
  المملكة العربية السعودية  
  وزارة الدفاع 

  وكالة الوزارة لخدمات التميز 
  اإلدارة العامة للخدمات الصحية        

كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران  
/ التصـــاريــــح إدارة األمن   

  )٢٤(نموذج  

  تعهد استخراج تصريح سائق    

  ....................................../ )أكاديميرقم  /الوظيفي رقم (........   ........................................./الطالبة) /الموظفة (نعم أنا  
 التعليماتقرأت  غيابه، وأننيوسأقوم بإبالغ الكلية في حال  الكلية،ى من وإل نقليويته أدناه هو المفوض عن بان الشخص المحررة ه

  بها. وملتزمةأدناه 
   الموظفة:او  بيانات المفوض باستالم ونقل الطالبة   

  الجنسية  رقـــ م البطاقة / اإلقامة   االســـــم

  لون السيارة  موديل السيارة  رقم اللوحة  نوع السيارة

  الجنسية  رقـــ م البطاقة / اإلقامة   االســـــم

  لون السيارة  موديل السيارة  رقم اللوحة  نوع السيارة

  تعليمات هامة:

  التصاريح.ى قسم مع المرفقات المطلوبة كامله وتسليمها ال االلكترونيةتعبئة النماذج   . ١
بالخروج مع أي شخص اخر غير المعتمد لدينا حسب النموذج أعاله مهما كانت صلة قرابته بالطالبة ال يسمح للطالبة  . ٢
وتوقيعه.جديد  تعبئة نموذجيجب  الطالبةلمصرح له بتوصيل الشخص افي حالة تغير او إضافة  . ٣
له.بعد خروجها مع الشخص المصرح  عن الطالبةالكلية غير مسئولة  . ٤
الدراسي.هنالك أوقات محددة لدخول وخروج الطالبات حسب الجدول  . ٥
 الصحيحة.هناك مسئول أمن عند المدخل الخاص بالطالبات للمحافظة على دخول وخروج الطالبات بالطريقة  . ٦
حيته الستخراج تصريح جديد واشعار قسم األمن هاء صالتالتصريح يعتبر وثيقة هامة يجب المحافظة عليه واعادته الى قسم بعد ان . ٧

خطيا.في حاله فقدانه 
االسم

 رقم الهاتف
 التوقيع

رقم التصريح
التاريخ والتوقيع خاص بقسم التصاريح

خاص بضابط األمن / االسم 
الرتبة 

التوقيع 

 :للطالبة/ الموظفة المرفقات
  /والبطاقة التعريفية الموظفةصورة من الهوية الوطنية للطالبة أو  - ١

 السعودي:مرفقات السائق 
  صورة من الهوية الوطنية  - ١
 ورة من رخصة القيادة ورخصة السير ساريتان المفعولص - ٢
 صورة شخصية٢عدد  - ٣
وفي حال الموظفة األجنبية يتم ارفاق / كان السائق من ذوي القرابة (اب /اخ/زوج) يرفق سجل األسرةإذا  - ٤

عقد الزواج مصدق من السفارة.
  مرفقات السائق الغير سعودي:

صورة من هوية الكفيل - ١
 صورة من اإلقامة - ٢
 من رخصة القيادة ورخصة السير ساريتان المفعولصورة  - ٣
 صورة شخصية٢عدد - ٤
كان السائق على كفالة شخص (احضار العقد المبرم بين الطرفين مصدق من الشرطة) إذا - ٥

MC-SE-024  احضار العقد المبرم بين الطرفين مصدق من الغرفة التجارية)(مؤسسة كان السائق على كفالة شركة او  إذا
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