
   س) ٣منوذج (

 
   

  سلمه هللاسعادة مدير مركز اللغة اإلجنليزية                                                                                            
  وبعد:السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                                                   

م  تبدأ من      فنظراً لظرويف  أرغب يف احلصول على إجازة ملدة  ( مل املوافقة على آ   ه ١٤     /      /    حىت    هـ ١٤    /        /   ) يوم / أ
اية اإلجازة مباشرة  يفمن بداية اإلجازة املذكورة نظاماً مع تعهدي مبباشرة عملي  اً سفري اعتبار  مع   سفر متعاقد) (إقرار كفالة، وأرفق مع طليب   الوقت احملدد بعد 

حضار صورة من اجلواز موضحاً فيها ختم اخلروج من اململكة وختم الدخول وإحضار أصل اجلواز للمطابقة                                              تعهدي 

  ...................................................................................... التالية:وذلك لألسباب 
  ولكم فائق شكري وتقديري ،،،، وجتدون برفقه كامل املستندات اليت تثبت ذلك  ،،،

                     رقم االقامة    االســـــــم  
  هـ١٤      /      /                         التاريـــــــــــــــــــخ     ع ـــــــــالتوقي

  سلمه هللا                                                                     مدير مركز اللغة اإلجنليزية سعادة 
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                                 وبعد :        

ته ..............................................................  : على الطلب املقدم من سعادة  فبناًء         كم  نفيد بعاليةاملوضح بيا
ى مجيع ما لديه من أعمال     لبقائهالقسم حلاجة ه عدم املوافقة على سفر   ملوافقة على منحه اإلجازة املطلوبة  حيث قد أ

 هـ١٤/            التاريخ:      /  : ........................ التوقيـــــــــع ..............................االسم:                                   الوظيفة: 
  سلمه هللا اجلامعة للشؤون التعليمية                                                                                            سعادة وكيل       

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته   ،،، 
  وتقديري،ولكم فائق حتيايت     ....تروونه عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني مبا بتعميد  والتفضلاإلجازة ملوافقة على مل من سعادتكم التكرم    

  اخلتم                                   التوقيع :         

  سلمه هللا                                 شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني                                   سعادة عميد       
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته   ،،، 

  ولكم حتيايت وتقديري،،،................... ) حسب النظام والتعليمات (       )     .........................................       الالزم (آمل إكمال 
بلغيثوكيل اجلامعة للشؤون التعلمية : د.    التوقيع :                                 امحد بن عمر 

  سلمه هللا                                                                          املتعاقدين سعادة رئيس شعبة        
  سلمه هللا                                                                      الســفر سعادة رئيس شعبة صورة ل       

كمال الالزم حسب املتبع نظاماً على آ ختم اخلروج من صورة من اجلواز موضحاً فيها حتتسب مباشرته إال بعد إحضار  أالمل التلطف 
  حتيايت تقديري،،،ولكم فائق      ..... وإحضار أصل اجلواز للمطابقةالدخول  وختماململكة 

                                                                        
 

                رقم املنسوب 

 
אא 

KKא 
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