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 : ــمـــــــالرقـ
 :التاريـخ 
 :  املرفقات

 والزوارملنسويب الهيئة ( مؤقت/  مس متر)طلب ترصحي دخول 
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 Job Title  الوظيفة

 Department  الإدارة / اجلهة

 Nationality  اجلنس ية

 ID / Iqama No  رمق الهوية / الإقامة

 Mobile No  رمق اجلوال

 Blood Type  فصيةل ادلم

عامتده احملافظة عىل الترصحيهبذا يقر مقدم الطلب، بأ ن املعلومات املدونة أ عاله حصيحة وعليه  عادته  بعد اإ واإ

نبأ س بوع  يةصالح الللتجديد قبل انهتاء  بالغ الإدارة العامة اإ  جيبويف حال فقدان الترصحي  .دعت احلاجة اإ

 .الغرض منهبتسلمي الترصحي فور انهتاء  يتعهد، كام الس يرباين لل من

 .حلامل الترصحياملرصحة  املواقعجيب عدم التنقل يف غري مالحظة: 

 Date & Signature  التارخي والتوقيع

 املوقر       الس يرباين ال منسعادة مدير عام 

 :السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 :الترصحي ملقدم الطلب املوحضة بياانته أ عاله والسامح هل ابدلخول نأ مل من سعادتمك اختاذ الالزم حيال

صدار   بدل فاقد  جتديد  اإ

 زائر  معيل  موظف 

  مؤقت  مس متر 

  الورشة  بىن الرئييسامل  

     (        )حمددة  مواقع       اكمل املبىن 

  مدار الساعة   ادلوام الرمسي      

ىل )                ( من الساعة )      :حمدد بوقت  ىل )             من اترخي )                ( اإ  (      ( اإ

 .(ترفق مع المنوذجحاصل عىل أ حدى شهادات السالمة والطوارئ ) 

 

  املنصب الوظيفي  امس املدير

  التارخي  التوقيع

 

دارة الصالحيات وال صول الس يربانية هجة الإصدار صدر من قبل اإ   اإ

دارة ال من والسالمة هجة التدقيق   التوقيع اإ
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