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اىراسٌخ:
اىَ٘افق:
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جامعت سرث

ٗ.س
ٍسٍحً

اىَ٘ض٘ع  :أٍش تاىزٕاب فً ٍَٖح سسٍَح
السيد.............................................................................................................................. :
تٖزا ٌطية ٍْل اىسفش إىى  ............................................ :ىَذجٌٍ٘ ).............................. ( :ا
ٍسٍحً ٗرىل ٍِ أجو
/
/
ٍسٍحً إىى ذاسٌخ :
/
/
اترذأ ٍِ ذاسٌخ :
اىقٍاً تاىََٖح اىشسٍَح اَذٍح ٍع ٍشاعاج اىرعيٍَاخ اىَ٘ضحح أدّآ -:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
اىَ٘ظف ............................ :
اىر٘قٍع ................................. :
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ذعيٍَاخ عاٍح إىى اىَ٘ظف
 -1إر ىٌ ٌنِ فً أٍناُ سئٍسل ذحذٌذ ٍٍعاد سفشك أٗ ع٘دذل ٍِ اىََٖح اىشسٍَح فأّح ٌج٘ص ذشك فشاغ إىى حٍِ
ع٘دذل عيى أُ ذنُ٘ اىَعيٍ٘اخ تعذ رىل ٍِ اىشئٍس اىزي ٌشخص ىل تاىََٖح فً ٕزا اإلرُ .
ٌ -2جة عيٍل أُ ذع٘د إىى ٍشمض عَيل اىعادي فً اىًٍ٘ اىراىً ىراسٌخ اّرٖائل ٍِ اىََٖح فإرا ذأخشخ عِ رىل
حشٍد ٍِ اىعالٗج عِ أٌاً اىغٍاب اىراىٍح ٗخصَد ىل األٌاً ٍِ اسرحقاقاذل فً اإلجاصج اىسٌْ٘ح ٗعشضد ّفسل
إلجشاءاخ ذأدٌثٍح ٗرىل إرا ىٌ ذقذً ٍِ األسثاب ٗاىذالئو ٍا ٌثشس ٍذج ذأخٍشك أٗ قذٍد ٕزٓ األسثاب ٗىٌ ٌقثيٖا
سئٍس اىَصيحح .
 -3إرا ٍا اعرشاك ٍشض ٗأّد فً ٍَٖح سسٍَح أٗ عجضخ عِ اىعَو ٍذج ذضٌذ عِ سثعح أٌاً فأّٔ ٌنُ٘ ٍِ
ٗاجثل أُ ذخثش سئٍس دائشذل تَشضل الذخار إجشاءاخ عالجل أٗ ع٘دذل أٗ إّٖاء ٍَٖرل حسة األح٘اه .
 -4إرا ماّد ٍَٖرل خاسج ىٍثٍا فإّٔ ٌرحرٌ عيٍل أُ ذخثش ٍشمض اىثعثح اىذتيٍ٘اسٍح اىيٍثٍح أٗ ٍِ ٌقً٘ ٍقاٍٖا إُ
ٗجذ تراسٌخ ٗص٘ىل ٗعْ٘اّل ٗجٖاخ اىرْقو خاسج ٍشمض اىََٖح ٗذاسٌخ اّرٖائل أٗ ٍ٘عذ ع٘دذل إىى ىٍثٍا
ٗغٍشٓ ٍِ اىَعيٍ٘اخ اىرً ٌٌٖ اىحنٍ٘ح االطالع عيٍٖا .

طلـــب عـــالوة مـــبٌت
القسم األول ٌ :عبئه الموظف
 -1االسم  -2 ...................................................... :الوظٌفة ........................................ :
 -3مكان العمل ........................................................................................................ :
 -4هل نزلت سكنا ً حكومٌا ً مجانا ً ؟ ( ) ال  ) ( ،نعم
 -5هل كنت ضٌفا ً على الجهة الموفد إلٌها فً السكن والطعام ؟ ( ) ال  ) ( ،نعم
الذهاب
التارٌخ

الوقت

اإلٌاب
التارٌخ

الوقت

المكان
من

إذن السفر
إلى

التارٌخ

الرقم

عدد
أٌام
الغٌاب

فئة
العالوة
عن كل
ٌوم

مجموع
االستحقاق

قٌمة السلفة
المستلمة

القسم الثانً  :شهادة الموظف وشهادة مدٌر المصلحة
أشهد بأن ما ذكر فً هذا الطلب صحٌح وحسب اللوائح والقوانٌن السارٌة .
توقٌع الرئٌس المباشر
توقٌع الموظف
..................................
........................

توقٌع المدٌر المالً واإلداري
.....................................
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القسم الثالث  :حساب العالوة المستحقة
 -1مجموع العالوة المستحقة
 -2تخصم قٌمة السلفة المستحقة على حسابه
الرصٌد المتبقً
ٌ -3خصم منه إن وجد الربع أو النصف حسب
قواعد تطبٌق جدول فئات العالوة
الرصٌد المستحق للموظف
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