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يتعلق  2019نوفمرب  8وزير التعليم العايل والبحث العلمي ووزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدويل مؤرخ يف قرار من 
 بضبط كراس الشروط املتعلق ابملبيتات اجلامعية اخلاصة املعدة إليواء الطلبة.

  والتعاون الدويل،إن وزير التعليم العايل والبحث العلمي ووزير التنمية واإلستثمار       

 بعد اإلطالع على الدستور،      

 املتعلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36وعلى القانون عدد      

 املتعلق بقانون اإلستثمار، 2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71وعلى القانون عدد      

املتعلق ابملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996وعلى األمر عدد      
 1املؤرخ يف  2015لسنة  307نظام حرية األسعار وطرق أتطريها وعلى مجيع النصوص اليت نقحته وخاصة األمر احلكومي عدد 

 ،2015جوان 

املتعلق بضبط العالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها، وعلى  1993ى ما 3املؤرخ يف  1993لسنة  982وعلى األمر عدد      
 ،2018ديسمرب  25املؤرخ يف  2018لسنة  1067مجيع النصوص اليت تنقحه أو متمته وخاصة األمر احلكومي عدد 

 واوينواملايل لداملتعلق بضبط التنظيم اإلداري  2014أكتوبر  30املؤرخ يف  2014لسنة  4200وعلى األمر عدد       
 اخلدمات اجلامعية وقواعد سريها،

املتعلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد       
 الوجوبية جمللس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية،

 املتعلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها، 2016أوت  27املؤرخ يف  2016لسنة  107وعلى األمر الرائسي عدد        

املتعلق ابحلوافز املالية لفائدة اإلستثمارات  2017مارس  9املؤرخ يف  2017لسنة  389ومي عدد كوعلى األمر احل       
 املنجزة يف إطار قانون اإلستثمار،

املتعلق إبصدار القائمة احلصرية لألنشطة  2018ماى  11 املؤرخ يف 2018لسنة  417ومي عدد كوعلى األمر احل      
 4وتبسيطها، وخاصة الفصل خيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة اإلقتصادية اخلاضعة لرت 

 منه،

 املتعلق بتسمية عضو ابحلكومة، 2018جويلية  30املؤرخ يف  2018لسنة  69وعلى األمر الرائسي عدد        

 املتعلق بتسمية أعضاء ابحلكومة، 2018نوفمرب  14املؤرخ يف  2018لسنة  125وعلى األمر الرائسي عدد       
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املتعلق بضبط شروط ومقاييس إسناد السكن  2016جانفي  18وعلى قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرخ يف       
 اجلامعي وكذلك معاليم املسامهة املالية للطلبة،

 وعلى رأي جملس املنافسة.         

 قررا ما يلي :         

 واء الطلبة.يضبط مبقتضى هذا القرار كراس الشروط املتعلق ابملبيتات اجلامعية اخلاصة املعدة إلي -الفصل األول          

يتعني على مستغلي املبيتات اجلامعية اخلاصة املعدة إليواء الطلبة عند صدور هذا القرار اختاذ اإلجراءات  – 2الفصل          
 الالزمة لالمتثال ملقتضيات كراس الشروط املصادق عليه هبذا القرار وذلك يف اجل أقصاه سنة من اتريخ صدور هذا القرار.

املتعلق  2003أكتوبر  17رخ يف ؤ تلغى أحكام قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا امل – 3الفصل         
 على كراس الشروط املتعلق ابلسكن اجلامعي اخلاص، ابملصادقة 

إلمتيازات اليت من كراس الشروط املذكور اليت تبقى سارية املفعول إىل حني انتهاء مدة اإلنتفاع اب 20الفصل  أحكامإبستثناء 
 نصت عليها.

يتعني على مستغلي املبيتات اجلامعية اخلاصة املعدة إليواء الطلبة املفتوحة قبل صدور هذا الكراس تطبيق مقتضياته يف اجل         
 سنة من اتريخ نشره.

