اإلقامـات الجامعيـة التابعـة لمديريـة الخدمات الجامعية  -تلمســـان -

تعد مديرية الخدمات الجامعية مؤسسة عمومية ذات طابع
إداري موضوعة تحت الوصاية المباشرة للديوان الوطني للخدمات
الجامعية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،و هي تسهر على
القيام بالمهام التالية :
 تطبيـق السياسة الوطنية في مجـال الخدمات الجامـعية و السّهر
على ال ّتحسين الدّائم لظروف الحياة المادية والمعنوية للطالب
المسجل نظاميا في إحدى مؤسسات التعليم العالي.









ضمان المتابعة و التنسيق و مراقبة اإلقامات الجامعية.
توفير و تحسين الظروف المالئمة إليواء و إطعام ّ
الطلبة.
إعداد و تنفيذ مخطط ال ّنقل الجامعي.
متابعة ،مراقبة و تسيير المنح.
ترقية و تطوير النشاطات ّ
الثقافية و العلمية والرّياضية.
ضمان الوقاية الصّحية للطلبة.
استقبال ّ
ًّ
الطلبة األجانب المسجلين نظام ّيا في مؤسسات التعليم
العالي طب ًّقا للتنظيمات المنصوص عليها.

تتوفر واليـة تلمسـان على 16
إقامـة جـامعيـة و ثالثة مطاعــم
مركزيـــــــــة تقـــــــــــــــــوم
باإلشــراف عليهمــا مديريتيـن
للخدمـات الجامعيـــة :تلمســـــان
و منصــــــورة ،و الـجــــــدول
التـالـي يحـــدد اإلقامــــــــــات
الجـامعية التابعة لكل مديـريــة.

الرقـم

اإلقــامات الجــامعية

طـاقـة اإليواء

العـنـــوان

رقـم الهـاتــف

مالحظـة

01

البشير اإلبراهيمي

2000

ص ب  202إمامة

043 21 53 54

للذكور

02

بلميمون محمد

500

ص ب  61إمامة

043 21 26 62

للذكور

03

صوفي منور

2400

ص ب  63شتوان

043 28 57 31

لإلناث

04

حسيبة بن بوعلي

1000

ص ب  671الكيفان

043 27 28 76

لإلناث

05

 19ماي 1956

800

ص ب  249الكيفان

043 20 68 76

لإلناث

06

 700سرير

700

بوهناق

043 21 18 06

لإلناث

07

بختي عبد المجيد

500

ص ب  565الكيفان

20 043 82 20

/

08

 500سرير

500

مغنية

040 92 25 41

ذكور /إناث

اإلقامـات الجامعيـة التابعـة لمديريـة الخدمات الجامعية تلمسان  -منـصــورة -
الرقـم

اإلقــامات الجــامعية

طـاقـة اإليواء

العـنـــوان

رقـم الهـاتــف

مالحظـة

01

تيجاني هدام

2000

ص ب  65بوهناق

043 21 31 42

للذكور

02

 900سريـر

900

بوهناق

043 21 28 37

للذكور

03

مليحة حميدو

2000

منصورة

040 91 15 14

لإلناث

04

مليكة قــايــد

202
2020

منصورة

040 91 67 23

لإلناث

05

منصورة 03

2000

منصورة

043 38 27 27

لإلناث

06

منصورة 04

2000

منصورة

/

للذكور

07

منصورة 05

2000

منصورة

/

لإلناث

08

منصورة 06

2000

منصورة

جـديــدة

لإلناث

 الوثائق الالزمة لتكوين ملف اإليواء:
 شهـــادة اإلقــامـــة.
 )04( صور شمسية.
مالحظـة :بالنسبة للطلبة المتحصلين على بكالوريا نظام حر يطلب منهم تقديم
كشف النقاط للمترشح الراسب للسنوات الماضية أو شهادة التجميد البيداغوجي
للحائزين على شهادة الباكالوريا سابقا.

 وثائق تكوين الملف الطبـي:
 فصيلة الدم
 أشعة صدرية (حـديثــة)
 شهادتـان طبيـتـان ( صدرية و عامة).
مالحظـة :المعنيين بالملف الطبي هم الطلبة المقيمين بإحدى اإلقامات
الجامعية،و الذي يجب تقديمه يوم الفحص الطبي ( أي يوم الدخول الجامعي).

اإليــــــــــــــــــواء
يمنح حق اإليواء في حدود قدرات االستقبال المتاحة ،غرفا
فردية أو جماعية يختلف عدد المقيمين فيها حسب مساحتها .مقابل مبلغ
 400دج سنويا للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
 أن يكون الطالب مسجال بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
 أن يكون مقر سكناه على بعد  50كلم للذكور و  30كلم لإلناث.
 أن ال يتعدى السن  28سنة.

