 -1طباعة استمارات االلتحاق بالمدن الجامعية من الموقع الرسمى للمدن الجامعية hostle.cu.edu.eg
حسب الحالة الدراسية للطالب  /الطالبة ( سنوات نقل – مستجد )
 -2طباعة مستند التحليل الطبى و تسليمه بدون بيانات
 -3استيفاء استمارات االلتحاق من الجهات المختصة بكل مستند و يراعى االتى :
 يكتب االسم رباعيا و بخط واضح
 تكون التوقيعات و االختام على االستمارات واضحة
 يكتب اسم ولى االمر و العنوان بخط واضح
 تمالء بيانات مستند الكلية ( بيانات الطالب و التقدير و المجموع ) بخط واضح و تختم بخاتم
شعار الجمهورية بمعرفة الموظف المختص ( بدون شطب او كشط )
 تمالء بيانات مستند مكتب الضمان االجتماعى و الضامن بخط واضح و تختم بخاتم شعار
الجمهورية و اال يكون الضامن هو ولى االمر ( بدون شطب او كشط )
 يحدد الطالب موقفه من االقامة بالمدن الجامعية فى العام الجامعى  2015/2014فى الخانة
المخصصة لذلك
 يكتب تاريخ الميالد واضحا و كذلك السن فى اول اكتوبر للعام الجامعى 2016/2015
 يمالء مستند البحث االجتماعى بخط واضح و يختم بخاتم شعار الجمهورية
 يمالء باقى المستندات و التعهدات و الشهادات بخط واضح مع استيفائها بالتوقيعات و
االختام المطلوبة
 -4يرفق عدد  4صورة شخصية حديثة للطالب  /الطالبة و يكتب عليها االسم و تختم بخاتم الكلية من
الخلف بينما الصورة الملصقة على االستمارة فتختم على وجهها
 -5يرفق صورة بطاقة الرقم القومى للطالب المصرى  ،و صورة جواز السفر للطالب الوافد
 -6يرفق ما يثبت محل اقامة الطالب  /الطالبة و يكون ذلك بموجب مستند رسمى حديث ( ايصال
كهرباء – ايصال مياة – ايصال غاز – فاتورة تليفون )
 -7يرفق صورة بطاقة الترشيح للطالب المستجد ( ثانوية عامة – ثانوية معادلة )
 -8يرفق صورة شهادة النجاح لطالب المعهد الفنية
 -9التقدم بملف االلتحاق لمنفذ االستالم بالمدن الجامعية
 المدينة الجامعية للطلبة بين السريات الجيزة
 المدينة الجامعية للطالبات ميدان الجيزة بجوار مستشفى الطلبة
 – 10لن يلتفت الى ملفات االلتحاق التى بها شطب او كشط او تصحيح بيانات
 -11لن يلتفت الى ملفات االلتحاق التى ترد بعد ميعاد غلق باب التقدم المعلن باالعالن الرسمى
للمدن الجامعية