 ينشر هذا القرار ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية. – 4الفصل         

 

 2019نوفمرب  8تونس يف                  

 

 وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدويل                                                                           اطلع عليه                  

 زايد العذاري                                                                                                          رئيس احلكومة                     

 يوسف الشاهد 

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

  سليم خلبوس                                                                                                          
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 املعّدة إليواء الطلبة ةاخلاص ةاجلامعي ابملبيتات املتعلقشروط الكراس 

 

 الباب األول

 ام عاّمةــــــــــأحك

 

 الفصل األول:
اجلامعية  املبيتات يهدف هذا الكراس إىل ضبط الشروط واإلجراءات املتعلقة إبحداث واستغالل

 املرمسني مبؤسسات التعليم العايل والبحث دون سواهم. الطلبةاخلاصة املعّدة إليواء 
 هذا الكراس الحمالت الحمدةة من قبل املستثمرين اخلواص ويقصد ابملبيت اجلامعي اخلاص على معىن

 واملعّدة إليواء الطلبة مبقابل مايل.
 .ويشار إليه فيما يلي بعبارة " املستغل " ويقصد ابملستثمر مالك العقار أو متسوغه أو املتصرف فيه

 ن فصال.يوعشر  ةالةةأبواب وعلى  ستةحيتوي كراس الشروط هذا على  :2الفصل 
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 الباب الثاين
 إجراءات وشروط إحداث مبيتات جامعية خاصة

مشروع مبيت جامعي خاص معد إليواء الطلبة من الواثئق  حداث: يتكون امللف املتعلق إب3الفصل 
 التالية:

 كراس الشروط، 
  تصريح إبحداث مبيت جامعي خاص وتسيريه حسب النموذج املنصوص عليه ابمللحق عدد

 من هذا القرار، 2
  ختم اإليداع لدى كتابة  حيمل معنوية اهليكل ذااتإذا كان مضمون من القانون األساسي

 بتدائية،الحمكمة اال
 السجل الوطين للمؤسسات مضمون، 
 ،املعرف اجلبائي 
  جتماعي،للضمان اال الوطينبطاقة اخنراط ابلصندوق 
 ،شهادة ملكية للمحل أو عقد كراء أو شهادة يف احلق يف التصرف 
 ،مشروع نظام داخلي للمبيت 
 ،مثال موقعي للعقار مع التنصيص على وضعية األرض 
  للمبيت تتضمن:نسخة من األمثلة اهلندسية 

 ،عدد ونوع الغرف حسب طاقة االستيعاب 
 ،اجلناح الصّحي 
 ،الفضاءات املشرتكة 
 ،املساحة اجلملية املغطاة 
 املساحة حسب ختصيص االستعمال، 
 .التسعرية املقرتحة للكراء الفردي حسب السرير 
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 املستثمر ملف: 
 خال من السوابق العدلية (3مضمون السوابق العدلية)بطاقة عدد، 
 الوطنية نسخة من بطاقة التعريف، 
  معنوية. اتالقانوين إذا كان اهليكل ذاحمضر جلسة لتعيني املمثل 

 :ملف املسؤول اإلداري 
  من السوابق العدلية خال (3مضمون السوابق العدلية)بطاقة عدد، 
 الوطنية نسخة من بطاقة التعريف، 
 ،سرية ذاتية 
 .نسخة من الشهادة العلمية 

 : ملف األعوان 
 من السوابق العدلية خال (3مضمون السوابق العدلية )بطاقة عدد، 
 الوطنية نسخة من بطاقة التعريف. 

يتم إيداع كراس الشروط من قبل املستثمر لدى ديوان اخلدمات اجلامعية مرجع النظر بعد  :4الفصل
التأشري على مجيع صفحاته مسبوقا بعبارة " اطلعت ووافقت " ومرفوقا ابلواثئق املطلوبة املنصوص 

من هذا الكراس مقابل وصل إيداع يف الغرض حسب النموذج املنصوص عليه  3عليها ابلفصل 
 من هذا القرار. 1عدد  ابمللحق

وميكن سحب نسخة من هذا الكراس من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو عرب شبكة األنرتانت 
 أو من الرائد الرمسي للجمهورية التونسية.

