إع ــالن مفـاضلة للســكن الجامعــي
علىىّ الطلبــــتلالاماـــــ ( القىىنيىٕه َ الرٕىىش يىىنيىٕه ركىىُس َاوىىن ممىىه لىىك ٔغى ىُا فىىٓ المذٔىىىج الينملٕىىج لللىىن
الذساعىىٓ  )2016-2015المغىىيلٕه فىىٓ ةنملىىج واىىشٔه َالملنٌبىىبذ الونللىىج لٍىىن َالشامـٕبببىىبه لن ينمببىىبج فىىٓ
المذٔىبببج الينملٕبببج لللن الذساعبببٓ  2016بب  2017وقذٔك يلـنوٍك البببّ شلـوٓ شؤَن الطىب فىٓ المذٔىببىبج
الينملٕبببج ( االون داخل الحش الينملٓ َالزكُس خنسج الحش الينملٓ )اعوـنسا ً مه ُٔ األحذ الُايبببىب فىٓ
َ 2016/4/10لرنٔبج وٍنٔج الببذَا الشعمٓ مه ُٔ الخمٕظ الُاي فٓ  2016/7/14علمىن ً نن ٌىزي المىذي مٕىش
ينللج للومذٔذ وحت ينئلج فقذان حق الموقذ لنلغ ه للذ المذي المحذدي .ل
شروطلالتامملللمفاضلتل :ل
 نن ٔ ُن الشامب لن ينمج فٓ المذٔىج الينملٕج مغيب ً فٓ احذِ كلٕنت ةنملج واشٔه نَ ملنٌذٌن.
 نال ٔ ُن مه عبببب نن مذٔىبببج البريٕببببج.
 نال ٔ ُن ملنيـبببن ً لأٔج عقُلج وأدٔـٕج عذا عقُلبببج ا وبببزاس لمشي َاحذي.
 نن ٔ ُن لشْء الزمج ويني المذٔىج الينملٕج َكلٕنت َدَائش الينملج.
 نن ٔ ُن ونةحن ً نَ مىقُال ً لىوٕيج اموحنونت اللن الذساعٓ .2016-2015
األوراقلالمطلوبتلللمفاضلتل :ل
 يلب اينمج ٔؤخز م ه المذٔىج الينملٕج َوثـت علًٕ المللُمىنت المذَوىج َالمطلُلىج (َةٕقىج وششىٕ مىه فىش
االوحند الُيىٓ لطلـج عُسٔن) َملصقن ً علًٕ الطُال ( منلٓ – الٍبل األحمش – وقنلج المللمىٕه  -الـحى
الللمٓ).
 صُسي عه الـطنيج الاخصٕج ملصقن ً علًٕ الطنلبب المنلٓ لقٕمج عاشي لٕشات عُسٔج .
 لٕنن لشاوب الملٕل نَ شٍندي مٕش مُظف مه الغيل اللن للمُظفٕه ( للزكُس فقط ).
 صُسوٕه شخصٕوه ملُووٕه حصشا ً يٕنط صرٕش.
 لٕنن عنئلٓ حصبشا ً مه نمنوببج الغبيل المذوٓ ( للزكُس فقط ) .
 مصىىىف عىىحن نخلىىش للىىزكُس َصٌىىشْ لإوىىن حصىىشاً م ى مرلىىف يٕىىنط َعىىط وُ ى فٕىىً األَسا
المطلُلج .
َ ةٕقج اعنيج خنصج لنلملُيٕه ( للزكُس فقط ).
َ ةٕقج َفني (فٓ حنل َفني نحذ الُالذٔه للزكُس فقط ).
َ ةٕقج اعواٍند لزَْ الاٍذاء .
ـالحظتلهاـتل:ل ل
ٔ وقذ الشامـُن لنلغ ه فٓ المذٔىج الينملٕج لطلـنت ع ه ششيٕج لنلىغـج لُةٕقج الىينح فقط.
 كل لٕنن خنيئ فٓ الُةنئق المقذمج ٔؤدْ الّ الرنء الطلب ح من ً.
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المكتورلهاويلـحمودلشعبان ل
صورةلإل  :ل
يٕندي فش ةنملج واشٔه لحض الـل اللشلٓ االشوشاكٓ
الغٕذ األعونر الذكوُس سئٕظ ةنملج واشٔه بب َصاسي الوللٕك اللنلٓ  /الُكنلىج ا داسٔىج  /األمنوىج  /الم وىب الوىفٕىزْ بىب الم وىب ا داسْ لبوحىند
الُيىٓ لطلـج عُسٔج بب كلٕنت  :الطب الـاشْ /األعىنن /الصٕذلج /الومشٔض /الٍىذعج المذوٕج /المٕ نوٕ ٕج َال ٍشلنئٕج /الملمنسٔىج /الضساعىج/
الللُ  /اٖدا  /االيوصند /الوشلٕج الشٔن ٕج /الوشلٕج /الحقىُ  /ب ملنٌىذ :ال مـٕىُوش /الٍىذعىٓ/الطـٓ/الضساعٓ  /الويىنسْ /األعمىنل ا داسٔىج/
سةنء ً واشي فٓ لُحنت اعبونو ك.

