ROYAL EMBASSY OF SAUDI ARABIA
مكتب الملحق الثقافي
كانبرا

CULTURAL ATTACHÉ OFFICE
CANBERRA

نموذج طلب إلغاء إنذار دراسي
أول :البيانات األساسية
ا
إسم المبتعث (باللغة العربية)
رقم السجل المدني

جـهـة البتعاث بالمملكة
المرحلة الدراسية الحالية

ا
ثانيا :معلومات عن اإلنذار الدراسي المطلوب إلغاؤه

(يجب أن ال يكون اإلنذار

المطلوب إلغائه صادراً للفصل الدراسي األخير

تاريخ الحصول على اإلنذار

لعام

اإلنذار عن الفصل الدراسي
أسباب الحصول على اإلنذار

التعثر الدراسي

تدني مستوى الحضور
( مالحظة اإلنذارات الناتجة عن التخلف عن الحضور ل يتم إلغائها )

أسباب أخرى

ا
ثالثا :مبررات إلغاء اإلنذار الدراسي
التحسن الدراسي (إرفاق آخر تقرير
دراسي)
عدد المواد المسجلة في الفصل
الدراسي األخير
المعدل الدراسي في الفصل
األخير

إكمال برنامج التهيئة واإلعداد

(مع إرفاق صورة الشهادة)

(تاريخ إكمال البرنامج ) يجب

حضور  3دورات تدريبية على األقل  .وضح

أسماء الدورات وتاريخ اللتحاق بها (مع إرفاق

شهادات الحضور) ويجب أن تكون الدورات خالل
آخر سنة.

الحصول على الشهادة بعد
2016/7/15

()1

هل يوجد أي رسوب في الفصل
األخير

()2

اجمالي المدة التي سأحتاج إليها

بعد انتهاء البعثة

()3
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المشاركة في أنشطة النادي السعودي.

(وضح آخر  3أنشطة شاركت

فيها مع توضيح نوع النشاط ثقافي/رياضي /اجتماعي)
()1

نوع النشاط

()2

نوع النشاط

()3

نوع النشاط

مبررات أخرى

(اكتب أي مبررات ترى أنها

تدعم طلبك لكي تنظر فيها اللجنة)

ا
رابعا :إقرار
أقر أنا المبتعث  .....................................................بأن جميع المعلومات الموضحة أعاله ( وكذلك المرفقات مع هذا الطلب) صحيحة وأكون
عرضة للجزاء واتحمل كامل المسؤولية إذا تبين خالف ذلك  ،كما أقر بأنني على اطالع بأن إلغاء اإلنذار يتم مرة واحدة فقط خالل البعثة
في حال توفر المبررات الموضحة أعاله وموافقة الملحقية على ذلك.
التوقيع

السم

التاريخ

ا
خامسا  :مرئيات اللجنة (خاص بالملحقية)
(مالحظة يستغرق البت في هذا الطلب  30يوماً سيتم إشعار المبتعث بنتيجة الطلب باإليميل)
تم مراجعة بيانات الطلب والمرفقات معه وترى اللجنة
تأييد إلغاء اإلنذار (المبررات (
عدم إلغاء اإلنذار (المبررات (
تأجيل النظر في الطلب وإعادة النظر فيه في ضوء نتائج الفصل الدراسي الحالي

المشرف الدراسي

مدير اإلشراف الدراسي

السم
التوقيع
التاريخ
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مساعد الملحق للشؤون الدراسية

