
     

 

هـ14ك:       /        /      تاريخ االنفكا            

نقل خدمات  □ استقالة □االسباب:     

   ..............اخرى ... □تقاعد    □

 الرتبة:

 رقم الوظيفة:

 االسم:

 الكلية:

 جهة عمل املوظف )عميد الكلية/مشرف الفرع(

 نفيدكم بأن املوظف قد أخلي طرفه من الكلية وليس لديه أي التزامات.

مشرف الفرع/عميد الكلية  

 .......................................................: االسم

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

 جهة عمل املوظف )رئيس القسم(

 نفيدكم بأن املوظف قد أخلي طرفه من القسم وليس لديه أي التزامات.

 رئيس القسم

 .......................................................: االسم

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

 عمادة تقنية املعلومات

 .نفيدكم بأنه مت أستالم مجيع العهد املسجلة باسم املذكور أعاله

 املعلومات تقنيةعميد 

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 اإلدارة املالية

 نفيدكم بأن املذكور أعاله ليس لديه أي التزامات أو عهد مالية.

 مدير اإلدارة املالية

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 )البطاقات( عمليات املوارد البشريةإدارة 

 نفيدكم بأن املذكور أعاله قد مت سحب بطاقة العمل املمنوحة له من قبل اجلامعة.

 إدارة شؤون املوظفنيمدير 

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 إدارة الرواتب والبدالت

قد أخذ  قروض، كمانفيدكم بأن املذكور أعاله ليس لديه أي التزامات أو 

 بعني االعتبار صرف مستحقاته.
 إدارة الرواتب والبدالتمدير 

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 إدارة احلركة

o .املذكور أعاله مل يصرف له سيارة 

o   ـه14  /     /  املذكور أعاله صرف له سيارة وأخلي طرفه منها بتاريخ 

 إدارة احلركةمدير 

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 إدارة اخلدمات الطبية

 نفيدكم بأن املذكور أعاله ليس لديه أي عهد أو ارتباطات جتاه اإلدارة.

 

 اخلدمات الطبية ةإدار مدير

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 إدارة املستودعات

 نفيدكم بأن املذكور أعاله ليس لديه أي عهد أو ارتباطات جتاه اإلدارة.

 إدارة املستودعاتمدير 

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 إدارة األمن والسالمة

 نفيدكم بأنه قد مت استالم تصريح دخول السيارة )امللصق( من املذكور أعاله.

 إدارة األمن والسالمةمدير 

 ................................................... االسم:

  ................................................... لتوقيع:ا

 )ألعضاء هيئة التدريس السعوديني فقط( إدارة االبتعاث

o .غري مبتعث 

o .على رأس البعثة 

 .................. قرار االبتعاث رقم :

 مدير إدارة االبتعاث

 ................................................... االسم:

 ...................................................لتوقيع:ا

 عمادة البحث العلمي

 نفيدكم بأن املذكور أعاله ليس لديه أي عهدة او ارتباط جتاه العمادة.

 

 عميد البحث العلمي

 ................................................... االسم:

 ..................................................لتوقيع:ا

 اعتماد صاحب الصالحية

 عمادة املوارد البشريةعميد 

 ................................................... االسم:

 ................................................... لتوقيع:ا

 هـ14/        /          التاريخ:   

  (ألعضاء هيئة التدريس السعوديني فقط) .صندوق التنمية الزراعي العقاري،صندوق التنمية  االجتماعية،يرفق إخالء طرف من كل من: بنك التنمية 

 

 إخالء طرف

 السجل املدني:

 اخلتم

 اخلتم

 اخلتم

 اخلتم

 اخلتم

 اخلتم اخلتم

 اخلتم اخلتم

 اخلتم

 

هـ   14تاريخ بداية االبتعاث        /         /       

 هـ14تاريخ نهاية االبتعاث        /         /       
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 اخلتم
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