
          
 ..............................مػهذ     / كلُت           

      1  ث  هــ                                                                           معيد حعيين طلب                                                                  

ً
 
 الخنفيريت والئحخه1491 لظنت 94 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

 الطلب مقدم بياهاث

  اللىمي الشكم                                                      الاظم 

خ وشش إلاغالن                                    الخخصص                                            الخخشج ظىت  /        /      جاٍس

ت اليعبت                                     املجمىع                                       التراكمي الخلذًش  املئٍى

  له املخلذم الػلمي اللعم                                            الخخصص مادة دسحت جلذًش

 الحالي الػىىان                                                               الذائم الخلُفىن  سكم

خ                         للزكىس  الخجىُذ مً املىكف   الخىكُؼ                                   /        /           الؼلب جلذًم جاٍس

 املعهد/بالكليت الخدزيع هيئت شئىًن مساجعت

  مػُذ لىظُفت املخلذمين العادة أوساق اظدُفاء

  معخىفى                  الاظدُفاء غذم ظبب/  معخىفى ؾير    

 لشؿل ظُادجه جششُح في للىظش املخخص اللعم مجلغ غلى املىطىع غشض غلى املىافلت هحى بالىظش الخفظل بشحاء مػشوض ألامش

  بالكلُت اللعم بزاث مػُذ وظُفت
 
  غالنالا  الششوغ معخىفى بأهه غلما

 
  الكلُت مجلغ غلى للػشض جمهُذا

خ                                 اللعم سئِغ                          املشاحؼ                         املخخص املىظف   /      /        الخاٍس

 

ًالعلمي القظم مجلع مىافقت

 ىافمم                              الشفع ظبب / مفاى ؾير م  

خ                  ًىم املىػلذة بجلعخه اللعم مجلغ  سئِغ املجلغ جىكُؼ                            /      /          بخاٍس

 املعهد/ الكليت مجلع مىافقت

   ىافمم                              الشفع ظبب / مفىاؾير م  

خ                     ًىم املىػلذة بجلعخه املػهذ / الكلُت مجلغ       /      /           بخاٍس

ًاملعهد / الكليت عميدأ.د.  الظيد اعخماد
 

  بالجامعت الخدزيع هيئت أعضاء شئىًن مساجعت

                                           بلعم  مػُذ وظُفت لشؿل ظُادجه جششُح غلى املىافلت هحى الخلذم بشحاء معسوض ألامس

                      بكلُت
 
 الىظُفت هزه لشؿل لششوغ الاغالن املعخىفُين املخلذمين أفظل مً ظُادجه بأن غلما

ًواسد     

خ            الجامػت غام امين                        إلاداسة مذًش                     املشاحؼ                     املخخص املىظف             /         /          الخاٍس

                                                                         

 الجامعت زئيع /  الدكخىًز ألاطخاذ الظيد مىافقت

`  ىافمم                              خ                                                  مفىاؾير م  صادس /        /      الخاٍس

ًيعخمد ،،                                                                                    

 أ.د. زئيع الجامعت                                                                              



             
 ..............................   مػهذ / كلُت             

 1  ث  هــ                                                                               مظاعد مدزض حعيين طلب                                                               

ً
 
 الخنفيريت والئحخه 1491  لظنت 94 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

 الطلب مقدم بياهاث

 اللىمي الشكم                                                                       الاظم 

   الخخصص                                        له املخلذم الػلمي اللعم

خ خ                                   املاحعخير غلى الحصىل  جاٍس  .مػُذ بىظُفت الخػُين جاٍس

    الحالي الػىىان                                                الذائم الخلُفىن  سكم

خجا                           للزكىس  الخجىُذ مً الحالي املىكف  الخىكُؼ                                 /          /         الؼلب جلذًم ٍس

 املعهد/بالكليت الخدزيع هيئت شئىًن مساجعت

  معاغذ مذسط لىظُفت املخلذمين العادة أوساق اظدُفاء

   معخىفى                      الاظدُفاء غذم ظبب/   معخىفى ؾير  

ًمعخىفى ؾير                      معخىفى   الدوزاث الخدزيبيت   
  ان وجدث الجصاءاث

