
2019-2020الداخلیة لسنة استمارة التسجیل في االقسام  

رقم االستمارة :
المعلومات الشخصیة اوًال:

االسم الرباعي واللقب: 
:ولي االمررقم الهاتفالمرحلة: –القسم:–الكلیة :

.اقرب نقطة داله –حي –ناحیة –قضاء  –عنوان السكن :
الكلیةفيتسجیلالشعبةتأییدثانیًا:

وكانت النتیجة :مرحلة :–قسم :–:/معھدنؤید ان الطالب المذكور اسمھ في اعاله ھو احد طلبة كلیة

كال  / اسم الجامعة المستضاف منھا : نعم المسائیة ،  استضافة: -الصباحیة   الدراسة :

دكتوراه - ماجستیر - دبلوم عالي -دراسة اولیة نوع الدراسة :

تعلیم أھلي- تعلیم موازي- نفقة خاصة- نفقة عامة صنف الدارسة :

ختم الكلیة :التاریخ:التوقیع:اسم الموظف:
تأیید شعبة الحسابات عن استیفاء اجور من المستفیدینثالثًا:

تاریخ الوصل:رقم الوصل:المبلغ :
ختم شعبة الحسابات:التوقیع :اسم موظف الحسابات:

التدقیقرابعًا:
ختم التدقیق:التاریخ: التوقیع: اسم المدقق :

القانونیةخامسًا:
ختم شعبة القانونیة:التاریخ: التوقیع: اسم موظف القانونیة :

اؤید صحة المعلومات اعاله 

م. ق. االقسام الداخلیةموافقة السید إسكان الطلبةموافقة م. ش. طالب     توقیع ال
//هاتف الطالب



الى / السید امین قسم الداخلي 

م/ اسكان طالب 

المرحلةالقسمفي الكلیة یرجى التفضل باسكان الطالب
بعد ان اتم كافة متعلقات التسجیل في غرفةالطابقالبنایة في المجمع رقمالدراسة 

االقسام الداخلیة 

تفضلكم باالطالع ... مع التقدیر

سكانم. ش. اال

صورة شخصیة

صورة شخصیة



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اني الموقع ادناه ........................................... الموظف في ............................................ اتعهد :  )تعهد الكفيل الضامن(

....................... .................................................. في كلية ..........................................لة الطالب ...........بكفا

( فقط مائة وخمسون 150000)................. في جامعة كربالء ومقدارها ............. المرحلة ....................................قسم .....

الف دينار عن المبلغ المترتب بذمته اعاله ، واحضار الطالب امام الجهات ذات العالقة في حالة مخالفته لضوابط اسكان طلبة االقسام 

 الداخلية واتحمل كافة التبعات القانونية ، وألجله وقعت.

 :                                          العنوان        اسم الكفيل :                                           

 اقرب نقطة دالة :

 رقم هوية الكفيل :                                             :        هاتف الكفيلرقم      اسم المختار :                           

       التاريخ :                             توقيع الكفيل :                                  

 

 مصادقة كاتب عدل الجامعة :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( من ضوابط اسكان الطلبة 1في المادة )ام بكافة الواجبات واالعمال المنصوص عليها اني الطالب الموقع ادناه اتعهد بااللتز : (تعهد الطالب)

( من هذه الضوابط وفي حال 2المادة )بموجب  ة والمحددمحضورمن االعمال الوتجنب ارتكاب اي عمل ( 2015في القسم الداخلي لسنة )

( ضمن الضوابط اعاله تبعا 4أحد العقوبات المنصوص عليها وفق المادة )مخالفتي لهذه الواجبات او القيام بأحد االعمال المحضورة اُعاقب ب

 لجسامة ونوع المخالفة المرتكبة ، وألجله وقعت . 

                      رقم الهوية :                                                                                 االسم الثالثي للطالب : 

                  التوقيع :                                             الكلية والقسم والمرحلة :                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

...... ............................... في كلية ..................................................الطالب .....اني ولي امر  : (تعهد ولي امر الطالب)

لية/جامعة كربالء ، الموقع ادناه اتعهد .....  الساكن في االقسام الداخ.................... مرحلة ....................................قسم .......

( واكون مسؤول عن صحة المعلومات المقدمة من قبل الطالب 2015بالضوابط الخاصة بإسكان طلبة االقسام الداخلية لسنة )بالتزام الطالب 

 عات القانونية كافة وألجله وقعت .امام الجهات ذات العالقة وااللتزام بدفع اي مبالغ تترتب على الطالب من غرامات وغيرها ، واتحمل التب

 درجة القرابة :                                                                                   االسم الثالثي لولي االمر :              

 المهنة :                                                                                                 العنوان :     

 رقم الهوية وتاريخ اصدارها وجهة االصدار:

 التاريخ :                               التوقيع :                                       :       هاتف ولي االمررقم 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التوقيع :                     : اسم الموظف  :                      القانونية( ة)مسؤول الوحد

 ونية :ختم القان                                                                     :             التاريخ

 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 

University of Kerbala 

Department Affair of Dormitories 

 

 
 العدد :

 :التاريخ


