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ٔصاسج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحث 
 انعهًٙ

 جايعح االَثاس

 كهٛح انحاسٕب
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 انعًٛذ انغٛذ كهًخ
 نمى ا ي اإلَساٌ عهى انز٘ هلل انحًذ

 ٔاَفعُمما ُٚفعُمما يمما عهًُمما انهٓممى,  ٚعهممى

 ..عهًا ٔصدَا عهًتُا تًا

 جايعممح فممٙ انحاسممٕب كهٛممح تعتثممش

 َٕعٓمممما يممممٍ األٔنممممٗ انكهٛممممح َثمممماساأل

 ٔيُممممممز.  انعممممممشا  فممممممٙ ٔتخصصممممممٓا

 عهٗ انكهٛح أخزخ اٌٜ ٔحتٗ أسٛسٓات

 انًجتًمع  أغُاء تٕاقع انُٕٓض عاتقٓا

 انحذٚثح انتخصصاخ فٙ انعهًٛح انُظشٚح األكادًٚٛح انجٕاَة يختهف فٙ عال يستٕٖ عهٗ تخشٚجٍٛ

 سصممُٛح داسسممّٛ يُمماْ  تتُفٛممز انكهٛممح ٔتقممٕو.  انًعهٕيمماخ ٔتكُٕنٕجٛمما َٔظممى تانحٕاسممٛة انًشتثطممح

ٙ  نهتطمٕس  جٕاَثٓا يٍ كثٛشج فٙ يٕاكثح ٘  انًتسماس   انعمانً ٙ  ٚحصمم  انمز  سمٕاء  انتخصصماخ  ْمزِ  فم

 . انًاجستٛش/  انعهٛا انذساساخ يستٕٖ عهٗ أٔ األٔنٛح انذساساخ يستٕٖ عهٗ

 طًٕحممح خططممًا نهكهٛممح فمماٌ ٔانًعهٕياتٛممح انحٕاسممٛة يجممال فممٙ انًتسمماسعح نهتطممٕساخ َٔظممشا

 انعانًٛممح ٔ انعشتٛممح انجايعمماخ فممٙ يُمماةشج ٔأقسمماو كهٛمماخ يممع ٔانثقممافٙ انعهًممٙ ٔانتعممأٌ نهُسممٛ 

 يممٍ تعممانٗ تأرَممّ انكهٛممح يممٍ سممٛجعم ٔتًمما انًسممتٕٚاخ أعهممٗ إنممٗ نممذُٚا انذساسممح تًسممتٕٖ نالستقمماء

 يتًٛمضا  تعأَما  ٚتطهمة  انسايٙ انٓذف ْزا يثم تحقٛ  أٌ شك ٔال..  تانثُاٌ إنٛٓا ٚشاس انتٙ انًفاخش

ٍ  انجايعح يٍ فعاال دعًا ٚتطهة كًا,  ٔطهثتٓا ٔيُتسثٛٓا انكهٛح تذسٚسٙ كافح قثم يٍ  انًجتًمع  ٔيم

 . تعانٗ اهلل يشضاج فّٛ نًا ٔتقذيّ تاستقائّ ٚسٓى تًا خذياتٓا نّ تقذو الٌ انكهٛح تصثٕ انز٘

 محذ زلًذ يشرضٗ د.و.أ

 انكهٛخ عًٛذ
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 انكهٛخ سؤٚخ
 

ّ  يزفبػهخ اإلَسبَٙ انفكش رؽٕس نًٕاكجخ انًؼهٕيبد َٔظى انحبسجبد ػهٕو فٙ انشٚبدح"   ٔيُفزحهخ   يؼه

 " انشبيهخ انغٕدح يؼبٚٛش ٔفك ػهّٛ

 انكهٛخ سعبنخ
 

 ػبنٛهخ  ثمهذساد  رزًزهغ  كهٕادس  نجُبء ٔػبنًٛب يحهٛب انًُبظشح انكهٛبد يغ ٔانؼهًٛخ انجحضٛخ ثبنمذسح انزًٛٛض" 
  "انذٔنٛخ انًؼبٚٛش حست يؼّ يزفبػهخ ٔ  يغزًؼبرٓب ايبو يسئٕنخ انًؼهٕيبد َٔظى انحبسجبد يغبل فٙ

  انكهٛخ أْذاف
 

 .أَظًخ ٔيحههٙ حبسجبد يجشيغٙ رخشٚظ خالل يٍ يزًٛض يؼهٕيبرٙ يغزًغ أػذاد -1

 .انًؼهٕيبد َٔظى انحبسجبد ػهٕو يغبل فٙ انحذٚضخ ثبنًؼبسف انؽبنت رضٔٚذ -2

ٙ  انًزسهبسػخ  انزؽٕساد يغ انزؼبيم ػهٗ انًسزمجهٛخ لذسارٓى ٚكفم ثًب انكهٛخ ثئلسبو انذاسسٍٛ رٕعّٛ -3  فه

 .انًسزمجهٛخ نهزحذٚبد انًُبسجخ انحهٕل ٔإٚغبد انًؼهٕيبد َٔظى انحبسجبد ػهٕو يغبالد

 ٔانًؼبْههذ انغبيؼههبد يههغ ػهًٛههخ لُههٕاد فههز  خههالل يههٍ انؼهًٛههخ اْزًبيبرههّ يٕاصهههخ يههٍ انؽبنههت رًكههٍٛ -4

 .انزخصصٛخ ٔانُذٔاد انًخزهفخ ثبألَشؽخ انًشبسكخ خالل ٔيٍ األخشٖ

ٙ  انًسههبًْخ  -5 ٍ  انًغزًههغ  خذيههخ  فهه  ٔانخهههذيبد انًسههزًشح  انزههذسٚت  ٔثههشايظ  انذساسههبد  أػههذاد  خهههالل يهه

 .رؽٕسِ ػهٗ ٔرسبػذ انًغزًغ حبعبد رهجٙ انزٙ انًؼهٕيبرٛخ

 ٔانًسههبًْخ انًخزهفههخ انذٔنههخ نًؤسسههبد ٔاسزشههبسٚخ ثحضٛهخ  خههذيبد ثزمههذٚى انكهٛههخ  ٔحههذاد دٔس رفؼٛهم  -6

 . انًغزًغ يشكالد حم فٙ االٚغبثٛخ
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 احلبعٕة كهٛخ عٍ َجزح

 

