
 

 
Sponsor’s 

Stamp 

القثول قسن ختن 

 والتسجٍل

Admission and 

Registration 

Stamp 

 إستمارة إنسحاب من التدريب

Withdrawal Form 

 ) the appropriate                                               :  Please   ( أمام األختيار الصحيح )  )  الرجاء وضع عالمة

 إوسحبة قجم انجدء ثبنتدريت 

 Withdrawal before start of training  
  التدريب بدأ إسبوعين من خاللإنسحاب 

 Withdrawal within two weeks of training 

 سجوع انثبوي مه انتدريتثعد اإل هيوسحبة انكاإل. 

 Complete withdrawal after two weeks of training 
  _____________:Date التارٌخ: :Trainee Sign           ____________________ توقٍع الوتذرب:

For Sponsor Use Only  

Sponsor’s Name: ____________________________________________ 
 

Signature: _________________________  Date: ___________________ 

 

 

   

TRAINEE INFORMATION /  تٍاًاخ الوتذرب  

Name /  اإلسن   

CPR No. /  ًالرقن الشخص           

Trainee ID  /  ًالرقن التذرٌث          

Program /  الثرًاهج   
Contact No. / أرقام التواصل    

For Admission and Registration Division Use Only /  إلستخذام قسن القثول والتسجٍل فقط  

Name of Staff /  إسم انموظف   

Signature /  انتوقيع   Date /  انتبريخ   

Admission and Registration Division HOD Name  

إسم رئيس مكتت انقجول وانتسجيم    
 

Signature /  انتوقيع   Date /  انتبريخ   

Trainee Affair Director Name 

ن انمتدرثيهوإسم مدير إدارح شئ   
 

Signature /  انتوقيع   Date /  انتبريخ   

 مالحظة: 
% هي الرسوم فً حال 100سترجاع إ سٍتن.1

 ًسحاب قثل تذء التذرٌة.اإل

 ًسحاباإل عٌذ الرسوم هي% 50 إستقطاع سٍتن.2

 والثاًً هي تذأ التذرٌة. األول سثوعاإل خالل

وم التذرٌثٍح تعذ اع اي هي الرسلي ٌتن استرج.3

سثوع الثاًً للتذرٌة، وعلى اإلًسحاب هي اإل

فً الفصل الوتذرب إعادج التسجٍل كطالة هستجذ 

 التذرٌثً الالحق إى وجذ.

على هي ٌٌوب عٌك إتراز الثطاقح الشخصٍح .4

 )األصل و ًسخح(.

 

Note:  

1. A trainee will be eligible for 100% refund if 

he/she withdraws before the start the training.  

2. A trainee will be eligible for 50% refund of if 

he/she withdraws within two weeks from the start 

of training. 

3. A trainee will not be eligible for any refund if 

he/she withdraws after two weeks from the start of 

training. He/She will re-register as a new trainee in 

the succeeding semester, if applicable. 

4.Your authorized representative must present 

his/her CPR (original and photocopy). 

 


