اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة القصيم
كلية العلوم واآلداب في محافظة الرس
وكالة الكلية

الرق ـ ـ ـم :
/

التاريخ :

144هـ

/

نموذج طلب إجازة متعاقد غير سعودي
 -1يعبأ من قبل عضو هيئة التدريس ( المتعاقد أو المتعاقدة ) :

الجنسية

اسم عضو هيئة التدريس

التخصص

سعادة رئيس قسم ...............................
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أتقدم إلى سعادتكم بطلب :
) يوم اعتبارا ً من تاريخ :
 إجازة اضطرارية لمدة (
) يوم اعتبارا ً من تاريخ :
 إجازة استثنائية لمـدة (
 التمتع بإجازتي السنوية .

الرقم الوظيفي

رقم الجواز

رقم اإلقامة

وفقه هللا

وسيقوم بكفالتي زميلي د  ......................................... .في قسم

/

/
/

/

14هـ .
14هـ .

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

االســم  .............................. :التوقيع :

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

التاريخ :

/

14 /هـ

 -2يعبأ من قبل رئيس القسم في الكلية إذا كان المتعاقد من الرجال  ،ومن قبل ( وكيالت الكلية ) في األقسام األدبية أو العلمية إذا كانت المتعاقدة من
النساء بعد التنسيق مع رؤساء األقسام :

سعادة عميد الكلية  ...........................................وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 إجازة اضطرارية
نفيدكم بأنه ال مانع لدينا من تمتع عضو هيئة التدريس بـــ
علما ً بأنه قد :

 إجازة اعتيادية

 إجازة استثنائية

 أنهى جميع أعمال االختبارات المتعلقة به والمكلف بها  أنهى جميع أعمال الجودة  أصادق على كفالة زميله الموضح بياناته أعاله
إذا كانت اإلجازة خالل الفصل الدراسي أفيدكم بأنه :

 تم التنسيق والعمل على تكليف من يدرس محاضراته أثناء إجازته .
) د  ..............................التوقيع  ......................... :التاريخ 14 / / :هـ
رئيس قسم (
) د  ..............................التوقيع  ....................... :التاريخ 14 / / :هـ
وكيلة الكلية في األقسام (
 -3يعبأ من قبل قسم شؤون المتعاقدين بالكلية :

سعادة عميد الكلية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نفيدكم بأن عضو هيئة التدريس الموضح بياناته أعاله :
 لديه رصيد من اإلجازة االضطرارية بمقدار ( ) يوم ،وكانت مدة آخر إجازة اضطرارية تمتع بها (
 لم يتبق لديه رصيد من اإلجازة االضطرارية .
رئيس قسم المتعاقدين أ /علي بن محمد العوفي التوقيع  ........................... :التاريخ 14 / / :هـ

) يوم بتاريخ

/

/

14هـ

 -4يعبأ من قبل سعادة عميد الكلية :

وفقه هللا
سعادة وكيل الكلية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ...نفيدكم بما يلي :
 الموافقة على طلب اإلجازة ونأمل إكمال الالزم  عدم الموافقة ..................................................................................
عميد الكلية د  .عبدالرحمن بن صالح الخميس

التوقيع  ..........................................التاريخ :

/

144 /هـ

 -5يعبأ من قبل سعادة وكيل الكلية :

المكرم رئيس قسم المتعاقدين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وفقه هللا

بنا ًء على موافقة سعادة عميد الكلية بتمتع عضو هيئة التدريس باإلجازة  ،نأمل إكمال الالزم بإصدار تأشيرة خروج وعودة .

وكيل الكلية د  .محمد بن عبدالرحمن السالمة

-

يجب إرفاق مع هذا النموذج نموذج الكفالة .

التوقيع  ..........................................التاريخ :

/

/

144هـ

