
 

 

 

 
 دائرة الخدمات العامة

 سكن الطالبات )ب( القسم الداخلي

        

 

 مة في منازل الجامعةطلب اإلقا

 صيفي   ثاني   اول    الفصل الدراسي: 

 ....................   الجامعي: العام

 

 

 صورة شخصية

 

 

 

 ............................ الرقم الجامعي :                     ………… .........……………................:  )رباعي(  االسم .1

 .…….....................…. الجنسية : ...…..…………تاريخ الوالدة :   ………………...………مكان الوالدة :   .2

 

العنـوان الدائم  :  .3

….………………………………………………………………………………………………..… 

 …………………………….....……:  صلة القرابة   …………………………………….  اسم ولي األمـر: 4

 ……………………………………..مكان العمل :  ……………………….……………مهنة ولي األمر :      

  …………………………………..…رقم الهاتف :   ……………………………………العنوان البريدي :      

 ألقرب شخص إليك يمكن االتصال به في الحاالت الطارئة : -إذا وجد  -.  إسم وعنوان ورقم الهاتف 5

 

…..………….……………………….……….…………………….……………………….……… 

…..………….……………………….……….…………………….……………………….……… 

 

.  أذكر األسباب التي من أجلها ترغب بالسكن في منازل الجامعة :                                            6

…………….……………………….……………………………………………………….……… 

 

ها تستوجب         لجامعة، تحرص الجامعة على معرفة أية مشاكل جسمية تعاني منبة ومريحة في منازل ا.  لتؤمن لك إقامة طي7

 عناية أو رعاية خاصة.  في حالة وجود مثل هذه المشاكل يرجى ذكرها بالتحديد .

 

…….……….……………………….……………………….………………..……….…………… 

 ال         إذا كانت اإلجابة "نعم أذكر :        نعم      . هل سكنت في منازل طلبة سابقاً ؟ 8

 ……………….……………إلى ................. …………الفترة من :      .…………………………المكان :     

 

 .…………..…………………………………..………….. أذكر الهوايات التي تميل إليها :  االلعاب الرياضية :  9

 …….…………………….……………………….….………يات المختلفة   : الهوا                                     

 ارات المهنية التي تجيدها )مثل الطباعة ، تصليح كهرباء ، اإلسعافات األولية ( :. أذكر مع شي من التوضيح المه10

 

…….…………...…………….……………………….…………..………………….………………… 

 

 ت ؟ اذكر المدة التي عملت بها : . هل مارست أي نوع من العمل قبل االلتحاق بجامعة بيرزي11

 ……………………………….………...……نوع العمل : …………………………………………   

 

. الرجاء كتابة ما تتوقعه من اإل قامة في منازل الطلبة : 12

……………………………………………….……………………….…………...................................

................................................................................................................................................................. 

 

 ال  نعم       ؟  بين الفصول الدراسية. هل ترغب البقاء في منازل الجامعة خالل العطل 13

 في حينه( .  )يترتب على ذلك دفع رسوم إضافية تحددها الجامعة       

 ع المناسب : في المرب)×( :  يرجى وضع التي ترغب اإل قامة بها شقة. تصنيف ال14

 

       خاصة      2شترك مع م         3مشترك مع    

     

 دينار/الفصل الدراسي.306 – 240شقة مشتركة: من  السرير في  ● دينار. 480 خاصة: غرفة  ●: *الفصل /الغرف  أسعار

    
 وهي قابلة للزيادة او التعديل.الماء ،  الغاز(   وغير شاملة لمصاريف الخدمات العامة ) الكهرباء ،*  األسعار بالدينار االردني   

 
 مالحظة: يرجى اعادة الطلب بعد تعبئته الى دائرة الخدمات العامة

 انظر خلف الصفحة



 
 

 خدمات السكن
طالبةة(. تةؤمن  96 للطالبةات فةي بيرزيةت، ويتسةع سةكن واحةدت )يوجةد حاليةاً البةاالط سةكنتشرف الجامعةة اشةرافاً مباشةراً علةى 

، وعمل الترتيبات لغسةلها وغسةل والحرامات واألغطية ت للطالبات وعليهّن احضار الشراشف والمخداتتخوعة الفراش والالجام

ثيابهّن خارج منازل الجامعة. تسير منازل الجامعة حسب انظمة خاصة تهدف الى خلق الجو المالئم لطلبة جامعيين وتوزع نسةخ 