و نزكٌٕ إظبفخ ػهًٛخ عذٚذح يغ ثمٛخ 1111ػبو  األَجبساسزحذصذ كهٛخ انحبسٕة فٙ عبيؼخ 

رحمٛك ْذفٓب  إنٗٔرؽً  انكهٛخ  األَجبسانكهٛبد فٙ انغبيؼخ، ْٔٙ انكهٛخ انزبسؼخ فٙ عبيؼخ 

فٙ انٕصٕل يٍ اعم رخشٚظ كٕادس ػهًٛخ يؤْهخ فٙ يغبل انجشيغٛبد ٔصُبػزٓب نشفذ دٔائش 

د انمؽش كَٕٓب انكهٛخ انذٔنخ ٔانمؽبع انخبص، ٔرسزمؽت انكهٛخ ؼهجزٓب يٍ عًٛغ يحبفظب

فٙ انمؽش، أيب يٍ حٛش ششٔغ انمجٕل نهًزمذيٍٛ فٛٓب فٓٙ َفس ظٕاثػ  األٔنٗ يٍ َٕػٓب

انمجٕل انًؼًٕل ثٓب فٙ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ ٔرعى انكهٛخ حبنٛب لسًٍٛ ًْب 

يٕصػٍٛ  خاألٔنٛؼبنجب نهذساسبد   (451)لسى ػهٕو انحبسجبد ٔلسى َظى انًؼهٕيبد ٔثٕالغ 

 ػهٗ انمسًٍٛ ، ٔػهٗ انشغى يٍ حذاصخ رأسٛس انكهٛخ فمذ حصهذ انكهٛخ ػهٗ انًشرجخ األٔنٗ
 -2221، 2221 -2222، 2222-1111 خو انذساسٕٛاػألخالل ا انًشكضٚخ ثباليزحبَبد

نُٛم شٓبدح انًبعسزٛش  2222-2221،أيب ثبنُسجخ نهذساسبد انؼهٛب فمذ رى فزحٓب سُخ 2222

ثسجت ظشٔف انحشة األخٛشح  2222-2222ٔرٕلفذ نهفزشح  .فٙ لسى ػهٕو انحبسجبد 

ٔالصانذ  2222-2222 األيُٙ فٙ انًحبفظخ ٔرى إػبدح فزحٓب نهؼبو انذساسٙ سٔانزذْٕ

فٙ انكهٛخ أػذاد كجٛشح يٍ األعٓضح انحذٚضخ ٔانًزؽٕسح نشفذ يخزجشاد انكهٛخ  .يسزًشح حبنٛأ

يخزجشاد نهحٕاسٛت يغ يخزجش يُؽك (  2)  ػهٗ حبعخ انؽهجخ فٙ انزؼهٛى، يٕصػخ ٔسذ

رنك فمذ رى رٓٛئخ يخزجش نزصف  اإلَزشَذ نغًٛغ  إنٗٔيخزجش نهًؼبنغبد انًبٚكشٔٚخ، يعبفب 

 . انؽهجخ السزغالنّ فٙ أٔلبد انفشاؽ ٔانكهٛخ يسزًشح ثًشحهخ انجُبء يسزمجاًل
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 يعبٌٔ انعًٛذ نهشإٌٔ انعهًٛخ

 

 انذكزٕس صالح عٕاد

 يعبٌٔ انعًٛذ نهشإٌٔ االداسٚخ

 

 انذكزٕس عٓٛم زلًذ
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 اقغبو انكهٛخ
  :قغى عهٕو احلبعجبد
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 قغى َظى ادلعهٕيبد
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نغاٚح  1001-1002 انتأسٛساعذاد خشٚجٙ انكهٛح يُز جذٔل ٚثٍٛ 
1022-1021 

   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

نغاٚح  1001-1002 انتأسٛساعذاد خشٚجٙ انكهٛح يُز سسى تٛاَٙ ٚثٍٛ 

1022-1021
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 انذساعبد انعهٛب: 

ؼهٛب )انًبعسزٛش( نإلسٓبو فٙ إصشاء انًؼشفخ انثبة انمجٕل نهذساسبد   لبيذ كهٛزُب ثفز

ٔرأْٛم انكفبءاد انؼهًٛخ ٔانًُٓٛخ انًزخصصخ نًسبٚشح انزمذو انسشٚغ نؼهٕو انحبسجبد 

ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد ٔنهًسبًْخ فٙ يؼبنغخ لعبٚب انًغزًغ خصٕصب فٙ انغبَت انزؼهًٛٙ 

 .ٔاألكبدًٚٙ

 انذساعبد انعهٛب ادلقجٕنني يف انكهٛخ دغت االعٕاو انذساعٛخجذٔل ٚجني اعذاد طهجخ 

 انًغًٕع ػذد االَبس ػذد انزكٕس انسُخ انذساسٛخ د

2.         
        

2002-2003 10 2 12 

1.         
        

2003-2004 

 رى اغالق انذساسبد انؼهٛب خالل ْزِ انفزشح

3.         
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6.         
        

2007-2008 5 3 8 

7.         
        

2008-2009 10 6 16 

8.         
        

2009-2010 8 2 10 

9.         
        

2010-2011 6 5 11 

20.    
      

2011-2012 8 8 16 

22.    
      

2012-2013 3 4 7 

 سعى ثٛبَٙ ٕٚضخ طهجخ انذساعبد انعهٛب ادلقجٕنني يف انكهٛخ دغت األعٕاو انذساعٛخ
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 َشبطبد انكـــهٛــخ

 

 -:سبًْذ انكهٛخ ثبنؼذٚذ يٍ انُشبؼبد انؼهًٛخ داخم ٔخبسط انمؽش ٔيُٓب

 .يؼشض نهجشايغٛبد ثًُبسجخ احزفبالد ٕٚو انغبيؼخ . 1

 .((انصُبػخ انجشيغٛخ ٔآفبلٓب انًسزمجهٛخ)) انُذٔح انسُٕٚخ االٔنٗ ثؼُٕاٌ . 2

 ((.ITX2222))انًشبسكخ فٙ انًؼشض انؼشالٙ انذٔنٙ االٔل نهحبسٕة . 3
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 .انًشبسكخ فٙ َشبؼبد انًغهس انؼشثٙ نزذسٚت ؼالة انغبيؼبد انؼشثٛخ. 4

