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حد الصورة ال تتجاوزة

استمارة رقم

دمغة ( )19.1جنية  +تنمية موارد ( )09.0جنية

أوال :بيانات تسجل بمعرفة الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب ................................................................../
رقم قومي
أخر مؤهل تم الحصول علية  ....................................................................... :بتاريخ (دور) :

/

الكلية ......................................:الفرقة ................................ :الشعبة .................................... :
الحالة الدراسية في العام الماضي (للمقيدين بالجامعة) منقول بتقدير( ...................................... :ممتاز -جيد جدا -جيد -مقبول-غير ذلك)
تاريخ الميالد:

/

/

بناحية.............................:

 ..............................محافظة.......................... :

( ) .........................:تفصيالً ) .............................................................:

العنوان( :محافظة( ) .............................. :

اسم ولى األمر (رباعيا ً) ..........................................................................:نوع القرابة....................................... :
وظيفة ولى األمر  .................... ................. .............. :جهة العمل................. ................. .............................. :
المصلحة التابع لها........................ ....................... :رقم قومي
عنوان سكن ولى األمر تفصيالً.......................................................................... :
...............................................................................................................

توقيع الطالب:
.......................................

ثانيا ً :بيانات موجهة للطالب وولى االمر:ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البياناات الموضااحة صااحيحة وتحاات مساانوليتنا ونقاار با ن الطالااب لاايم موظفاا ً وال مسااتخدما با جر أو مكافا ة وال يوجااد لا أقااارب بالقاااهرة
الكبااري يمكن ا اإلقامااة م عهاام و ونتعهااد بتنفيااذ الالنحااة الداخليااة للمدينااة والقاارارات المكملااة لهااا وسااداد الرسااوم المقااررة فااي مواعياادها
وأية التزامات مالية وسلوكية مترتبة على إقامت ( .يجب أن يكون ولى األمر مقيم بجمهورية مصر العربية وعلى قيد الحياة)
توقيع الطالب ....................................:توقيع ولى األمر.....................................:
/
/
تحريراً في:

ثالثا ً :بيانات تسجل بمعرفة الكلية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشهد كلية ............................................... :ب ن:
الطالب....................................................................................... :
مولود بناحية................................ :

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

دمغة ( )0990جنية  +تنمية موارد ( )09.0جنية
 +طوابع جامعة ( )1900جنية

منتظمين

/
/
محافظة ................................... :بتاريخ ميالد:
مقيد ومنتظم بالفرقة  ...................... :شعبة............................... :
في العام الجامعي 1010 / 1029
نقالً من الفرقة..................... :

بتقدير ( ......................................... :ممتاز  -جيد جدا – جيد  -مقبول  -غير ذلك )
ولم يسبق صدور حكم ت ديبي ضد الطالب ....................................... /

الطالب المستجدين حاصل على شهادة
( ثانوية – معهد  -دبلوم ...الخ).................................................... :
/
من محافظة ............................. :للعام الدراسي:
بمجموع  ............................ :وقيد بالكلية.............................. :

خاتم شعار
الجمهورية

مالحظات أخري للكلية................................................................................................................... .. :
الموظف المختص .............................. :أمين الكلية....................................... :
/
/
تحريراً في :
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دمغة ( )09.0جنية  +تنمية موارد ( )09.0جنية

رابعا ً:شهادة ضمان سداد رسوم اإلقامة بالمدينة الجامعية :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقر بتضامني مع السيد  ................................................../ولى أمر الطالب.........................................................../
بكلية ....................................... :بالوفاء بجميع االلتزامات المالية المستحقة عليا للمديناة الجامعياة عان المادة مان تااريخ إقامتا
بالمدينة حتى نهاية إقامت بها في العام الجامعي  1010 / 1029مع تعهدي بقبول الخصم من مرتبي في حالة عدم السداد أو الت خير.
أسم الضامن  ......................................................./وظيفت ........................................................................... :
جهة العمل ........................................................... /المصلحة التابع لها........................................................... :
عنوان سكن الضامن تفصيليا ً.......................................................................................................................... :
توقيع الضامن.................................. :

الرقم القومي للضامن :
تصديق رنيم المصلحة

أشهد أن التوقيع الوارد بعالية هو توقيع السيد  ......................................./وأن من موظفي ..........................................:
ويزيد مرتب على خمسين جنيها ً شهريا ً وستقوم المصلحة بنا ًء على قرار الضامن عالية بخصم ما يستحق على
الطالب للمدينة الجامعية بمجرد وصول إخطار من المدينة المقيم بها الطالب وإبالغها بما يتم فوراً.

