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 املقدهة
 

المرتبطة بالطالب واألقسام  اإلجراءات  لكافة هو مرجع تفصيلي هذا الدليل

 ُينفذها كاًل من مكتب المسجل وقسم الدراسة واالمتحانات التي العلمية و

 القوانين تنظمه ما وفق اإلدارية ويوضح تسلسل العمليات،  بالكلية

المسؤولية  في تحديد فإنه يضع األساس بالتالي ، العالقة ذات واللوائح

  تقودنا العمل بخطوات متسلسلة وسلسة إجراءات ومتابعة

 والقصور بفاعلية أكثر وتبعدنا عن التداخل الخلل لكشف أوجه

 . األداء جودة في ضمان وتسهم في االختصاصات، 

 

 أ.أماني األربش                                                                                             
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 قبول وتسجيل الطلبة اجلدد

   

 شهادةال على حصولهم بعدبالكلية  للدراسة الجدد الطلبة قبول يتم

 من بها المعترف الشهادات من يعادلها ما أو)علمي قسم(العامة الثانوية

  والمعطيات التي تراها مناسبة. و للشروط ووفقا العالي التعليم وزارة

  خطوات االجراء:

 يتم التسجيل عن طريق المنظومة االلكترونية للجامعة . -1

المسجل  إشرافتتم المفاضلة بين الطالب المتقدمين للدراسة تحت  -2

 . بالجامعةالعام 

 المقبولين بعد المفاضلة إلى مسجل الكلية.تحال قوائم الطلبة الجدد  -3

 تسجيله إلتمامالتسجيل والقبول قسم  مراجعة الطالب يتعين على  -4

 :التالية بالمستندات مصحوبًا بالكلية

 الثانوية بالشهادة لنجاحاالصلية ل ستمارةاال. 

 .نموذج التسجيل االلكتروني 

  .شهادة ميالد للطالب 

 - صور شخصية  6عدد. 

 لحفظ المستندات. ملف معلق 
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 في يستخدم تسلسلي رقم طالب لكل والتسجيل القبول يمنح قسم -5

 ملّفُه. تصنيف

 بنموذجمصحوبًا  يقوم الطالب بالتوجه إلى القسم المالي بالكلية  -6

لدفع الرسوم المقررة  والتسجيل القبول قسمبالُمعد  التسجيل

 والتسجيل. القبول ويقدمه لقسمللدراسة ويستلم إيصال إثبات الدفع 

 مكتب نسجل الكلية قوائم الطلبة الجدد إلى قسم العلوم العامة . يحيل -7

الدراسة والتعرف  إجراءاتإلتمام  العلوم العامةالطالب إلى قسم  يتجه- -8

  على المجموعات والمقررات الدراسية وتنسيق الجدول الدراسي . 

 زقه قيد الطالب 

   

وإتمام ,ملّفُه تصنيف في يستخدم قيد رقم طالب لكل يصرف

 :كاألتي خانات سبع من ُمكون واإلدارية  األكاديمية إجراءاته

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 دفعته في للطالب يالتسلسل الرقم إلى تشير األولى األربعة األرقام. 

 الفصل الدراسي الذي إلتحق  إلى يشيران والسادس الخامس لرقما

 .      (  به الطالب للدراسة بالكلية )خريف / ربيع

 الكلية رقم إلى يشيران السابع والثامن الرقم 
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 قبول فيها تم التي السنة إلى يشيران العاشرالرقم و التاسع الرقم 

 .الشمسي التقويم وفق بالكلية الطالب

  :اإلجراءخطوات 

مكتب المسجل العام بالجامعة مسؤولية صرف ارقام قيد  يتولى .1

 بالكلية. الجدد الطالب

 بأرقام قيد الطالب وأسمائهم إلى مسجل الكلية.يتم إحالة كشف  .2

 للكلية االلكترونية بالمنظومة الطالب بيانات يدرج رقم القيد ضمن .3

 .لديه الطالب بملف وُيحفظ

  رقم قيده.للحصول على  قسم القبول والتسجيليقوم الطالب بمراجعة  .4

 

