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ا–ةلل  عاعللع ا–عميلل اا–وكيللجامعة لل ا) للمركبــاا اصاصــة بـــ إصــرار التيــريع العــا  يــتم  -

 ( فقط.ةكتباة علياة  عااجلعة  –امبكتباة علياة  عااجلعة  ةستشعرا

 .منوذج الطلب اصاص بالتيريعتعبئة  -

 .السياقةنسخة من رخية إرفاق  -

 نسخة من رخية السري للمركبة املطلوب تيرحيها.إرفاق  -

 واملواقف.املرور,وأنظمة التقيير بالتعليماا, -

اإلدارة إشــعار  بعــرإال تزيــر عــن يــو  عمــ   املركبــة بــاملواقف املخييــة ملــرةعــر  تــر   -

 إلجراءاا الالزمة لذلك.واستكمال ا العامة لألمن اجلامعي

ويف حـال تريـري املركبـة    فقط حيردها طالب التيـريع,  ملعكب اواح ةالتيريع يتم صرفة  -

 بتيريع جرير. الستبرالهجيب تسليم التيريع 

 وضع التيريع املليق بأسف  اجلهة اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة.يتم  -

إال بعر تثبيت املليق بأسـف  اجلهـة اليسـرى     كمعكب اةصّعحاهلعال يتم التعام  مع السيارة  -

 للزجاجة األمامية للمركبة.

يف احلـاالا   لـددارة العامـة لألمـن اجلـامعي    جيـب علـح حامـ  التيـريع إعـادة التيـريع        -

 التالية:

 بيع املركبة. حال يف –أ 

 يف حال تهشم زجاج املركبة أو ترييريه. -ب

 يف حال إخالء طرفة من اجلامعة. -ج
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 .الطلب اصاص بالتيريعمنوذج تعبئة  -

 إرفاق نسخة من رخية السياقة. -

 إرفاق نسخة من رخية السري للمركبة املطلوب تيرحيها. -

 واملواقف.املرور,وأنظمة ,التقيير بالتعليماا -

بعــر إشــعار اإلدارة إال عــر  تــر  املركبــة بــاملواقف املخييــة ملــرة تزيــر عــن يــو  عمــ    -

 واستكمال اإلجراءاا الالزمة لذلك.العامة لألمن اجلامعي 

ويف حـال تريـري املركبـة    فقط حيردها طالب التيـريع,  ملعكب اواح ةالتيريع يتم صرفة  -

 بتيريع جرير. الستبرالهجيب تسليم التيريع 

 وضع التيريع املليق بأسف  اجلهة اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة.يتم  -

إال بعر تثبيت املليق بأسـف  اجلهـة اليسـرى     هلعكمعكب اةصّعحاال يتم التعام  مع السيارة  -

 للزجاجة األمامية للمركبة.

يف احلـاالا   لـددارة العامـة لألمـن اجلـامعي    جيـب علـح حامـ  التيـريع إعـادة التيـريع        -

 التالية:

 بيع املركبة. حال يف –أ 

 يف حال تهشم زجاج املركبة أو ترييريه. -ب

 يف حال إخالء طرفة من اجلامعة. -ج

 

 

 

 

 

 

 املوظفنيشروط أستخراج تصريح أعضاء هيئة التدريس و
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وأعضــاء هيئــة   التيــريع يــتم صــرفة لــذوج االحتياجــاا اصاصــة مــن طــالب ومــو ف      -

 .ترريس

 .منوذج الطلب اصاص بالتيريعتعبئة  -

 إرفاق نسخة من رخية السياقة. -

 إرفاق نسخة من رخية السري للمركبة املطلوب تيرحيها. -

 .ي  أو من الكلية التابع هلاتعريف للطالب من عمادة القبول والتسجإرفاق  -

 إرفاق نسخة من بطاقة العم  ألعضاء هيئة الترريس واملو ف . -

 رير الطبية اصاصة بطالب التيريع.إرفاق التقا -

 .امليروفة من وزارة العم  والتنمية االجتماعية األشخاص ذوج اإلعاقةإرفاق بطاقة  -

التيريع خيول حاملة بالوقوف بـاملواقف املخييـة لـذوج االحتياجـاا اصاصـة  بـاني        -

 ومرافق اجلامعة املختلفة.