 .انًشبسكخ فٙ َذٔح رؽجٛمبد انحبسٕة فٙ لؽبع انكٓشثبء. 5

إلبيخ انُذٔح انؼهًٛخ انسُٕٚخ . 6

ركُٕنٕعٛب ))انضبَٛخ ثؼُٕاٌ 

 ((.انًؼهٕيبد ٔآفبلٓب انًسزمجهٛخ

إلبيخ انُذٔح انؼهًٛخ انسُٕٚخ . 2

انزغبسح ))انضبنضخ ثؼُٕاٌ 

 ((.خاالنكزشَٔٛ

فٙ انًؤرًش  ًاانكهٛخ ػعٕ. 2

انذٔنٙ انؼشثٙ نزكُٕنٕعٛب 
 .ACITانًؼهٕيبد 

فٙ انًغهخ  انكهٛخ ػعًٕا. 1

 .انؼشثٛخ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد

 .انكهٛخ ػعًٕا فٙ انغًؼٛخ نؼًٕيٛخ نكهٛبد انحبسجبد ٔانًؼهٕيبد فٙ انغبيؼخ انؼشثٛخ. 12

 -:ٚهٙ مبب انطبنت ٚهزضو : (1)ادلبدح

 واظؾقث اظعاظل اظؿعؾقؿ وزارة تصدرػا اظيت واالواعر واظؿعؾقؿات اظداخؾقة واظؼقاغني باألغظؿة اظؿؼقد : واًلأ

 (. اٌعفد،م اهلقؽة ،اىاععة) وعؤدلاتفا اظعؾؿل

 اظػنت إثارة تعؿد او بلقء اظؼقعقة اٌشاسر او اظقرـقة اظقحدة او اظدؼـقة باٌعؿؼدات اٌلاس سدم : ثاغقًا

 .ضقال او صعال اظعرضقة او اظطائػقة
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 او اظقزارة مسعة ادي االداءة سدم : ثاظـًا

 او داخؾفا اظػعؾ او باظؼقل عؤدلاتفا

 .خارجفا

 اظلؾقك عع ؼؿـاصك عا طؾ وـب : رابعًا

 واحرتم سال اغضؾاط عـ اىاععل

 واٌقزػني اظؿدرؼس وػقؽة ظإلدارة

 .اظطؾؾة بني واظؿعاون اظزعاظة وسالضات

 دقؤثر ياظذ اظؼقؼؿ اٌـضؾط اظلؾقك : خاعلًا

 اظرتذقح او اظؿعقني سـ سؾقف اجيابا

 .اظدرادقة واظزعاظة ظؾؾعـات

 ذأغف عـ سؿؾ اي سـ االعؿـاع : داددًا

 واظلؽقـة واظطؿأغقـة باظـظام االخالل

 او اظؽؾقة) اىاععل ايرم داخؾ

 سؾقف اظؿقرؼض او اٌشارطة او(ماٌعفد

 .بف اظؼائؿني سؾك اظؿلرت او

 اٌلؿؾزعات سؾك احملاصظة : دابعًا

 اهلقؽة او اىاععة وممؿؾؽات اظدرادقة

 .اٌفد او اظؽؾقة او

 اظدرادة دري حبلـ االخالل سدم : ثاعـًا

 .اٌعفد او اظؽؾقة سي

 ظؾطؾؾة اٌؼرر اٌقحد باظزي اظؿؼققد : تادعًا

 او جاععة طؾ خصقصقة تراسك ان سؾك
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 .حدة سؾك ػقؽة

 ذأغفا عـ تـظقؿات ضقام ادي اظدسقة وـب : ساذرًا

 صـقف عـ صـػ اي مماردة او اظؿػرضة تعؿقؼ

 .االجؿؿاسل او اظدؼين او اظلقادل االضطفاد

 دقادل تـظقؿ او حزب ألي اظدساؼة وـب : سشر حادي

 سي ذظؽ طان دقاء رائػقة او سرضقة جمؿقسة او

 .غدوات اضاعة او واٌؾصؼات واظالصؿات اظصقر تعؾقؼ

 او حماضرات إلظؼاء حزبقة ذكصقات دسقة سدم: سشر ثاغل

 ايرم داخؾ دسائقة دؼـقة او حزبقة غدوات اضاعة

 .اظقرـقة اظقحدة سؾك حػازا اىاععل

 ثبنزُجّٛ انطبنت ٚعبقت: (2) ادلبدح

  :االرٛخ ادلخبنفبد اسركت ارا

 اٌقحد باظزي اظؿؼققد سدم •

 .اهلقؽة او اىاععة سي اٌؼرر

 اظزعاظة سالضات سؾك االداءة •

 باظؼقل واوزه او اظطؾؾة بني

 .اظطؾؾة احد سؾك

 انطبنت ٚعبقت:  (3)ادلبدح

 ادذٖ اسركت ارا ثبإلَزاس

  :االرٛخ ادلخبنفبد
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 .اظؿـؾقف بعؼقبة ععاضؾؿف دؾؼ عع اظؿـؾقف ؼلؿقجب صعال •

  .اظؽؾقة او اهلقؽة او اىاععة سي واظلؽقـة واظطؿأغقـة باظـظام اخالظف •

 :االرٛخ ادلخبنفبد ادذٖ اسركت ارا ٕٚيب (33) دلذح ثبنفصم انطبنت ٚعبقت :(4) ادلبدح

  .االغذار بعؼقبة ععاضؾؿف دؾؼ عع االغذار ؼلؿقجب صعال •

 . اظؿدرؼلقة اهلقؽة اسضاء شري عـ اىاععة عـؿليب احد سؾك باظؼقل واوزه •

 . اظؽؾقة داخؾ اظقف ؼلئ مبا اظؿدرؼلقة اهلقؽة اسضاء بأحد باظؿشفري ضقاعف •

 .واآلداب اظعام باظـظام ختؾ اظيت – اىاععل ايرم داخؾ – عؾصؼات بقضع ضقاعف •

 دساعٛخ عُخ عٍ رضٚذ ال دلذح اجلبيعخ يٍ ادلإقذ ثبنفصم انطبنت ٚعبقت :(5)ادلبدح

  :انزبنٛخ ادلخبنفبد ادذٖ اسركت ارا ٔادذح
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 .اىاععل ايرم داخؾ ايزبقة او اظلقادقة اظؿفؿعات او اظعرضقة او اظطائػقة اظؿؽؿالت سؾك حرض او عارس •