 بطاقة تعسيف طالب

بأنه مقيد بالكلية ويتم تجديدها  تُفيذ تعريف بطاقة طالب لكل يصرف      

 .كل سنة 

  :اإلجراءخطوات 

 القبول قسم ُيصدربناءًا على البيانات المدرجة مسبقُا في المنظومة  .1

 بياناته بها مدون تعريف بطاقة بالكلية الملتحق للطالب والتسجيل

 .بالكلية وتثبت قيده الشخصية

 تحال بطاقة التعريف لمسجل الكلية لالعتماد. .2
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 . يستلم الطالب بطاقة التعريف من قسم القبول والتسجيل .3

في حال ضياع بطاقة التعريف يتقدم الطالب بطلب إلى مكتب  .4

 .(  يف امللخل 1زقه منوذج   )الحرس الجامعي

 إلصدارويحيل مكتب الحرس الجامعي الطلب إلى مكتب المسجل  .5

القسم المالي  في الرسوم المقررة بطاقة جديدة بعد أن يسدد الطالب

 .للكلية

 كلية ال إىلاالىتكال 

استوفى الشروط الواردة في كلية إذا ال إلىيجوز للطالب االنتقال 

 .بالكليةمن الئحة الدراسة واالمتحانات ( 11والمادة )( 10)ة الماد

 خطوات االجراء:

في حال االنتقال من جامعة إلى أخري يتوجه الطالب بطلب كتابي  .1

الجامعة وفي حال الموافقة يتوجه الطالب إلى عام إلى مسجل 

 الكلية التي يرغب الدراسة بها.

يتوجه الطالب إلى مسجل الكلية التي يرغب االنتقال إليها مصحوبًا  .2

 بالمستندات اآلتية:

نموذج طلب االنتقال إلى الكلية يستلمه الطالب من وحدة شؤون الدراسة 

 بامللخل(  2 زقه )منوذج    نتقال.يوضح سبب رغبته باال واالمتحانات بالكلية
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 فما فوق 60على ان يكون المعدل العام  كشف درجات حديث %. 

  مفردات المقررات التي تمت دراستها معتمد من الكلية المنتقل

 منها.

 .رسالة بعدم الفصل من الكلية المنتقل منها 

الطلب والمستندات وذلك للموافقة أو  بدراسةيقوم مسجل الكلية  .3

 الرفض .

مسجل يقوم و الطالب في حالة الرفض يتم إرجاع المستندات إلى .4

 بدوره بإبالغ الطالب بالتعذر.الكلية 

في حال الموافقة يحال الملف للقسم العلمي الذي يرغب الطالب  .5

تتم معادلة المقررات التخصصية بدا الموافقة أالدراسة به وإذا 

 لقسم العلوم العامة . ويحال

يقوم قسم العلوم العامة بإجراء المعادلة للمقررات العامة وإحالة  .6

 الملف إلى قسم الدراسة واالمتحانات. 

بمراجعة المعادلة واعتمادها في يقوم قسم الدراسة واالمتحانات  .7

 أنه ال يرى مانعًا من ذلك.حال 

خطوات اجراء في حال قبول الطالب بنتيجة المعادلة يبدأ في   .8

 قبول وتسجيل الطلبة الجدد بالكلية.
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 جتديد الكيد

حسب دراسي  فصلكل تتم إجراءات تجديد القيد في بداية 

من الالئحة الداخلية للكلية  (14( والمادة )6المواعيد الواردة  في المادة )

  :اإلجراءخطوات  .

من أجل تزويده  والتسجيل القبولقسم يقوم الطالب بمراجعة  .1

 بامللخل( 3)منوذج   زقه  باستمارة تجديد القيد.

مصحوبًا باستمارة  القسم المالييقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب  .2

تجديد القيد لدفع الرسوم المقررة للدراسة ويستلم إيصال )إثبات 

 .هالدفع( من

مصحوبًا بإيصال الدفع  العلمي التابع لهقسم اليتقدم الطالب إلى  .3

 الحصول على نموذج الحجز المبدئي تمارة التجديد من أجلواس

توجيهات المرشد تسجيل المواد التي يرغب في دراستها وفقًا لو

 .األكاديمي بالقسم

 المبدئي بنموذج الحجز الدراسية المقررات تسجيل من االنتهاء بعد .4

والتأكد من مطابقتها لما  األكاديمي المرشد ِقبل من ومراجعتها

 يقوم( من الئحة الدراسة واالمتحانات بالكلية 14ورد في المادة )

النموذج ويستلم المرشد االكاديمي النموذج  على بالتوقيع الطالب

  . بإيصال الدفع واستمارة التجديدمرفقًا 
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 جتديد الكيد الستنازةبدل فاقد 