 لشؿل ظُادجه جششُح في للىظش املخخص اللعم مجلغ غلى املىطىع غشض غلى املىافلت هحى بالىظش الخفظل بشحاء معسوض ألامس
  بالكلُت اللعم بزاث معاغذ مذسط وظُفت

 
  للششوغ معخىفى بأهه غلما

 
  الكلُت مجلغ غلى للػشض جمهُذا

خ                     أمين الكلُت                       اللعم سئِغ                          املشاحؼ                         املخخص املىظف  /      /        الخاٍس

 

ًالعلمي القظم مجلع مىافقت

  ىافمم                               الشفع ظبب /  ىافمم ؾير  

خ                    ًىم املىػلذة بجلعخه اللعم مجلغ   سئِغ املجلغجىكُؼ                        /         /          بخاٍس

 املعهد/ الكليت مجلع مىافقت

 ىافمم                               الشفع ظبب / ىافمؾير م  

خ                      ًىم املىػلذة بجلعخه املػهذ / الكلُت مجلغ          /         /          بخاٍس

ً املعهد / الكليت عميد أعخماد الظيد أ.د. 
 

  ببلجبمعة التدريس هيئة أعضبء شئون مراجعة

  ذمعاغ مذسط في وظُفت حػُين ظُادجه غلى املىافلت هحىالخفظل بالـــىظــــش  اءــبشح      معسوض ألامس

                  بكلُت                                        بلعم
 
 / بالكلُت شاؾشة دسحت وغلى للششوغ معخىفى ظُادجه بأن غلما

 املػهذ

 واسد      

خ             الجامػت غام امين                        إلاداسة مذًش                    املشاحؼ                      املخخص املىظف                 /         /          الخاٍس
    

                                                                                                               

 الجامعت زئيع /  الدكخىًز ألاطخاذ الظيد مىافقت

  ىافمم                                              خ                     ىافمم ؾير             /         /          الخاٍس
 صادس

ًيعخمد ،،                                                                                    

 أ.د. زئيع الجامعت                                                                                             



             
 ..............................   مػهذ / كلُت             

  3 ث  هــ                          _                                 مدزض_ جدزيع هيئت عضى حعيين طــلــب                                                                         

ً
 
 الخنفيريت والئحخه 1491 لظنت 94 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

 الطلب مقدم بياهاث

 اللعم                                                                                ظمالا 

خ                                                              الحالُت الىظُفت     /    /            الخلذم بالؼلب جاٍس

                                                                                                  العلميه الحالت

خ   اللِعاوغ                                    البكالىسٍىط        املؤهل هىع                      /            /            املؤهل غلى الحصىل  جاٍس

خ   خخصصال                     /            /       املاحعخير غلى الحصىل  جاٍس

خ    خخصصال                    /           /        الذكخىساه غلى الحصىل  جاٍس

 الىظيفيت الحالت

  مػُذ حػُين
 
 بلعم                         /       /         مً اغخباسا

  معاغذ مذسط حػُين
 
 بلعم             /       /         مً اغخباسا

ًعلما بان طيادجت مخىاجد داخل الجمهىزيت 

خ ًجىكُؼ ملذم الؼلب                                                    /          /      الحالي        الؼلب جلذًم جاٍس

  القظم مىافقت

خ                          ًىم املىػلذة بجلعخه اللعم مجلغ وافم   امللذم الخػُين ػلب غلى              /       /          بخاٍس

خ                                                  الخىكُؼ                                            اللعم سئِغ  /          /              الخاٍس

 بالكليت الخدزيع هيئت شئىًن مساجعت

  كاهىهُت مىاوؼ آي جىحذ واللشؿل الىظُفت  واملؼلىبت املشفلت املعدىذاث حمُؼ وصحت اظخكمال مً الخحلم جم

خا                                             اللعم سئِغ                                                     املشاحؼ  /          /              لخاٍس

 الكليت مجلع مىافقت

خ                              ًىم املىػلذة بجلعخه الكلُت مجلغ وافم  الخػُين ػلب غلى           /       /         بخاٍس

       الخىقيع                                   املعهد/ الكليت عميد

 
 

 صادس

 بالجامعت الخدزيع هيئت شئىًن مساجعت

 في ظُادجه حػُين في للىظش الجامػت مجلغ غلى املىطىع غشض غلى املىافلت هحى بالىظش الخفظل بشحاء

