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   /    / اسم املركز:                             

وارد من املركز إلى اإلدارة

     اسم املراسل:                                                     التاريخ:              /             /          20                         رقم امللف:

البريد  مستلم  توقيع            
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - قسم السكرتارية )1(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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صادر من اإلدارة إلى املركز

/                            الرقم:    /      اسم املركز:                             

     اسم املراسل:                                                   اليوم:               التاريخ:              /             /          20          

          توقيع مشرف / مشرفة املركز 

 <   يرجى تسليم البريد للمراسل بحد أقصى 10 دقائق.
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احملترم السيد الفاضل/ مدير إدارة الدراسات اإلسالمية  
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

املوضوع/ مخاطبة جهة خارجية
إشارة إلى املوضوع أعاله، نتقدم إليكم بهذا الكتاب راجني التكرم واإليعاز ملن 

يلزم مبخاطبة )                (

وذلك للمشاركة في )                 (

حتى             ( في الفترة من )     

في متام الساعة )                 (

مع املالحظة بأن )                 (

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

- يرجى إرسال املبررات لطلب املخاطبة إن وجد.
مشرف املركز
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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