
 
 

 :األير أوالً ثيبَبد تًأل ثًعرفخ انطبنت وونى 
 

       / تارٌخ المٌالد       /  رباعًاسم الطالب 

       / الدٌانة        / الجنسٌة          / المحافظة        /  محل المٌالد

   القومًالرقم 
 

       / اإلصدارجهة و تارٌخ         / جواز السفر

 المؤهل العلمً بالنسبة للطالب المستجدٌن :

  أزهري          فنً     شهادة معادلة     ثانوي عام 

 / الماضًتقدٌر نجاح العام        / القسم أو الشعبة       / الفرقة       / الكلٌة

      

 محول       مستجد     قدٌم غٌر ساكن      قدٌم ساكن    موقف الطالب :

       / الدائم  اإلقامةعنوان 

       / القرٌة        / القسم أو المركز       /  المحافظة

       / رقم المنزل        / اسم الشارع

       / تلٌفونه رقم        / عنوانه        / وظٌفته        / اسم الوالد

 اسم ولى األمر )داخل ج . م . ع ( 

       / صلته بالطالب         / االسم

  القومًالرقم          / الوظٌفة
 

       / المحمول        / تلٌفون المنزل        / العنوان بالكامل )داخل ج . م . ع (

 ان وجد أو فى أى مكان آخر :  –اسم من ٌمكن الرجوع الٌه فى الظروف الطارئة بالمنٌا 

       / الوظٌفة        / صلته الطالب        / االسم

       / المحمول        / تلٌفون المنزل        / العنوان بالكامل

      :  المبنى      العام السابق بالمدٌنة / خارج المدٌنة :  فً اإلقامةمحل 

   ال أوافق           أوافق              الطالبٌة  باألنشطةاشتراك الطالب 

 صلته بالطالب                 الدراسًالزٌارات خالل العام                 

1-       1-       

2-       2-       

3-       3-       
 

      )تحت مسئولٌة الموظف الموقع أدناه( :ع يهف انطبنتثبَيًب ثيبَبد تًأل ثًعرفخ شئىٌ طالة انكهيخ يٍ واق

 غٌر صحٌحة ( –) صحٌحة      ................................................................. البٌانات الموضحة عالٌه عن الطالب /

 ................/  عًالجامخالل العام   ............................. / الطالب مقٌد انتظام بالفرقة

 .............................. /  الماضً ناجح و تقدٌر العام

 )نهطبنت انًستجذ(..................................  .......واإلدارة التعلٌمٌة .................  %(........) النسبة المئوٌة

 ........................................................................................العقوبات التأدٌبٌة الموقعة على الطالب ان وجدت / 
 

 

 يسجم انكهيخ                              خبتى شعبر انجًهىريخ                              انًىظف انًختص

 

 

 

 

صورة فوتوغرافية للطالب 

 حديثة

 

 
 جامعة المنٌا

 العامة للمدن الجامعٌة اإلدارة

 

استًبرح ثيبَبد نهطبنت انًقيى ثبنًذٌ 

       انجبيعيخ نهعبو انجبيعي 
 مشروع التكامل والربط بٌن

 تطبٌقات نظم المعلومات اإلدارٌة 

                            

                            

 

طابع الخدمات 

اإللكترونية للمدن 

 الجامعية



 

 

          
 

 :بااللتزام بالتعلٌمات التالٌة  .................................................................. الطالبة /  أقر وأتعهد أنا الطالب

  فى المواعٌد المحددة على قسطٌنبالمدٌنة الجامعٌة  اإلقامةسداد رسوم ب ألتزم . 

 بمراعاة التقالٌد الجامعٌة و تنفٌذ تعلٌمات المدٌنة االلتزام. 

 ا صٌفامساء   والثامنة شتاءا مساءا السابعةالتأخر خارج المدٌنة عن الساعة للطالبه  ال ٌحق. 

  ا صٌفامساء   والحادٌة عشر شتاءا مساءا العاشرةالتأخر خارج المدٌنة عن الساعة  للطالبال ٌحق. 

 ًالسفر لمشرف / لمشرفة المبنى  إقرارٌتم تقدٌم ي حالة سفر ف. 

  بمن لهم حق الزٌارة االلتزاممع  مساء   6ص : الساعة  9من الساعة المحددة مواعٌد الزٌارة. 

  لمدٌنبة و ال ثالثبون ٌومبا متصبلة أو منفصبلة دون إخطبار االطالبب أو الطالببه  منتهٌة من المدٌنة اذا تغٌب اإلقامةتعتبر

 .سبب من األسباب يأل للمدٌنة العودة له أو لهاٌحق 

  ًبحجرت أو الزائرٌن األقارب باستقبال لً ال ٌسمح. 

 و خاصة أوقات النوم و المذاكرة زمالئًالهدوء و السكٌنة بما ٌحقق الراحة لجمٌع  األلتزام بمراعاة. 