قيده الحصول على بدل يمكن للطالب في حال فقد استمارة تجديد 

  ولمرة واحدة فقط. فاقد

  :اإلجراءخطوات 

للحصول  لقسم القبول والتسجيل بتقديم طلب كتابييقوم الطالب  .1

 بامللخل(  4)منوذج   زقه  تجديد القيد.ل بدل فاقد استمارة على

يقوم قسم القبول والتسجيل بمراجعة البيانات المدرجة في  .2

 الطالب سابقًا على استمارة تجديد.للتأكد من حصول المنظومة 

 والتسجيل.قسم القبول استمارة بدل فاقد من  يستلم الطالب .3

 إيكاف الكيد

شهر قبل االمتحانات  أقصاهقيده في موعد  إيقافيحق للطالب 

( من الئحة 19النهائية للفصل الدراسي المعني ووفق ما ورد بالمادة )

 الدراسة واالمتحانات بالكلية.

  :اإلجراءخطوات 

القيد من قسم القبول والتسجيل  إيقافيستلم الطالب نموذج طلب  .1

 .بامللخل(  5زقه )منوذج   
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يكمل الطالب البيانات المطلوبة ويوضح اسباب ايقاف قيده في  .2

 النموذج تم يقدم الطالب النموذج إلى القسم العلمي التابع له.

ويعتمد يدون مالحظاته يدرس رئيس القسم الطلب المقدم و .3

 .إلى مسجل الكلية  عن طريق امينة سر القسم النموذج ويحال

يدون مسجل الكلية مالحظاته ويعتمد نموذج ايقاف قيد الطالب  .4

ويتم ادراجها بمنظومة وتحفظ نسخة بقسم القبول والتسجيل 

وتحال نسخة لقسم الدراسة واالمتحانات القبول والتسجيل 

تحفظ النسخة األولى في ملف  للقسم التابع له الطالب تينونسخ

 .الطالب العلمي وتسلم النسخة الثانية للطالب

 اخالء طسف

الطلبة المنتقلين من الكلية والمفصولين إضافة  اإلجراءيخص هذا 

 للطلبة الخريجين.

  :اإلجراءخطوات 

من  بامللخل(  6)منوذج   زقه  طرف طالب إخالءيستلم الطالب نموذج  .1

 وُيعد من ثالث نسخ أصلية .قسم القبول والتسجيل 

يدون الطالب البيانات المطلوبة منه ضمن النموذج ثم يتجه به إلى  .2

 .المكتبة يعتمده من القسم العلمي التابع له لالعتماد ثم 
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 يقدم الطالب النموذج لمسجل الكلية العتماده . .3

يستلم الطالب نسخة من النموذج بعد اعتماده وتحفظ نسخة في  .4

قسم القبول والتسجيل وتحال نسخة إلى القسم الملف االداري ب

 في ملفه العلمي . لتحفظالتابع  له الطالب 

ملفه العلمي لقسم الدراسة الطالب التابع له يحيل القسم  .5

 .للحفظ واالمتحانات

 سخب ملف طالب

 سحب الملف االداري للطالب في حال النقل او الفصلتتم إجراءات 

 طرف الطالب .وبعد اتمام اجراءات اخالء  فقط

  خطوات االجراء:

قسم القبول  نموذج اقرار سحب ملفه منالطالب  يستلم -1

 .(بامللخل 7منوذج زقه )  والتسجيل

يستكمل الطالب البيانات المطلوبة في االقرار ويوقع على اقرار  -2

 استالمه لملفه االداري .
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يدون موظف قسم القبول والتسجيل المسئول عن تسليم الملف  -3

ه على االقرار ويحفظ االقرار في مجلد ه وتوقيعللطالب اسم

 سحب الملفات بقسم القبول والتسجيل.

 يسلم الملف االداري للطالب. -4

 اقساز بعدو الفصل

اقرار بعدم فصل الطالب في حالة النقل وذلك بعد تتم إجراءات 

 مراجعة قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية  .

  :اإلجراءخطوات 

من كشف درجاته من وحدة المنظومة نسخة الطالب  يستلم -1

 واألرشفة ومعتمد من قسم الدراسة واالمتحانات.

يقدم الطالب الكشف لمسجل الكلية لمراجعة البيانات الواردة  -2

( من الئحة الدراسة واالمتحانات 23مع المادة ) يتفقفيه بما 

 بالكلية.