 . اظؿدرؼلقة اهلقؽة اسضاء شري عـ اىاععة عـؿليب احد سؾك باظػعؾ اسؿداؤه •

 .اظطؾؾة زعالءه ضد اظعـػ ادؿعؿاظف •

 .علؾقة سـػ بأسؿال باظؼقام اظؿفدؼد •

 .اىاععل ايرم داخؾ اجازه بدون او بإجازة بأغقاسف اظلالح ريؾف •

 .اظؽؾقة او اىاععة ممؿؾؽات سي اضرارا اىلقؿ بإػؿاظف او سؿدا احداثف •

 . اظدؼـقة اٌعؿؼدات او اظقرـقة ظؾقحدة اداءتف •

 .خارجفا او اٌعفد او اظؽؾقة داخؾ سي اظؿدرؼلقة اهلقؽة اسضاء احد سؾك باظؼقل واوزه •

 اظؿعؾقؿات ػذه عـ (4) اٌادة سي سؾقفا اٌـصقص االصعال احد ارتؽابف تؽرار •

 .اظػعؾ او باظؼقل اهلقؽة او اىاععة مسعة ادي االداءة •

 .اظدرادة دري حبلـ اٌؿعؿد اخالظف •

 .اظؽؾقة وعـؿليب اظطؾؾة زعالءه سؾك االحؿقال او اظـصب ارتؽابف ثؾقت •

 أ اجلبيعخ يٍ ٔثقشاس ادلعٓذ أ انكهٛخ يٍ انُٓبئٙ ثبنفصم انطبنت ٚعبقت :(6)ادلبدح

 :االرٛخ ادلخبنفبد ادذٖ اسركت ارا قٛذِ ٔٚشقٍ اذلٛئخ
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  .اظؿعؾقؿات ػذه عـ (5) اٌادة سي سؾقفا اٌـصقص اٌكاظػات احدى تؽراره •

 .اٌعفد او اظؽؾقة او اهلقؽة او اىاععة سي احملاضرؼـ او اظؿدرؼلقة اهلقؽة اسضاء احد سؾك باظػعؾ اسؿداؤه •

  .اظعاعة واآلداب ظألخالق وعـاف عشقـا صعال اتقاغف •

 .اظؿزوؼر سؾك احملرضني عـ طقغف او عزوره بؽقغفا سؾؿف عع عزوره وثائؼ او طؿؾا او علؿـدات اي تؼدميف •

 .سؾقف اٌلاسدة او صقف اذرتاطف او  اىاععل ايرم داخؾ واظطؿأغقـة باألعـ خيؾ سؿال ارتؽابف ثؾقت •

 .دـة عـ طـر ال صقفا حمؽقعقؿف عدة تزؼد باظشرف خمؾة جـقة او حبـاؼة سؾقف ايؽؿ سـد •
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  :(7)ادلبدح

 اظطاظب سؾك اظؿعؾقؿات ػذه عـ (6)و(5)و(4)و(3) و(2) اٌادة سي سؾقفا اٌـصقص اظعؼقبات صرض الميـع •

 .اظعؼابقة اظؼقاغني رائؾة هت اٌكاظػة وضعت اذا اخرى اظعؼقبات صرض عـ , اٌكاظػ

  .اٌعفد او اىاععة خارج اظقف غلب صعؾ سـ اظطاظب ضد جزائقة دسقى حرطت اذا •

 عـ اثـني سضقؼة اظعؿقد ععاون برئادة عـ اظطؾؾة اغضؾاط ىـة اٌعفد او اظؽؾقة سؿقد ؼشؽؾ :(8)ادلبدح

 (اٌـؿكب )اظطؾؾة اهاد سـ وممـؾ , ضاغقغقا االسضاء احد ؼؽقن ان سؾك اظؿدرؼلقة اهلقؽة اسضاء

 .اظؾفـة عؼررؼة بأسؿال االدارؼني اٌقزػني احد وؼؽؾػ

 .انطهجخ اَضجبط جلُخ ثٓب رٕصٙ يبمل اَضجبطٛخ عقٕثخ ا٘ فشض جيٕص ال :(9)ادلبدح

 رلهظ يٍ ثقشاس انزعهًٛبد ْزِ يف عهٛٓب ادلُصٕص االَضجبطٛخ انعقٕثبد رفشض:(13)ادلبدح

 .ادلعٓذ أ انكهٛخ انعًٛذ اىل صالدٛبرّ ختٕٚم ٔنهًجهظ ادلعٓذ أ انكهٛخ
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 :(11)ادلبدح

 .ضطعقة االغذار او اظؿـؾقف سؼقبة تؽقن •

 ضرار سؾك االسرتاض ؼقعا ثالثقن (33) سـ تزؼد ال ٌدة اٌعفد او اظؽؾقة عـ اٌػصقل ظؾطاظب •

  .ضطعقا ضراره وؼؽقن اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس ظدى اظػصؾ

 اظػصؾ ضرار سؾك االسرتاض ؼقعا ثالثقن (33) سـ تزؼد ٌدة اٌعفد او اظؽؾقة عـ اٌػصقل ظؾطاظب •

 .ضطعقا ضراره وؼؽقن اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس ظدى

 عـ (4)و(3)و(2) اظؾـقد سي سؾقفا اٌـصقص اظػصؾ ضرارات سؾك االسرتاض حؼ ظؾطاظب :(12)ادلبدح

 خالل االسرتاض حؼ وظف تؾؾقغف تارؼخ عـ اؼام دؾعة (7) خالل اظؿعؾقؿات ػذه عـ (11) اٌادة

 .االسالغات ظقحة سي اظػصؾ ضرار غشر تارؼخ عـ ؼقعا سشر زيلة (15)

 زيلة (15) سـ تؼؾ ال عدة اٌعفد او اظؽؾقة سي االسالغات ظقحة سي اظعؼقبة ضرار ؼعؾؼ :(13)ادلبدح

 .هرؼرؼا اظطاظب اعر وظل وؼؾؾغ , ؼقعا سشر
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 احلبعٕة كهٛخ يف ادلزجعخ االيزذبَٛخ انزعهًٛبد

 

 اظؽؾقة سي اظػرع او اظؼلؿ جمؾس عـ باضرتاح اٌعفد جمؾس او اظؽؾقة جمؾس حيدد:(1)ادلبدح

 سؾك غلؾؿفا واحؿلاب اجرائفا وطقػقة وغقسفا اظلعل اعؿقاغات سدد اضلام صقفا تقجد ال اظيت

 عـ اٌائة عـ زيلني 533 سـ تزؼد وال اٌائة عـ ثالثني 333 سـ اظلعل درجة ؼؼؾ ال ان

 اظؽؾقة جملؾس غلؾؿفا صقرتك واظؿطؾقؼقة اظعؾؿقة اظطؾقعة ذات اٌقاضقع سدا اظـفائقة اظدرجة

 .اظػـقة اٌعاػد ػقؽة جمؾس او اىاععة او

  :(2)ادلبدح

 .اٌقاضقع ذيقع سي درؼا واظـاغل االول ظؾدورؼـ اظلـقي او اظػصؾل اظـفائل االعؿقان ؼؽقن •
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 ان سؾك اظلـة او اظػصؾ خالل اٌؼررة اٌقاضقع عػردات اظلـقي او اظػصؾل االعؿقان ؼؿضؿـ •

