
 

 

 

 Personal Information البیانات الشخصیة

 Name According to Passport  األسم كما في جواز السفر
 

 Nationality  الجنسیة
 

 .Passport No           رقم جواز السفر
 

 .Telephone No           رقم الھاتف
 

 Email  البرید اإللكتروني

 Applicant’s Signature  مقدم الطلبتوقیع 

 If submitted by an agent, please provide name and contact details إذا تم تسلیمھا عن طریق وكیل (أو مؤسسة خدماتیة)، یرجى إدخال اسم الوكیل ورقم الھاتف

 Name of agent   اسم الوكیل

 Phone of Agent           رقم ھاتف الوكیل
 

         ACADEMIC DOCUMENTS                                                   شھادات أكادیمیة 
 

 
Ÿt˜æ;k]Ï⁄‚Ÿ 

 :تقدیم  على صاحب الطلبإلكمال إجراءات التوثیق یجب 
 نسخة من عقد العمل 
 بكندا.  صورة من جواز السفر أو اإلقامة 
  إرفاق ظرف مسبق الدفع علیھ عنوان بریدي واضح إلعادة الوثائق

 إذا كان العنوان خارج دولة كندا إلیھ بعد تصدیقھا

 
Important Notes 

To complete the authentication process, applicant must 
provide: 
 a copy of the employment contract 
 a copy of  passport   or PR 
 Include a Pre-Paid envelope with a clear return 

address if documents are to be sent outside of Canada 
¸\;Ô]pÖ’\‡^;∞\;‰]ei›U 

 

صادرة من خارج دولة كندا سیتم ارجاعھا لمقدم الطلب بدون  أي وثائق أكادیمیة   
 التصدیق او الختم علیھا.

 
 
 
 

 

Kindly note that:   
 

Any academic credentials issued outside of Canada will 
not be authenticated and will be returned to the applicant. 
 
 

 

أفوض قرأت المالحظات المھمة وعلیھ وأنني البیانات المدونة اعاله جمیع صحة ب أقر
الملحقیة الثقافیة السعودیة بكندا بإرسال الوثائق والمستندات التي تم تصدیقھا على العنوان 

 التالي في كندا

I certify all information above as accurate, I’ve read the Important Notes 
and hereby authorize the Saudi Arabian Cultural Bureau in Canada to 
mail my authenticated documents to the following address in Canada 

 

 Apt # رقم الشقة  House/Building Number رقم البیت/المبنى 

 Street Name أسم الشارع 

 City أسم المدینة 

Canada Country الدولة  Province أسم المقاطعة 

       Postal Code الرمز البریدي 
 

السعودیین لغیر نموذج طلب تصدیق  
 Authentication Form for Non-Saudis 
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