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 بسم هللا الرحمه الرحيم

 الفــــهـــــــرس
 رقم الصفحة المــوضـــوع

  سؤ٠خ اٌدبِؼخ ٚأ٘ذافٙب االعزشار١د١خ ردبٖ اٌطالة

  وٍّخ اٌغ١ذ/ ِذ٠ش اٌدبِؼخ

  ْٚ اٌؼ١ٍّخاٌشإوٍّخ اٌغ١ذ/ أ١ِٓ 

  ِٛالغ ٚ٘ٛارف اٌدبِؼخ

  ئخشاءاد ٚشـــشٚط اٌزغدـــ١ً

  ٔظبَ اٌذساعخ ٚاإلششاف األوبد٠ّٟ

  أٚالً: ٔظبَ اٌذساعخ

  ثب١ٔــبً: اإلششاف األوبد٠ــّٟ

  ْٚ اٌؼ١ٍّخ أِبٔخ اٌشــإ

  ةػّبدح شإْٚ اٌطال

  ِــــبٔخ اٌّىزــجبدأ

  ِزسبٔبداٌؼبِخ ٌإلر األوبد١ّ٠خ ٚاٌالئسخ اٌٍٛائ

     أٚالً : اٌٍٛائر األوــبد١ّ٠خ

  ِزسبٔبدثب١ٔبً: اٌالئسخ اٌؼبِخ ٌإل

  ثبٌثبً: الئسخ عٍٛن ٚٔشبط اٌطالة

 اٌّالزك:

  ٌٍطالة اٌدذد  عزّبسح اٌزغد١ًئاٌّــٍسك األٚي: 

  ٌطالة ِب ثؼذ اٌغٕخ األٌٚٝ  عزّبسح اٌزغد١ًئاٌّــٍسك اٌثبٟٔ: 

  عزّبسح  طٍت اٌزدّــــ١ذ ئ: اٌثبٌثاٌّــٍسك 

  طٍت اٌزدّــــ١ذ ثغجت اٌشعٛة ئعزّبسح: اٌّــٍسك اٌشاثغ

  عزّبسح فه اٌزدّـــ١ذئ :اٌّــٍسك اٌخبِظ

  طٍت اِزسبْ ِٓ اٌخبسج : ئعزّبسحطاٌغبداٌّــٍسك 

  طٍت ئػبدح رصس١رئعزّبسح : اٌٍّسك اٌغبثغ

  سشبد إٌفغٟ()اٌزٛخ١ٗ ٚاإلئعزّبسح ػّبدح شإْٚ اٌطالة )اٌّغر االخزّبػٟ( ٚ  اٌّــٍسك اٌثبِٓ:

  اٌّــٍسك اٌزبعغ: اعزّبسح االعزمبٌخ

  ئعزخشج اٌشٙبداد اٌدبِؼ١خ عزّبسح اٌٍّسك اٌؼبشش: ئ

  ١ٓعزّبسح خٍٛ طشف ٌٍخش٠داٌٍّسك اٌسبدٞ ػشش: ئ
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 بسم هللا الرحمه الرحيم

 ٚأ٘ذافٙب اإلعزشار١د١خ ردبٖ اٌطالةسؤ٠خ اٌدبِؼخ 

ورسالتيا  ،لدعم مقومات النيضة القومية واإلنفتاح عالمياً  وانتماءً  مثل في الريادة العممية تميًزاإن جامعة الزعيم األزىري برؤيتيا التي تت    
يئة ونظم جامعية متفردة، تدرك أن الطالب في تعزيز التحول لمجتمع المعرفة وقيم التعاون والتعاضد العممي بكادر مبدع وخريج متمكن وب

 الرؤية والرسالة ويشكمون أىم مؤشر لتقدم وريادة الجامعة. الدور الرائد لمجامعة لتحقيق ىم من األعمدة األساسية التي ينبني عمييا

 -اظير األداء التالية:التي يمكن أن نمخصيا حسب منمجال الطالب منبثقة عن رسالتيا  ف الجامعة اإلستراتيجية فياأىد تأتي   

لجامعة في تحقيق رسالتيا وىذا يشكل المخرج النيائي لمبرامج واألنشطة الجامعية وبو يقاس نجاح ا منظور البرامج الجامعية: .1
 ورؤيتيا، من خالل:

التفرد في ميز بوالتي تت ،إعتماد برامج دراسية تمبي متطمبات مجتمع المعرفة حيث يحتوي ىذا الدليل عمى كميات وبرامج الجامعة ( أ
. وتيتم خر مثل الكميات الطبية الصحيةكمية العموم الحضرية، والتكامل المعرفي في بعضيا اآلبعض الكميات وأقساميا مثل 

. ويبرز ىنا دور رفي عمى المستوى المحمي والعالميبالتبادل المع -في تطوير عالقة كمياتيا بالمجتمع وخدمتو  -الجامعة 
جراء في البرامج المجتمعية األأ مساىمة الطالب في ال خرى وتطوير واقع المجتمعات المحمية والمساىمة في حل مشاكميا وا 

براز وجو الجامعة ت والبحوث الخاصة بذلك، واالىتمام بالدراسا دورىم في التبادل العممي والثقافي مع الجامعات داخميًا وخارجيًا وا 
 الروابط المحمية واإلقميمية والعالمية.المشرق، ولمجامعة عضوية في عدد من اإلتحادات و 

سري يضم األساتذة والطالب واإلداريين، حيث يكون تو في جو أأ ىتمامًا خاصًا بتطوير النشاط الطالبي ورعايتولي الجامعة إ ( ب
ىذه وقيادتيم في التفاعل اإليجابي داخل وخارج الجامعة وتكون  عدد من الطالب بالكمية ورعايتيم ىنالك أستاذ مشرف عمى

 ألكاديمي واإلجتماعي.المجموعات أداة لترقية أداء الطالب ا

اإلقميمي والعالمي لتكون جزءًا من ىذه ألأخرى في خدمة المجتمع والتواصل تتكامل برامج النشاط الطالبي مع أىداف الجامعة اجـ(    
 البرامج.

المناىج وطرق التدريس والتفاعل اإليجابي بين الطالب ىتمامًا خاصًا بتطوير تولي الجامعة ا :منظور البيئة الجامعية والنظم .2
واألستاذ وتشجيع التعمم الذاتي، وتبذل جيدًا مقدرًا في توظيف البنيات األساسية لخدمة التعميم اإللكتروني والوسائل الحديثة في 

 كفاءة عممية ومينية عالية. ديمي حتى يكون خريجيا متمكنًا وذاالتدريس واإلشراف األكا

وتفجير طاقاتيم اإلبداعية في   تيتم بتطوير البيئة الجامعية رغم شح اإلمكانات حتى يتمكن الطالب من التحصيل األكاديمي كما 
 .جو محفز

والتي  جيدةحرصًا منيا عمى السمعة األكاديمية ال ،موائح األكاديمية ولوائح اإلمتحانات وتقييم الطالبتولي الجامعة عناية خاصة ل
ص الجامعة ومراعاتيا لمدراسات العميا وتحسين الموقف التنافسي لمجامعة، مع حر  ي ريادة سوق العمل والتأىيلتنعكس عمى الطالب ف

تقوم عميو ًا و أساسي اً ممجتمع السوداني إاّل أن مساىمة أولياء أمور الطالب في دعم ميزانية الجامعة يعتبر موردلموضع االقتصادي العام ل
جتيادىم في دعم ادعا لجامعة ماليًا بقدر ئم البنيات األساسية في الجامعة وتسيير األنشطة المختمفة، فيي تستقبل مبادرات أولياء األمور وا 
 ون في تسيير أمر الجامعة.التقدير واإلعزاز فيم شركاء أصيم من عال  

الخاصة وقيميا المؤسسية عى الجامعة إلرساء ثقافتيا لو لذا تس كل ما ذكر من أىداف ال قيمة لو في الواقع ما لم تكن ىنالك قيم ضامنة 
 ية.والتي تبرز بصورة أكثر في رعاية قيم المؤسسية والعمل بروح الفريق واإلحترام والعدالة والمساواة واإليجابية والقدوة والتميز والرعا
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يا بل أن يكون الطالب سفراء ل -ليس داخل الجامعة فحسب  -د ىذه القيم سمة مميزة لألداء والتعامل داخل الجامعة والتي نأمل أن تسو   
 في أسرىم ومجتمعيم وجميع الجيات التي يتعاممون معيا.

الرعاية والنشاط الطالبي  دليلمية األكاديمية وتصدره أمانة الشؤون العممية ويتكامل مع ىذا الدليل عمى الجوانب اإلجرائية في العم يركزو   
 ئون الطالب.الذي تصدره عمادة ش
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 / ِذ٠ش اٌدبِؼخوٍّخ اٌغ١ذ

 األعزاء والعزيزات طالب وطالبات جامعة الزعيم األزهري   
 السالم عميكم ورحمة اهلل

أود أواًل أن أتقدم لحضراتكم بالتينئة إلنضمامكم ألسرة جامعة الزعيم األزىري، وأود بعد ذلك الترحيب بكم وأنتم أمل البالد     
 في غد  أفضل وواقع  ينتظر إسيامكم الفاعل.

عالء قيم األخوة  إن الثورة العظيمة التي إنتظمت البالد في الفترة السابقة وال تزال، لن تكتمل إال بإرتفاع وتيرة    العمم والعمل وا 
.  والتسامح والحرص عمى حق اآلخر المختمف دون تفريط أو تعد 

عطفًا عمى ذلك فالجامعات دون شك ىي واحدة من أىم ينابيع المعرفة والفكر، ولكنيا ليست وحدىا بالتأكيد، والحياة    
 تو وطرق تفكيره.الجامعية كانت وستظل مرحمة ميمة في تكوين الفرد وتحديد إتجاىا

عمى ذلك يصبح من الميم لكل طالب وطالبة الحرص عمى اإلستفادة من كل أيامو وفتراتو بالجامعة ما استطاع، سواًء كان    
ذلك في األنشطة الصفية من محاضرات وغيرىا، أو في األنشطة غير الصفية من ندوات فكرية ومعارض وفنون مختمفة. 

( ىو كتيب درجت الجامعة عمى إعداده وطباعتو منذ 0200/0202مسمى بدليل الطالب )لمعام والكتيب الذي بين أيديكم وال
أعوام عديدة، وىو يوضح النيج الذي تسير عميو العممية األكاديمية في الجامعة كما يوضح بإختصار غير مخل بعض 

دارتيا وكمياتيا المختمفة، واألىم فيو ىو الموائح األ كاديمية والالئحة العامة لإلمتحانات، وفي آخر المعمومات عن الجامعة وا 
 الكتيب تجدون ممحقًا خاصًا بنماذج اإلستمارات المعتمدة في الجامعة إلدارة العممية األكاديمية.

ال يخفى عميكم أن الغرض من ىذه النظم والموائح ىو ضبط العممية التعميمية واألكاديمية سعيًا لتحقيق األىداف اإلستراتيجية    
 جامعة من ريادة عممية وتميز وم إرتباط بالمجتمع وخدمة لو.لم
 أعوامًا دراسية موفقة وحياة جامعية ثرة يبقى رصيدىا آلماد بعيدة. –طالبًا وطالبات  –في آخر ىذه الكممة أتمنى لكم جميعًا   

 

 واهلل الموفق،،،،،،
 

 ِسّذ أزّذ شش٠فٔصش اٌذ٠ٓ  أ.د.                                                              

 ِذ٠ش خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ                                                      
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 بسم هللا الرحمه الرحيم

 وٍّخ اٌغ١ذ/ أ١ِٓ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ

أبنائي وبناتي طالب وطالبات جامعة الزعيم األزىري لكم التحية والتقدير ونرحب بكم في جامعة الزعيم األزىري ونتمنى لكم       
لعمل التوفيق والسداد، فأنتم أمل البالد ومستقبميا المشرق وقادة التغيير المنشود الذي انتظم بالدنا الحبيبة.  يسعدنا أن نقدم لكم ىذا ا

 كافيًا لكم  لمتعرف عمى الجامعة وكمياتيا وبرامجيا المختمفة ولوائحيا االكاديمية . ليكون دليالً 
والقيادات عالية المستوى والقادرة م أخذت عمى عاتقيا مسؤولية إعداد الكفاءات 1993منذ صدور قرار تأسيس الجامعة عام     

طالب   022222قد خرجت الجامعة منذ انشائيا اكثر من عمى األداء المتميز في معالجة قضايا ومشكالت المجتمع السوداني و 
 بكالريوس ودراسات عميا في التخصصات المختمفة يحممون رسالة ىذه الجامعة وينشرونيا في جميع انحاء العالم. 

تسعى الجامعة لتحقيق الريادة التعميمية تميزًا وانتماًء والتحسن المستمر لمبرامج االكاديمية وذلك من خالل التخطيط وتأىيل    
المناىج العممية وتطويرىا بصورة مستمرة كل خمسة أعوام وذلك سعيًا لتحسين نوعية التعميم وضمان جودتو حيث تم إنشاء مركز 

ماد بالجامعة كما تعمل الجامعة عمى توفير ىيئة التدريس المؤىمة والبيئة الجامعية المناسبة من القاعات متخصص في الجودة واالعت
 والمعامل واألجيزة والمعدات والمكتبات الورقية والرقمية والمرافق الصحية.

أسبوع ،  22 - 15اسي ومدتو تنتيج الجامعة نظام الساعات المعتمدة المعدل في تدريس المناىج الدراسية بنظام الفصل الدر   
مقررات ال جميع وعمى الطالب إكمال المقررات والساعات المعتمدة في البرنامج بنجاح حسب الخطة الدراسية التي تتطمب اجتياز

( ، كما تتيح الجامعة فرصًا دراسية لمطالب الراغبين في التعميم عن بعد )االنتساب2.22والحصول عمى معدل تراكمي ال يقل عن 
 في بعض البرامج بالكميات النظرية .

تستخدم الجامعة وسائل تعميمية وتقنيات متنوعة لمتعمم في الكميات والبرامج األكاديمية وذلك لموصول الى الفائدة القصوى من التعمم   
سوة باالتجاه ات المختمفة ألكميواكتساب الميارات، ومؤخرًا تم اعتماد وسائل االسناد االلكترونى كوسيمة تعميمية ميمة ومناسبة في ا

 كورونا(. ) 09لمتعميم ما بعد جائحة كوفيد العالمى 
نأمل أن يحقق ىذا الدليل الغاية من إصداره مع تمام القناعة بأن ىنالك الكثير من الجيود والتطمعات لدعم األنشطة العممية في     

 مختمف الكميات التي تقتضييا سنة التطور.
 واهلل الموفق ،،،،

 

  اثزٙبي خّبي اٌذ٠ٓ اٌصبدق وشاس د..أ

 أ١ِٓ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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  ِٛالغ ٚ٘ٛارف اٌدبِؼخ

 

 www.aau.edu.sd   :ِٛلغ اٌدبِؼخ االٌىزشٟٚٔ

 academic_af@aau.edu.sd :   ٟاٌجش٠ذ اإلٌىزشٚٔ

 

 

 

 

 

 ٙبرفاٌ اإلداسح أٚ اٌى١ٍخ اٌّٛلغ اٌّدّغ اٌشلُ

 ئداسح اٌدبِؼخ 1
اٌخشطَٛ ثسشٞ شبسع 

 زّذ لبعُأ

 4157992154 ع٘زشاٍ 

 4155886543 ٌٓزت أُذ٣ش 

 4155886544 ٌٓزت ٗبئت أُذ٣ش 

 – 4155886545   ٌٓزت ا٤ًَُٞ 

4154891756 

 – 4155886546    ٕٝ اُؼ٤ِٔخؤأٓبٗخ اُؾ

4154891283 

 4154951337 اُذساعبد اُؼ٤ِب ٤ًِخ ٤ٔذػٌٓزت 

 4154951336 اُذساعبد اُؼ٤ِب ٤ًِخ ٌٓزت ٓغغَ 

 4155886551 إداسح اإلػالّ ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ  

0 
 ثسشٞ

شبسع   ثسشٞاٌخشطَٛ 

 زّذ لبعُأ

 4154952312 ٤ًِخ اُطت 

 4157949415 ٤ًِخ هت األع٘بٕ 

 4153994657 ٤ًِخ اُؼِّٞ اُطج٤خ اُزو٤٘خ 

  ٤ًِخ ػِّٞ اُزٔش٣ل

 4154939379   ٤ًِخ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ

 4154887295 ٤ًِخ اُضساػخ 

 4154953843  ٤ًِخ اُقؾخ اُؼبٓخ

 4154953841 ٝاُزق٣ٞش اُطج٢ ٤ًِخ ػِّٞ األؽؼخ 

 4153999548  اُطج٤خ ٤ًِخ ػِّٞ أُخزجشاد

 4155225314 ٤ًِخ االهزقبد ٝاُؼِّٞ االداس٣خ 

 4154952312 ٕٝ اُطالةؤػٔبدح ؽ

 4155116343 أٓبٗخ أٌُزجبد 

 ِذسِبْأ اٌؼجبع١خ 3

 شبسع األسثؼ١ٓ

  ٤ًِخ اُذساعبد اإلعزٔبػ٤خ  

 4154889293 ٤ًِخ اُذساعبد اُزو٤٘خ ٝاُز٣ٞٔ٘خ

 ٚد ٔٛثبٚٞ 4
 ِذسِبْأ

 شبسع اٌٛادٞ

 

  ٤ًِخ اُزشث٤خ
4155244259 
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 وبفٛسٞ

 

 

 اٌخشطَٛ ثسشٞ 

 4157947344 ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ

 4153995714 ٝروبٗخ أُؼِٞٓبد ٤ًِخ ػِّٞ اُؾبعٞة

 4154886642 اُغ٤بع٤خ ٝاُذساعبد االعزشار٤غ٤خ٤ًِخ اُؼِّٞ 

 4157972381 ٤ًِخ اُؼِّٞ اُؾنش٣خ

 4157943943 ٤ًِخ اُغ٤بؽخ ٝاُل٘بدم 

http://www.aau.edu.sd/
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 ٚشـــشٚط اٌزغدـــ١ً ٌٍطالة اٌّششس١ٓ ٌٍمجٛي ئخشاءاد

 أٚالً: شــشٚط اٌزغدــ١ً:
 ٣زْ اُزغغ٤َ هجَ ثذا٣خ اُذساعخ ثأعجٞع. .1

 ٣غٞص رٔذ٣ذ كزشح اُزغغ٤َ ألعجٞع آخش ألعجبة ٓو٘ؼخ إلداسح ا٤ٌُِخ.  .2

اُطبُت اُز١ رْ رشؽ٤ؾٚ ُِذساعخ ثبُغبٓؼخ ٝال ٣ٌَٔ إعشاءاد اُوجٍٞ ٝاُزغغ٤َ ٣ؼزجش ؿ٤ش  .3

 ت ك٢ اُذساعخ ثبُغبٓؼخ ٣ٝؼبد إسعبٍ اعٔٚ إ٢ُ اإلداسح اُؼبٓخ ُِوجٍٞ. ساؿ

ال ٣ؼزٔذ اُزغغ٤َ إال ثؼذ َٓء ٝرغ٤ِْ إعزٔبسح اُزغغ٤َ ٝعذاد سعّٞ اُزغغ٤َ ٝأُقشٝكبد  .4

 اُذساع٤خ ٝرغ٤ِْ ٗغخخ ٖٓ إ٣قبٍ اُغذاد إ٠ُ ٓغغَ ا٤ٌُِخ.

 ثب١ٔبً:  ئخشاءاد اٌزغدـــ١ً 

 ٣غت إٔ ٣ؾنش اُطبُت ث٘لغٚ إلًٔبٍ إعشاءاد اُزغغ٤َ ٝال ٣غٞص إٔ ٣٘ٞة ػ٘ٚ أؽذ ك٢ رُي.  .1

 ػ٠ِ اُطبُت إؽنبس عذ فٞس كٞرٞؿشاك٤خ ثبإلمبكخ إ٢ُ ٝص٤وخ إصجبد اُؾخق٤خ .2

 ٣غت ػ٢ِ اُطبُت إعز٤بص اٌُؾق اُطج٢ ثبُغبٓؼخ.  .3

اُز١ ٝسد ك٢ هبئٔخ اُطالة ػ٠ِ اُطبُت اُزأًذ ٖٓ ٓطبثوخ اعٔٚ ك٢ أٝساهٚ اُضجٞر٤خ ٓغ االعْ  .4

 أُشؽؾ٤ٖ ُِوجٍٞ ثبُغبٓؼخ.

 ػ٠ِ اُطبُت َٓء اُغضء اُخبؿ ثٚ ٖٓ اعزٔبسح اُزغغ٤َ.  .5

 ٣زْ عذاد اُشعّٞ اُذساع٤خ إٌُزش٤ٗٝبً ثبُج٘ي اُز١ رؾذدٙ إداسح اُغبٓؼخ. .6

٣وذّ اُطبُت إعزٔبسح اُزغغ٤َ ٝإ٣قبٍ رٞس٣ذ سعّٞ اُزغغ٤َ ٝأُقشٝكبد اُذساع٤خ ثبُج٘ي  .7

سح ا٤ٌُِخ ؽ٤ش روّٞ ُغ٘خ أُؼب٣٘خ ثٔطبثوخ سعّٞ اُزغغ٤َ ٝأُقشٝكبد اُذساع٤خ ثٔب ٛٞ إلدا

 ٌٓزٞة ك٢ إ٣قبٍ اُزٞس٣ذ ٝإعشاء أُؼب٣٘خ الػزٔبد اُزغغ٤َ. 

اُطالة اُز٣ٖ ٣زخِلٕٞ ػٖ اُزغغ٤َ ٣زْ إسعبٍ أعٔبئْٜ إ٢ُ اإلداسح اُؼبٓخ ُِوجٍٞ ثٞصاسح اُزؼ٤ِْ  .8

 اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ. 

 ة اُز٣ٖ أًِٔٞا إعشاءاد اُزغغ٤َ ٣ؾن ُْٜ اُؾقٍٞ ػ٢ِ   اُطال

 ثطبهخ اُغبٓؼخ  ٣زْ اعزخشاعٜب ٖٓ ػٔبدح ؽئٕٞ اُطالة .  -أ 

 ثطبهخ أٌُزجخ  ٣زْ اعزخشاعٜب ٖٓ إداسح أٌُزجخ.  -ة 
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 نظام الدراسة واإلشراف األكادٌمً

 أوال : نظام الدراسة:

تعتمد جامعة الزعٌم األزهري فً نظامها الدراسً على نظام الساعات المعتمدة المعدل وهو  

نظام ٌقوم على حصول الطالب على عدد من الساعات المعتمدة فً كل فصل دراسً بحٌث 

ٌكون مجموع الساعات المعتمدة التً ٌحصل علٌها بنجاح فً جمٌع الفصول الدراسٌة مؤهلة 

 المعنٌة والتخصص الذي التحق به. ة له للتخرج من الكلٌ

 ( كلٌة الهندسة:1) 

هندسة الحاسوب. وتعتمد خطة  -الهندسة الكهربائٌة  -تضم الكلٌة ثالثة أقسام: الهندسة المدنٌة 

الدراسة فً الكلٌة على نظام الساعات المعتمدة المعدل، ولكً ٌحصل الطالب على درجة 

المقررات الموضحة فً خطة الدراسة كما ٌجب  بكالورٌوس الشرف، علٌه النجاح فً جمٌع

أال ٌقل مجموع الساعات المعتمدة عن الحد األدنى المقرر ألي تخصص فً عشرة فصول 

 دراسٌة والتخصصات هً :

  ساعة معتمدة( 817)بكالورٌوس الشرف فً الهندسة المدنٌة 

 اتصاالت  – 816قدرة  – 891)تحكم  بكالورٌوس الشرف فً الهندسة الكهربائٌة

 ساعة معتمدة( 811

 ساعة معتمدة( 811) كالورٌوس الشرف فً هندسة الحاسوبب 

 ساعة معتمدة.( 831)بعدد  -ستة فصول دراسٌة  –باإلضافة إلى دبلوم الهندسة المدنٌة 

 ( كلٌة الزراعة:2)

تشمل الخطة الدراسٌة منهجا دراسٌا متكامال ٌعتمد على نظام الساعات المعتمدة المعدل حٌث 
ساعة معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة، ٌدرس فً الفصول الخمسة  811ٌدرس الطالب 

األولى منها أساسٌات العلوم الزراعٌة ثم ٌقضً الفصول الخمسة التالٌة فً دراسة علوم 
له. والتخصصات المعمول بها حالٌا فً الكلٌة هً : اإلنتاج  التخصص الذي تم ترشٌحه

علوم  -اإلرشاد الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة  -االقتصاد الزراعً  -البساتٌن  -  الحٌوانً
وقاٌة النبات والدراسات البٌئٌة. وتمنح الكلٌة بكالورٌوس الشرف حسب  -وتكنولوجٌا األغذٌة

 التخصص. 

