
 س( سماح بالسفر1نموذج رقم )

        رقم املنسوب
 

 سلمه هللا                                                                                                                                                                                                            سعادة رئيس قسم 

 وبعد :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته / 

 لرغبتي في منحي تأشيرة 
ً
 والسماح لي بالسفر خالل الفترة  ..   ..  خروج نهائي خروج وعودة    فنظرا

 إجازة منتصف الفصل الدراس ي  إجازة عيد الفطر  إجازة نهاية األسبوع 

 إجازة نهاية العام الدراس ي  إجازة عيد االضحى  الفصل الدراس يإجازة  

 هـ14............ /............ /............والعودة بتاريخ ،      هـ 14............ /............ /                        خالل الفترة من ي حيث سيكون سفر 
 

           رقم اإلقامة  االســـــــــــــم

 هـ14............ /............ /............ التاريخ  التوقيع

 

 مع تعهدي بمباشرة عملي في الوقت املحدد بعد االجازة 
ً
آمل املوافقة على سفري اعتبارا من بداية االجازة املذكورة نظاما

 به ختم الخروج منسخة من جو مباشرة وأرفق مع طلبي )إقرار كفالة سفر متعاقد( مع تعهدي بإحضار 
ً
ن از السفر موضحا

 ابقة .اململكة وختم الدخول مع أصل الجواز للمط
 

 سلمه هللا ..........................................................................................................................................................سعادة عميد 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته / وبعد :

 بعاليه نفيدكم .. هاملوضح بيانات.........................................................................................فبناًء على الطلب املقدم من سعادة 

 لحاجة القسم لبقائه هعدم املوافقة على سفر   حيث قد أنهى جميع ما لديه من أعمال سعادته باملوافقة على سفر  

  التوقيع ............................................. االسم ................................................. الوظيفة

 

 سلمه هللا                  سعادة مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين                                 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته / وبعد :                        

نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم الستكمال اإلجراءات الالزمة لسفر سعادته خالل الفترة املذكورة وسنوافيكم 

 بمباشرته حين عودته ..

 .............................................................................. االسم .................................................................... الوظيفة

 الختم الرسمي  التوقيع

 املرفقات : •

 إقرار كفالة سفر متعاقد . .1

 بها وقت وتاريخ املغادرة والعودة . .2
ً
 نسخة من تذكرة السفر موضحا

 التذكرة املشار إليها بعاليه .مالحظة : لن يتم منح التأشيرة املطلوبة إال في حال إحضار  •
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