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 King Abdul Aziz Hospital 

                     Jeddah 

Ref: ……………………………………………… 

Date……………………………………. ......... 

 مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

           دةــــــج
 اإلشارة:  ………………………………………………

 .……………………………………………. التاري    خ:    

 

 
 

 

 (خروج نهائي / خروج وعودة)  لغير األطباءنــــــــــــــموذج تعــــــــــــهد                                 

                           (Exit /Re-Entry Clearance for Non Doctors)        

 
 

 EMPLOYMENT INFORMATION  معلومات املتعاقد / املتعاقدة:              

 

             Employee Name:                                                                                                                                                           : اسم املوظف   

Employee Number: : رقم املوظف 

Nationality: : الجنسية 

Position: : الوظيفة 

Unit/Department: :القسم 

Mobile Number : :رقم الهاتف 

Deficiencies on file: : اقص  النو

  

DATE :       FROM:               /            /                 TO             /           /                                                     /             /             إلى    /                           /              : من                                             التاريخ: 
 

  : إقرار املوظف

 .تاريخهحتى   وقضايا مالية تجاه أي جهة حكومية او اهليه  مطالبات بياناته اعاله بأنه  ليس لدي أي انا املوضحاتعهد  

 

      Employee Declaration 

I declare that I have no deficiencies in my employee file, or any pending loan /financial issues in KAU hospital 

or   government, bank, or lending company. 

 

Employee Signature………………………………………. :توقيـع املوظف 

 Date:  ……………………………………………… التـاريخ :             

 

 

  

  
 

  

   

 
 

 

o  مقبول 

Approved   

o مرفوض 

  Not Approved 

 مــــــديـــــــر ادارة املوارد البــــشريــــــــة                                                                                                         
   Director , Human Resources        

 

 مرام بامحرز حباني            
Maram Bamehrez Habani   

 

Type of Leave :  Annual Leave   Emergency Leave   Eid leave   Others     : نوع اإلجازة    اعتياديةإجازة       اضطراريةإجازة      إجازة  أعياد       أخرى 
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Original to employee file 
Copy to passport Office 

 Prepared by Afnan AboAlhassan. 02/2022 

 
 
 
 
 

 King Abdul Aziz Hospital 

                     Jeddah 

Ref: ……………………………………………… 

Date……………………………………. ......... 

 مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

           دةــــــج
 اإلشارة:  ………………………………………………

 .……………………………………………. التاري    خ:    
 

 
 

 

                    

 (وعودةخروج نهائي / خروج تعــــــــــــهد لألطباء )نــــــــــــــموذج                                

)                                DoctorsEntry Clearance for -(Exit /Re 

 

  

 EMPLOYMENT INFORMATION                                                                                            :معلومات  املتعاقد / املتعاقدة 

Employee Name:                                                                                                                                                              فاسم املوظ  

 Employee Number:                                                                                : رقم املوظف 

 Nationality:                                                                                  الجنسية          

 Position:                                                                                                 : الوظيفة 

 Unit/Department:                                                                                  :القسم             

 Mobile Number :                                                                                   :رقم الهاتف     

  Deficiencies On File:                                                                                         : اقص        النو

  

DATE :       FROM:               /            /                 TO             /           /                                                     /             /             إلى    /                           /              : من                                             التاريخ: 
  

  دة :ـــــــافــــــإ  

تحت كفالة املستشفى مل , يع  املوضـح  بياناتـه  أعـاله ب الطبيـ نأ غةاملبل ماتالتعلي بناعلي أنهة امللك عبد العزيـز عتفيد إدارة مستشفى جام

 بغرض يهمة األمر اإلفادة لتقديمها إلى من  طلبة أعطيت هذةعلـى  ء,وبنـا تاريخهيـة حـتى طب مخالفاتالجامعي وهو ليس مطلوبا في أي قضـايا أو 

 الحصول على , تأشيرة خروج وعودة   .
  

         Statement 

  I declare that I have no medical deficiencies in my employee file, or any pending loan /financial issues in KAU hospital or             

government, bank, or lending company. In such event I will not be able 
 

Date : .……………………………………  …:   Date                                                             Employee Signature  ………………………………………… :التـاريخ  املوظف توقيـع        

       

  

   

 أخرى       إجازة  أعياد      إجازة اضطرارية    إجازة اعتيادية     نوع اإلجازة :   

  

Type of Leave :  Annual Leave   Emergency Leave   Eid leave   Others  

 مــــــديـــــــر ادارة املوارد البــــشريــــــــة                                                                                                                                     
Director , Human Resources 

 

           
 مرام بامحرز حباني        

Maram Bamehrez Habani   

 

 مدير إدارة المعلوماتية اصحية      

 Director, Health Information 

 

 اإلسم : .................................. 

 

 التوقيع :.................................. 

 

 بيانات تختص بالقسم

 رئيس القسم

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

 التوقيع : 

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

 

_____________________ 


