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   استمارة رقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:بٌانات تسجل بمعرفة الطالب: أوال

  رقم قومً ................................................................../ اسم الطالب 

  :              /           (دور)بتارٌخ ....................................................................... :أخر مؤهل تم الحصول علٌة 

  ....................................: الشعبة  ................................:الفرقة ......................................:الكلٌة 

 (غٌر ذلك-مقبول- جٌد- جٌد جدا- ممتاز) ......................................: منقول بتقدٌر (للمقٌدٌن بالجامعة)الحالة الدراسٌة فً العام الماضً 

      ..........................:  محافظة..............................  :.............................  بناحٌة:      /      /             تارٌخ المٌالد

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

ً )اسم ولى األمر   .......................................: نوع القرابة.......................................................................... (:رباعٌا

 .............................. ................. ................. : جهة العمل.............. ................. .................... : وظٌفة ولى األمر 

 رقم قومً....................... ........................: المصلحة التابع لها

 ً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:بٌانات موجهة للطالب وولى االمر:  انٌا

البٌانات الموضحة صحٌحة وتحت مسئولٌتنا ونقر بأن الطالب لٌس موظفاً وال مستخدما بأجر أو مكافأة وال ٌوجد له أقارب بالقاهرة 

الكبرى ٌمكنه اإلقامة معهم ، ونتعهد بتنفٌذ الالئحة الداخلٌة للمدٌنة والقرارات المكملة لها وسداد الرسوم المقررة فً مواعٌدها  وأٌة 

 (ٌجب أن ٌكون ولى األمر مقٌم بجمهورٌة مصر العربٌة وعلى قٌد الحٌاة). التزامات مالٌة وسلوكٌة مترتبة على إقامته 

 .....................................: توقٌع ولى األمر....................................:توقٌع الطالب:        /        /                تحرٌراً فً

 ً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:بٌانات تسجل بمعرفة الكلٌة:  ال ا

 :بأن............................................... : تشهد كلٌة

 .......................................................................................: الطالب

 ........................................  ................................ : مولود بناحٌة

:       /       / بتارٌخ مٌالد ................................... :محافظة

 ...............................: شعبة...................... : مقٌد ومنتظم بالفرقة 

 /             فً العام الجامعً              

 

ن
مي

ظ
نت
 م

ب
ال

ط
 

 .....................: ،نقالً من الفرقة

 (غٌر ذلك-مقبول- جٌد- جٌد جدا- ممتاز) .........................................: بتقدٌر

 ......................................./ ولم ٌسبق صدور حكم تأدٌبً ضد الطالب 

 

ن
دي

ج
ست

 م
ب

ال
ط

 

 الطالب حاصل على شهادة

 ....................................................: (الخ...دبلوم - معهد– انوٌة )

 :               /للعام الدراسً............................. : من محافظة

 ..............................: وقٌد بالكلٌة............................ : بمجموع 

 .....................................................................................................................: مالحظات أخرى للكلٌة

 .......................................: أمٌن الكلٌة.............................. : الموظف المختص:      /      /               تحرٌراً فً 

 

              

              

 ..........................................................................: عنوان سكن ولى األمر تفصٌالً 

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

 :توقٌع الطالب

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

صورة شخصٌة 

  للطالب6×4

 جنية (0.30)تنمية موارد + جنية  (1.35)دمغة 

خاتم شعار 

 الجمهورية

حد الصورة ال تتجاوزة 

جنية  (0.30)تنمية موارد + جنية  (0.90)دمغة 

 جنية (1.00)طوابع جامعة + 



خاتم شعار 

الجمهورٌة 

 واضح البٌانات

 

 

جنية  (0.30)تنمية موارد + جنية  (4.80)دمغة 

 

 

 ً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:شهادة ضمان سداد رسوم اإلقامة بالمدٌنة الجامعٌة:رابعا

 .........................................................../ولى أمر الطالب.................................................. /أقر بتضامنً مع السٌد 

بالوفاء بجمٌع االلتزامات المالٌة المستحقة علٌه للمدٌنة الجامعٌة عن المدة من تارٌخ إقامته ....................................... : بكلٌة

 .مع تعهدي بقبول الخصم من مرتبً فً حالة عدم السداد أو التأخٌر/        بالمدٌنة حتى نهاٌة إقامته بها فً العام الجامعً        

 ...........................................................................: وظٌفته....................................................... /أسم الضامن 

 ...........................................................:  المصلحة التابع لها.........................................................../ جهة العمل

 ً  ..........................................................................................................................: عنوان سكن الضامن تفصٌلٌا

:الرقم القومً للضامن ..................................:  توقٌع الضامن

 تصدٌق رئٌس المصلحة

 ..........................................:وأنه من موظفً ....................................... /أشهد أن التوقٌع الوارد بعالٌة هو توقٌع السٌد 

وٌزٌد مرتبه على خمسٌن جنٌهاً شهرٌاً وستقوم المصلحة بناًء على قرار الضامن عالٌة بخصم ما ٌستحق على 

 .الطالب للمدٌنة الجامعٌة بمجرد وصول إخطار من المدٌنة المقٌم بها الطالب وإبالغها بما ٌتم فوراً 

