  
 

  

ادراج ﺻﻮرة
6×4 اﻟﻄﺎﻟﺐ

 
 

[ﻟﻐﺎﺕ/ ]ﻋﺮﺑﻲ 
( ) 



 ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ/ ﺍ ﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ "ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ" ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭ ﻛﻤﺎ، . ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻏﻴﺎ

ﺍﺗﻌﻬﺪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
 ﻭﺃﻗــﺮ ﺑﺄﻧـﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋــﺪﻡ ﺛﺒـﻮﺕ ﺃﺣﻘﻴــﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ ﻟﻼﻣﺘﺤــﺎﻥ ﻃﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺖ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻼﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺩﻋﻮﻱ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭﺳـﻮﻑ ﺍﻃﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ، .ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ

.ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ


:



................................... :
........................................ :

ادراج ﺻﻮرة اﻗﺎﻣﺔ وﻟﻰ اﻻﻣﺮ






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ﻟﻐﺎﺕ/ ﻧﻤﻮﺫﺟﻰ/ ]ﻋﺎﺩﻯ
 20

/

/

نموذج رقم ( )11إثبات قيد

األزهر الشريف
قطاع المعاهد األزهرية
منطقة  ...........................األزهرية
معهد ............................. /
***********************

إثبـات قيـد ( -إبناؤنا فى إلخارج)
يفيد معهد( .......................................................... :عادى  /نموذجى  /خاص)
التابع لمنطقة  ............................األزهرية.
بأن الطالب ..................................................... :

مقيد بالمعهد للعام الدارسى 201 /201م

بالصف........................ :من المرحلة ( .................. :علمى  /أدبى )
ومذهبه..................... :

وجنسيته..................... :

بالقسم( :عربى /لغات)

تاريخ ميالد الطالب:

/

/

الرقم القومى للطالب:
وقد تم تحرير إثبات القيد بناء على طلب ولى أمر الطالب وذلك لتقديمه لسفارة جمهورية مصر العربية
في دولة.................................. :
وهذه إفادة منا بذلك.
تحريرا في/ :

/
شئون الطالب
...............

شيخ المعهد
...................

 اعتماد المنطقة األزهرية:............................................................................................................................................................................

رئيس اإلدارة المركزية للمنطقة
...................

استمارة رقم ( )1للنقل االبتدائى-أبناؤنا فى الخارج

األزهر الشريف
قطاع المعاهد األزهرية
اإلدارة المركزية لالمتحانات وشئون الخريجين
إدارة أبناؤنا فى الخارج

صورة شمسية للطالب
موقعا عليها منه توقيعا
كامال واضحا طبقا السمه

---------------------------

بهذه االستمارة ومختومة

استمارة التقدم المتحان النقل االبتدائى األزهرى
للعام الدارسى 20 /20م
الصف المقيد به الطالب  ............................... /اإلبتدائى  -الدور

بخاتم السفارة

..................... :

المنعقد بسفارة جمهورية مصر العربية فى دولة .................................. :سفارة  /قنصلية :

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

اسم الطالب ولقبه طبقا ً للوارد فى شهادة الميالد:
 االسم باللغة العربية:
 جنسية الطالب:

 .....................................................الرقم القومى:

النوع :ذكر  /أنثى

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

 تاريخ ميالد الطالب طبقا ً للوارد بشهادة الميالد:
 محل ميالد الطالب :اسم القرية

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

/

/

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

 20م

المركز أو القسم :

المحافظة:

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

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

 سن الطالب فى أول اكتوبر التالى لالمتحان حسب التقويم الميالدى .......... :يوم ..........شهر .........سنة
 اسم والد الطالب ولقبه:

 .............................................وظيفته  .............................. :عنوانه :

 اسم مراسل الطالب فى مصر .............................. :رقم تليفون المراسل فى مصر:




