
 

 

 تزكية خطاب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 إلى من يهمه األمر،

 

 ........................................................................................................ب ترشيح الطاليسرني 

.. .................................................................................................هوية رقم ةصاحب 

معة امللك فهد للبترول واملعادن، وأشهد للقبول في مرحلة البكالوريوس بجا وتزكيته

توجد  املدرسة واحترامه للمعلمين، وبأنه البحسن سلوكه وأخالقه خالل انخراطه في 

في أماكن  بصمة مميزة سلوكية أو تجاوزات، وأفيدكم أنه أضاف أي مخالفات لديه

  العلم والدراسة وأثبت نبوغه وتفوقه
 
بالعلم  شغفلديه عالوة على ذلك  .أكاديميا

 في الحضور. منضبطو والتعلم 

 

 :علىفي حال لديكم أي استفسار يمكنكم التواصل 

 

 .................................................................................االسم: 

 املرشد الطالبي الوكيل /  املدير /    الوظيفة: 

 .............................................................................الهاتف رقم

 ...........أو من خالل البريد اإللكتروني.......................................... 

 

 

  التاريخ:    التوقيع:



 

  

 خطاب تزكية

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 إلى من يهمه األمر،

 

 ........................................................................................................بة ترشيح الطاليسرني 

.............. .....................................................................................هوية رقم ةصاحب 

ن، وأشهد للقبول في مرحلة البكالوريوس بجامعة امللك فهد للبترول واملعاد اوتزكيته

توجد  ، وبأنه الاتللمعلم افي املدرسة واحترامه اخالل انخراطه اوأخالقه ابحسن سلوكه

بصمة مميزة في أماكن  تأضاف اأي مخالفات سلوكية أو تجاوزات، وأفيدكم أنه الديه

  اوتفوقه انبوغه تالعلم والدراسة وأثبت
 
شغف بالعلم  اعالوة على ذلك لديه .أكاديميا

 في الحضور. ةطوالتعلم ومنضب

 

 :في حال لديكم أي استفسار يمكنكم التواصل على

 

 .................................................................................االسم: 

 املرشد الطالبي الوكيل /  املدير /    الوظيفة: 

 .............................................................................الهاتف رقم

 ...........أو من خالل البريد اإللكتروني.......................................... 

 

 

  التاريخ:    التوقيع:



 

 

Recommendation Letter 

 

To Whom It May Concern, 

 

I am pleased to offer my recommendation of the  

Student…………………………………………………………………….……..,  

Holder of National/Residential ID No. ……………………………………..…. 

for admission to the King Fahd University of Petroleum and Minerals 

Undergraduate Program. I have witnessed the student’s good behavior and 

superior academic performance during their school journey. Moreover, the 

above-mentioned student demonstrates respect, discipline, and a good 

performance record. The student is disciplined in attendance and has a curiosity 

for knowledge and learning. Therefore, I believe the student will be a great 

addition to your University. 

 

 

 

In case of any queries, you may contact: 

 

Name: …………………………………………………… 

Position:  Principal \  Assistant Principal \  Student Advisor/Counselor 

via phone …………………………………...………...….  

or via email……………………………………...………. 

 

Signature:    Date:     


