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 تعليمات وإقرار ومصادقة على المعلومات

 اسم من حصل على تذكرة. ى عدم إيرادمن واقع جوازات السفر وإذا كان المتعاقد قد حصل على تذاكر ألحد أفراد أسرته فيرجتمأل هذه االستمارة بدقة  -1

يهم المتعاقد الذي تعمل زوجته بالجامعة أو خارج الجامعة  أو العكس وجوازات السفر غير موجودة بالجامعة وال تصرف جهة عملهم تذاكر سفر عل -2

 الجهة وأن هذه أرفاق شهادة من الجهة التي يعمل بها الزوج أو الزوجة توضح بان جوازات السفر موجودة لديهم وموضحا بها من يرافقهم من األوالد 

 ال تصرف لهم تذاكر سفر .

 ع مرافقيهم .بالنسبة لمن ال يستحق تذاكر على حساب الجامعة يجب أن يقدم بيانا بهم للخطوط وقت تسليم أمر األركاب حتى يتم قطع التذاكر أو الحجز م -3

 إقامة دائمة من واقع جوازات السفر .كاملة عن مدة وجود عائلة المتعاقد المقيمة معه  ةمسؤولي  يكون معقب جهة المتعاقد مسئوالا  -1

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