  لبى حجبرات الطبالب / الطالببات لنطمئنبان علبى راحبتهم مبن للمسبئولٌن بالمدٌنبة الجامعٌبة الحبق فبى المبرور عأقر بأن

 .فى اى وقت النظافة ( –جهة و الوقوف على مدى تنفٌذ تعلٌمات المدٌنة من حٌث ) النظام 

  بالظهور بالشرفات أو خارج المبنى بمالبس غٌر الئقة ) ٌراعى المظهر العام ( لًال ٌسمح. 

 لً الغ نقدٌة كبٌرة و المدٌنة غٌر مسئولة عن الممتلكات الشخصٌة مراعاة عدم إحضار مصوغات أو مبب االلتزام. 

  ًبالمبٌت خارج حجرتلً عدم السماح. 

  العبث بمحتوٌات المبنى و اآلالت الكهربائٌة الموجودة به مبع مراعباة عبدم إحضبار السبخانات و األجهبزة  التزامً بعدم

 .الكهربائٌة بالمبنى

 شورات داخل الحجرة أو خارجهاعدم لصق الصور و األعالنات و المن. 

 بتسدٌد قٌمة التلفٌات فورا سأقومبالمدٌنة و عدم إتالفها و إال  ًل المقدمةالخدمات  حتراما. 

 للعقوبببببات التالٌببببة نًمخالفببببة هببببذه التعلٌمببببات ومببببا ٌعلببببن عنببببه مببببن تعلٌمببببات بببببالمبنى اثنبببباء اإلقامببببة ٌعرضبببب  :  

 .مدٌنة(فصل من ال –حرمان من اإلقامة  –)انذار بالفصل 

 .أقر بأننً طالب / طالبة لم ٌسبق لً الزواج من قبل 

  أتعهد بأننى أتمتبع بلٌاقبة صبحٌة و نفسبٌة صبحٌحة و خبالى مبن األمبراة المعدٌبة وفبى حالبة المخالفبة ٌبتم فصبلى مبن

 المدٌنة وتحمل المسئولٌة التأدٌبٌة .

  وال ٌحبق لبى ان انقلهبا البى مكبان االقامبة او اقر واتعهد بعبدم صبرف اكثبر مبن وجببة وان اتنباول الوجببة داخبل المطعبم

 خارج المطعم الى سبب من األساب .
 

 اع ـــد بإتبـكما أتعه مسئولٌتًصحٌحة و دقٌقة وتحت  أعاله  بالطلب ـةات المدونـة أدناه بأن البٌانـع / الموقعـأقر أنا الموق

حالة عدم األلتزام بهذه التعلٌمات  فًبأنه أتعهد أقر و ك كماوما ٌعلن بعد ذل باالستمارةبتنفٌذ التعلٌمات المسجلة  وااللتزام

 . أضع نفسى تحت طائلة المحاسبة
                                                                                                   

 ...........................................  :اسم الطالب / الطالبة

 .......................................................... :لتوقٌع ا

 .......................................................... التارٌخ :

 

 
 جامعة المنٌا

 العامة للمدن الجامعٌة اإلدارة
 

 

 تعهــذ إقـــرار و

 
 

 

 مشروع التكامل والربط بٌن
 تطبٌقات نظم المعلومات اإلدارٌة 

الموظف المختص تم توقيع الطبلب أو الطبلبة بمعرفة ومسئولية 

 لمنيبالجبمعية بجبمعة ا ببلمدن عند اتمبم اجراءات التسكيه

 



 

 
     

                                                             

    
 

                 

اإلدارة 

 العامة للمدن

 رعاية طالب المدن          

 الجامعية

 

 

       االسى رثبعيبً :        

       تبريخ انًيالد :

  انرقى انقىيي:

       انكهيخ:

       انفرقخ/ انشعجخ :

       انعُىاٌ:

        انهبتف انًحًىل:

 

 

 انرغجبد وانًهبراد

   انًُبسجخ: انعاليخ إخترقرأ جيذا ثى إ
 

 : ال أرغب     أرغب  االشتراك بصاالت االنشطة بالمدٌنة 

 اللٌاقة البدنٌة            تنس الطاولة   كمال األجسام الصاالت المفضلة :  

:فنى  إجتماعى    ثقافى  رٌاضى   األنشطة التى أرغب فى ممارستها 

 لٌاقة بدنٌة          كرة طائرة       تنس طاولة      خماسى قدم   رٌاضى :النشاط ال
 رفع أثقال                العاب قوى            كرة ٌد      

 :) مهاراتك وهواٌاتك ) أذكرها      

 : )اإلنجازات والجوائز )أذكرها إن وجدت      

 

 
 

                اإلقتراحات :    
 توقٌع الطالب

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

 

 

                            

 

الصورة 

 الفوتوغرافية

 تملئ االستمارة بالكمبٌوتر ولٌس بخط الٌد


