نموذج طلب صرف عهدة أنشطة
للفصل الدراسي

الثاين

األول

الصيفي للعام اجلامعي 14........ /14........هـ
حفظه هللا

سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي
وبعد :

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

نظراً إىل أن خطة األنشطة  ........................................................... /للعام اجلامعي 14....... /14.......هـ تقضي يف فقرهتا رقم (  ) .......بصفحة (  ) .......إقامة نشاط
 .............................................................................................. /ضمن فعاليات  ......................................... /خالل الفرتة من 14...... / ...... / ......هـ وحىت / .......
14....... / .......هـ  ،وأن امليزانية التقديرية هلذا النشاط موزعة على النحو التايل -:
م

املبلغ

اإليضاح

اإليضاح

م

م

املبلغ

املبلغ

اإليضاح

1

أنمل تكرماً استكمال ما يلزم لصرف املبلغ املطلوب .
مستلم العهدة ......................................... :
التوقيع :

..........................................................

.

رقم اجلوال :

مشرف اندي
االسم :

مدير إدارة األنشطة ..................

...................................................

.............................................................

.

التوقيع :

االسم :

.............................................................

.

التوقيع :

سعادة عميد شؤون الطالب ورئيس مجلس إدارة صندوق الطالب
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

2

حفظه هللا
وبعد :

نرفع إىل سعادتكم الطلب الوارد إلينا من مدير إدارة األنشطة  . ....................آمل تكرماً تعميد من يلزم لعرضه على جملس إدارة صـندو الطـالب وفقـاً ملـا نصـل عليـه املـادة
العشرين من الئحة صندو الطالب  ،ونفيدكم أبن النشاط املذكور ضمن خطة النشاط املعتمدة للعام اجلامعي 14....... /14.......هـ .

وكيل عمادة شؤون الطالب
لألنشطة والتدريب الطالبي

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،

حفظه هللا

سعادة المدير التنفيذي إلدارة صندوق الطالب
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
حنيل إليكم الطلب السالف الذكر وال مانع من عرضه على جملس إدارة صندو الطالب يف جلسته القادمة وفق اإلجراءات النظامية املتبعة لديكم .

3

وبعد :

نظراً ألمهية النشاط وحيث أن جلسة جملس إدارة صندو الطالب قد ال تكون قريبة فال مانع من صرف ( )20%من الدعم املذكور أعاله  ،وإمتام الباقي بعد عرضه على اجمللس يف جلسته القادمة للموافقة عليه .
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،

عميد شئون الطالب
ورئيس مجلس إدارة صندوق الطالب
د .عمر بن سراج سنبل

سعادة

4

األستاذ .......................................................... /
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

آمل اكمال الالزم حسب النظام .

حفظه هللا
وبعد :
المدير التنفيذي إلدارة صندوق الطالب

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،

