اململكة العربية السعودية

إدارة األمن والسالمة

وزارة التعاليم العايل

قسم التـ ــصاريح

رقم التصريح:

جامعة الملك عبد العزيز

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

نموذج رقم ( )3تصريح دخول مؤقت لشطر الطالبات بعد الدوام الرسمي

كليت ........................... :

الجهت الطالبت للتصريح

إدارة .............................. :

الجهة الطالبة لمتـــــصريح

سعادة  /وكيلة شطر الطالبات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

قسم ..................... :

حفظها هللا

آمل التكرم بتوجيو من يمزم بالسماح لممذكورين أدناه بالدخول إلنجاز األعمال المطموبة وفق الجدول التالي . :
أسماء األشخاص

م

الجنسية

المصرح ليم بالدخول

رقم اليوية

الجية التابعين
ليا

الغرض من

الموقع المطموب

الدخول

اسم المحرم في حالة
دخول سيدات

الدخول لو

1
2
3
4
5

تاريخ الدخول :

االسم :

/

/

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



 14ىـ وقت الدخول  :من الساعة (

) إلى الساعة (

) مدة التصريح (

المنصب  .............................. :التوقيع  ....... .................:التاريخ :

في حالة إدخال أو أخراج أعيان الرجاء إرفاق بيان تصريح بها وموعد إدخالها وإخراجها .

)

/

/

 14ىـ

الختم
حفظه هللا

سعادة  /المشرف على إدارة األمن والسالمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وكالت شطر الطالباث

نأمل توجيو من يمزم نحو السماح للمذكورين بالدخول إلى شطر الطالبات حسب ما ىو موضح أعاله

.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،
الختم

وكيلة شطر الطالبات

إدارة األمن والسالمت

المكرم رئيس قسم األمن  .لتوجيه البوابات واألمن كل فيما يخصه
المكرم رئيس قسم السالمة

لمتابعة تدابير السالمة

المكرم رئيس قسم التصاريح ( لممتابعة )

ال مانع لدينا من دخول المذكورين أعاله لشطر الطالبات لمقيام باألعمال المحددة وفي الموقع المحدد فقط وفق اإلجراءات واألنظمة المرعية

الختم

.

المشرف عمى إدارة األمن والسالمة

انظر إىل التعليمات يف اخللف
رقم النموذج0513100- 0104 :

التعميمات

 )1فترة السماح بالدخول إلى شطر الطالبات من الساعة (6.00مساء) وحتى الساعة (11.00ليال) .
 )2ال يسمح بدخول الرجال إلى شطر الطالبات في الفترة الصباحية وىي من الساعة (6,30صباحا) إلى الساعة ( 6,00مساء) .
 )3ضرورة الحصول عمى تصريح معتمد ومختوم من اإل دارة العامة لألمن والسالمة .
 )4ال يسمح لمسيدات بالدخول إلى شطر الطالبات في الفترة المسائية بدون محرم .

 )5يجب إحضار أصل الهوية للمطابقة مع التصريح وإبرازها لموظف األمن عند الدخول
 )6ال يسمح بدخول األعيان أو خروجيا إال بتصريح معتمد من الجية المشرفة بالجامعة .

