
 

استقالة نقل خدمات تقاعد مبكرتقاعد 

تم إخالء الطرف املبدئي: ،         /      /           :   ( وتاريخ                           بناء على القرار اإلداري رقم )            

|  السجل املدني |  االسم الرباعي  1 

|  الرقم الوظيفي |  املسمى الوظيفي

| القسم |جهة العمل 

دوق ( أو بقرار تكليف من صاحب الصالحية  أمين صن –مأمور صرف  –دع هل يمارس املوظفــ/ــة مهام أحد وظائف نظام مباشرة األموال العامة سواء كانت املمارسة بشغل املوظف الحد الوظائف االتية) أمين مستو   

ال                    نعم                                                    

وظفملجهة عمل ا

:وظفمدير جهة عمل امل

|  االسم ا التوقيع  |        ا لختم

افقة،ملا  السبب: ...................................................... و مع       عدم  افقة على اخ ملمع ا     .وظفملء طرف ا الو ة

 رئ�س قسم األداء الوظيفي :
قسم األداء الوظيفي

| االسم    التوقيع  |        الختم

۱٤ھـ/           /         يوجد بطاقة عمل ، وتم استالمها من املوظف بتاريخ :  ال يوجد  بطاقة عمل.  بطاقة العمل  |  ۳

100من  ]        [درجة أخر أداء وظيفي  
ة

مسؤول وحدة  األرشفة  والتوثيق :

| االسم  التوقيع  |        الختم

..........................   ريال لدى بنك............................   يوجد التزام بنكي بمبلغ  ال يوجد أي التزامات بنكية على املوظف.  |   االلتزامات البنكية   ٤

ال يوجد أي حسم على املوظف. |    حسميات الغياب . ]   [ ريال ..........................................  يوجد حسم مبلغ

:

| االسم  التوقيع  |        الختم

:...................................................................................................... على املوظف ، وهي  يوجد عهد  

. :............................................................................................................................طريقة السداد    
ال يوجد أي عهد على املوظف            عهد تحت التحصيل | 

٥

:
اإلدارة املالية

| االسم  التوقيع  |        الختم

... ..................................يوجد عهد على املوظف ، وهي : ..................................................   املوظف. ال يوجد أي عهد على    العهد|  ٦

مدير إدارة مراقبة ا��زون : إدارة مراقبة ا��زون

| االسم  التوقيع  |        الختم

مدير إدارة األمن والسالمة : ۷

| االسم  التوقيع  |        الختم

مدير النقل وا��ركة : ٨

إدارة النقل وا��ركة 
| االسم  التوقيع  |        الختم

يوجد عهد على املوظف ، وتم تسليمها.     ال يوجد أي عهد على املوظف.  العهد |   ۹

عميد عمادة شؤون املكتبات :

| االسم  التوقيع  |        الختم

۱۰

| االسم  التوقيع  |        الختم
تقنية املعلومات

: ۱۱

| االسم  التوقيع  |        الختم
إدارة الرواتب والبدالت

اقيع وإرفاق خطاب إخالء الطرف    * اتب والبدالت إال بعد اكتمال التو  النهائي. ال يوقع مدير إدارة الرو
 ال يعتبر هذا النموذج إخالء الطرف النهائي.   *
 . بذلكيتم إخالء طرف أي موظفــ/ــة يشغل أو مكلف على وظائف مباشرة األموال العامة قبل إنهاء كافة اإلجراءات املتعلقة ال   *

المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 جامعة الجوف 

 عمادة الموارد البشرية 

عمادة املوارد ال�شر�ة
۲

عمادة املوارد ال�شر�ة

قسم األرشفة والتوثيق

عمادة املوارد ال�شر�ة

قسم االستحقاقات وا��سميات

إدارة األمن والسالمة

عمادة شؤون املكتبات

عمادة املوارد ال�شر�ة

رئ�س قسم االستحقاقات وا��سميات :

مدير اإلدارة املالية :

مدير إدارة تقنية املعلومات :

مدير إدارة الرواتب والبدالت :

/         /      ۱٤ھـوتار�خ القرار :رقم القرار : ....................................................

إيفاد

١٤هـ
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