
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب عهدة لدعم األنشطة الطالبية منوذج
 هـ14........ /14........الصيفي للعام اجلامعي  لثاينا ولاأل سيللفصل الدرا

 

 عمادة شؤون الطالب
 إدارة صندوق الطالب

 حفظه اهلل      سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الثقافية واالجتماعية 
 وبعد :                                              السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،            

( إقامة نشاط  .......( بصفحة )  .......هـ تقضي يف فقرهتا رقم ) 14......./ 14.......للعام اجلامعي  ...........................................................نظراً إىل أن خطة األنشطة /  
 وحـىهــ 14....../  ....../  ......خالل الفرتة من  .........................................ضمن فعاليات اندي /  ............................................................................................../ 

 -هـ  ، وأن امليزانية التقديرية هلذا النشاط موزعة على النحو التايل :14......./  ......./  .......
 املبلغ اإليضاح م املبلغ اإليضاح م
      
      
      
      
      
      

 لصرف املبلغ املطلوب . أنمل تكرماً استكمال ما يلزم 
 مدير إدارة األنشطة الطالبية ................................................... مشرف اندي

                                                    االسم :                 ........................................................... االسم :
 .                                             التوقيع : .                                            التوقيع :

 حفظه اهلل      سعادة عميد شؤون الطالب ورئيس جملس إدارة صندوق الطالب
 وبعد :                                              السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،            

( مـن  20د املـادة ) لطلب الوارد إلينا من مدير إدارة األنشطة الطالبيـة . ممـل تكرمـاً تعميـد مـن يلـزم لعرضـد علـى إدارة طـندون الطـالب بنـاًص علـى مـا نصـ  عليـنرفع إىل سعادتكم ا
 . هـ14......./ 14.......الئحة طندون الطالب ، ونفيدكم أبن النشاط املذكور ضمن خطة النشاط املعتمدة للعام اجلامعي 

 تقبلوا خالص حتياتي وتقديري ،،،و

 
 

 

 حفظه اهلل        املدير التنفيذي إلدارة صندوق الطالبسعادة 
 وبعد :                                              السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،            
 طندون الطالب يف جلستد القادمة وفق اإلجراصات النظامية املتبعة لديكم . حنيل إليكم الطلب السالف الذكر وال مانع من عرضد على جملس إدارة

( من الدعم املذكور أعاله ، وإمتام البـاقي بعـد عرضـد علـى ا لـس  %20نظراً ألمهية النشاط وحيث أن جلسة جملس إدارة طندون الطالب قد ال تكون قريبة فال مانع من طرف ) 
 ليد .يف جلستد القادمة للموافقة ع

 وتقبلوا خالص حتياتي وتقديري ،،،
 
 

 
 

 سـلفد هـ14....../  ....../  ......املسحوب على البنك األهلي التجاري بتاريخ  ...........................أقر أن املوقع أمسي أدانه أبين استلم  املبلغ املوضح بعليد مبوجب شيك رقم 
 تريه معتمدة نظاماً خالل مخسة عشر يوماً من هناية النشاط املذكور بدون أتخري ، وعليد جرى التوقيع .، وأتعهد ابلقيام بسدادها مبوجب فوامؤقتة 

 هـ14....../  ....../  ...... التاريخ :    التوقيع :  ..................................................................اسم املستلم : 

 وكيل عمادة شؤون الطالب
 والتدريب الطالبيلألنشطة  

 
 عمر بن سراج سنبلد. 

 شؤون الطالب يدعم 
 ورئيس جملس إدارة صندوق الطالب

 
 عمرو بن طه السقافد. 