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

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

عنوان مراسل الطالب............................................................................................... :
عربى
المنطقة األزهرية....................... :المعهد المقيد به الطالب فى مصر.................................. :نوع المعهد عادى– نموذجى – خاص
لغات
رقم جواز سفر الطالب ...................................... :
20م
/
/
تاريخ السفر للخارج:

 اللغة األجنبية التى يرغب الطالب االمتحان فيها:

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

بيانات آخر امتحان للطالب على نظام ابناؤنا في الخارج
اسم السفارة ................................................... :تاريخ آخر امتحان في السفارة
المعهد ........................................ :الصف  .............................. :رقم
توقيع الطالب................................... :توقيع ولى أمر الطالب:

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

الجلوس............................... :

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

روجعت البيانات ووجدناها صحيحة وتم سداد رسوم االمتحان المقررة بشروط وتعليمات التقدم المتحانات أبنائنا في الخارج وذلك
لحساب الخزانة الموحد رقم  9190447778بالبنك المركزى لصالح األزهر (الكود المؤمن )10500101 :بتاريخ 20 / /
 توقيع لجنة مراجعة البيانات على المستندات من السفارة:
( أ ) االسم:

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

الوظيفة:

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

التوقيع :

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

(ب) االسم:

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

الوظيفة:

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

التوقيع :

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

تحريراً فى

/

/

20م

خاتم السفارة

اعتماد السفارة

ملحوظة :تستوفى البيانات كاملة وبمعرفة ولى أمر الطالب.

* مرفقات االستمارة -اصل شهادة الميالد او صورة معتمدة منها .
 اثبات قيد حديث معتمد من المعهد والمنطقة واإلدارة المركزية لإلمتحانات( .على النموذج الخاص بأبناؤنا في الخارج) عدد  2صورة شخصية  6 ×4حديثة للطالب المتقدم.اإلدارة المركزية لإلمتحانات – قطاع المعاهد األزهرية بجمهورية مصر العربية
العنوان 10 :شارع أحمد أبو العال من شارع مصطفى النحاس  -محطة ثروت  -مدينة نصر  -القاهرة
MOBIL:01005237949
Email: azhar_examination@yahoo.com

Tel: 02-26706927 Fax: 02-26706965

رسم تنمية

طابع دمغة

 10قروش

األزهر الشريف
قطاع المعاهد األزهرية
اإلدارة المركزية لالمتحانات وشئون الخريجين
إدارة أبناؤنا فى الخارج

طابع تعليم أزهري

استمارة رقم ( )2للشهادة االبتدائية-أبناؤنا فى الخارج

فئة جنيه

 45قرشا

استمارة التقدم المتحان الشهادة االبتدائية األزهرية
للعام الدارسى 20 /20م

صورة شمسية للطالب موقعا
عليها منه توقيعا كامال واضحا
طبقا السمه بهذه االستمارة
ومختومة بخاتم السفارة

--------------------------الصف المقيد به الطالب  /السادس اإلبتدائى (الشهادة االبتدائية)  -الدور
المنعقد بسفارة جمهورية مصر العربية فى دولة .................................. :سفارة  /قنصلية ................................ :
اسم الطالب ولقبه طبقا للوارد فى شهادة الميالد:
 االسم باللغة العربية . .............................................................................. :الرقم القومى
.............................. :

 جنسية الطالب............................ :النوع :ذكر  /أنثى






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

 20 /م
/
تاريخ ميالد الطالب طبقا للوارد بشهادة الميالد:
المركز أو القسم  ................ :المحافظة.................. :
محل ميالد الطالب :اسم القرية ....................
سن الطالب فى أول اكتوبر التالى لالمتحان حسب التقويم الميالدى .......... :يوم ..........شهر .........سنة
اسم والد الطالب ولقبه ........................................... ......... :وظيفته  .............................. :عنوانه .............................. :
اسم مراسل الطالب فى مصر ............................. :عنوان مراسل الطالب.............................. :رقم تليفون المراسل فى مصر..................... :

