ي القادم 2021 - 2020
التّذكير بحجز المقعد للعام الدّراس ّ
2020.04.15

سادة أولياء األمور األفاضل،
ال ّ
تحيّة طيّبة ،وبعد:
ّ
ي البنكم في
فإن الهدف من هذه ّ
الرسالة أن نذ ّكركم بضرورة المسارعة إلى حجز المقعد الدّراس ّ
أكاديميّة المها للعام القادم 2021 – 2020؛ إذ لم ّ
الرسالة ،ما يفيد برغبتكم
نتلق منكم ،حتّى تاريخ هذه ّ
ي القادم حت ّى نتم ّكن من ضمان المقعد لل ّراغبين في
في استمرار ابنكم في الدراسة باألكاديمية للعام ال ّدراس ّ
ي القادم.
استمرار الت ّسجيل للعام األكاديم ّ
ً
رياال قطريًّا لدى مكتب المحاسبة في
الرغبة؛ فيرجى دفع مبلغ ()3000
فإذا كانت لديكم هذه ّ
ي  ،2020 - 2021كما يجب سداد أو
ي ّ
األول للعام االكاديم ّ
األكاديميّة كجزء من رسوم الفصل الدراس ّ
ي ،2020 – 2019
ي الحال ّ
ي األول والثاني للعام األكاديم ّ
استكمال سداد الرسوم الدراسيّة للفصل الدراس ّ
سداد قبل تاريخ  30إبريل .2020
وذلك إذا لم تكونوا قد فعلتم هذا بعد ،على أن يكون هذا ال ّ
ّ
مضطرين إلى اعتبار
وفي حالة عدم سدادكم هذه المستحقّات ودفع رسوم حجز المقعد؛ سنكون
ابنكم منسحبًا من قوائم ّ
سياسات
الطلبة في األكاديميّة بعد التّاريخ المشار إليه أعاله ،وذلك وفق ال ّ
األول من مايو بقَبول ّ
الطلبة الجدد.
واإلجراءات المدرسيّة ،عل ًما بأنّنا سنبدأ
ً
اعتبارا من ّ
وفي إطار اإلجراءات الوقائيّة والت ّدابير االحترازيّة التي تتّخذها دولة قطر للح ّد من انتشار فيروس
الرسوم المستحقّة ورسوم حجز
كورونا كوفيد ،19 -وحر ً
صا منّا على سالمة الجميع؛ فإنّه يمكنكم دفع ّ
ّ
ي ،وتفاصيله كالتالي:
المقعد البنكم بمراجعة مكتب المحاسبة أو عن طريق التحويل البنك ّ
اسم الحساب :أكاديمية المها للبنين
البنك :مصرف قطر اإلسالمي
يQA21QISB000000000110603570038 :
ي ال ّدول ّ
رقم الحساب المصرف ّ
ملحوظة :يرجى إضافة رقم ّ
الطالب أو رقم هاتفك المحمول كمرجع ،كما يرجى إرسال تفاصيل ال ّدفع
إلى:
البريد اإللكتروني:
رقم الواتس آب31137347 :

payboys@amab.com.qa

وإنّنا إذ نذ ّكركم بالمسارعة إلى حجز المقعد ،لعلى ثقة بحرصكم ال ّ
شديد على احترام سياسات
األكاديميّة بما يكفل إنجاح العمليّة التّعليميّة على أت ّم وجه ممكن.
راجين لكم وألبنائنا ّ
سالمة.
ص ّحة وال ّ
الطلبة دوام ال ّ
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير األكاديميّة
شجاع الدين

