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 اتتعليمات وإقرار مصادقة على المعلوم
 لى تذكرة.تمال هذه االستمارة بدقة من واقع جوازات السفر وإذا كان المتعاقد قد حصل على تذاكر ألحد أفراد أسرته فيرجى عدم إيراد اسم من حصل ع -1
يهم إرفاق شههادة مهن الجههة التهي يعمهل تعاقد الذي تعمل زوجته بالجامعة أو خارج الجامعة أو العكس وجوازات السفر غير موجودة بالجامعة وال تصرف جهة عملهم تذاكر سفر لهم علالم -2

 الجهة ال تصرف لهم تذاكر سفر.بها الزوج أو الزوجة توضح بأن جوازات السفر موجودة لديهم وموضحا بها من يرافقهم من األوالد وأن هذه 

 هم مع مرافقيهم.بالنسبة لمن ال يستحق تذاكر على حساب الجامعة يجب أن يقدم بيانا بهم للخطوط وقت تسليم أمر االركاب حتى يتم قطع التذاكر أو الحجز ل -3
 مة من واقع جوازات السفر.مسئوال مسئولية كاملة عن مدى وجود عائلة المتعاقد المقيمة معه إقامة دائ عميد الكليةيكون  -4

 تعتبر تعبئة هذه االستمارة وتوقيعها بمثابة تعهد بصحة المعلومات المدونة والتزاما بالمتمشي بموجبها. -5

 مصادقة معقب جوازات الجهة   جهة عمل المتعاقد    المتعاقد

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

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

       .............................................التوقيع :    ......................................التوقيع :       .............................................التوقيع :  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وصورة أخرى لجهة عمله اإلركابيوجه أصل االستمارة لملفه بشئون هيئة التدريس والموظفين وصورة منها للخطوط السعودية مع أمر   -


