
 

 

 

 

 

 

 لطالبة سعوديةطلب تذكرة خمفضة 

 

 السعوديات مبوجب اهلوية الوطنية أدناه بأنين أحدى الطالبات امسيأقر أنا املوقع 

 1          رقم السجل املدني

  مصدرها هـ11/     /           الصادرة بتاريخ

 م02/    /         هـ11/    /         تاريخ امليالد

 بـــ: ومنتظمة  

 هـ11    /11    للعام الدراسي  بالصف الدراسي  درسةامل

 ذهابًا/إيابًا  إىل مدينة  من مدينة أرغب بالسفر

ألحد من أفراد أسرتي أو لشخص أخر وأقر بعلمي أن أي إخالل مين بهذا التعهد وأنين أتعهد بعدم إساءة استخدام التذاكر أو بيعها أو منحها 

 ذا النموذج سوف يرتتب عليه حرماني من أي تذاكر خمفضة و أحتمل مسؤولية النتائج املرتتبة على ذلكأو بالشروط املدونة أسفل ه

%من سعر 02ململكة بواقع لذا آمل التصديق على هذا اإلقرار حتى أمتكن من احلصول على التخفيض املمنوح للطلبة أثناء سفرهم داخل ا

 درجة الضيافة
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 احملرتمني ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................السادة / مكتب مبيعات السعودية يف مدينة: 
 .................................................................................................... الصف: ............................................................................................................. بالرجوع إىل سجالتنا أتضح بأن املذكورة أعاله إحدى الطالبات املنتظمات يف املدرسة:   

لنتائج القانونية املسؤولية كاملة وا لللمستفيدة املوضحة بياناته أعاله فإنين أحتم ويف حالة ثبوت عدم صحة البيانات املدونة، هـ41........................................../41............................................ للعام

 ذا فقد مت التصديق على هذا اإلقرار إلصدار التذكرة املخفضة .املرتتبة على ذلك ، ل

 /بناتمديرة إدارة االختبارات و القبول                 اخلتم    

 سعاد بنت سعد العثمان                                                                                                        

 *شروط عامة

 . يعتمد أصل النموذج فقط على أن يكون موقع ومعتمد وخمتوم من اجلهة املسؤولة.4

 يف.مع شهادة التعر . جيب إبراز أصل اهلوية الوطنية )الشخصية أو سجل األسرة (عند شراء التذكرة وإرفاق صورة من اهلوية الوطنية )الشخصية أو سجل األسرة(2

 ذج صاحل ملدة شهرين من تارخيه ولشخص واحد فقط.. النمو3

 . يقتصر هذا النموذج على الطلبة الذين يبلغ أعمارهم الثانية عشر وحتى التاسعة والعشرون هجري فقط.1

 . تدفع قيمة التذكرة نقدًا أو مبوجب بطاقات االئتمان املعتمدة من قبل اخلطوط السعودية.5

 وقيع على النموذج من عمداء شؤون الطلبة بالكليات واجلامعات ومديري املدارس واملراكز واملعاهد أو من ينوب عنهم.. يعتمد صالحية الت6

 . الطالب املستفيد من التخفيض ال يعمل يف أي جهة حكومية أو أهلية أو عسكرية .7

 اطلعت على الشروط أعاله وعليه جرى التوقيع
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 طلب تذكرة خمفضة لطالبة سعودية

 

 أقر أنا املوقع امسي أدناه بأنين أحدى الطالبات السعوديات مبوجب اهلوية الوطنية

 1          رقم السجل املدني

  مصدرها هـ11/     /           الصادرة بتاريخ

 م02/    /         هـ11/    /         تاريخ امليالد

 ومنتظمة بـــ:  

 هـ11    /11    للعام الدراسي  بالصف الدراسي  املدرسة

 ذهابًا/إيابًا  إىل مدينة  من مدينة أرغب بالسفر

أي إخالل مين بهذا التعهد  وأنين أتعهد بعدم إساءة استخدام التذاكر أو بيعها أو منحها ألحد من أفراد أسرتي أو لشخص أخر وأقر بعلمي أن

 أو بالشروط املدونة أسفل هذا النموذج سوف يرتتب عليه حرماني من أي تذاكر خمفضة و أحتمل مسؤولية النتائج املرتتبة على ذلك

من سعر %02لذا آمل التصديق على هذا اإلقرار حتى أمتكن من احلصول على التخفيض املمنوح للطلبة أثناء سفرهم داخل اململكة بواقع 

 .القافلةدرجة 
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 احملرتمني ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................يف مدينة:  اخلطوط احلديديةالسادة / مكتب مبيعات 
 .................................................................................................... الصف: ............................................................................................................. بأن املذكورة أعاله إحدى الطالبات املنتظمات يف املدرسة: بالرجوع إىل سجالتنا أتضح   

املسؤولية كاملة والنتائج القانونية  لللمستفيدة املوضحة بياناته أعاله فإنين أحتم ويف حالة ثبوت عدم صحة البيانات املدونة، هـ41........................................../41............................................ للعام

 ذا فقد مت التصديق على هذا اإلقرار إلصدار التذكرة املخفضة .املرتتبة على ذلك ، ل

 /بناتمديرة إدارة االختبارات و القبول                 اخلتم    

 سعاد بنت سعد العثمان                                                                                                       

 ة*شروط عام

 . يعتمد أصل النموذج فقط على أن يكون موقع ومعتمد وخمتوم من اجلهة املسؤولة.4

 مع شهادة التعريف. . جيب إبراز أصل اهلوية الوطنية )الشخصية أو سجل األسرة (عند شراء التذكرة وإرفاق صورة من اهلوية الوطنية )الشخصية أو سجل األسرة(2

 ه ولشخص واحد فقط.ذج صاحل ملدة شهرين من تارخي. النمو3

 . يقتصر هذا النموذج على الطلبة الذين يبلغ أعمارهم الثانية عشر وحتى التاسعة والعشرون هجري فقط.1

 . تدفع قيمة التذكرة نقدًا أو مبوجب بطاقات االئتمان املعتمدة من قبل اخلطوط احلديدية.5

 بالكليات واجلامعات ومديري املدارس واملراكز واملعاهد أو من ينوب عنهم.. يعتمد صالحية التوقيع على النموذج من عمداء شؤون الطلبة 6

 . الطالب املستفيد من التخفيض ال يعمل يف أي جهة حكومية أو أهلية أو عسكرية .7

 اطلعت على الشروط أعاله وعليه جرى التوقيع
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