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 ، مقدمة الطلبعزيزتي 

 الشكرخالص . مع أو دراستك في الجامعة قبل تاريخ دخول الجهة عملكتسليمها لجهة )ثانياً( و طلبال أوالً( وتفاصيل)تعبئة بياناتك  يرجى

                             

 

 مقدمة الطلببيانات أوالً: 

 االسم  الرقم الوظيفي/الجامعي 

 الكلية/الجهة  رقم هاتف للتواصل 

 التوقيع  التاريخ هـ 14/        /           

 ثانياً: تفاصيل الطلب

 الدخول أسباب 

ك األعمال في حال دخول مؤسسات أو شركات ويتطلب العمل احتياجات كهربائية أو ميكانيكية يلزم اعتماد إدارة صيانة المدينة الجامعية للطالبات لتلمالحظة: 
 على األقل.أيام  بثالثة قبل البدء في التنفيذ

 مكان الزيارة :                                              رقم المكتب :رقم المبنى  :                                        الدور 

 م االسم
 بيانات األشخاص

 
أشخاص  4)في حال وجود أكثر من 

يرجى االكمال في نموذج جديد 
 وختمه وارفاقه مع هذا النموذج(

 باألسماءوإضافة قائمة 

 

1 

2 

3 

4 

 تاريخ الدخول هـ 14/       /              الوقت  التصريح ساري لمدة 

 واالعتمادات الموافقاتثالثاً:  

 اسم صاحب الصالحية 
التي تعمل/تدرس  الجهةموافقة 

 المنصب اإلداري       فيها مقدمة الطلب

 التوقيع  التاريخ هـ 14/       /             

اعتماد وكيلة الجامعة لشؤون  االسم 
 التوقيع  التاريخ هـ 14/       /              العميدةالطالبات أو 

 يلزم:
 

                      نعم 
                    ال 

  التاريخ هـ14/      /                
 االسم
 

 يحتاج اعتماد العالقات العامة 
 ) إذا لزم (

 يلزم:
 

                      نعم 
                    ال 

  التاريخ هـ14/      /                
 االسم
 

تدقيق اإلدارة العامة للتشغيل 
 والصيانة

 )إذا لزم(

 

 

 

 االسم
 
 

 

 

وكيل الجامعة للمشاريع  مساعدة
 التوقيع  التاريخ هـ14/      /           الطالباتلشؤون 

 االلتزام بتعليمات السالمة واألمن الموضحة خلف التصريحلتسهيل مهمة دخول األشخاص أعاله مع 
 واألمن السالمة إدارةخاص ب

 االسم  الرقم الوظيفي 

 التوقيع  التاريخ هـ 14/       /       

 
 مالحظات
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يسمح بإدخاهلا  األمور املخالفة لقواعد السالمة واألمن واليت لننود التنويه بأن القائمة أدناه حتتوي على عدد من 

 إىل املدينة اجلامعية للطالبات:

 واجملهولة املصدر بغوض استخدامها يف الفعاليات.عووةة املغري الواد امل 

 التنو وخالةه(.)الفحم, مثل  املواد القابلة لالشتعال 

 .بالونات اهلليوم 

 .اخليام 

 قد تؤدي إىل إتالف األرضيات أو اجلدران أثناء املعارض واالحتفاالت.ليت قواطع أو األصماغ االواز  أو احل 

 هات ذات االختصاص.مواةقة اجل بدونطويات امللصقات وامل 

 بدون مواةقة اجلهات ذات االختصاص املأكوالت العشوائية والشعبية. 

 الكامريات بدون تصويح معتمد. 

  منوذج مواةقة من زهة مقدمة الطلب وشهادة خبلو العينات من األمواض املعدية.احليوانات والطيور إال بوزود 

 التعليمات

 وحتى الساعة احلادية عشو لياًل. من الساعة السادسة مساًء اجلهات اخلارزية دخوليسمح ب 

 يسمح للسيدات بالدخول إىل املدينة اجلامعية للطالبات يف الفرتة املسائية بدون حموم. ال 

  .جيب إحضار أصل اهلوية للمطابقة مع التصويح وإبوازها ملوظف األمن عند الدخول 

 وإزالة مجيع املخلفات.احملاةظة على نظاةة املكان بعد االنتهاء من الفعالية ب االلت ام 
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