في حال ثبوت ان الطالب غير مفصول يعتمد مسجل الكلية  -3

 ويقدم للطالب .( بامللخل 8ج زقه منوذ)"  بعدم الفصل"اقرار 
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 احلصول على إفادة التخسج وكشوف الدزجات 

يجوز للطالب الحصول على كشف درجات بالمقررات الدراسية التي 

اجتازها خالل فترة دراسته بالكلية مجانًا لمرة واحدة فقط لكل من الطلبة 

، والطلبة الحاصلين على الدرجة العلمية على أن  المستمرين في الدراسة

 . الماليةتكون بمقابل في المرات الالحقة وُتحدد قيمة الرسوم الالئحة 

  خطوات االجراء:

وحدة  يستلم الطالب نموذج طلب استخراج كشف درجات من -1

نموذج  ) بقسم الدراسة واالمتحانات االمتحانات والشؤون الدراسية

 .بالملحق(  9رقم 

لحصول على إفادة التخرج أو كشف الدرجات ا يتقدم الطالب بطلب -2

 . أو كالهما معًا

يحال الملف العلمي للطالب الذي استوفى متطلبات التخرج بعد  -3

إلى قسم الدراسة  مراجعته من قبل القسم التابع له الطالب

 . واالمتحانات

يجري قسم الدراسة واالمتحانات المراجعة النهائية للملف العلمي  -4

 ويحال إلى قسم الخريجين. 
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يُعد قسم الخرجين كشف الدرجات وإفادة تخرج الطالب وتحال  -5

لالعتماد من قيل مسجل الكلية ثم تعتمد من عميد الكلية  ومسجل 

 عام الجامعة 

جيل ويضم ينقل الملف االداري للطالب من قسم القبول والتس -6

للملف العلمي للطالب و يحفظ في مكتب الخرجين حسب نظام 

 االرشفة.

يستلم الطالب كشف درجاته وإفادة تخرجه من قسم الخرجين بعد  -7

اعتمادهما ويوقع  الطالب باالستالم في سجل استالم االفادات بقسم 

 الخرجين.

 أو كشف الدرجات تخرج على إفادة في حال رغبة الطالب الحصول -8

 .ة اخرى يتقدم بطلب لمسجل الكلية لمر

 يتوجه الطالب للقسم المالي لدفع الرسوم وتقديم االيصال المالي -9

في حالة عدم وجود  المستندات المطلوبة إلعداد  لقسم الخرجين

 موانع قانونية.

 .  7ورقم  5د االجراء رقم ايع -10
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 مً قسه إىل قسهاالىتكال 

داخل الكلية قبل تسجيله يحق للطالب االنتقال من قسم إلى آخر 

( من الئحة الدراسة 17بالفصل الخامس ووفق ما ورد بالمادة )

 واالمتحانات بالكلية.

  خطوات االجراء:

يستلم الطالب نموذج طلب االنتقال من وحدة االمتحانات والشؤون  .1

 .بامللخل( 10)منوذج زقه  الدراسية بقسم الدراسة واالمتحانات

يستكمل الطالب البيانات المطلوبة في طلب االنتقال ويوقع على  .2

 .طلبه 

يتوجه الطالب مصحوبًا بالنموذج إلى القسم الذي يرغب في  .3

 االنتقال إليه ويقدم الطلب.

في حال قبول الطالب بالقسم يعتمد الطلب من قبل رئيس القسم  .4

منه ويحال النموذج عن طريق سكرتارية القسم إلى القسم المنتقل 

الطالب ، وفي حال نعذر القبول يحال الطلب إلى قسم الدراسة 

 واالمتحانات للحفظ.
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منه الطالب ال يرى مانعًا من اتمام  المنقولفي حال أن القسم   .5

إلى  النموذجاالجراء يعتمد الطلب من قبل رئيس القسم ويحال 

 .قسم الدراسة واالمتحانات

يحتفظ بنسخة واالمتحانات ويعتمد النموذج من قبل قسم الدراسة  .6

ويحيل نسخة إلى القسم المنتقل منه وأصل النموذج إلى القسم 

 المنتقل إليه.

