ROYAL EMBASSY OF SAUDI ARABIA
مكتب الملحق الثقافي
كانبرا

CULTURAL ATTACHÉ OFFICE
CANBERRA

شؤون المرافقين واإللحاق والدارسين على حسابهم الخاص

جC5/5

Joined, Dependent & Self-funded Student Affairs

نموذج ج[ C5/5طلب موافقة] على حضور دورة تدريبية (للمرافق)
القسم األول :خاص بالمبتعث :بيانات المبتعث والمرافق وتفاصيل الدورة التدريبية المطلوبة
رقم السجل المدني
اسم المبتعث األساسي
المرحلة
الجامعة
نهاية البعثة
الوالية
رقم السجل المدني

اسم المرافق
ال
ال

هل المرافق مرتبط ببرنامج دراسي حاليا؟
هل سبق الحصول على دورة خالل نفس العام؟
الجهة المقدمة للدورة:
عنوان الدورة:
مدة الدورة (باألسابيع):
الفــــــــــــتــــــــــــــرة:

نعم  /حدد... :
نعم  /العدد ... :المدة...:

/

من

/

02م

/

إلى

/

02م

رسوم وتكاليف الدورة (بالدوالر االسترالي):
التدبير المنزلي واإلشغال النسوية.
حاسب آلي.
لغات أجنبية غير االنجليزي .
سجالت صحية.
إسعافات أولية.
رعاية المعوقين وكبار السن.

مجال الدورة:
(يجب أن تكون الدورة في إحدى المجاالت المحددة فقط)

أتعهد بالتزام المرافق بضوابط الدورات التدريبية للمرافقين
الموضحة بموقع الملحقية ،وااللتزام بنسبة حضور ال تقل عن
 ،%08وأتحمل مسئولية خالف ذلك.

المبتعث
األساسي

القسم الثاني :خاص بالملحقية الثقافية :نقاط دراسة الطلب
بيانات المبتعث و المرافق صحيحة
إرفاق قبول من جهة معتمدة ،وليس لمرحلة دراسية
تحقيق شرط اللغة
مدة كافية في بعثة المبتعث األساس

تربية أطفال.
تغذية.
ديكور منزلي.
تجميل.
إدارة مكتبية.
أخرى

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

التوقيع

المرافق غير مرتبط بأي برنامج دراسي
تأشيرة سارية المفعول
إرفاق آخر مؤهل علمي
الدورة ال تقل عن  3أشهر
تم توقيع التعهد

رسوم الدورة ال تتجاوز /$500AUأسبوعيا

قرار اللجنة
بعد دراسة الطلب واالطالع على بيانات الطالب المبتعث األساسي والمرافق الراغب في الحصول على الدورة التدريبية الموضحة أعاله ،وبعد
االطالع على المرفقات ،قررت اللجنة مايلي:
عدم الموافقة على الدورة التدريبة للمرافق
الموافقة على الدورة التدربيبة للمرافق
االستحقاق
المبررات
/
/
تاريخ القرار

أعضاء اللجنة
المشرف الدراسي
مدير شؤون المرافقين والدارسين على حسابهم الخاص
مساعد الملحق للشؤون الدراسية

أ.صديق عريشي
د .وليد غندورة

Ref No:…..……..……...., Date:..….…..….., Attachments:….
الرقم ،.......................:التاريخ ،.....................:المرفقات......
Tel: +61 2 62693170 Fax: +61 2 62325978 P.O. BOX 1206, DICKSON , ACT, 2602, Australia

www.sacm.org.au