تتوىل املصاحل املختصة التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ودواوين اخلدمات  :5الفصل
ابملعاينة األولية للمبيتات اجلامعية اخلاصة املعدة إليواء الطلبة يف اجل أقصاه أسبوعان  اجلامعية القيام
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من هذا الكراس، ملراقبة البنية  3من اتريخ إيداع الكراس والواثئق املرفقة املنصوص عليها ابلفصل 
 األساسية والتثبت من مدى توفر التجهيزات وشروط السالمة وحفظ الصحة.

من هذا الكراس  22املكلفون ابملعاينة حترير حمضر يف الغرض مع مراعاة أحكام الفصل  يتوىل األعوان
 يف حال معاينة خمالفات.

ة إليواء الطلبة داخل مناطق عمرانية خمصصة للغرض يتعني أن تتواجد العقارات املعدّ  :6الفصل
ما جيب أن والبحث، كوقريبة من مؤسسات التعليم العايل حسب أمثلة هتيئة عمرانية مصادق عليها 

طبقا  تتوفر يف العقارات املذكورة املرافق األساسية والشروط الصحية وشروط السالمة إليواء الطلبة
 .ألحكام الباب الثالث من هذا الكراس

 .حيجر توظيف مقر املبيت اجلامعي اخلاص لغري إيواء الطلبة  :7الفصل 

ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يتوىل إحداث مبيت جامعي خاص، يتم استغالله  :8الفصل
 من هذا الكراس. 4ا هو مبني ابلفصل مبصفة مباشرة إةر إيداع كراس الشروط من قبل املستغل ك

يشرتط أن يكون الشخص الطبيعي أو املمثل القانوين للشخص املعنوي الذي ينجز  : 9الفصل 
 و املستغل لعقار على ملكه أو على وجه الكراء إليواء الطلبة متمتعا حبقوقه املدنيةمشروع بناء عقار أ

 .األخالقو  األموال وأن ال يكون قد صدر يف شأنه حكم من أجل جنحة أو جناية متثل اعتداء على
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 الباب الثالث

 يف تسيري املبيتات اجلامعية اخلاصة

مدة  جامعية ال تقلعلى شهادة  متحصل إدارييسري املبيت اجلامعي اخلاص مسؤول  : 10 الفصل
 كليا هلذه املهمة.  يكون متفرغاوجيب أن  كالورايسنتني بعد البا  نع الدراسة هبا

  :ما يلي  خاصة من هذا الكراس 10املسؤول اإلداري املذكور ابلفصل  يتوىل:  11الفصل 

  نسخة من العقد، الطلبةم يئهم وتسلاملقيمني ابملبيت أو أولياإبرام عقود كراء مع الطلبة 
  ابملبيتمسك ملفات وسجالت تتعلق ابلطلبة املقيمني، 
  أتمني حراسة متواصلة للمحل ابلليل وابلنهار،اإلشراف على 
  أتمني النظافة الضرورية والسهر على تطبيق قواعد الصحة والسالمة ابملبيت،اإلشراف على 
  تطلب األمر ذلك،يضمان إسعاف الطلبة املقيمني كلما 
 بني  اليت ميكن أن تطرح طالبية ابملبيت والنظر يف اإلشكالياتمني حسن سري احلياة الأت

 .الطلبة
 تشغل بصفة قارة: أن املعّدة إليواء الطلبة جيب على املبيتات اجلامعية اخلاصة: 12الفصل
  مقيم 100لكل  إداريعون، 
  لليلحارس ابابلنهار و حارس، 
  طالب 50عون تنظيف لكل، 
 منشط ةقايف. 
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 الباب الرابع

 املواصفات الفنية

 القسم األول: مواصفات الغرف

مدخل لذوي  املعّدة إليواء الطلبة اخلاصةاجلامعية املبيتات توفر يف : جيب أن ي13الفصل 
 املركزية. والكهرابئية واملاء الصاحل للشراب والتدفئةالتهوئة واإلضاءة الطبيعية و حتياجات اخلصوصية اال

 ل كلفة هذه املرافق على كاهل املستثمر.وحتمّ 

ابلنسبة مربعا مرتا  13ال يقل عن : حتسب املساحات اخلام املطلوب توفرها ابملبيت مبعدل 14الفصل
 .لسرير الواحدإىل ا

 وتكون املساحات الصافية املطلوب توفرها ابلغرف كاآليت:

 :مرت مربع7.5ال تقل عن غرفة ذات سرير واحد، 
 :مرت مربع 14ال تقل عن غرفة ذات سريرين، 
 جمهزة ابلوحدة اخلصوصية حتياجات غرفة ذات سريرين ابلطابق األرضي خمصصة لذوي اال

 .املالئمةالصحية 

 وال ميكن يف كل احلاالت إيواء أكثر من طالبني يف الغرفة الواحدة.

