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 رسالة إلى األب أو األم لطلب الفلوس للرسوم

 

 

 المحترم      والدي العزٌز 

 

 بعد تحٌة طٌبة

    أنا بخٌر و عافٌة, الحمد هلل . وأتمنى لكم جمٌعا كل خٌر و عافٌة. 

وأنا أواصل دراستً بكل جهد واستعد لالمتحان النهائً لهذه السنة بإخالص, وقد 

دفع الرسوم فً الكلٌة ولذا التمس منكم إرسال مبلغ ألف وخمسمائة  حان موعد

 روبٌة ( على الفور. 0011روبٌة ) 

 وسأعود إن شاء هللا بعد االمتحان, فاقرأوا منً السالم على الجمٌع.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام    

 

    

 ابنكم الـمطٌع

 عكرمة

 

 

    INDIAN SCHOOL MUSCAT
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 أو األخت األخأو  الصدٌقرسالة إلى 

 

ََََََََيززَ عَ يَالَ خَ ة/أَ يزَ زَ عَ يَالَ تَ خَ /أَ يززَ عَ الَ َييقَ دَ صَ 

َةب َيَ ةَطَ يَ حَ ت ََدَ عَ ب َ 

َكَ يعَ مَ جَ َمَ كَ ىَلَ نَ مَ ت َأَ هللَ.َوَ َدَ مَ حَ لَ ة,َاَ يَ افَ عَ َرَوَ يَ خَ اَبَ ن َأَ  كَتَ الَ سَ رَ ب ََتَ ر َرَ سَ َدَ قَ ة.يَ افَ عَ َرَوَ يَ خَ َلَ ا
اَذَ ىَهَ لَ عَ َكَ ئ َنَ هَ أ ََوَ َكَ ورَبَ خَ اَفَ ن َا َوَ َيسَ رَ دَ مَ الَ َكَ انَ حَ تَ مَ يَاَ كَفَ قَ وَ فَ ت َ َنَ اَعَ يهَ فَ َتَ رَ كَ يَذَ تَ الَ 
َلَ اصَ وَ أ ََاضَ ي َأ ََان َأ َوَ كَاتَ يَ حَ َيمَفَ دَ قَ الت َ َاحَوَ جَ النَ َنَ اَمَ يدَ زَ مَ َىالَ عَ َاهللَت َ ل َائَ سَ َراهَ بَ الَ َاحَ جَ النَ 
,ص,َل َخَ إَ ةَبَ نَ السَ َهَ ذَ هَ يَلَ ائَ هَ الن َ َانَ حَ تَ مَ ل َ ل ََدَ عَ تَ سَ ا َوَ ةَي َلَ كَ يَالَ فَ دَهَ جَ َلَ كَ يَبَ تَ اسَ رَ دَ   

ََيع.مَ جَ ىَالَ لَ مَعَ ل َيَالسَ نَ واَمَ أ َرَ اق َ ان,َفَ حَ تَ مَ ال َ َدَ عَ ب َ َاهللَ َاءَ شَ َنَ إ ََودَ عَ اَ سَ وَ 

َ

َامرَ تَ حَ قَال َ ائَ ولَفَ بَ وا ب قَ لَ ضَ فَ ت َ ََََ

    

َبحَ مَ الَ َوكَ خَ أَ ي/فَ وَ الَ َكَ يقَ دَ صَ 

 عكرمة
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