مشروع ممول من االتحاد األوروبي

صندوق اللجوء والهجرة واالندماج )FAMI( 2020 -2014
الحرف ج)  -تعزيز نظام االستقبال  ON 1 -صندوق اللجوء والهجرة واالندماج  - 2020-2014الهدف المحدد  .1اللجوء  -الهدف الوطني
األول والثاني  -اعالن عن إنشاء مسارات فردية االستقاللية االجتماعي واالقتصادي

استمارة المترشح
اللقب

_____________________________________________________________________

االسم

_____________________________________________________________________

تاريخ الميالد

_____________________________________________________________________

مكان الميالد

_______________________ دولة الميالد

عنوان االقامة

_____________________________________________________________________

عنوان السكن الحالي

_____________________________________________________________________

رقم الهاتف

_______________________ البريد اإللكتروني

_______________________________

_______________________________

متحصل على اللجوء حماية الدولية أو الفرعية

نعم



ال



هل انت خارج برنامج استضافة المهاجرين

نعم



ال



تاريخ الخروج (او المتوقع للخروج)

____________________________________________________

مركز االستقبال

____________________________________________________

المستوى الدراسي المتحصل عليه:


شهادة الدراسة الثانوية التي تم الحصول عليها .بعد مسيرة دراسية ال تقل عن  12سنة



شهادة الدراسة الثانوية التي تم الحصول عليها .بعد مسيرة دراسية ال تقل عن  11سنة  +سنة واحدة من الجامعة



شهادة الدراسة الثانوية التي تم الحصول عليها .بعد مسيرة دراسية ال تقل عن  10سنة  +سنتان من الجامعة



درجة البكالوريوس ()BACHELOR



درجة (الماجستير درجة

نوع الدبلوم العالي

_____________________________________________________________________

المدرسة

_____________________________________________________________________

الدبلوم الذي تحصلت عليه للوصول إلى الجامعة ،تم منحه من دون اجراء االختبارات الوطنية اخراى؟

نعم



ال 

هل من الممكن تقديم نسخة من الشهادات المدرسية  /الدبلوم  /وثائق من الجامعة

نعم



ال 

مستوى إتقان اللغات:

اإليطالية
اإلنجليزية
الفرنسية
العربية
أي الشهادات اخرى:

ال شيء

قواعد

متوسط

جيد

ممتاز


























_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
هل بامكانك استخدام جهاز كمبيوتر شخصي او كمبيوتر محمول مجانا:

نعم



ال



هل بامكانك استخدام جهاز لوحي أو هاتف ذكي مجانا:

نعم



ال



إمكانية الوصول إلى اتصال باإلنترنت:

نعم



ال



مستوى المعرفة ألدوات تكنولوجيا المعلومات (األجهزة والبرامج)

ضعيفة



متوسطة



جيدة



أي مجال دراسي يثير اهتمامك أكثر:


االقتصاد



هندسة



القانون



علوم االتصال



علم النفس



التراث الثقافي



ال اعرف

يجب إرسال نموذج الطلب هذا إلى عنوان البريد اإللكتروني:
destinazionecomune@uninettunouniversity.net
-

إذا أمكن  ،أرفق نس ًخا من المستندات التالية:
وثيقة الهوية
نسخ من الدبلومات  /الشهادات المدرسية (مع الترجمة  ،إن وجدت)

