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سقى الثطبقخ

جامعة الملك عبد العزيز
اإلدارة العامة لألمن والسالمة

تبسٌخ اإلصذاس ْ14 / /ـ
تبسٌخ االَتٓبء ْ14 / /ـ.

قسم التصاريح والبطاقات

ًَٕرج طهت اصتخشاج ثطبقـــــــــح أيٍُخ
االصى األٔل ....................... :اصى األة ..................... :اصى انجذ ...................... :اصى انؼبئهخ...................... :

ثٍبَبد صبحت انطهت

First Name: ……………..….. Second Name: ………..…..….. Family Name: ….……...…….

تبسٌخ اإلصذاس

سقى انضجم انًذًَ /اإلقبيخ

/

يصذسْب ..............

/

انجُضٍخ  ......................... :سقى انجٕال ....................................... :سقى انٓبتف ................................. :
انًضًى انٕظٍفً ....................................... :سقًٓب .......................:جٓخ انؼًم ...................................... :
انٕظٍفخ انحبنٍخ (انتً صتظٓش فً انجطبقخ)................................................ :تبسٌخ َٓبٌخ انتكهٍف ............................

َٕع انجطبقخ

ثذل فبقذ
ثذل تبنف
تجذٌذ
إصذاس جذٌذ
.............................
ثضجت ............................................................................................................... :
إداسي

ػضٕ ٍْئخ تذسٌش

طانت

فًُ

أخشي

ششكح أٔ يؤصشح

انًجبًَ انًطهٕثخ

و

اصى اليٕقف ٔسقًّ

انتٕجٌّ

و

اصى اليٕقف ٔسقًّ

انتٕجٍّ



يصبدقخ سئٍش انجٓخ انتبثغ نٓب صبحت انطهت:

انًٕاقف انًطهٕثخ

و

اصى انًجًُ ٔسقًّ

انتٕجٍّ

و

اصى انًجًُ ٔسقًّ

انتٕجٍّ

سئٍش انجٓخ

االصى ............................................ :انٕظٍفخ  ............................................ :انتٕقٍغ.......................... :
انتبسٌخ :

/

انختى

ْ14 /ـ

إداسح األيٍ ٔانضاليخ

 -ال يبَغ يٍ يُحّ ثطبقخ يٍ َٕع :

ثشٔكضًتً

ثشٔكضًتً ٔو يغُطخ

يًغُطخ

ٌ -ؼتزس نّ ثضجت ..............................................................................................................................

انًششف انؼبو ػهى اإلداسح انؼبيخ لأليٍ ٔانضاليخ

انًضتهى

االصى ........................................... :انتٕقٍغ ................................ :انتبسٌخ:

انطهجبد

 صٕسح يٍ ثطبقخ األحٕال  /اإلقبيخ (صبسٌخ انًفؼٕل) صٕستٍٍ شًضٍخ يقبس ( ) 3x 4خهفٍخ ثٍضبءاإلدارة 69 5 2998 / 6952998

/

/

ْ14ـ.

 صٕسح يٍ قشاس انتؼٍٍٍ -خطبة يٍ سئٍش انجٓخ (إرا نزو)

العمليات 6952999 / 6951000

فاكس 6401957

ص ب 80200

جــــــدة 21589
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التعميمات والتعهدات الخاصة بالبطاقات
تعهد أنا  ................................................................ :بأنني أطمعت عمى كافة التعميمات
والشروط الخاصة "بالبطاقة ممغنطة " والصادرة من اإلدارة العامة لألمن والسالمة

بجامعة الممك

عبدالعزيز ،وأتعهد بالتزامي بكل ما ورد فيها ،وان توقعي عمى هذا النموذج يعني قراءتي وموافقتي عمى

جميع التعميمات المدونة أدناه وهي:
 .1االلتزام بالمحافظة عمى البطاقة من الضياع أو التمؼ.
 .2إبالغ اإلدارة العامة لألمن والسالمة في حالة فقدان البطاقة .
 .3االلتزام بعدم استخدام البطاقة خارج الجامعة كإثبات شخصية.
 .4االلتزام بعدم إعطاء البطاقة لشخص آخر الستخدامها في الدخول .
 .5مراجعة إدارة األمن والسالمة في حالة ااتهاء البطاقة فوراًا.

 .6تسميم البطاقة إلدارة األمن والسالمة عاد ااتهاء خدمتي بها في الجامعة فوراًا .
 .7ثبنُضجخ نهششكبد ٔانًؤصضبد:


إحضبس خطبة يٕجّ إنى اإل داسح األيٍ ٔانضاليخ يٍ انجٓخ انًششفخ ػهى ػقذ انششكخ أٔ انًؤصضخ
داخم انجبيؼخ يٕضح فٍّ يذح َٔشبط انؼقذ

يغ انجبيؼخ ٔثٍبٌ ثأصًبء ٔجُضٍبد انؼبيهٍٍ داخم

انجبيؼخ


إطالع كبفخ انؼبيهٍٍ انتبثؼٍٍ نهششكخ ثبنتؼهًٍبد ٔانششٔط انٕاسدح أػالِ ٔإنزايٓى ثئتجبػٓب.

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

/

14 /هػ
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إجراءات إصدار البطاقة

.1

تصدر هذه البطاقات من إدارة األمن والسالمة ( قسم البطاقات والتصاريح ).

.2

تصدر هذه البطاقات لمنسوبي الجامعية من أعضاء هيئة التدريس أو اإلداريين أو الفنيين والموظفين

.4

االستشارية الصادر لهم ق اررات من اإلدارة العميا بالجامعة أو أفراد الشركات والمؤسسات التي لها عقود

.3

.5

المؤقتين ممن صدر لهم ق اررات تعيين بعقود مؤقتة أو طالب الدراسات العميا أو أعضاء المجان
مع الجامعة .

تستخدم هذه البطاقات لمدخول إلى المواقع المحددة في البطاقة ( حسب البرمجة اآللية ) داخل المدينة

الجامعية من مباني أو مواقف سيارات أو مجمعات .
.6

ال تستخدم هذه البطاقات كإثبات هوية شخصية خارج الجامعة .

.7

في حالة فقدان البطاقة يجب إبالغ إدارة األمن والسالمة إللغاء البرمجة واصدار بطاقة "بدل فاقد".

.8

في حالة العثور عمى هذه البطاقة مفقودة تسمم إلى إدارة األمن والسالمة بالجامعة.

.9

إرفاق صورة البطاقة الشخصية أو صورة اإلقامة سارية المفعول.

 .10في حالة كون الموظف عمى عقود أو وبنود مؤقتة يتم إصدار وبرمجة البطاقة حسب مدة العقد
 .11صورة شمسية شريطة أن تكون حديثة مقاس( 4×3خمفية بيضاء).
 .12تخضع هذه البطاقات ألنظمة ولوائح جامعة الممك عبدالع زيز ولمجامعة حق تعديل ما تراه مناسباً من
شروط وضوابط إصدار هذه البطاقات.

شروط استخراج البطاقة
 )1تعبئة الاموذج رقم ( )2الخاص بإصدار البطاقات.
 )2التوقيع عمى الاموذج من جهة صاحب البطاقة.

 )3توقيع عمى التعميمات واألاظمة والموائح المعمول بها.
 )4اعتماد الاموذج من قبل المشرؼ عمى إدارة األمن والسالمة.
 )5التوقيع باستالم البطاقة من قبل صاحبها.