 ذظؽ ضؿـ تدخؾ وال ادؾقسا سشر زيلة (15) سـ اظػصؾقة ظؾدروس اظدرادة عدة تؼؾ ال

 .اظرمسقة واظعطؾ اظـفائقة االعؿقاغات

 

 تقزؼع عع ؼدردفا اظيت اٌقاضقع عػردات بربجمة اظؿدرؼلقة اهلقؽة سضق ؼؾؿزم :(3)ادلبدح

 واسالن اظدرادقة اظلـة بدء سي ذظؽ وؼعؾـ اظـفائل واالعؿقان اظلـقي اظلعل سؾك اظدرجات

 عـ اظـفائقة االعؿقاغات بدء ضؾؾ اؼام زيلة سـ ؼؼؾ ال مبا ظؾطؾؾة اظلـقي اظلعل درجات

 اضلام صقفا ظقس اظيت اظؽؾقات سي اظػرع ىـة رئقس او اظؼلؿ رئقس عصادضة بعد اظؼلؿ خالل

 .اٌذطقرة اظػرتة خالل اًطأ تصققح او اظدرجة سؾك االسرتاض ظؾطاظب وحيؼ

 دارة ال اطـر او دائؿقف ىـة اظعؿقد عـ باضرتاح اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس ؼؤظػ :(4)ادلبدح

 .اظدرادل اظعام خالل اعؿقاغات

 .عقضقع ظؽؾ باٌائة زيلقن (533) اظصغرى اظـفاح درجة تؽقن :(5)ادلبدح



 

 

 
 

24 

 واحد دـقؼا عقضقسا اظػصؾل غظام تعؿؿد اظل اظؽؾ سي صصؾقني عقضقسني طؾ حيلب :(6)ادلبدح

 داسات ظعدد االدغك ظؾقد علاوؼا اظػصؾل اٌقضقع داسات سدد ؼؽقن ان حاظة سي اال

 .اظدرادل اظعام خالل اظقاحد ظؾؿقضقع اظدرادة

:(7)ادلبدح

 

 اظدور اعؿقاغات بإداء االول اظدور اعؿقاغات سي اضؾ او اٌقاد بـصػ اظرادب ظؾطاظب ؼلؿح •

 .االول اظدور عـ رادؾا ؼعؿرب وبعؽلف . صقفا ردب اظيت اٌقاضقع سي اظـاغل

 ذيقع سي واعؿقاغا دواعا اظلـة ؼعقد واظـاغل االول اظدورؼـ عـ سي ردؾا اظطاظب اسؿرب اذا •

 سي ورد عا عراساة عع عؼؾقل تؼدؼر سؾك صقفا حصؾ اظيت وطذظؽ صقفا ردب اظيت اٌقاضقع

 .اظؿعؾقؿات ػذه عـ (18) احؽام
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 سـد صػف سي اٌلؿقدثة باٌقاضقع وؼطاظب احملذوصة اٌقاضقع عـ اظرادب اظطاظب ؼعػك •

 اذا اال خترجف او اسؾك صػ ادي اغؿؼاظف ادي ذظؽ ؼؤدي ال ان سؾك اظدرادقة اٌـاػج تؾدؼؾ

 .باظؾـد ورد عا عراساة عع ٌقضقع عطؾقب شري طان

 اٌقاضقع بعض سي وردقبف صقفا ػق اظيت اظدرادقة اٌقاضقع جبؿقع اظطاظب ناح حاظة سي •

 ردب اظيت باٌقاضقع حمؿال وؼؾؼك االسؾك ظؾصػ ناحف صقؿؿ ادغك صػ عـ بفا احملؿؾ

 .االسؾك اظصػ مبقاضقع ؼـفح مل ظق اظالحؼة اظلـة سي صقفا اظـفاح سؾقف وؼؿقجب صقفا

 صردي اٌقاضقع سدد حال سي اظؽلر جبربماٌقاد بـصػ اظرادب ظؾطاظب ؼلؿح :(8)ادلبدح

 ردب اظيت اٌقاضقع سي اظـاغل اظدور بغداء االول اظدور اعؿقان اضؾ او ( اظطاظب ظصاحل

 دواعا اظلـة ؼعقد واظـاغل االول اظدورؼـ عـ دور اي سي ردؾًا اظطاظب اسؿرب اذام.صقفا

 .عؼؾقل تؼدؼر سؾقفا حيصؾ اظيت وطذظؽ صقفا ردب اظيت اٌقاضقع سي واعؿقاغا

 اظدور اعؿقاغات سي عشارطؿف سدم طان اذا اظـاغل اظدور باعؿقاغات اٌشارك ظؾطاظب :(9)ادلبدح

 وسي رمسقة بقثائؼ ذظؽ ؼعزز ان سؾك اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس ؼؼره عشروع بعذر االول

 : االتقة التااي احدى
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 .اٌػاجئ اٌرض •

 .االودي اظدرجة عـ االضرباء احد وصاة •

 .اظدس حقادث •

 .اٌػاجئ اظؿقضقػ •

 اعؿقان صقفا ظقس اظيت اظؿطؾقؼل او اظعؿؾل اظطابع ذات اظدرادقة اٌقاضقع تلؿـين: (13)ادلبدح

 اظلـة بداؼة سي اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس ذظؽ وحيدد اظـاغل اظدور اعؿقان تأدؼة عـ غفائل

 .ظؾطؾؾة وتعؾـ

 .االحقال عـ حال بأي اظـاغل اظدور اعؿقان تأجقؾ جيقز ال :(11)ادلبدح

 اظدور عـ اظطاظب صقف نح اظذي ظؾؿقضقع اظـفائقة اظدرجة عـ درجات (13) تـزل :(12)ادلبدح

 عـ زيلقن 533 درجؿف صؿؽقن عؼؾقل بدرجة اظـفاح سدا اٌعدل احؿلاب سـد اظـاغل

 .اٌقضقع ذظؽ سي اٌائة



 

 

 
 

27 

 اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس ادي تقصقاتف عع وؼرصعفا اظـفائقة اظـؿائج اظؼلؿ جمؾس ؼعد :(13)ادلبدح

 .سؾقفا اظػـقة اٌعاػد رئقس او اىاععة رئقس عصادضة صقؿؿ اٌـؿفقة اظصػقف سدا واسالغفا إلضرارػا

:(14)ادلبدح

 

