إدارة المتابعة

نموذج تكليف بمهمة داخل املنطقة
سعادة/

سلمه هللا

....................................................................................................................................

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،وبعد:
نفيدكم بأن املوظـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قد تم تكليفهـ

............................................................./الوظيفة................................................./

من قبل سعادة ...................................................................../للقيام بمهام األعمال التالية:

.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

في مدينة /محافظة(
اعتبارا من بداية دوام يوم(

) وملدة(

) يوم *(أكثر من يوم يتوجب أخذ موافقة صاحب الصالحية املرجع األول للدارة/العمادة /الكلية)

) املوافق:

اعتباراً من الساعة:
إلــــى الساعة:

/

/

41هـ وحتى نهاية دوام يوم (

) املوافق:

/

/

41هـ.

ص /م
ص /م

.....وذلك الستكمال الالزم نظاما،،،،،،
هذا وتقبلوا تحياتي وتقديري،،

اسم المدير ......................................................:
الوظيفة .............................................................:
التوقيع  /التاريخ.....................................................:

*يتوجب تعبئة نموج إنجاز املهمة(املرفق) بعد العودة من املهمة مباشرة

اعتماد صاحب الصالحية
ختم االدارة

...........................................

إدارة المتابعة

تقرير إنجاز التكليف بمهمة عمل رسمية
سلمه هللا

سعادة/
إشارة الى موافقة (: )

....................................................................................................................................

صاحب الصالحية (...حسب الهيكل التنظيمي) اسم املنصب :

............................................................

مدير عام
املشرف
وكيلة
عميد
برقم ..............................:وتاريخ41 / / :هـ بشأن تكليف املوظفـ ـ ـ ـ /املوضحة بياناتهـ /ادناه للقيام باملهمة الرسمية التالية:
اسم املوظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/ة
االدارة

القسم:

املسمى الوظيفي

املرتبة:

.............................................

().............

العمل املكلف ـ ـ ــ /به حاليا
مدة مهمة العمل الرسمية ()

يوم واحد خالل الشهر الهجري يلزم موافقة مدير اإلدارة
أكثر من يوم ملدة ( ).......ايام ،،يلزم موافقة صاح ــب /الصالحية (ملرجع ادارة املوظف ـ ـ ـ) /
اعتبار من يوم .................................:املوافق/ :
إلى يوم ..........................................:املوافق/ :
من الساعة( ) :صباحا إلى الساعة( ) :مساء

يوم وتاريخ اداء املهمة

/
/

41هـ
41هـ

موقع اداء املهمة بالتحديد
املسافة إلى موقع اداء املهمة

 .........................كم

املهام املكلـ ـف ـ ـ ـ ـ ــ /بإنجازها خالل هذه املدة:
-۱

................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................-۲

هل؟ تم انجاز املهمة وانهائها (:)
نعم تم انجاز املهمة املكلف بها في الوقت املحدد لها وتم انجاز مايلي:
-۱

................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................-۲

لم يتم انجاز املهمة املكلف بها في الوقت املحدد لها بسبب مايلي:
-۱

................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................-۲

،،،،وعليه تم اعداد هذا التقرير املختصر عن ما تم خالل مدة تكليفي بمهمة العمل الرسمية ليتسنى للدارة استكمال ما يلزم نظاما.
اسم املوظفـ ـ ـ ــ/

مدير اإلدارة

................................................................... :

التوقيع/التاريخ............................................................. :

ختم االدارة

اسم املدير :

........................................................

التوقيع/التاريخ............................................................. :