العلمي إلى القسم المنقول  هملفيحيل القسم المنتقل منه الطالب  .7

 .إليه

 الطالب لألقساو العلنية  سيبيت

 يسمح للطالب باالنتقال من قسم العلوم العامة إلى االقسام العلمية

 وحدة دراسية كحد أدنى ،  24بعد ان ينجز الطالب  التخصصية

  خطوات االجراء:

في نهاية يوم التعريف  تحديد الرغباتنموذج الطالب  يستلم .1

 .بامللحق ( 11) منوذج رقم  باالقسام العلمية

النموذج ويحدد يستكمل الطالب البيانات المطلوبة في  .2

ويوقع على ة التخصص الذي يرغب في دراسته حسب االولوي

 النموذج .
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وحدة االمتحانات والشؤون الدراسية يقدم الطالب النموذج إلى  .3

من قبل رئيس  العتماد للمراجعة وا قسم الدراسة واالمتحاناتب

 .قسم الدراسة واالمتحانات

تعقد لجنة تتسيب الطالب والمتمثلة في منسقي الدراسة  .4

واالمتحانات واالمتحانات بالكلية برئاسة قسم الدراسة 

( من الئحة الدراسة 16اجتماعها وتعمل وفق ما ورد بالمادة )

 واالمتحانات بالكلية.

 اضافة وحرف املكسزات 

يسمح للطالب بإضافة وحذف المقررات الدراسية وفق الضوابط 

 ( من الئحة الدراسة واالمتحانات بالكلية14المشار إليها في المادة )

  خطوات االجراء:

وحدة االمتحانات  نموذج الحذف واإلضافة منالطالب  يستلم .1

 .بالملحق( 12) نموذج رقم  والشؤون الدراسية 

يستكمل الطالب البيانات المطلوبة في النموذج ويوقع على  .2

 مشرف العلمي  .لالنموذج ويقدمه ل
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تأكد من أنه يتفق يعتمد المشرف العلمي النموذج بعد أن ي .3

وحسب المواعيد (15(و)14مع ما ورد في المادتين)

 .ويقدم لرئيس القسم العلمي لالعتماد المحددة

والذي بدوره  إلى مسجل الكلية لالعتماديحال النموذج  .4

 يعيده مرة أخرى للقسم العلمي .

فظ ، تقدم نسخة للطالب وتحُيعد النموذج من ثالث نسخ  .5

توجه المشرف العلمي ينسخة أخرى في ملفه العلمي، و

واألرشفة إلدراج إلى وحدة المنظومة الثالثة بنسخة 

  البيانات الواردة في النموذج داخل المنظومة.

 مساجعة ىتائج املكسزات 

بتقديم طلب المراجعة الموضوعية ألوراق اجابته  يسمح للطالب

 فيما ال يزيد على مقررين في حال الرسوب ومقرر واحد في حال النجاح

( من الئحة الدراسة واالمتحانات 34وفق الضوابط المشار إليها في المادة )

 بالكلية
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  خطوات االجراء:

وحدة االمتحانات  من طلب مراجعةنموذج  الطالب يستلم .1

ويخصص  االمتحانات الدراسة و والشؤون الدراسية بقسم

 .(بالملحق 13نموذج رقم )  مقررنموذج لكل 

بالنموذج ويعتمد من يستكمل الطالب البيانات المطلوبة  .2

 الدراسة واالمتحانات.قسم 

يحال النموذج لوحدة المنظومة واألرشيف لتجهيز  .3

 كراسات االجابة.

يتولى قسم الدراسة واالمتحانات حصر الطلبات وإخطار  .4

االقسام المعنية بذلك لتحديد مواعيد المراجعة واستالم 

 كراسات االجابة وطلبات المراجعة.

 . لطالبيعلن القسم المعني عن موعد اجراء المراجعة ل .5

تتم المراجعة في القسم المعني بعد نشكيل لجنة المراجعة  .6

 لمقارنة كراسة االجابة باإلجابة النموذجية للمقرر .

تدون نتائج المراجعة في نموذج طلب المراجعة وتعتمد من  .7

 قبل اللجنة ورئيس القسم.
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 يحال النموذج وكراسة االجاية إلى قسم الدراسة واالمتحانات  .8

التعديالت الواردة في وحدة المنظومة واألرشفة إلدراج  ومنه إلى

 .ويحفظ النموذج في ملف النتائج النتيجة 

 االمتخاٌ التكنيلي

يحق للطالب اجراء امتحان تكميلي  في مقرر واحد فقط ووفق ما 

 ( من الئحة الدراسة واالمتحانات بالكلية.35ورد بالمادة )

  خطوات االجراء:

طلب اجراء امتحان تكميلي  من وحدة يستلم الطالب نموذج  .1

 .(بامللحق 14منوذج رقم ) االمتحانات والشؤون الدراسية بالكلية

يستكمل الطالب البيانات المطلوبة في طلب االنتقال ويوقع على  .2

 طلبه .