 والتصوٌر الطبً:( كلٌة علوم األشعة 3)

تشمل الخطة الدراسٌة منهج دراسٌة متكامال ٌعتمد على نظام الساعات المعتمدة المعدل حٌث 
ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة ٌمنح الطالب بعدها بكالورٌوس  811ٌدرس الطالب 

 الشرف فً علوم األشعة والتصوٌر الطبً. 
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 ( كلٌة علوم المختبرات الطبٌة:4)

لكلٌات المتخصصة فً المجال الطبً التقنً وتوجد بها خمسة تخصصات هً : وهً من ا
أمراض الدم  -أمراض األنسجة والخالٌا  -الكٌمٌاء السرٌرٌة  -الطفٌلٌات والحشرات الطبٌة 

 األحٌاء الدقٌقة. تتبع الكلٌة نظام الساعات المعتمدة المعدل فً -ومبحث المناعة الدموٌة 

 ستة فصول دراسٌة علوم المختبرات الطبٌة ثم ٌقضً األربعة فصولالدراسة. ٌدرس الطالب 

 التالٌة فً دراسة التخصص.

 ساعة معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالرٌوس الشرف فً 819ٌدرس الطالب 

 علوم المختبرات الطبٌة فً التخصص الذي درسه. 

 ( كلٌة الصحة العامة:5)

 -الصحة العامة  -صحة وسالمة الغذاء  -هً: الوبائٌات  إدارٌةٌوجد بالكلٌة أربعة أقسام 
صحة البٌئة والتثقٌف الصحً، وتعتمد خطة الدراسة فً الكلٌة على نظام الساعات المعتمدة 

ساعة معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها  871المعدل، حٌث ٌدرس الطالب 
 بكالورٌوس الشرف فً الصحة العامة(.

 علوم السٌاسٌة والدراسات اإلستراتٌجٌة:( كلٌة ال6)

العلوم السٌاسٌة: ٌتخرج  -تعمل الكلٌة بنظام الساعات المعتمدة المعدل وتضم تخصصٌن: 
ساعة فً ثمانٌة فصول دراسٌة  851الطالب بدرجة البكالورٌوس العام بعد دراسة 

الدراسات  -ساعة معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة.  811وبكالورٌوس الشرف بعد دراسة 
 ساعة 851اإلستراتٌجٌة : ٌتخرج الطالب بدرجة البكالورٌوس العام بعد دراسة 

ساعة معتمدة فً  811معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة وبكالورٌوس الشرف بعد دراسة 
 عشرة فصول دراسٌة. 

 ( كلٌة الطب:7) 

تعمل الكلٌة بنظام الساعات المعتمدة المعدل، وتتبع الكلٌة المنهج المتكامل نحو المجتمع، 
 ساعة معتمدة حسب 893وأسلوب التعلم الذاتً وحل المشاكل. وٌتخرج الطالب بعد دراسة 

 الخطة الدراسٌة المتكاملة خالل عشرة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالورٌوس الطب والجراحة

 علوم الطبٌة التقنٌة:( كلٌة ال8)

تعمل الكلٌة بنظام الساعات المعتمدة المعدل. وتتبع الكلٌة منهجا تكاملٌة بٌن العلوم الطبٌة 
 والعلوم األساسٌة والسرٌرٌة والتعلم الذاتً عن طرٌق حل المشاكل بالتدرٌب المٌدانً، 

  الكلٌة الدرجات التالٌة: وتمنح

ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول  861درجة البكالورٌوس العام فً التخدٌر بعد دراسة  /8
 دراسٌة 
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 ساعة معتمدة فً ثمانٌة 866/ درجة البكالورٌوس العام فً القبالة )طالبات فقط( بعد دراسة 1

 فصول دراسٌة

ساعة معتمدة فً ثمانٌة  861/ درجة البكالورٌوس العام فً العالج الطبٌعً بعد دراسة 3
 فصول دراسٌة.

 ساعة معتمدة فً 818درجة بكالورٌوس الشرف فً التغذٌة والتغذٌة العالجٌة بعد دراسة  /4

 عشرة فصول دراسٌة 

 ( كلٌة التربٌة:9)

، عشرة أقسامتطبق الكلٌة فً خطتها الدراسٌة نظام الساعات المعتمدة المعدل وٌوجد بالكلٌة 
األحٌاء والكٌمٌاء، وستة منها أقسام أدبٌة  -الفٌزٌاء  -أربعة منها أقسام علمٌة هً: الرٌاضٌات 

الدراسات اإلسالمٌة وعلم النفس.  -التارٌخ  -الجغرافٌا  -اللغة العربٌة  -هً: اللغة االنجلٌزٌة 
لطالب أن وتحوي الخطة الدراسٌة مجموعة من المقررات فً مجال العلوم التربوٌة. وعلى ا

ساعة معتمدة بنجاح فً عشرة فصول لٌمنح بعدها درجة بكالورٌوس الشرف فً  871ٌكمل 
 أحد التخصصات اآلتٌة :

 :فً التربٌة والعلوم فً . بكالورٌوس الشرف8 

 لرٌاضٌات.ا 

  .الفٌزٌاء 

 ألحٌاء ا. 

 الكٌمٌاء 

 . بكالورٌوس الشرف فً التربٌة واآلداب فً : 1

  .اللغة اإلنجلٌزٌة 

  .اللغة العربٌة 

  .الدراسات اإلسالمٌة 

  .الجغرافٌا 

  .التارٌخ 

 علم النفس 

 ًساسللتعلٌم اال. بكالرٌوس الشرف فً التربٌة 3

 

 ( كلٌة العلوم الحضرٌة:11)

 تعمل الكلٌة فً خطتها الدراسٌة بنظام الساعات المعتمدة المعدل حٌث ٌنهً الطالب متطلبات

 الشرف وذلك بعد إكمال الساعات المعتمدة لكل تخصص۔التخرج وٌمنح بعدها بكالورٌوس 
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 التالٌة : وٌوجد فً الكلٌة التخصصات 

 ساعة معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة.  891لتخطٌط الحضري : ا 

  :ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة. 875علوم البٌئة 

  :ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة. 876علوم السكان 

  ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة  867 المرأة :علوم تنمٌة 

 ( كلٌة الشرٌعة والقانون: 11)

فً الشرٌعة والقانون. وتعتمد الدراسة فً  متكامال   دراسٌا   تشمل الخطة الدراسٌة للكلٌة منهجا  
ة ساعة معتمدة فً ثمانٌ 878الكلٌة علً نظام الساعات المعتمدة المعدل وٌدرس الطالب 

 .والقانون فً الشرٌعة الشرفدرجة بكالورٌوس فصول دراسٌة ٌمنح بعدها 

 ( كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة:12) 

تعتمد الخطة الدراسٌة فً الكلٌة على نظام الساعات المعتمدة المعدل حٌث ٌدرس الطالب فً 
ساعة فً ثمانٌة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها درجة البكالورٌوس  856تخصص إدارة األعمال 

اسٌة ٌمنح بعدها ساعة فً عشرة فصول در 816طالب بكالورٌوس الشرف  وٌدرس ،العام
 .بكالورٌوس الشرف

ساعة معتمدة فً ثمانٌة  856طالب البكالورٌوس العام  ٌدرسأما فً تخصص المحاسبة  
 816فصول دراسٌة ٌمنح بعدها درجة البكالورٌوس العام وٌدرس طالب بكالورٌوس الشرف 

 .ساعة معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالورٌوس الشرف

ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول  851طالب البكالورٌوس العام  ٌدرسفً تخصص االقتصاد و 
ساعة  877طالب بكالورٌوس الشرف  درجة البكالورٌوس العام وٌدرسدراسٌة ٌمنح بعدها 

معتمدة فً عشرة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالورٌوس الشرف. باإلضافة إلى دبلوم 
 ( ساعة معتمدة. 91بعدد ) -ستة فصول دراسٌة  -المحاسبة 

 ( كلٌة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات:13)

تعتمد الخطة الدراسٌة فً الكلٌة على نظام الساعات المعتمدة المعدل، حٌث ٌدرس الطالب 
ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالورٌوس الشرف فً تقانة  864

 ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالورٌوس الشرف 864المعلومات و

ة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة ٌمنح بعدها بكالورٌوس ساع 864فً علوم الحاسوب و 
 الشرف فً نظم المعلومات. 

 ( كلٌة السٌاحة والفنادق:14)

ٌوجد بالكلٌة أربعة أقسام هً: قسم إدارة السٌاحة، قسم إدارة الفنادق والضٌافة، قسم اإلرشاد 
على نظام الساعات السٌاحً وقسم المطاعم واألغذٌة. وتعتمد الخطة الدراسٌة فً الكلٌة 

ساعة معتمدة فً ثمانٌة فصول دراسٌة ، ٌمنح  878المعتمدة المعدل حٌث ٌدرس الطالب 
 بعدها بكالرٌوس الشرف فً التخصص. 
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 الدراسات االجتماعٌة:كلٌة ( 15)

م وبدأت 1181جاء قرار إنشاء الكلٌة كإحدى كلٌات جامعة الزعٌم األزهري وذلك فً مارس 
وذلك إنطالقا من دور الجامعة الرٌادي نحو خدمة المجتمع علً  1187أنشطتها فً العام 

المستوٌٌن المحلً والخارجً، والتً تعتبر من األهداف الرئٌسة التً تحظى باهتمام كبٌر من 
وٌقع مقر الكلٌة حالٌا بمجمع العباسٌة )أم ، قبل الجامعة فً العدٌد من المجاالت المختلفة

 ، وٌوجد بها تخصصان:درمان(

الخدمة االجتماعٌة: حٌث ٌتخرج الطالب بدرجة البكالورٌوس العام بعد إكمال دراسة  /8  
 ساعة معتمدة 845

 / علم االجتماع: حٌث ٌتخرج الطالب بدرجة بكالورٌوس الشرف بعد إكمال دراسة1
 ساعة معتمدة873

 ( كلٌة طب األسنان:16)

الكلٌة فلسفة الجامعة فً خدمة وحل ومقرها مجمع بحري، وتنتهج  1181ت فً العام أأنش 
مشاكل المجتمع وتعزٌز خدمات صحة الفم الوقائٌة والعالجٌة. تهدف الكلٌة إلى تخرٌج طبٌب 

نٌا ومستقبال. مدة الدراسة بالكلٌة عشرة فصول آتمٌز مواكب لمتطلبات طب األسنان أسنان م
)بعد  (BDS)فم واألسنان دراسٌة ٌمنح بعدها الطالب درجة البكالورٌوس فً طب وجراحة ال

 ساعة معتمدة( 897إكمال دراسة 

 ( كلٌة علوم التمرٌض: 17) 

كلٌة قائمة بذاتها،  تتم فصل قسم علوم التمرٌض من كلٌة العلوم الطبٌة التقنٌة وأصبح   
 851وٌتخرج الطالب بدرجة البكالورٌوس العام بعد إكمال دراسة ثمانٌة فصول دراسٌة )

 .ساعة معتمدة(
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 ثانٌا: اإلشراف األكادٌمً

 :تعرٌف اإلشراف األكادٌمً 

اإلشراف األكادٌمً عملٌة توجٌهٌة مستمرة تساعد الطالب على تحقٌق أهدافهم التعلٌمٌة من   
خالل المتابعة الدقٌقة والفاحصة لتقدمهم فً برامجهم الدراسٌة والتأكد من التزامهم باللوائح 
 والنظم والقواعد المختلفة التً تحكم هذه البرامج وأٌضا مساعدتهم فً تخطً العقبات التً قد

 تنشأ فً طرٌق تحقٌقهم ألهدافهم عبر مسٌرتهم األكادٌمٌة. 

وبصفة عامة بهدف اإلشراف األكادٌمً إلى مساعدة الطالب فً حل المشاكل التً تواجهه 
وتؤدي إلى تدنً مستواه األكادٌمً، من ظروف اقتصادٌة واجتماعٌة وصحٌة ... الخ وإرشاده 

 إلى كٌفٌة مواجهتها. 

 :اف األكادٌمًكٌفٌة القٌام باإلشر

 باتباع األسلوب الذي تراه مناسبا لمباشرة عملٌة -كل حسب وضعها  -تقوم كلٌات الجامعة   

 اإلشراف األكادٌمً، وذلك عن طرٌق تحدٌد مشرفٌن أكادٌمٌٌن لعدد محدد من الطالب. 

 :مجاالت اإلشراف األكادٌمً

اإلشراف األكادٌمً مهم لجمٌع الطالب فً مراحلهم الدراسٌة المختلفة وباألخص الطالب   
المنتمى حدٌثا للجامعة وهو أداة تساعد الطالب فً التحصٌل وتحقٌق حٌاة دراسٌة مستقرة 
وناجحة. وتوجد استمارات للمتابعة األكادٌمٌة لكل طالب، ثمأل بصورة دورٌة بواسطة 

تمتد أهداف اإلشراف األكادٌمً لٌصبح عملٌة اجتماعٌة بٌن المشرف المشرف األكادٌمً و
والطالب بحٌث ٌشكلون أسرة واحدة داخل األسرة الجامعٌة لتقوٌة العالقات التربوٌة 

 واالجتماعٌة.

 التسجٌل:

ٌقوم الطالب بتسجٌل المقررات المطروحة فً التخصص المعٌن تحت إشراف مشرفة األكادٌمً   
وتقل الخٌارات فً تسجٌل المقررات ألن الجامعة تسٌر وفق نظام الساعات المعتمدة المعدل، ولذلك 
ٌجب على الطالب تسجٌل جمٌع الساعات التً ٌطرحها له القسم المعنً. وإلجراء التسجٌل ٌجب 

الطالب الحضور الشخصً حٌث ال ٌمكن ألي شخص أن ٌنوب عنه فً ذلك، والقٌام بدفع على 
رسوم التسجٌل والمصروفات الدراسٌة وإجراء الكشف الطبً عند التسجٌل ألول مرة و جمٌع 

 اإلجراءات األخرى التً تطلب منه. 

 :األداء األكادٌمً

توى الطالب باإلضافة إلى عملٌة الحضور، االمتحانات هً الوسٌلة األساسٌة المعتمدة لقٌاس مس   
التدرٌب العملً، التدرٌب الحقلً، المشاركة فً النقاش والحلقات العلمٌة وغٌرها. وٌظهر مستوى 
الطالب من خالل معدله التراكمً. وتأتً أهمٌة اإلشراف فً إرشاد الطالب المتفوق إلى كٌفٌة 

ضعٌف أكادٌمٌة إلى كٌفٌة االبتعاد عن اإلنذار المحافظة على مستواه. وكذلك فً إرشاد الطالب ال
الطرٌقة التً ٌمكن أن تساعده فً حال وصول مستواه إلً درجة اإلنذار األكادٌمً. األكادٌمً و
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وٌجب على الطالب مراجعة سجله األكادٌمً وتقدٌراته مع مشرفه األكادٌمً أو القسم الذي ٌنتمً 
 م ما قد ٌخفى علٌه من رموز أو مصطلحات أو تعلٌقات .إلٌه، األمر الذي ٌتٌح له فرصة معرفة وفه

 تجمٌد الدراسة:

بما أن النظام األكادٌمً بالجامعة ٌسمح للطالب بفرصة تجمٌد الدراسة فً ظروف معٌنة ومقبولة   
لدى إدارة الجامعة )تأجٌل الدراسة ألربعة فصول دراسٌة كحد أقصى( فإنه ٌتعٌن على الطالب 

األكادٌمً أو القسم الذي ٌدرس فٌه لٌزوده بالمعلومات الالزمة وٌوضح له الشروط مراجعة المشرف 
واإلجراءات الواجب إتباعها لتجمٌد الدراسة ولفك التجمٌد، وال ٌتم ذلك إال بأخذ موافقة كتابٌة من 

  أمانة الشئون العلمٌة بعد موافقة الكلٌة المختصة.

 اإلمتحان من الخارج

بالجلوس لالمتحان من  -وفق اللوائح  -للفصل ألسباب أكادٌمٌة ، ٌسمح له  فً حال تعرض الطالب  
الخارج مرتٌن خالل فترة الدراسة وٌمنح الطالب فً السنة النهائٌة فرصة ثالثة و أخٌرة بواسطة 

المشرف األكادٌمً الطالب فً اختٌار المقررات التً  ٌساعدواألساتذة ، وفً هذه الحالة مجلس 
ها بما ٌمكنه من تجاوز هذه الحالة والعودة إلى الجامعة كطالب نظامً ، وكذلك ٌمكن أن ٌمتحن

 إرشاده إلً الكٌفٌة التً ٌحافظ بها على مستوى أكادٌمً ٌمكنه من مواصلة الدراسة بالجامعة.

 اإلنسحاب من الجامعة : 

شرٌطة أال ٌكون  -ٌجوز للطالب اإلنسحاب من الجامعة بطرٌقة طوعٌة عن طرٌق تقدٌم استقالته   
 وٌتم ذلك بموافقة عمٌد الكلٌة وأمٌن الشؤون العلمٌة. -قد تم فصله أكادٌمٌا 

 :أمانة الشؤون العلمٌة

 تمثل أمانة الشؤون العلمٌة الوحدة المركزٌة المنوط بها تنظٌم وتنسٌق العمل األكادٌمً  

وعلى إجراء االمتحانات وفقا  بالجامعة وهً التً تشرف على قبول الطالب بكلٌات الجامعة المختلفة
 للوائح الجامعة وتقوم كذلك بإعداد واعتماد الشهادات العلمٌة الصادرة باسم الجامعة.

 هٌكل أمانة الشؤون العلمٌة:

 ٌتكون الهٌكل التنظٌمً ألمانة الشؤون العلمٌة من:

 أمٌن الشؤون العلمٌة 

 نائب أمٌن الشؤون العلمٌة 

 جل األكادٌمًنائب أمٌن الشؤون العلمٌة للس 

 وتضم أمانة الشؤون العلمٌة األقسام التالٌة :

 القبول والتسجٌل قسم 

 قسم التدرٌب وشؤون أعضاء هٌئة التدرٌس 

  المعلوماتوقسم االحصاء 

 ًقسم السجل األكادٌم 

 قسم الشؤون األكادٌمٌة ومجلس األساتذة 
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 قسم الشهادات 

 لمكتب الموحد لخدمات الطالبا 

 والتسجٌل بأمانة الشؤون العلمٌة باالشراف على تسجٌل الطالب الجدد وذلكوٌقوم قسم القبول  
حضارها إ أسماء الطالب المرشحٌن للقبول بالجامعة على كلٌات الجامعة المختلفة بعدببتوزٌع قوائم 

لكً ٌتسنى للطالب المرشحٌن إكمال  من اإلدارة العامة للقبول بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
ءات قبولهم وتسجٌلهم فً كلٌات الجامعة المعنٌة، كما ٌتم عبر هذا القسم إعادة اسماء الطالب اجرا

 .مكتب القبولإلى  المرشحٌن للقبول الذٌن لم ٌحضروا للتسجٌل فً التارٌخ المحدد

 عمادة شؤون الطالب

 أوال الهٌكل اإلداري وٌتمثل فً

 . عمٌد شؤون الطالب .8

 . نائبً عمٌد شؤون الطالب . 2

 . وتضم عدد ستة أقسام على النحو التالً:3

 القسم الثقافً .8
 القسم الرٌاضً .1
 القسم اإلجتماعً .3
 القسم اإلداري .4
 قسم اإلحصاء والمعلومات .5
 قسم البطاقة الجامعٌة .6

 ثانٌا: رعاٌة شؤون الطالب: 

للتحصٌل األكادٌمً وضبط السلوك تقف العمادة على رعاٌة الطالب وتهٌئة البٌئة الصالحة  .8 

والظواهر السالبة بالمجتمع الطالبً واالشراف على إتحاد الطالب وأنشطة الطالب الثقافٌة 
واإلجتماعٌة والعلمٌة والسٌاسٌة والرٌاضٌة داخل الجامعة وخارجها، بالتعاون مع إدارة الجامعة 

 سلوك الطالب.و وائح المنظمة لنشاط قوانٌن واللوعمداء الكلٌات وإدارة الحرس الجامعً وفقا لل

تعكف العمادة على تنمٌة مهارات الطالب الثقافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة والعلمٌة ودراسة  .1 
 .الحالة السلوكٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة

والترحٌل  . التنسٌق مع الصندوق القومً لرعاٌة الطالب للتأكد من حصول الطالب على السكن3
 رعاٌة الصحٌة والتربوٌة والرٌاضٌة.والكفالة وال

  للطالب: فًالعلمٌة والتبادل العلمً والثقاثالثا: برامج التدرٌب والرحالت 

تشارك العمادة فً االشراف على تلك البرامج داخل وخارج البالد والتً من شأنها تقوٌة وتعمٌق 
بالتعاون مع المختصٌن  ا  وخارجٌ أهم من الطالب داخلٌعرى المحبة والصداقة بٌن طالبنا وغٌر

 .والمؤسسات الحكومٌة وغٌر الرسمٌةوالمنظمات 

إثراء  ى وتدعم قٌام الندوات والدورات الثقافٌة والفنٌة فً شتى ضروب اإلبداععتنظم العمادة وتر  
 للحٌاة الجامعٌة وترسٌخا وربطا لعالقاتها بالمجتمع. 
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أٌام على األقل من الموعد المحدد ممهورة باسم  للقٌام بتلك األنشطة ٌجب التقدم بطلب قبل ثالثة   
وتوقٌع ثالثة من الطالب وموافقة وتوقٌع عمٌد الكلٌة واألستاذ المشرف على المناشط غٌر األكادٌمٌة 

 بالكلٌة.

ال ٌسمح بمزاولة أي منشط داخل الحرم الجامعً أو استخدام مكبرات الصوت أو التروٌج والدعاٌة 
 الٌوم الدراسً والحصول على موافقة من عمٌد شؤون الطالب.  له جهرة إال بعد إنتهاء

 رابعا: الرسوم والمصروفات الجامعٌة: 

بالتعاون مع مسجلً الكلٌات وبعد سداد رسوم التسجٌل والقسط األول من المصروفات المقررة على 
بالئحة تنظٌم الطالب، ٌتم استخراج البطاقة الجامعٌة للطالب فً الفصل الدراسً األول وٌزود 

السلوك والنشاط الطالبً بالجامعة واستمارة عمادة شئون الطالب الخاصة باستبٌان الوضع األسري 
 وهواٌاته ومهاراته.

