
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 استعطاف للعودة للدراسة الجامعية طلب

 

 .المحترم…. ..( الدكتور اسم.)……الدكتور .…( …الكلية اسم).……كلية عميدال

 .……وبعد طيبة تحية

 

  للعودة للدراسة استعطاف طلب: الموضوع

 

 جامعية بطاقة وأحمل( ……… الطالب اسم)………ة/الطالب أنا

 ( ……..الجامعية البطاقة رقم:……)بالرقم

 الدراسي العام من: ……..الدراسي الفصل في الجامعة من لفصلل تعرضت لقد

 ( ….الفصل نذكرأسباب……) بسبب……….. الجامعي

 الخطأ على ندمي وأظهرت خطئي، أدركت أن بعد هذا االستعطاف بطلب إليكم أتقدم

 .بدرمني الذي

 الستكمل جامعتي إلى بالعودة لي وتسمحوا والرأفة الرحمة بعينأنتنظر  أمل  كلي

 تجاوزالقوانين عدمو تكرارالخطأ بعدم إليكموأتعهد  امتحاناتي، واجتاز دراستي

 .بعداآلن الجامعية واألنظمة

 

 :الطالب اسم

     : التوقيع

 

 م 20     /   / بتاريخ حرر يوم
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 طلب استعطاف الجتياز االمتحانات

  من: ......................

  الساكن ب...............

 الهاتف: .................

 رقم التسجيل: ..........

 الى السيد:

 الدكتور عميد جامعة ...............
 

 .استعطاف الجتياز االمتحاناتطلب الموضوع: 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، تحية طيبة.
 

  وبعد،

من العام الجامعي ……. لقد تم فصلي من الجامعة ابتداًء من الفصل الدراسي: 

 ……….بسبب ……….. 
 

وأتقدم إليكم بطلب االستعطاف هذا بعد أن أيقنت بخطئي وأحمل كل الندم عما 

  ندمي عن ما بدر مني. فعلت وبالفعل أبديت
 

وكلي أمل من هللا عز وجل وسيادتكم بالنظر بعين الرأفة والسماح لي بالعودة إلى 

مقاعد الدراسة حتى ال يفوتني هذا العام الدراسي ولكي ال يضيع تعبي ويهدر 

مجهودي ألني بذلت كل ما في وسعي حتى أذاكر جميع المواد الدراسية بجد 

 واجتهاد.
 

تسمح لي بدخول االمتحانات كما أتعهد لكم بعدم تكرار أي مخالفة أو وأتمنى أن 

  أي خطأ مشابه مستقبالً وسألتزم كل االلتزام بقواعد الحرم الجامعي.

 والسالم.

 إمضـــاء:
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 طلب استعطاف للعودة للدراسة بعد الفصل

 إلــــــــــــــــــــــــــــى

 
 مديرالمدرسة الثانوية………

 الموضـــوع : طلب استعطاف للعودة للدراسة 

 اإلسم الكامل:

 رقم الهاتف:

 العنوان: 

 التاريخ:

  الموضوع:

 سالم تـــام بوجود موالنا اإلمــــــــــام، دام له العز والتمكين

 تحية طيبة، وبــعــــــد،

ــدم ــد جــســور الــتــواصــل يــشــرفــنــي ســيــدي الــمــديــر المحترم، أن أتــقفــي إطــار م

ـة إلــيــكــم بــطــلــبــي هذا، راجــيــا مــنــكــم الــمــوافــقــة عليه، قــصــد مــنــح إبــنــي فــرصـ

 تــكــرار الدراسة .

 ـنــي ).......( الــحــامــل لــلــرقــم الــوطــنــي .........،أنهي إلــى عــلــم ســيــادتــكــم أن إبـ

كـان يــتـابـع دراسـتـه بـالـمــسـتـوى .........، انــقـطـع عـن الـدراسـة فـي الــمـوسـم الـدراسـي 

 .)........./.........(، وقـد تـم طـرده لــكـونـه قـد كـررمــرتـيـن فـي هـذه المؤسسة

ـديـد ــيـكـم بـمـا فـيـه مـن تـوسـل بــإنـقـاده وإعـطـاء أمـركـم بـمـتــابـعـة دروسـه مـن جأتوسل إل

 لـيـسـتــفـيـد مـن الــسـنـة.

ــمـديـر فـائق وفي انــتـظـار قـبــولـكـم لملتمسي، لـكـم مـنـي جـزيـل الشكر، وتـقــبـلـوا سـيـدي ال

 عـبـارات الـتــقـديـر واإلحترام.

 

 اإلمضـــــــــــــــــاء
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 طلب استعطاف

 من: ) اسم والي األمر(

 ر.ب..و : 

 المهنة : 

 طلب استعطاف للعودة للدراسةالعنوان الكامل : 

 (.…....…) نيابة)…….......….(   إلى السيد المحترم مدير ثانوية 

 : طلب استعطاف إعادة التسجيل السنة الثانية ثانوي الموضوع

 سالم تام بوجود موالنا إلمام دام له النصر والعز

 سيدي

يشرفني أن أتقدم إلى جانبكم الموقر بطلبي هذا راجيا منكم القبول والموافقة ، قصد إعادة تسجيل 

  /…موسمل)………( بمتابعة دراسته في السنة الثانية باكلوريا )………(ابني المسمى 

…… 

أتوسل إليكم بما فيه من توسل بإنقاذه وإعطاء أمركم بمتابعة دروسه من جديد بعد تسجيله بالسنة 

  .الثانية باكلوريا

 وفي انتظار قبولكم لملتمسي لكم مني جزيل الشكر

 وتقبلوا سيدي بفائق عبارات التقدير واالحترام  

 

 اإلمضاء
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