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مطلب ترشح للحصول على سكن جامعي
2019–2018عقد لسنة 

إلى السید مدیر المدرسة العلیا للفالحة بالكاف

.....:...............................................................اللقب:.................................................... االسم
.....:..............................................................مكانھا...................................... :....تاریخ الوالدة

.....:..........................................تاریخ ومكان إصدارھا:............................................. و.تـ.رقم بـ
......:............................مكان العمل:......................... مھنتھ................................ :.اسم األب ولقبھ
.....:.............................مكان العمل:........................ مھنتھا:................................. اسم األم ولقبھا

.......................................................................................:في كفالة األب أو األمالذین عدد اإلخوة
.....:.......................................................................................................العنوان الحالي للعائلة

...........):......ة(رقم ھاتف الطالب.....:...................أو المحمول.................:..........دینالوالرقم ھاتف 
كلم......:.............................................والمدرسة العلیا للفالحة بالكاف) ة(المسافة بین مقر سكن الطالب 

.....:.....................................................في صورة نعم كم من سنة)ال / نعم ( تمتعت بالمبیت الجامعي 

) ة(إني الممضي 
:بمد اإلدارة بالوثائق التالیة

2019–2018نسخة من شھادة الترسیم لسنة -1
.لوليشھادة إقامة ا-2
3-

.األم
).ھا(ولقبھ ) ة(صور شمسیة تحمل اسم الطالب ) 3(ثالثة -4
.عند بدایة كل سداسيد یقع دفعھ مرة واحدة 90.000وصل معلوم اإلقامة واألكل بقیمة -5
(د 20.000إتالف ممتلكات المدرسة بقیمة وصل معلوم الضمان الوقتي ضد -6

).السنة الدراسیة
.كالوریا لطلبة وطالبات السنة األولى مرحلة إجازة تطبیقیةنسخة من شھادة البا-7
.  نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-8

...................في .............. ر بـحرّ 

اإلمضاء



المدرسة العلیا للفالحة بالكاف
)تونس(الكاف 7119

78.238.038 (216): الھاتف
(216) 78.238.138

78.238.338 (216): الفاكس

http://www.esakef.agrinet.tn
esak@iresa.agrinet.tn

ECOLE SUPERIEURE
D’AGRICULTURE DU KEF

7119 LE KEF (Tunisie)
Tél : (216) 78.238.038

(216) 78.238.138
Fax : (216) 78.238.338

*التـــــــــــــــزام * 

الجامعيباحترام النظام الداخلي للمبیت والمطعم

*حسب العقد التالي * 

أسفلھ)ة(إني الممضي

.............:...................و رقم.تـ.صاحب بـ:..................................... االسم واللقب
..............:............................في.................................................. ة بـمالمسل

....................../....:.لسنة... ....:...................................بالسنة) ة(المرسم ) ة(الطالب 

اشھد إني اطلعت على محتوي القانون
نظام المذكور أكون قد عرضت نفسي لإلجراءات باحترام كل فصولھ احتراما تاما، وفي صورة اإلخالل بما أقره ال

.التأدیبیة الجاري بھا العمل بما فیھا فسخ عقد المبیت والمطعم

.الطبي الدائم وفي صورة ثبوت عكس ذلك أتحمل مسؤولیة وحدي

بعد مواف
.وقت أشاء على أن أسدد ما تخلد بذمتي من دفعات المأكل والمسكن

......./....../......في ............ حّرر بـ

اإلمضاء معرف
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الترسیم بالمبیت

:الوثائق المطلوبة
)2018/2019لسنة أي نسخة من شھادة الترسیم(ة العلیا للفالحة بالكاف ساالستظھار بما یفید التسجیل بالمدر-)1

)الكافالعلیا للفالحة بالمدرسةموقع تسحب المطبوعة من (مطلب سكن -)2

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-)3

).العلیا للفالحة بالكافتسحب المطبوعة من موقع المدرسة (ترام النظام الداخلي للمبیتالتزام باح-)4

.)ھا(ولقبھ ) ة(صور شمسیة تحمل اسم الطالب ) 3(ثالثة -)5

.أحدھما مضمون الوصول) ة(ظرفان خالصان معلوم البرید یحمالن العنوان القار للطالب -)6

.شھادة إقامة األب أو الولي بالنسبة للطلبة الجدد-)7

(.90.000وصل معلوم اإلقامة واألكل بقیمة -)8

).بالمدرسة العلیا للفالحة بالكافلدى وكیل المقابیض

(د 20.000-)9

).العلیا للفالحة بالكاف

.السنة األولى مرحلة إجازة تطبیقیةنسخة من شھادة الباكالوریا لطلبة وطالبات -)10
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بالنسبة لطلبة السنوات النھائیة

مطلب یمكن لطلبة السنوات النھائیة الراغبین في التمتع في السكن الجامعي تقدیم 

.لإلدارة و ذلك بعد اتمام اجراءات الترسیم مباشرةاسعاف

: یرفق المطلب وجوبا بالوثائق التالیة

.ما یفید ان الطالب یتمتع بمنحة جامعیة-

.االجتماعیةما یفید الحالة-

.شھادة اقامة-

.ما یفید مزاولة االخوة لدراستھم بالتعلیم العالي-

یتم البت في ھذه المطالب خالل االسبوع الموالي لتاریخ الترسیم من طرف لجنة تشكل 

و ذلك حسب المعاییر التي جاءت بھا النصوص و التراتیب المعمول بھا في للغرض 

.  الغرض