 سدد وؼراسك عقضقع طؾ سي سؾقفا حصؾ اظيت اظدرجات اداس سؾك اظطاظب ععدل حيلب •

 .عقضقع ظؽؾ اظقحدات

 .ؼقعا سشر زيلة (15) وٌدة ادؾقسقا غظرؼة داسة جفد اظقحدة تعد •

 وغصػ داسة سؿؾقة داسات ثالث وطؾ واحدة غظرؼة داسة اظؽؾقات سي سؿؾقة داسؿني طؾ تعادل •

 .اظـظرؼة اظلاسة اظعؿؾقة اظلاسة صؿعادل اٌعفد اعا داسة

 وؼؽقن دـقات اربع (4) عدتفا اظيت اظدرادات سي بظظؾطا اظؿكرج عرتؾة هؿلبم:(15)ادلبدح

 -:طاالتل اظلـقات تقزؼع

 .باٌؽة سشرة 133 االودي اظلـة •

 .باٌؽة سشرون 233 اظـاغقة اظلـة •
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 .باٌؽة ثالثقن 333 اظـاظـة اظلـة •

 .باٌؽة اربعقن 433 اظرابعة اظلـة •

 ازاء اٌؤذر اٌؽقؼة اظـلؾة سي دـة طؾ سي اظطاظب ععدل بضرب اظؿكرج ععدل حيؿلب •

 .اظطاظب خترج ععدل ػق اظدرادقة ظؾلـقات اٌقضقع وؼؽقن ذظؽ

 (:16)ادلبدح
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 :(17)ادلبدح

 سدم دـة احؿلاب اٌعفد وأ اظؽؾقة جمؾس تقصقة سؾك بـاءًا اهلقؽة جمؾس او اىاععة جملؾس •

 سي اظـاغقة اظلـة سي اظـاغل باظدور صقفا ؼشرتك مل اظيت اٌقاضقع سي ردب اظذي ظؾطاظب ردقب

 خارج بلؾب اظصقة وزارة سي اظقزارة سي خمؿصة ىـة ضؾؾ عـ عصدضا رؾقا تؼرؼرا تؼدميف حاظة

 .اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس بفا ؼؼؿـع االعؿقان صرتة سي ضاػرة ظؼقة او ارادتف سـ

 ظؾطاظب اظلؿاح اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس تقصقة سؾك بـاءا اهلقؽة جمؾس او اىاععة جملؾس •

 واحد دـقي مبقضقع اظـاغقة اظلـة سي ردقبف وطان عؿؿاظقؿني ظلـؿني اٌـؿفقة اظلـة سي اظرادب

 اٌدة اعضك ضد ؼؽقن ال ان سؾك اظـاظـة اظلـة سي االعؿقان ؼؤدي بان صصؾقني مبقضقسني او

 .اٌعفد او اظؽؾقة سي ظؾؼائف بفا اظلؿقح

 :اظؿاظقؿني اياظؿني إحدى سي اٌعفد او باظؽؾقة اظطاظب سالضة تـؿفل :(18)ادلبدح

 .صػف سي عؿؿاظقؿني دـؿني ردب اذا •



 

 

 
 

30 

 دـقات صقفا مبا اٌدة ػذه وغصػ ختصصف سي ظؾدرادة اٌؼررة اٌدة اظطاظب واوز اذا •

 .اظردقب وسدم اظؿأجقؾ دـقات ذظؽ ضؿـ هؿلب وال اظردقب

 او اظققعقة االعؿقاغات عـ اي سي اظغش حماوظة ثؾت او اظطاظب شش ثؾت اذا :(19)ادلبدح

 تؽرر واذا اظلـة ظؿؾؽ اٌقاضقع ذيقع سي رادؾا ؼعؿرب اظـفائقة او اظػصؾقة او اظشفرؼة او االدؾقسقة

 .دفالتفا عـ ضقده وؼرضـ اٌعفد او اظؽؾقة عـ ؼػصؾ ذظؽ

 :(23)ادلبدح

 ؼؼدم ان سؾك اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس بفا ؼؼؿـع عشروسة ألدؾاب واحدة ظلـة درادة ؼؤجؾ ان ظؾطاظب •

 .اظـفائل االعؿقان بداؼة عـ االضؾ سي ؼقعا ثالثني ضؾؾ اظؿأجقؾ رؾب

 ظلـة اظطاظب داردة ؼؤجؾ ان اٌعفد او اظؽؾقة جمؾس تقصقة سؾك بـاءا اهلقؽة ظرئقس او اىاععة ظرئقس •

 بداؼة عـ االضؾ سي ؼقعا ثالثني ضؾؾ اظؿأجقؾ رؾب ؼؼدم ان سؾك بفا ؼؼؿـع عشروسة وألدؾاب ثاغقة

 .اظـفائل االعؿقان
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 اظدرادل اظػصؾ سي اظػصؾل اظـظام تؿؾع اظيت اٌعاػد او اظؽؾقات سي اظطاظب درادة تأجقؾ جيقز ال •

 .ارادتف سـ خارج بلؾب طان اذا اال اظـاغل

 اٌعاد ػقؽة او اىاععة جمؾس عـ تقصقة سؾك بـاءا اهلقؽة او اىاععات رؤداء عـ خيقظف عـ او ظؾقزؼر •

 عـ (19) اٌادة سي جاء عا عراساة عع ثاظـة دـة اظطاظب درادة تأجقؾ بفا ؼؼؿـع عشروسة وألدؾاب اظػـقة

م.اظؿعؾقؿات ػذه
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 املوحد الزي تعليمات

 :االتل اظـقق وسؾك اىاععة جمؾس ضؾؾ عـ واٌؼرر اٌقحد اظزي بؿعؾقؿات االظؿزام اظطؾؾة ذيقع سؾك

 :نهطهجبد ثبنُغجخ انض٘

 .دادة ابقض ضؿقص •

 .(ضؿاش)دادة رصاصل تـقرة •

 .دادة ابقض اظراس حفاب •

 .(ذؿاءًا)دادة ادقد او غقؾل درتة •

 .دادة غقؾل او رصاصل اىؾة •

 :نهطالة ثبنُغجخ انض٘   

 .دادة ابقض ضؿقص •

 (.ضؿاش)دادة رصاصل دروال •

 (.ذؿاءًا)ادقد او غقؾل بؾقز •

 (.ذؿاءًا) دادة ادقد او غقؾل درتة •

 :احلبعٕة كهٛخ يف نهقجٕل اخلبصخ انششٔط

 .% 75 سـ اٌؿكرج اظطاظب ععدل ؼؼؾ الم-1

  .اظعؾؿل اظػرع  االسدادؼة ذفادة سؾك حاصؾم-2

 .اظؿؼـقة اٌعاػد خرجيل عـ االوائؾ 133 ال ضؾقلم-3
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 .دـة (24) سـ االوظقة ظؾدرادة اٌؿؼدم سؿر ؼزؼد الم-4