النشاطات الثقافية ،العلمية و الرياضية

تسخــــر كـــل اإلقامــــات الجامعيــــة
بمرافــق و هيــاكـل مختصــــــة
فــي المجـــال الثقــــافي والعلمـــي
(مكتبــــات وقـاعــــات اإلنترنيـــت
نشـاطات مختلفـة .)...
وفـــــي المجـــــال الريــــــاضي (قاعـــــة
متعــــــــددة الرياضــــــــات و مالعــــــــب
جواريــــــــة  )...باإلضـــــــــافة إلــــــــــى
وحـــدات طبيــــــة تسهـــــرعلى صــــحة
و سالمة الطالب المقيـــم.

النقــل الجـامعـــي
الطبيامعية  115حـــافلة ،كمــا
الملفات الجــ
توفــر مديريتي الخدمـ
تعــد و تطبــق مخططا لنقــل الطلبـة الجـامعيين يربط بيـن مختلف
اإلقـامـات الجـامعية و المرافق البيداغوجية ،و يمكن لكـل طـالب
جـامعي اإلستفـادة من النقـل الجـامعي بعد تقديمه للملـف التــالي :






نسخة من بطاقة الطالب.
صــورة شمسـيــة.
مبلغ  135,00دج
في حالة عدم توفر بطاقة الطالب تعوض بنسخة من شهادة التسجيل
الجامعية  +نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

المنحة الجامعية
 شـروط االستفادة من المنحـة الجامعيــة:










أن يكون الطالـب مسجـال بصفة نظامية في إحدى مؤسسات التعليم العالي.
المنحة مرتبطة بالمسار البيداغوجي للطالب و مدة التكوين المستغرقة في
تحضير الشهادة.
المنحة مرتبطة بالدخل الصافي ألولياء الطالب.
أال يتعدى المداخيل الشهرية للوالدين ثماني ( )08مرات األجر الوطني
األدنى المضمون.
تحسب المنحة الجـامعية ابتداء مــن سنــة الحصول على شهـادة البكـالوريا
و ليس من أول تسجيل بالجامعة.
تخضع المنحة الجامعية لمبدأ سنوية الميزانية و ليس لها أي أثر رجعي.
عدم الجمع بين المنحة الجامعية أو أي منحة أخرى مهما كانت طبيعتها.
االحتفاظ بحق عودة المنحة الجامعية بعد تكرار السنة الدراسية مرتبط
باالنتقال إلى السنة الموالية.

 وثـائــق تكـوين ملـف المنحـة الجامعيــة:
 نسخة من شهادة الباكالوريا.
 نسخة من الشهادة المدرسية للسنة الجامعية الحالية.
 شهادة عدم الخضوع للضريبة للطالب و الوالدين في حالة ما إذا كان
أحدهما أو كالهما أجيرين أو متقاعدين أو مهاجرين( .النسخة األصلية)














مستخرج من جدول الضرائب حديث و مصفى للوالديـن في حالة ما إذا
كان أحدهما أو كالهما يمارسان تجارة أو مهنة حرة( .النسخة األصلية)
شهادة الوضعية الجبائية للوالدين في حالة ما إذا كان أحدهما أو كالهما
يمارسان تجارة أو مهنة حرة( .النسخة األصلية)
شهادة الشطب من السجل التجاري ألحد الوالدين أو كالهما ،في حالة
التوقف عن ممارسة أي نشاط تجاري أو مهنة حرة.
شهادة عدم ممارسة أي نشاط للوالدين ،مسلمة من طرف المجلس الشعبي
البلدي أو شهادة عدم االنتساب مسلمة من طرف مصالح الضمان
االجتماعي للعمال األجراء و غير األجراء ( )CASNOS-CNASفي حالة
ما إذا كان أحد الوالدين أو كالهما ال يمارسان أية مهنـة( .النسخة
األصلية)
كشف الراتب السنوي للوالدين ،في حالة ما إذا كان أحدهما أو كالهما
أجيرين أو متقاعدين أو مهاجرين( .النسخة األصلية)
الحكم القضائي أو شهادة الطالق مثبتة بشهادة الكفالة أو شهادة الوفاة في
حالة ما إذا كان أحد الوالدين أو كالهما مطلقان أو كفيالن أو متوفيان.
عقد الزواج بالنسبة للطالبات المتزوجات مرفوقا بالوثائق الجبائية
و وضعية الدخل السنوي للزوج( .النسخة االصلية)
شهادة الجنسية الجزائرية للطالب الذي ولد هو أو أبواه خارج التراب
الوطني( .النسخة األصلية)
صورتان شمسيتان صالحتان.
وصل تسديد نفقات النقل.
صك بريدي مشطوب عليه باسم الطالب .

اإلطــعــــــــــــــام

تسهر بعناية كل اإلقامات الجامعية على تقديم ثالثة
وجبات يوميا ،تقدم للطالب في أحسن الظروف حيث تتوفر
كل إقامة جامعية على مطعم جامعي،
زيــادة على ثـالثــة مطاعم
مركزية بقطب إمامة و كلية
الطــب و القطـب الجـديــد.

