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 األزهر على الـ  EG 770001000100000009055447774 IBAN CODEبتاريخ 20 / /
 توقيع لجنة مراجعة البيانات على المستندات من السفارة:
( أ ) االسم .............................................. :الوظيفة:
(ب) االسم .............................................. :الوظيفة:
تحريرا 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) بيان درجات العام السابق. -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

Fax: 02-26706965

Tel: 02-26706927