للتدقيق ومطابقة  يقدم الطالب النموذج إلى المشرف االكاديمي .3

 .الشروط ومن ثم االعتماد

إلى قسم يعتمد الطلب من قبل رئيس القسم ويحال النموذج  .4

 غير مطابق أنهوفي حال  الدراسة واالمتحانات للمراجعة واالعتماد،

 يحفظ بالقسم.



21 
 

العلمي لتحديد رئيس القسم  يحال إلى استاذ المقرر عن طريق  .5

 موعد اجراء االمتحان. 

إلى قسم يجرى االمتحان في موعده ويحيل القسم العلمي النتيجة   .6

 الدراسة واالمتحانات.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق النماذج
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 (1منوذج رقم )

 جايعت صرباحت / كهيت اهلُدست صرباحت
 طهب احلصٕل عهى بطاقت حعسيف طانب

 
 انسيد يسجم انكهيت 

 **حتيت االحرتاو**
املوقع ادنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   انااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

واملساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   .................. .................................../..........

 ............./.........حتاااااااااااااااااااااااااااااااااااات رقاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ق اااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

اتقاااااا   ذالاااااا  ياااااا ا را  اااااا     اااااا   ن اااااا       /...............................قساااااا  

 ذا قة تعريف ط لب ذ ل الف ق  .

 

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
 

  ق   الالب

.............................. 
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 (2منوذج رقم )

 جايعت صرباحت 
 طهب َقم طانب 

 انسيد/ يسجم انكهيت احملرتو
 

ة:............................... رقاااااااااااااااااااا. ا ... ...................ا  ام ااااااااااااااااااااة ا    .اااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااا ا  ا   
ا فصاا     كاا ماان ن ااالد ا اا.ر ا   نسااي ي الياال.ةم ها .................اطلاا  ن.لااي اا  ااا ي:   م ااال ماا  ا  لاا  

 .(ا .راس.ة

 ا كل.ة ا    .  إ .ها ا كل.ة ا    .  م ها

 ا ش بة:............. قس.:............... ا ش بة:............... قس.:................

 
 م.102ت ق.  ا  ا  :....................................         ا  اريخ:                       

اياااااام ي ااااا  اياااا . قبااااا   ا  لااااا  ااااااي ا كل.اااااة ياااان ط يااااال ساااااك تارية القساااااام حسااااا   5  مااااا.ر ال ااااا ا   مالحظاااااااااااااااة:
 تسلس  ال  ا (.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًاث ) الخخن على االخخٍار الوٌاسب (قسن الدراست واالهخح -1

ب ااااااا ا يلاااااا  ا  اااااااةر     (  ماااااان ا الالااااااة ا .راسااااااة االم لانااااااا  با كل.ااااااة ابفلاااااا  ا  لاااااا  ان ااااااالد ا اااااا.ر ا  ماااااان 
 ا  اح.ة الةارية اا  ل .ة .
 ٌقبل الطلب :                                            ٌخعذر                      

 ......................               ا   ق. :......................را.س ا .س. :. 
 م.102ا  اريخ:                  

 ) الخخن على االخخٍار الوٌاسب ( هكخب الخسجٍل -ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ب ا ا يل  رأي قس. ا .راسة االم لانا  ااألقسام ا    .ة   .
 ٌقبل الطلب :                                            ٌخعذر                      

 مس   ا كل.ة :. ......................                    ا   ق. :......................
 م.102ا  اريخ:                  
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 (3منوذج رقم )

 جايعت صرباحت / كهيت اهلُدست صرباحت

 2119منٕذج جتديد قيد نهفصم اندزاسي زبيع 
 

اسممممممممممممممممممممممممن الطالممممممممممممممممممممممممب ر.مممممممممممممممممممممممماعً                                   الجٌ                          

القســــــــــــــن                                               رقــــــــمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـن 

