الرقم الترتيبي للطالب )ة( ...../19 :

الصورة

يل بال ا ام ا اص بﻄلﺒة اﳌاس و الدكتوراه

طلب ال

السنة ا امعية .2020/2019
التعريف بالطالب :
رقم الطالب)ة(

/__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /

Code Massar /CNE

اﻻسم العائلي

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

Nom

اﻻسم الشخصي

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

Prénom

الجنس
تاريخ اﻻزدياد
رقم البطاقة
الوطنية:

ذكر

Genre

أنثى

/_ _ /_ _ /_ _ _ _/

Date de naissance

/__ /________ /

العنوان الشخصي

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

العمالة أو اﻹقليم

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

الهاتف

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

البريد اﻹلكتروني

.......................................@.............................

1

معلومات أكاديمية:
الجامعة......................................................................................................................... :

المؤسسة الجامعية المسجل
السلك

بها....................................................... :

الدراسي..................................................................................:

المستوى الدراسي:

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

اسم وهاتف الشخص اﻷول الذي يجب اﻻتصال به في حالة حصول أي حادث:
…………….…….......................................................................................................................................

اسم وهاتف الشخص الثاني الذي يجب اﻻتصال به في حالة حصول أي حادث:
……...….……....................................................................................................................................

أطلب اﻻستفادة من السكن بالحي الجامعي :

………….….………….…………………….…….…………………….

وأؤكد صحة المعلومات الواردة أعﻼه ،مع تحملي جميع العواقب التي سأتعرض لها عند أي
تصريح خاطئ أو غير صحيح ،أدناها الحرمان من حق السكن.

حرر

في ....................................................... :بتاريخ...........................................:

توقيع الطالب
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تصريح بالشرف
نحن الموقعين أسفله:
السيد .................................................................................................:والد الطالب) ة( أو الوصي عليه)ها(
السيدة............................................................................................:

والدة الطالب) ة( أو الوصية عليه)ها(

نشهد بشرفنا على:
* صحة المعلومات الواردة في التصريح السنوي لمجموع مداخيلنا برسم سنة  2019والتي تقدر ب:
 ..................................................................درهم سنويا.
* أننا ﻻ نستفيد من أية موارد أخرى غير خاضعة للضريبة غير تلك المصرح بها في شهادة الدخل
السنوي.
* أننا على علم بأن هذه الشهادة يمكن اﻹدﻻء بها في أية متابعة قضائية ،وكل تصريح من جهتنا غير
صحيح أو خاطئ سيعرضنا للعقوبات الجنائية.

حرر

في......................................:بتاريخ..................................................:

توقيع اﻷب مصادق عليه

توقيع اﻷم مصادق عليه
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ﻻئحة الوثائق الواجب اﻹدﻻء بها ضمن هذا الملف:
تودع ملفات طلب التسجيل داخل اﻵجال المحددة لدى الحي الجامعي المراد السكن فيه ،كل ملف ناقص
يعتبر ﻻغيا.
 .1نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
 .2نسخة من بيان النقط المحصل عليها في البكالوريا،
 .3نسخة من شهادة التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي العامة مع تحديد مستوى وسلك
الدراسة،
 .4شهادة سكن الطالب،
 .5شهادة التحمل العائلي لﻸبناء الذين يعيشون تحت سقف واحد مع ولي اﻷمر،تسلم من طرف
المقاطعة الحضرية،
 .6شهادة

الدخل

اﻹجمالي

السنوي

لﻸبوين

مسلمة

من

إدارة

نموذج

الضرائب

)،(AAP050F/07E
 .7شهادة عدم العمل.
في حالة تقدم الطالب بشهادة الدخل اﻹجمالي السنوي لﻸبوين المسلمة من إدارة الضرائب تحمل "ﻻ
شيء" وجب عليه )ها( تقديم شهادة إدارية للدخل السنوي لﻸبوين مسلمة من السلطات المحلية.

ﻻئحة الوثائق الواجب اﻹدﻻء بها بالنسبة للطلبة ذوي اﻻحتياجات الخاصة:
 .1نسخة من شهادة اﻹعاقة،

 4 .2صور للتعريف إحداها تلصق في مطبوع طلب السكن،
 .3نسخة بطاقة التعريف الوطنية،
 .4نسخة من شهادة التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي العامة مع تحديد مستوى وسلك
الدراسة،
 .5شهادة سكن الطالب.

4

