
 امللحقية الثقافية السعودية يف كندا
 

إقرار مبتعث بعنوانه وبالوفاء بأية مستحقات

اسم المبتعث

 رقم الملف في الملحقية

 جهة العمل

البريد االلكتروني

رقم الهاتف الجوال

الجداألول العائلةاألب

رقم هاتف المنزل

العنوان الكامل في 
المملكة

 إقـــــــرار
أقر أنا الموقع أدناه__________________________________________ بأن البيانات المذكورة أعاله صحيحة وقد قمت بتسديد   

كافة المستحقات المالية والعينية التي كنت مدينا بها أثناء ابتعاثي سواء للمؤسسات أو الشركات أو البنوك أو المدارس أو المستشفيات أو الجامعات 
 أو األفراد أو أي جهة أخرى تعاملت معها تحت أي مسمى كان

 
وأتعهد بالوفاء بأي مستحقات قد أطالب بها مستقبَال ألي من الجهات الموضحة أعاله بعد ثبوت صحتها، وذلك حرصَا مني على سمعة ديني 

 ووطني وزمالئي
 
 

 المقـــــــــــر بمــــــــــا فيـــــــــــه
 
 

 التوقيع:
 

التاريخ:

 متى ستغلق الحساب؟



 امللحقية الثقافية السعودية يف كندا
 

 نموذج تحديث العنوان

 الطبيب المكرم / الطبيبة المكرمة:
 

 الرجاء تعبئة المعلومات التالية ألهميتها عند اغالق ملفك إلرسال كافة المستندات الخاصة بك
 

- يمكن االتصال بي ومراسلتي خالل الفترة القادمة وحتى سفري الى المملكة على العنوان التالي:

Address

Student's Number

City

Province

Postal Code

Phone Number

Email

Student's Name
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