 خامسا: استقبال الطالب الجدد: 

تعد عمادة شؤون الطالب حفل إستقبال وترحٌب بالطالب الجدد فً األسابٌع األولى من الفصل  
 الدراسً األول ٌخاطبه السادة رئٌس مجلس الجامعة ومدٌر الجامعة وعمٌد شئون الطالب.
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 أمانة المكتبات

 مقدمة

م وتتكون من 8994 -م8993عام نشأت مكتبات جامعة الزعٌم األزهري مع إنشاء الجامعة فً 
مكتبة مركزٌة )بمجمع بحري( تقدم خدماتها للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌات )الطب ، طب 
األسنان، المختبرات الطبٌة، العلوم الطبٌة التقنٌة، الزراعة، األشعة والتصوٌر الطبً، الصحة 

 ثالثوالدراسات العلٌا( و م التمرٌض، علوالعامة، االقتصاد والعلوم االدارٌة ، الشرٌعة والقانون
 ةبكلٌمكتبات فرعٌة هً: )مكتبة مجمع العباسٌة( وتقدم خدماتها للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 

)مكتبة مجمع التربٌة( وتقدم خدماتها للطالب  وطالب التربٌة قسم االساس ،الدراسات االجتماعٌة
)مكتبة مجمع كافوري( وتقدم خدماتها للطالب وأعضاء هٌئة  ،التربٌةوأعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة 

التدرٌس بكلٌات العلوم الحضرٌة ، الهندسة، العلوم السٌاسٌة والدراسات اإلستراتٌجٌة وعلوم 
 السٌاحة والفنادق.، الحاسوب وتقانة المعلومات

خدمة اإلعارة  ،تقدم مكتبات جامعة الزعٌم األزهري الخدمات التالٌة :خدمة اإلطالع الداخلً 
خدمة البحث فً فهرس المكتبة عبر اإلنترنت  ،الداخلٌة للطالب والخارجٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس

، الخدمة المرجعٌة، خدمة التوجٌه واإلرشاد، لمقتنٌات المكتبات OPACمن خالل الخط المباشر 
 .التصوٌر والتغلٌف والتجلٌدوخدمة 

 المكتبة المركزٌة )مجمع بحري( 

 لمكتبةأقسام ا

 قسم التزوٌد -8

 . قسم اإلجراءات الفنٌة1

 . قسم النظام اآلل3ً 

 . قسم الرسائل الجامعٌة )البحوث العلمٌة(4

 . قسم الدورٌات5

 . قسم المكتبة اإللكترونٌة 6 

 . قسم التجلٌد7

كٌفٌة الدخول ألٌقونة المكتبة اإللكترونٌة ٌتم الدخول ألٌقونة قسم المكتبة االلكترونٌة من عنوان موقع 
 http://www.aau.edu.sdجامعة الزعٌم األزهري 

ومن أٌقونة أمانة المكتبات ثم أٌقونة المكتبة اإللكترونٌة. للدخول القواعد البٌانات ٌتم الدخول على 
وكلمة السر  User IDات ثم اختٌار قاعدة البٌانات المرادة، ثم كتابة اسم الدخول أٌقونة قواعد البٌان

Password  ثم اختٌار مستطٌلlogin لمعرفة اسم الدخول وكلمة السر ٌرجى االتصال على .
 e-library@aau.edu.sd  البرٌد اإللكترونً

 التً ٌنبغً على الطالب اإللمام بهااللوائح األكادٌمٌة والالئحة العامة لإلمتحانات بعض ونورد هنا 
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 اٌٍٛائر األوبد١ّ٠خ / 1

( 2422)رؼذ٣َ  1995( ٖٓ هبٕٗٞ عبٓؼخ اُضػ٤ْ األصٛش١ ُغ٘خ 2) 25ػٔالً ثأؽٌبّ أُبدح 

 أفذس ٓغِظ األعبرزح اُِٞائؼ ا٥ر٢ ٗقٜب  

 :ئعُ اٌالئسخ

رغ٠ٔ ٛزٙ اُالئؾخ ثبُِٞائؼ األًبد٤ٔ٣خ )ُِوجٍٞ ٝاُزغغ٤َ ٝاإلعزوبُخ ٝاُزغ٤ٔذ ٝاإلٗغؾبة ٖٓ 

 اُذساعخ ٝاُالئؾخ اُؼبٓخ ُإلٓزؾبٗبد(. 

 ثذء اٌؼًّ ثٙب:

 ٣ؼَٔ ثٜب ٖٓ ربس٣خ إعبصرٜب ٖٓ ٓغِظ األعبرزح ٝاُزٞه٤غ ػ٤ِٜب.   

 :رؼش٠فـــبد

 ٓٞمؼ أٓبّ ًَ ٜٓ٘ب ٓب ُْ ٣وزل اُغ٤بم ٓؼ٠٘ آخش.  ك٢ ٛزٙ اُِٞائؼ رؼ٢٘ أٌُِبد اُزب٤ُخ ٓب ٛٞ 

 ٣وقذ ثٜب عبٓؼخ اُضػ٤ْ األصٛش١.  اٌدبِؼخ:

 ٣وقذ ثٜب إؽذٟ ٤ًِبد عبٓؼخ اُضػ٤ْ األصٛش١.  اٌى١ٍخ:

 ٣وقذ ثٚ أ١ ٝؽذح ػ٤ِٔخ روّٞ ثٜٔبّ اُزذس٣ظ ٝاُزذس٣ت ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ثب٤ٌُِخ. اٌمغُ:

 صٛش١. ٣وقذ ثٚ ٓذ٣ش عبٓؼخ اُضػ٤ْ األ اٌّذ٠ش:

 ٣وقذ ثٚ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ أُؼ٤ٖ ثٔوزن٠ هبٕٗٞ اُغبٓؼخ.  اٌؼ١ّذ:

٣وقذ ثٚ أ١ ؽخـ ٓغغَ ثبُغبٓؼخ ثوقذ اُؾقٍٞ ػ٠ِ إعبصح ػ٤ِٔخ ٣ٔ٘ؾٜب ٓغِظ  اٌطبٌت:

 االعبرزح. 

 ٣وقذ ثٚ ٓغِظ أعبرزح عبٓؼخ اُضػ٤ْ األصٛش١ .  ِدٍظ األعبرزح:

 ( أعجٞػبً ػ٠ِ األهَ. 15ٓذرٜب )٣وقذ ثٚ كزشح دساع٤خ اٌفصً اٌذساعٟ: 

 ٣وقذ ثٚ كزشح دساع٤خ ٓذرٜب كقالٕ دساع٤بٕ.  اٌؼبَ اٌذساعٟ:

٣وقذ ثٚ أُوشس اُذساع٢ اُز١ ٣غت ػ٠ِ اُطبُت دساعزٚ ٝاُ٘غبػ ك٤ٚ ٣ٝذخَ ك٢ اٌّمشس: 

 ؽغبة أُؼذ٤ُٖ اُلق٢ِ ٝاُزشا٢ًٔ. 

 ز٢ ٣نؼٜب أُٔزؾٖ أل١ ٓوشس .٣وقذ ثٜب اُٞسهخ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ األعئِخ اُٚسلخ االِزسبْ: 

٣وقذ ثٚ اُذكزش )اٌُشاعخ( اُز١ ٣غ٤ت ك٤ٚ اُطبُت ػ٠ِ أعئِخ االٓزؾبٕ  دفزش )وشاعخ( اإلخبثخ:

 أل١ ٓوشس. 

٣وقذ ثٚ ٓغٔٞع ٓب ٣ؾقَ ػ٤ِٚ اُطبُت ٖٓ ٗوبه ك٢ أُوشساد اُذساع٤خ اُز٢ اٌّؼذي اٌفصٍٟ: 

ػبد أُؼزٔذح ُزِي أُوشساد ٣ذسعٜب ك٢ كقَ دساع٢ ٝاؽذ ٓوغٞٓبً ػ٠ِ ٓغٔٞع اُغب

 اُذساع٤خ. 
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  ٣وقذ ثٚ ٓغٔٞع ٓب ٣ؾقَ ػ٤ِٚ اُطبُت ٖٓ ٗوبه ك٢ أُوشساد اُذساع٤خ اُز٢ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ

دسعٜب ٝعِظ إلٓزؾبٗبرٜب خالٍ اُلقٍٞ اُذساع٤خ ٓوغٞٓبً ػ٠ِ ٓغٔٞع اُغبػبد أُؼزٔذح ُزِي 

 أُوشساد اُذساع٤خ. 

 أزىـــبَ ػبِــخ:

.اُِٞائؼ األًبد٤ٔ٣خ ُِوجٍٞ ٝاُزغغ٤َ ٝاإلعزوبُخ ٝاُزغ٤ٔذ ٝاإلٗغؾبة ٖٓ اُذساعخ ٝاُالئؾخ 1

 اُؼبٓخ ُإلٓزؾبٗبد رؾٌَ األعظ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُز٢ ر٘ظْ اُؼالهخ األًبد٤ٔ٣خ ث٤ٖ اُطبُت ٝاُغبٓؼخ. 

سئ٤ظ  .رغش١ ٓٞاد ٛزٙ اُِٞائؼ ٖٓ ربس٣خ إعبصرٜب ٖٓ ٓغِظ األعبرزح ٝاُزٞه٤غ ػ٤ِٜب ثٞاعطخ2

 أُغِظ. 

 .ٓغِظ األعبرزح ٛٞ اُغٜخ اُٞؽ٤ذح أُخٍٞ ُٜب رؼذ٣َ أٝ رلغ٤ش أ١ ٓبدح ٖٓ ٓٞاد ٛزٙ اُِٞائؼ. 3

.٣غٞص ُٔذ٣ش اُغبٓؼخ ك٢ ؽبُخ اُنشٝسح سكغ أ١ ٖٓ ٛزٙ اُِٞائؼ، ػ٠ِ إٔ ٣ؼشك رُي ػ٠ِ 4

 ٓغِظ األعبرزح ك٢ أٍٝ إعزٔبع ُٚ.

 

 أٚالً: اٌٍٛائر األوــبد١ّ٠خ

 : اٌمجٛيالئسخ / 1

 .رِزضّ اُغبٓؼخ ثِٞائؼ ٝع٤بعبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، ك٤ٔب ٣خزـ ثبُوجٍٞ 1-1

د أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ػذد اُطالة أُخطو ُوجُْٜٞ ثبُغ٘خ األ٠ُٝ ٌَُ ٤ًِخ ث٘بًء  2 – 1 رؾذِّ

 ػ٠ِ رٞف٤خ ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ. 

 ال ٣زْ هجٍٞ اُطبُت ثبُغبٓؼخ إالَّ إرا   3 – 1

 رْ رشؽ٤ؾٚ ُِوجٍٞ ثبُغبٓؼخ ثٞاعطخ اإلداسح اُؼبٓخ ُِوجٍٞ ثٞصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ.  -أ 

 َٓء اعزٔبساد اُزغغ٤َ ٝٝهغ ػ٤ِٜب.  -ة 

 إعزبص اخزجبس أُؼب٣٘خ.  -ط 

 ًبٕ الئوبً هج٤بً.  -د 

 رؼٜذ ثبإلُزضاّ ث٘ظْ اُغبٓؼخ ُٝٞائؾٜب، ٝٝهغ ػ٠ِ رُي.  -ٙ 

 عذد سعّٞ اُزغغ٤َ ٝأُقشٝكبد اُذساع٤خ أُوشسح. -ٝ 

اُطبُت أُشؽؼ ُِوجٍٞ اُز١ ٣ؼغض ػٖ اُؾنٞس ُِغبٓؼخ ك٢ ٓذح ال رزغبٝص أسثؼخ أعبث٤غ  4–1

ٖٓ اُزبس٣خ أُؾذَّد ُجذء اُزغغ٤َ ٣لوذ ؽوٚ ك٢ اُوجٍٞ ثبُغبٓؼخ إالَّ إرا ٝاكوذ أٓبٗخ اُؾؤٕٝ 

 اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ هجُٞٚ ثزٞف٤خ ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ . 

اإلدالء ثج٤بٗبد ًبرثخ أٝ ٓنِِخ إُـبء هجٍٞ  ٣زشرت ػ٠ِ إخلبء أ١ ٓؼِٞٓبد ٓطِٞثخ أٝ  5–1

 اُطبُت ٝؽشٓبٗٚ ٖٓ اُذساعخ ثبُغبٓؼخ.
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 : الئسخ اٌزغد١ً/ 2

 : فزشح اٌزغد١ً

٣زْ اُزغغ٤َ ٓشر٤ٖ ك٢ ًَ ػبّ دساع٢ ٝرُي ك٢ ثذا٣خ ًَ كقَ دساع٢ ؽش٣طخ عذاد  1–2

 اُطبُت ُِٔقشٝكبد اُذساع٤خ أُوشسح ػ٤ِٚ ػ٘ذ ثذا٣خ ًَ كقَ دساع٢.

٣ِزضّ اُطبُت ثغذاد أُقشٝكبد اُذساع٤خ أُوشسح ٝكن هش٣وخ اُغذاد أُؾذدح ٖٓ هجَ  2-2

 أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ

 كزشح اُزغغ٤َ أعجٞع ٝاؽذ ُِطالة ك٢ اُلقٍٞ اُذساع٤خ ثخالف اُلقَ األٍٝ.  3–2

 ٣غٞص ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ رٔذ٣ذ كزشح اُزغغ٤َ ُٔذح أعجٞع آخش.  4–2

أُٔزؾٖ ٖٓ اُخبسط ػوت رٞك٤ن أٝمبػٚ األًبد٤ٔ٣خ، ٝإعز٤بص ؽبُخ ٣زْ رغغ٤َ اُطبُت  5–2

 اُلقَ األًبد٢ٔ٣، ك٢ اُلقَ اُذساع٢ أُ٘بعت ُٞمؼٚ األًبد٢ٔ٣.

 ئخـــشاءاد اٌزغدــ١ً : 

٣غت إٔ ٣ؾنش اُطبُت ث٘لغٚ إلًٔبٍ إعشاءاد اُزغغ٤َ ك٢ األٓبًٖ ٝأُٞاه٤ذ أُؾذَّدح  6–2

 ك٢ ؽبالد خبفخ.ُزُي ، ٣ٝغٞص ُِؼ٤ٔذ االعزض٘بء 

  إصجبد ؽخق٤خٝص٤وخ األٍٝ  لق٣َؾنش هبُت اُ 7–2

روّٞ إداسح ا٤ٌُِخ ثٔطبثوخ أُؼِٞٓبد ثٔب ٛٞ ٝاسد ك٢ هبئٔخ األعٔبء اُٞاسدح ٖٓ االداسح  8–2

 اُؼبٓخ ُِوجٍٞ.

 روّٞ إداسح ا٤ٌُِخ ثَٔء اُلوشاد اُزب٤ُخ ك٢ إعزٔبسح اُزغغ٤َ    9–2

 أ. اُشهْ اُغبٓؼ٢.

 ُذساع٢ . ة. اُؼبّ ا

ط. اعْ اُطبُت )سثبػ٤بً( ؽغت ٓب ٛٞ ٓذٕٝ ك٢ هبئٔخ األعٔبء اُٞاسدح ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ 

 ُِوجٍٞ ثٞصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ.

 د. اعْ اُوغْ . 

 ٛـ. اُلقَ اُذساع٢/اُلشهخ . 

 ٝ.أُؼِٞٓبد األًبد٤ٔ٣خ )رٞم٤ؼ أُٞهق األًبد٢ٔ٣(  

ٖ إعزٔبسح اُزغغ٤َ، ٖٝٓ صْ ٣وّٞ ثزغذ٣ذ ٣وّٞ اُطبُت ثَٔء اُغضء اُخبؿ ثٚ ٓ 14 – 2

أُقشٝكبد اُذساع٤خ أُوشسح ثزٞس٣ذٛب ك٢ اُج٘ي ٣ٝغِْ فٞسح ٖٓ إ٣قبٍ اُزٞس٣ذ ُٔغغَ  

 ا٤ٌُِخ ٣ٝؾزلع اُطبُت  ثبألفَ.

 ٣وبثَ اُطبُت ُغ٘خ أُؼب٣٘خ ثب٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ الػزٔبد إًزٔبٍ إعشاءاد اُزغغ٤َ.  11 – 2

 ٤َ ك٢ ِٓق اُطبُت ثب٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ.رؾلع اعزٔبسح اُزغغ 12 – 2
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اُطبُت اُز١ ال ٣ٌَٔ إعشاءاد اُزغغ٤َ ٝعذاد سعّٞ اُزغغ٤َ ٝأُقشٝكبد اُذساع٤خ  13 – 2

 ال ٣غٔؼ ُٚ ثذخٍٞ هبػبد اُذساعخ ٝأُؼبَٓ ٝأٌُزجخ ٝاُغِٞط ُالٓزؾبٕ.

شح أُؾذَّدح األٍٝ اُز٣ٖ ٣زخِلٕٞ ػٖ اُزغغ٤َ ك٢ اُلز لقَاُطالة أُشؽؾٕٞ ُِوجٍٞ ثبُ 14–2

إداسح ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ إػبدح إسعبٍ هبئٔخ ثأعٔبئْٜ ألٓبٗخ  ٣٠ؼزجشٕٝ ؿ٤ش ساؿج٤ٖ ك٢ اُذساعخ ٝػِ

اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ٓز٠ ٓب هِت ٜٓ٘ب رُي رٞهئخ إلػبدرٜب  ُإلداسح اُؼبٓخ ُِوجٍٞ ثٞصاسح اُزؼ٤ِْ 

 اُؼب٢ُ.

اُطبُت اُز١ أًَٔ إعشاءاد رغغ٤ِٚ ٝرـ٤ت ػٖ اُذساعخ ُلقَ دساع٢ ًبَٓ ثذٕٝ ػزس  15 – 2

ٓوجٍٞ رطجن ػ٤ِٚ ُٞائؼ اإلٓزؾبٗبد )سعٞة ك٢ ًَ أُوشساد(، ٣ٝغٞص رغغ٤ِٚ ٓغ اُلشهخ اُزب٤ُخ   

 ثئعشاءاد رغغ٤َ عذ٣ذح ٝدكغ اُشعّٞ أُوشسح.

أُغغ٤ِٖ ك٢ ًَ كقَ ػ٠ِ ؽذٙ ثؼذ  روّٞ إداسح ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ث٘ؾش هٞائْ اُطالة 16 – 2

د ُِزغغ٤َ ثأعجٞع ٣ٝؼزجش ٛؤالء ْٛ اُطالة أُؼزٔذٕٝ ثب٤ٌُِخ ُِلقَ  إٗونبء أُٞػذ أُؾذَّ

 اُذساع٢ أُؼ٢٘ . 

اُطبُت اُز١ ال ٣ٌَٔ إعشاءاد اُزغغ٤َ ك٢ أُٞػذ أُؾذَّد ال ٣ؼزٔذ هبُجبً ثب٤ٌُِخ،  17–2

أُؼ٤٘خ ٓٞمؾبً أعجبة ػذّ اُزغغ٤َ ك٢ اُلزشح أُؾذدح ٣ٌٝٔ٘ٚ اُزوذّ ثبعزشؽبّ ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ 

 ُزُي )إعجٞع ثؼذ ٜٗب٣خ اُزغغ٤َ(.

٣وّٞ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ثزؾ٣َٞ اإلعزشؽبّ ٓؾلٞػبً ثزٞف٤زٚ ألٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ  18–2

 ُذساعخ اُؾبُخ ٝإرخبر اُوشاس أُ٘بعت ثؾأٜٗب ٝإخطبس ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ثزُي . 

عبػخ ٝاُؾذ األػ٠ِ  ٠12 ُغبػبد اُلقَ اُذساع٢ اُز٢ ٣غغَ ُٜب اُطبُت اُؾذ األدٗ 19–2

 عبػخ .  24

 اٌجطــبلخ اٌدبِؼ١ــخ: 

ك٢ ؿنٕٞ  ، ٝرُيػ٠ِ ؽذٙدساع٢ ػبّ ٣زْ إعزخشاط اُجطبهخ اُغبٓؼ٤خ ُِطبُت ٌَُ   2-24

ٝال ٣غٔؼ أل١ هبُت ثبُذخٍٞ إ٢ُ ا٤ٌُِخ أٝ أداء االٓزؾبٗبد  إًٔبٍ إعشاءاد اُزغغ٤َ أعجٞع ٖٓ

 إالّ ثؼذ إثشاص اُجطبهخ . 

 :الئسخ اإلعزمبٌخ/ 3

 ئخشاءاد رمذ٠ُ اإلعزمبٌخ: 

 أل٤ٖٓ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ثٞاعطخ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ .  اإلعزوبُخ  ت٣زوذّ اُطبُت ثط1ِ–3

ح ُزُي ٣ٝوذٜٓب إلداسح  2–3 ٣ٔأل اُطبُت اُز١ ٣شؿت ك٢ اإلعزوبُخ ٖٓ اُغبٓؼخ اإلعزٔبسح أُؼذَّ

 ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ . 

٣وّٞ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ثشكغ اُزٞف٤خ أُ٘بعجخ ألٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ الرخبر اُوشاس  3–3

 اُٜ٘بئ٢. 
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جخ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ُشكغ إعْ اُطبُت ٖٓ ك٢ ؽبُخ أُٞاكوخ روّٞ أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ثٔخبه 4–3

 هٞائْ اُطالة أُغغ٤ِٖ ثب٤ٌُِخ. 

ثؼذ إًزٔبٍ إعشاءاد االعزوبُخ روّٞ أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ثئخطبس اُطبُت ًزبثخً ثٞاعطخ  5–3

 ٤ًِزٚ . 

 / الئسخ  اٌزد١ّذ: 4

 ٤ٖ(.ال رزؼذٟ كزشح اُزغ٤ٔذ ثأ١ ػزس ٖٓ األػزاس أسثؼخ كقٍٞ دساع٤خ )ػب٤ٖٓ دساع٤

 اٌزد١ّذ ثأػزاس ِمجٌٛخ: 4-1

 ئخشاءاد اٌزد١ّذ:

ذ دساعزٚ اُغبٓؼ٤خ ؽغت اُؾشٝه أدٗبٙ  1-1- 4 ِّٔ  ٣غٞص ُِطبُت إٔ ٣غ

 أ. إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت ٓغغالً ٝٓغذداً ُِشعّٞ اُذساع٤خ إالَّ ك٢ ؽبالد إعزض٘بئ٤خ. 

خ رٞاكن ػ٤ِٜب أٓبٗخ ة. ال ٣غٞص اُزغ٤ٔذ ك٢ اُغ٘خ األ٠ُٝ إالَّ ك٢ ؽبالد خبفخ ٝألعجبة ٓؼوُٞ

ق٤ِٖ ٝك٢  ٛزٙ اُؾبُخ ٣ٌٕٞ اُزغ٤ٔذ ُِلاُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ثؼذ رٞف٤خ ٓغِظ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ، 

 األٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٓؼبً.

ط. ال ٣غٞص هجٍٞ هِجبد اُزغ٤ٔذ خالٍ اُؾٜش األخ٤ش ٖٓ اُلقَ اُذساع٢ إالّ ك٢ ؽبالد 

 إعزض٘بئ٤خ ٣زشى روذ٣شٛب ألٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ. 

 ٔأل اُطبُت االعزٔبسح أُؼذَّح ٖٓ أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ُِزغ٤ٔذ ٓؾلٞػخ ثأعجبة ٓو٘ؼخ . ٣ 4-1-2

٣ٞف٢ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ هِت اُزغ٤ٔذ ٣ٝغٞص ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ اُزٞف٤خ إٗبثخ ػٖ  4-1-3

 ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثزل٣ٞل ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ. 

ٍ هِت اُزغ٤ٔذ ألٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ إلفذا 4–4-1 َّٞ  س اُوشاس اُٜ٘بئ٢ ثؾأٗٚ. ٣ؾ

٣خطش اُطبُت ثبُوشاس اُٜ٘بئ٢، ٝال ٣غٞص ُٚ اُزـ٤ت ػٖ اُذساعخ إالَّ ثؼذ رغِٔٚ إخطبساً  5–4-1

 ٌٓزٞثبً ثٔٞاكوخ أٓبٗخ اُؾئٕٞ اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ اُزغ٤ٔذ . 

 اٌزد١ّذ ثغجت اٌشعٛة: 0- 4

 - ِدزّؼخرزْ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُزغ٤ٔذ ثغجت اُشعٞة إرا رٞكشد اُؾشٝه ا٥ر٤خ 

 إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت ٓغغالً ٝٓغذداً ُِشعّٞ اُذساع٤خ إالَّ ك٢ ؽبالد إعزض٘بئ٤خ .4-2-1

%( ٖٓ 75%( ٖٓ ٓوشساد اُلقَ اُذساع٢ أٝ )75إرا رغبٝص سعٞة اُطبُت ٗغجخ ) 4-2-2

ػذد اُغبػبد أُؼزٔذح ُِلقَ اُذساع٢ ٤ٌُِِبد اُز٢ رذسط ث٘ظبّ اُٞؽذاد اُذساع٤خ 

(Modules). 

