
  مــــريـث الكـــي المبتعـــاخ
  

اتهم وسعيهم                      ى أوق ات، ومدى حرصهم عل ة والطالب ه الطلب انطالقًا من ثقة المكتب بأبنائه وإخوان

نقالت              رة ت وحظ من آث للرقي المتواصل بمستواهم العملي واألآاديمي خالل مدة االبتعاث، ونظرًا لما ل

يم               دارس تعل د وم ين معاه ات ب ة والطالب ا أسهم في               عدد من الطلب تهم، مم اء دراس ة أثن ة االنجليزي  اللغ

  :فإن المكتب يؤآد على النقاط التاليةضعف تحصيلهم العلمي، 
  

د                         - دوم لبل داد للق اء اإلع ل وأثن ة قب ة واألآاديمي ة العلمي أهمية حسن اختيار المعهد المالئم من الناحي

  .الدراسة، ومن ثم االلتزام بالمواظبة ومواصلة الدراسة فيه

ى آخر                          - ال إل ة في االنتق د والرغب ر المعه ستوجب تغيي ا ي ة     في حال حدوث م  وفق أسباب مقنع

  :فيرجى اتباع الخطوات التالية
  

تمارة    )1( ات االس ل بيان ة آام ة(تعبئ ة   ) المرفق ع الملحقي الل موق ن خ ك م ة، وذل دمات (بدق خ

ة          (، ومن ثم اختيار استمارة      )واستمارات عبر النت   امج اللغ ر دراسة برن طلب تغيير مق

  ).االنجليزية
  

  :ارفاق المستندات التالية  )2(

ديهم،                         امج ل ة البرن ال بقي سحابك من إآم ى ان ة عل د الحالي بالموافق خطاب من المعه

  .واالنتقال إلى المعهد الجديد، مع اإلشارة إلى إنهاء آافة االلتزامات معهم

  .دراسة برنامج اللغة االنجليزيةقبول من المعهد الجديد لمواصلة   

  

 ..نا لكم بدوام التوفيق والنجــاحمع تمنيات

 

Ihab
Stamp

Ihab
Sticky Note
Accepted set by Ihab

Ihab
Sticky Note
Completed set by Ihab

Ihab
Stamp



  طلــب تغييــر مقــر دراســة برنامــج اللغــة االنجليزيــة
  

  محرم/   مرافق       مبتعث
  

  المحترم          سعادة الملحق الثقافي في بريطانيــا وايرلنـــدا
  وبعد،... السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
  :أفيد سعادتكم بأني

  .............رقم الملف ..................... ...............................مرافق لـ /   محرم 
ن   مبتع ة............. .............ث م صص  .............لدرج ة  ............................تخ ي جامع  ف

ة   .. .............................................. ة االنجليزي امج اللغ ًا برن د  وأدرس حالي ي معه  ف
  : حيث..../....../........... وذلك اعتبارًا من ...............................................

  ( ..... ).دراسة، عدد المرات   سبق لي تغيير مقر ال    لم يسبق لي تغيير مقر الدراسة
  :وذلك لألسباب التالية..................... ................أرجو الموافقة على انتقالي إلى معهد 

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

.....................................................................................................  
  :وأتعهد بالحضور وبذل الجهد إلنهاء متطلبات الدراسة خالل المدة المحددة، وتجدون برفقه

ة                         اء آاف ديهم، وإنه امج ل ة البرن ال بقي   صورة من خطاب المعهد الحالي بالموافقة على انسحابي من إآم
  .االلتزامات معهم

  .ول من المعهد الجديد لمواصلة دراسة برنامج اللغة االنجليزية  صورة القب
  

  االسم

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

  رقم الملف

...........  

  التوقيع

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

  التاريخ

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

  :لالستعمال الرسمي
  .  انطباق الشروط واآتمال المستندات المطلوبة

 : ..................................................... اآتمال الطلب لوجود النواقص التالية  عدم

  . وقد تم اشعار الطالب بذلك............................................................. 
  

  التاريخ        رئيس القسم       الموظف المختص 

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