اململكة العربية السعودية
اسم اجلهة التعليمية :

جـ ــــامعة القصيم

وزارة :

التعليم العالي

حمافظة :

منطقة القصيم

الرقـــــــم :

ب ـ ـ ــدون

التاري ـ ــخ
شهادة تعريف
إقرار طلب تذكرة داخلية للطلبة السعوديني
اقر أنا املوقع أمسي أدناه بأنين أحد الطلبة السعوديني مبوجب بطاقة األحوال  /بطاقة العائلة رقم :
 .ومنتظم بكلية
أرغب بالسفر من منطقة :

بالفصل
إىل:

هـ الرقم اجلامعي :

للعام الدراسي
ذهاباً /عودة.

وأنين أتعهد بعدم إساءة استخدام التذاكر أو بيعها أو منحها ألحد من أفراد أسرتي أو لشخص أخـر وأقـر بعلمـي أن أي إخـلل مـين بهـذا التعهـد أو
بالشروط املدونة أسفل هذا النموذج سوف يرتتب علية حرماني من أي تذاكر خمفضة وأحتمل مسئولية النتائج املرتتبة على ذلك .
لذا آمل التصديق على هذا ا إلقرار حتى أمتكن من احلصول على التخفيض املمنوح للطلبة /الطالبات أثناء س ـ ــفرهم داخـ ــل اململكة بواقع  % 05من
سعر درجة الضيافة .
االســم:

التاري ـ ــخ :

السادة  /مكتب مبيعات السعودية يف مدينة  :القصـيم
املنتظمـ ــني يف جامع ـ ــة القـ ـ ـ ــصيم للعـ ـ ــام الدراسي

التوقي ــع:

بـالرجو إىل سـتلتنا أتضـأ بـأن املـذكور /املـذكورة أعـله أحـ ــد

الطلب ـ ــة  /الطالبـات

هـ  .ويف حالة ثبوت عدم صحة البيانات املدونة للمستفيد املوضحة بياناته أعله فإنين أحتمـل

املسؤولية كاملة والنتائج القانونية املرتتبة على ذلك.
لذا فقد مت التصديق على هذا اإلقرار إلصدار التذكرة املخفضة واستحصال املبلغ املستحق من املستفيد نقداً وعلى هذا مت التوقيع
اسم املدير املسئول
مسمى الوظيفة

اخلتم

التوقيع
هـ

التاريخ

شـ ـ ــروط عامـ ـ ــة
 .1يعتمد أصل النموذج فقط  ،على أن يكون موقع ومعتمد من املدير املسؤول ووضع اخلتم اخلاص باجلهة املصدرة لشهادة.
 .2جيب إبراز أصل بطاقة األحوال أو بطاقة العائلة عند شراء التذكرة .
 .3إرفاق صورة من بطاقة األحوال املدنية  /بطاقة العائلة مع شهادة التعريف .
 .4النموذج صاحل ملدة شهرين من تارخيه ولشخص واحد فقط .
 .0يقتصر هذا النموذج على الطلبة  /الطالبات الذ ين يبلغ أعمارهم الثانية عشر وحتى التاسعة والعشرين هترياً فقط.
 .6تدفع قيمة التذكرة نقداً أو مبوجب بطاقات االئتمان املعتمدة من قبل اخلطوط السعودية .
 .7يتعمد صلحية التوقيع على النموذج من عمداء شؤون الطلبة  /الطالبات بالكليات واجلامعات ومديري املدارس واملراكز واملعاهد أو من ينوب عنهم
.
 .8الطالب املستفيد من التخفيض ال يعمل يف أي جهة حكومية أو مؤسسة أهلية أو عسكرية.
.9

ال ينطبق هذا التخفيض على املوظفني املتدربني الذين يتلقون دورات تدريبية يف املراكز  /املعا هد والكليات احلكومية واألهلية والعسكرية .

تخطيط التسويق  /التسعير والتعرفة للركاب

أطلعت على الشروط أعاله