 النظمة.سجيل ويعتبر قبول الطالبة لالقامة في منازل الجامعة قبوالً منها بالتقيد بهذه امن هذه االنظمة على طلبة المنازل عند الت

 

ووقف الخدمات التي تقدم فيها لفترات مؤقتة تشمل العطل بين الفصول الدراسية مةن كةل عةام، والعطةل  سكن الطالباتيتم اغالق 

لق بالصيانة الدورية للمنازل، وفي أي عطل تزيد مدتها عن ثالثة الرسمية االخرى كاالعياد الدينية وعطلة الشتاء ، وألسباب تتع

ناك إمكانية القامة الطالبات الالتي تحول الظروف دون مغادرتهن المنازل خالل المناسبات المشار اليها لقاء دفع ايام متواصلة. وه

ليةه يطلةب مةن طالبةات المنةازل اخةالء الغةرف . وبناًء عاإلدارةوبترتيب مسبق مع رسوم مالية اضافية تقررها الجامعة في حينه، 

اسي وتسليم مفاتيحها لمشرفات المنازل قبل مغادرة المنزل. علمةاً بة ن ادارة القسةم المخصصة الستعمالهن في نهاية كل فصل در

تقةديم طلبةات  يةتم الداخلي ال تتحمل مسؤولية فقدان أية ممتلكات خاصة خالل اقامةة الطالبةات فةي المنةازل او بعةد مغةادرتهن لهةا.

لية في السكن وكل من تتخلف عن ذلك تعتبر غير راغبة في في السكن قبل شهر واحد من انتهاء موعد اإلقامة الحا اإلقامةتمديد 

 لسكن.ل الحجوزاتتم شطب اسمها من قائمة يالبقاء في السكن وبالتالي 

 

 -:شروط وأسس قبول اقامة الطلبة في منازل الجامعة

 االقامة في منازل الجامعة ولن ينظر في أي طلب غير معب  كامالً.تعبئة نموذج طلب  .1

 والمواظبة في الجامعة. القبول والتسجيل .2

 الخلو من االمراض السارية. .3

 حسن السلوك. .4

 توقيع تعهد للتقيد ياالنظمة المتبعة في منازل الجامعة. .5

  في اماكن بعيدة عن بيرزيت.وتعطي اولوية لطلبة السنة االولى الذين يقطنون توفر االماكن الشاغرة  .6

 نة قبول منازل الجامعة.التي تحددها لج األسسضوء  فيمدى حاجة الطالب للسكن  .7

تسديد الرسوم التي تقررها الجامعةة بمةا فيهةا رسةم االقامةة فةي المنةازل ورسةم التة مين ويةتم ذلةك قبةل دخةول الطلبةة لمنةازل   .8

 بين الفصول الدراسية.وم ال تغطي اقامة الطالب في المنازل خالل العطل على االقل. علماً ب ن هذه الرس ينالجامعة ب سبوع

الخدمات المستحقة )ماء، كهرباء وغاز( حسب قراءة رسوم ، ودفع عقد اإلباحةمدة نهاية مع السكن ن االقامة في إخالء مكا .9

 العدادات الخاصة بذلك. 

 

وعليةه ابةداء رغبتةه  جديد قبوله فيها على حسةن سةيرته وسةلوكهيقبل الطالب في منازل الجامعة لفصل واحد ويتوقف ت مالحظة:

 .من انتهاء كل فصل دراسي شهرة في المنازل قبل خطياً في تجديد االقام

 

 

 التقيد ب نظمة الجامعة

بهةا فةي  حيث أني أرغب باالقامة في منازل الجامعة فإنني اتعهد بالتقيةد وااللتةزام التةام بقةوانين وأنظمةة القسةم الةداخلي المعمةول

 .منازل الطلبات وأن أتحمل المسؤوليات المترتبة على مخالفتي لهذه االنظمة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ              ةتوقيع ولي امر الطالب                يع الطالبةإسم وتوق    
 

 

 دائرة الخدمات العامة فقطهذا الفراغ مخصص الستعمال 

  

 ……………………….……تاريخ االستالم : 

   ……….………  :الفصل الدراسي   ……...………الكلية: …………………:معلومات قسم القبول:  السنة

 

 معلومات لجنة قبول منازل الجامعة 

  :قبول اسم المنزل.……… ..........……        رفض   تاريخ االشعار   الئحة إنتظار:………...……… 

 

  ……………………التاريخ :    ……………............……………….. :ازل الجامعةالتوقيع/لجنة قبول من
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