
 
 

 : أواًل بيانات تمأل بمعرفة الطالب وولى األمر  
 

       / تاريخ الميالد        / رباعياسم الطالب 

        /الديانة         /الجنسية          / المحافظة        /  محل الميالد

   القوميالرقم 
 

       / اإلصدارجهة و تاريخ         / جواز السفر

 ل العلمي بالنسبة للطالب المستجدين :المؤه

   أزهري          فني     شهادة معادلة      ثانوي عام 

الشعبة         /  الفرقة         /  الكلية  أو  العام  تقدي         /   القسم  نجاح    /   الماضير 

      

 محول       مستجد       قديم غير ساكن      قديم ساكن     موقف الطالب :

        /الدائم  اإلقامةعنوان 

       / القرية        / سم أو المركزالق       / المحافظة 

       / رقم المنزل        / اسم الشارع

       / رقم تليفونه        / عنوانه        / وظيفته         / اسم الوالد

 اسم ولى األمر )داخل ج . م . ع ( 

       / صلته بالطالب         / االسم 

  القوميالرقم          / الوظيفة
 

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

 ان وجد أو فى أى مكان آخر :  –رجوع اليه فى الظروف الطارئة بالمنيا اسم من يمكن ال

       / الوظيفة        / صلته الطالب        / االسم 

       / المحمول        / تليفون المنزل        / العنوان بالكامل

      :  المبنى      العام السابق بالمدينة / خارج المدينة :  في اإلقامةمحل 

    ال أوافق            أوافق              الطالبية  باألنشطةاشتراك الطالب 

 صلته بالطالب                   الدراسيالزيارات خالل العام                 

1-       1-       

2-       2-       

3-       3-       
 

      الموظف الموقع أدناه()تحت مسئولية   :ثانيًا بيانات تمأل بمعرفة شئون طالب الكلية من واقع ملف الطالب

 غير صحيحة ( –) صحيحة      ............................................ ..................... البيانات الموضحة عاليه عن الطالب /

 ................/  الجامعيخالل العام   ............................. / الطالب مقيد انتظام بالفرقة

 ..............................   /  الماضي و تقدير العام ناجح 

 )للطالب المستجد(..................................  .......واإلدارة التعليمية .................  %(........) النسبة المئوية

 ......................... ...............................................................العقوبات التأديبية الموقعة على الطالب ان وجدت / 
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 :بااللتزام بالتعليمات التالية   .................................................................. الطالبة  /   أقر وأتعهد أنا الطالب

  على قسطينفى المواعيد المحددة بالمدينة الجامعية  اإلقامةسداد رسوم ب ألتزم  . 

 بمراعاة التقاليد الجامعية و تنفيذ تعليمات المدينة االلتزام. 

 ا صيفا.مساء   والثامنة شتاءا مساءا السابعةالتأخر خارج المدينة عن الساعة للطالبه   ال يحق 

  ا صيفا.مساء   والحادية عشر شتاءا مساءا العاشرةالتأخر خارج المدينة عن الساعة   للطالبال يحق 

 السفر لمشرف / لمشرفة المبنى  إقراريتم تقديم  ي  سفر حالة في. 

   بمن لهم حق الزيارة االلتزاممع  مساء   6ص : الساعة  9من الساعة المحددة  مواعيد الزيارة. 

   و لققه أثالثون يوما متصلة أو منفصلة دون إخطار المدينة و ال يحققق الطالب أو الطالبه    منتهية من المدينة اذا تغيب  اإلقامةتعتبر

 .سبب من األسباب ألي  للمدينة العودة  لها

  ي.بحجرت أو الزائرين األقارب باستقبال لي ال يسمح 

 و خاصة أوقات النوم و المذاكرة زمالئيالهدوء و السكينة بما يحقق الراحة لجميع  األلتزام بمراعاة. 

   طالبققات لمطمئنققان علققى راحققتهم مققن جهققة للمسققئولين بالمدينققة الجامعيققة الحققق فققى المققرور علققى حجققرات الطققالب / الأقر بأن

 ، أو أثناء تناول الطعام بالمطعم.فى اى وقت النظافة ( –والوقوف على مدى تنفيذ تعليمات المدينة من حيث ) النظام 

  بالظهور بالشرفات أو خارج المبنى بمالبس غير الئقة ) يراعى المظهر العام ( ليال يسمح. 

 لي .وغات أو مبالغ نقدية كبيرة و المدينة غير مسئولة عن الممتلكات الشخصية مراعاة عدم إحضار مصب االلتزام 

  ي.بالمبيت خارج حجرتلي عدم السماح 

   العبث بمحتويات المبنى و اآلالت الكهربائية الموجودة به مع مراعاة عدم إحضار السخانات و األجهزة الكهربائيققة   التزامي بعدم

 .بالمبنى

 نات و المنشورات داخل الحجرة أو خارجهاعدم لصق الصور و األعال. 

 مع توقيع العقوبققة المقققررة المناسققبة   بتسديد قيمة التلفيات فورا  سأقومبالمدينة و عدم إتالفها و إال    يل  المقدمةالخدمات    احترام

 لذلك.

  للعقوبققققات التاليققققة نيمخالفققققة هققققذه التعليمققققات ومققققا يعلققققن عنققققه مققققن تعليمققققات بققققالمبنى اثنققققاء اإلقامققققة يعرضقققق  :  

 .فصل من المدينة( –حرمان من اإلقامة  –)انذار بالفصل  

 .أقر بأنني طالب / طالبة لم يسبق لي الزواج من قبل 

  أتعهد بأننى أتمتع بلياقة صحية و نفسية صحيحة و خالى من األمراض المعدية وفى حالة المخالفة يتم فصلى من المدينة وتحمل

 .في أي وقت  Cالتحليل الطبي لفيرس  و  كشف الطبي الخاص باإلدمانومستعد إلجراء الالمسئولية التأديبية 

 اقر واتعهد بعدم صرف اكثر من وجبة وان اتناول الوجبة داخل المطعم وال يحق لى ان انقلها الى مكان االقامة او خققارج المطعققم 

 الى سبب من األساب. المطعم بكلية الهندسة(-)المطعم المركزي
 

 اع قققد بإتبقكما أتعه  مسئوليتية وتحت ققصحيحة و دقيق اله ققأع بالطلب ةققات المدونقأدناه بأن البيان ة قموقع ع / القر أنا الموققأق

حالة عدم األلتزام بهذه التعليمات أضع   فيبأنه أتعهد أقر و وما يعلن بعد ذلك كما باالستمارةبتنفيذ التعليمات المسجلة  وااللتزام 

 ن من حق الجامعة إخالئي من المدينة في أي وقت حفاظا  على اإلستقرار داخل المدن الجامعية ، وأنفسى تحت طائلة المحاسبة 
                                                                                                    

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

 .......................................................... :قيع التو

 .......................................................... التاريخ :
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 تعهــد  إقـــرار و 

  2021-2020العام األكاديمي 
 

 جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات  

الموظف المختص  تم توقيع الطالب أو الطالبة بمعرفة ومسئولية 

 الجامعية بجامعة المنيا  بالمدن عند اتمام اجراءات التسكين

 


