
 

 

 )النسخة العربية( السكن الجامعي السنة االولى )فرشمن(  لطالب وثيقة إعفاء من الحظر
 

 الوصي  ____________ )احد االبوين او______ بصفتي __ادناه ______________________ انا الموقع

 

 حامل /ة الرقم الجامعي  ___________________________________الشرعي( اصّرح باعطاء الطالب/ة 

 

 ____________________ في سكن الطالّب مبنى ___________________ غرفة ________, االعفاء 

 

 من الحظر المفروض فيما يتعلّق بضرورة تواجد الطالّب داخل السكن الجامعي ضمن الساعات المبيّنة ادناه. انا اعي 

الطالب اآلنف الذكرالحرية الكاملة في الدخول والخروج ساعة يشاء دون قيد  تماماً أنه بإعطائي هذا االذن, فإني امنح

 او شرط وذلك طوال فترة إقامته في السكن الجامعي .

 

 _____هاتف: منزل ___________________________  محمول _________________________

 

 ________________________________________________ بريد الكتروني: __فاكس: _______

 

العنوان البريدي: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________تاريخ:  ________________االمضاء : _____________ 

 

 مكتب شؤون الطالّب في مبنى الوست هول فقط من قِبل احد الوالدين او الوصي و يرسل إلىع هذا الطلب يوقّ 

  الشرعي. في حال تواجد احدهما خارج لبنان, يمكن إرساله بواسطة البريد أو الفاكس على العنوان المبيّن ادناه.

 

ع على هذه الوثيقة قد تّم من قبل اشخاص غير الوالدين او الوصي الشرعي, يتعّرض الطالب في حال تبيّن ان التوقي

المخالف إلجراءات تأديبية بناًء على توصيات عميد شؤون الطلبة. كما ويحتفظ مكتب شؤون الطالّب بحقّه بالتأكد من 

 صحة التوقيع. 

الطالب المعني مسّجالً في سكن الطالّب إالّ اذا تم اإللغاء من قبل تبقى هذه الوثيقة صالحة طوال الفترة التي يكون فيها 

 الوالدين او الوصي الشرعي بموجب كتاب خطّي موّجه الى مكتب شؤون الطالّب على العنوان المبيّن ادناه.

 

 يرجى العلم:

 هي كالتالي: ساعات الحظر

 صباحاً  ٧ -منتصف الليل  ۱۲:  الخميس –االحد 

 صباحا ٧  -صباحاً   ۳۰:۲صباحاً  / السبت   ٧ - اصباح ۰۰:۱الجمعة 

 

من  توقيع هذه الوثيقةل ال يحتاجون الماجستيرالسنة االولى )سوفومور( والسنة الثا نية والثالثة والرابعة و طالّب

  .الوالدين او الوصي الشرعي قبل
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