
 المملكة العربية السعودية

    المجمعةجامعة   

 : كلية 
 

 للمتعاقدين مع الجامعة( عودة وذهاب ) إستمارة معلومات لصرف تذاكر سفر 

 
 

 : جهة العمل                                      :  ةيالجنس                                                          :االسم    

  :مقر التعاقد                                               :ظيفة الو 

 هـ  41/           /      :تاريخ السفر في العودة  هـ                      41/     /            :تاريخ السفر في الذهاب  

 :( ب الذها في) الذين يستحقون تذاكر على حساب الجامعة ( المقيمون ) المرافقون  -أ 

 

 صلة القرابة االسم عدد
 تاريخ الميالد

 يوم    شهر   سنة
 مالحظات تاريخ السفر
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 :(  العودةفي ) المرافقون الذين يستحقون تذاكر على حساب الجامعة  -ب 

 

 صلة القرابة االسم عدد
 تاريخ الميالد

 يوم    شهر   سنة
 مالحظات فرتاريخ الس
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 :أو أحدهما وتوضح الحالة في حقل المالحظات( في الذهاب والعودة ) المرافقون الذين ال يستحقون تذاكر على حساب الجامعة  -ج 

 

 صلة القرابة االسم عدد
 تاريخ الميالد

 يوم    شهر   سنة
 مالحظات تاريخ السفر

4      

2      

3      

1      

5      

6      

 

 تعليمات وإقرار مصادقة على المعلومات
تمال هذه االستمارة بدقة من واقع جوازات السفر وإذا كان المتعاقد قد حصلل عللى تلذاكر  حلد أفلراد أسلرتى فيرجلى علدم إيلراد اسلم ملن  -4

 .حصل على تذكرة

لجامعة أو العكس وجوازات السفر غير موجودة بالجامعة وال تصرف جهة عملهلم تلذاكر المتعاقد الذي تعمل زوجتى بالجامعة أو خارج ا -2

سفر لهم عليهم إرفاق شهادة من الجهة التلي يعملل بهلا اللأوج أو الأوجلة توضلح بلان جلوازات السلفر موجلودة للديهم وموضلحا بهلا ملن 

 .يرافقهم من ا والد وأن هذه الجهة ال تصرف لهم تذاكر سفر

بالنسبة لمن ال يستحق تذاكر على حسلاب الجامعلة يجلن أن يقلدم بياهلا بهلم للقتلوس وقلأ تسلليم أملر االركلاب حتلى يلتم قتلع التلذاكر أو  -3

 .الحجأ لهم مع مرافقيهم

 .يكون معقن جهة المتعابد مسئوال مسئولية كاملة عن مدى وجود عائلة المتعاقد المقيمة معى إقامة دائمة من واقع جوازات السفر -1

 .تعتبر تعبئة هذه االستمارة وتوقيعها بمثابة تعهد بصحة المعلومات المدوهة والتأاما بالمتمشي بموجبها -5
 

    جهة عمل المتعاقد  مصادقة معقن جوازات الجهة                          المتعاقد                 

       ............................................:     االسم  ......................................:     االسم     ............................................. :    االسم

       .............................................:  التاريخ      ......................................:  التاريخ      .............................................:  التاريخ 

       .............................................:  التوقيع      ......................................:  التوقيع      .............................................:  التوقيع 

 

 القتم                                                                   


