الرقم ............................. :
التاريخ ........................... :
المرفقات ......................... :

منوذج طلب تصريح استخدام سيارات اجزه عامة
الرقم ... ......... ..... .... ............:

سعادة  /المشرف العام عمى إدارة األمن والسالمة

التاريخ..................... .... .......:

حفظه اهلل

الطمب ()1

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،
أرجو من سعادتكم الموافقة عمى -:
منحي  /سبب المنح :

تالف سبب اإلتالف ........... ......... ....... ....... ...........:

ال يوج د لدي تصريح

تجديد رقم التصريح السابق  .... ........ ........:تاريخ اإلصدار :

نوع التصريح()2

دخول المدينة الجامعية :

موظفين

طالب

دخول المدينة الجامعية :

ليموزين

تاكسي

دخول السكن الجامعي

لوت 6

/

141 /ىـ تاريخ االنتياء::

طالبات

مندوبين

/

14ىـ

/

منسوبات

أخرى حدد ................. ............ ..................................................................................... .............:
............................ ............ ..................................................................................................

بيانات طمب التصريح ()3

االسم األول  .................... .... ............:اسم األب  ................... .... .....:اسم العائمة ........... .... ............. . ........:
الجنسية  ................ ...... ...............:رقم البطاقة  ........... .... .............:نوع البطاقة ......................... ..... ......:
الجية  /كمية  /إدارة  ...... ....... ........................................:القسم .... ........................... ..... .....................:
رقم قرار التعيين  ............. ...... ...................:تاريخ التعيين :

/

 14 /ىـ المينة ...................... ...... ..... ..:

نوع الدراسة  ..... ..... .................:رقم العمارة  ...... .... ..........:رقم الشقة  ............ ... .......:التميفون ...................
رقم السيارة  ........... .................. .. ......:الموديل  ..................... ..... ..........:الماركة .............. ..... ..............:
النوع  ................... ... .........................................:المون .................. ........ ............ .......................:
.

التدقيق ()4

............ ............ ..................................................................................................................
............ ............ .... ..............................................................................................................
 .............. ... ..............اسم المدقق  ............ ... .....................:توقيعو ........ ...... ..................................:
المشرف العام عمى إدارة األمن والسالمة

التوجيه ()5

السـيد ..................................... ..... .............................../
يمنح النوع ............... .... ..........:

يعتذر لو ......................:

التصريح()6

رقم التصريح  .......... ....... .......:النوع  ................. ..... ....:المون  ..........................:الفئة .......................:
تاريخ االصدار :

/

/

141ىـ تاريخ االنتياء :

/

/

141ىـ اسم السائق .................. ............ ...........:

االستالم()7
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/

/

141ىـ

التعهدات
 .1يجب وضع بطاقة التصريح في مكان بارز داخل السيارة.
 .2االلتزام بحد السرعة القصوى  30كم  /ساعة.
طالب  .موظف  .مندوب  .سكن ()8

 .3االلتزام بنظام المرور وتعميمات إدارة أمن الجامعة.
 .4عدم الوقوف في الشارع الرئيسي لمجامعة أو األماكن المحضورة الوقوف بيا.
 .5عدم عمل أي تصوير آخر مشابو لمتصريح واذا حدث يمغى التصريح األصمي.
 .6يلغى التصريح في حالة استعمالو من غير صاحبو.
 .7تسميم بطاقة التصريح في نياية الفترة المقررة.
 .8في حالة فقد التصريح ال يحق لي المطالبة بتصريح بدل فاقد.
 .9يجب تسميم التصريح في حالة بيع السيارة أو االستقالة أو نياية العقد وفي حالة عدم التزامي بما جاء أعاله يحق
إلدارة األمن سحب التصريح وتحديد الغرامة المالية واحالتي إلدارتي أو لعمادة شئون الطالب لمتحقيق والتأديب.

االسم /

التوقيع /

أنا /

التاريخ

/

/

ولي أمر الطالبة /
رقم التسجيل /

الطالبة بكمية /
ولي امر الطالبة ()9

أقر انو المانع لدى من استعمال الطالبة المذكورة أعاله لسيارة الميموزين  /تاكسي التابعة لشركة /
حيث يوجد بيني وبين الشركة عقد .وذلك لغرض نقل الطالبة من الجامعة لمنزليا وبالعكس وتحت مسئوليتي ودون أدنى
مسئولية عمى الجامعة وعمى ذلك أوقع واهلل ولي التوفيق.
رقم اليوية /

االسم /

رقم التميفون /

العنوان /
صمة القرابة /

التوقيع /

/

التاريخ

/

السائق (ليموزين  /تاكسي ) ()10

 .1االلتزام بنظام المرور وتعميمات إدارة أمن الجامعة.
 .2عدم تركيب أي طالبة معي مالم يكن مصرح ليا من قبل إدارة امن الجامعة ومتفق معيا بموجب االتفاق السابق.
 .3عدم التواجد أو التحميل من أي بوابة غير بوابة شمالية رقم ( )2فقط وىي المخصصة لذلك.

وفي حالة عدم التزامي بما جاء أعاله يحق إلدارة امن الجامعة بسحب التصريح وتوقيع ما ت ارهمن جزاءات.
االسم /

التوقيع /

التاريخ

/

/

اإلجراءات المتبعة
 بعد طباعة النموذج تقوم الطالبة بتعبئة بعض النقاط ( ) 3 _ 2و ( )9من قبل ولي أمر
الطالبة.

 إحضار التصريح بعد التعبئة مع الجدول الدراسي لمطالبة.

( األوراق المطموبة الستخراج تصريح استخدام سيارات أجرة عامة لمسائق الغير محدد)
 صورة من الجدول الدراسي التابع لمطالبة.

 صورة من كرت العائمة أو حفيظة النفوس التابع لولي أمر الطالبة.
 حضور ولي أمر الطالبة.

( األوراق المطموبة الستخراج تصريح استخدام سيارات أجرة عامة لمسائق المحدد)
 صورة من الجدول الدراسي التابع لمطالبة.

 صورة من كرت العائمة أو حفيظة النفوس التابع لولي أمر الطالبة.
 حضور ولي أمر الطالبة.

 صورة من رخصة القيادة التابعة لمسائق (عمومي).
 صورة من إستمارة السيارة.

 صورة من كرت المواصالت (قرار التشغيل).
 صورتين شمسية حديثة لمسائق.

