
 

 

 

س) سماح بالسفر ١موذج رقم (ن  

 

 
 

 سعادة نائب مدير مركز اللغة اإلنجليزية                                                               سلمه هللا

بركاته      و بعد:السالم عليكم ورحمة هللا و

رة     خروج نهائي       و السماح لي بالسفر خالل الفت خروج و عودة        فنظرا لرغبتي في منحي تأشيرة 

 إجازة نهاية األسبوع  إجازة عيد الفطر  إجازة منتصف الفصل الدراسي

زة عيد األضحىإجا  إجازة نهاية العام الدراسي  إجازة الفصل الدراسي  

هـ ١٤هـ ،  و العودة بتاريخ          /         /          ١٤حيث سيكون سفري خالل الفترة من         /          /          

 

..........................................................................................................................: االسم رقم اإلقامة            

هـ ١٤        /           / ......................................................................................................................... :التوقيع التاريخ   
 

فري  ى س ة عل ل الموافق ارااّم ي ال اعتب ي ف رة عمل دي بمباش ع تعه ا م ذكورة نظام ازة الم ة اإلج ن بداي رة وم ازة مباش د اإلج دد بع ت المح ي (وق ع طلب ق م دأرف فر متعاق ة س رار كفال ع إق ) م

   ل مع أصل الجواز للمطابقة.ختم الدخووضحا به ختم الخروج من المملكة وتعهدي بإحضار نسخة من جواز السفر م
 

 سعادة مدير مركز اللغة اإلنجليزية                                                                      سلمه هللا

بعد: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته      و  

.الموضح بياناته بعالية نفيدكم  .......................................................فبناء على الطلب المقدم من سعادة / .....................................

عدم الموافقة على سفره لحاجة القسم لبقائه بالموافقة على سفر سعادته حيث قد أنهى جميع ما لديه من أعمال  

هـ١٤/          التاريخ:      /   .....................التوقيع:......................  :االسم   الوظيفة: 
 

الموظفين                                      سلمه هللاشؤون أعضاء هيئة التدريس وعميد سعادة   

بعدالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته    و  

لفترة المذكورة و سنوافيكم بمباشرته حين عودته.اإلجراءات الالزمة لسفر سعادته خالل ا الستكمالنأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم   

هـ١٤التاريخ:      /    /      د. احمد بن حاتم قاضي  االسم:  مدير مركز اللغة اإلنجليزية الوظيفة:   

 

 

  الرسمي الختم

 
.......................................................................... التوقيع:  

 

  :المرفقات

. إقرار كفالة سفر متعاقد. ١            

. والعودة وتاريخ المغادرة. نسخة من تذكرة السفر موضحا بها وقت ٢            

.بعاليةلن يتم منح التأشيرة المطلوبة إال في حال إحضار التذكرة المشار إليها  :مالحظة  

 رقم المنسوب       
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