عمادة شؤون اعضاء

هيئة التدريس واملوظفني
منوذج (3س)
طلب إجازة تسبق أو تلي اإلجازات الرمسية مباشرة
رقم املنسوب
............................................................................
سعادة رئيس قسم :
وبعد :
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

سلمه هللا

) يوم  /أايم تبدأ من 14 / /ه حىت 14 / /ه آمل املوافقة
فنظراً لظرويف أرغب يف احلصول على إجازة ملدة (
على سفري اعتباراً من بداية اإلجازة املذكورة نظاماً مع تعهدي مبباشرة عملي يف الوقت احملدد بعد هناية اإلجازة مباشرة  ،وأرفق مع طليب (إقرار كفالة سفر متعاقد)
مع تعهدي إبحضار صورة من اجلواز موضحاً فيها ختم اخلروج من اململكة وختم الدخول وإحضار أصل اجلواز للمطابقة

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

رقم االقامة

التوقيـ ـ ـ ـ ـع

التاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

.................................................................
سعادة عميد :
وبعد :
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
فبناءً على الطلب املقدم من سعادة  .............................................:املوضح بياانته بعاليه نفيدكم
ابملوافقة على منحه اإلجازة املطلوبة حيث قد أهنى مجيع ما لديه من أعمال

االسم

سلمه هللا

عدم املوافقة على سفره حلاجة القسم لبقائه

التوقي ـ ـ ـ ــع
سلمه هللا

سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،،
أنمل من سعادتكم التكرم ابملوافقة على اإلجازة والتفضل بتعميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني مبا تروونه  ....ولكم فائق حتيايت وتقديري،،،
اخلتم
التوقيع :
عميد الكلية :
سلمه هللا

سعادة عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،،
)  ............................................................ولكم حتيايت وتقديري،،،
) حسب النظام والتعليمات (
آمل إكمال الالزم (
التوقيع :
وكيل اجلامعة للشؤون التعلمية  :د .عبد العزيز بن رشاد سروجي

سلمه هللا
سلمه هللا

سعادة رئيس شعبة املتعاقدين
صورة لسعادة رئيس شعبة الســفر

آمل التلطف إبكمال الالزم حسب املتبع نظاماً على أن ال حتتسب مباشرته إال بعد إحضار صورة من اجلواز موضحاً فيها ختم

اخلروج من اململكة وختم الدخول وإحضار أصل اجلواز للمطابقة .....

ولكم فائق حتيايت تقديري،،،

عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني
د .عمرو بن طه عبد القادر السقاف