تاريخ ،المكان

____________________

توقيع المستفيد

______________________

موافقة على الخصوصية

بعد أن تلقينا ،بموجب أحكام المادة  13من المرسوم التشريعي رقم  196الصادر في  30حزيران  /يونيو  ،2003المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية ،وعلى وجه الخصوص بعد
إبالغه بما يلي:
•سيقوم برنامج انتقرا التعاوني والجامعة الدولية عن بُعد أونينتونوبمعالجة البيانات الشخصية المقدمة من الموقع أدناه والواردة في هذا النموذج أو في قواعد بيانات الكمبيوتر الخاصة بـ برنامج
انتقرا التعاوني و الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو ،وفقًا للتشريعات المذكورة أعاله ،وأن هذه المعالجة ستحتوي على البيانات ،ربما تكون ذات طبيعة حساسة أيضًا ،وهي ضرورية لتنفيذ التدابير
الالزمة لحل المشكلة المقدمة;
• قد يتم الكشف عن البيانات الشخصية إلى هيئات أو هيئات عامة أو خاصة ،وطنية أو أجنبية ،لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين ،إلى السلطات الوطنية أو الدولية ،مختصة ،حتى بطريقة آلية،
من أجل الوفاء الصحيح بكامل أو جزء من المهمة أو عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو ،مرة أخرى ،في تنفيذ أمر من السلطات الشرعية;
•سيتم إجراء المعالجة يدويًا و  /أو بشكل آلي ،مع مراعاة المتطلبات التي تمليها المادة 31 .وما يليها القانون;
أمرا ضروريًا لألنشطة الضرورية من أجل حل واضح للمشكالت المقدمة .أي رفض إليصال هذه المعلومات ،باإلضافة إلى عدم التوقيع على نموذج  ،واإلفراج عن
•يعد توفير البيانات الشخصية ً
الموافقة ،سيجعل من المستحيل تنفيذ نشاط و تقديم المساعدة المطلوب;
مراقبو البيانات هم برنامج التعاون االجتماعي انتقرا ،في شخص الرئيس ،والممثل القانوني المؤقت ،والجامعة الدولية عن بُعد أونينتو .
أوافق على معالجة بياناتي الشخصية ،بما في ذلك صراحةً البيانات الحساسة ،والسماح بالوصول ،وفقًا للمادة  116من القانون ،إلى بنوك البيانات التابعة للكيانات التي تقدم الخدمات ،للحصول على
البيانات الالزمة لتنفيذ المهمة .كما يسمح لك باستخدام البيانات المذكورة أعاله لمزيد من األنشطة القانونية باإلضافة إلى المعلومات واألنشطة الترويجية لخدماتها التي ال يغطيها هذا التفويض

تاريخ

____________________

توقيع

______________________

المادة  .7المرسوم التشريعي " 2003/196الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية والحقوق األخرى".
 .1يحق للطرف المعني الحصول على تأكيد لوجود أو عدم وجود بيانات شخصية تخصه ،حتى لو لم يتم تسجيلها بعد ،واتصاالتهم بشكل واضح.
 .2يحق للمهتم الحصول على المؤشر:
أ .أصل البيانات الشخصية؛ ب .طرق وأغراض المعالجة؛ ج .المنطق التطبيقي في حال تمت المعالجة البيانات باستخدام األجهزة اإللكترونية؛ د .هوية المالك والمدير والممثل المعين بموجب الفقرة
 2من المادة 5؛ يكون .الموضوعات أو فئات الموضوعات التي قد يتم توصيل البيانات الشخصية إليها أو الذين يمكنهم التعرف عليها كممثل معين في إقليم الوالية أو المديرين أو الوكالء.
 .3يحق للطرف المهتم الحصول على:
أ .تحديث البيانات أو تصحيحها أو تكاملها عند الرغبة؛
ب .إلغاء البيانات التي تمت معالجتها أو تحويلها إلى نموذج مجهول أو حظرها بما يخالف القانون ،بما في ذلك البيانات التي ال تحتاج إلى االحتفاظ بها لألغراض التي تم من أجلها جمع البيانات أو
معالجتها الحقًا;
ج .الشهادة بأن العمليات المشار إليها في الفاقرتين أ) و ب) قد تم لفت االنتباه إليها ،أيضًا فيما يتعلق بمحتواها  ،ألولئك الذين تم إرسال البيانات إليهم أو نشرها ،إال في الحالة التي يثبت فيها هذا
االستيفاء استحالة تنطوي على استخدام وسائل ال تتناسب بشكل واضح مع الحق المحمي.
 .4يحق للطرف المعني أن يعترض كليًا أو جزئيًا على :أ .ألسباب مشروعة لمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة به  ،حتى لو كانت ذات صلة بالغرض من الجمع ؛ ب .لمعالجة البيانات الشخصية
المتعلقة به لغرض إرسال مواد إعالنية أو مبيعات مباشرة أو إلجراء أبحاث السوق أو االتصاالت التجارية .

تاريخ

____________________

توقيع

______________________