 المنطقة األزهرية.................................. :المعهد المقيد به الطالب فى مصر.............................................. :نوع المعهد عادى– نموذجى – خاص عربى
لغات

20م
/
/
 تاريخ السفر للخارج:
 اللغة األجنبية التى يرغب الطالب االمتحان فيها.................................. :
بيانات آخر امتحان للطالب على نظام ابناؤنا في الخارج
اسم السفارة ................................................... :تاريخ آخر امتحان في السفارة ...............................
المعهد ........................................ :الصف  .............................. :رقم الجلوس ............................... :
توقيع ولى أمر الطالب................................ :
توقيع الطالب................................... :
رقم جواز سفر الطالب :

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

ُروجعت البيانات ووجدناها صحيحة وتم سداد رسوم االمتحان المقررة بشروط وتعليمات التقدم المتحانات أبنائنا في الخارج وذلك
لحساب الخزانة الموحد رقم  9190447778بالبنك المركزى لصالح األزهر (الكود المؤ َّمن )10500101 :بتاريخ 20 / /
 توقيع لجنة مراجعة البيانات على المستندات من السفارة:
( )1االسم....................................:الوظيفة....................:التوقيع )2( ................:االسم........................................:الوظيفة...................:التوقيع :
خاتم السفارة
اعتماد السفارة
20م
/ /
تحريرا فى

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

ملحوظة :تستوفى البيانات كاملة وبمعرفة ولى أمر الطالب.
* مرفقات االستمارة -اصل شهادة الميالد او صورة معتمدة منها .
  -اثبات قيد حديث معتمد من المعهد والمنطقة واإلدارة المركزية لإلمتحانات( .على النموذج الخاص بأبناؤنا في الخارج) عدد  2صورة شخصية  6 ×4حديثة للطالب المتقدم. ........بيانات ت ُحرر بواسطة لجنة النظام والمراقبة........................................................................................ ....................................................................................................................

اسم السفارة
د

درجات الطالب في امتحان إتمام الشهادة اإلبتدائية األزهرية عام :
المـــــــادة
النهاية الكبرى
النهاية الصغرى

القرآن
الكريم
100
50

التربية
اإلسالمية

100
50

اللغة
العربية
100
50

الخط
العربى
50
25

الحساب
والهندسة

100
50

العلوم
والصحة
50
25

/20

20م

( مبصر)

المواد
االجتماعية

التربية
الفنية
50
25

اللغة
األجنبية
50
25

50
25

المجموع
الكلى
650
325

الحاسب
اآللي
40
20

درجات الدور الثانى
درجات الدور األول
الطالب  ............................................................. /نجح فى امتحان الشهادة اإلبتدائية عام
تحريرا فى

/

/

20م

مجموع درجات الطالب

كتبه................. /

رئيس لجنة النظام والمراقبة

20م  .الدور ................. /

باألرقام

أماله................. /

بالحروف
راجع الكتابة................. /

رئيس اإلدارة المركزية لالمتحانات

اإلدارة المركزية لإلمتحانات – قطاع المعاهد األزهرية بجمهورية مصر العربية
العنوان 10 :شارع أحمد أبو العال من شارع مصطفى النحاس  -محطة ثروت  -مدينة نصر  -القاهرة
MOBIL:01005237949
Email: azhar_examination@yahoo.com

راجع اإلمالء................. /

يعتمد ،،،
رئيس قطاع المعاهد األزهرية

Fax: 02-26706965

* مادة الحاسب اآللى مادة نجاح ورسوب وال تضاف إلى المجموع الكلى للدرجات للمعاهد النموذجية والخاصة فقط.