 التجهيزات واملرافق املشرتكةالقسم الثاين: 

 عدة إليواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالب:امل: يشرتط أن تتوفر يف الغرف 15الفصل

 ( :90سريرx1.90 )على األقل، 
 على األقل( 90/190/24) :لولبية حشية، 
 ( :50خزانةx55x2.10 )على األقل، 
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 ( :70طاولةx50x80 )على األقل، 
 طالب كرسي، 
  ( :27رف للكتبx31x80 )على األقل، 
  فانوس مراجعة« Veilleuse » لكل غرفة ذات سريرين، 
 سلة مهمالت. 

املعدة إليواء الطلبة على الفضاءات الصحية اخلاصة اجلامعية  املبيتات: يتعني أن حتتوي 16الفصل 
 حسب املواصفات الدنيا التالية:

  رشاش ماء(douche)  مقيمني 10لكل، 
  مقيمني 8دورة مياه لكل، 
  للغسل  ضحو(lavabo)  مقيمني 5لكل، 
  مصعد آيل ابملبيتات اليت تشتمل على مخسة طوابق على األقل طبقا للرتاتيب اجلاري هبا

 .العمل

بقطع النظر عن طاقة  املعّدة إليواء الطلبة ات اجلامعية اخلاصةابملبيت: يشرتط أن تتوفر 17الفصل 
 ما يلي: ااستيعاهب

 املبيت مراقبة على مدخل كامريا، 
 إداري جمهز، مكتب 
  احلماية املدنية قبلقاية الضرورية مصادق عليها من وسائل الو، 
 لكل  2م 0.5جمهزة مبوقد وةالجة وطاولة أكل وحوض بكل طابق حبساب  وحدة طبخ

 ،طالب
 ةالجة، ،قاعة عالج جمهزة بسرير وخزانة حتتوي على األدوية األساسية للعالج السريع 

 مكتب،كرسي وسلة مهمالت،
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  إلحاطة النفسية حسب املعايري واملواصفات املعمول هبا.لفضاء خمصص 
  نشطة الثقافيةخمصص لألفضاء، 
 توفريWifi بكامل أجنحة املبيت، 
  ومقاعدبوصة  32قياس عن ال يقل قاعة تلفاز جمهزة بتلفاز ابأللوان كبري احلجم، 
  وحوض لغسل األواين املشروابت الساخنةمشرب حيتوي على ةالجة ووحدة إلعداد، 
 ستقبال األولياء.قاعة ال 

 اب اخلامسالب
 اجلامعي اخلاص الواجبات احملمولة على صاحب املبيت

 :صاحب املبيت اجلامعي اخلاص : يتعني على18الفصل 

 ،إبرام عقود أتمني للمبيت وجلميع املقيمني به 
  عن طريق خمتصني يف اجملالللطلبة الضرورية والنفسية أتمني اإلحاطة الصحية، 
 ستقبال وتسليمه وتعليقه ابالمصادق عليه من قبل الديوان املعين  نظام داخلي للمبيت توفري

 ،ليتوىل إمضاءه وااللتزام أبحكامه وجواب لكل طالب عند الرتسيم
  ستغاللالشهري للعموم الذي أيخذ بعني االعتبار كافة مصاريف االتعليق معلوم الكراء 

 لطالب،وال ميكن املطالبة أبي مسامهة إضافية من ا )الكهرابء، املاء، التدفئة وغاز الطبخ(
 طبقا للرتاتيب املعمول هبا اية والتجهيزات ابلصيانة الدوريةتعهد البن. 

