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الطمبُ احملىلني لتدصصاتهي وَ ختصص آلخس داخن الكمًُ أو وَ ختصص آلخس وَ كمًُ -أ

 ألخسّ.

تبىك أو أحد فسوعها لٍفظ التدصص أو لتدصص الطمبُ املٍتكمني وَ جاوعات أخسّ دتاوعُ -ب

 آخس.

 طمبُ جاوعُ تبىك الصآسيَ دتاوعات أخسّ.-ج

 

 وَ وشازَ التعمًي العالٌ. أُ يكىُ الطالب أو الطالبُ قد دزضىا يف جاوعُ أو كمًُ وعرتف بها .1

يٍعس بطمب  ال ، حًحالطالب أو الطالبُ يف املكسز الرٍ يسيد وعادلته عَ جًد تكديسأُ ال يكن  .2

 .مىكسزات اليت حصن فًها الطالب أو الطالبُ عمِ تكديس أقن وَ جًدل املعادلُ

طالب / حتىين التدصص أو اإلٌتكاه لماملىافكُ املطبكُ وَ زتمطٌ الكطي والكمًُ عمِ  .3

الطالبُ وَ جاوعُ أخسّ إلحدّ كمًات جاوعُ تبىك أو فسوعها ووا يتبع ذلك وَ وعادلُ لمطاعات 

 يَشآس كطمبُبالدزاضُ  يلمطىاح هل / الطالبُ املىافكُ املطبكُ وَ كمًُ الطالبالدزاضًُ، و

 لمتدصص،املعتىدَ ارتطُ الدزاضًُ  حطب بدزاضتها ىُحتديد املكسزات اليت ضًكىواملتطىٍُ 

لمدزاضُ خبطاب زمسٌ وَ  يىجهىُ ،وعني ملعادلُ املكسز تكديسولمكمًُ اغرتاط اذتصىه عمِ 

 .عىادَ الكبىه والتطجًن

/ الطالبُ املتكدوني بطمب وعادلُ الطاعات الدزاضًُ ملكسز ٌتًجُ إٌتكاهلي  الطالبأُ ال يكىُ  .4

جاوعُ أخسّ دتاوعُ تبىك أو احملىلني وَ ختصص آلخس داخن الكمًُ أو احملىلني وَ كمًُ  َو
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ًِ وَ تازيذ قبىه حتىيمه ، حًحألضباب تأديبًُ يضبل فصمه قد ألخسّ  أو إٌتكاله يعّد قًده ُوْمغ

 .لمجاوعُ

املكسز املدزج يف ارتطُ ستتىّ وَ  %(80)تطابل ستتىّ املكسز املطمىب وعادلته مبا ال يكن عَ  .5

 .لمتدصص احملّىه إلًه حطب تىصًف املكسز املعتىداملعتىدَ الدزاضًُ 

ارتطُ %( وَ 30ُ )اذتد األقصِ جملىىع الطاعات اليت ميكَ احتطابها كىكسزات وعادل .6

جملىىع الطاعات اليت ميكَ ، واذتد األقصِ إلًهأو املٍكىه لمتدصص احملّىه  املعتىدَالدزاضًُ 

 .لمطمبُ الصآسيَ لمتدصص املعتىدَارتطُ الدزاضًُ %( وَ 20ُ )بها كىكسزات وعادلاحتطا

الرتاكىٌ،  يضىَ وعدهل / لمطالبُ املكسزات اليت تتي وعادلتها لمطالب تكاديسال حتتطب  .7

 .ميٌاألكاد يوتجبت املكسزات يف ضجمه

املدزج يف  مىكسزل املعتىدَ طاعاتالمىكسز وع عدد ل ااملطمىب وعادلته طاعاتالتطابل عدد  .8

 أُ: املعتىدَ لمتدصص احملّىه إلًه، عمِارتطُ الدزاضًُ 

املدزج  مىكسزل املعتىدَ طاعاتالمىكسز عَ عدد ل ااملطمىب وعادلته طاعاتاليكن عدد  ال -7/1

 .املعتىدَ لمتدصص احملّىه إلًهيف ارتطُ الدزاضًُ 

مىكسز ل املعتىدَ طاعاتالعدد عَ املطمىب وعادلته  مىكسزل الصآدَ طاعاتالعدد ال يعتىد -7/2

 .املعتىدَ لمتدصص احملّىه إلًهاملدزج يف ارتطُ الدزاضًُ 

املعتىدَ لغُ دزاضُ املكسز املطمىب وعادلته لمغُ املكسز املدزج يف ارتطُ الدزاضًُ  تتطابلأُ  .9

 لمتدصص احملّىه إلًه.