را ًبٕ ُذ٣ٚ سعٞة ك٢ كقٍٞ دساع٤خ عبثوخ ُِلقَ اُز١ سعت ك٤ٚ ) ُـ٤ش اُطبُت إ 4-2-3

 اُز١ دسط اُلقَ اُذساع٢ األٍٝ كوو(.
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ك٢ ًَ  Aؽز٠ ُٞ ؽقَ ػ٠ِ اُزوذ٣ش  2.44ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣قَ ٓؼذُٚ اُزشا٢ًٔ إ٠ُ  4-2-4

 أُوشساد اُز٢ سعت ك٤ٜب.

 رٞف٤خ أُؾشف األًبد٢ٔ٣ ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ هِت اُزغ٤ٔذ. 4-2-5

 رٞف٤خ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ هِت اُزغ٤ٔذ. 4-2-6

 ٣غذد اُطبُت اُشعّٞ أُوشسح ُزغ٤ٔذ اُذساعخ ثغجت اُشعٞة. 4-2-7

 ٓٞاكوخ أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ثؼذ اعز٤لبء اُؾشٝه أػالٙ ٓغزٔؼخ. 4-2-8

٠ ُِزغ٤ٔذ ثغجت اُشعٞة خالٍ اُ٘قق األٍٝ ٖٓ اُلزشح ٣ٔ٘ؼ اُطبُت كشفخ أُٝ 4-2-9

 اُذساع٤خ، ٝكشفخ صب٤ٗخ خالٍ اُ٘قق اُضب٢ٗ ٖٓ اُلزشح اُذساع٤خ.

اُذساع٢ اُز١ رْ رغ٤ٔذٙ، رِـ٠ اُ٘زبئظ اُز٢ رؾقَ ػ٤ِٜب اُطبُت ك٢ إٓزؾبٕ اُلقَ  4-2-14

 ٣ؼ٤ذ اُطبُت دساعخ رُي اُلقَ ػ٘ذ كي اُزغ٤ٔذ.ٝ

 روذ٣ْ هِت اُزغ٤ٔذ ٓز٠ ٓب رٞكشد أُزطِجبد أُزًٞسح أػال٣ٌٖٙٔ ُِطبُت  4-2-11

ذ ُِزغ٤ٔ خسكغ ؽبالد خبف٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ  خك٤ٔب ػذا اُؾبالد اُغبثو 4-2-12

 خ.ُٔغِظ ا٤ٌُِٝثؾشٝه خبفخ ٝٓوجُٞخ   خثغجت اُشعٞة ا٢ُ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔ

 ئخشاءاد فه اٌزد١ّذ:  4-3

ح ُلي اُزغ٤ٔذ   4-3-1  ثؼذ إٗونبء كزشح اُزغ٤ٔذ ٣وّٞ اُطبُت ثَٔء االعزٔبسح أُؼذَّ

 ٣ٞف٢ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ اُطِت ٣ٝغٞص ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ اُزٞف٤خ إٗبثخ ػٖ ٓغِظ ا٤ٌُِخ 4-3-2

 رشكغ االعزٔبسح ألٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ إلفذاس اُوشاس اُٜ٘بئ٢ .  4-3-3

 ُٜ٘بئ٢ . ٣خطش اُطبُت ثبُوشاس ا 4-3-4

٣ؼبد رغغ٤َ اُطبُت ثب٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ث٘بًء ػ٠ِ هشاس ٖٓ أٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ك٢ اُلقَ  4-3-5

 أُؼ٢٘ ثبُزغ٤ٔذ.

 االٔمطبع ػٓ اٌذساعخ:  4 – 4

اُطبُت اُز١ ٣٘وطغ ػٖ اُذساعخ ُلق٤ِٖ دساع٤٤ٖ ٓززب٤٤ُٖ ثذٕٝ ػزس ٓوجٍٞ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ٣زْ 

 برزح ثزٞف٤خ ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ.كقِٚ ُِـ٤بة ثٞاعطخ ٓغِظ األع
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 اٌالئسخ اٌؼبِخ ٌإلِزسبٔبد /0

 ئعُ اٌالئسخ: رغّٝ ٘زٖ اٌالئسخ ثبٌالئسخ اٌؼبِخ ٌإلِزسبٔبد.
 

 اٌفصـــــً األٚي

 رٛخ١ٙــــــبد ػبِــــــخ
 رى٠ٛٓ ِٚٙبَ ٌدٕخ اإلِزسبٔبد: 

٣ؼ٤ِّٖ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ُغ٘خ إٓزؾبٗبد رؾشف ػ٠ِ ر٘ل٤ز ٗظْ ُٝٞائؼ اُغبٓؼخ اُخبفخ  1-1
 ثبالٓزؾبٗبد . 

 ٣غٞص إٔ رنغ ًَ ٤ًِخ اُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ألػٔبٍ ُغ٘خ اإلٓزؾبٗبد اُزبثؼخ ُٜب. 1-2
 . ٣غت ػ٠ِ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد  1-3

 الٌُزش٤ٗٝخ.أ. إػذاد اُوبػبد ٝأٓبًٖ إٗؼوبد االٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ أٝ ا

ة. ٝمغ ٓشاهت ٝاؽذ ػ٠ِ األهَ ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أٝ ٓغبػذ٣ْٜ ٌَُ خٔغ٤ٖ هبُجبً 

 ٓٔزؾ٘بً ػ٠ِ أال ٣غشٟ أ١ آزؾبٕ ثأهَ ٖٓ ٓشاهج٤ٖ إص٤ٖ٘.

 عـ. إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ًَ هبػخ آزؾبٕ ًج٤ش ٓشاهج٤ٖ ال روَ دسعزٚ اُٞظ٤ل٤خ ػٖ ٓؾبمش
 : ٚعبئً ئخشاء اإلِزسبٔبد

ٓزؾبٗبد ُِطالة ػٖ هش٣ن األعئِخ اُزؾش٣ش٣خ ٝ/أٝ اُؾل٤ٜخ ٝ/أٝ اُزغبسة رغشٟ اال 1-3
أُخزجش٣خ ٝ/أٝ اُؾو٤ِخ ٝ/أٝ اُزٔبس٣ٖ أٝ ؿ٤ش رُي ؽغت ٓب رؾذدٙ اُِٞائؼ األًبد٤ٔ٣خ ٤ٌُِِخ 

 أُؼ٤٘خ.
 : ربس٠خ ػمذ اإلِزسبٔبد ٚئػالْ إٌزبئح

رؼوذ اإلٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ ػ٘ذ ٜٗب٣خ ًَ كقَ دساع٢ أٝ ٝؽذح دساع٤خ ؽغت اُ٘ظبّ  1-4
 اُذساع٢ أُؼزٔذ ك٢ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ. 

د ربس٣خ اإلٓزؾبٕ اُٜ٘بئ٢ ٝكوبً ُِزو٣ْٞ اُذساع٢ ٌَُ ٤ًِخ، ٣ٝؼِٖ ػٖ عذٍٝ االٓزؾبٗبد  1-5 ٣ؾذَّ
ش ٓٞػذ اإلٓزؾبٕ إالّ ثٔٞاكوخ أٓبٗخ هجَ اعجٞػ٤ٖ ػ٠ِ األهَ ٖٓ ثذء اإلٓزؾبٕ ٝال ٣غٞص رـ٤٤

 اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ث٘بًء ػ٠ِ رٞف٤خ ٓغِظ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ.   
رؼِٖ ٗزبئظ اإلٓزؾبٗبد ك٢ ٜٗب٣خ ًَ كقَ دساع٢ أٝ ػ٘ذ ٜٗب٣خ ًَ ٝؽذح دساع٤خ ؽغت  1-6

اُ٘ظبّ اُذساع٢ أُؼزٔذ ك٢ ا٤ٌُِخ، ٝرُي ثؼذ إعبصرٜب ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ. ٢ٛٝ خبمؼخ إلعبصح 
ِظ األعبرزح ك٢ ؽبُخ اُلقٍٞ )أُغز٣ٞبد( اُٜ٘بئ٤خ أٝ اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ؽبُخ اُلقٍٞ ٓغ

 )أُغز٣ٞبد( هجَ اُٜ٘بئ٤خ. 
ك٢ أ١ ٓوشس دساع٢ ك٢ ُٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ  %٣02٘زس اُطبُت اُز١ رقَ ٗغجخ ؿ٤بثٚ  1-7
 . 
ح اُذساعخ أل١ ٖٓ كزش %05ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ؽشٓبٕ اُطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ أًضش ٖٓ  1-8

 ٓوشس ُغجت ؿ٤ش ٓو٘غ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ٖٓ اُغِٞط إلٓزؾبٕ ٛزا أُوشس ٝاػزجبسٙ ساعجبً ك٤ٚ. 
رؼذ ٝر٘ؾش ُغ٘خ آزؾبٗبد ا٤ٌُِخ هٞائْ اُطالة أُغٔٞػ ُْٜ ثبُغِٞط ُالٓزؾبٕ هجَ أعجٞع  1-9

 ػ٠ِ األهَ ٖٓ ثذا٣خ االٓزؾبٕ أٝ ٜٗب٣خ أُوشس.
ش٤ٖٓٝ ٖٓ االٓزؾبٗبد ثغجت اُـ٤بة ؽغت ٓب ٛٞ ٓٞمؼ ك٢ ر٘ؾش هٞائْ اُطالة أُؾ 1-14

 ( هجَ أعجٞع ػ٠ِ األهَ ٖٓ ثذا٣خ االٓزؾبٕ أٝ ٜٗب٣خ أُوشس. 7-1اُج٘ذ )
 : ئِزسبٔبد اٌجذ٠ً

٣غٔؼ ُِطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ اُغِٞط ُإلٓزؾبٗبد ثغجت أُشك أٝ أ١ ػزس آخش  1-11
 رُي ثؼذ روذ٣ْ أُغز٘ذاد أُؼزٔذح.ٓوجٍٞ ُذٟ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثبُغِٞط إلٓزؾبٕ )ثذ٣َ( ٝ
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٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ إٔ ٣غٔؼ ُِطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ اُذساعخ ُلزشح ه٣ِٞخ ال رزغبٝص  1-12
ٗقق كزشح اُلقَ اُذساع٢ ثغجت أُشك أٝ أ١ عجت آخش ٓوجٍٞ ُذٟ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثبُغِٞط 

 ُالٓزؾبٕ أٝ الٓزؾبٕ )ثذ٣َ( ٝرُي ثؼذ روذ٣ْ أُغز٘ذاد أُؼزٔذح.
عبػخ ٖٓ  24ال روجَ اُؾٜبدح اُطج٤خ أٝ أ١ ٓغز٘ذ آخش ٝال اػزجبس أل١ ػزس ثؼذ ٓشٝس  1-13

 رـ٤ت ػ٘ٚ اُطبُت.ز١ ٓٞػذ االٓزؾبٕ اُ
 : األسا١ٔه ٚاٌزمبس٠ش اٌطج١خ ٚاٌشٙبداد اٌّشض١خ فٟ فزشح االِزسبٔبد

 ٣زْ اعزالّ األٝس٤ٗي أُشم٢ ٖٓ ٓغغَ ا٤ٌُِخ ك٢ أٝهبد اُذٝاّ اُشع٢ٔ.  1-14
ال ٣وجَ اٝس٤ٗي ٓشم٢ أٝ ؽٜبدح ٓشم٤خ أٝ روش٣ش هج٢ ؿ٤ش فبدس أٝ ٓؼزٔذ ٖٓ  1-15

 اُخذٓبد اُقؾ٤خ ثبُغبٓؼخ . 
ك٢ ؽبُخ أُشك ثؼذ عبػبد اُذٝاّ اُشع٢ٔ ٝثؼذ اٌُؾق ٝاُؼالط ٖٓ أ١ ٓؤعغخ  1-16

بثؼخ فؾ٤خ أٝ ػ٤بدح خبفخ ٣ؾنش اُطبُت ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ٓجبؽشح ُِٔشاعؼخ ثبُٞؽذح اُقؾ٤خ اُز
ُِغبٓؼخ، إر ال روجَ أ١ ؽٜبدح ٓشم٤خ ٖٓ أ١ عٜخ أخشٟ إال إرا ًبٗذ ٓؼزٔذح ٖٓ اُٞؽذح 

 اُقؾ٤خ ثبُغبٓؼخ .
ك٢ ؽبُخ دخٍٞ أُغزؾل٠ ٣جِؾ اُطبُت ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ػٖ هش٣ن اُٜبرق أٝ اُلبًظ أٝ  1-17

 اُشعٍٞ اُؾخق٢.
ك٢ ؽبُخ أُشك خبسط أُذ٣٘خ أٝ خبسط اُغٞدإ ٣ؾنش اُطبُت ٓؼٚ أُغز٘ذاد  1-18

 أُؼزٔذح اُز٢ رزْ ٓشاعؼزٜب ثٞاعطخ اُٞؽذح اُقؾ٤خ ٖٝٓ صْ اػزٔبدٛب أٝ سكنٜب. 
 ال ٣ؾن ُِطبُت ٓٞافِخ االٓزؾبٗبد ه٤ِخ كزشح اإلعبصح أُشم٤خ.  1-19
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 اٌفصً اٌثبٟٔ
 رؼ١ٍّبد ٌٍطالة اٌّّزَس١ٕٓ

ال ٣غٔؼ ُِطالة ثبُذخٍٞ إ٠ُ هبػخ االٓزؾبٕ إالّ هجَ خٔظ دهبئن ٖٓ اُضٖٓ أُؼِٖ ُجذا٣خ  2-1

 اإلٓزؾبٕ. 

٣غٔؼ ثبُذخٍٞ إ٠ُ هبػخ اإلٓزؾبٕ ُِطبُت اُز١ ٣جشص اُجطبهخ اُغبٓؼ٤خ عبس٣خ أُلؼٍٞ ػ٠ِ إٔ  2-2

 ٣ٌٕٞ ٓغغالً ُِغِٞط ُإلٓزؾبٕ أُؼ٢٘. 

 أُشاهج٤ٖ داخَ هبػخ اإلٓزؾبٕ. ٣غت إٔ ٣ِزضّ اُطبُت ثزٞع٤ٜبد  2-3

 ال ٣غٔؼ أل١ هبُت ثبُذخٍٞ إ٠ُ هبػخ اإلٓزؾبٕ ثؼذ إٗونبء ٗقق عبػخ ٖٓ ثذا٣خ االٓزؾبٕ.  2-4

 ال ٣غٔؼ أل١ هبُت ثٔـبدسح  هبػخ االٓزؾبٕ إالّ ثؼذ إٗونبء ٗقق اُضٖٓ ٖٓ ثذا٣خ اإلٓزؾبٕ. 2-5

 ٓزؾبٕ إرا هُِت ٓ٘ٚ رُي.ػ٠ِ أ١ هبُت إٔ ٣ؾنش ٓؼٚ أُزطِجبد اُالصٓخ ُإل 2-6

ال ٣غٔؼ ُِطبُت أُٔزؾٖ داخَ هبػخ االٓزؾبٕ ثبُزذخ٤ٖ أٝ ر٘بٍٝ اُطؼبّ أٝ أُؾشٝثبد ؿ٤ش  2-7

 أُبء. 

ال ٣غٔؼ أل١ هبُت إٔ ٣ؾَٔ ٓؼٚ داخَ هبػخ االٓزؾبٕ أ١ ًزبة أٝ أٝسام ٌٓزٞثخ أٝ خب٤ُخ أٝ  8--2

٤شٛب، أٝ ٣زجبدٍ أ٣بً ٜٓ٘ب داخَ اُوبػخ ٓب ػذا ٝؿأ١ عٜبص ر٢ً أ١ عٜبص إٌُزش٢ٗٝ أٝ ٛبرق ٗوبٍ أٝ 

 أُٞاد أُغٔٞػ ثٜب ٝاُز٢ ٣غزِٜٔب ٖٓ أُشاهج٤ٖ ٓجبؽشح. 

 ػ٠ِ اُطبُت أُٔزَؾٖ ػذّ ٓـبدسح ٌٓبٗٚ إالّ ثئرٕ ٖٓ أُشاهت.  2-9

 ال ٣غٔؼ ُِطبُت ثٔـبدسح هبػخ االٓزؾبٕ ٝاُشعٞع إ٤ُٜب إالّ ثؼذ ٓٞاكوخ ًج٤ش أُشاهج٤ٖ أٝ ٖٓ 2-14

 ٣٘ٞة ػ٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت رؾذ إؽشاف أؽذ أػنبء ٤ٛئخ أُشاهج٤ٖ ه٤ِخ كزشح اُـ٤بة. 

 ال ٣غٔؼ ُِطبُت أُٔزَؾٖ روذ٣ْ أٝ رِو٢ ٓغبػذح ٓجبؽشح أٝ ؿ٤ش ٓجبؽشح ٖٓ أ١ هبُت آخش.  2-11

ال ٣غٔؼ ُِطبُت أُٔزَؾٖ إٔ ٣ؾَٔ أ١ أٝسام ٓغزؼِٔخ أٝ ؿ٤ش ٓغزؼِٔخ أٝ ًشاعبد إعبثخ  2-12

إٓزؾبٕ أٝ أ١ ٝعبئَ أخشٟ ٖٓ داخَ هبػخ االٓزؾبٕ ُِخبسط ك٤ٔب ػذا أٝسام األعئِخ ٝاُٞعبئَ اُز٢ 

 ( . 6-2ُعٔؼ ُٚ ثئدخبُٜب ثٔٞعت اُج٘ذ )

 ال ٣غٔؼ ُِطبُت أُٔزَؾٖ ٗضع أٝ رٔض٣ن أ١ ٝسهخ ٖٓ ًشاعخ اإلعبثخ .  2-13
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 اٌفصً اٌشاثغ
 زـــــبالد اٌغــــــــش

 

  :رشًّ زبالد اٌغش 4-1

 أ. ؽ٤بصح أ١ أداح أٝ ٝع٤ِخ ثٜب ٓؼِٞٓبد رزؼِن ثبالٓزؾبٕ. 

 ة. روذ٣ْ أٝ رِو٢ أُغبػذح ألداء االٓزؾبٕ. 

 ط. إخلبء ًشاعخ اإلعبثخ أٝ ػذّ رغ٤ِٜٔب ُِٔشاهت ػ٘ذ ٜٗب٣خ االٓزؾبٕ. 

 د. إٗزؾبٍ ؽخق٤خ هبُت آخش أٝ اُغٔبػ ُطبُت آخش ثئٗزؾبٍ ؽخق٤زٚ أص٘بء اإلٓزؾبٕ.

 ٖٓ اُلقَ اُضب٢ٗ . 8 – 2ٛـ. إرا خبُق اُطبُت ٓب ٝسد ك٢ اُج٘ذ 

 االٓزؾبٕ.ٝ. رجبدٍ ٝسهخ األعئِخ أٝ ًشاعخ اإلعبثخ أص٘بء 

ثإٔ هبُجبً هذ ؿؼَّ ك٢ االٓزؾبٕ ٣غت إٔ رؾبٍ ٛزٙ اُؾبُخ ثٞاعطخ  إرا ًبٕ ٛ٘بُي إدػبءً  4-2

 ًج٤ش أُشاهج٤ٖ كٞساً إ٠ُ سئ٤ظ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد ُشكؼٜب إ٠ُ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ. 

٣وّٞ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ثئػالٕ اُطبُت أُؼ٢٘ ًزبثخ ٝر٣ٌٖٞ ُغ٘خ ٓٞؽذح ُِزؾو٤ن  4-3

جخ رغ٠ٔ ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ ٣ٝزْ ر٣ٌٜٞ٘ب ٖٓ صالصخ أػنبء ٖٓ ث٤ْٜ٘ ٓٔضَ ٤ٌُِخ ٝأُؾبع

بد  اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ رز٠ُٞ اُزؾو٤ن ٝاُزؾش١ ٝاالعزٔبع ألهٞاٍ اُؾٜٞد ٝاإلهالع ػ٠ِ اُج٤ِّ٘

 ٝأُؾبعجخ ٝسكغ رٞف٤برٜب إ٠ُ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُخزـ. 

ش اُطبُت ٓؼِ٘بً إرا صجذ أٗٚ سكل إعزالّ إرا ُْ ٣ٔضَ اُطبُت أٓبّ ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ، ٣ؼزج 4-4

اإلػالٕ أٝ رْ إػالٗٚ ثِٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ هجَ صالصخ أ٣بّ ٖٓ ٓٞػذ اٗؼوبد ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ، 

 ٝرغزٔش إعشاءاد ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ ك٢ ؿ٤بثٚ. 

ّ رٞف٤برٜب ك٢ إهبس اُؼوٞثبد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب  4-5 ر٘ظش ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ ك٢ أُخبُلخ ٝروذِّ

رؾ٤ٌِٜب، ٝاُز١ ٣شكؼٜب  ربس٣خ٠ُ اُغ٤ذ/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُخزـ ك٢ ٓذح ال رزغبٝص اعجٞػ٤ٖ ٖٓ إ

 ثذٝسٙ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ. 

ك٢ ؽبُخ اُزٞف٤خ ثئداٗخ اُطبُت ٣زوذّ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثزٞف٤خ إلػزٔبدٛب أٝ رؼذ٣ِٜب ك٢ إهبس  4-6

اُؼوٞثبد  س رٞه٤غ أ١ ٖٓاُؼوٞثبد اُز٢ أٝفذ ثٜب ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ ُٔغِظ األعبرزح اُز١ ٣وشِّ 

  (3ٝ اُج٘ذ )أ (2( أٝ اُج٘ذ )1ك٢ اُج٘ذ )

 (: 1اٌجٕذ   )

 أ. إٗزاس اُطبُت ٝرٞه٤ؼٚ ػ٠ِ رؼٜذ ثؼذّ اُزٌشاس.       

 ة. إُـبء إٓزؾبٕ اُطبُت ٝاػزجبسٙ ساعجبً ك٢ االٓزؾبٕ أُؼ٢٘.       

 ط. إ٣وبف اُطبُت ٖٓ اُذساعخ ثب٤ٌُِخ ُٔذح كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ )ػبّ دساع٢(.       
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 د. إػالٕ أُخبُلخ أُ٘غٞثخ ُِطبُت ٝاُؼوٞثخ ك٢ ُٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ.      

 ٛـ. إخطبس ٢ُٝ أٓش اُطبُت ثزِي اُؼوٞثبد.      

 (: 0أٚ اٌجٕذ )

  ثؼذّ اُزٌشاس.. إٗزاس اُطبُت ٝرٞه٤ؼٚ ػ٠ِ رؼٜذ أ       

 ة. إُـبء إٓزؾبٕ اُطبُت ٝاػزجبسٙ ساعجبً ك٢ االٓزؾبٕ أُؼ٢٘.       

 ط. إػالٕ أُخبُلخ أُ٘غٞثخ ُِطبُت ٝاُؼوٞثخ ك٢ ُٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ       

  أُؼ٤٘خ.            

  د. إخطبس ٢ُٝ أٓش اُطبُت ثزِي اُؼوٞثبد       

 (:  3أٚ اٌجٕذ )

  (1 – 4إرا خبُق اُلوشح )د( أُبدح ) اُغبٓؼخ كقالً ٜٗبئ٤بً ، كقَ اُطبُت ٖٓ     

ك٢ ؽبُخ ٝعٞد ر٘بهل ث٤ٖ رٞف٤خ ُغ٘خ ؽبالد اُـؼ ٝرٞف٤خ ٓغِظ ا٤ٌُِخ، ٣ؼزٔذ هشاس  4-7

 ٓغِظ ا٤ٌُِخ.