خاتم شعار
الجمهورية
واضح البيانات

رنيم المصلحة ...........................:التوقيع ........................... :الوظيفة.............................. :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكن وضع الدمغات كلها هنا
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تــعــلـيــمات عــامــة تابعة لالنحة المدن الجامعية
)2
)1
)2
)4

)5

)6
)7

)8

)9
)20
)22
)21
)22
)24
)25
)26
)27
)28

تقددددددم الطلبددددداا خدددددحد المواكيدددددد المحدددددددة لدددددذلل والتددددد يعلدددددن كنهدددددا بمقدددددر المددددددن الجامعيدددددة
أو بموقع الجامعة كلى اإلنترنا وال يلتفا للطلباا الت ترد بعد الميعاد.
يكددددون القبددددود للقامددددة بالمدينددددة الجامعيددددة مقصددددوراد كلددددى كددددام جددددامع واحددددد وتجدددددد الطلبدددداا
ف أود كد كام جامع مع إرفاق إيصاد كهرباء او غاز او تليفون او مياه حديث.
فدددد حالددددة كدددددم تددددداد رتددددوم التتددددكين خددددحد كشددددرة أيددددام مددددن تدددداري إكددددحن نتيجددددة القبددددود
يعتبر الطالب متنازالد كن حقه ف اإلقامة طبقا لحئحة المدن الجامعية .
يجددددددوز للطالددددددب التقدددددددم بطلددددددب إلكددددددادة قيددددددده خددددددحد كشددددددرة أيددددددام بعددددددد قددددددرار فصددددددله
لعدددددددم التتددددددكين وذلددددددل فدددددد حالددددددة وجددددددود أمدددددداكن بالمدينددددددة بعددددددد دفددددددع الغرامددددددة المحددددددددة
بمعرفة مجلس المدن الجامعية ف كد كام.
يحددددددرم الطالددددددب مددددددن اإلقامددددددة بالمدددددددن الجامعيددددددة إذا لددددددم يتدددددددد الرتددددددوم المتددددددتحقة كليدددددده
خدددددددددحد العشدددددددددرة أيدددددددددام ا ولدددددددددى مدددددددددن كدددددددددد شدددددددددهر ويدددددددددتم إكدددددددددادة قيدددددددددد الطالدددددددددب
إذا قدم أتباب قوية تبرر ذلل وبشرط وجود أماكن تتمح بإكادة قيده.
يفصدددد الطالدددب نهائيدددا د مدددن اإلقامدددة بالمددددن الجامعيدددة إذا تجددداوزا مددددة غيابددده خمتدددة كشدددر يومدددا د
متصلة أو ثحثون يوما د منفصلة وال يتمح له بالدخود إال بعد كذر تقبله اإلدارة .
كنددد مدددء االتددتمارة و توقيددع الطالددب كلددى اتددتمارة طلددب اإلقامددة يلزمدده بإتبددا لددوائح وتعليمدداا
مجلس المدن وإدارة المدينة الجامعية والت تنشر ف لوحة اإلكحناا
أن يكدددون خددداتم شدددعار الجمهوريدددة وا دددح البيانددداا وكدددذلل كتابدددة البيانددداا بخدددط وا دددح
ومطابقة للمتتند ا صل وكدم الكشط أو الشطب أو اتتخدام مزيد

