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     /.....15          ):ة( للطالب الترتیبي قمالر

               

برسم طلب التسجیل بالحي الجامعي         

2015/2016الجامعیة السنة       .            

    

 

  التعریف بالطالب :                                                                       
 

                     

  CNE :                    /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /     :  )أرقام  10() ة(للطالب   الوطني الرقم
   

  Nom :..................... ......................................................................................................     :   االسم العائلي

  Prénom : ................   االسم الشخصي  :    ................................................................................................

 ذكر                       أنثى :                              الجنس

                                                              /_ _ /_ _ /_ _ _ _ / :تاریخ االزدیاد  

       /__ /________ / :  رقم البطاقة الوطنیة  

 ................................................................................................................:الشخصيالعنوان        

  .................................................................................................................:العمالة أو اإلقلیم     

  ....................................................................................: الھاتف

   .……….…………@………………………. :اإللكترونيالبرید 

  

 

 

 

 الصورة
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                                                                           :أكادیمیة معلومات 

  ..          ........................................................................................  :الجامعة

........          ..........................................  :المؤسسة الجامعیة المسجل بھا     

..................................................................................:يسلك الدراسال   

 ................................................ .....................المستوى الدراسي 

 

                                           :حادثأي  اسم وھاتف الشخص األول الذي یجب االتصال بھ في حالة حصول 

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

   :حادثأي  الذي یجب االتصال بھ في حالة حصول الثاني اسم وھاتف الشخص

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

 ………… .………….….…………………….…….…………………….: أطلب االستفادة من السكن بالحي الجامعي 

 عند أي جمیع العواقب التي سأتعرض لھا مع  تحملي وأؤكد صحة المعلومات الواردة أعاله ،
. أدناھا الحرمان من حق السكن تصریح خاطئ أو غیر صحیح  

 

........................................... : بتاریخ..... .................................................. :حرر في       

 

توقیع الطالب                                                                
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 تصریح بالشرف
 

                    :نحن الموقعین أسفلھ  

 )ھا(أو الوصي علیھ) ة (والد الطالب........... ......................................................................................:السید 

 )ھا(أو الوصیة علیھ) ة( والدة الطالب  ............................................................................................:السیدة 

:نشھد بشرفنا على     

:  والتي تقدر ب 2015صحة المعلومات الواردة في التصریح السنوي لمجموع  مداخیلنا برسم سنة   *  
 .. درھم سنویا.................................................................. 

    د أخرى غیر خاضعة للضریبة غیر تلك  المصرح بھا في شھادة الدخل أننا ال نستفید من أیة موار*  
 .السنوي

ابعة قضائیة، وكل تصریح من جھتنا غیر أننا على علم بأن ھذه الشھادة یمكن اإلدالء بھا في أیة مت * 
 .صحیح أو خاطئ  سیعرضنا للعقوبات الجنائیة

                                                                          

       ..................................................:بتاریخ                   ......................................: حرر في         
     

                                  

            توقیع األم مصادق علیھ                                      توقیع األب مصادق علیھ         
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 :الئحة الوثائق الواجب اإلدالء بھا ضمن ھذا الملف   

 ملف كل فیھ، السكن المراد الجامعي الحي لدى المحددة اآلجال داخل التسجیل طلب ملفات تودع  
 . الغیا یعتبر ناقص

 
  في البكالوریا  بیان النقط المحصل علیھا )1

 وسلك مستوى تحدید مع العامة العالي التعلیم مؤسسات إحدى في التسجیل شھادة من نسخة  )2

 الدراسة 

 الطالب سكن شھادة  )3

 من طرف المقاطعة الحضریةتسلم  عائليتحمل الالشھادة  )4

 )AAP050F/07E(نموذج  الضرائب من إدارةمسلمة  لألبوین السنوي اإلجمالي الدخل شھادة )5

 المحلیة من السلطاتمسلمة  لألبوین السنوي دخللل إداریة شھادة )6

 

 :بالنسبة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصةالئحة الوثائق الواجب اإلدالء بھا    

 االعاقةنسخة من شھادة  )1
 وسلك مستوى تحدید مع العامة العالي التعلیم مؤسسات إحدى في التسجیل شھادة من نسخة )2

 الدراسة 
 الطالب سكن شھادة  )3

 

 


