يذٚزٚح انخذياخ انجايؼٛح صٛذ٘ تهؼثاس
لضى انًُح
إيداع ملف المنحة الجامعية (الطلبة الجدد)
 170-90انًؤرخ ف ٔ 1990 َٕٕٛٚ 2 ٙانًحذد نشزٔط االصرفادج يٍ
ٔفما نهًادج انثاَٛح يٍ انًزصٕو انرُفٛذ٘ رلى
انًُحح انجايؼٛح ٔيثانغٓا ،ذؼرثز يخصص يان ٙذمذيّ انذٔنح نهراليٛذ ٔ انًرًزَ ٔ ٍٛانطهثح انًضجه ٍٛلإََا ف ٙيؤصضاخ
انرؼهٛى ٔ انركٕ ٍٚانؼًٕيٛح لصذ ذغطٛح جزء يٍ يصارٚفٓى انذراصٛح أٔ ذكًهح ٔصائم ػٛشٓى.
َفش انًزصٕو ٕٚضح ف ٙيادذّ انضاتؼح ػشز أٌ انًُحح ذؼطٗ نكم طانة ٚراتغ تاَرظاو درٔس يزحهح ذؼهًٛٛح أٔ
ذكُٕٛٚح ػانٛح ف ٙيؤصضح ػًٕيٛحٚ ٔ ،ثثد ٔانذاِ أٌ دخهًٓا انشٓز٘ انًجًغ ألم يٍ ثًاَ )08( ٙيزاخ انحذ األدَٗ انٕطُٙ
انًضًٌٕ نألجٕر أٔ ٚؼادنٓا.
نالصرفادج يٍ انًُحح انجايؼٛحٚ ،جة ػهٗ انطانة إٚذاع يهف انًُحح ػهٗ يضرٕٖ لضى انًُح فٕر اَرٓاءِ يٍ انرضجٛم
انثٛذاغٕج.ٙ
يتكىن مهف انمنحت انجامعيت مه انىثائق انتانيت
بخصىص انطانب :
َ ضخح يٍ شٓادج انرضجٛم نهضُح انجايؼٛح انجارٚح.
َ ضخح يٍ شٓادج انثكانٕرٚا (كشف انُماط).
َ ضخح يٍ تطالح انرؼزٚف انٕطُٛح.
 صٕرج شًضٛح ٔاحذج (.)01
 شٓادج ػذو انخضٕع نهضزٚثح (يٍ يصهحح انضزائة).
 كشف انحضاب انثزٚذ٘ انجار٘ ).(Nouvel Avoir CCP
بخصىص أونياء انطانب :
 - 1األٔنٛاء انًأجٕر ٍٚأٔ انًًُٕح ٍٛأٔ انًرماػذ ٍٚأٔ انًغرزت: ٍٛ
 كشف انزاذة انضُٕ٘ ( Relevé des Emolumentsيٍ يؤصضح انؼًم).
 شٓادج ػذو انخضٕع نهضزٚثح (يٍ يصهحح انضزائة) Certificat de Non imposition
 - 2األٔنٛاء انرجار أٔ أصحاب انًٍٓ انحزج :
 شٓادج انُشاط ذثثد انزتح انضُٕ٘ نهراجز (يٍ يصهحح انضزائة).
 انًهخص انضزٚث ٙيصفٗ ( Extrait de Rôle Apuréيٍ يصهحح انضزائة).
 - 3األٔنٛاء غٛز انؼايه: ٍٛ
 شٓادج ػذو انؼًم (ٔثٛمح رصًٛح يٍ يصانح انثهذٚح).
 شٓادج ػذو انخضٕع نهضزٚثح ( Certificat de non Impositionيٍ يصهحح انضزائة)
 - 4األٔنٛاء انًطهم: ٍٛ
َ ضخح يٍ يحضز انطالق .أيا انٕثائك انًرؼهمح تانٕن ٙانكفٛم نهطانة فرثمٗ تحضة انحاالخ انًذكٕرج أػالِ.
 - 5األٔنٛاء انًرٕف: ٍٛ
 شٓادج انٕفـــــاج .أيا انٕثائك انًرؼهمح تانٕن ٙانكفٛم نهطانة فرثمٗ تحضة انحاالخ انًذكٕرج أػالِ.
مالحظت هـامت  :تانُضثح نهطهثح انذ ٍٚأحذ أٔنٛائٓى ٚؼًهٌٕ تمطاع انرؼهٛى انؼان ٙأٔ انرزتٛح انٕطُٛح فٛرؼ ٍٛػهٓٛى
ذمذٚى شٓادج ػًم نهٕن ٙانذ٘ ٚؼًم فْ ٙذا انمطاع دٌٔ غٛزْا يٍ انٕثائك األخزٖ (يذاخٙل
األٔنٛاء ،شٓادج ػذو انخضٕع نهضزٚثح.).... ،
بخصىص انطهبت انمتحصهيه عم شهادة انبكانىريا (ألول مرة) أحرار :
 شٓادج أٔ كشف انزصٕب ف ٙانثكانٕرٚا (كًرًذرس).
 ذصزٚح شزفٚ ٙثثد ػذو انحصٕل ػهٗ شٓادج انثكانٕرٚا كًرًذرس ٔ انحصٕل ػهٓٛا نهًزج األٔنٗ كًرزشح حز
يصادق ػهٓٛا يٍ طزف يصانح انثهذٚح .أيا ف ٙحال حصٕنّ ػهٗ تكانٕرٚا كًرًذرس فئَّ ٚرؼ ٍٛػه ّٛذٕضٛح إٌ
كاٌ لذ اصرؼًهّ ف ٙذضجٛم جايؼ.ٙ

