وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سفارة ليبيا -بريطانيا
الملحقية الثقافية

نموذج رقم
()11

يرسل إلى القسم األاكاييي

خاص بالطالب/ة

منوذج إصدار
رسالة ضمان مالي (لغة – أكادميي)

(اسم اليوظف) .............................................................................

* رقم اليلف الدراسى

اسم الطالب/ة اليوفد/ة
* الدرجة اليوفد لها

 البكالوريوس  الياجستير  الداكتوراه  التخصصية  أخرى /

* رقم الهاتف النقال
عنوان السكن

*البريد اإللكترونى

إسم الشارع

* رقم الينزل

إسم اليدينة

* الرمز البريدى

 دراسة لغة

نوع اإلجراء:

التخصص:

صاحب الدراسة:
نوع اللغة:

 دراسة أكاديمية

طالب موفد 
 لغة عام

طالب مرافق 
 لغة أاكاييي

اليعهد ضين قائية اليعاهد اليعتيدة :

اسم اليعهد/الجامعة...........................................................................:
تاريخ بداية الدراسة............................ :تاريخ نهاية الدراسة...........................
عدي أسابيع /الدراسة ........................:قيية الكورس ف االسبوع......................:

صاحب الدراسة:

طالب موفد 
التخصص مصنف :

طالب مرافق 
غير مطلوب :

اسم الجامعة...............................................................................:
تاريخ بداية الدراسة............................. :تاريخ نهاية الدراسة..........................
عدي سنوات الدراسة.........:
سنة الدراسة الحالية :تمهيدية  - األولى - الثانية - الثالثة - الرابعة - الخامسة 

ال نتحمل مسؤولية تأخر استكمال اإلجراء ما مل يتم ملء مجيع البيانات املطلوبة
نعم

الشروط المطلوب توفرها لدراسة اللغة:

ال

أاليتجاوز قبول اللغة بشكل عام مدة  21إسبوعاً دراسة ( أي  3أشهر).
يجب أن يكون المعهد معتمداً لدى الملحقية الثقافية ،انظر قائمة المدارس المعتمدة على موقع الملحقية الثقافية.
أال تتعدى مصاريف الدراسة بالنسبة لطلبة بريطانيا :للمعاهد  ( £122لغة عامة) و ( £112لغة أكاديمية) ،وللجامعات  £142لغة ( لغة أكاديمية)..أما طلبة إيرلندا،
فيجب أال تتعدى مصاريف الدراسة  ( €142لغة عامة) و ( €162لغة أكاديمية).
أال يقل عدد الساعات عن  12ساعة إسبوعياً.
أن تكون الدراسة ضمن مدة دراسة اللغة (  84إسبوعا) إال إذا وصل تمديد من إدارة البعثات.

الشروط المطلوب توفرها للدراسة األكاديمية:

نعم

ال

رسالة الجامعة متضمنة قيمة الرسوم ،مع تجزئة الرسوم المعملية إن وجدت.
أن يكون القسم مصنفا وفقا لتصنيف . RAE2008
يجب أن ينص قبول الدكتوراة على أن مدة الدراسة هي ثالث سنوات أكاديمية باالضافة إلى سنة الكتابة.
أن يكون القبول غير مشروط ،وفي مجال تخصص الطالب الموفد ألجله.

مالحظات

تنبيه:
 تصنيف  RAE2008خاص بدراسة الماجستير والدكتوراة ،ويجب أن يكون القسم المراد دراسته في الجامعة  8.4أو أعلى.

التوقيع .................................................................................... :التاريخ.................................................................................... :

خاص بالقسم األكاديمي
اسم مستلم المعاملة
تم إنهاء اإلجراء وإعالم الطالب بالنشرة الخدمية

تاريخ إستالمها
 نعم

.........../......./.....
 ال

مالحظات
توقيع مستلم المعاملة

تاريخ إنهاء المعاملة

.........../......./.....

