اعالن هام الى جميع الطلبة بخصوص مواقف سيارات الطلبة
تعلن دائرة الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة عن فتح التسجيل لمواقف سيارات
الطلبة وفقا للتعليمات التالية:
 سيتم التسجيل عن طريق لينك على صفحة العمادة على  DSA facebookوااليميل. سيتم نشر اللينك الخاص بالتسجيل لمواقف سيارات الطلبة يوم الخميسالموافق 27/9/2018على موقع عمادة شؤون الطلبة على DSA facebook
الساعة الواحدة ظهرا ويغلق عند امتالء الشواغر..
 الدخول للفورم والتسجيل يتطلب منكم فتح ايميل على  GMAILلكي يتم تعريفالمستخدم و حتى ال يتم التعبئة اكثر من مرة لنفس المستخدم.
 االولوية في التصاريح ستكون لمن سجل اوال ،و عليه ،قم بفتح حساب على GMAILقبل موعد التسجيل و كن جاهزا.
 سيتم نشر قوائم الطلبة الذين حصلوا على مواقف السيارات والتي تم ترتيبها( وفقاللذين سجلو اوال) على صفحة عمادة شؤون الطلبة و االيميل االحد الموافق
.30/9/2018
 سيتم تزويد الدائرة المالية باسمائكم وارقامكم الجامعية (قسم محاسبة الطلبة) خالليومي االحد واالثنين الموافق  ،1/10/2018 ،30/9/2018و لذلك عليكم مراجعة
المالية بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا لتسديد قيمة الرسوم البالغة
100دينار
 بعدها عليكم احضار الوصل المالي واالوراق التالية الستالم التصريح خالل هذيناليومين في عمادة شؤون الطلبة مكتب  ،B16و االوراق المطلوبة هي
 .1صورة عن رخصة القيادة.
 .2صورة عن البطاقة الجامعية.
 .3صورة عن رخصة المركبة.
 .4صورة عن الجدول الدراسي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي .2018/2019
 .5يجب ان تكون السيارة المطلوب تصريح لها ملكك ،او ملك ألهلك (األب ،األم...إلخ) ،أو
ملك لشركة يمكلها اهل المتقدم ،مع ضرورة وجود ما يثبت ذلك (مثال صورة عن دفتر
العائلة).
لن يتم قبول أي عملية تبديل او تحويل او نقل ،و سيعتبر المتقدم مستنكفا لطلبة في حال اخل
بأي من الشروط .كما يمنع منعا باتا طلب تصريح لسيارات مستأجرة (نمرة خضراء).
تعبئة معلوماتك الشخصية على الفورم بصورة صحيحة بحيث ال يكون هنالك اختالف بين
االوراق المقدمة والبيانات على الفورم .
ان اعداد التصاريح المتاح صرفها محدودة واالولوية للمتقدمين بطلباتهم اوال ،كما
يرجى طباعة االوراق المطلوبة على ورقة واحدة فقط مع مالحظة انه في حال عدم
احضار وصل مالي خالل الموعد المذكور في االعالن يلغى الطلب ويعتبر الطالب
مستنكفا ويفقد حقه ويمنح التصريح لطالب اخر.

