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 بة(.صريح مركت)  انةخيتم طلب التصريح عن طريق نظام ) خدماتي (  -

 يتم تعبئة البيانات املطلوبة بشكل صحيح. -

 ا.نسخة من رخصة سياقة قائد املركبة املصرح هل -

 ها.نسخة من رخصة السري للمركبة املطلوب تصرحي -

ملبنى املصّرح واقف اخلاصة بارور واملاملة بالتقييد بالتعليمات وأنظمة السري املتعّلق -

 بالدخول له.

رة العامة عد إشعار اإلداوم عمل بن يعيد عدم ترك املركبة باملواقف املخصصة ملدة تز -

 ك.ذللة لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءات الالزم

يف حال تغري وتصريح ، ال البطفقط حيددها  ملركبة واحدةالتصريح يتم صرفة  -

 يح جديد.تصربله املركبة جيب تسليم التصريح القديم واستبدا

 لمركبة.لألمامية اجة زجاوضع التصريح امللصق بأسفل اجلهة اليسرى لل -

جلهة اامللصق بأسفل  عد تثبيتبال إ اكمركبة مصّرح هلال يتم التعامل مع السيارة  -

 اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة.

 لتالية:ر يف احلاالت ا واملرولسرية اجيب على حامل التصريح إعادة التصريح إلدار -

 يف بيع املركبة. –أ 

  حال تهشم زجاج املركبة أو تغيريه.يف -ب

  حال إخالء طرفة من اجلامعة.يف -ج

 

 

 

 

 

 

 

 واملوظفنيشروط أستخراج تصريح مواقف أعضاء هيئة التدريس
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خدماتي ( وذلك  نظام )عرب ركبةميتم صرفه إال بعد استخراج تصريح الكرت ال  -

 واقف.امل خولللمركبات اليت سوف يستخدمها صاحب الكرت لد

يح مركبة( نة ) تصرخا ي (يتم طلب كرت املواقف عن طريق نظام ) خدمات -

 التفاصيل.

ستخدامها ، الشخص آخر لها يمومينع تسل الكرت الستخدام صاحب الطلب فقط ، -

 ء الكرت وحرمانمعي إلغاجلاامن ويف حال ثبوت ذلك فيحق لإلدارة العامة لأل

 صاحب الطلب من الدخول للمواقف.

 يف حال فقدان الكرت يتم رفع طلب جديد. -

اجلامعي  ة العامة لألمنغ اإلدارباليد إجيب على املستف فقدان أو تلف الكرتحال  يف -

طلب الكرت  إنهاء إجراءات إىل حني احةملتا ، وإيقاف املركبة يف املوقف األخرى فورًا

 .لكرتاة إصدار عادة إلوقد يتحمل املستفيد أي رسوم ماليالبديل ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط أستخراج كرت املواقف
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 .وموظفني البن طمالتصريح يتم صرفة لذوي االحتياجات اخلاصة  -

 ا.هلنسخة من رخصة سياقة قائد املركبة املصّرح  -

 ها.نسخة من رخصة السري للمركبة املطلوب تصرحي -

 ع هلا.ية التابلكلان ميل أو تعريف للطالب من عمادة القبول والتسج -

 يح.إرفاق التقارير الطبية اخلاصة بطالب التصر -

 جتماعية.لشؤون االة ازارإرفاق بطاقة ذوي االحتياجات املصروفة من و -

جات اخلاصة االحتيا ذويلصة املخصالتصريح خيول حاملة بالوقوف باملواقف  -

 مبباني ومرافق اجلامعة املختلفة.

ملبنى املصّرح واقف اخلاصة بارور واملاملة بالتقييد بالتعليمات وأنظمة السري املتعّلق -

 بالدخول له.

 صة.خلااالوقوف باألماكن املخصصة لذوي االحتياجات  -

رة العامة عد إشعار اإلدامل بوم عن يعيد عدم ترك املركبة باملواقف املخصصة ملدة تز -

 لك.لذ لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءات الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط أستخراج تصريح دخول خاص
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 ع اجلامعة :.ملعقود ااب أصحومقاولي املشاريع التصريح املؤقت لـ 

 ا.هلنسخة من رخصة سياقة قائد املركبة املصّرح  -

 ا.نسخة من رخصة السري للمركبة املطلوب تصرحي -

 اخلاص بالعقد.نسخة من التعميد  -

اجلامعية  معة واملدينةمعية باجملجلاانة التصريح خيّول حامله بالدخول ملواقف املدي -

 بالزلفي فقط.

ملبنى املصّرح واقف اخلاصة بارور واملاملة بالتقييد بالتعليمات وأنظمة السري املتعّلق -

 بالدخول له.

ة العامة عد إشعار اإلداربوم عمل ن يعيد عدم ترك املركبة باملواقف املخصصة ملدة تز -

 لك.لذ لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءات الالزمة

يف حال تغري وتصريح ، ال البطفقط حيددها  ملركبة واحدةالتصريح يتم صرفة  -

 يح جديد.تصربله املركبة جيب تسليم التصريح القديم واستبدا

 كبة.لمرلألمامية اجة زجاوضع التصريح امللصق بأسفل اجلهة اليسرى لل -

جلهة اامللصق بأسفل  عد تثبيتبال إ اكمركبة مصّرح هلال يتم التعامل مع السيارة  -

 اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة.

 لتالية:ر يف احلاالت ا واملرولسرية اجيب على حامل التصريح إعادة التصريح إلدار -

 يف بيع املركبة. –أ 

  حال تهشم زجاج املركبة أو تغيريه.يف -ب

 وقع من اجلامعة.ال انتهاء العقد امليف ح -ج

 

 

 

 

 شروط أستخراج التصريح املؤقت
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 لطالب:ن امتة ذوي اإلعاقة املؤقالتصريح املؤقت ل 

 ا.هلنسخة من رخصة سياقة قائد املركبة املصّرح  -

 ا.نسخة من رخصة السري للمركبة املطلوب تصرحي -

 ح.صرينسخة من التقارير الطبية اخلاصة بطالب الت -

 التصريح.الوقوف باألماكن املخصصة حلاملي  -

رة العامة عد إشعار اإلداوم عمل بن يعيد عدم ترك املركبة باملواقف املخصصة ملدة تز -

 لك.لذ لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءات الالزمة

يف حال تغري وتصريح ، ال البطفقط حيددها  ملركبة واحدةالتصريح يتم صرفة  -

 يد.يح جدتصربله املركبة جيب تسليم التصريح القديم واستبدا

 لمركبة.لألمامية اجة زجاوضع التصريح امللصق بأسفل اجلهة اليسرى لل -

جلهة اامللصق بأسفل  عد تثبيتبال إ اكمركبة مصّرح هلال يتم التعامل مع السيارة  -

 اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة.

 لتالية:ر يف احلاالت ا واملرولسرية اجيب على حامل التصريح إعادة التصريح إلدار -

 يف بيع املركبة. –أ 

  حال تهشم زجاج املركبة أو تغيريه.يف -ب

  حال انتهاء املدة احملددة للتصريح.يف -ج

 