  .اخر ععفد او طؾقة سي ضؾقظف بعدم اظطاظب ؼؿعفدم-5

 :انطبنت قجم يٍ ادلطهٕثخ انٕثبئق

 .احملاصظة تربقة ضؾؾ عـ عصدضة االسدادؼة وثقؼةم-1

 .اٌدغقة االحقال ػقؼة عـ عؾقغة غلكةم-2

 .اظعراضقة اىـلقة ذفادة عـ عؾقغة غلكةم-3

  .اظدائؿة اظطؾقة اظؾفـة ضؾؾ عـ عصدق ريب تؼرؼرم-4

م.(4)سدد عؾقغة ذكصقة صقرم-6

 انكهٛخ رأعٛظانطهجخ االٔائم يُز 

 اظعامماظدرادل االدؿماظـالثل اظؼلؿ اظدرادة اٌعدل

 2332-2331 مسقةمسؾدماهللمريد سؾقممحادؾات صؾاحل 79.856

 2333-2332 حمؿدمسؾدماظلؿارمجاؼد سؾقممحادؾات صؾاحل 79.269

 2334-2333 دالممداوودمجدوع سؾقممحادؾات صؾاحل 83.26

 2335-2334 امساسقؾمرفماريد سؾقممحادؾات صؾاحل 83.55

 2336-2335 رضقةمربقعمػاذؿ غظؿ صؾاحل 86.38

 2337-2336 سؿرمسؾدماظؽرؼؿمجادؿ غظؿ صؾاحل 83.34

 2338-2337 حمؿدمصالحمابراػقؿ سؾقممحادؾات صؾاحل 88.21

 2339-2338 ؼادنيمدؾقؿمؼادني حادؾاتمسؾقم صؾاحل 89.19

 2313-2339 اريدمصؾقلمسؾدماظغػقر سؾقممحادؾات صؾاحل 82.26

 2311-2313 ددادمحازممسؾد سؾقممحادؾات صؾاحل 86.63

م2312-2311 سؾلمذيالمػالل سؾقممحادؾات صؾاحل 86.33

م
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ج  
ٌ
خش
َ
 عهٗ ٔثٛقخ انز

ْ
جبد أحلصٕل

َ
طه
َ
ز
ٌ
 ٔي

ْ
 ئجشاءاد

 أألساعبد نذ  أ
َ
 كبنٕسٕٚط(ٔنٛخ) انج

 إسِرالو إسِرًارج طَهة وثيقٌح انَرخرج ِيٍ ِوحَذج أنىثاِئْق. 

   َذْسذْيذ انِرسىْو انقاَىَيح ِتًىِجْة َوِصم َقٌثْط في ِوْحَذِج ِحساتاِخ أنكهيـح َوِتعـذد

ًَْطهىَتح  .انـَىثاِئق ان

   ًْاَرج )َذْسَهيْى َخهفيح َتيْضاء  ِتَحِجْى َصْغير عهى  ٌصىرراْخ+انِحساتاخ  َوِصم+ أإلْسِر

ًَْطهىتح انى (( ٌيهَىَح)ٌَْسَخح جُسيح + ( ٌيهىَحر )َفىاز انَسسخح َجٌَ+ َعَذْد انَىْثاِئق أن

 .ِوْحـَذج انـَىثـاِئـق 

  ًٌسَرهًح تاإلعِرًاد ًَْعهىياخ عهى انَطهثاخ ان عهى ٌَسَخح ِتطاَقح انَذَرجاخ  َيرْى إْدخال ان

ٍْ ِسْجم انَذَرجاْخ انعاو   (.انًاسرر شيد)ِي

   ًٌَُجَسج ِخالل ٌيذج ال َذق ٍْ ذأريخ َذقذيْى انَطهْة ْمإِسْرالْو انىثاِئق ان ٍْ أسثىعيٍ ِي  .ع

  َطريق  ٌذْرَسْم ٍْ ٍْ ِوْزاَرْج انخاِرجيح ِتَثريذ انٌكهيح وَع ًَطهىْب َذْصذيَقها ِي انَىثاِئْق ان

ًَْذ انٌكهيح َحْصرًا  .ٌيْعَر

   َطريق  ها انى اَنرْسإ ْضَرَغِنإْجراءاْخ َذْصذيْق  انَىْثاِئْق ٍْ ْ انخارجيح َذْرى َع ِوْزاَرج

ٌْ انَط –ِرئاَسح انجاِيْعح   . ِوْحَذْج انَىثاِئق وانَرْصذيقاْخ –َهثح ِقْسْى انَرْسجيم َوْشؤو

    ًَذ ِرئاَسح انجاِيعح في ِقْسْى ٍْ َطريْق ٌيْعَر ٌذرَسم انَىثاِئق انى ِوْزاَرج انخارجيح َع

ًَ ًَْثَهْغ ان  .طهىب ألغراض انرصذيقانَرْسجيم َوشؤوٌ انَطَهثح َتْعذ إْسِرْقطاع ان

  ٔ 
ْ
 دـ

َ
 ـــذ

َ
 ـقثــبئـ  ح انــٕ
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ْ
 أءأشئج

َ
 د ٔ

 
 ي
َ
 ز

َ
 ط
َ
 ه

ْ
 احل   جبد

 
 ص

َ
 ٕل عهٗ ٔ

ْ
 أ خ  ثٛق

َ
 نز
ْ
 خ
 
 ش

ْ
 ج

هٛبساعبد نذ  أ
 
 (ادلبج غزري) انع

  ًْاَرج َطَهْة أنَىثيقح أنَرْخُرْج ٍْ ِوْحَذج إنَىثاِئق ( انًاجسرير)هيا راساخ انُعهِذِنإْسرِهاْو إْسِر  .ِي

 ْطُجَل ْمِصَٔ ْتًِٕعنمبََٕٛخ ِثأ ْٕوُسنِشأذٚذ ْسَر ِٔ ْ َذْحفٙ   ْدَذَؼِثَٔانُكهٛخ بد سبْثنِحأح

َٕ ًَصبِئان  . خؽهَٕثك ان

  ِصىرْراخ َخهفيح َتْيضاء ِتَحْجى َصْغير عهى َعَذد + َوِصم أنِحساْتاْخ + أإلْسِرًاَرج )َذْسهْيى