 واملواقف.التقيير بالتعليماا,وأنظمة املرور, -

 الوقوف باألماكن املخيية لذوج االحتياجاا اصاصة. -

بعــر إشــعار اإلدارة إال عــر  تــر  املركبــة بــاملواقف املخييــة ملــرة تزيــر عــن يــو  عمــ    -

 العامة لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءاا الالزمة لذلك.

يف احلـاالا   لـددارة العامـة لألمـن اجلـامعي    جيـب علـح حامـ  التيـريع إعـادة التيـريع        -

 التالية:

 بيع املركبة. حال يف –أ 

 يف حال تهشم زجاج املركبة أو ترييريه. -ب

 يف حال إخالء طرفة من اجلامعة. -ج
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 .املؤقتتعبئة النموذج اصاص بطلب التيريع  -

 إرفاق نسخة من رخية السياقة. -

 إرفاق نسخة من رخية السري للمركبة املطلوب تيرحيها. -

 إرفاق نسخة من التعمير اصاص بالعقر. -

 واملواقف.التقيير بالتعليماا,وأنظمة املرور, -

بعــر إشــعار اإلدارة إال عــر  تــر  املركبــة بــاملواقف املخييــة ملــرة تزيــر عــن يــو  عمــ    -

 لذلك.العامة لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءاا الالزمة 

ويف حـال تريـري املركبـة    فقط حيردها طالب التيـريع,  ملعكب اواح ةالتيريع يتم صرفة  -

 بتيريع جرير. الستبرالهجيب تسليم التيريع 

 وضع التيريع املليق بأسف  اجلهة اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة. -

اجلهـة اليسـرى   إال بعر تثبيت املليق بأسـف    كمعكب اةصّعحاهلعال يتم التعام  مع السيارة  -

 للزجاجة األمامية للمركبة.

 جيب علح حام  التيريع إعادة التيريع إلدارة السري واملرور يف احلاالا التالية: -

 يف بيع املركبة. –أ 

 يف حال تهشم زجاج املركبة أو ترييريه. -ب

 انتهاء العقر املوقع من اجلامعة,أو انتهاء عقر عمله أيهما أسبق. يف حال -ج
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 .وأعضاء هيئة ترريس من طالب ومو ف  االعاقة املؤقتةالتيريع يتم صرفة لذوج  -

 نسخة من رخية سياقة قائر املركبة امليّرح هلا.إرفاق  -

 ا.هنسخة من رخية السري للمركبة املطلوب تيرحيإرفاق  -

 نسخة من التقارير الطبية اصاصة بطالب التيريع.إرفاق  -

ــة   - ــة املؤقتـ ــة لطالـــب   أن تكـــون اإلعاقـ ــة املخييـ ال تســـمع باملشـــي مـــن املواقـــف العاديـ

 التيريع.  

 الوقوف باألماكن املخيية حلاملي التيريع. -

بعــر إشــعار اإلدارة إال عــر  تــر  املركبــة بــاملواقف املخييــة ملــرة تزيــر عــن يــو  عمــ    -

 العامة لألمن اجلامعي واستكمال اإلجراءاا الالزمة لذلك.

ويف حـال تريـري املركبـة    فقط حيردها طالب التيـريع,  ةملعكب اواح التيريع يتم صرفة  -

 بتيريع جرير. الستبرالهجيب تسليم التيريع 

 وضع التيريع املليق بأسف  اجلهة اليسرى للزجاجة األمامية للمركبة. -

إال بعر تثبيت املليق بأسـف  اجلهـة اليسـرى     كمعكب اةصّعحاهلعال يتم التعام  مع السيارة  -

 كبة.للزجاجة األمامية للمر

 جيب علح حام  التيريع إعادة التيريع إلدارة السري واملرور يف احلاالا التالية: -

 يف بيع املركبة. –أ 

 يف حال تهشم زجاج املركبة أو ترييريه. -ب

 يف حال انتهاء املرة احملردة للتيريع. -ج

 

اقة املؤقتةشروط أستخراج التصريح املؤقت لذوي اإلع


