نموذج رقم ()A20
شهادة لمن يهمه األمر To Whom It May Concern Form
* * * * * * * معلومات تتعلق بالطالب * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * TO BE FILLED BY STUDENT

اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم الجامعي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الهاتف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلية / :التخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة الموجهة إليها :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االفادة باللغة العربية /اللغة االنجليزية
االفادة ستستخدم داخل الدولة /خارج الدولة

عربي

English

داخلية/خارجية

UAE / Outside

عاجل
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

نوع اإلفادة

إفادة امتحانات مختصرة
إفادة امتحانات تفصيلية
إفادة توقع تخرج وساعات منجزة
أفادة ال مانع من القبول
افادة قبول والتحاق
افادة استمرارية دراسة
افادة مالية بالمبلغ االجمالي
افادة مالية تفصيلية
إفادة تدريب
أخرى

الخطوات 1

Mobile No.
College & Major
To be addressed to
Certificate Reguired in Arabic/English

الخطوات3

الخطوات 2

تسجيل
تسجيل
تسجيل
الدائرة المالية
الدائرة المالية
الدائرة المالية

الدائرة المالية
الدائرة المالية
الدائرة المالية

تسجيل

الدائرة المالية

Acadamic Year/ Semester
Application Date
Student Signature
Certificates Names
Exam details Certificates in Brief
Exam details Certificates in Details
Graduation status Certificate
Admission accepted Certificate
Attendance status cum Admission date Cert
Regular attendance Certificate
Financial Statement in Brief
Financial Statement in Details
Training Certificates

Other
Normal Fee 75 AED delivery after 2 working Days

رسوم االفادة العادية  75درهما تسلم بعد يومين عمل
رسوم االفادة العاجلة  150درهم تسلم خالل اليوم (إذا تم تقديمها قبل الساعة  12ظهرا)

)Urgent Fee 150 AED delivery same day ( if applied before 12 O'clock

محتوى اإلفادة:

Certificate Content:

امتحانات المنتصف Midterm Exams /
االمتحانات النهائية Final Exams /
بدء االمتحانات Beginning Of Exams/
نهاية االمتحانات End Of Exams /
فترة االمتحانات Exams period /
من  ..................وحتى ........................From....................to / ....................
جدول االمتحانات Exams Timetable /
أو
)يرجى التكرم بملء الجدول إذا لزم األمر(
اخرىother/:

********

Student I.D

Certificate for Within UAE/ Outside UAE

العام الجامعي /الفصل الدراسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ تقديم الطلب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عميد الكلية
عميد الكلية
عميد الكلية
تسجيل
تسجيل
تسجيل
الدائرة المالية
الدائرة المالية
عميد الكلية

Name of Student

لإلستخدام المكتبي فقط * * * * * * *

خاص بمكتب عميد الكلية

التاريخDate/

*******

* * * * * * * FOR OFFICE USE ONLY

TO BE FILLED BY OFFICE OF COLLEGE DEAN / COLLEGE HEAD

مالحظات

خاص بقسم القبول والتسجيل
مسجل
غير مسجل(اخر فصل سجل فيه الطالب)
مالحظات

اسم المساقCourse Name/

Notes

ختم وتوقيع عميد الكليةSignature & Stamp /
TO BE FILLED BY ADMISSION & REGISTRATION

ختم وتوقيع القبول والتسجيلSignature & Stamp /

خاص بقسم المالية

Registered
)Not Registered(Last Semester Registered
Notes
TO BE FILLED BY FINANCE DEPARTMENT

التاريخ :

Date:

رقم الشهادة وتاريخ اإلصدار :

Certificate Number and issue date:
ختم وتوقيع قسم الماليةSignature & Stamp /