القٍد                                    الفصمممممممممممممممممممممل الدراسمممممممممممممممممممممً الحمممممممممممممممممممممالً                          

                        اسمممممممممممممممممممممممممممممممن الو مممممممممممممممممممممممممممممممز                        رقمممممممممممممممممممممممممممممممن الجٌسٍت  

الهاحف                        حمممممممممممممممممممممممممارٌ. وهكممممممممممممممممممممممممماى الوٍ                         عٌمممممممممممممممممممممممممىاى 

 السكي                       

 

احعهممممممد .احبممممممان ناوممممممت القممممممىاًٍي واللممممممىاها والممممممٌ ن والخعلٍومممممماث الوعوممممممى  .همممممما وممممممً الجاهعممممممت 

 حها  وناوت نلٍا

 

 حىقٍع الطالب                   

 م 9112الخارٌ.:                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انشـــــــــــــــــــؤٌٔ املانيت:
 رهممممممن هقا.ممممممل رسممممممىم حجدٌممممممد القٍممممممد للفصممممممل 011اسممممممخلوج هبلدمممممما  وقممممممدرٍ حسممممممعت  ٌٌممممممار و

 م .إٌصممممممممممممممما  همممممممممممممممال9112ً-9110م للعمممممممممممممممام الجممممممممممممممماهعً 9112الدراسمممممممممممممممً ر.ٍمممممممممممممممع 

 رقن )                              (  

 

 حىقٍع الوحصل الوالً

                                       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يســــــــــــــــجم انكهيت:
 لوذنىرة أع ٍ وال أهاًع هي حجدٌد قٍد الطالب أصا ق على صحت البٍاًاث ا

 

 الخىقٍع والخخن                            

 م 9112الخارٌ. :                   
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 (4منوذج رقم )

 جايعت صرباحت / كهيت اهلُدست صرباحت
 نًُٕذج جتديد انقيد بدل فاقد طهب احلصٕل عهى 

 انسيد يسجم انكهيت 
 **حتيت االحرتاو**

املوقع ادنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   انااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

واملساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   .................. .................................../..........

 ............./.........حتاااااااااااااااااااااااااااااااااااات رقاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ق اااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

اتقاااااا   ذالاااااا  ياااااا ا را  اااااا     اااااا   ن اااااا       /...............................قساااااا  

 . منوذج  ذ ل   ق   لت  ي  الق   

 

 وبركاتهوالسالم عليكن ورمحة اهلل 
 
 

 

  ق   الالب

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

 

 

 



26 
 

  (5منوذج رقم )
 

 جايعت صرباحت / كهيت اهلُدست صرباحت
 انسيد احملرتو / يسجم انكهيت     

 *** بعد انخحيت ***
ذ لكل ااااااااااااااااة حتاااااااااااات املق اااااااااااا  .................. .................................../..........أناااااااااااا  الا لااااااااااااااااااب 

للعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   . .........../........ذقااااااااااااااااااااااااااااااااااااس ........... ./...............رقااااااااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااااااااا  

أتقااااا   الااااا ك  ذالااااا  يااااا ا را  ااااا     ااااا  املوا قاااااة  لااااا  ايقااااا   ق ااااا            /........................ اجلااااا  ع 

............................. وذلااااااااااا   اااااااااااال ال رالاااااااااااة .ااااااااااا.ل الف.ااااااااااا  ال رالااااااااااا /........................ 

-لأللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    الت ل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  

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

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

 

 ..........توق ع الا لب /.......

  .2012الت ريخ    /   /

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 يالحظاث زئيس انقسى 
...............................................................................................................................................

................................................. 
 . 2012/     /       الت ريخ                      /.................توق ع واخلت 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 يالحظاث يسجم انكهيت 
.................................................................................................................

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

 .    2012      /     / الت ريخ      /.................    توق ع واخلت 

 -الااااااااااا   صورة

  ال رالة واال ت  ن ت 

  شااااااااااااااؤون الال ة 

  لااااااااااااااف الا لب  

  القااااااااااااااس  العلم 
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 (6منوذج رقم )

 جايعت صرباحت / كهيت اهلُدست صرباحت
 منٕذج إخالء طسف طانب 

م                                                                                                                                                                                     م الطال                                                                                                                                                                                                      اس                                                                                                                                                             

 سم                                                                                الق              د    يالق

تفي            ددم  بي            ط ال ادس            ط لى            لياتط ل               الطال              ا              د   ا                             د                                                  ال بي            ط               د 

