المملكة العربية السعودية
اسم الجهة التعليمية  :جــــــامعة القصيم
التعليم العالي
وزارة :
منطقة القصيم
محافظة :
بـــــــدون
الرقـــــــم :
1437/هـ
/
التاريـــــخ :
شهادة تعريف
إقرار طلب تذكرة داخلية للطلبة السعوديين
اقر أنا الموقع أسمي أدناه بأنني أحد الطلبة السعوديين بموجب بطاقة األحوال  /بطاقة العائلة رقم ............................. :
 .ومنتظم بكلية الصيدلة بالفصل .......... .للعام الدراسي 1437/1436هـ هـ الرقم الجامعي .........................:
أرغب بالسفر من منطقة  ...................... :إلى ...................... :ذهابا ً /عودة.
وأنني أتعهد بعدم إساءة استخدام التذذاكر أو بيعهذا أو منحهذا ألحذد مذن أفذراد أسذرتي أو ل ذخق أخذر وأقذر بعلمذي أن أ إخذ ل
مني بهذا التعهد أو بال روط المدونة أسفل هذا النموذج سوف يترتب علية حرماني من أ تذاكر مخفضذة وأتحمذل مسذيولية النتذائ
المترتبة على ذلك .
لذا آمل التصديق على هذا اإلقرار حتى أتمكن من الحصول علذى التخفذيا الممنذول للطلبذة /الطالبذاا أ نذاء ســــذـفرهم داخـــذـل
المملكة بواقع  % 50من سعر درجة الضيافة .
التاريـــــخ : :

االســم:

/

1437/هـ

التوقيـــع:

بذذالرجوح إلذذى سذذج تنا أتضذذة بذذأن المذذذكور /المذذذكورة أع ذ ه أحــذذـد
السذذادة  /مكتذذب مبيعذذاا السذذعودية فذذي مدينذذة  :القصذذيم
الطلب ــــة  /الطالباا المنتظمــــين في جامعـــــة القــــــــصيم للعـــــذـام الدراسذي هذـ  .وفذي حالذة بذوا عذدم يذحة البيانذاا المدونذة
للمستفيد الموضحة بياناته أع ه فإنني أتحمل المسؤولية كاملة والنتائ القانونية المترتبة على ذلك.
لذا فقد تم التصديق على هذا اإلقرار إليدار التذكرة المخفضة وإستحصال المبلغ المستحق من المستفيد نقدا ً وعلى هذا تم التوقيع
اسم المدير المسيول
مسمى الوظيفة
التوقيع
التاريخ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

خالد بن محمد العواد
م رف شؤون الط ب بكلية الصيدلة
/

الختم

1437/هـ

شــــــروط عامــــــة
يعتمد أيل النموذج فقط  ،على أن يكون موقع ومعتمد من المدير المسؤول ووضع الختم الخاص بالجهة المصدرة ل هادة.
يجب إبراز أيل بطاقة األحوال أو بطاقة العائلة عند شراء التذكرة .
إرفاق يورة من بطاقة األحوال المدنية  /بطاقة العائلة مع شهادة التعريف .
النموذج يالة لمدة شهرين من تاريخه ول خق واحد فقط .
يقتصر هذا النموذج على الطلبة  /الطالباا الذين يبلغ أعمارهم الثانية ع ر وحتى التاسعة والع رين هجريا ً فقط.
تدفع قيمة التذكرة نقدا ً أو بموجب بطاقاا االئتمان المعتمدة من قبل الخطوط السعودية .
يتعمد ي حية التوقيع على النموذج من عمداء شؤون الطلبة  /الطالبذاا بالكليذاا والجامعذاا ومذدير المذدارم والمراكذ
والمعاهد أو من ينوب عنهم .
الطالب المستفيد من التخفيا ال يعمل في أ جهة حكومية أو مؤسسة أهلية أو عسكرية.
ال ينطبق هذا التخفيا على الموظفين المتذدربين الذذين يتلقذون دوراا تدريبيذة فذي المراكذ  /المعاهذد والكليذاا الحكوميذة
واألهلية والعسكرية .

تخطيط التسويق  /التسعير والتعرفة للركاب

أطلعت على ال روط أع ه