رقم الجلوس

Tel: 02-26706927

استمارة رقم ( )3للنقل االعدادى-أبناؤنا فى الخارج

األزهر الشريف
قطاع المعاهد األزهرية
اإلدارة المركزية لالمتحانات وشئون الخريجين
إدارة أبناؤنا فى الخارج

صورة شمسية للطالب
موقعا عليها منه توقيعا
كامال واضحا طبقا السمه

---------------------------

بهذه االستمارة ومختومة

استمارة التقدم المتحان النقل االعدادى األزهرى
للعام الدارسى /20

بخاتم السفارة

20م

الصف المقيد به الطالب ......................... /االعدادى  -المذهب  .................... :الدور :
المنعقد بسفارة جمهورية مصر العربية فى دولة  .................................. :سفارة  /قنصلية :
اسم الطالب ولقبه طبقا ً للوارد فى شهادة الميالد:
 االسم باللغة العربية:
 جنسية الطالب:

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

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

 .....................................................الرقم القومى

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

 تاريخ ميالد الطالب طبقا ً للوارد بشهادة الميالد:
 محل ميالد الطالب :اسم القرية

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

النوع :ذكر  /أنثى
/

/

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

 20م

المركز أو القسم :

المحافظة:

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

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

 سن الطالب فى أول اكتوبر التالى لالمتحان حسب التقويم الميالدى .......... :يوم ..........شهر .........سنة
 اسم والد الطالب ولقبه:

 .............................................وظيفته  .............................. :عنوانه :

 اسم مراسل الطالب فى مصر ...................................... :عنوانه ورقم هاتفه:
 عنوان مراسل الطالب:



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

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

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

عربى
المنطقة األزهرية....................... :المعهد المقيد به الطالب فى مصر ............................ :نوع المعهد عادى– نموذجى – خاص
لغات
رقم جواز سفر الطالب ...................................... :
20م
/
/
تاريخ السفر للخارج:

 اللغة األجنبية التى يرغب الطالب االمتحان فيها:

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

بيانات آخر امتحان للطالب على نظام ابناؤنا في الخارج
اسم السفارة ................................................... :تاريخ آخر امتحان في السفارة
المعهد ........................................ :الصف  .............................. :رقم
توقيع الطالب................................... :توقيع ولى أمر الطالب:

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

الجلوس............................... :

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

ُروجعت البيانات ووجدناها صحيحة وتم سداد رسوم االمتحان المقررة بشروط وتعليمات التقدم المتحانات أبنائنا في الخارج وذلك
لحساب الخزانة الموحد رقم  9190447778بالبنك المركزى لصالح األزهر (الكود المؤ َّمن )10500101 :بتاريخ 20 / /
 توقيع لجنة مراجعة البيانات على المستندات من السفارة:
( أ ) االسم .............................................. :الوظيفة:
(ب) االسم .............................................. :الوظيفة:
تحريراً فى

/

/

20م

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

التوقيع :
التوقيع :

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

خاتم السفارة

اعتماد السفارة

ملحوظة :تستوفى البيانات كاملة وبمعرفة ولى أمر الطالب.
* مرفقات االستمارة  -اصل شهادة الميالد او صورة معتمدة منها .
  -اثبات قيد حديث معتمد من المعهد والمنطقة واإلدارة المركزية لإلمتحانات( .على النموذج الخاص بأبناؤنا في الخارج) -عدد  2صورة شخصية  6 ×4حديثة للطالب المتقدم.

اإلدارة المركزية لإلمتحانات – قطاع المعاهد األزهرية بجمهورية مصر العربية
العنوان 10 :شارع أحمد أبو العال من شارع مصطفى النحاس  -محطة ثروت  -مدينة نصر  -القاهرة
MOBIL:01005237949
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رسم تنمية

 10قروش

األزهر الشريف
قطاع المعاهد األزهرية
اإلدارة المركزية لالمتحانات وشئون الخريجين
إدارة أبناؤنا فى الخارج

طابع دمغة

 45قرشا

طابع تعليم أزهري

استمارة رقم ( )4للشهادة اإلعدادية-أبناؤنا فى الخارج

فئة جنيه

استمارة التقدم المتحان الشهادة اإلعدادية األزهرية
للعام الدارسى 20 /20م

--------------------------المذهب:

الصف المقيد به الطالب  /الثالث اإلعدادى (الشهادة اإلعدادية) الدور ......................... :
المنعقد بسفارة جمهورية مصر العربية فى دولة .................................. :سفارة  /قنصلية :
اسم الطالب ولقبه طبقا للوارد فى شهادة الميالد:
 االسم باللغة العربية . .............................................................................. :الرقم القومى
 جنسية الطالب............................ :النوع :ذكر  /أنثى  ................تاريخ ميالد الطالب طبقا للوارد بشهادة الميالد/ / :
المركز أو القسم  ................ :المحافظة.................. :
 محل ميالد الطالب :اسم القرية ....................
 سن الطالب فى أول اكتوبر التالى لالمتحان حسب التقويم الميالدى .......... :يوم ..........شهر .........سنة
 اسم والد الطالب ولقبه ........................................... ......... :وظيفته  .............................. :عنوانه .............................. :
 اسم مراسل الطالب فى مصر ............................................. :عنوانه ورقم هاتفه................................................... :
........................

صورة شمسية للطالب
موقعا عليها منه توقيعا
كامال واضحا طبقا السمه
بهذه االستمارة ومختومة
بخاتم السفارة

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

 20م

 المنطقة األزهرية.................................. :المعهد المقيد به الطالب فى مصر.............................................. :نوع المعهد عادى– نموذجى – خاص عربى
لغات

20م
/
/
 تاريخ السفر للخارج:
 اللغة األجنبية التى يرغب الطالب االمتحان فيها.................................. :
بيانات آخر امتحان للطالب على نظام ابناؤنا في الخارج:
اسم السفارة ................................................... :تاريخ آخر امتحان في السفارة ...............................
المعهد ........................................ :الصف  .............................. :رقم الجلوس ............................... :
توقيع ولى أمر الطالب................................ :
توقيع الطالب................................... :
رقم جواز سفر الطالب :

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

ُروجعت البيانات ووجدناها صحيحة وتم سداد رسوم االمتحان المقررة بشروط وتعليمات التقدم المتحانات أبنائنا في الخارج وذلك
لحساب الخزانة الموحد رقم  9190447778بالبنك المركزى لصالح األزهر (الكود المؤ َّمن )10500101 :بتاريخ 20 / /
توقيع لجنة مراجعة البيانات على المستندات من السفارة:
( )1االسم....................................:الوظيفة....................:التوقيع )2( ................:االسم........................................:الوظيفة...................:التوقيع :
خاتم السفارة
اعتماد السفارة
20م
/ /
تحريرا فى

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

ملحوظة :تستوفى البيانات كاملة وبمعرفة ولى أمر الطالب.
* مرفقات االستمارة -اصل شهادة الميالد او صورة معتمدة منها .
 اثبات قيد حديث معتمد من المعهد والمنطقة واإلدارة المركزية لإلمتحانات( .على النموذج الخاص بأبناؤنا في الخارج) عدد  2صورة شخصية  6 ×4حديثة للطالب المتقدم. ........بيانات ت ُحرر بواسطة لجنة النظام والمراقبة........................................................................................ ....................................................................................................................

/20

الطالب  ............................................................. /نجح فى امتحان الشهادة اإلعدادية عام
باألرقام

مجموع درجات الطالب
تحريرا فى

/

/

( مبصر)

20م

20م .

الدور ................. /

بالحروف

20م
كتبه................. /

رئيس لجنة النظام والمراقبة

أماله................. /

مراجعة أولى................. /

رئيس اإلدارة المركزية لالمتحانات

اإلدارة المركزية لإلمتحانات – قطاع المعاهد األزهرية بجمهورية مصر العربية
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مراجعة ثانية................. /

يعتمد ،،،
رئيس قطاع المعاهد األزهرية

* مادة الحاسب اآللى مادة نجاح ورسوب وال تضاف إلى المجموع الكلى للدرجات للمعاهد النموذجية والخاصة فقط.