ًَطهىتح   .انى ِوْحَذج انَىثاِئق( يهىَه)سخح جُسيحَُ ( +ُيهَىَه)َُْسخح َجىاز أنَسَفر+ انَىثاِئق ان

  ُيَقررَيْح أنِذراساخ أنُعهيا في ُكهَيح ( َُْسَخح ِتطاَقح انَذَرجاْخ+ أنْجايعي  َُْسَخح أالير)َجْهْة ٍْ ِي

 .أنحاسىب َوُذرَفْق َيَع أإلْسِرًاَرج 

  ًَح ًَْح أِنىثْاِئْق ِنَغَرْض إْكًاَنها ِيٍْ ِقَثْم أنِجَهح أنْري َذقىو ِتانْررَج ًَْح َذْرُج  .َذْسذْيذ قي

 َُْجس ًُ ٍْ َذأِريْخ َذْقذْيى أنَطَهْة مج ِخالل ُيَذج ال َذِقإْسِرالْو أنَىثاِئق أن ٍْ َشْهر ِي  . َع

 ًَأق ثاِئنَىأم َسْرُذ هيح ذ انُكًََرْعريق ُيَط ٍَْعهيح َوذ انُكرْيَثنخارجيح ِتأج زاَرِوٍْ ها ِيذيَقْصطهىب َذن

 . َحْصرًا

 َع رىنخارجيح َذأج زاَرِو ِنَغَرْض إرساَنها انىق ثاِئنَىأذيق  ْصءاخ َذأجرإ ْ ح ئاَسريق  ِرَطٍ

 .قثاِئانَىَذْذقيق  ج حَذِو – أنشؤوٌ انعهًيح وانَذراساخ أنُعهيا  سْىِق –عح نجاِيأ

 ٌْجيم َوْسنَرأسىْ ح في ِقَعنجاِيأح ئاَسذ ِرًََرْعريق ُيَط ٍْح َعجَينخاِرأج زاَرق انى ِوثاِئنَىأم َسْرُذ  شؤو
ًَأ طاْعْقسِرإ عْذثح َتَهنَطأ ًَأ ْغَهْثن  .ذيقْصنَرأأغراض ِن ىبْهَطن

 ٔدــــذح انــٕثــبئــق 
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الفحص الطبؽ ادتمارة متطلبات الحصول رلؼ  

 .الصباحؽ الحصول رلؼ ندخظ من ادتمارة الفحص الطبؽ من ذطبظ التدجيل .1

 ملء االدتمارة من قبل الطالب بالمطلومات الصحيحظ. .2

 توقيع ادتمارة الفحص الطبؽ من قبل رئيس القدم او من ينوبػ. .3

 توقيع ادتمارة الفحص الطبؽ من قبل المطاون الطلمؽ او من ينوبػ. .4

إلرطائكا ردد وتاريخ  الصباحؽ إرادة ادتمارة الفحص الطبؽ إلؼ ذطبظ التدجيل .5
 وختمكا.

الالزم حدب  إلجراءالمركز الصحؽ فؽ الجامطظ  إلؼاخذ ادتمارة الفحص الطبؽ  .6
 صالحياتػ.

 تتخذ الكليظ اإلجراء الالزم رند ذلك.  .7

رند تجاوز حالظ الطالب صالحيات المركز الصحؽ فؽ الجامطظ يحال إلؼ إحدى  .8
 المدتذفيات للحصول رلؼ إجازة مرضيظ.

تطاد اإلجازة المرضيظ إلؼ الكليظ إلحالتكا إلؼ اللجنظ الطبيظ المركزيظ فؽ كليظ  .9
 الطب التابطظ للجامطظ.

المركزيظ)بالموافقظ رند المصادقظ رلؼ اإلجازة المرضيظ من قبل اللجنظ الطبيظ  .11
 .او الرفض( تتخذ الكليظ اإلجراءات الالزمظ رند ذلك.

 

ادتمرار تأييدمتطلبات الحصول رلؼ   
 .الصباحؽ الحصول رلؼ ندخظ من طلب تأييد االدتمرار من ذطبظ التدجيل .1

 ملء الطلب من قبل الطالب بالمطلومات الصحيحظ. .2

 إن الطالب احد طلبظ قدمكم. تكميش الطلب من قبل رئيس القدم أو من ينوبػ رلؼ .3
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رفق صورة ذخصيظ حديثظ وملونظ رند الحاجظ إليكا معع الطلعب وتدعليمكا إلعؼ ذعطبظ       .4
 .الصباحؽ التدجيل

 .الصباحؽ طبارظ تأييد االدتمرار فؽ ذطبظ التدجيل .5

 لتدقيقػ وتكميذػ. الصباحؽ االدتمرار إلؼ مدير ذطبظ التدجيل احالظ .6

 بريد الديد مطاون الطميد الطلمؽ لتوقيطػ. الؼتأييد االدتمرار  اردال .7

 إلرطائػ ردد وتاريخ وختمػ. الصباحؽ إرادة تأييد االدتمرار إلؼ ذطبظ التدجيل .8

 .من قبل ذطبظ التدجيل الصباحؽ تدليم تأييد االدتمرار إلؼ الطالب بطد إكمالػ .9

 .الصباحؽ حفظ األوليات لتأييد االدتمرار فؽ ذطبظ التدجيل .11

 

تخرج تأييدل رلؼ متطلبات الحصو  
 .الصباحؽ التخرج من ذطبظ التدجيل تأييدالحصول رلؼ ندخظ من طلب  .1

 ملء الطلب من قبل المقدم بالمطلومات الصحيحظ. .2

 التخرج من حدابات الكليظ. تأييدوصل بمبلغ  إرفاق .3

ذعطبظ   إلعؼ صعورة ذخصعيظ حديثعظ وملونعظ معع الوصعل والطلعب وتدعليمكا          إرفاق .4
 .الصباحؽ التدجيل

 .الصباحؽ التخرج فؽ ذطبظ التدجيل تأييدطبارظ  .5

 لتدقيقػ وتكميذػ. الصباحؽ مدير ذطبظ التدجيل إلؼالتخرج  تأييد احالظ .6

 بريد الديد مطاون الطميد الطلمؽ لتوقيطػ. الؼالتخرج  تأييد إردال .7

 .وختمػإلرطائػ ردد وتاريخ  الصباحؽ ذطبظ التدجيل إلؼالتخرج  تأييد إرادة .8

 .إكمالػمقدم الطلب بطد  إلؼالتخرج  تأييدتدليم  .9

 .الصباحؽ التخرج فؽ ذطبظ التدجيل تأييد أولياتحفظ  .11

 