تغيري يف ملكية  أبي مرجع النظرديوان اخلدمات اجلامعية  إعالماملبيت  إدارة : جيب على19الفصل 
يف شخص املسؤول اإلداري وكذلك يف حالة التوقف عن النشاط مع  أو يف املثال اهلندسي أواملبيت 

 .موىف السنة اجلامعية إىلالطلبة  إيواءبيان اإلجراءات املتخذة لضمان 
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 لسادساالباب 

 املراقبة والتدابري املتعلقة ابملخالفات

ة إليواء الطلبة ملراقبة إدارية وصحية دورية من قبل املعدّ  املبيتات اجلامعية اخلاصة: ختضع 20الفصل 
 .دواوين اخلدماتو  بوزارة التعليم العايل والبحث العلمياملصاحل املختصة 

: يتعني على إدارة املبيت اجلامعي اخلاص  ومستغليه تيسري مهمة املراقبة املنوطة بعهدة 21الفصل 
البحث العلمي ودواوين اخلدمات اجلامعية بتمكينهم األعوان املفوضني من قبل وزارة التعليم العايل و 

 إلجناز املهمة.املالئمة والظروف من كل الواثئق والوسائل الضرورية 

الواردة هبذا واإلجراءات يف حالة تبني وجود خرق أو إخالل ابلشروط واألحكام  :22الفصل 
يتم توجيه  املكلفني ابملراقبة و ، تضمن املخالفات بكل دقة مبحضر ممضى من قبل األعوان الكراس

مخسة يف أجل  طالبته بتدارك املخالفات املسجلةاملبيت ملأبي وسيلة ترتك أةرا إىل مستغل تنبيه كتايب 
 .( يوما من اتريخ توصله ابلتنبيه15عشر )

تستثىن من تطبيق هذا األجل احلاالت اخلطرية أو املستعجلة واليت تضبط مصاحل الرقابة املعنية املدة 
 بشأهنا.املستوجبة للتدخل 

 زير التعليم و ل ميكن ،يف صورة عدم تسوية التجاوزات يف األجل الحمدد ابلفقرة األوىل من هذا الفصل
 وديوانبوزارة التعليم العايل والبحث العلمي املصاحل املختصة  استشارةبعد العايل والبحث العلمي 

حبسب حجم وخطورة  يتخذ أن مستغل املبيت،إىل وبعد االستماع املعين  اخلدمات اجلامعية
 التالية:التدابري  إحدىاإلخالالت أو اخلروقات 

 ،ةالةة أشهر هألجل أقصا الغلق املؤقت للمبيت  -

 .لغلق النهائي للمبيتا  -
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بعد إعالم مستغل  وزير التعليم العايل والبحث العلميو تتم عملية الغلق مبقتضى قرار معّلل من 
 .املبيت كتابيا أو أبي وسيلة ترتك أةرا كتابيا وذلك حال صدور القرار

 حاالتتتوىل املصاحل املعنية بدواوين اخلدمات اجلامعية على إةر اختاذ تدابري عاجلة نتيجة معاينة 
توزيع الطلبة على مبيتات جامعية خاصة أخرى أو عمومية تتوفر فيها مببيت جامعي خاص خطرية 

 .وتراعي فيها معايري القرب إىل مؤسسات التعليم العايل والبحث الشغورات

ويف صورة عدم توفر شغورات ابملبيتات اجلامعية اخلاصة أو العمومية، يتم التنسيق مع السلط اجلهوية 
 ضاءات أخرى إليواء الطلبة.للعمل على توفري ف

من هذا  20املصاحل املختصة املذكورة ابلفصل أتكد أن يستأنف نشاطه بعد  ميكن ملستغل املبيت
من وزير  مبقتضى قرارالكراس من انتفاء كل أسباب الغلق واستيفاء كل الشروط املطلوبة، وذلك 

 .التعليم العايل والبحث العلمي

يتوىل مواصلة  قضائي طلب تسمية متصرف اخلدمات اجلامعية مرجع النظر لديوانميكن  :23الفصل 
عند استحالة  ملبيت اجلامعي اخلاصعلى نفقة مستغل اوذلك نة اجلامعية تسيري املؤسسة إىل موىف الس

 األسباب.مواصلة تسيري املبيت ألي سبب من 
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    ديوان اخلدمات اجلامعية     

للـ............          
                                                                          

 وصـــــل إيـــــداع

................................................................................... أودع )ت( السيد )ة(  
........املسلمة بـ ................ يف ........صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية عدد .................   