ادلُ بعد تىقًعه وختىه وَ الكمًُ احملىه بٍىىذج املع لعىادَ الكبىه والتطجًناُ يتكدً  .10

ال قبن إٌتهاْ فرتَ اذترف واإلضافُ املىضخُ يف التكىيي ادتاوعٌ، حًح  الًها يف الىقت احملدد

 .حيل لمطالب وعادلُ اٍ وكسز مت تطجًمه يف جدوله الدزاضٌ

 

بتعبُٔ منىذج طمب تعدين الطاعات الدزاضًُ ملكسز املسفىع عمِ املىقع الطالب أو الطالبُ  يكىً .1

 .اإللكرتوٌٌ لعىادَ الكبىه والتطجًن بالبًاٌات املطمىبُ

 حياه جملمظ الكطي.يطتمي الكطي العمىٌ املدتص الطمب ووسفكاته و .2
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لطاعات الدزاضًُ ملكسز، عادلُ اػسوط والطىابط املٍعىُ مللودّ حتكل ازتمظ الكطي يدزع  .3

 ويتي:

ٍٍ الػسوط والطىابط.-3/1  زفض طمب املعادلُ لعدً حتكل أ

 قبىه الطمب وزفعه جملمظ الكمًُ املعًٍُ.-3/2

 الطمب ووسفكاته ويدزع تىصًات زتمظ الكطي العمىٌ املدتص، ويتي: يطتمي زتمظ الكطي .4

 خبصىص وعادلُ الطاعات الدزاضًُ ملكسز. زفض التىصًات-4/1

 قبىه التىصًات خبصىص وعادلُ الطاعات الدزاضًُ ملكسز.-4/2

الطاعات الدزاضًُ ملكسز إىل عىًد الكمًُ  يكىً زتمظ الكمًُ بسفع املىافكُ عمِ طمب وعادلُ .5

 املعًٍُ.

الطاعات الدزاضًُ ملكسز إىل عىادَ  املىافكُ عمِ طمب وعادلُ يكىً عىًد الكمًُ املعًٍُ بإحالُ .6

 دازَ الػؤوت التعمًىًُ لمتٍفًر.الكبىه والتطجًن / إ

عىادَ الكبىه والتطجًن / إدازَ الػؤوت التعمًىًُ إضتكىاه  يكىً املىظف املدتص يف .7

يجبت املكسز أو حًح  إجساْات تطجًن املكسز لمطالب يف ضجمه األكادميٌ حطبىا يسد يف املىافكُ،

 .وعدله الرتاكىٌ حطابوال تدخن يف  / الطالبُ، يف الطجن األكادميٌ لمطالباملكسزات املعادلُ 

 

 منىذج وعادلُ الطاعات الدزاضًُ ملكسز. .1

املىافكُ املطبكُ وَ زتمطٌ الكطي والكمًُ عمِ حتىين التدصص أو اإلٌتكاه لمطالب /  .2

 .أو فسوعها الطالبُ وَ جاوعُ أخسّ إلحدّ كمًات جاوعُ تبىك

واملتطىٍُ  يَشآس كطمبُبالدزاضُ  يلمطىاح هل / الطالبُ املىافكُ املطبكُ وَ كمًُ الطالب  .3

 .املعتىدَ لمتدصصارتطُ الدزاضًُ  حطب بدزاضتها ىُحتديد املكسزات اليت ضًكىو

ُ وىثكُ وَ جه الطجن األكادميٌ لمطالب / الطالبُ املتطىَ تكديسه يف املكسز املطمىب وعادلته .4

 .االصداز

 .وَ جهُ االصداز ستتىّ املكسز املطمىب وعادلتهتىصًف  .5

 .املكسز املطمىب وعادلته ارتطُ الدزاضًُ املعتىدَ املتطىَ .6

 