 .للششوغ معخىفى اهه حُث                                              وظُفت

 واسد

 
 
 

خال               الجامػت غام أمين                     إلاداسة مذًش                       املشاحؼ                      املخخص املىظف         /       /         خاٍس
  

  الجامعت مجلع مىافقت

  مىافم                                  ىافمؾير م 

خال            اغخماد سئِغ املجلغ                /       /         خاٍس

 صادس
 
 
 



             
 ..............................   مػهذ / كلُت             

 5 ث هــ                                                     زيعجد هيئت عضى حعيين طــلــب                                                              
ً
 
 الخنفيريت والئحخه  2:83لظنت :5 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

 مظاعد أطخاذ              أطخاذ 

 الطلب مقدم بياهاث

خ الخلذم                        اللعم                  الحالُت الىظُفت                                                           الاظم      /          /        جاٍس

 العلميت الحالت

خ   اللِعاوغ                                    البكالىسٍىط        املؤهل هىع     /            /                             املؤهل غلى الحصىل  جاٍس

خ   خخصصال                    /            /        املاحعخير غلى الحصىل  جاٍس

خ ً  خخصصال                    //                   الذكخىساه غلى الحصىل  جاٍس

 الىظيفيت الحالت

  مػُذ حػُين
 
  معاغذ مذسط حػُين                    بلعم            /   /         مً اغخباسا

 
 بلعم             /   /       مً اغخباسا

  مذسط حػُين
 
  معاغذ أظخار حػُين                    بلعم            /   /       مً اغخباسا

 
 بلعم           /     /       مً اغخباسا

 للمخقدم العلميعلى منح اللقب  العلميت اللجنت زأي

 تمىافل              خ                          ًىم املىػلذة بجلعتها الػلمُت اللجىت            سفع       /        /          بخاٍس

  القظم مجلعمىافقت

 مىافم           الػلميالللب  مىحغلى                            ؾير مىافم                              أظخار معاغذ أظخار 
خ                           ًىم املىػلذة بجلعخه اللعم مجلغ                   /       /       بخاٍس

خ                                     الخىكُؼ                                                              اللعم سئِغ           /       /       بخاٍس

 بالكليت الخدزيع هيئت شئىًن مساجعت

  كاهىهُت مىاوؼ أي جىحذ وال واملؼلىبت املشفلت املعدىذاث حمُؼ وصحت اظخكمال مً الخحلم جم

خ                                            اللعم سئِغ                                                       املشاحؼ           /       /       بخاٍس

 الكليت مجلع مىافقت

 لت            ىافم الػلميالللب  مىحغلى             غذم مىافلت                                     أظخار معاغذ أظخار 
خ                       ًىم املىػلذة بجلعخه لكلُتا مجلغ                                                                       /       /       بخاٍس

خ                                    الخىكُؼ                            املجلغ سئِغ  صادس         /       /       بخاٍس

 بالجامعت الخدزيع هيئت شئىًن مساجعت

 في للىظش الجامػت مجلغ غلى املىطىع غشض غلى املىافلت هحى بالىظش الخفظل بشحاء

  الػلميمىح الللب                    أظخار معاغذ  حُث أهه معخىفى للششوغ وال جىحذ دسحت مالُت خالُت          ظخارأ
 بالكلُت

 وظُفت في خػُينال              أظخار معاغذ          ًوجىحذ دسحت مالُت خالُت بالكلُت للششوغ معخىفى اهه حُث            ظخارأ

خ          الجامػت غام أمين             إلاداسة مذًش                 املشاحؼ                 املخخص املىظف  واسد /     /       الخاٍس

   الجامعت مجلع مىافقت

مىافلت                                           مىافلت غذم 

خال                                      اغخماد سئِغ املجلغ                /       /         خاٍس
 صادس



             
 .............................   مػهذ / كلُت             

 م املخخصالقظزأي 

                           مىافم ظبب الشفع ؾير مىافم/ 

خ    جىكُؼ سئِغ املجلغ                        /      /                املىافلت جاٍس

 مساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالكليت

خ                            سئِغ اللعم                         املشاحؼ                       املىظف املخخص  /   /         الخاٍس

 الكليتعميد زأي 

                            مىافم خ                                                                   / ظبب الشفع ؾير مىافم جاٍس