..........................العنوان :.....................................................................  

.........................ممثال قانونيا لـ :املبيت اجلامعي اخلاص : .......... –بصفته )ها( شخصا ماداي   

...........................العنوان:.....................................................................  

 ........................................................طاقة اإليواء: ..................................

. كراس شروط يتعلق ابملبيتات اجلامعية اخلاصة ..................ـ.......لدى ديوان اخلدمات اجلامعية لـ
املعّدة إليواء الطلبة بعد إمضائه )ها( على الصفحة األخرية وتعمري التصريح املرفق للكراس بكل دقة وذلك 

........................................................:........................................... يوم  

... .........................يتوىل إدارة املبيت اجلامعي اخلاص السيد )ة( .........................
 ..يف .......................بـ............ املسلمة ..يف الوطنية عدد ............التعر  بطاقةصاحب)ة( 

 

......................................... يف   

.....املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للـ ..........                                                 

 اإلمضاء واخلتم                     

 

1
8

-3
.1

.2
8

-1
9

 

 

 رقم التسجيل:.................. 
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معد إليواء الطلبة تصريح إبحداث مبيت جامعي خاص  

 ) كراس الشروط املصادق عليه بقرار مشرتك من وزير التعليم العايل 

( 2019نوفمرب  8ؤرخ يفواإلستثمار والتعاون الدويل املووزير التنمية  والبحث العلمي  

/ املستثمر :1   

 : شخص طبيعي 
 .................................... اللقب : ...........................االسم : ................. -
 ..........................لألجانب(: ......../ رقم بطاقة اإلقامة )ابلنسبة رقم بطاقة التعريف الوطنية  -
 ....................................................إصدارها : .......................... ومكان اتريخ -
 سية : ............................ اجلن...... مكاهنا : ..................اتريخ الوالدة : .............. -
 ...........................................................................العنوان الشخصي : ........ -
 ............الفاكس......... ........................... اهلاتف : ......الرتقيم الربيدي : ............. -

 : شخص معنوي 
 ...............................................................: .....................تجارية التسمية ال -
 .........................................الصبغة القانونية : ............................................ -
 : ............ الربيدي.. الرتقيم ...............................: ..............عنوان املقر االجتماعي  -
 .....................................الفاكس: ...........................اهلاتف : .................... -
 ..........................................................اسم ولقب املمثل القانوين : ................ -
 : ...................... ....اجلنسية....... مكاهنا : ...........................اتريخ الوالدة: ........ -
:  ألجانب(إىل ا/ رقم بطاقة اإلقامة )ابلنسبة  رقم بطاقة التعريف الوطنية -

..................................... 
 ............................................................إصدارها : ...................ومكان اتريخ  -

 

1
8-
3
.1

.2
7-

1
9 
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 املبيت اجلامعي اخلاص :/ 2

  .................................................................اسم املبيت : ....................... -
 ..............قيم الربيدي : ...الرت .......................العنوان : .................................... -
 ......................الفاكس : ............ ..............................اهلاتف : .................. -
 .......................الربيد اإللكرتوين : ............................................................ -
 ................. السنة: ............الشهر: ......... ............اليوم :.....  اتريخ انطالق النشاط : -

 :عن املبيتاملسؤول اإلداري / 3

 ...... اللقب : ......................................................االسم : ........................ -
 ............................................... اتريخ ومكان إصدارها .....رقم بطاقة التعريف الوطنية :  -
 ..... مكاهنا : ........................................................اتريخ الوالدة : ................ -
 .........................................................................املستوى التعليمي : ......... -
 ................. الرتقيم الربيدي :........................................العنوان : ................... -
 .........................الربيد اإللكرتوين : .......................................................... -

 

 أشهد بصحة البياانت اليت  ............................................... أسفله،إين املمضي           

 ابحرتام أحكام كراس الشروط املتعلق ابملبيتات اجلامعية أتعهد و ا التصريح، تضمنها هذ          

 اخلاصة املعّدة إليواء الطلبة.          

 

 
 حرر بـ ............ يف ..................                                                          

 
 اإلمضاء                                                          

 
 املستثمر                                                                              
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