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 مة للتسجيل والتسكين في السكنات الطالبيةاالجراءات الالز
 م0200 – 0202جامعة حضرموت للعام الجامعي 

 
 بأحد الطريقتين0200 – 0202جامعة حضرموت للعام الجامعي سيتم التسجيل لطلبات التسكين في السكنات الطالبية 

 النسجيل الكترونيا وتنزيل وثائق التسجيل في موقع الجامعة  – 2
 التسجيل مباشرة في السكنات الطالبية لدى ادارة السكنات لوجود الوثائق لديها . – 0

 المواعيد المهمات الرقم
م إلى 02/7/0202من يوم األحد  التسجيل وتقديم طلبات التسكين 2

 م21/8/0202يوم الخميس 
ن سيتم الخاصة بالتسكين واعالن كشوفات الذييبدأ الفرز للطلبات  0

 تسكينهم
م إلى يوم 00/8/0202يوم االحد 

 م12/8/0202الثالثاء 
رفع المالحظات من قبل الطالب والطالبات اللذين لم ترد اسماؤهم في  1

 االعالن او أية مالحظات
م إلى 21/1/0202من يوم االثنين 

 م21/1/0202االحد 
بعد اعتماد االسماء وخارطة التسكين في السكنات الطالبية يتم  4

بر شواغر من تسكين ويسقط حق التسكين للمتاخرين ويعتاجراءات ال
فترة اجراءات التسليم والتسكين من  اجل تسكين اخرين بعد انتهاء

 الغرف

الى  02/1/0202من يوم السبت 
 م01/1/0202يوم الخميس 

استقبال طلبات التسكين من الطالب والطالبات المستجدين ) المستوى  2
 م0200 – 0202األول ( للعام الجامعي 

إلى يوم السبت  28/1من يوم السبت 
 م02/1/0202

م الى 08/1/0202الثالثاء  في السكنات الطالبية من المستجديناعالن قائمة الطالب المقبولين  6
 م12/1/0202الخميس

التسكين من تسديد رسوم وغيرها للمتقدمين للطالب تبدأ اجراءات  7
 (والطالبات المستوى االول  ) المستجدين 

إلى يوم  1/22/0202من يوم األحد 
 م7/22/0202الخميس 

 
  
 
  



 بسم الله الرحمن الرحيم

         اجلمهورية اليمنية                          

 التاريخ :  ...............                     جامعة حضرموت           
 

 .................     : الرقم                     نيابة شئون الطالب           
     اإلدارة العامة للتدريب والخدمات الطالبية     

 

 (116605) 861364فاكس :  – ( :51555 – 51555 )-  ( :861363 ) –المكال 
Mukalla - : (50511 – 50512) - : (360868) – Fax: (009675) 360864 

  )    Email : HADHRAMOUT_UNIV@Y.NET.YE البريد اإللكتروني)

 

 استمارة استالم للغرفة رقم ....... ومحتوياتها
 المالحظات حالة االستالم العدد البيان الرقم
    الغرفة 2
    مفاتيح الغرفة 0
    المراوح 1
    االميال والمصابيح 4
    السرير 2
    الفرش 6
    المخدات 7
    الشراشف 8
    الطاوالت 1

    الكراسي 22
    مةسلة القما 22
    أية مقتنيات أخرى  20

وبناااااء علياااان ف ننااااا نحاااان ساااااكنين الغرفااااة رقاااام ................. جناااااح ................ شااااقة ............ عمااااارة 
 ............... قد استلمنا ماجاء ىنفا وعلين نوقع

 مالحضات التوقيع المستوى  التخصص الكلية الطالبةاسم الطالب /  رقم
2       
0       
1       
4       
2       
6       

 مدير ادارة الدار        مشرف العمارة / السكن
 : االسم          االسم :

 التوقيع :         التوقيع :
 التاريخ :         التاريخ :
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 نات الطالبيةعقد ) اتفاق ( التسكين في السك
 م0202/0200جامعة حضرموت للعام الجامعي 

 تمهيد :
تقدم جامعة حضرموت ضمن جهودها وأنشطتها المختلفة ومن خالل نياياة شائون الطاالب ) ممثلاة بااالدارة العاماة  

ب للخاادمات الطالبيااة ( عااددا ماان الخاادمات الطالبيااة لطااالب الجامعااة ومنهااا تااوفير وتهيئااة المساااكن الطالبيااة للطااال
والطالبات المتقدمين بطلبات التسكين وتوفير الظروف البيئية السكنية المناسبةوبحسب الطاقات االستيعابية واالمكانيات 

 المتاحة في الجامعة .

ولذلك ف ن الطالب والطالبات المستفيدين من هذه السكنات تقع عليهم من الواجبات والمهام وتمنح لهم من الحقوق كما 
 دا من الشروط وااللتزام واالجراءات وغيرها من االمور المنظمة للحياة السكنية من السكنات الجامعية .يتطلب تنفيذ عد

نيابااة  -وعلياان فاا ن هااذا االتفاااق يباارم بااين طاارفين همااا ) ادارات الاادور الطالبيااة فااي االدارة العامااة للخاادمات الطالبيااة  
ب أو الطالباات بجامعاة حضارموت للساكن فاي الساكنات شئون الطالب بجامعة حضرموت كطرف اول والمتقدم من الطال

تبع الجامعة كرف ثاني ( لذلك فا ن عليهماا وبحساب هاذا االتفااق كاال علاى حادة أو مجتمعاا ماا ينااط بان تنفياذه وبنااءا 
 علين ف نن :