إرا رٌشسد ؽبُخ اُـؼ ٖٓ أ١ هبُت ك٢  االٓزؾبٗبد أُ٘ؼوذح ٗلغٜب ٣لقَ اُطبُت ُٔذح  4-8

ػٖ ػبّ دساع٢ ٝاؽذ، ٝإرا رٌشسد ؽبُخ اُـؼ ٓ٘ٚ ك٢ آزؾبٗبد كقَ ػب٤ٖٓ دساع٤٤ٖ ثذالً 

  دساع٢ آخش، ثؼذ إٔ ػٞهت، ٣لقَ اُطبُت كقالً  ٜٗبئ٤بً ٖٓ اُغبٓؼخ

اُؼوٞثبد ٤ُظ ُٜب ػالهخ ثبُلقَ األًبد٢ٔ٣، أ١ إٔ اُطبُت أُلقٍٞ ثغجت ؽبُخ ؿؼ،  4-9

 ٢ أٝ ال ٣غغَ ٣ظَ رُي اُوشاس عبس٣بً.ٝثؼذ اٗزٜبء ٓذح اُؼوٞثخ، إرا ًبٕ ُذ٣ٚ هشاس كقَ أًبد٣ٔ

شح اُؼوٞثخ ثأداء أ١ ػَٔ اُطبُت أُلقٍٞ ثغجت ؽبُخ اُـؼ ال ٣غٔؼ ُٚ ك٢ أص٘بء كز 4-14

ٝإعشاء األثؾبس ًٝزبثخ  اُزوبس٣ش أ اُغِٞط الٓزؾبٗبد إصاُخ اُشعٞة، ، ٓزنٔ٘بً أًبد٢ٔ٣

 األٝسام اُؼ٤ِٔخ.ٝ
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 اٌفصً اٌغبدط
 اٌطبٌت فٟ االِزسبْرم٠ُٛ أداء 

 رطجِّن اُغبٓؼخ ٗظبّ اُزو٣ْٞ أُغزٔش.  6-1

% ُألػٔبٍ 34% ُإلٓزؾبٕ اُٜ٘بئ٢ 74ٝرزٌٕٞ اُذسعخ اُٜ٘بئ٤خ ٌَُ ٓوشس دساع٢ ٖٓ  6-2

)اُزٌب٤ُق، اُغٔ٘بساد، اإلخزجبساد ٝاُؼ٢ِٔ( ٌَُ ا٤ٌُِبد ،ػذا ا٤ٌُِبد اُز٢ ُذ٣ٜب ُٞائؼ  اُلق٤ِخ

 خبفخ ر٘ظْ رُي.

د اُِٞائؼ اُذاخ٤ِخ ٤ٌُِِخ ؿ٤ش 54دسعخ اُ٘غبػ ك٢ آزؾبٕ ًَ ٓوشس ٢ٛ ) 6-3 %( ٓب ُْ رؾذِّ

 رُي. 

٣غٞص ُٔغِظ أُٔزؾ٤ٖ٘ اُزٞف٤خ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ثٔ٘ؼ اُطبُت خٔظ دسعبد إمبك٤خ ًؾذ  6-4

أهق٠ ُذسعزٚ ك٢ إٓزؾبٕ ٓوشس ٝاؽذ هذ سعت ك٤ٚ ؽش٣طخ إٔ ٣ٌٕٞ ٓزٞعو دسعبرٚ ك٢ ع٤ٔغ 

%، أٝ ٓوشس٣ٖ ؽش٣طخ إٔ 55ال ٣وَ ػٖ  ك٢ اُلقَ اُذساع٢ أُؼ٢٘ اُز٢ عِظ ُٜبأُوشساد 

٣ٌٕٞ ٓزٞعو دسعبرٚ ك٢ ًَ أُوشساد اُز٢ عِظ ُٜب ك٢ اُلقَ اُذساع٢ أُؼ٢٘ ال ٣وَ ػٖ 

64 .% 

6-5  ٍ َّٞ ٍ اُذسعبد إ٢ُ روذ٣شاد ؽشك٤خ ) أ ، ة+، ة، ط+ ، ط، س، سؽ( ، ًٔب رؾ َّٞ رؾ

 أٝصإ ثبُ٘وبه ًٔب ٓٞمؼ ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ    اُزوذ٣شاد اُؾشك٤خ إ٢ُ

 

 ٚصْ اٌزمذ٠ش اٌّذٜ اٌزمذ٠ش اٌزمذ٠ش
A 4.0 فأكثر 08 أ 

B+ 3.5 80 < 75.00 +ب 

B 3.0 75.00 < 65.00 ب 
C+ 2.5 65.00 < 60.00 +ج 

C 2.0 60.00 < 50.00 ج 
F 1.0 50 < ر 

Fa عن الغٌاب حالة فً رغ 
 عذر بدون االمتحان
 مقبول

8088 

 

 ٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ٓؼب٣شح اُذسعبد إرا سأٟ رُي.   6-6

رؼِٖ ٗز٤غخ اُطبُت ػ٘ذ ٜٗب٣خ ًَ كقَ دساع٢ أٝ ٝؽذح دساع٤خ ػ٠ِ أعبط اُزوذ٣ش  6-7

)ثبُؾشٝف( اُز١ ؽقَ ػ٤ِٚ اُطبُت ك٢ ًَ ٓوشس دسعٚ ػ٠ِ ؽذٙ ٝأُؼذٍ اُلق٢ِ ٝأُؼذٍ 

 اُزشا٢ًٔ .
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 ئصاٌخ اٌشعٛة 6-8

I-  خالٍ كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ.  ٢إصاُخ اُشعٞة ُِٔوشس أُؼ٘ػ٠ِ اُطبُت 

II-  .ػ٠ِ ًَ ٤ًِخ ػوذ آزؾبٗبد إلصاُخ اُشعٞة ٝاُجذائَ ثؼذ ًَ كقَ دساع٢ 

III-  اُطبُت اُز١ ال ٣غِظ إلٓزؾبٕ إصاُخ اُشعٞة خالٍ كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش ػزس

 .Faٓوجٍٞ ٣ؼط٠ روذ٣ش 

IV- ٝاُضب٢ٗ اُز١ أؽشصٙ ٓغ ك٢ ؽبُخ ٗغبؽٚ ك٢ ٛزا االٓزؾبٕ ٣ؾغت ُٚ اُزوذ٣ش األ ٍٝ

ؽغبة اُغبػبد أُؼزٔذح اُغبثوخ ٝاُؾب٤ُخ ُِٔوشس ػ٘ذ ؽغبة أُؼذ٤ُٖ اُلق٢ِ 

 ٝاُزشا٢ًٔ. 

- V ٖ٣غٞص )االٓزؾبٕ اُشئ٤غ٢ + إصاُخ سعٞة(ك٢ ؽبُخ سعٞة اُطبُت ك٢ أُوشس ٓشر٤ ُٚ 

٣لقَ  اُضبُضخشح ُِٔ شح اُضبُضخ. ٝك٢ ؽبُخ اُشعٞةدساعخ أُوشس ٝاُغِٞط ُالٓزؾبٕ ُِٔ

 .أًبد٤ٔ٣بً 
 :ػذَ ئوّبي اٌّمشس 6-9

% أٝ أًضش ٖٓ أُوشس اُذساع٢ أُؼ٢٘ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣غِظ 75  اُطبُت اُز١ ؽنش رؼش٠ف

 ُإلٓزؾبٕ 

( )ؿ٤ش ٌٓزَٔ( ٝػ٤ِٚ اُغِٞط I.Cإرا ًبٕ اُـ٤بة ُؼزس ٓوجٍٞ ٣ؼط٠ اُطبُت روذ٣ش ) -

 ٝاُجذائَ.ُالٓزؾبٕ ك٢ أٍٝ عذٍٝ إلٓزؾبٗبد إصاُخ اُشعٞة 

( ٣ٝغِظ الٓزؾبٕ إصاُخ اُشعٞة Faإرا ًبٕ اُـ٤بة ُؼزس ؿ٤ش ٓوجٍٞ ٣ؼط٢ اُطبُت روذ٣ش ) -

 ثٚ ك٢ اُِٞائؼ.  ٍؽغت ٓب ٓؼٔٞ

 . (I.C)أُؼذٍ اُزشا٢ًٔ أل١ هبُت ؽز٠ ٣غِظ الٓزؾبٕ اُجذ٣َ  تال ٣ؾغ -

ا٤ٌُِخ، % ٖٓ أُوشس أُؼ٢٘ ُؼزس ؿ٤ش ٓوجٍٞ ُٔغِظ 25اُطبُت اُز١ رـ٤ت أًضش ٖٓ  6-14

ٝ ػ٤ِٚ اُزغغ٤َ ُِٔوشس أُؼ٢٘ ٓغ  NT/F)٣ؼزجش ساعجبً ٝ ُْ ٣ذسط أُوشس ٣ٝظٜش ك٢ اُ٘ز٤غخ )

 اُلشهخ اُزب٤ُخ.

% ٖٓ أُوشس أُؼ٢٘ ُؼزس ٓوجٍٞ ُذٟ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ال 25اُطبُت اُز١ رـ٤ت أًضش ٖٓ  -

ك٢  (NT) ٣ؼزجش ساعجبً ٝػ٤ِٚ اُزغغ٤َ ُِٔوشس أُؼ٢٘ ٓغ اُلشهخ اُزب٤ُخ ٣ٝظٜش روذ٣ش

 ٗز٤غزٚ. 

٣لقَ اُطبُت أًبد٤ٔ٣بً إرا سعت ك٢ ٓوشس صالس ٓشاد ٓززب٤ُخ ٝ ٣غٞص ٓ٘ؾٚ كشفخ  6-11

 ُإلٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط. 

ال ٣غغَ اُطبُت ُِلقَ اُذساع٢ اُزب٢ُ إرا ثِؾ سعٞثٚ أًضش ٖٓ صالصخ ٓوشساد ك٢ أ١  6-12

ثزُي(. ٝ ٣غت ػ٤ِٚ اُغِٞط  ٓشؽِخ دساع٤خ )ثئعزض٘بء ا٤ٌُِبد اُز٢ ُٜب ُٞائؼ داخ٤ِخ خبفخ

إلٓزؾبٕ إصاُخ اُشعٞة ك٢ أهشة كشفخ رؼوذ ك٤ٜب إٓزؾبٗبد ٛزٙ أُوشساد، ٝال ٣غٔؼ ُٚ 

ثبُـ٤بة ػٖ اإلٓزؾبٗبد إال ثؼزس ٣وجِٚ ٓغِظ ا٤ٌُِخ. ٝ ٣زْ إػبدح رغغ٤ِٚ ك٢ ؽبُخ إٗخلبك ػذد 

 ٓوشساد اُشعٞة إ٠ُ صالصخ أٝ أهَ. 
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 اٌذساعخ، اإلٔزاس، اٌفصً األوبد٠ّٟ ٚاإل٠مبف ػٓ اٌذساعخ:اإلعزّــشاس فٟ 
ُِزشه٢ ٖٓ كقَ دساع٢  (0.22)أهَ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ ٣غت ػ٠ِ اُطبُت اإلؽزلبظ ثٚ ٛٞ  6-13

٥خش أٝ ػ٘ذ اُزخشط، ًَٝ ث٘ٞد اُالئؾخ أُزؼِوخ ثبُٔؼذٍ اُزشا٢ًٔ ٣غت إٔ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓؼٜب 
 .  0.22ػ٠ِ أعبط أُؼذٍ 

( ًؾذ أد٠ٗ )٣غزض٠٘ 0.22اُطبُت ػٖ أُؾبكظخ ػ٠ِ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ ٣غب١ٝ ) إرا ػغض 6-14
ٖٓ رُي اُلقَ اُذساع٢ األٍٝ( ٣ٔ٘ؼ إٗزاساً أًبد٤ٔ٣بً أٝالً ٣ٝٔ٘ؼ إٗزاساً أًبد٤ٔ٣بً صب٤ٗبً )ٜٗبئ٤بً( ك٢ 
اُلقَ اُز١ ٤ِ٣ٚ ٖٝٓ صْ ٣لقَ أًبد٤ٔ٣بً ك٢ اُلقَ اُزب٢ُ إرا كؾَ ك٢ سكغ ٓؼذُٚ اُزشا٢ًٔ 

 (.0.22ٟٞ أُطِٞة )ُِٔغز
 

 فصً اإل٠مبف6-15
٣زْ إ٣وبف أ١ هبُت ػٖ اُزغغ٤َ ٝاُذساعخ ارا ًبٕ ػ٤ِٚ ٓوشساد سعٞة أٝ ثذ٣َ أٝ ا١    

ثٜ٘ب٣خ اُلقَ  2.44ٓوشساد ُْ ٣ذسعٜب ُْٝ ٣غزبص إٓزؾبٗبرٜب ث٘غبػ ٝٓؼذٍ رشا٢ًٔ أهَ ٖٓ 
اُذساع٢ اُضبٖٓ ٤ٌُِِبد  ( كقٍٞ دساع٤خ ٝثٜ٘ب٣خ اُلق8َاُذساع٢ اُغبدط ٤ٌُِِبد ث٘ظبّ )

 ر٘ظْ اإل٣وبف. خبفخ  ( كقٍٞ دساع٤خ ثئعزض٘بء ا٤ٌُِبد اُز٢ ُذ٣ٜب ُٞائؼ14ث٘ظبّ )
 

 رص١ٕف دسخبد اٌجىبٌٛس٠ٛط: 
رق٘ق دسعبد اُجٌبُٞس٣ٞط ٖٓ ٓشرجخ اُؾشف ٝاُجٌبُٞس٣ٞط اُؼبّ ؽغت اُ٘ظبّ  6-16

 أُٞمؼ ك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ   
 

اٌّؼذي اٌزشاوّٟ فٟ آخش فصً 

 دساعٟ
 اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌؼبَ ثىبٌٛس٠ٛط ِشرجخ اٌششف

 ممتاز األولى فأكثر 00.8

 جدا   جٌد األول القسم -الثانٌة .00 من أقل إلى 0088

 جٌد الثانً القسم -الثانٌة 0088 من أقل إلى 00.8

 مقبول الثالثة .00 من أقل إلى 0088

 
  اٌدٍٛط ٌالِزسبْ ِٓ اٌخبسج:

٣غٞص ٓ٘ؼ اُطبُت أُلقٍٞ أًبد٤ٔ٣بً كشفز٤ٖ ُِغِٞط ُإلٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط خالٍ  6-16-1
 كزشح دساعزٚ ثبُغبٓؼخ

٣غٞص ُِطبُت أُلقٍٞ أًبد٤ٔ٣بً اُزوذّ ثطِت ُِغِٞط ُالٓزؾبٕ ًطبُت خبسع٢  6-16-2
رُي ألٓبٗخ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ٝكوبً ُالئؾخ اُغبٓؼخ اُخبفخ ثبالٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط، ػ٠ِ أال ٣زؼذٟ 

 كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ ٖٓ ربس٣خ كقِٚ أًبد٤ٔ٣بً.
( 2-16-6ك٢ ؽبُخ ػذّ روذ٣ْ هِت االٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط ك٢ اُلزشح أُزًٞسح ك٢ اُج٘ذ ) 6-16-3

 ٣لوذ اُطبُت اُلشفخ األ٠ُٝ ُِغِٞط ُالٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط ٝرجو٠ ُٚ كشفخ أخ٤شح.
ت ٗظب٢ٓ إال إرا أصاٍ عجت إرا كقَ اُطبُت أل١ عجت أًبد٢ٔ٣ ال ٣ؼبد رغغ٤ِٚ ًطبُ 6-17

اُلقَ، كل٢ ؽبُخ مؼق أُؼذٍ اُزشا٢ًٔ ال ثذ إٔ ٣شكغ اُطبُت ٓؼذُٚ إ٠ُ أُؼذٍ اُزشا٢ًٔ 
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 أُطِٞة ُالعزٔشاس ك٢ اُذساعخ، ٝك٢ ؽبُخ اُشعٞة صالس ٓشاد ك٢ أ١ ٓوشسػ٤ِٚ اُ٘غبػ ك٤ٚ،
 ٝك٢ ؽبُخ إعزٔبع اُؾبُز٤ٖ ػ٤ِٚ إعز٤لبء أُطِٞة ك٢ ٤ًِٜٔب.

٣غٞص ُٔغِظ األعبرزح اُغٔبػ ُِطبُت أُلقٍٞ أًبد٤ٔ٣بً ثبُغ٘خ اُٜ٘بئ٤خ ثبُغِٞط  6-18
 ُالٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط ُٔشح صبُضخ ٝأخ٤شح ث٘بًء ػ٠ِ رٞف٤خ ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ. 

اُطبُت اُز١ ٣ؼغض ػٖ اُزخشط ك٢ كزشح رزؼذٟ مؼق ػذد اُلقٍٞ اُذساع٤خ أُوشسح  6-19
٤ذ اُذساعخ )أسثؼخ كقٍٞ دساع٤خ(، ٣شكغ إعٔٚ ٖٓ هٞائْ اُطالة ُِذساعخ ثٔب ك٢ رُي كزشح رغٔ
 أُغغ٤ِٖ ك٢ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ. 
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 اٌفصً اٌغبثغ
 ثٕٛد ئضبف١خ ٌالئسخ اٌؼبِخ ٌإلِزسبٔبد

ٚػٍَٛ  اٌزم١ٕخأٚالً: ثٕٛد ئضبف١خ ٌالئسخ اٌؼبِخ ٌإلِزسبٔبد خبصخ ثى١ٍخ اٌطت ٚاٌؼٍَٛ اٌطج١خ 

 :اٌزّش٠ض

)أ( ر٘ؾش هٞائْ اُطالة أُغٔٞػ ُْٜ ثبُغِٞط ُإلٓزؾبٕ ٝاُطالة أُؾش٤ٖٓٝ ٖٓ اُغِٞط 

 ُإلٓزؾبٕ هجَ ٤ٓٞ٣ٖ ػ٠ِ األهَ ٖٓ ثذا٣خ إٓزؾبٕ ًَ ٝؽذح دساع٤خ.

)ة( ٣ؼِٖ ربس٣خ اإلٓزؾبٕ هجَ أعجٞػ٤ٖ ػ٠ِ األهَ، ٝال ٣غٞص رـ٤٤ش ٓٞػذ اإلٓزؾبٕ اال ثؼذ 

 ِظ ا٤ٌُِخ ٝإخطبس أٓبٗخ اُؾئٕٞ اُؼ٤ِٔخ.ٓٞاكوخ ٓغ

ثؼزس ٓوجٍٞ ػ٤ِٚ إػبدح دساعخ أُوشس   %05)ط( اُطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ اُذساعخ أًضش ٖٓ 

ػ٘ذٓب ٣ؼشك ٝاُغِٞط إلٓزؾبٕ رُي أُوشس ثؼذ روذ٣ْ أُغز٘ذاد أُؼزٔذح. أٓب اُطبُت اُز١ 

ٖٓ اُذساعخ ك٢ أ١ ٓوشس أل١ عجت ؿ٤ش ٓوجٍٞ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ٣زْ  %٣05زـ٤ت أًضش ٖٓ 

ؽشٓبٗٚ ٖٓ اُغِٞط ُإلٓزؾبٕ ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣ؼزجش اُطبُت ساعجبً ك٢ اإلٓزؾبٕ ٝػ٤ِٚ إػبدح 

 دساعخ أُوشس ػ٘ذٓب ٣ؼشك. 

)د( اُطبُت اُز١ ٣ٌٕٞ ؽنٞسٙ ُِذساعخ ؿ٤ش ٓشٍك أٝ ٣ؼغض ػٖ أُؾبسًخ ك٢ ٓ٘بؽو اُزو٣ْٞ 

إعشاء اُزٔبس٣ٖ ...( ٣غٞص ُٔغِظ ا٤ٌُِخ  –ًزبثخ أُوبالد  –ش )اُغِٞط ُالخزجبساد أُغزٔ

ؽشٓبٗٚ ٖٓ اُغِٞط ُإلٓزؾبٕ ٝرُي ثؼذ رٞف٤خ ٓ٘غن أُوشس ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣ؼزجش اُطبُت 

 ساعجبً ك٢ اإلٓزؾبٕ ٝػ٤ِٚ إػبدح أُوشس ػ٘ذٓب ٣ؼشك .

 ؼزجش ٓزـ٤جبً ػٖ ًَ اإلٓزؾبٕ .)ٛـ( اُطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ أؽذ أعضاء اإلٓزؾبٕ ٣

 ٚضغ ٚرغ١ٍُ اإلِزسبٔبد: 
 ٣شاػ٠ ًزبثخ اإلٓزؾبٗبد ػ٠ِ االعزٔبسح أُؼذح ثٞاعطخ ا٤ٌُِخ ُزُي اُـشك.)أ( 

)ة( ػ٠ِ أُٔزِؾ٤ٖ٘ رغ٤ِْ أعئِخ اإلٓزؾبٗبد إ٠ُ ٓ٘غو٢ اُٞؽذاد اُذساع٤خ هجَ اعجٞع ػ٠ِ 

ذاد اُذساع٤خ رغ٤ِْ أٝسام اإلٓزؾبٗبد إ٠ُ األهَ ٖٓ ٓٞػذ ثذا٣خ اإلٓزؾبٕ، ٝػ٠ِ ٓ٘غو٢ اُٞؽ

 ُغ٘خ اإلٓزؾبٗبد هجَ ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ ٓٞػذ ثذا٣خ االٓزؾبٗبد .

 رم٠ُٛ أداء اٌطبٌت فٟ اإلِزسبْ:
( صالس دسعبد إمبك٤خ ٣3غٞص ُٔغِظ أُٔزؾ٤ٖ٘ اُزٞف٤خ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ ثٔ٘ؼ اُطبُت ) ( أ)

 ُذسعزٚ ك٢ إٓزؾبٕ ٓوشس ٝاؽذ سعت ك٤ٚ خالٍ اُلقَ اُذساع٢.

 ة( رؾٍٞ اُزوذ٣شاد اُؾشك٤خ إ٢ُ أٝصإ ثبُ٘وبه ًٔب ٓٞمؼ ك٢ اُغذٍٝ أدٗبٙ )
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وزن  المدى التقدير التقدير

 التقدير

A 4.0 فأكثر 08 أ 

B+ 3.5 80 < 75.00 +ب 

B 3.0 75.00 < 65.00 ب 

C+ 2.5 65.00 < 60.00 +ج 

C 2.0 60.00 < 50.00 ج 
F 1.0 50 < ر 

Fa االمتحان عن الغٌاب حالة فً رغ 
 مقبول عذر بدون

8088 

 

)ط( ػ٠ِ اُطبُت اُز١ ٣شعت ك٢ إٓزؾبٕ ٓوشسإػبدح إٓزؾبٕ ٛزا أُوشس ك٢ أهشة ٓٞػذ ٣ؼوذ 

ك٤ٚ اإلٓزؾبٕ، ػ٠ِ أال ٣زؼذٟ رُي كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ، ٝك٢ ؽبُخ ػذّ عِٞعٚ ُإلٓزؾبٕ ٣ؼزجش 

ٓغِظ ا٤ٌُِخ. أٓب ك٢ ؽبُخ ٗغبػ اُطبُت ساعجبً ثغجت اُـ٤بة، ٓبُْ ٣ٌٖ ُذ٣ٚ ػزساً ٓوجٞالً ُذٟ 

اُطبُت ك٢ أُوشس اُز١ سعت ك٤ٚ ٣ؾغت ُٚ اُزوذ٣ش األٍٝ ٝاُضب٢ٗ اُز١ أؽشصٙ ٓغ ؽغبة 

 اُغبػبد أُؼزٔذح اُغبثوخ ٝاُؾب٤ُخ ُِٔوشس ػ٘ذ ؽغبة أُؼذ٤ُٖ اُلق٢ِ ٝاُزشا٢ًٔ. 

٤ِٚ إػبدح دساعخ )د( ك٢ ؽبُخ سعٞة اُطبُت ك٢ أُوشس ٓشر٤ٖ )اإلٓزؾبٕ اُشئ٤غ٢ + أُِؾن( ػ

 أُوشس ٝاُغِٞط ُالٓزؾبٕ. ٝك٢ ؽبُخ اُشعٞة ثؼذ إػبدح أُوشس ٣لقَ أًبد٤ٔ٣بً. 

