
 منوذج طلب إزالة إشارة الرهن 

 عن العقارات املرهونة لصاحل اجلامعة من موفديها 
 ( 2015/ 131مبوجب قرار جملس العمداء رقم )

 
   الطلب:اسم مقدم   •
 :تاريخ االلتحاق بالعمل        اإليفاد:تاريخ   •

 ماجستير ودكتوراه.    دكتوراه  ماجستير    الدرجة العلمية التي تم اإليفاد إليها:    •

 العقارات المطلوب إزالة إشارة الرهن عنها:

 اسم المالك/المالكين رقم اللوحة اسم الحوض رقم الحوض رقم القطعة ت
القيمة التقديرية حسب تقرير  

 كشف دائرة األراضي

       

       

       

       

       

 المجموع
 

                   
 :اسم مقدم الطلب   
 :__________________توقيع مقدم الطلب      
 اريــــــــخ: الت     

 :وحدة الموارد البشرية
 /       /     تاريخ مباشرة العمل:    -

  يوم)     (    ر)     ( شه  سنة(       : )  لغايات االلتزام  مدة الخدمة الفعلية -

 :_________________________________________________أي معلومات أخرى  -

 

   ية وحدة الموارد البشر مدير  
 _____________________االسم:

 _______________التوقيع والخاتم: 
 

 

 

 

 
 
 
 



 الشؤون المالية :وحدة  
 شهر)   (       نةس)    (   مدة االيفاد. -

 _______.__________االلتزام:_______________________________مدة  -
 ______________. __________المدة التي قضاها الموفد من االلتزام الكلي:_____ -
 دينارا      ____________________المبلغ االجمالي المنفق على الموفد:      -

 دينارا   ____________  %(50مبلغ الغرامة )  +    دينارا     ___________المبلغ المتبقي على الموفد -
    /     /         :لغاية تاريخدينارا   ________________المبالغ المتبقية  مجموع  

 غير موافق موافق 
                       

 _________________ ____:________________________________________السبب
 

 مدير وحدة الشؤون المالية 
 _____________________االسم:

 _______________والخاتم: التوقيع  
 

 )التنسيب(   :دائرة الشؤون القانونية
_________________________________________________________________ ___ 

 
 دائرة الشؤون القانونية  مدير  

 _____________________االسم:
 _______________التوقيع والخاتم: 

 
 )التنسيب( :وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

_________________________________________________________________ ___ 
 

   وحدة الرقابة والتدقيق الداخليمدير  
 _____________________االسم:

 _______________التوقيع والخاتم: 
 

 )التنسيب(  دائرة البعثات العلمية:
_________________________________________________________________ ___ 

 
 

   دائرة البعثات العلميةمدير  
 _____________________االسم:

 ____________________التوقيع:
 
 



 
  :والدراسات العليا  عمادة البحث العلمي

_________________________________________________________________ ___ 
 

 العليا   والدراسات  العلمــيعميد البحــث  
 _____________________االسم:

 _______________التوقيع والخاتم: 
 
 

 : رئيس اللجنة
 لتنسيب()ا  :نائب الرئيس للشؤون االكاديمية

_________________________________________________________________ ___ 
 

 نائب الرئيس للشؤون االكاديمية
 _____________________االسم:

 _______________التوقيع والخاتم: 
 

   رئيس الجامعة:األستاذ الدكتور    قرار
 

 ___ _________________________________________________السيد مدير الشؤون القانونية
            ____________________________________________________
  

 
 

 ____________________التوقيع:
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