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نموذج طلب إجازة علمية (لطالب االمتياز)
تاريخ تقديم الطلب:
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الدورة
الحــالـيـة
تُـعـبــأ من قبل طالب االمتياز
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تاريخ نهاية الدورة:
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41هـ

الموافق :

/

/

02م

سعادة  ..............................................................................................:المحترم.
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته  ,وبعد:
أرغب السماح لي بالحصول على إجازة علمية لمدة (.............أيام) من يوم  ................................الموافق 41........./........../..........:هـ
إلى يوم  ...................................الموافق 41............/.........../............:هـ  ،وذلك لحضور ................................................ :
........................................................................................................................................................... ................
(يجب إرفاق إعالن المؤتمر  /الملتقى  /الدورة  /الندوة  ...... /الخ  ،المطلوب حضورها)

إقــــــــــــرار :
 )1جميع البيانات والمعلومات المذكورة أعاله صحيحة .
)2
)3
)4
)5
)6

قد علمت بأنه يجب أن أتقدم بهذا الطلب قبل موعد تاريخ اإلجازة العلمية المطلوبة بشهر على األقل.
ال يعتبر هذا النموذج ساريا ً ما لم يتم الموافقة عليه.
يجب أن أتأكد من الموافقة النهائية قبل التمتع باإلجازة .
اتعهد بإحضار شهادة حضور النشاط العلمي خالل أسبوعين من انتهائه
تطبيق اللوائح واألنظمة فيما يخص اإلجازات.

االسم ................................................................:التوقيع .........................................:التاريخ41.........../.........../.......... :هـ
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مع التحية لسعادة رئيس وحدة شؤون الخريجين واالمتياز  ،بعد االطالع على رغبة طالب االمتياز فيما ذكر أعاله نود أن نفيد سعادتكم :

الرصـيد المتــاح للطالب...........:
إفادة المنسق اإلداري

سبق وأن حصل على اجازة تعليمية .
لم يحصل على اجازة تعليمية قبل
التوصية:
عدم الموافقة لألسباب التالية...........................................................................
الموافقة
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
االسم ................................................................:التوقيع .........................................:التاريخ41.........../.........../.......... :هـ

رئيس وحدة
الخريجين واالمتياز

موافق على منح اإلجازة المطلوبة (وذلك لمدة.)......
غير موافق  ,وذلك لألسباب التالية....................................................................................................... :
االسم ................................................................:التوقيع .........................................:التاريخ41.........../.........../.......... :هـ
 صورة لملف الطالب
 صورة للطالب
للحفظ في وحدة الخريجين واإلمتياز

