
Student Withdraw Transcript
Academic Year 2019/2020Student Photo

Ref. No: 

:::

Basic Information

Admission Date:

Admission Reason:

Nationality:Date of Birth:

Place of Birth:

Family #:

Passport #:

Residency #:

Grade Section:

Withdraw Date:

Withdraw Reason:Religion:

Expiry Date:

Residency #:

Family Area Id:

Emirate Id:

Expiry Date:

School Name:

Family Contacts

Name:

Work:

Home Address:

Relationship:

Work Phone #:

Home Phone #:

Cell Phone #:

Issued By:

Date of Issue:

For Official Use Only

This Certificate has been electronically extracted. For authenticity, please scan the QR-code or visit our website  http://adek.gov.ae/verifycertificate . Fees
are paid electronically.



Student Withdraw Transcript
Academic Year 2019/2020

Ref. No: 

:::

Medical

ImmunizationHealth Conditions

Health Factors

Special Education Medication

Year Final MarkGrade Student Status 

Academic Results

Legend For Academic Results
-

Incomplete Year

Final Mark Not Applicable

Final Mark Not Signed Off

Issued By:

Date of Issue: 

For Official Use Only

This Certificate has been electronically extracted. For authenticity, please scan the QR-code or visit our website  http://adek.gov.ae/verifycertificate . Fees
are paid electronically.



شهادة انسحاب من الدراسة
2019/2020 صورة الطالبالعام الدراسي

الرقم المرجعي: 

البيانات االساسية

تاريخ القبول:

سبب القبول:

الجنسية: تاريخ الميالد:

مكان الميالد:

رقم األسرة:

رقم جواز السفر:

رقم اإلقامة:

القسم:الصف

تاريخ االنسحاب:

سبب االنسحاب: الديانة:

تاريخ االنتهاء:

رقم اإلقامة:

رقم البلدة:

تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية:

اسم المدرسة:

العائلة والمعارف

االسم:

العمل:

عنوان السكن:

صلة القرابة:

رقم هاتف العمل:

رقم هاتف المنزل:

رقم الهاتف المتحرك:

الموظف المختص:

تاريخ االصدار:

لالستخدام الرسمي فقط

تم استخراج هذه الشهادة إلكترونياً. للتأكد من صحتها ، يرجى مسح رمز االستجابة السريعة (QR-Code) أو زيارة موقعنا االلكتروني http://adek.gov.ae/verifycertificate تم استيفاء الرسوم الكترونيا



شهادة انسحاب من الدراسة

الرقم المرجعي 

العام الدراسي2019/2020 

صحية

التطعيمات الحالة الصحية

المشاكل الصحية

العالجالتربية الخاصة

نتيجة الطالبالدرجة النهائيةسنة الصف

-

النتائج الدراسية

فهرس النتائج الدراسية
-

لم يكتمل العام الدراسي

الدرجة النهائية غير مطبقة

لم يتم اعتماد الدرجة النهائية

الموظف المختص:

تاريخ االصدار:

لالستخدام الرسمي فقط

تم استخراج هذه الشهادة إلكترونياً. للتأكد من صحتها ، يرجى مسح رمز االستجابة السريعة (QR-Code) أو زيارة موقعنا االلكتروني http://adek.gov.ae/verifycertificate تم استيفاء الرسوم الكترونيا