لجااامعي يساامى هااذا االتفاااق عقااد ) أتفاااق ( التسااكين فااي السااكنات الطالبيااة فااي جامعااة حضاارموت للعااام ا ( : 2) بناد 
 م .0200 – 0202
 هذا االتفاق .: يعتبر التمهيد جزءا اليتجزأ من  ( 0بند ) 
يعتبر الطالب / الطالبة  ..................................... من كلياة .......................... ... قسام   ( 1بند ) 

سااااي ................................ الحاماااال / ....................... تخصااااص ................... المسااااتوى الدرا
الحاملة بطاقة هوية شخصية رقم ...................... جواز سفر .......................... وبطاقة جامعية معتمدة 

وااللتزاماااات المالياااة   م والمسااادد جمياااع الرساااوم0200 – 0202ومجاااددة ......................... للعاااام الجاااامعي 
لجامعية بسند رقم ............... لنفس العام الجامعي الحالي ) طرف ثاني في هذا االتفااق ( ملتزماا بجمياع الشاروط ا

 وااللتزامات وغيرها من االمور المتعلقة في هذا االتفاق والقوانين والنظم واللوائح المتبعة في جامعة حضرموت .
( مان  1الاوارد ذكاره / ذكرهاا فاي بناد ) .............................. بناء على طلب الطالاب / الطالباة .... ( 4بند ) 

هذا االتفاق توافق ادارة دار .......................... ) طرف أول ( على طلب التسكين اساتنادا إلاى االلتازام بماا جااء 
فااي هااذا العقااد ويااتم تسااكينن فااي دار الطااالب ........................ السااكن الطالبااي ) العمااارة ( ................. 

شااقة .............. غرفااة .......... نااوم / عااام .............. الطااابق ................... جناااح ................... 
 خاص ................ كأحد ساكني الغرفة رقم ................ وعددهم ............. 
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  بية والسكنات الطالبية .دليل الطالب حول الخدمات الطاليلتزم الطرفان بما ورد في (  2بند )
 ( : 6بند ) 
 ( يعتبر سريان هذا االتفاق بحسب اآلتي  2 
 مع وضع عالمة )       ( في مجال الطلب : 
)       ( لعام دراسي جامعي يبدأ من أول يوم الدراسة في الفصل األول إلى آخر يوم مان امتحاناات الفصال الدراساي الثااني  

 من نفس العام الجامعي .
( االستمرار في السكن الطالبي خالل الفترة الفاصلة بين الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحاالي إلاى بداياة        ) 

 الدراسة في الفصل الدراسي األول الالحق ) االجازة الصيفية ( .
 ( يتم االلتزام بدفع الرسوم المقررة للسكن الطالبي بحسب الطلب . 0 
 دفعة واحدة من الرسوم لكل فترة بحسب الفترات المقررة في التسكين .( يتم السداد  1 
 تسلم نسخة من هذا االتفاق لكل طرف . ( 7بند ) 

 يعتبر هذا االتفاق وبنوده نافدا بعد التوقي .  ( 8) بند 
 الطرف الثاني       الطرف األول       

 الطالب / الطالبة ....................  .. .................الدار الطالبي في :.......  مدير إدارة
 الرقم الجامعي : ....................         ..................... االسم : ..........................
 ..الكلية : ..........................                   ..................... التاريخ : ........................
 : ............................القسم            ......................التوقيع : .......................

 التخصص : ........................         
 المستوى الدراسي : .................         
 عنوان السكن الدائم : ..............         
 تواصل : ....................ارقام ال         
 التوقيع : ..........................         
 التاريخ : ..........................         

 األقرباء ذوي العالقة
 األسم ......................................   االسم :................................. 

 الصلة .....................................   ............. .................الصلة : 
 عنوان السكن الحالي .......................   عنوان السكن الحالي ..................
 الوظيفة ...................................   الوظيفة : ............................ 

 موقع العمل ................................   ............موقع العمل : .............
  أرقام التواصل ..............................   أرقام التواصل : ....................... 
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 إعالن 
استنادا إلى إجراءات التسجيل لطلبات التسكين في السكنات الطالبية 

 ي :الجامعية فإنه ينبغي اإلشارة إلى اآلت
الطالب الطالبات الذين لم يسلموا بطاقات التسكين او مفاتيح الغرف أو  أوال :

وبحضور  مقتنيات غرفهم بحسب المواعيد المحددة في اإلجراءات فإنه سيتم
كسر مفاتيح الغرف وجرد محتويات الغرفة واستبدال مفاتيح  ادارة السكن

 – 0202جامعي الغرف وسيحرم ساكني تلك الغرف من التسكين للعام ال
 م .0200
الطالب / الطالبات الذين لديهم أشياء ثمينة فإن إدارة التسكين الطالبي  ثانيا :

 السكن  غير مسئول عن بقاؤها في الغرف وتسلم إلى أمانات إدارة
الطالب / الطالبات الذين يعطوا مفاتيح غرفهم أثناء اإلجازات لطالب  ثالثا :

حرمان للجميع أصحاب الغرف والذين سكنوا غير ساكنين بالسكن فإنه سيتم 
 م .0202/0200تلك الغرف من التسكين الجامعي للعام الجامعي 

  الطالب / الطالبات الخريجون والذين لم يسلموا ماتقدم في أوال رابعا :
ستتوقف عليهم جميع إجراءات التخرج إما غيرهم ستتخذ إجراءات أخرى 

 في الكليات .
الب والطالبات الراغبين في السكنات الطالبية لألهمية يرجى من الط

 االلتزام بما جاء أعاله 
 مع تقديرنا

 
 اإلدارة العامة للخدمات الطالبية                                            

 
 


