




يفبكمرحباوبالنجاحتمنياتناكلالطالبعزيزي

.الجامعيالعالم

وحياتكفيمرحلةأهماجتيازعلىمقبلأنت

الشهادةهذه،البكالورياشهادةنيلفينجاحكهي

.الجامعيةالدراساتبابلكتفتح

خطرتستختارهاالتيالشعبةفيتسجيلكبعد

فيباإليواءمتعلقةاألسئلةمنمجموعةبالكفي

والجامعيالنقل،الجامعيةالمنحة،الجامعيةاإلقامة

.الخدماتهذهعلىالحصولكيفيةواإلطعام



،ذهنكفيتدورالتياألسئلةلكلوافيةأجوبةعلىللحصول

يلدليديكبينتضعالهضابسطيفالجامعيةالخدماتمديرية

.منهااالستفادةبكيفيةلتعريفكالجامعيةالخدمات

اإليواء.

المنحة.

االطعام.

الجامعيالنقـل.

يةالصحالوقايةوالرياضية،العلمية،لثقافيةاالنشاطات.



خدماتللالوطنيللديوانالمحليالهيكلالجامعيةالخدماتمديريةتعتبر

البحثوالعاليالتعليموزارةتصرفتحتبدورههوالذيالجامعية

.العلمي

:فيلتتمثأساسيةمهاملهاأوكلتحيثالماليباالستقاللاألخيرةهذهتتمتع

الجامعيةالخدماتمجالفيالوطنيةالسياسةتطبيق.

الجامعيةاإلقامةداخلالطالبمعيشةظروفتحسينعلىالسهر.

المنــحتسييرمراقبةومتابعة.

اإلقاماتمستوىعلىالرياضية،العلمية،الثقافيةالنشاطاتتطويروترقية

.الجامعية

للطلبةصحيةوقايةتنظيمضمان.

لالعموالجامعيةاإلقاماتداخلالطلبةلفائدةوثائقيإعالمينظاموضع

.ترقيتهعلى











اإلقامات الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية سطيف الهضاب

إقامات ( 06)تحتوي مديرية الخدمات الجامعية سطيف الهضاب على ست 

.جامعية و مطعم مركزي

المطعم سعة الغرف عدد الغرف الطاقة النظرية اإلقامة الجامعية

01 02 1000 2000 -01الهضاب -علي بالل 

01 02 1103 2206 -02الهضاب -العيد مزعاش 

01 02 1000 2000 -03الهضاب -سليمان قرارية 

01 02 1000 2000 -04الهضاب -ميلود محدادي 

01 02 1000 2000 -05الهضاب -محمد قنفود

01 02 896 1792 -06الهضاب -عباس مريجة 

01 02 500 1000 -09الهضاب -العياشي خثير 

01 // // // المطعم المركزي



















































































































































كيفيــــة التسجيـــــــل

التابعةالشعبفيتوجيهكبعد

سطيفالجامعيةالخدماتلمديرية

خدماتهامنلالستفادةوالهضاب

تاليةالالوثائقتحضيرعليكيتوجب

خدمةكلحسبالمراحلمتابعةو

.منهاتستفيد



المنحــة الجامعيـــة: 01المرحلة 

:كيفية االستفادة من المنحة 1-

فيمسجالوالبكالورياشهادةعلىمتحصالتكونأنيجب

علىبالحصوللكيسمحماهذاالعالي،التعليمشعبإحدى

يفتسجيلكمنابتدءاالدراسيمساركطوالجامعيةمنحة

.األولىالسنة



دم  لالوثائق المطلوبة لـ تكوين ملف المنحة التدرج ليسانس 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

األجــــــــراءاألولياء





المتقـــاعديناألولياء





الحــــرةالمهـــنوأصحــــابالتجــار





العملعنوالعاطليناألجــــــراءغير





المطلقـــــوناألولياء:



المتـــوفــوناألولياء:



للكـــافـــــــلبالنسبة:







بالخـارجالموظفيـناألوليــاء:



المفقـــــوديـــــنألوليـــــــاء:



المتزوجـاتللطالباتبالنسبة:






والتربيةالعاليالتعليمبقطاعيعملونالذينلألولياءبالنسبة



:طريقة التسجيــل في المنحــة الجامعيــة

علىبالمناسبةالمتواجدةالمنحمصلحةإلىالتوجه-1

زمةالالبالوثائقمرفوقاالهضابالجامعيالقطبمستوى

.للتسجيل



المنحةطلباستمارةمأل-2

.(اإلدارةطرفمنيسلم)



داعإيوصللكيقدم،لإلدارةوتقديمهااالستمارةمألإتمامبعد-3

.تمقدتسجيلكيكونوالملف



.اإليــــــــــواء: 2المرحلـة 

ءاإليوا،الموجودةاإلمكانياتوالجامعيةاإلقامةاستيعابحسب

.إستيعابهاالممكناألسرةحسبجماعيةغرفةفييكون

اإليواءمناالستفادةشـروط.-1

:  على الطالب أن يكونلالستفادة من خدمـة اإليواء، يتوجب

لمينجامعة محمد في و مسجالالبكالورياعلى شهادة حاصال•

.دباغين أو المدرسة العليا لألساتذة

.سنة28أن ال يتعدى سن الطالب •

كلم 30وكلم بالنسبة للذكور 50أن يقطن الطالب على بعد •

.  بالنسبة لإلناث عن مركز الوالية



:الوثائق المطلوبة لتكوين ملف اإليواء -2

.البكالـوريـانسخـة من كشف نقاط (01

.شهـادة مدرسية(02

شهـادة اإلقامــة( 03

(.صدريةعامـة و) شهادتـان طبيتـان ( 04

.صـور شمسيـة( 03)ثالثـة ( 05



:تجديـــد ملـــف اإليواء -3

د و االستفادة من اإليواء تكون لسنة جامعية واحدة قابلة للتجدي

جديد إلعادة إيوائك في السنة الجامعية الموالية يتوجب عليك ت

:ة ملفك قبل نهاية السنة الجامعية بتقديمك الوثائق التالي

(.تقدم من طرف اإلدارة ) استمارة طلب التجديد 1-

طاقة ب) تبرئة تبين فيها إرجاعك مفتاح الغرفة و أثاث الغرفة -2

( .الجرد ، بيان التجهيز 



:التحويـــل–4

قمتوأخرىجامعيةمدينةفيتسجيلكحالةفي

ضعيةوفيلتكونملفكتحويلعليكيجببالتحويل

:التاليةالوثائقتقديموقانونية

.التحويلشهادةمننسخة-1

.اإليهتحويلكتمالتيللشعبةمدرسيةشهادة-2



:طريقة التسجيــل في اإليــــــواء

الموقععبريكونالتسجيل-1

www.progres.mesrs.dz/webonou
الالزمةالوثائقتقدماإلقامةإلىإلكترونياتوجيهكوقبولكبعدو

.سالفاالمذكورةللتسجيل

http://www.progres.mesrs.dz/webonou


مأل استمارة طلب اإليواء        -02

.(يسلم من طرف اإلدارة) 



رر بعد إتمام مأل االستمارة وتقديمها لإلدارة ، يقدم لك مق-3

.االستفادة من اإليواء و يكون تسجيلك قد تم



النقـــــل الجامعــــــــي: 3المرحلــــــة 

يمكنهالعاليالتعليمشعبإحدىفيمسجلكل

.النقلمستحقاتبدفعوذلكالخدمةهذهمناالستفادة

.للتنقلاإلقامةبطاقةيستعملونالمقيمينالطلبة-

(اإليواءمنيستفيدونالالذين)الخارجيينالطلبة-

ائقالوثفييتمثلالذيوالنقلملفتكوينعليهميجب

:التالية

.أصليةمدرسيةشهادة-1

.األبوينأحدباسمحديثةكهرباءفاتورة-2

.شمسيتانصورتان-3

فييكونالدفع)دج135بقيمةالنقلمستحقاتدفع-4

.(المكتبنفس



اإلطــــــــعام

وجباتثالثمنالمقيمينالطلبةيستفيد

مابينوعشاء،غداء،الصباحفطور:يوميا

جبةومنيومياينيالخارجالطلبةيستفيد

ةبطاقأوالمقيم،بطاقةإظهاربذلكوغداء

.اإلطعامتذكرةتقديممعاإلطعاموالنقل






