تسلسل االستمارة (

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة بغداد
مدٌرٌة االقسام الداخلٌة
مجمع.........................

)

إستمارة سكن الطلبة فً األقسام الداخلٌة
(دراسات أولٌة)
أٔلا :يؼهٕياخ انطانة:
1
2
3
4
5
6
7
8

اسى انطانة انرتاػي :
انكهيح:
انقسى:
انًرحهح:
َٕع اندراسح :صثاحي
رقى ْٕيح الحٕال انًدَيح:
ػُٕاٌ انسكٍ اندائى :انًحافظح
رقى ٔتاريخ كتاب تأييد انكهيح:

أْهي

يسائي

انقضاء

9ـ أقر ٔأػترف تصحح انًؼهٕياخ انًثثتح اػالِ ٔتخالفّ أتحًم كافح انتثؼاخ انقإََيح.
تٕقيغ انطانة

ثاَياا:تأييد قسى انًانيح في القساو انداخهيح:
رقى انٕصم:

تاريخّ:

/

2013/
اسى انًحاسة ٔتٕقيؼّ:
ختى انحساتاخ:

ثانثاا :انًثانغ انًدفٕػح:
1ـ اجٕر انسكٍ:
2ـ انٕٓيـــــــــح:
3ـ يثهغ األضرار انؼايح/

يثهغ األضرار انخاصح/

انًالحظاخ:

يُظى الستًارج:
تٕقيؼـــــــــــــــّ:

ختم شؤون الطلبة

تسلسل االستمارة (

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة بغداد
مدٌرٌة االقسام الداخلٌة
مجمع.........................

)

إستمارة سكن الطلبة فً األقسام الداخلٌة
(دراسات علٌا)
أٔلا :يؼهٕياخ انطانة:
1
2
3
4
5
6
7
8

اسى انطانة انرتاػي :
انكهيح:
انقسى:
انًرحهح:
َٕع انقثٕل :ػاو
رقى ْٕيح الحٕال انًدَيح:
ػُٕاٌ انسكٍ اندائى :انًحافظح
رقى ٔتاريخ كتاب تأييد انكهيح:

َفقح خاصح
انقضاء

9ـ أقر ٔأػترف تصحح انًؼهٕياخ انًثثتح اػالِ ٔتخالفّ أتحًم كافح انتثؼاخ انقإََيح.
تٕقيغ انطانة

ثاَياا:تأييد قسى انًانيح في القساو انداخهيح:
رقى انٕصم:

تاريخّ:

/

2013/
اسى انًحاسة ٔتٕقيؼّ:
ختى انحساتاخ:

ثانثاا :انًثانغ انًدفٕػح:
1ـ اجٕر انسكٍ:
2ـ انٕٓيـــــــــح:
3ـ يثهغ األضرار انؼايح/

يثهغ األضرار انخاصح/

انًالحظاخ:

يُظى الستًارج:
تٕقيؼـــــــــــــــّ:

ختم شؤون الطلبة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة بغداد
مدٌرٌة االقسام الداخلٌة
مجمع ............................
م/تعهد
انً الطالب ..............................فً كلٌة ........................قسم.................
المرحلة.............مسجل فً مدٌرٌة االقسام الداخلٌة لجامعة بغداد/مجمع .........................
اتعهد بااللتزام بالتعلٌمات ادناه وبخالفه اتحمل كافة التبعات القانونٌة واالدارٌة التً قد تصل الى
الفصل من القسم الداخلً والجله وقعت
.1اتعهد بنظافة الغرفة والقسم الداخلً وممراته وعدم رمً النفاٌات وبقاٌا الطعام من الشرفات.
.2االلتزام باوقات غلق الباب الرئٌسً للقسم الداخلً.
.3عدم السماح لالقارب والضٌوف بالدخول او السكن ومراعاة الهدوء التام داخل القسم وممراته
وساحاته.
.4اتحمل االضرار المادٌة التً تصٌب الغرفة والممرات والمرافق العامة.
.5االمتناع عن استخدام االجهزة الكهربائٌة ذات السحب العالً للتٌار الكهربائً (خصوصا عند
تشغٌل مولدة القسم الداخلً).
.6عدم ادخال كافة اجهزة عرض االقراص االلكترونٌة او الستالٌت أو أي مواد ممنوعة اخرى.
.7عدم ادخال الهاتف المحمول ذوالكامٌرا(مجمعات الطالبات فقط).
.8عدم ادخال جهاز الحاسوب االبعد استحصال الموافقات الرسمٌة.
 .9عدم ادخال االٌباد او مودم االنترنٌت.
 .11عدم إدخال المواد الممنوعة والتً تشمل ( مشروبات كحولٌة  ،أركٌلة  ،دومٌنو  ،طاولً ،
ورق القمار الخ. ) ....
.11عدم المبٌت خارج القسم الداخلً اال بعد ابالغ ادارة المجمع وبعلم ولً االمر.
 .12عدم التغٌب عن القسم الداخلً بدون عذر شرعً ولمدة ( 11اٌام) لطلبة الدراسات االولٌة.
 .13عدم التغٌب عن القسم الداخلً بدون عذر شرعً ولمدة ( 21اٌام) لطلبة الدراسات العلٌا.
.14اتعهد بتسلٌم ما بذمتً من المواد الخاصة بالقسم الداخلً قبل مغادرتً المجمع كما استلمتها
أول مرة وبخالفه اتحمل كافة االضرار المترتبة على ذلك.
.15اتعهد بمغادرة القسم الداخلً فً الٌوم التالً كاقصى حد من اكمال االمتحانات النهائٌة.
.16اطاعة االنظمة والقوانٌن والتحلً باالخالق العالٌة ومعاملة ادارة المجمع والمشرفٌن بكل
احترام وتنفٌذ كافة توجٌهاتهم.

اسم ولً امر الطالب:
عنوان السكـــــــــــن:
رقم الهاتـــــــــــــف :

التوقٌـــــع:
اسم الطالب:
الكلٌة والقسم:
الطابق ورقم الغرفة:
امٌن المجمع:
ختم المجمع:

املستمسكات املطلوبة الجراء معاملة السكن -:
 -1تأييد الكلية بصورة الطالب يكون تاريخ اصداره بعد 0212/8/02
 -0هوية االحوال املدنية

 -2شهادة اجلنسية

 -4البطاقة التموينية

 -5بطاقة السكن حديثة او تأييد سكن بصورة الطالب مصدق من قبل اجمللس
البلدي

مالحظة -:املستمسكات املذكورة اعاله تكون استنساخ ملون مع احضار
االصلية.

اجور السكن-:
 -1الدراسات الصباحية ( ) 52222
 -0الدراسات املسائية ( ) 05222
 - 2الدراسات العليا  /نفقة عامة ( ) 52222
 - 4الدراسات العليا  /نفقة خاصة ( ) 052222
 - 5الكليات االهلية ( ) 052222
وحدة شؤون الطلبة