 جىكُؼ غمُذ الكلُت / املػهذ                             /      /            املىافلت
 

 مساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالجامعت

خ                          مذًش إلاداسة                        املشاحؼ               ملخخص    املىظف ا  اسدو  /   /     الخاٍس

ًمىافقت الظيد ألاطخاذ الدكخىز  / زئيع الجامعت

 ىافم                  م               خ         ؾير مىافم  صادس /    /         الخاٍس

6ًهــ ث                                                           سبدون أج أجاشهطلب                                                                 

ً
 
ًالخنفيريت والئحخه 3127لظنت  92زقمالخدمت املدهيت   قاهىًن ألحكام طبقا

ًإلاجاشةهـــــىع 

                       ح بالػمل ح بالػمل                                     مشافلت صوج بذون الخصٍش  مشافلت صوج مؼ الخصٍش

                 ح بالػمل ح بالػمل أحاصهججذًذ                  ججذًذ مشافلت صوج بذون الخصٍش  مشافلت الضوج مؼ الخصٍش

  هىع الاحاصة بػذ الخؿُير                إلاحاصة  ػلب حؿُير هىع : 

   سغاًت ػفل                                                                        سغاًت ػفل ججذًذ 

ًإلاجاشةبياهاث 

 /      /       إلاحاصةنهاًت                      إلاحاصة      /      /بذاًت إلاحاصة                             مذة 

ًبياهاث مقدم الطلب

 الىظُفت                                               الاظم

خ جلذًم الؼلب                                               اللعم  الخىكُؼ                       جاٍس

ًمسافقت الصوج بإجاشةخاص 

  إلاكامتدولت                             ع م الىظُفت داخل ج                                      أظم الضوج / الضوحت 

ً)شوج / شوجت( املسافققساز من ا

ًىمُت                                       الخىكُؼبأي حهت حكال أغمل  بأهنيأكش 



             
 .............................   مػهذ / كلُت             

7ً  -ث  -هــ                               طلب أجاشة بأجس                                                                                                   

ً
 
ًالخنفيريت والئحخه 3127لظنت  92زقمالخدمت املدهيت   قاهىًن ألحكام طبقا

ًهـــــىع ألاجــــــاشة

                                احاصة اغخُادي بذاخل البالد احاصة اغخُادي بالخاسج  بذولت 

             ًاحاصة مشض ى /إصابت غمل/ مشض مضم     احاصة غاسطت 

                                               احاصة وطؼ        ألول مشةالحج احاصة إلداء مىاظك 

ًبيـــــاهاث ألاجاشة

 مذة ألاحاصة                              بذاًت ألاحاصة      /    /                    نهاًت ألاحاصة      /      /

ًبياهاث مقدم الطلب

  اللعم                                                  الىظُفت                                           ألاظم 

ًالقظم املخخص زآي

 مىافم                            ؾير مىافم 

 ظبب الشفع إن وحذ

خ  مىافلت/ سفع مجلغ اللعم            /    /                جىكُؼ سئِغ اللعم      جاٍس

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالكليت

 ال ٌعمح                                  ٌعمح              سصُذ ألاحاصاث 

خ       /    /                          سئِغ اللعم                            املشاحؼ                املىظف املخخص           الخاٍس

ًالكليت عميدزأي 

                               ال ماوؼ سفع الؼلب 

 ظبب الشفع إن وحذ

خ مىافلت مجلغ الكلُت            /      /                        جىكُؼ غمُذ الكلُت  جاٍس

 

 صادس       

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالجامعت في حالت الظفس للخازج 

خ   /     /      امين غام الجامػت          مذًش إلاداسة                املىظف املخخص          املشاحؼ  الخاٍس

 

 واسد

ًمىافقت الظيد ألاطخاذ الدكخىز  / زئيع الجامعت

  افم                     مى  خ   /    /مؾير  صادس ىافم                               الخاٍس



             
 .............................   مػهذ / كلُت             

8ًهــ ث                                      قساز القيام بأجاشة بالداخل /الخازج            إ                                                          

ًهـــــىع ألاجــــــاشة

 حاصة اغخُادي                                     أ حاصة سغاًت ػفل    أ 

 حاصة إلداء مىاظك الحج                          أ صوج / صوحتحاصة مشافلت أ                          حاصة خاصتأ 

