
طلب لبطاقة هوية تحمل صورة شمسية للدخول إلى الجامعة األميركية في بيروت

معلومات عن مقِدم الطلب
العالقة بالكفيلالشهرةاالسم

عنوان المنزل/المكتب )الشركة/اسم المبنى، رقم الشقة، الشارع، المدينة، البلد(

رقم بطاقة الهوية الجنسية وجواز السفر/هاتف العمل/خلوي هاتف المنزل

عة األميركية في أنا الموقع أدناه، لقد قرأت سياسة الجامعة األميركية في بيروت المتعلقة بدخول حرم الجامعة، وأوافق على االلتزام بكافة أنظمة الجام

جسدي قد يلحق بي خالل وجودي داخل حرم بيروت لدى زيارتي حرم الجامعة، وأقر بأن الجامعة ال تتحَمل أية مسؤولية عن أي فقدان مادي أو أي ضرر 

 الجامعة.

التاريخ توقيع مقِدم الطلب

معلومات عن الكفيل
الكلية/الدائرةالشهرة االسم

 عنوان المنزل/المكتب )الشركة/اسم المبنى، رقم الشقة، الشارع، المدينة، البلد(

هاتف الجامعة مقّسم:هاتف العمل/خلوي هاتف المنزل

بطاقة الهوية، الرسم، معلومات حول القيودفئة 
لفئة )راجع الصفحة الخلفية لمزيد من ا

$ــــــــــــــــــــــ الرسم المطبَق  التفاصيل(
بطاقة بدیلة($20)

نعم                 ال  

القيود
االنتهاء/مدة الصالحية

 من:

 إلى:

المنطقة المسموح دخولها

 حرم الجامعة األميركية فقط 

 المركز الطبي التابع للجامعة   

 دخول مفتوح 

 أوقات الدخول المسموح بها

أوقات العمل العادية )أيام األسبوع(     

 نهاية األسبوع فقط 

مفتوح      

تف الجامعة مقّسمهاتاريختوقيع الكفيل

(2موافقات وتراخيص )راجع الصفحة 
هاتف الجامعة مقّسمتاريخموافق عليه من قبل المدير أو العميد

هاتف الجامعة مقّسمتاريخموافق عليه من قبل المسؤول عن األمن

مخصص الستعمال مكتب أمين الصندوق فقط
($) المبلغ المدفوعالتوقيع باألحرف األولىالختم

% ضريبة 11 ------المبلغ األساسي  -----------

 القيمة المضافة

CUF 41550-179245قسم كلفة الوحدة: 
تاريخ

مخصص الستعمال قسم إصدار بطاقات الهوية فقط
التوقيعتاريخرقم بطاقة الهوية المصدرة



راجع الصفحة الخلفية الستمارة الطلب

اإلجراءات العامة

 على مقِدم الطلب والكفيل ملء االستمارة والتوقيع - 1

 الحصول على التراخيص في حال كانت مطلوبة )راجع أدناه(- 2

 دفع الرسم في مكتب أمين الصندوق )في حال كان ذلك مطلوباً( - 3

للحصول على بطاقة هوية أخذ االستمارة المعبأة ونسخة أصلية عن المستند مع صورتكم الشمسية إلى قسم إصدار البطاقات  - 4

 تحمل صورة شمسية 

الفئات

 مساعد منزلي – 1ز

أفراد أسرة الموظف التابعون له -2ز

 مقيم في حرم الجامعة – 3ز

 طالب زائر – 4ز

 جامعي زائر  -5ز

 مانح زائر  – 6ز

عامل غير معتمد/متعهد – 7ز

 زائر – 8ز

 مندوب طبي – 9ز

متقاعد -1م 

)عندما يطبق ذلك( المستندات المطلوبة

 نسخة عن المعلومات الواردة في جواز السفر

 نسخة عن عقد العمل )للمساعدين المنزليين(

نسخة عن إجازة العمل )للمساعدين المنزليين(

 نسخة عن بطاقة الهوية اللبنانية أو اإلقامة

الرسم

بطاقة زائر – $10
ونال كولديجزائر     موظفو /تالمذة انترناشي

مقدم خدمات متعهد

عامل غير معتمد        ضيف

 غيرهم

مجانا

 متقاعدون

 أفراد أسرة الموظف التابعون له

 مساعد منزلي

 البطاقات المقدَمة إضافة

 البطاقات المعاد إصدارها )بسبب  البلى من جراء االستعمال(

رسم يفرضه مكتب اإلنماء / التطوير –بطاقة خريجي الجامعة رسم تفرضه المكتبة –لمستخدمي المكتبة 

البطاقة البدیلة –10 $

التراخيص المطلوبة الستمارات الطلب

 مدير الموارد البشرية المتقاعدون:

 موظف الجامعة )الكفيل(، مدير اإلسكان أفراد أسرة المقيم التابعون مباشرة له:

موظف الجامعة )الكفيل(، مدير الموارد البشرية مباشرة لهم: أفراد أسر موظفي الجامعة التابعين

 موظف الجامعة )الكفيل(، مدير األعمال الخدماتية المساعدون المنزليون:

 مدير مكتب اإلنماء / التطوير الخريجون، ورئيس نادي الخريجين الخ...:

 مسؤول المكتبة المكتبة:

 منالمسؤول عن األ و المدير الموظفون المتعاقدون:

 المسؤول عن األمن وموظف الجامعة )الكفيل(، المدير، العميد، نائب الرئيس  اآلخرون كافة:

 نفس الترخيص كالبطاقة األصلية البطاقة البديلة:

 استمارة طلب موقَعة من قبل مقِدم الطلبالبطاقة المعاد إصدارها: 