إح ار بحث اجتماك حديث ومعتمد بختم شعار الجمهورية .
كدم و ع الدمغاا والطوابع كلى أي بياناا مكتوبة أو مطبوكة نهائيا د .
فدددددددى حالدددددددة رغبدددددددة الطالدددددددب التغيدددددددب كدددددددن المديندددددددة كليددددددده التقددددددددم الدددددددى إدارة المديندددددددة
بطلب أجازة مرفق معه بوناا التغذية.
ال يحددددددددق للطالددددددددب التددددددددةخير كددددددددن المدينددددددددة كددددددددن التدددددددداكة الحاديددددددددة كشددددددددر متدددددددداءاد
والطالباا التابعة متاءاد.
الطددددددحب متددددددئولون متددددددئولية كاملددددددة كددددددن ن افددددددة حجددددددراتهم وكلددددددى مددددددا يحدددددددث فيهددددددا
من تلفياا والحفا كلى المتعلقاا الشخصية ( مشغوالا ذهبية – مبالغ مالية  -البتوب ....ال ).
بدددددددون التغذيدددددددة شخصدددددددد وكلدددددددى الطالددددددددب ان يحدددددددرر أتدددددددمه كليدددددددده ورقدددددددم الحجددددددددرة
وال يحق له إكطائه ي طالب آخر.
ال يجددوز للطالددب مغددادرة الحجددرة إال إذا كددان مرتددديا د محبددس الئقددة و كنددد تندداود الوجبدداا بددالمطعم
المركزي وال يجوز أن ي هر بالمحبس الداخلية بالشرفاا.
ال يجدددددددوز اتدددددددتقباد الطدددددددحب المقيمدددددددين ي طالدددددددب غيدددددددر مقددددددديم بالمديندددددددة فددددددد حجرتددددددده
وإبراز بطاقة المدينة كند الطلب.
ف حالة رغبة الطالب ف ترل المدينة يتقدم بطلب إخحء طرف وتتليم العهدة
للمشدددددددددددددددرفين االجتمددددددددددددددد اكيين بالمديندددددددددددددددة حدددددددددددددددق الددددددددددددددددخود لحجدددددددددددددددرة الطالدددددددددددددددب
ف أى وقا لمراقبة تطبيق تعليماا اإلقامة وكذلل من تحدده االدارة .
توقيع (الطالب /الطالبة)

صفحة  .من 7

توقيع ولي األمر
1010 – 1019

االدارة العامة للمدن الجامعية و التغذية

 )29لو تحح وجود اي كتاباا كل جدران الحجرة تيتم الفصد من االقامة للمقيمين بالحجرة .
 )10تتليم صورة وئية من كارنية الكلية (العام الحال ) فور اتتخراجه من الكلية بحدد أقصدى ( )11يدوم
من تاري التتكين بالمدينة وأي ا صورة من كارنية المدينة مصورين ف ورقة واحدة فقط .
 )12إقــرار ولـــي األمـــر بــخــصــوص الــطــالــبــات:
أقااااااار بااااااا ن الطالباااااااة غيااااااار متزوجاااااااة ولااااااان تتااااااازوج طاااااااوال مااااااادة إقامتهاااااااا بالمااااااادن
والـمـســـمــوح لـهـم بـالـزيــارة لـلـطـالـبـة هـم -:
 ........................................... - 1صلة القرابة

ت/

 ........................................... - 1صلة القرابة

ت/

وأوافق على ســـفــرها للـزيــارة.
توقيع (الطالبة)

توقيع ولي األمر

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

..........................
ت/

ت/

 ) 11الـــعـــقـــوبــــات الـــمـــالـــيــة -:
م
2
1
2
4
5
6
7
8
9
20
22
21
22

الـــمــخـــالـــفـــة المالية تعتبر لفت نظر
استعمال أدوات المبنى في غير أغراضها
االحتفاظ بمواد ملتهبة في حجرات اإلقامة
العبث ب ثاث المبني
تواجد أشخاص غرباء في حجرات اإلقامة من خارج المدن الجامعية
تواجد مفتاح الحجرة مع شخص غير مقيد بالحجرة
تواجد عهدة المبني المسلمة للطالب في غير أماكنها
وجود بطاقات ( بونات ) التغذية مع غير أصحابها
الخروج عن اللياقة في معاملة الزمالء أو العاملين بالمبني
مخالفة الطالب لألحكام واللوانح والقرارات التي تصدره إدارة المبني
استعمال الكهرباء في غير اإلضاءة
حفظ الم كوالت في حجرات اإلقامة
عدم نظافة حجرات اإلقامة
ترك فضالت الطعام علي الماندة بالمطعم المركزي وحجرات الطالب

ملحوظة -:

الــغــرامـــة
 10جني
 50جني
 20جني
 50جني
 50جني
 10جني
 10جني
 20جني
 20جني
 50جني
 10جني
10جني لكل طالب
10جني لكل طالب

من الممكن تعديل الغرامات بعد اخذ موافقة مجلم المدن و مجلم الجامعة
الـمـقــر بــمــا فــيــــ

االسم /

االسم /

توقيع ولي األمر

توقيع (الطالب  /الطالبة)

رقم قومي

رقم قومي

للجامعة الحق في رفض أي طلب يثبت أن ب بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب وولى األمر في هذه الحالة إلى اإلجراءات القانونية .
واملدن اجلامعية تتمنى لكم إقامة سعيدة هبا
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QF-12 / SH / PR-01

اتعهدددددددددددد

ا قدددددددددددد ا دددددددددددد ا دددددددددددد --------------------------- /

ا ط دددددددددددددددد ------------------------------ /
ا ف ق  --------ا تق ي
ا قم ا قو

و

اال

ا

قف

ا ق و دددددددددددددد

ا ت ف دددددددددد
مت

دددددددددددددددد

----------

بن --------

تحم دددددددددددددد ا م دددددددددددددداو
أي إصدددددددددد

ا مق دددددددددددددددد

ـددددددددددددـ ا ددددددددددددد

ا م يدددددددددددددد ا

يقددددددددددول هدددددددددد ا ط دددددددددد

ا ج ع ا يش رك ف ه ا يح ض

دددددددددددددد

دددددددددددددد ت فدددددددددددددد

ددددددددددوا ا مدددددددددد ت يب دددددددددد
ه .

