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 استمارة طلب السكن الطالبي يف جامعة حضرموت

  م0202 -  9102العام اجلامعي 
 

 يعهىياخ شخظيح عٍ انًتمذو نهسكٍ – 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عُىاٌ اإللايحــــــــــــــــــــــــــــــــــانطانة / انطانثح :ــــــــــــــــــــــــــإسى 

 ــــــــانمشيح : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ انًذيشيح: ــــــــــــــــــــــانًحافظح : ــــــــــــ

 . ـــــــــــــــــــ جىال : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلى انهاتف : يُضل : ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــانكهيح : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخظض : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًستىي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب )         ( اسيم )          (انحانح االجتًاعيح : يتضوج )      ( عاص تاسيخ االنتحاق تانجايعح : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسى وني األيش: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولشاتته: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وظيفته ــ

 ــــــــــــــــــــــتف جىال ــــــــــــــــــــــــــــــــ هاتف يُضل : ـــــــــــــــــــــــــــــ هاــــــــــــــــــيكاٌ اإللايح انحانيح : ـــــــــــــــــــــ

 االشخاص االلاسب أو االشخاص انزيٍ يتى انتىاطم يعهى ) ثالثح أشخاص ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وظيفته ـــــــــــــــــــــــــــــــلشاتته: ــــــــــــــــــــــــــــــــ وــــــــــــــــــــــــــاالسى : ـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاتف جىال ـــــــــــــــــــ هاتف يُضل : ـــــــــــــــــــــــــــــيكاٌ اإللايح انحانيح : ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وظيفته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولشاتته: ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسى : ـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاتف جىال ـــــــــــــــــــ هاتف يُضل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيكاٌ اإللايح انحانيح : ـــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وظيفته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولشاتته: ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسى : ـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاتف جىال ـــــــــــــــــــ هاتف يُضل : ـــــــــــــــــــــــــــــيكاٌ اإللايح انحانيح : ـــــــــــــــ

 ذساسيح ) األكاديًيح (انًعهىياخ ان – 2

 يٍ لثم انطانة

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ انمسىـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انكهيحــــــــــــــــــــــــــــــ / انطانثح  انطانةاَا 

 . لذ اجتضخ كافح االيتحاَاخ ونى يكٍ عهي سسىب أو ايتحاَاخ تكًيهيح ــــــــــــــــتخظض ـــــــــــــــــــــــــان

 تأكيذ انكهيح :

ــــــــــــــــ تخظض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في لسى ــــــــــأٌ انطانة / انطانثح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َؤكذ

/ عهيه أيح يىاد سسىب أو ايتحاَاخ تكًيهيح كًا التىجذ / التىجذ  تىجذـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في انًستىيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عهيه أيح يتعهماخ تانكهيح او يشافمها ) تشاءج ريح ( تىجذ

 وبئت العميد لشئون الطالة      
 :كليةث                                                    

 االسم :    
 التوقيع :    
 التبريخ :    
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 حانح االَضثاط في انسكٍ – 3

 :تأكيذ يششف انسكٍ انطالتي 

سى ـــــــــــــــــــ لــــــــــــ يٍ كهيح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َؤكذ أٌ انطانة / انطانثح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لذ سكٍ فيـــــــــ انًستىي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تخظض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثُاء انعاو انجايعي تىجذ / التىجذ عهيه يخانفاخ في انسكٍ انطالتي  غشفح سلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انسكٍ انطالتي

  يتعهماخ نهسكٍ انطالتي ) تشاءج ريح ( عهيه تىجذ / التىجذ و وكزنك2112/2112

   ) تأكيذ تسجيم انطالب انًتمذييٍ (  – 4

ــــــــــ انًميذ في كهيح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انمسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانطانة/ انطانثح ــــــــ

عهً سلى ليذ  ــــــــــــــــــــــــــانًستىي ـــــــــــــــــــ ـــ فيــــــــــــــــــــــ انتخظض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ وتأكيذ انمثىل وانتسجيم واستكًال االجشاءاخ يٍ انكهيح انًعُيح ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطالح جايعيح سلــــــــــــ

 .و21    - 21لذ استىفً كافح االجشاءاخ نهعاو انجايعي     

 وبئت العميد لشئون الطالة          
 الكلية :          
 االسم :          
 التوقيع:          

 يتعهذ انطانة / انطانثح  – 5

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انًميذ في كهيح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسى نثح ــــــــأَا انطانة / انطا

ــــ يُطمح ــــــــــــــــــــــــــيذيشيح  ويحم الايتيــــــــــــــــــــــــ ي ــــــــــــــــــــــــــــــ انًستىتخظض ــــــــــــــــــــ

سشاداخ وانُظى وغيشها يٍ انمىاَيٍ وانتعهيًاخ في انسكُاخ تضاو تكافح انهىائح وانششوط واالـ أتعهذ تاالنــــــــــــــــــــــــــــــ

تهك  وتعذح تجايعح حضشيىخ وفي حانح يخانفتي نزنك يحك الداسج انسكُاخ انطالتيح تانجايعح اتخار االجشاءاخ انًُاسثح انطالتي

 االجشاءاخ تاته ولطعيح .

 وعهيه أولع
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