)ٛـ( اُطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ اُغِٞط ُإلٓزؾبٕ ثغجت أُشك أٝ أ١ ػزس آخش ٓوجٍٞ ُذٟ 

ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٤ِٚ اُغِٞط إلٓزؾبٕ )اُجذ٣َ( ك٢ أهشة ٓٞػذ ٣ؼوذ ك٤ٚ اإلٓزؾبٕ. ٝك٢ ؽبُخ ػذّ 

 ٞعٚ ُإلٓزؾبٕ ٣ؼزجش اُطبُت ساعجبً ٓب ُْ ٣شٟ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ؿ٤ش رُي.عِ

% أٝ أًضش ٖٓ ٓغٔٞع اُغبػبد أُؼزٔذح ك٢ اُلقَ اُذساع٢ 75)ٝ( اُطبُت اُز١ ٣شعت ك٢ 

اُز١ ٣ذسعٚ ػ٤ِٚ إػبدح اُلقَ اُذساع٢ ٓبػذا أُٔبسعخ اُغش٣ش٣خ اُز٢ رؼزٔذ ػ٠ِ روذ٣ش 

 % أٝ أًضش ٣لقَ أًبد٤ٔ٣بً.75خ ك٢ أُٔزؾ٤ٖ٘. ٝإرا سعت ُِٔشح اُضب٤ٗ

)ص( اُطبُت اُز١ ثِؾ سعٞثٚ أًضش ٖٓ صالصخ ٓوشساد دساع٤خ ك٢ أ١ ٓشؽِخ ٖٓ ٓشاؽِٚ 

اُذساع٤خ ال ٣غٔؼ ُٚ ثبُزغغ٤َ ُِلقَ اُذساع٢ اُزب٢ُ اال إرا إٗخلل ػذد ٓوشساد صالس أٝ أهَ 

. 

دساعزٚ ٌَُ ٓوشساد اُلقٍٞ ثؼذ إال ٣غٔؼ ُِطبُت ثبُزغغ٤َ ُِلقَ اُذساع٢ اُخبٓظ )ػ( ال 

ٓزؾبٗبد أُوشساد ثزِي اُلقٍٞ )ػذّ ٝعٞد إثب٤ٌُِخ ٝعِٞعٚ ٌَُ  ٠اُذساع٤خ األسثؼخ األُٝ

N.T  ٝأI.C) 
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ك٢  .I.C. أٝ N.T)ه( ال ٣ؾن ُِطبُت اإلٗزوبٍ ا٠ُ أُٔبسعخ اُغش٣ش٣خ ارا ًبٕ ُذ٣ٚ سعٞة أٝ 

 (.  2.44ٓوشس أٝ ٓؼذُٚ اُزشا٢ًٔ أهَ ٖٓ ) 

)١( ك٢ إٓزؾبٗبد أُٔبسعخ اُغش٣ش٣خ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘غؼ اُطبُت ثبُٔغٔٞع ) االٓزؾبٕ اُغش٣ش١ + 

 % . 45أػٔبٍ اُغ٘خ + االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ ( ٓب ُْ روَ دسعزٚ ك٢ االٓزؾبٕ اُغش٣ش١ ػٖ 
 اإلعزّشاس فٟ اٌذساعخ ، اإلٔزاس ٚاٌفصً األوبد٠ّٟ:

 (2.44ظ ثٔؼذٍ رشا٢ًٔ ال٣وَ ػـٖ ) ٤ِخ االؽزلب)أ( األفَ ك٢ اعزٔشاس اُطبُت ك٢ اُذساعخ ثبٌُ

( ٣ؼط٠ إٗزاساً أًبد٤ٔ٣بً 2.44)ة( إرا ػغض اُطبُت ػٖ أُؾبكظخ ػ٢ِ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ ٣غب١ٝ )

 ( خالٍ اُلق٤ِٖ اُذساع٤٤ٖ اُزب٤٤ُٖ ٝاال كقَ أًبد٤ٔ٣بً . 2.44ٝػ٤ِٚ سكغ ٓؼذُٚ اُزشا٢ًٔ ا٢ُ )
 سبٔبد خبصخ ثى١ٍخ ػٍَٛ اٌّخزجشاد اٌطج١خ:ثب١ٔبً: ثٕٛد ئضبف١خ ٌالئسخ اٌؼبِخ ٌالِز

 اٌالئسخ اٌذاخ١ٍخ ٌالِزسبٔبد:
 ضٛاثظ ٚششٚط ئخشاء االِزسبٔبد:

% ٖٓ أُوشس ٌَُ 75ر٘ؾش هبئٔخ اُطالة أُؾش٤ٖٓٝ ٖٓ اُغِٞط ُالٓزؾبٕ ثؼذ دساعخ  )أ( 

 ٝؽذح دساع٤خ.

 )ة(  ٣ؼِٖ ربس٣خ االٓزؾبٕ ٓغ ثذا٣خ ًَ كقَ دساع٢. 

)ط( ػ٠ِ اُطبُت اُ٘غبػ ك٢ اُغضء اُ٘ظش١ ٝاُغضء اُؼ٢ِٔ ٌَُ ٓوشس دساع٢، ٣ٝٔزؾٖ اُطبُت  

 ًبَٓ أُوشس ك٢ ؽبُخ اُشعٞة ك٢ أؽذ اُغضء٣ٖ.

)د( اُطبُت اُز١ ٣زـ٤ت ػٖ آزؾبٕ أ١ عضء ٖٓ أُوشس اُٞاؽذ ُؼزس ٓوجٍٞ، ػ٤ِٚ اُغِٞط  

 الٓزؾبٕ اُغضء اُز١ ؿبة ػ٘ٚ كوو.

ُت اُزغغ٤َ ُذساعخ أ١ ٓوشس ٓب ُْ ٣ذسط أُوشساد اُغبثوخ أُطِٞثخ ُٜزا )ٛـ( ال ٣غٞص ُِطب

 أُوشس.

)ٝ( ال ٣غٞص ُِطبُت اُزغغ٤َ ُذساعخ اُلقَ اُذساع٢ اُغبثغ إال ثؼذ دساعخ ٝاعز٤بص آزؾبٗبد 

 ًَ أُوشساد اُغبثوخ ث٘غبػ.

وللكلٌة نظام  ُؼ٢ِٔ)ص( أػٔبٍ أُوشس )اُزو٤٤ْ أُغزٔش( رؾَٔ اُٞاعجبد ٝرو٤٤ْ األداء ك٢ ا
 .خاص لكل مقرر فً تقٌٌم األداء حسب طبٌعة المقرر

 
 ثبٌثبً: ثٕٛد ئضبف١خ ٌالئسخ اٌؼبِخ ٌالِزسبٔبد خبصخ ثى١ٍخ ػٍَٛ اٌسبعٛة ٚرمبٔخ اٌّؼٍِٛبد:

٣غِظ اُطبُت الٓزؾبٕ أُوشس ك٢ ٝهذ االٓزؾبٗبد اُشع٤ٔخ أُؼِ٘خ ٖٓ هجَ ا٤ٌُِخ، ٣ٌٕٝٞ )أ( 

% ًؾذ أد٠ٗ 24أُوشساد اُز٢ ك٤ٜب ػ٢ِٔ ٖٓ عضئ٤ٖ، آزؾبٕ ُِؼ٢ِٔ ٝرؾغت ُٚ االٓزؾبٕ ك٢ 

% ألػٔبٍ اُلقَ رٞصع 34% ًؾذ أػ٠ِ ٣ٝؾغت ٌَُ ٓوشس 54ٝآزؾبٕ اُ٘ظش١ ٝرؾغت ُٚ 

 ث٤ٖ اُؼ٢ِٔ ٝاُ٘ظش١.

% ًؾذ أػ٠ِ 74أٓب أُوشساد اُز٢ ال ٣ٞعذ ك٤ٜب عبٗت ػ٢ِٔ ٣ٌٕٞ االٓزؾبٕ اُٜ٘بئ٢ ٖٓ 

عٞاء ًبٕ ُِؼ٢ِٔ أٝ  -ذسعخ ألػٔبٍ اُلقَ، ٣ٝغٞص إٔ ٣ٌٕٞ االٓزؾبٕ اُٜ٘بئ٢ ٝرٌٕٞ ثو٤خ اُ

ػ٠ِ اُٞسم أٝ ػ٠ِ عٜبص اُؾبعٞة أٝ ك٢ فٞسح ٓ٘بهؾبد أٝ عٔ٘بساد أٝ ٓؾبس٣غ  –اُ٘ظش١ 

 أٝ ثبُغٔغ ث٤ٖ ٛزٙ اُٞعبئَ.

)ة( اُطبُت اُز١ ٣شعت ك٢ أُوشس ٣غت إ ٣غِظ ألٍٝ آزؾبٕ ٣ؼوذ ُٜزا أُوشس ٝرٌٕٞ 

% ثبُ٘غجخ ُِطالة أُٔزؾ٤ٖ٘ ُِٔشح اُضب٤ٗخ، أٓب هالة اُجذائَ كزؾغت 144دسعخ االٓزؾبٕ ٖٓ 



37 

 

ُْٜ اُذسعخ ًبُٔٔزؾ٤ٖ٘ ألٍٝ ٓشح ٣ٝؾزشه إ رٌٕٞ أعئِخ االٓزؾبٕ ؽبِٓخ ٌَُ عٞاٗت أُوشس 

اُلق٤ِخ. ٝاُطبُت اُز١ ال ٣غِظ ُالٓزؾبٕ ٣ؼزجش ساعجبً ك٢ أُوشس ُِـ٤بة ٝال ٣وجَ اُؼ٤ِٔخ ٝ

 ثذ٣َ ُِجذ٣َ إال ثٔٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ.

)ط( اُطبُت اُز١ ٣غِظ الٓزؾبٕ إصاُخ اُشعٞة ُْٝ ٣ٞكن ك٢ اُ٘غبػ أٝ اُز١ ٣ـ٤ت ػٖ آزؾبٕ 

)أ١ ػ٤ِٚ اُزغغ٤َ ُذساعخ  إصاُخ اُشعٞة ثؼزس ؿ٤ش ٓوجٍٞ ػ٤ِٚ إػبدح أُوشس ثٌَ ٌٓٞٗبرٚ

أُوشس ٓغ هالة اُلشم اُالؽوخ ٝؽنٞس ع٤ٔغ أُؾبمشاد( ٝرؾغت ُٚ أػٔبٍ اُلقَ 

٣ٝغِظ ُغ٤ٔغ االخزجبساد ٝاالٓزؾبٗبد ًـ٤شٙ ٖٓ اُطالة اُغذد ػ٠ِ أُوشس، ٝإرا سعت ٣ٌٕٞ 

 اعز٘لذ ع٤ٔغ اُلشؿ ٣ٝلقَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ؽغت ٓب ر٘ـ ػ٤ِٚ اُالئؾخ اُؼبٓخ ُالٓزؾبٗبد.

)د( ٣ؼزجش اُلقَ اُذساع٢ اُغبدط كقَ إ٣وبف، ٝال ٣ؾن أل١ هبُت االٗزوبٍ إ٠ُ اُلقَ 

اُذساع٢ اُغبثغ إال إرا ًبٕ هذ أًَٔ ع٤ٔغ أُوشساد اُذساع٤خ ث٘غبػ ٖٓ اُلقَ اُذساع٢ األٍٝ 

 إ٠ُ اُلقَ اُذساع٢ اُغبدط.

ٓ٘بهؾخ( ٝرٞصع )ٛـ( ٓؾشٝع اُزخشط ٣و٤ْ ٖٓ هجَ أُؾشف ػ٠ِ أُؾشٝع ُٝغ٘خ ٓٔزؾ٤ٖ٘ )

% ًؾذ أد٠ٗ ألػنبء اُِغ٘خ، ٣ٝؼزجش ٓؾشع 64% ًؾذ أػ٠ِ ُِٔؾشف ٝ 44اُذسعبد ثٔؼذٍ 

اُزخشط ٓوشساً دساع٤بً ٓضَ ثو٤خ أُوشساد ٝرغش١ ػ٤ِٚ ع٤ٔغ ؽشٝه أُوشساد اُذساع٤خ ٖٓ 

 سعٞة ٝإػبدح ٝخالف رُي.

 ٓزؾبٗبد.رؼزجش ٛزٙ اُالئؾخ الئؾخ داخ٤ِخ ٓ٘ظٔخ ٌِٝٓٔخ ُالئؾخ اُؼبٓخ ُال (ٝ )
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 اٌفصً اٌثبِٓ

 خٛائض اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ/ 1

  خٛائض اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ

رٔ٘ؼ اُغبٓؼخ عٞائض ُِطالة أُزلٞه٤ٖ أًبد٤ٔ٣بً إ٣ٔبٗبً ٜٓ٘ب ثأ٤ٔٛخ اُزؾل٤ض ٝاُزوذ٣ش ُِطالة    

 أُزلٞه٤ٖ ٓٔب ٣غبػذ ك٢ دكغ ٓغ٤شح اُطبُت اُزؼ٤ٔ٤ِخ،. 
 أنـواع الجوائـز: 

 : جائزة الزعيم االزهري .0
كٔب كٞم ك٠  3.5رٔ٘ؼ اُغبئضح ألػ٠ِ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ ث٤ٖ اُطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ 

 ا٤ٌُِخ ػ٘ذ اُزخشط ثؾشه ػذّ اُشعٞة ك٢ أ١ ٓوشس خالٍ كزشح اُذساعخ ٝاُز٠  رزٔضَ ك٠  

 .  ؽٜبدح روذ٣ش٣خ -
 :  جائزة الجامعة .0

كٔب كٞم ك٠ ًَ  3.5رٔ٘ؼ اُغبئضح ألػ٠ِ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ ُِطالة اُؾبف٤ِٖ ػ٠ِ ٓؼذٍ رشا٢ًٔ 

اُضبٖٓ ٤ٌُِِبد ث٘ظبّ اُؼؾشح كقٍٞ( ثؾشه  –اُغبدط  –اُشاثغ   -٤ًِخ ك٠  اُلقٍٞ )اُضب٢ٗ 

 ػذّ اُشعٞة ك٢ أ١ ٓوشس خالٍ كزشح اُذساعخ. ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

 .% ُِوجٍٞ اُخبؿ54دساع٢ ُِوجٍٞ اُؼبّ ٝ إػلبء ٖٓ اُشعّٞ اُذساع٤خ ُٔذح ػبّ  -
   ؽٜبدح روذ٣ش٣خ -

 :  جائزة العميد .2
 :  ( ٝاُز٠ رزٔضَ ك٠ 4.4رٔ٘ؼ اُغبئضح ُِطبُت اُزٟ ٣زؾقَ ػ٠ِ ٓؼذٍ كق٠ِ) 

 .ؽٜبدح روذ٣ش٣خ -
 جائزة االستاذ .4

االهغبّ رٔ٘ؼ ٛزٙ اُغبئضح ُِطالة أُزلٞه٤ٖ ك٠ ٓوشس ٖٓ أُوشساد اُز٠ رؾذدٛب ا٤ٌُِخ ثٞاعطخ 

 أُؼ٢٘.     ثئعْ  األعبرزح اُز٣ٖ ُْٜ دٝساً ثبسصاً ك٢ أُغبٍ

 جائزة من المؤسسات واالفراد. 5  
ثبعْ االكشاد ٝأُؤعغبد ك٠     رٔ٘ؼ اُغبئضح ٖٓ اُغبٓؼخ ثز٣َٞٔ ٖٓ ٓؤعغبد ٝاكشاد خبسط اُغبٓؼخ

 اُزخققبد اُز٠ رؾذدٛب اُغٜخ أُبٗؾخ.
  :الترشيح لمجوائز 
ُِغٞائض ٖٓ اُوغْ أُؼ٠٘ ٝرشكغ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ ُِزٞف٤خ ُِغ٘خ اُغٞائض اُز٠ ٣زْ اُزشؽ٤ؼ 

 رٞف٢ ثبػزٔبد اُزشؽ٤ؼ ٝٓ٘ؼ اُغبئضح ٖٓ ٓغِظ األعبرزح. 
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 الشروط العامة لمنح الجوائز 

 -:ُزشؽ٤ؼ اُطبُت ُِغبئضح أُؼ٤٘خ ٣غت        
 اُطبُت ساعت ك٢ أ١ ٓوشس خالٍ كزشح دساعزٚ إٔ ال ٣ٌٕٞ .0
 ٣ٌٕٞ اُطبُت ؽغٖ اُغ٤ش ٝ اُغِٞى إٔ .2

 

 

 

 

 ِٕر اٌذسخبد اٌؼ١ٍّخ/ 2

٣ون٢ اُطبُت ٗقق كزشح اُذساعخ ػ٠ِ األهَ ك٢ اُغبٓؼخ ٢ٌُ ٣قجؼ ٓؤٛالً ٤َُ٘ اُذسعخ  8-1

 اُؼ٤ِٔخ ٖٓ ا٤ٌُِخ اُز٢ ٣ذسط ثٜب ٓغ إعز٤لبء ؽشٝه ٤َٗ اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ. 

دٙ  8-2 رٔ٘ؼ اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ٖٓ ربس٣خ إعبصرٜب ثٞاعطخ ٓغِظ األعبرزح أٝ أ١ ربس٣خ آخش ٣ؾذِّ

 ٓغِظ األعبرزح. 

٣غٞص ُٔغِظ األعبرزح رؼذ٣َ روذ٣ش اُطبُت اُز١ ٣شعت ك٢ آزؾبٕ دسعخ اُؾشف إ٢ُ  8-3

٤لبء اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ اُؼبٓخ ثزٞف٤خ ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ؽغت اُزوذ٣ش اُز١ ٣غزؾوٚ ثؼذ إعز

 ؽشٝهٜب.

 

 : اٌزخـــشج

رز٣ٞغبً ُٔغ٤شح اُطبُت األًبد٤ٔ٣خ ثبُغبٓؼخ ٝثؼذ إًٔبٍ ٓطِٞثبد اُزخشط ؽغت اُغبػبد 

أُؼزٔذح ُِذسعخ اُز٢ رخقـ ك٤ٜب، ٣وّٞ اُطبُت ٝثٔغبػذح ٓؾشكٚ األًبد٢ٔ٣ ٝٓغغَ ا٤ٌُِخ 

ثٔشاعؼخ دسعبرٚ ك٢ أُوشساد اُذساع٤خ ؽغت اُزلبف٤َ اُٞاسدح ك٢ ٓطِٞثبد اُزخقـ، إر 

٣غزٞك٢ ٓطِٞثبد اُزخشط ث٘غبػ إٔ ٣ٔأل اعزٔبسح اُزخشط ٣ٝغِٜٔب إ٢ُ ٓغغَ  ػ٠ِ اُطبُت اُز١

 ا٤ٌُِخ . 

رو٤ْ اُغبٓؼخ ؽلالً ُزخش٣ظ اُطالة ٣ٝزْ ك٤ٚ رٞص٣غ اُؾٜبداد اُغبٓؼ٤خ )دسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط 

ٝاُذثِّٞ اُزو٢٘ ٝاُذسعبد اُؼ٤ِب ٝاُذسعبد اُلخش٣خ(، ٝػ٠ِ اُطالة اُز٣ٖ ٣شؿجٕٞ ك٢ اعزالّ 

د اُؼ٤ِٔخ اُزأًذ ٖٓ إعشاءاد خِٞ هشكْٜ ٖٓ اٌُزت ٝاُؼٜذ األخشٟ ٝػ٤ِْٜ رغغ٤َ اُؾٜبدا

 أعٔبئْٜ ثأٓبٗخ اُؾئٕٞ اُؼ٤ِٔخ. 
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 اٌفصً اٌزبعغ

 زبالد عٛء اٌغٍٛن فٟ االِزسبْ

ال ٣ؾن أل١ هبُت االٓز٘بع ػٖ اُغِٞط ُالٓزؾبٕ ُـ٤ش األعجبة أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ ٛزٙ  9-1

اُالئؾخ، أٝ اُغِٞط ثذٕٝ ٝعٚ ؽن ُالٓزؾبٕ أٝ ٓخبُلخ رٞع٤ٜبد أُشاهج٤ٖ أٝ ٣غِي عًِٞبً 

 ٣ؤصش ػ٠ِ ع٤ش االٓزؾبٗبد أٝ ٣خَ ثبالٗنجبه داخَ هبػخ االٓزؾبٕ. 

 أٝ هٍٞ أٝ عِٞى ٣خَ ث٘ظبّ االٓزؾبٗبد ٣ٝذخَ ك٢ رُي ٣ؾظش ػ٠ِ اُطبُت أ١ كؼَ   9-2

 ػذّ االٗق٤بع ُزٞع٤ٜبد أُشاهج٤ٖ. . أ 

 إرالف اٌُشاعبد أٝ أٝسام االٓزؾبٕ أٝ أُؼذاد أٝ ؿ٤شٛب . . ة 

 أص٘بء االٓزؾبٕ. ٝاٗزؾبٍ اُؾخق٤خ اُزض٣ٝش . ج 

 اإلصػبط أص٘بء االٓزؾبٕ. . د 

 ثخ أٝ األٝسام أٝ أُؼذاد.اُزِلع ثبألُلبظ ؿ٤ش اُالئوخ أٝ ًزبثزٜب ػ٠ِ ًشاعخ اإلعب . ٖ 

 االػزذاء أٝ اُزٜغْ ػ٠ِ األعبرزح ، أٝ أُشاهج٤ٖ ،أٝ اُطالة أٝ اُؼب٤ِٖٓ أص٘بء االٓزؾبٕ. . ٚ 

اإلرلبم ٝاإلؽزشاى ك٢ ٓغٔٞػبد اُٞعبئو ٖٓ أعَ اُزٞافَ ٝ اإلخالٍ ث٘ظبّ االٓزؾبٗبد  . ص 

 غبػذح ٝؿ٤شٛب . ٝرُي ث٘وَ االعئِخ أٝ األعٞثخ أٝ اُزغش٣ت أٝ ٣وذّ ٓغبػذح أٝ ٣زِو٠ ٓ

ٝ عِٞى ٣ؤصش ػ٠ِ ع٤ش االٓزؾبٗبد أٝ ٣خَ ثبالٗنجبه داخَ هبػخ  ًَ ٓب ٣ٞفق ثأٗٚ ؿؼ . ذ 

 االٓزؾبٕ ٝخبسعٜب.

ػ٠ِ ًج٤ش أُشاهج٤ٖ إػذاد ٓزًشح  أُخبُلبد أُؾبس إ٤ُٜب ك٢ أػالٙ ك٢ ؽبُخ اسرٌبة أ١ ٖٓ  

 ثزُي ٝسكؼٜب ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ كٞساً. 

َ اُؼ٤ٔذ أُخزـ  9-3 ٌِّ ُغ٘خ رؾو٤ن ٝٓؾبعجخ رزٌٕٞ ٖٓ صالصخ أٝ خٔغخ أػنبء ٖٓ ث٤ْٜ٘ ٣ؾ

ٓٔضَ ٤ٌُِخ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ، ُزوّٞ ثبُزؾش١ ٝاعزغٞاة اُؾٜٞد ٝاإلهالع ػ٠ِ اُج٤ِ٘بد 

ّ رٞف٤برٜب ك٢ إهبس اُؼوٞثبد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُخزـ خالٍ  ٝأُؾبعجخ ٝروذِّ

  .اعجٞػ٤ٖ  ٤ُشكؼٜب ثذٝسٙ ُٔغِظ ا٤ٌُِخ

 ػمٛثبد عٛء اٌغٍٛن فٟ األِزسبٔبد. 9-4

 ك٢ ؽبُخ إداٗخ اُطبُت روذّ اُِغ٘خ رٞف٤برٜب ثٞاؽذح أٝ أًضش ٖٓ اُؼوٞثبد ا٥ر٤خ 

 إٗزاس اُطبُت ٝرٞه٤ؼٚ ػ٠ِ رؼٜذ ثؼذّ اُزٌشاس.  . أ 

 إُـبء آزؾبٕ اُطبُت ٝاػزجبسٙ ساعجبً ك٢ االٓزؾبٕ أُؼ٢٘.  . ة 

 الروَ ػٖ كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ. إ٣وبف اُطبُت ٖٓ اُذساعخ ثب٤ٌُِخ ُٔذح  . ج 

كقَ اُطبُت ٖٓ اُغبٓؼخ كقالً ٜٗبئ٤بً ؛ إرا خبُق ٝاؽذ ٖٓ  اُلوشاد )عـ( ، )ٝ( ، )ص( ٖٓ  . د 

 (. 2 – 9أُبدح )

 إػالٕ أُخبُلخ أُ٘غٞثخ ُِطبُت ٝاُؼوٞثخ ك٢ ُٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ.  . ٖ 

 إخطبس ٢ُٝ أٓش اُطبُت ثبُؼوٞثخ. . ٚ 
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أٓبّ ُغ٘خ اُزؾو٤ن ٝأُؾبعجخ ثشؿْ إػالٗٚ ، ٣ؼزجش اُطبُت ٓؼِ٘بً إرا صجذ إرا ُْ ٣ٔضَ اُطبُت  9-5

عبػخ ٖٓ ٓٞػذ  24أٗٚ سكل اعزالّ اإلػالٕ أٝ إرا رْ إػالٗٚ ثِٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ هجَ 

 اُزؾو٤ن ٝأُؾبعجخ ٓؼٚ ، ٝرغزٔش إعشاءاد اُزؾو٤ن ٝأُؾبعجخ ك٢ ؿ٤بثٚ .
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 عٍٛن ٚٔشبط اٌطالةثبٌثبً:الئسخ 
 

  :اإلٌزضاَ ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائر/ 1
٣غت ػ٠ِ ًَ هبُت إٔ ٣ِزضّ ثبُوٞا٤ٖٗ اُغبئذح ك٢ اُجالد ٝهٞا٤ٖٗ ُٝٞائؼ اُغبٓؼخ، ٝال ٣غٞص ُٚ ك٢ أ١ ٌٓبٕ أٝ  1-1

 صٓبٕ إٔ ٣غئ ُغٔؼخ اُغبٓؼخ ٝأعبرزرٜب ٝهالثٜب ٝاُؼب٤ِٖٓ ثٜب.
 