اسم السفارة

درجات الطالب في امتحان إتمام الشهادة اإلعدادية األزهرية عام :

رقم الجلوس

Tel: 02-26706927 Fax: 02-26706965

استمارة رقم ( )5للنقل الثانوى-أبناؤنا فى الخارج

األزهر الشريف
قطاع المعاهد األزهرية
اإلدارة المركزية لالمتحانات وشئون الخريجين
إدارة أبناؤنا فى الخارج

صورة شمسية للطالب 6×4
موقعا عليها منه توقيعا كامال

---------------------------

واضحا طبقا السمه بهذه

استمارة التقدم المتحان النقل الثانوى األزهرى
للعام الدارسى 20 /20م
الصف المقيد به الطالب  ........................... /الثانوى  -القسم
المذهب  .................... :الدور :

االستمارة ومختومة بخاتم
السفارة

( :علمى – ادبى) ......................

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

المنعقد بسفارة جمهورية مصر العربية فى دولة  .................................. :سفارة  /قنصلية :

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

اسم الطالب ولقبه طبقا ً للوارد فى شهادة الميالد:
 االسم باللغة العربية:
 جنسية الطالب:

 .....................................................الرقم القومى

النوع :ذكر  /أنثى

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

 تاريخ ميالد الطالب طبقا ً للوارد بشهادة الميالد:
 محل ميالد الطالب :اسم القرية

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

/

/

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

 20م

المركز أو القسم :

المحافظة:

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

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

 سن الطالب فى أول اكتوبر التالى لالمتحان حسب التقويم الميالدى .......... :يوم ..........شهر .........سنة
 اسم والد الطالب ولقبه:




 .............................................وظيفته  .............................. :عنوانه :

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

اسم مراسل الطالب فى مصر .......................................... :عنوانه ورقم هاتفه............................................ .................. :
عربى
المنطقة األزهرية....................... :المعهد المقيد به الطالب فى مصر ............................ :نوع المعهد عادى– نموذجى – خاص
لغات
رقم جواز سفر الطالب ...................................... :
20م
/
/
تاريخ السفر للخارج:

 اللغة األجنبية األولى التى يرغب الطالب االمتحان فيها:

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

 اللغة األجنبية الثانية التى يرغب الطالب االمتحان فيها:

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



يشترط أن تكون اللغة
اإلنجليزية إحدى هاتين اللغتين



بيانات آخر امتحان للطالب على نظام ابناؤنا في الخارج
اسم السفارة ................................................... :تاريخ آخر امتحان في السفارة
المعهد ........................................ :الصف  .............................. :رقم
توقيع الطالب................................... :توقيع ولى أمر الطالب:

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

الجلوس............................... :

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

ُروجعت البيانات ووجدناها صحيحة وتم سداد رسوم االمتحان المقررة بشروط وتعليمات التقدم المتحانات أبنائنا في الخارج وذلك
لحساب الخزانة الموحد رقم  9190447778بالبنك المركزى لصالح األزهر (الكود المؤ َّمن )10500101 :بتاريخ 20 / /
( أ ) االسم:
(ب) االسم.............................................. :

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

تحريراً فى

/

/

الوظيفة:
الوظيفة.................................... :

20م

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

التوقيع :
التوقيع ........................ :
........................

اعتماد السفارة

خاتم السفارة

ملحوظة :تستوفى البيانات كاملة وبمعرفة ولى أمر الطالب.
* مرفقات االستمارة  -اصل شهادة الميالد او صورة معتمدة منها .
 اثبات قيد حديث معتمد من المعهد والمنطقة واإلدارة المركزية لإلمتحانات( .على النموذج الخاص بأبناؤنا في الخارج) -عدد  2صورة شخصية  6 ×4حديثة للطالب المتقدم.
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