ا مق م ف ه
اال م-------------------- /
ا قم ا قو /
ا توق ع
تليفون موبيل ولي االمر
تليفون المنزل
ملحوظة هامة
تماااااااال و توقاااااااع البياناااااااات بمعرفاااااااة ولاااااااي االمااااااار فقاااااااط و فاااااااي حالاااااااة تباااااااين عااااااادم المعرفاااااااة
او علم ولي االمر بهذا االقرار يعتبر تزوير و يتحمل الطالب المسنولية كاملة .

للجامعة الحق في رفض أي طلب يثبت أن ب بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب وولى األمر في هذه الحالة إلى اإلجراءات القانونية
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صورة شخصية

السيد الطبيب  /مدير عام االدارة العامة للشنون الطبية
تحية طيبة و بعد ووووو
برجاء من سيادتكم توقيع الكشف الطبي علي الطالب
الفرقة

في كلية

الراغب في االلتحاق بالمدينة الجامعية للعام الجامعي 1010 – 1029

و افادتنا بالنتيجة .
و تفضلوا بقبول وافر الشكر و االحترام
مدير المدينة

السيد  /مدير المدينة الجامعية بــ
تحية طيبة و بعد ووووو
نفيد سيادتكم بنتيجة الكشف الطبي علي ( الطالب – الطالبة )
و تبين ان
2

القلب

1

الصدر

2

البطن

4

االمراض الجلدية

5

مالحظات اخري
و تفضلوا بقبول وافر الشكر و االحترام
طبيب اول الوحدة
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يتم تصوير الثالث بطاقات بنفم الترتيب والشكل السابق وفى ورقة واحدة A4وتكون الصورة واضحة.
شكل ()2

مرفقات الملف
يتم إرفاق األتي عند تسليم الملف مع اطالع الموظف على االصول :
أ -عــ()2ــدد صورة ضونية من البطاقة القومية (للطالب و ولى األمر و الضامن) كما هو موضح بشكل (. )2
ب -عــ()2ــدد صورة ضونية من شهادة ميالد الطالب المذكور بها الرقم القومي والمستخرجة من السجل المدني .
ت -عــ()2ــدد صورة ضونية من هذه االستمارة بعد استيفاء جميع البيانات واألختام .
ث -بحث اجتماعي للطالب من الوحدة االجتماعية التابع لها سكن الطالب باالضافة الى عـ()1ـدد صورة من البحث.
ج -على الطالب المستجد والطالب الذي لم يسكن بالمدن الجامعية من قبلو إرفاق صورة ضونية من ( بطاقة ترشيح مكتب
التنسيق وشهادة الثانوية و أيضا أخر مؤهل يرشح في التقديم للكلية).
ح -عــ( ) 8ــدد صورة شخصية للطالب مقام  6×4موضوعة في ظرف ومكتوب على كل صورة االسم ثالثي.
خ -أي مستندات أخري يتم اإلعالن عنها أو طلبها.
د -صورة من ايصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة وان لم تتوفر فصورة موثقة من عقد االيجار .
ذ -صورة ايصال مصروفات الكلية .
ر -استمارة الكشف الطبى المرفقة ( للطالب القدامى ) واستيفانها واحضارها مع الملف .

ملحوظة هامة :




صفحة  7من 7

جميع الصور الضونية تكون بحجم المستند األصلي وتكون واضحة .
بطاقااااااااااات الاااااااااارقم القااااااااااومي التااااااااااي يااااااااااتم تصااااااااااويرها يجااااااااااب أن تكااااااااااون سااااااااااارية وغياااااااااار منتهيااااااااااة
آي لم يمر عليها سبع سنوات .
الطالب مسنول عن وجود جميع األوراق المطلوبة بالملف حتى ال يتم استبعاده من التسكين .

1010 – 1019

االدارة العامة للمدن الجامعية و التغذية

