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إدارة السالمة واألمن بالمدينة الجامعية للطالبات –وحدة التصاريح   

 ، مقدمة الطلبعزيزتي 

 الجهةأو دراستك في الجامعة قبل تاريخ دخول  عملكتسليمها لجهة ولمدينة الجامعية للطالبات بعد الاطلاع على ضوابط الدخول إلى ا النموذج كاملا  تعبئة  يرجى

 مقدمة الطلببيانات أولا : 

 الاسم  الرقم الوظيفي/الجامعي 

 الكلية/الجهة  رقم هاتف للتواصل 

 التوقيع  التاريخ هـ 14/        /           

 ثانيا : تفاصيل الطلب

 الدخول أسباب 

في حال دخول مؤسسات أو شركات ويتطلب العمل احتياجات كهربائية أو ميكانيكية يلزم اعتماد إدارة صيانة المدينة الجامعية ملاحظة: 

 على الأقل.أيام  بثلاثة للطالبات لتلك الأعمال قبل البدء في التنفيذ

 مكان الزيارة :                                              رقم المكتب :رقم المبنى  :                                        الدور 

 م الاسم الجنسية رقم الهوية
 بيانات الأشخاص

أشخاص  4)في حال وجود أكثر من 

يرجى الاكمال في نموذج جديد 

 وختمه وارفاقه مع هذا النموذج(

 وإضافة قائمة بالأسماء

   1 

   2 

   3 

   4 

 تاريخ الدخول هـ 14/       /              الوقت  التصريح ساري لمدة 

  الطلب بااللتزام بضوابط الدخول للمدينة الجامعية للطالبات مقدمةأتعهد أنا 

 ال     نعم                    هل يوجد اتفاقيات مالية 

 وحدة تنمية ومتابعة اإليراداترفاق صورة من خطاب الموافقة من عند اإلجابة بـ )نعم( فضالً إ

 والاعتمادات الموافقاتثالثا : 

 اسم صاحب الصلاحية  ختم جهة مقدمة الطلب

التي تعمل/تدرس  الجهةموافقة 

 فيها مقدمة الطلب
 المنصب الإداري      

 التوقيع  التاريخ هـ14/        /              

وكيلة الجامعة  مساعدةموافقة  الاسم 

 المرافق الجامعيةلشؤون 

 التوقيع  التاريخ هـ14/        /               

 الاسم  التاريخ هـ14/        /              
 موافقة إدارة العلاقات العامة 

 ( إذا لزم ) 

 الاسم  التاريخ 

إدارة صيانة المدينة تدقيق 

 الجامعية للطالبات

 ( إذا لزم) 

 

 

 

 الاسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الجامعة  مساعدةاعتماد 

 التوقيع  التاريخ هـ14/            /           للمشاريع لشؤون الطالبات

 الاسم 
تدقيق مدير إدارة الأمن بالمدينة 

 التوقيع  التاريخ هـ14/        /               الجامعية للطالبات 

 :ملاحظات

وتسليمه لإدارة السلامة والأمن إذا كان  لا يعمل على نظام      المكتب/ المعمل عند طلب صيانة لـ معمل/ مكتب فضلا   إرفاق نسخة من مفتاح  *

(MASTER KEY ) 
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اجلامعية للطالبات ضوابط الدخول إىل املدينة  
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إدارة السالمة واألمن بالمدينة الجامعية للطالبات –وحدة التصاريح   

 

 

 دخاهلا للمدينة اجلامعية للطالبات:يسمح بإ املمنوعات اليت ال

 

 تعليمات شروط الدخول للمدينة اجلامعية للطالبات:

 لياًلوحتى الساعة احلادية عشر  من الساعة السادسة مساًءوقت الدخول  (1

 إحضار أصل اهلوية للمطابقة مع التصريح وإبرازها ملوظف األمن عند الدخول.  (2

 وإزالة مجيع املخلفات.احملافظة على نظافة املكان بعد االنتهاء من الفعالية ب االلتزام (3

 الربوشورات واإلعالنات املطبوعة( _)املنشورات إدخال  عندموافقة صاحب الصالحية خطاب إرفاق ( 4

حماضرات أو ملتقيات أو ندوات توعوية أو حماضرات تثقيفية أو ) إقامة عندموافقة صاحب الصالحية خطاب إرفاق  (5

 (اجتماعيةدينية أو 

 ارفاق خطاب موافقة صاحب الصالحية عند وجود متحدثني من خارج اجلامعة . (6

 والفعاليات املختلطة بني اجلنسني.موافقة معالي مدير اجلامعة يف كافة األنشطة خطاب إرفاق  (7

 يف الفرتة املسائية. عند إقامة الفعالياتموافقة صاحب الصالحية خطاب إرفاق  (8

 

 

 

 املواد الغري املعروفة واجملهولة املصدر بغرض استخدامها يف الفعاليات. (1 

 السيارات إىل داخل احلرم اجلامعي. (2 

 املواد القابلة لالشتعال مثل )الفحم ,الغاز, التنر, الشموع وخالفه(. (3

 بالونات اهلليوم اليت تستخدم داخل املباني. (4

 احلواجز أو القواطع أو األصماغ اليت قد تؤدي إىل إتالف األرضيات أو اجلدران أثناء املعارض واالحتفاالت. (5

 ذات االختصاص.امللصقات واملطويات بدون موافقة اجلهات  (6

 املأكوالت العشوائية والشعبية بدون موافقة اجلهات ذات االختصاص. (7

 الكامريات بدون تصريح معتمد.( 8

 احليوانات والطيور إال بوجود منوذج موافقة من جهة مقدمة الطلب وشهادة خبلو العينات من األمراض املعدية.( 9

 اخليام إال بتوفر الشروط التالية:  (10

 تأمني طفايات حريق(_خمارج طوارئ _متديدات كهربائية سليمة من قبل الشركة املنفذة  _ش مقاوم للحريق ) قما

 ما يسيئ للذوق العام أو الصورة الذهنية للجامعة.( 11
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