 : االٔضجبط ٚاٌغــٍٛن/ 2
أٓبًٖ ٝأٗٞاع اُ٘ؾبه ٝٓغ ع٤ٔغ ألٝهبد ٝك٢ ًَ ٣ٌٕٞ عِٞى اُطبُت ؽ٤ٔذاً ٝٓ٘نجطبً ك٢ ع٤ٔغ ا٣غت إٔ  2-1

 ثبُغبٓؼخ.  ٝاُطالة اُؼب٤ِٖٓ

٣غت ػ٠ِ اُطبُت إؽزشاّ األد٣بٕ ٝأُؼزوذاد ٝأٓبًٖ اُؼجبدح ٓغ االٓز٘بع ػٖ اإلر٤بٕ ثأ١ هٍٞ أٝ كؼَ ٖٓ ؽأٗٚ  2-2

 اإلعبءح إ٤ُٜب . 

ٕ ٣زقشف ثبؽزشاّ رغبٙ األعبرزح ٝعبئش اُؼب٤ِٖٓ ا٥خش٣ٖ ثبُغبٓؼخ ٝإٔ رٌٕٞ ػالهزٚ ٓغ ٣غت ػ٠ِ اُطبُت أ 2-3

 صٓالئٚ ٖٓ اُطالة ػالهخ ٓج٤٘خ ػ٠ِ اُزغبٓؼ ٝاالؽزشاّ أُزجبدٍ. 

 ٣غت ػ٠ِ اُطبُت أالّ ٣غِي ٓغٌِبً ٖٓ ؽأٗٚ رٜذ٣ذ أٖٓ أٝ فؾخ أٝ عالٓخ ا٥خش٣ٖ.  2-4

٣غت ػ٠ِ اُطبُت اإلٛزٔبّ ثٔظٜشٙ ٝاإلُزضاّ ثبُِجظ أُؾزؾْ اُالئن ك٢ ٓشاكن اُغبٓؼخ أُخزِلخ ُٝذ١ ٓٔبسعزٚ  2-5

 أل١ ٗؾبه ػ٢ِٔ أٝ صوبك٢ أٝ س٣بم٢ أٝ إعزٔبػ٢ . 

ثبد أُغٌشح أٝ أُٞاد أُخّذسح أٝ ٣زؼبه٢ أ١ ٗٞع ٖٓ أُؾشٝأٝ ٣شٝط ٣غت ػ٠ِ اُطبُت أالّ ٣ؾزلع أٝ ٣ق٘غ  2-6

 ٝ أُؤصشح ػ٠ِ اُؼوَ.أ

٣غت ػ٠ِ اُطبُت أُٞاظجخ ػ٠ِ ؽنٞس أُؾبمشاد ٝؽِوبد اُ٘وبػ اُذساع٤خ ٝاالٓزؾبٗبد ٝاإلخزجبساد ًٝبكخ  2-7

  أٗٞاع اُ٘ؾبه اُؼ٢ِٔ ٝكوبً ُِٞائؼ اُؼبٓخ أٝ اُِٞائؼ اُز٢ رقذسٛب ا٤ٌُِبد ك٢ ٛزا اُؾإٔ.

رؾش٣ل اُـ٤ش ػ٠ِ ػذّ اُغِٞط ُإلٓزؾبٗبد أٝ  ال ٣ؾن أل١ هبُت االػزقبّ اُلشد١ أٝ اُغٔبػ٢ أٝ 2-8

 .أُؾبمشاد أٝ إؽزالٍ اُوبػبد أٝ أُجب٢ٗ أٝ اُو٤بّ ثأ١ أػٔبٍ رؤصش ػ٠ِ ع٤ش اُذساعخ أٝ االٓزؾبٗبد
 

 : ز١بصح األعٍسخ/ 3
أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع األعِؾخ ثأ١  أٝ إعزخذاّ ٣ؾظش ػ٠ِ اُطبُت إؽنبس أٝ ؽ٤بصح أٝ ػشك أٝ ف٘غ أٝ ؽَٔ 3-1

ًبٕ، أٝ أ١ ٓٞاد أخشٟ ٣خؾ٠ ٜٓ٘ب ػ٠ِ عالٓزٚ أٝ عالٓخ ا٥خش٣ٖ أٝ عالٓخ ٓٔزٌِبد ٝٓجب٢ٗ ٝأصبصبد ٝفق 

 . اُغبٓؼخ

 : ِّزٍىبد اٌدبِؼخ/ 4
ػ٠ِ أ١ هبُت إٔ ٣ؾبكع ػ٠ِ ٓٔزٌِبد اُغبٓؼخ ٝإٔ ٣ؾشؿ ػ٢ِ إرجبع ًَ اُِٞائؼ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُز٢ رقذس ثؾإٔ  4-1

 ش ٓؾشٝع.إعزؼٔبُٜب اٝ إعزـالُٜب أل١ ؿشك ؿ٤

 : إٌشــبط اٌطــالثٟ/ 5
٣غٔؼ ثٔٔبسعخ ع٤ٔغ أٗٞاع اُ٘ؾبه اُطالث٢ ثذاس إرؾبد اُطالة أٝ كشٝػٚ أٝ أ١ أٓبًٖ أخشٟ رؾّذدٛب عِطبد  5-1

 اُغبٓؼخ ٓغ ٓشاػبح ٗظْ ُٝٞائؼ اُغبٓؼخ ٝإؽزشاّ ؽش٣خ اُلٌش ٝاُزؼج٤ش. 

هبػبد أُؾبمشاد ثؼذ اُؾقٍٞ ػ٠ِ إرٕ ٌٓزٞة  ٣غٞص اُغٔبػ ثئهبٓخ ٓؾبمشاد ػ٤ِٔخ ٣٘ظٜٔب اُطالة داخَ 5-2

ٖٓ ػٔذاء ا٤ٌُِبد أُؼ٤٘خ ٝرؾذ إؽشاف ػنٞ ٖٓ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٣ٌٕٞ ٓؾشكبً ػ٠ِ اُ٘ؾبه أُزقَ ثبُٔؾبمشح 

 ٝرُي ثؼذ ٓٞاكوخ ػ٤ٔذ ؽئٕٞ اُطالة. 
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وخ ٓغجوخ ٖٓ ػٔبدح ؽئٕٞ ٣ٔ٘غ اعزؼٔبٍ ٌٓجِّشاد اُقٞد ٓ٘ؼبً ثبربً أل١ أؿشاك داخَ اُؾشّ اُغبٓؼ٢ إالّ ثٔٞاك 5-3

 اُطالة. 

إهبٓخ أ١ ٗؾبه ٖٓ ٓؼبسك ٝٗذٝاد ٝٓؾبمشاد ػبٓخ داخَ  أٝ عٔبػ٤خ ال ٣غٔؼ أل١ هبُت ثقلخ كشد٣خ 5-4

 اُغبٓؼخ إالّ ثٔٞاكوخ ٓغجوخ ٖٓ ػٔبدح ؽئٕٞ اُطالة. 

 ٣غٞص إفذاس اُقؾق اُؾبئط٤خ اُطالث٤خ ٝكوبً ُِؾشٝه اُزب٤ُخ   5-6

 أ. إ ٣زْ اإلفذاس ك٢ داس االرؾبد أٝ كشٝػٚ أٝ ك٢ أ١ ٌٓبٕ رغٔؼ ثٚ اُغبٓؼخ.  

 ة. إٔ ٣زْ رغغ٤َ اُقؾ٤لخ ٝاألؽخبؿ أُغؤ٤ُٖٝ ػٜ٘ب ُذٟ ػ٤ٔذ ؽئٕٞ اُطالة.  

ط. ٣غت إٔ رِزضّ اُقؾ٤لخ ك٢ إفذاسٛب ثب٥داة ٝاُ٘ظبّ اُؼبّ ٝػذّ إصبسح اُلزٖ ًَٝ ٓب ٖٓ ؽأٗٚ  إٔ ٣ؤد١ إ٠ُ  

 ّ اُؼ٘ق. اعزخذا

ب ٣٘ؾش ك٤ٜب ٖٓ آساء أٝ ٓوبالد  َٔ ََّٔ اُقؾ٤لخ أُغئ٤ُٞخ اُوب٤ٗٞٗخ ػ  .د. إٔ رزؾ

 : اٌّخـــبٌفبد/ 6
 .  3-8ك٢ اُج٘ذ اُغِٞى ٣ٌٕٞ ػشمخ ُزٞه٤غ اُؼوٞثبد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب  اُطبُت اُز١ ٣شرٌت ٓخبُلخ أٝ ٣غ٢ء 6-1

 : أٔٛاع اٌّخبٌفــبد/ 7
 اُؼبّ اُز١ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ اُطبُت اإلُزضاّ ثٚ ٣ٝؤد١ إ٠ُ اإلخالٍ ثغ٤ش اُذساعخ . اإلخالٍ ثبُ٘ظبّ ٝاُغِٞى  7-1

 رخش٣ت ٓٔزٌِبد اُغبٓؼخ أٝ ٓجب٤ٜٗب.  7-2

اإلصػبط اُؼبّ ٝاعزؼٔبٍ ٌٓجِّشاد اُقٞد أٝ أ١ ٝعبئَ أخشٟ رؤصش ػ٠ِ اُزؾق٤َ ك٢ هبػبد أُؾبمشاد  7-3

 ٝأُؼبَٓ ٝأٌُزجبد. 

 ح اُغبٓؼخ ٝهالثٜب أٝ اُؼب٤ِٖٓ ثٜب. االعبءح ٝاُزغش٣ؼ ألعبرز 7-4

 ٝمغ أُِقوبد ك٢ ؿ٤ش األٓبًٖ أُخققخ ُٜب.  7-5

  ؽ٤بصح ٓٔ٘ٞػبد ٖٓ أعِؾخ ٝٓلشهؼبد ٝٓٞاد خطشح. 7-6

اُزؾش٣ل أٝ االػزقبّ اُغٔبػ٢ ػٖ اُذساعخ أٝ االٓزؾبٗبد أٝ أُ٘بؽو اُطالث٤خ أٝ إؽزالٍ اُوبػبد أٝ أُجب٢ٗ   7-7

 أػٔبٍ رؤصش ػ٠ِ اُذساعخ أٝ االٓزؾبٗبد أٝ أُ٘بؽو.أٝ اُو٤بّ ثأ١ 

 : ٚاٌّسبعجخ ٌدٕـــخ اٌزسم١ـــك/ 8
 ( 7ك٢ ؽبُخ ارٜبّ اُطبُت ثبسرٌبة أ١ ٓخبُلخ ٖٓ أُخبُلبد أُؾبس إ٤ُٜب ك٢ ) 8-1

ٌَِّ ػ٤ٔذ ؽئٕٞ اُطالة ُغ٘خ رؾو٤ن أػنبء ٖٓ ث٤ْٜ٘ ٓٔضَ ٤ٌُِخ اُؾش٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ،  أٝ خٔغخ ٖٓ صالصخ ٝٓؾبعجخ ٣ؾ

بد ٝك٢ ؽبُخ ٝعٞد ث٤٘خ ثئداٗخ اُطبُت روّٞ ثٔؾبعجزٚ ٝرٞه٤غ  روّٞ ثبُزؾش١ ٝاعزغٞاة اُؾٜٞد ٝاإلهالع ػ٠ِ اُج٤ِّ٘

ُطالة خالٍ صالصخ أ٣بّ رٞف٤برٜب ُؼ٤ٔذ ؽئٕٞ ا روذ٣ْٝ 3-8ٝاؽذح أٝ أًضش ٖٓ اُؼوٞثبد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ذ 

َ ٤ُوّٞ ثذٝسٙ ثشكؼٜب ُٔذ٣ش اُغبٓؼخ اُز١ ٣وّٞ ثئػزٔبد رٞف٤خ ُغ٘خ اُزؾو٤ن ٝأُؾبعجخ أٝ رؼذ٣ِٜب أٝ اُـبئٜب أٝ ػٔ

 . إرخبر ٓب٣شاٙ ٓ٘بعجبً 

إرا صجذ أٗٚ سكل إعزالّ ٝأُؾبعجخ ثشؿْ إػالٗٚ، ٣ؼزجش اُطبُت ٓؼِ٘بً ٝإرا ُْ ٣ٔضَ اُطبُت أٓبّ ُغ٘خ اُزؾو٤ن  8-2

أُؾبعجخ ، رغزٔش إعشاءاد اُزؾو٤ن  ٖٝٓ ٓٞػذ اُزؾو٤ن  عبػخ 24ٗٚ ثِٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ هجَ اإلػالٕ أٝ رْ إػال

 ٝأُؾبعجخ ك٢ ؿ٤بثٚ. 

 اٌؼمٛثبد: 8-3

 اإلٗزاس ٝاُز٘ج٤ٚ.  (أ 

 دكغ رؼ٣ٞل ك٢ ؽبُخ إرالف ٓٔزٌِبد اُغبٓؼخ أٝ ٓٔزٌِبد خبفخ .  (ة 

 . أٝ اُغ٤بع٢ اُضوبك٢ أٝ اُش٣بم٢ أٝ االعزٔبػ٢ اُؾشٓبٕ أُؤهذ أٝ اُذائْ ٖٓ أُؾبسًخ ك٢ اُ٘ؾبه اُؼ٢ِٔ أٝ (ج 

 . ُٔذح الروَ ػٖ كق٤ِٖ دساع٤٤ٖ اُلقَ أُؤهذ ٖٓ اُغبٓؼخ (د 
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 ٛـ(  اُلقَ اُٜ٘بئ٢ ٖٓ اُغبٓؼخ. 

 ٝ( إػالٕ أُخبُلخ ٝاُؼوٞثخ أُ٘غٞثخ ُِطبُت ك٢ ُٞؽخ إػالٗبد ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ.

 : عٍــطبد ِذ٠ش اٌدبِؼــخ / 9
ك٢ إٔ ٣قذس هشاساً ثزؾ٤ٌَ ُغ٘خ رؾو٤ن ٝٓغِظ ٓؾبعجخ ٓز٠ ٓب سكؼذ إ٤ُٚ ؽٌٟٞ ٖٓ ػ٤ٔذ  ُٔذ٣ش اُغـبٓؼخ اُؾن 

 ؽئٕٞ اُطالة أٝ أ١ ػ٤ٔذ آخش رزؼِن ثٞهٞع ٓخبُلخ أٝ عٞء عِٞى ٖٓ أؽذ اُطالة أٝ ٓغٔٞػخ ْٜٓ٘ . 

 

 

 تم بحمـــد هللا ،،،،،
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 (ٌٍطالة اٌدذد ئعزّبسح اٌزغد١ً) ــٍسك األٚياٌّ

 

 األزهريجامعة الزعٌم 

 ون العلمٌةأمانة الشؤ

 استمارة التسجٌل للطالب الجدد

 ..................................................... .العام الدراسً 
 ............................................................................................. إسم الطالب رباعٌا  / 8

 ...................التخصص............. الفرقة........................................................ الكلٌة/ 1

 : ..........................................نوع القبول........................................   الرقم الجامعً/3

 ............................... الوالٌة................  تارٌخ المٌالد.   ..............................الجنسٌة/ 4

 .............................عنوانه ورقم هاتفه.................................................... ولً األمر/ 5

....................................................................................................................... 

 :عنوان أقرب األقربٌن بوالٌة الخرطوم ورقم تلفونه/ 6

...................................................................................................................... 

 تمأل بواسطة مسجل الكلٌة:

 % فً الفصل الثانً(41% فً الفصل األول و61)تدفع ........................... الرسوم الدراسٌة المقررة / 8

 ..............................    رسوم التسجٌل/ 1

 ................................التوقٌع.......................................................... مسجل الكلٌة/  3

 تمأل بواسطة اللجنة الطبٌة:

 غٌر الئق طبٌا  □الئق طبٌا                 □قرار لجنة الكشف الطبً:     

 .................................................التارٌخ    ........................................ توقٌع الطبٌب

 تمأل بواسطة لجنة المعاٌنة:

 ال ٌقبل □ٌقبل              □لمعاٌنة      قرار لجنة ا

أي مالحظات 

 ........................................................................................................................................................................................................................أخرى
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 إقرار

 ..............بكلٌةالمقبول بالسنة األولى  .................................................أنا الطالب/الطالبة
......................... وأتعهد أطلب تسجٌلً كطالب منتظم بجامعة الزعٌم األزهري للعام الدراسً 

 باحترام كل قوانٌن ولوائح الجامعة األكادٌمٌة واالدارٌة، وهذا بمثابة إقرار منً بذلك.

 التوقٌع .........................................  التارٌخ.........................................
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 (طالة ِب ثؼذ اٌغٕخ األٌٌٚٝئعزّبسح اٌزغد١ً )اٌّــٍسك اٌثبٟٔ 
 جامعة الزعٌم األزهري
 أمانة الشؤون العلمٌة

 استمارة التسجٌل لطالب ما بعد السنة األولى

 ................................................................... . العام الدراسً
 .....................الفرقة................... الكلٌة/ 1................................ اسم الطالب/الطالبة/ 8
 .................................................................................................... التخصص/ 3
 .............................الجنسٌة/ 5: ...................  نوع القبول.................   الرقم الجامعً/4

 ..............متى كان ذلك.................... نوع التجمٌد   ال □  نعم□؟ هل سبق وأن جمدت الدراسة/ 6

 ٌمأل بواسطة المكتب األكادٌمً بالكلٌة:

 : الموقف األكادٌمً *

 ال ٌسجل: □                             ٌسجل: □

 رسوب فً أكثر من ثالث مقررات □نجاح: ٌسجل للفصل التالً                            □

 )ضعف المعدل التراكمً( فصل أكادٌمً □مقررات دراسٌة          ..........  رسوب فً عدد□

 فصل أكادٌمً )رسوب فً مقرر ثالث مرات( □ثانً           □        أول □:  إنذار اكادٌمً□

 ال ٌسمح له بالتسجٌل )فصل االٌقاف( □                

 ..........................التوقٌع....................................... رئٌس المكتب األكادٌمً
 ٌمأل بواسطة مسجل الكلٌة:

 .............................الرسوم الدراسٌة/ 8
 ..............................رسوم التسجٌل/ 1
 (ترفق نسخة من إٌصال التورٌد مع هذه االستمارة.............. )تارٌخ السداد عبر البنك/ 3
 ............................................... المتأخرات/ 4

 .............................التوقٌع............................................................ مسجل الكلٌة
 

 

 ←أقلب الصفحة                                                                                   
 

 



47 

 

 

 مقررات محمولة )رسوب أو بداٌل(: /2           /مقررات الفصل الدراسً:1         

ػذد اٌغبػبد  اعُ اٌّمشس

 اٌّؼزّذح

اٌفصً  اعُ اٌّمشس 

 اٌذساعٟ

ػذد 

اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

 

 تمت مراجعتها بواسطة السٌد/ مسجل الكلٌة

 

 الختم .............................التارٌخ................................... توقٌع مسجل الكلٌة

 

 

 االستمارة للمكتب األكادٌمً بالكلٌة نسخة من هذه 
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 اٌّــٍسك اٌثـــبٌث: )ئعزّبسح  طٍت اٌزدّــــ١ذ(
 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ

 أِبٔــخ اٌشــإْٚ اٌؼ١ٍّـــخ
 

 اعزّبسح طٍت رد١ّذ اٌذساعخ / اٌؼبَ اٌذساعٟ ..................................

 اٌطبٌت/اٌطبٌجخ.................................................................................................اعُ 

 اٌى١ٍخ ............................................. اٌمغُ.............................. اٌفشلخ .....................

 .....                         اٌفصً اٌذساعٟ اٌزٞ ع١جذأ ف١ٗ اٌزد١ّذ........اٌشلُ اٌدبِؼٟ.............

 ربس٠خ اٌزغد١ً اٌسبٌٟ................. سلُ ئ٠صبي عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ ٚربس٠خٗ...........................

 .................................اٌّذح اٌّطٍٛثخ ٌزد١ّذ اٌذساعخ.............................. اٌؼبَ اٌذساعٟ....

 ........األعجبة اٌزٟ رذػٛ ٌزد١ّذ اٌذساعخ: ........................................................................................

 اٌّغزٕذاد اٌزٟ رذػُ األعجبة اٌّزوٛسح أػالٖ:

1............................................ /................... 

 0.............................................................. / 

 ِزٝ وبْ رٌه؟.................. -ً٘ عجك أْ خّذد اٌذساعخ؟....................... ئرا وبٔذ اإلخبثخ ثٕؼُ

 ٚٚاصٍذ اٌذساعخ؟ .............. وُ وبٔذ ِذح اٌزد١ّذ؟..........................؟ ً٘ أزٙذ ِذح اٌزد١ّذ

 ِزٝ ٚاصٍذ اٌذساعخ................................. رٛل١غ اٌطبٌت ٚاٌزبس٠خ............................... 

 ث١بٔبد رّأل ثٛاعطخ اٌى١ٍخ ٚأِبٔخ اٌشئْٛ اٌؼ١ٍّخ

 ...................................................*رٛص١خ ِدٍظ اٌى١ٍخ ثؼذ اٌزأوذ ِٓ صسخ اٌج١بٔبد أػالٖ

 .............   االخزّبع ربس٠خ............................................... سلُ اخزّبع  ِدٍظ اٌى١ٍخ

 ...........................................اٌزبس٠خ......................................رٛل١غ ِغدً اٌى١ٍخ*

 اٌخزُ................................اٌزبس٠خ...............................................اٌى١ٍخرٛل١غ ػ١ّذ *

 

 اٌخزُ.................................. اٌزبس٠خ............................... رٛل١غ أ١ِٓ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ*

 

 :ٍِسٛظخ* 

 * ٠شفك اٌطٍت اٌّجذئٟ ثخظ ٠ذ اٌطبٌت.

 فك ٔغخخ ِٓ ئ٠صبي عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ* رش

 * فٟ زبٌخ رؼزس زضٛس اٌطبٌت شخص١بً ٠زُ ئثشاص رٛو١ً ششػٟ ِٓ اٌطبٌت
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 (طٍت اٌزدّــــ١ذ ثغجت اٌشعٛة ئعزّبسح: )اٌّــٍسك اٌشاثغ

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ

 ْٚ اٌؼ١ٍّـــخأِبٔــخ اٌشــإ

 عزّبسح طٍت رد١ّذ اٌذساعخ ثغجت اٌشعٛةئ
 

 رّأل ثٛاعطخ اٌطبٌت: ث١بٔبد/ 1

 اعُ اٌطبٌت/اٌطبٌجخ.................................................................................................

 اٌى١ٍخ .............................. اٌمغُ.................................. اٌفشلخ ...............................