ًبياهاث مقدم االطلب

 اللعم       الىظُفت                                    ظم                                                 الا 

 

خ جلذًم الؼلب       /         /   جاٍس

 

 

ًاقساز من مقدم الطلب

خ العابم للُامى باالحاصة  ملذة                            أكش أها املىكؼ أدهاه بأهنى أدًذ غملى املكلف به حتى ًىم               املىافم     /      /     الخاٍس

العُذ /       /          ورلك بػذ مىافلت   والتى جبذأ مً ًىم              املىافم     /     /           وجيخهى ًىم               املىافم      

 ألاظخار الذكخىس سئِغ الجامػت ، 

 وهزا اكشاس منى بزلك 

 الاظم /                                                                                      

 الخىفُؼ /                                                                                     

ًمىافقت الكليت

ً اعخماد                                                                                                                            

ً

ً املػهذ/  أ.د.غمُذ الكلُت                                                                                                                   

 

 



           
 .............................مػهذ     / كلُت 

9ً  -ث  -هــ                                                        أقساز العىدة من أجاشة                                                                

ًهـــــىع ألاجــــــاشة

 احاصة اغخُادي                                              احاصة وطؼ مشض ى احاصة                     إحاصة خاصت 

 احاصة إلداء مىاظك الحج               إحاصة مشافلت صوج          سغاًت ػفل         إحاصة      أخشي 

ًبياهاث مقدم االطلب

 اللعم                                             الىظُفت                                                 ألاظم 

خ جلذًم الؼلب    /                /        جاٍس

ًأقساز من مقدم الطلب

خ الخالى الهتهاء الاحاصة العابم املىافلت                   أظخلمذ  الػمل ًىم  أكش أها املىكؼ أدهاه بأهنى املىافم     /      /        الخاٍس

   املىافم       /                غليها والتى بذأث مً ًىم       
 
/           وأهتهذ ًىم                      املىافم        /       /          غلما

 شاس منى بزلكة املحذدة ، وهزا اكبأهنى لم أججاوص املذ

 ُؼ كالخى                                                                           الاظم                             

ًأعخماد القظم والكليت/ املعهد

 ٌػخمذ                                                                 ٌػخمذ                           

 أ.د / غمُذ الكلُت / املػهذ                                             سئِغ اللعم / أ.د                     

ًفي حالت ججاوش مدة الاجاشة 

غشض الخجاوص غلى اللعم الػلمى ومجلغ الكلُت ألبذاء الشآي في الػزس امللذم مً ظُادجه مً غذمه وكُفُت 

  ع الػزس امللذم مً ظُادجههى                               احدعاب مذة الخجاوص 

 ؾير مىافم              جىكُؼ أ.د سئِغ اللعم           مىافم       القظم مجلع زأي 

 ؾير مىافم              جىكُؼ أ.د غمُذ الكلُت            مىافم       زأي مجلع الكليت

 كُفُت احدعاب هزه املذة   

 صادس

 

 

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالجامعت في حالت ججاوش عن مدة الاجاشة

غشض املىطىع غلى لجىت الاغزاس ومحى الجضاء للىظش في مذة ججاوص ظُادجه  لالحاصة                           غً مذة 

ً/      /           إلى      /         /        في الفترة مً                  كذسها       

 واسد

 

 

 مذًش إلاداسة                                  املىظف املخخص                           املشاحؼ  

 
 حفظ



         
 .............................مػهذ     / كلُت

ً:  -ث  -هــ                     طلب أهخداب                                                                                                                

ً
 
ًالخنفيريت والئحخه2:83 لظنت :5 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

ًبياهاث مقدم الطلب

 ألاظم                                                                    اللعم

 غمُذ كلُت                       وكُل كلُت                     سئِغ كعم                     غظى هُئت جذَسغ لىظُفت      ا

ً/     جاسبخ جلذًم الؼلب          /  

ًبياهاث الندب

 ت  إلى حامػت حكىمُت                                                                    مً كلُت إلى كلُت آخشي داخل حامػت ألاظكىذٍس

 هإلى حامػت خاص                                                                إلى حهت آخشي 

 بذاًت الىذب     /     /                        نهاًت الىذب      /      /                                     مذة الىذب  

