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  )ســــري / بعد التعبئة(

 

 تعهد بااللتزام بالتعليمات واألنظمة المستديمة بالكلية
  االســــــم

  الجنسيــة

  رقم الهوية الوطنية

  رقم الوظيفي / األكاديمي

  رقم الجوال

  العنوان

الدوام حسب النظام المنصوص عليه والمشار اليه في خطاب سعادة رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة رقم التقيد بأوقات الحضور واالنصراف من  .١
) وتاريخ ٥/٨٣٢١٥/ج/٢/٢/٢هـ استناداً الى خطاب معالي رئيس هيئة األركان العامة رقم (١٤/٨/١٤٢٨) وتاريخ ٢/١/٣/٤٧٧٨(

  هـ.١٤/٨/١٤٢٨

بارز بشكل يظهر فيه معلومات حامل التصريح والمحافظة عليها من الضياع لما يترتب على فقدانه  وضع التصريح األمني الخاص بالكلية في مكان .٢
لایر عن كل شهر تأخير ويتم تسليم التصريح إلدارة األمن عند عمل اخالء طرف حسب تعليمات  ٥٠لایر وفي حال عدم التجديد  ٣٠٠غرامة مالية 

 هـ.٢٢/٥/١٤٢٩) وتاريخ  ١٩٩٥لي رئيس هيئة األركان العامة رقم (الواردة في كتيب األمن العسكري وموافقة معا

قم االلتزام بالزي الرسمي والبالطو المخصص لكل قسم استناداً الى خطاب سعادة مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ر .٣
 هـ.٥/٩/١٤٢٦) وتاريخ ٩/١٠/٧٨٨٣(

) بتاريخ ٢٤٤١التدخين في أي من مرافق الكلية استناداً الى تعميم معالي رئيس هيئة األركان العامة رقم ( منع التصوير واستخدام جوال الكاميرا او .٤
 هـ.٢٤/٠١/١٤٢٥

 هـ. ٩/٦/١٤٢٧) وتاريخ ٢/٢/٢/٥٤٩٦٥منع احضار الحاسبات الشخصية المبنى على تعميم رئيس هيئة األركان العامة رقم ( .٥

الغريبة او تحديد اللحية بشكل غير الئق ويمنع لبس الشورت استنادا الى امر معالي رئيس هيئة األركان  منع إطالة الشعر للرجال او عمل القصات .٦
 هـ ١٩/٥/١٤٣١) وتاريخ ١/١/٣/٣٢٦٧العامة رقم (

عادة تنادا الى امر سعدم االخالل بالتعليمات الخاصة بالنواحي األمنية والمحافظة على السلوك الحسن والتعامل الجيد مع المسؤولين والمستفيدين اس .٧
 هـ.٨/٧/١٤٣٦) وتاريخ ٩/١/٠٣/٣٥٧٠٣مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الطبية رقم (

 هـ.٢٠/٩/١٤٣٣) وتاريخ ١٢٣٠٨٣منع تصوير المعامالت والوثائق السرية وتداولها استناداً الى امر معالي رئيس هيئة األركان العامة رقم ( .٨

 وعلى ذلك جرى التوقيع بالعلم

  االسم

  القسم

  التوقيع

  التاريخ

 التصـــــديق األمــــني
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 مــقدم الرتبة

 عبد هللا بن فهد الدوسري االســــم

 التوقيع
 

 

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران مدير إدارة األمن
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