 شلُ اٌدبِؼٟ.............. اٌفصً اٌذساعٟ اٌزٞ ع١جذأ ف١ٗ اٌزد١ّذ.... اٌؼبَ اٌذساعٟ ..............اٌ

 ربس٠خ اٌزغد١ً اٌسبٌٟ.............................   )رشفك ٔغخخ ِٓ ئ٠صبي عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ(

 بْ رٌه؟........................ِزٝ و -ً٘ عجك أْ خّذد اٌذساعخ؟.............. ئرا وبٔذ اإلخبثخ ثٕؼُ

 وُ وبٔذ ِذح اٌزد١ّذ؟..................؟ ً٘ أزٙذ ِذح اٌزد١ّذ ٚٚاصٍذ اٌذساعخ؟ ...................

 ِزٝ ٚاصٍذ اٌذساعخ................... رٛل١غ اٌطبٌت ٚاٌزبس٠خ..................................
 

 / ث١بٔبد رّأل ثٛاعطخ اٌى١ٍخ:0

 عّبء ٚػذد ِمشساد اٌفصً اٌذساعٟ اٌزٞ سعت ف١ٗ اٌطبٌت ٚػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌىً ِمشس:* أ

 .......................................................................................................... 

................................................................. ......................................... 

* أعّبء اٌّمشساد اٌزٟ سعت ف١ٙب اٌطبٌت ثبٌزفص١ً: 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 *رٛص١خ اٌّششف األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت......................................................................

 اعُ اٌّششف األوبد٠ّٟ............................اٌزٛل١غ  ......................اٌزبس٠خ...........

خخ ِٓ اٌغدً األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت شبِالً ٌىً ٔزبئح االِزسبٔبد اٌزٟ خٍظ ٌٙب اٌطبٌت فٟ )رشفك ٔغ

 اٌى١ٍخ(

 *رٛص١خ ِدٍظ اٌى١ٍخ ثؼذ اٌزأوذ ِٓ صسخ اٌج١بٔبد أػالٖ..................................

 االخزّبع.................................سلُ اخزّبع ِدٍظ اٌى١ٍخ ..............................ربس٠خ 

 *رٛل١غ ػ١ّذ اٌى١ٍخ........................... اٌزبس٠خ ................................        اٌخزُ

 / ئػزّبد اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ3

 .....*رٛل١غ أ١ِٓ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ.....................                      اٌزبس٠خ.............

 * ٍِسٛظخ:

 ٠شفك اٌطٍت اٌّجذئٟ ثخظ ٠ذ اٌطبٌت. -

 فٟ زبٌخ رؼزس زضٛس اٌطبٌت شخص١بً ٠زُ ئثشاص رٛو١ً ششػٟ ِٓ اٌطبٌت. -
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 (ئعزّبسح طٍت فه اٌزدّـــ١ذ: )اٌّــٍسك اٌخبِظ

 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ
 أِبٔــخ اٌشــإْٚ اٌؼ١ٍّـــخ

 

 

 اعزّبسح طٍت فه رد١ّذ اٌذساعخ

 .......................................................................................اُطبُت/اُطبُجخاعْ 

 ......................................اُوغْ..............................................................ا٤ٌُِخ

 ......ٗٞع اُزغ٤ٔذ................اُشهْ اُغبٓؼ٢................اُؼبّ اُذساع٢ ..............اُلشهخ

 ............اُلقٍٞ اُذساع٤خ اُز٢ رْ رغ٤ٔذٛب/اُلقَ..............ربس٣خ رغ٤ٔذ اُذساعخ* 

 ...........................اُزبس٣خ  ............................................               رٞه٤غ اُطبُت 
 

 .صٛسح ِٓ اٌخطبة اٌزٞ رُ ثّٛخجٗ اٌّٛافمخ ػٍٝ رد١ّذ اٌذساعخ رشفك* 
 

 

 ث١بٔبد رّأل ثٛاعطخ ئداسح اٌى١ٍخ
 .......ٌفشلخ.......اٌفصً اٌذساعٟ اٌزٞ ع١ٛاصً ف١ٗ اٌطبٌت دساعزٗ ثؼذ فه اٌزد١ّذ* ا

 ..................................................... ً٘ ٠زٛفش ٘زا اٌفصً فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌسبٌٟ؟* 

 ........ٌزبس٠خ ا...............  رٛص١خ ِدٍظ اٌى١ٍخ ثؼذ اٌزأوذ ِٓ صسخ اٌج١بٔبد أػالٖ

 ................................اٌزبس٠خ......................................................                    رٛل١غ ِغدً اٌى١ٍخ*

 ............................. اٌزبس٠خ.         ......................................اٌى١ٍخرٛل١غ اٌغ١ذ/ ػ١ّذ *

 

 خبص ثّىزت اٌزٕغ١ك اٌّٛزذ

 ...................... ربس٠خ اعزالَ اٌطٍت..................................          رٛل١غ اٌّغزٍُ

 خبص ثأِبٔخ اٌشئْٛ اٌؼ١ٍّخ
 ...........................................................................اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخلشاس أ١ِٓ 

 .............اٌزبس٠خ ......................................  رٛل١غ اٌغ١ذ/ أ١ِٓ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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 اٌّــٍسك اٌغبدط )ئعزّبسح طٍت االِزسبْ ِٓ اٌخبسج(
 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ
 أِبٔــخ اٌشــإْٚ اٌؼ١ٍّـــخ

 (............................................)ٌٍّشح  اعزّبسح طٍت رمذ٠ُ ٌالِزسبْ ِٓ اٌخبسج ( أ)

 ......................................الكمية..............................................................................اسم الطالب/الطالبة
 .....................................الرقم الجامعي.....................................الفرقة......................................................القسم

 ...........................عدد المرات السابقة  كم ...................هل سبق أن جمست لالمتحان من الخارج من قبل *
 

 المقررات التي يرغب الطالب في الجموس لالمتحان لها من الخارج:* 

 الفصل الدراسي المقرر
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  

 

 ................................تاريخ تقديم الطمب                  ...............................توقيع الطالب .

 في االستمارةفقط  إذا كان الطالب مفصواًل بسبب الرسوب ثالث مرات في مقرر أو مقررات يتم تسجيل هذه المقررات* 
ذا كان مفصواًل بسبب المعدل يتم تسجيل كل المقررات التي رسب فيها، لتتم برمجتها حسب امتحانات الفصول الدراسية  * وا 

 فرصة أولى لمطالب لالمتحان من الخارج.ولتكون 
 *تتم مراجعة المقررات التي سيجمس الطالب المتحاناتها ومن ثم يتم اعتماد هذه المقررات من المشرف األكاديمي لمطالب

 ..............التاريخ   .......................لتوقيع ...................................... ا : االسم المشرف األكاديمي لمطالباعتماد *

 ........الختم ......................التاريخ..........................التوقيع  ....................................*اعتماد السيد/ عميد الكمية.
 

 تمأل البيبوبت أدوبه  بواسطة  أمبوة الشئون العلمية:

 ................................................................................................................................سبب الفصل األكاديمي* 

    ...............................رقم وتاريخ اجتماع )مجمس األساتذة / اجتماع المجنة العممية/مجمس الكمية( الذي أجاز الفصل*

 ......................................... التاريخ    ................             ................................................. الموظف المسئول      توقيع 
 

 

 ..................................قرار السيد/ أمين الشؤون العممية
 الختم .............................................التاريخ  .............................................توقيع السيد/ أمين الشؤون العممية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ

 أِبٔــخ اٌشــإْٚ اٌؼ١ٍّـــخ

 اعزّبسح طٍت رمذ٠ُ ٌالِزسبْ ِٓ اٌخبسج ثغجت ػذَ اٌسصٛي ػٍٝ اٌّؼذي )ة(

 )ٌٍّشح ..............................................( فٟ اٌذساعخ اٌزشاوّٟ اٌّطٍٛة ٌالعزّشاس 

 اسم الطالب/الطالبة...........................................الكمية..................................
 لرقم الجامعي.......................القسم...............................الفرقة.................ا

 * هل سبق أن جمست لالمتحان من الخارج من قب.......... كم عدد المرات السابقة ................
 توقيع الطالب ...........................تاريخ تقديم الطمب ................................

 لها من الخارج:* المقررات التي سيجمس الطالب لالمتحان 
 الفصل الدراسي المقرر

0/  
0/  
2/  
4/  
5/  

* يتم تسجيل كل المقررات التي رسب فيها الطالب في هذه االستمارة، لتتم برمجتها حسب امتحانات الفصول الدراسية 
 ولتكون فرصة أولى لمطالب لالمتحان من الخارج.

 لمطالب. المتحاناتها ومن ثم يتم اعتماد هذه المقررات من المشرف األكاديمي* تتم مراجعة المقررات التي سيجمس الطالب 
 * إعتماد المشرف األكاديمي لمطالب: االسم......................... التوقيع .............  التاريخ ...........

 .التاريخ............. الختم.....* إعتماد السيد/ عميد الكمية........................... التوقيع ..............
 تمأل البيبوبت أدوبه  بواسطة أمبوة الشؤون العلمية:

 * سبب الفصل األكاديمي: عدم الحصول عمى المعدل التراكمي المطموب لالستمرار في الدراسة.
 ...............   *رقم وتاريخ اجتماع )مجمس األساتذة / اجتماع المجنة العممية/مجمس الكمية( الذي أجاز الفصل...

 توقيع الموظف المسؤول   ............................................           التاريخ .......................
توقيع السيد/ أمين الشؤون العممية .................  ................الشؤون العممية.............قرار السيد/ أمين 

 التاريخ .................. الختم 
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 (ئعزّبسح طٍت ئػبدح اٌزصس١ر)اٌٍّسك اٌغبثغ 
 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ
 أِبٔــخ اٌشــإْٚ اٌؼ١ٍّـــخ

 اعزّبسح طٍت ئػبدح رصس١ر وشاعخ ئخبثخ اِزسبْ
 ثذلخاٌشخبء رؼجئخ ٘زٖ االعزّبسح 

 

 .............................................................................................................................اعُ اٌطبٌت/اٌطبٌجخ

 .................................................اٌمغُ..........................................................................................اٌى١ٍخ

 ................................................اٌشلُ اٌدبِؼٟ                             .......................................اٌفشلخ

 * اعُ اٌّمشس/اٌّمشساد اٌّشاد ئػبدح رصس١ر وشاعخ ئخبثزٗ/ئخبثبرٙب:

 ربس٠خ االِزسبْ اٌفصً اٌذساعٟ مشساعُ اٌّ

1/   

0/   

3/   

4/   

5/   

 .....................................ربس٠خ رمذ٠ُ اٌطٍت  .............................................رٛل١غ اٌطبٌت 

 

 ث١بٔبد رّأل ثٛاعطخ ئداسح اٌى١ٍخ 
 .......................................... اٌّزوٛسح أػالٖربس٠خ ئػالْ إٌز١دخ ٌٍّمشس/ ٌٍّمشساد 

 ........................... اٌزبس٠خ.............................  رٛل١غ اٌغ١ذ/ سئ١ظ اٌّىزت األوبد٠ّٟ 

 ............................................اٌزبس٠خ.................................................................... رٛل١غ ِغدً اٌى١ٍخ 

 ................................ اٌزبس٠خ...........................................   رٛل١غ اٌغ١ذ/ ػ١ّذ اٌى١ٍخ
 

 خبص ثّىزت اٌزٕغ١ك اٌّٛزذ
 ........................... َ اٌطٍتربس٠خ اعزال.......................................           رٛل١غ اٌّغزٍُ

 ..........................................اٌزبس٠خ...........................................................سلُ اإل٠صبي

 خبص ثأِبٔخ اٌشئْٛ اٌؼ١ٍّخ
 ........................................................................................لشاس أِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ

 ....................اٌزبس٠خ .........................................  رٛل١غ اٌغ١ذ/ أ١ِٓ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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 (اعزّبسح اٌطبٌت)اٌّــٍسك اٌثبِٓ 

 (اٌزٛخ١ٗ ٚاإلسشبد)ٚ ( اٌّغر االخزّبػٟ)

 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ

 ػّبدح شإْٚ اٌطــــــالة

 / االسم رباعي: ........................................ سنة القبول بالجامعة: ...............  0
 الكمية...................................................    الرقم الجامعي......................

 النوع : ذكر )  ( أنثى )   (
 الديانة :......................... / تاريخ الميالد:...............  .الجنسية : ...............0
 /الوالية ) الموطن األصمي (: ...............مكان اإلقامة الحالي :...........................2
 :.......... عدد مرات جموسك لمشيادة السودانية:......../النسبة المئوية في الشيادة السودانية 4
 /نوع القبول :عام )    ( خاص )   ( أبناء عاممين )    (  شيداء)    (وافدين )   (  دبابين)   ( أخرى5
/نوع الشيادة: سودانية )  (  عربية  )  ( أجنبية ) ( إذا كانت الشيادة عربية أو أجنبية اذكر الدولة 6

....... 
 /المصروفات الدراسية ..................................................................7
 /حاالت خاصة :   إعسار )   (    أيتام )   (      أشقاء )   (8
 /الحالة الصحية :  سميم )   (      مريض )   ( إذا كنت مريض أذكر نوع ..............9

 عر)  (  كتابة قصة)  (  إنشاد)  ( غناء )  ( عزف )  (  تمثيل )  (/المنشط الثقافي :   ش02
 /المنشط الرياضي: كرة قدم ) ( طاولة ) ( طائره) ( سمة ) (  سباحة ) ( العاب قوى ) ( بمياردو) ( 00
 .............. ب/ىل دخمت الكمية بناء عمى رغبتك : نعم )  ( ال )  (إذا كانت اإلجابة )ال( اذكر السب00
 /الحالة االجتماعية : متزوج )  ( عازب )  ( أرمل ) ( مطمق ) (02
 / ىل الوالد عمى قيد الحياة : نعم )  ( ال ) ( إذا كانت اإلجابة )ال ( كم كان عمرك :....... 04
 ........./مينة الوالد ............................مستوى تعميمو :..................التمفون....05
 / ىل الوالدة عمى قيد الحياة: نعم )  ( ال )  ( إذا كانت اإلجابة )ال( كم كان عمرك:.......06
 /مينة الوالدة :...................مستوى تعميميا :..................... التمفون.........07
ا كانت اإلجابة )نعم( مع من تعيش / ىل حدث خالف أو انفصال بين الوالد والوالدة : نعم )  ( ال )  (إذ08

 اآلن ؟  مع الوالد )  ( مع الوالدة )  ( مع األقرباء )  (
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/ ىل الوالد متزوج بأخرى : نعم )  ( ال )  ( كم عدد أشقائك :........كم عدد شقيقاتك .......ترتيبك 09
 ............في األسرة

 ال )   (   نعم )   (                / ىل تشعر بالقمق في اغمب األحيان :             02
 ال )   (   / ىل تتوتر ألبسط األشياء  :                                  نعم )   (09-0
 ال )   (   / ىل تقمق بسبب احتمال حدوث اشياء مخيفة                  نعم )   (09-0
 ال )   (   نعم )   (        / ىل تعتبر نفسك مشدود األعصاب :                 09-2
 ال )   (   / ىل أنت غالبا متقمب المزاج       :                       نعم )   ( 09-4
 ال )   (   / ىل يضايقك الشعور بالذنب        :                       نعم )   ( 09-5
 ال )   (   نعم )   ( /ىل حدث أن تمنيت الموت           :                      09-6
 ال )   (   / ىل تعانى من قمة النوم أو األرق    :                       نعم )   (09-7

 ال )   (   نعم )   (       / ىل تشعر كثيرا بالوحدة            :            09-8
 ال )   (   / ىل تشعر غالبا بالكسل والتعب بدون سبب:                نعم )   ( 09-9
 ال )   (   :              نعم )   (  طمن الحيوية والنشا ة/ىل تتمتع نسيبًا بدرج09-02
 ال )   (   / ىل تستمتع بالمناسبات الترفييية :                         نعم )   (09-00
 ال )   (    )   ( / ىل تشعر بالمتعة في لقاء ومقابمة أشخاص جدد :    نعم09-00
 ال )   (   نعم )   (     / ىل تشعر بالخوف من االمتحان :               09-02
 / ىل فكرت في االنتحار :      نعم )  ( ال )  ( أخرى اذكرىا ..............09-04
 الشيوخ )   (  / إذا تعرضت لضغوط نفسية إلى من تمجأ : معالج نفسي )  (09-05
 العالج ؟ نعم ) ( ال ) ( إذا كانت كانت اإلجابة )نعم( اذكرىا ......../ ىل تتعاطى اى نوع من 02
 /ىل تمارس اى عمل أثناء الدراسة : نعم )  (ال )  (       ما نوع العمل :...........00
 / ىل تمارس اى عمل أثناء العطالت : نعم )  ( ال )   ( ما نوع العمل : ...........02

 االسم : ..................................................  اسم وعنوان ولي األمر:   
 العنوان : .............................................                            
 التمفون : .............................................                            
 التاريخ : .............. .... توقيع الطالب : ...........تمفون الطالب :.............

 مالحظات : ) تمأل بواسطة الوحدة( .......................................................
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 (ئعزّبسح اإلعزمبٌــخ: )اٌّــٍسك اٌزبعغ
 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ
 أِبٔــخ اٌشــإْٚ اٌؼ١ٍّـــخ

 ئعزّبسح اإلعزمبٌخ

 ...اُطبُت/اُطبُجخ.....................................................اُغ٘غ٤خ ...........................إعْ 

 .....اُوغْ......................................اُلشهخ ........................................................ا٤ٌُِخ

 اُذساع٢ اُؾب٢ُ ............... ................................ اُؼبّاُشهْ اُغبٓؼ٢...................

  أعجبة االعزمبٌخ ِٓ اٌذساعخ

.......................................................................................................................... 

 ...................................................اُزبس٣خ  .........................................رٞه٤غ اُطبُت 

 ث١بٔبد رّأل ثٛاعطخ اٌى١ٍخ :

 ...................................................أػالٖ.ى١ٍخ ثؼذ اٌزأوذ ِٓ صسخ اٌج١بٔبر*رٛص١خ ِدٍظ اٌ

 ...............................ربس٣خ االعزٔبع.............................. سهْ اعزٔبع  ٓغِظ ا٤ٌُِخ

 اُشعّٞ اُذساع٤خ............. أُجِؾ أُذكٞع  .........  أُزجو٢  ........ خبُـ  ...........

 ..........*رٞه٤غ ٓغغَ ا٤ٌُِخ....................................اُزبس٣خ..........................

 *رٞه٤غ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ...............................اُزبس٣خ..........................اُخزْ......... 

 ػّبدح شإْٚ اٌطالة:

 ............................. خٍٛ طشف ِٓ اٌشؼجخ اٌش٠بض١خ

 ........... اُخزْرٞه٤غ ػ٤ٔذ ؽئٕٞ اُطالة  .............................اُزبس٣خ  .........

 اٌّىزجخ:

 .....ٟ  ًزت..... ٓغالد ..... األعٜضح ٝأُؼذاد ..... أؽ٤بء أخشخٍٛ طشف ِٓ ِىزجخ اٌى١ٍخ

 اُزٞه٤غ  ..........................  اُزبس٣خ  ........................  اُخزْ 

 ..ٟ..... أؽ٤بء أخش ًزت...... ٓغالد ...... األعٜضح ٝأُؼذاد خٍٛ طشف ِٓ ِىزجخ اٌدبِؼخ

 اُزٞه٤غ  ..........................  اُزبس٣خ  ........................  اُخزْ 

 أِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ:

 رٞه٤غ أ٤ٖٓ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ............................. اُزبس٣خ..................... اُخزْ
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 (اٌدبِؼ١خئعزّبسح ئعزخبسج اٌشٙبداد : )اٌّــٍسك اٌؼبشش

 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ

 أِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ

 ئعزّبسح ئعزخبسج اٌشٙبداد اٌدبِؼ١خ

 ......................................................اٌى١ٍخ

 :ث١بٔبد اٌطبٌت

 (: سثبػٟ)اإلعُ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ 

    

 (:سثبػٟ)االعُ ثبٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ 

    

 .................................................اُزخقـ ....................................... اُشهْ اُغبٓؼ٢

 ...............................................سهْ اُٜبرق ............................................   اُغ٘غ٤خ 

 (:ٌّطٍٛثخأِبَ ٔٛع اٌشٙبدح ا( )ضغ ػالِخ : )ٔٛع اٌشٙبدح

 إٗغ٤ِض١:  إعزٔبسح: ثٌبُٞس٣ٞط   ػشث٢  - َإٗغ٤ِض١: رلبف٤ ػشث٢  ًشر٤ٗٞخ 

 ّٞإٗغ٤ِض١:  إعزٔبسح:    دثــِـــ   ػشث٢  - َإٗغ٤ِض١: رلبف٤ ػشث٢  ًشر٤ٗٞخ 
 ................................................رٞه٤غ اُطبُت............................................ اُزبس٣خ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 :خبص ثبٌّىزت اٌّٛزذ ٌزٕغ١ك شإْٚ اٌطالة

 (٣شكن.............. )سهْ إ٣قبٍ اُغذاد............... أُجِؾ.........................   ربس٣خ إعزالّ اُطِت

 .............................................  إعْ ٝرٞه٤غ أُغزِْ 

 ............................................................................................................ٓالؽظبد
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 :خبص ثبٌى١ٍخ

 ..........................................إعْ ٝرٞه٤غ أُغزِْ ..  ..........................ربس٣خ إعزالّ اُطِت 

 .........................................................................................ٗٞع اُؾٜبداد أُغزخشعخ

 ...................................................................................................ربس٣خ االعزخشاط 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 :(ِىزت اٌشٙبداد)خبص ثأِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ 

 ...........................................ّ اُؾٜبداد ربس٣خ إعزال

 .............................................................اُزأ٤ًذ ػ٠ِ ٗٞع اُؾٜبداد أُغزخشعخ ٖٓ ا٤ٌُِخ 

 ..............اُزبس٣خ................... اُزٞه٤غ ................................... إػزٔبد أ٤ٖٓ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ
 

 رشفك ٘زٖ اإلعزّبسح ِغ اٌشٙبداد ألِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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 (ئعزّبسح خٍٛ طشف ٌٍخش٠د١ٓ: )اٌّــٍسك اٌسبدٞ ػشش

 

 خبِؼخ اٌضػ١ُ األص٘شٞ

 أِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ

 اعزــــّبسح خٍٛ طشف ٌٍخش٠د١ٓ
 ............................................ اُغ٘غ٤خ ......................اعْ اُطبُت / اُطبُجخ 

 ا٤ٌُِخ................................................ اُوغْ .........................................

 ...................................اُغبٓؼ٢.................................. ربس٣خ اُزخشط اُشهْ

 :  ػّبدح شإْٚ اٌطالة

 .......خِٞ هشف ٖٓ اُوغْ اُش٣بم٢ ......................رٞه٤غ سئ٤ظ اُوغْ اُش٣بم٢ ...

 رٞه٤غ ػ٤ٔذ اُطالة ................... اُزبس٣خ .......................... اُخزْ     

 اٌّىزـــــجخ: 

 ا٤ٌُِخ ًزت ........ ٓغالد.........االعٜضح ٝأُؼذاد ..............خِٞ هشف ٖٓ ٌٓزجخ 

 اؽ٤بء أخش١ ........................................................................................

 ..... اُخزْ   اُزٞه٤غ   ............................. اُزبس٣خ   ........................................

 خِٞ هشف ٖٓ ٌٓزجخ اُغبٓؼخ   ًزت ............................. ٓغالد ...................

 أُزؾق ٝأُؼبَٓ............................أؽ٤بء أخشٟ .......................................

 ................... اُخزْ رٞه٤غ أ٤ٖٓ أٌُزجخ   ...................... اُزبس٣خ ........

 اٌى١ٍخ: 

 اُشعّٞ اُذساع٤خ ..........أُجِؾ أُذكٞع ...............أُزجو٢............ خبُـ.........

 رٞه٤غ ٓغغَ ا٤ٌُِخ  ...................................... اُزبس٣خ   ...........................

 ......................... اُزبس٣خ ...................  اُخزْ رٞه٤غ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ   ..............

 أِبٔخ اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ: 

 رٞه٤غ أ٤ٖٓ اُؾؤٕٝ اُؼ٤ِٔخ ........................ اُزبس٣خ ...................... اُخزْ   

 


