السالم ـة
إدارة األم ـ ـن و ـ

قســــــم التــــــصــاريـــح
رقم التصـريح .................. :

تصريح دخول مؤقت لشطر الطالبات بعد الدوام الرسمي
الجية الطالبة لمتصريح  كمية   .................. :إدارة   ..................... :قسم ................... :

سعاد  /وكيل شط اشعالعا

اسالم عيككم ر مل ا

حفظع ا

بطوعته ،

آمل التكرم بتوجيو من يمزم بالسماح لممذكورتين أدناه بالدخول إلنجاز األعمال المطموبة وفق الجدول التالي :
الجهة الطالبة لمتصريح

م

أمساء األذخاص املصرح
هلم بالدخول

اجلنسوة

رقم اهلوية

اجلهة التابعين

الغرض من

املوقع املطلوب

ادم احملرم يف حالة

هلا

الدخول

الدخول له

دخول السودات

1
2
3
4
5
تاريخ الدخول / /

14ىـ

وقت الدخول  :من الساعة(

)إلى الساعة(

)مدة التصريح (

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


/

)

14 /ىـ

في حالة إدخال أو إخراج أعيان الرجاء إرفاق بيان تصريح بها وموعد إدخالها واخراجها .
الختم

دعادة  /المذرف رلى إدارة األمن و الدالمة

حفظه الله

وكالة شطر الطالبات

الدالم رليكم و رحمة الله وبركاته

نأمل توجيو من يمزم نحو السماح لممذكورين بالدخول إلى شطر الطالبات حسب ما ىو موضح أعاله .
وتقبموا خالص التحية و التقدير ,,
وكيلة ذطر الطالبات
الختم
 المكرم رئيس قسم األمن  .لتوجيه البوابات واألمن كل فيما يخصه

إدارة األمن والسالمة

 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

المذرف رلى إدارة األمن والدالمة

التعميمات

مساء ).
 )1فترة السماح بالدخول إلى شطر الطالبات من الساعة ( 6،00مساءاً ) وحتى الساعة (11
ً
 )2ال يسمح بدخول الرجال إلى شطر الطالبات في الفترة الصباحية وىي من الساعة ( 6،30صباحاً )
مساء).
إلى الساعة (6،00
ً

 )3ضرورة الحصول عمى تصريح ومعتمد ومختوم من إدارة األمن والسالمة.
 )4ال يسمح بدخول أي أشخاص أو شركات إلى شطر الطالبات بدون الحصول عمى التصريح المعتمد
من قبل إدارة األمن والسالمة بالجامعة.

 )5بالنسبة لمسيدات يمنع دخولين إلى شطر الطالبات في الفترة المسائية بدون محرم.
)6

ضرورة إحضار أصل اليوية لممطابقة مع تصريح وابرازىا لرجال األمن عند الدخول .

 )7ال يسمح إدخال أو إخراج األعيان لشطر الطالبات بدون تصريح معتمد من الجية طالبة التصريح
إلدخال واخراج األعيان.