 اخشي                          للخذَسغ كلى                        الاهخدابهىع 

                                       غذد ظاغاث ألاهخذاب                                أًام ألاهخذاباث    حضئى 

 جلذًم أظدشاساث لخذَسغ                   ا         الىظيفت أثناء ألاهخداب

ًمجلع القظم زاي

  مىافم                                       ظبب الشفع /  ؾير مىافم 

خ  مىافلت   جىكُؼ سئِغ اللعم                              /       /       اللعممجلغ جاٍس

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالكليت

خ       /    /                                املىظف املخخص                   املشاحؼ               سئِغ اللعم         الخاٍس

ًمىافقت الكليت

 مىافم                                 ظبب الشفع/  ؾير مىافم 

خ مجلغ الكلُت      /      /  جىكُؼ غمُذ الكلُت / املػهذ                                          جاٍس

 صادس

 

 

 

ًهيئت الخدزيع بالجامعتمساجعت شئىن 

خ    /     /املىظف املخخص          املشاحؼ             مذًش إلاداسة              امين غام الجامػت        واسد الخاٍس

ًمىافقت الظيد ألاطخاذ الدكخىز  / زئيع الجامعت

 مىافم                                                               ؾير مىافم 
 صادس

 



 
 .............................مػهذ     / كلُت

21ً  -ث  -هــ                                      مدزض مظاعد(  –)معيد     إنهاء خدمت                                                           

   ً
 
ًالخنفيريت والئحخه2:83 لظنت :5 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

ًبياهاث مقدم الطلب

ً                الىظُفت       الاظم                                                           

 اللىمى الشكم       لعم الػلمى                                                   ال

                                  لشخص املىكل بخىكُل سظمي خاصا    ملذم الؼلب                                                       

خ                                                  سكم الخىكُل املىثم  ً                       جىثُم الخىكُلجاٍس

ً إنهاء الخدمت بياهاث 

خ  /     /          نهاًت الخذمت  جاٍس

 خاصت                                           أظخلالت ألظباب                                  إهلؼاع ججاوص مذة ألاحاصة                                                             

  ظخلالت ظبب الا     أظخلالت معببت 

 زأي القظم املخخص

 مىافم                                                     ظبب الشفعؾير مىافم / 

خ  املىافلت              /         /                              جىكُؼ سئِغ املجلغ  جاٍس

 مساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالكليت

خ       /    /                         املىظف املخخص  املشاحؼ                            سئِغ اللعم                        الخاٍس

 زأي مجلع الكليت

  مىافم                                                   ؾير مىافم / ظبب الشفع 

خ املىافلت            /      /  غمُذ الكلُت / املػهذ جىكُؼ جاٍس
 صادس

 

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالجامعت

 مً   ألامس معسوض
 
    /    /           بشحاء الخفظل بالىظش هحى املىافلت غلى كبىل اظخلالت ظُادجه اغخباسا

خ مؼ مؼالبخه            بعبب                مً هزا الخاٍس
 
فلاث في حالت وحىد هفلاث وطامىه بالىمؼ اهتهاء خذمت ظُادجه اغخباسا

ًدساظُت

خ     /    /   مذًش إلاداسة            املشاحؼ           املىظف املخخص     واسد أمين غام الجامػت             الخاٍس

ًمىافقت الظيد ألاطخاذ الدكخىز/ زئيع الجامعت

 مىافم                                                    ىافم                                                                        ؾير م 
 صادس

 



       
 .............................مػهذ     / كلُت 

22ً-ث  -هــ                                        نهاء خدمت عضى هيئت جدزيع  ا                                                                

ًمدزض / اطخاذ مظاعد/أطخاذ                                                               

ً
 
ًالخنفيريت والئحخه2:83 لظنت :5 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

ًبياهاث مقدم الطلب

ً                  الىظُفت             الاظم                                                         

 الشكم اللىمى               اللعم الػلمى                                             

ًانهاء خدمت

خ نهاًت الخذمت   /     /      جاٍس

 خاصت                              أظخلالت ألظباب أظخلالت معببت / ظبب الاظخلالت   

                بلىؽ العً اللاهىوى                   ججاوص مذة ألاحاصة                                  إهلؼاع               أخشي 