 ..............................: الوظٌفة........................... : التوقٌع........................... :رئٌس المصلحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تعلٌمات عامة
 .تقدم الطلبات خالل المواعٌد المحددة لذلك والتً ٌعلن عنها بمقر المدن الجامعٌة وال ٌلتفت للطلبات التً ترد بعد المٌعاد  (1
 .ٌكون القبول لإلقامة بالمدٌنة الجامعٌة مقصوراً على عام جامعً واحد وتجدد الطلبات فً أول كل عام جامعً (2
. فً حالة عدم سداد رسوم التسكٌن خالل عشرة أٌام من تارٌخ إعالن نتٌجة القبول ٌعتبر الطالب متنازالً عن حقه فً اإلقامة (3

 .وفً حالة وجود أماكن بالمدٌنة ٌمكن لإلدارة النظر فً إعادة قٌد الطالب عند طلبه بعد دفع الغرامة المقدرة 
 .توقٌع الطالب على استمارة طلب اإلقامة ٌلزم إتباع لوائح وتعلٌمات مجلس المدن وإدارة المدٌنة والتً تنشر فً لوحة اإلعالنات (4
 .وٌجب اخطار إدارة المدٌنة عند حدوث آى تغٌر , ولى األمر ٌجب أن ٌكون مقٌم بجمهورٌة مصر العربٌة وعلى قٌد الحٌاة  (5
 .البٌانات  واضح الجمهورٌة شعار أن ٌكون خاتم (6
 .، وأن تكون البٌانات مطابقة للمستند األصلًكتابة البٌانات بخط واضح وعدم الشطب أو القشط أو استخدام مزٌل (7
 . عدم وضع الدمغات والطوابع على أي بٌانات مكتوبة أو مطبوعة نهائٌاً  (8
ٌوم من تارٌخ التسكٌن بالمدٌنة  (15)فور استخراجه من الكلٌة بحد أقصى  (العام الحالً)تسلٌم صورة ضوئٌة من كارنٌة الكلٌة  (9

 .،وأٌضا صورة من كارنٌة المدٌنة ، مصورٌن فً ورقة واحدة فقط 
 : إقرار ولً األمر بخصوص الطالبات

 : أقر بأن الطالبة غٌر متزوجة ولم ٌسبق لها الزواج ولن تتزوج طوال مدة إقامتها بالمدن والمسموح لهم بالزٌارة للطالبة هم

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

  صلة القرابة........................................... - 2

 توقٌع ولً األمر    (الطالبة)توقٌع .    وأوافق على سفرها للزٌارة
      ..........................    ....................... 

 
 

. للجامعة الحق فً رفض أي طلب ٌ بت أن به بٌانات غٌر صحٌحة وٌخضع الطالب وولى األمر فً هذه الحالة إلى اإلجراءات القانونٌة 

 واملدن اجلامعية تتمنى لكم إقامة سعيدة بها

              

 تنبٌه هام

 



 

 

 (هنا)خلف بطاقة الطالب بجوار الوجه 

 

 (هنا) بجوار الوجه ولى األمرخلف بطاقة 

 

 (هنا)خلف بطاقة الضامن بجوار الوجه 

. وتكون الصورة واضحة A4ٌتم تصوٌر ال الث بطاقات بنفس الترتٌب والشكل السابق وفى ورقة واحدة 

( 1)شكل 

 مرفقات الملف

 :ٌتم إرفاق األتً عند تسلٌم الملف مع اطالع الموظف على االصول 

 ( .1)كما هو موضح بشكل ( للطالب و ولى األمر و الضامن)ــدد صورة ضوئٌة من البطاقة القومٌة (2)عــ - أ

 .ــدد صورة ضوئٌة من شهادة مٌالد الطالب المذكور بها الرقم القومً والمستخرجة من السجل المدنً (2)عــ - ب

 .ــدد صورة ضوئٌة من هذه االستمارة بعد استٌفاء جمٌع البٌانات واألختام (2)عــ - ت

 .ـدد صورة من البحث(2)بحث اجتماعً للطالب من الوحدة االجتماعٌة التابع لها سكن الطالب باالضافة الى عـ - ث

بطاقة ترشٌح مكتب )على الطالب المستجد والطالب الذى لم ٌسكن بالمدن الجامعٌة من قبل، إرفاق صورة ضوئٌة من  - ج

 .(التنسٌق وشهادة ال انوٌة و أٌضا أخر مؤهل ٌرشحه فً التقدٌم للكلٌة

 . موضوعة فً ظرف ومكتوب على كل صورة االسم  ال 6ً×4ــدد صورة شخصٌة للطالب مقاس (12)عــ - ح

 .اٌصال سداد قٌمة التأمٌن للطالب القدامى - خ

 .أي مستندات أخرى ٌتم اإلعالن عنها أو طلبها - د

 .صورة من اٌصال الكهرباء أو الغاز أو التلٌفون حدٌ ة وان لم تتوفر فصورة مو قة من عقد االٌجار  - ذ

 .صورة اٌصال مصروفات الكلٌة  - ر

 .واستٌفائها واحضارها مع الملف  (للطالب القدامى  )استمارة الكشف الطبى المرفقة  - ز

: ملحوظة هامة 

  جمٌع الصور الضوئٌة تكون بحجم المستند األصلً وتكون واضحة. 

  بطاقات الرقم القومً التً ٌتم تصوٌرها ٌجب أن تكون سارٌة وغٌر منتهٌة آي لم ٌمر علٌها سبع سنوات. 

بطاقة الطالب 

بطاقة ولى األمر 

 الضامن بطاقة



  الطالب مسئول عن وجود جمٌع األوراق المطلوبة بالملف حتى ال ٌتم استبعاده من التسكٌن. 

 



 



 


