         ( كورسات فقط بحث

 تاريخ بدء الدراسة  202 /         /

 تاريخ انتهاء الدراسة 202  /          /

 الدراسة نوع      نفقة خاصة       زمالة           بعثة      إجازة دراسية            

هل يوجد للطالب ملف في الملحقية    ال                 نعم        
 الثقافية؟

 الطالب في السادس االعداديمعدل  %
 (وس)لطلبة البكالوري
 يجب مراعات التالي:  

 .من قبل الملحقية الثقافية  تصديقهاقبل طلب  الرومانية والخارجية التربية وزارةمن قبل  تصديق الشهادات يجب   .1

 . المطلوب تصديقهاالشهادة  او وثيقة الدرجاتنسخة من  االستمارة طلب ترفق مع .2

 .ةوقانوني أصوليةعليها  المثبتةام واالخت التصديقان الوثيقة المقدمة لغرض بخطي  تعهدلئ م .3

 دوالر(.  15)االصلية تصديق الشهادة رسوم  .4

 ترفق نسخة من جواز السفر لطالب التصديق مع وكالة في حال وجود وكيل ينوب عنه.  .5

 

                                  التوقيع:        

     

                                  االسم:

      

      /      /  202       :التاريخ  
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 تعهد خطي
 

ها والتصديقات التي قدمتوالشهادات  الوثائق  ( اتعهد بأن جميع                                         )  أنى
اتح  يةنقانو و   أصوليةعليها    ة المثبت )االختام(   التبعات  وبخالفة  كافة  قرار   القانونية مل  الغاء  من ضمنها 

 وقعت.  وألجله، الدائرة القانونية  التقييم واحالة الموضوع الى
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  التوقيع
 :االسم

 :او الشهادة  نوع الوثيقة
 او الشهادة:  الوثيقة رقم
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