 زأي مجلع القظم املخخص

                                      مىافم  ؾير مىافم / ظبب الشفع 

خ  املىافلت              /         /  جىكُؼ سئِغ املجلغ                                                            جاٍس

 مساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالكليت

خ       /    /   املىظف املخخص                        املشاحؼ                            سئِغ اللعم                        الخاٍس

ًزأي مجلع الكليت

    مىافم                                     ظبب الشفع  ؾير مىافم / 

خ املىافلت            /      /  جاٍس

 جىكُؼ غمُذ الكلُت / املػهذ

 صادس

 

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالجامعت

 مً  تهإبشحاء الخفظل بالىظش هحى املىافلت غلى  ألامس معسوض
 
 /              /       هاء خذمت ظُادجه اغخباسا

ًبعبب                                    ورلك بىاء  غلى 

خ    /    /      املىظف املخخص          املشاحؼ        مذًش إلاداسة        أمين غام الجامػت         واسد الخاٍس

ًالظيد ألاطخاذ الدكخىز/ زئيع الجامعت للعسض على مجلع الجامعت

                                                  مىافم ًؾير مىافم

ًمىافقت مجلع الجامعت 

  
 صادس



        
 ............................مػهذ     / كلُت 

23ً  -ث  -هــ                            طلب أطترداد هفقاث عالج                                                                                       

ً
 
ًالخنفيريت والئحخه2:83 لظنت :5 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

ًبياهاث مقدم االطلب

              اللعم                                 الىظُفت                                                         ألاظم                   

  بالخاسج / البلذ التي جم الػالج بها  بالذاخل                      مكان الػالج                  

ش ػبُت(  غذد الفىاجير                                      مؼ إسفاق املعدىذاث الذاغمت )سوشخاث / ػلباث فحىصاث مخخلفت / جلاٍس

 أحمالى املبلـ املؼلىب  مً الفىاجير    

خ جلذًم الؼلب       /     /                                                      جىكُؼ ملذم الؼلب       جاٍس

ًمساجعت شئىن هيئت الخدزيع بالكليت

خ           /       / املىظف املخخص                   املشاحؼ                            سئِغ اللعم                        الخاٍس

ًالكليت على مخاطبت اللجنت الطبيتمىافقت إدازة 

             أ.د  غمُذ الكلُت / املػهذ                                                           الخىكُؼ                                  
 صادس

 

ًزأي اللجنت الطبيت

 

 

 

 

خ        /          /                         سئِغ اللجىت                                            الخىكُؼ                  الخاٍس

 الخىكُؼ                                            -1أغظاء اللجىت: 

 الخىكُؼ                                         -1                    

 الخىكُؼ                                          -3                   

            الخىكُؼ                                          -9                   

 واسد           

 

 

 

 

                                                                                                                       

 صادس          

ًاعخماد الظيد ألاطخاذ الدكخىز زئيع الجامعت 

                             ٍخ        /          /        الخىكُؼ                                        الخاس 

 واسد                                                                                                                         

 صادس



             
 ...........................مػهذ     / كلُت     

24ً  -ث  -هــ                         طلب أطخصداز قساز للعالج بالخازج                                                                

                                ً
 
ًالخنفيريت والئحخه2:83 لظنت :5 زقم القاهىًن ألحكام طبقا

ًبياهاث مقدم االطلب

  اللعم                                                الىظُفت                                                          ألاظم

 البلذ التي التي ظِخم العفش للػالج إليها  

خ جلذًم الؼلب       /        /           جاٍس

ًبكليت الطبالدائمت  اللجنت العلياجقسيس 

 

 

 

 

 

خ        /          /                    سئِغ اللجىت                                           الخىكُؼ                  الخاٍس

 الخىكُؼ                                       -1أغظاء اللجىت: 

 الخىكُؼ                                       -1                 

 الخىكُؼ                                      -3                 

 الخىكُؼ                                      -9                 

 واسد           

 

               

 

 

 

 صادس         

 

ًاعخماد الظيد ألاطخاذ الدكخىز زئيع الجامعت 

خ        /          /                                              واسد          الخىكُؼ                                               الخاٍس

  وشيس الخعليم العالىللظيد أ.د / من الظيد ألاطخاذ الدكخىز / زئيع الجامعت  خطاب أعداد 

 