 -الاسباب الاتيط :

  النق        ايق   ق                                                     .الفالتخرج 
 

 انخازيخ انخٕقيع اسى املسؤٔل انقسى

القسم التابع ل  

 الطال 
                                                    

          

 م9102

                                                      ا كتبط

          

 م9102 

 

 اعخًاد يسجم انكهيت

 
 

 يعد    ث ثط نسخ

 نسخط لبمعنى 

 نسخط لبمبف ا عنى      

 نسخط لبمبف الشخص ي 
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 (7منوذج رقم )

 جايعت صرباحت / كهيت اهلُدست صرباحت
 منٕذج إقساز سحب يهف طانب 

أقااااااااااااااار .................. .................................../..........املوقع ادنااااااااااااااا   انااااااااااااااا 

ذااااااااااااااااااااااااااااا ن  الاااااااااااااااااااااااااااااتلمت امللاااااااااااااااااااااااااااااف االدار  للا لاااااااااااااااااااااااااااااب 

واملسااااااااااااااا   حتاااااااااااااااات رقاااااااااااااااا  ق اااااااااااااااا   ............/...................................

وذلااااااااااااااااااااا  ل ااااااااااااااااااااار  /...............................قسااااااااااااااااااااا  ............./.........

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

 

 

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
 
 

 

 الوسلن                    الوسخلن                                                           

 االسن                                                                                                                 االسن

                                 الخىقٍع                                                                             الخىقٍع

 م9112               م                                            الخارٌ.     9112الخارٌ.                       
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 (8منوذج رقم )

 
 انــــــــــــــــى يــــــٍ يًّٓ االيس 

 
 بعد انخحيت ***

 
ـــــــــــــــــــــدكىح الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ال  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  في

قةةةةةةةةةةةةةةد ال  ةةةةةةةةةةةةةة  .....................ورقةةةةةةةةةةةةةة  قيةةةةةةةةةةةةةةد .............................................../

ولةةةةةةةة  ي ةةةةةةةةدر    ةةةةةةةة   ...................لغ يةةةةةةةة    ةةةةةةةة  .........................  لكليةةةةةةةة     ةةةةةةةة  

 ق ار     ألي س   ك   طيل  دراس     لكلي  

 

 عهى طهبّ السخعًانّ يف االغساض املسًٕح بٓاقإََياً 
ً
 أعطيج نّ ْرِ االفادة بُاء

 والسالم عليكن
 

   
 يسجم انكهيت:....................................

 صىرة الـــــــــــى :

  الخخطٍط والوخا.ع .الكلٍت 

  الصا ر + الدوري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    هٌصىر ًجٍوت 
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 (9ذج رقم ) منو

 جامعة صبراتة

 كلية الهندسة صبراتة                                 

 طالب الحصول على كشف درجات نموذج: 

 

 :.................................... الهندسة قسمتابع ل:......................................................... الطالب                     

 ...ورقم القيد .......................................................................... شعبة..............................                     

 أرغب في الحصول على كشف درجات لالسباب التالية:                    

                          1-  الكليهرغبة الطالب في االنتقال من . 

               2- . استكمال الطالب لمتطلبات التخرج بهذا القســـــــــم 

               .....................:اسباب أخرى................................................................................... 

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

 

 

 

       ..............................:..........الطالب  توقيع                  

 التاريخ:..............................................             
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 (11منوذج رقم )

 طلب انتقال من قسم إلى قسم أخر داخل الكلٌة

 كلٌة الهندسة صبراتة –السٌد الدكتور / رئٌس قسم الدراسة واالمتحانات 

اسم  ............................................................................... رقم قٌد: ........................................................................................................أنا الطالب/الطالبة: 

 الفصول الدراسٌة(: لكلمن نماذج الدرجات  نسختً األصلٌة، أطلب نقلً كالتالً )مرفق مع الطلب ............................................................................المرشد العلمً: د.

 منه القسم المنتقل إلٌهالقسم المنتقل 

قسم:  ..............................شعبة:  .....................................قسم: 

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

شعبة: 

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

 

 م9112 ......./............................/..................التارٌخ:         .................................................................................................توقٌع الطالب: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نقل الطلب بٌن األقسام المعنٌة: عن طرٌق سكرتارٌة األقسام حسب تسلسل اإلجراء( – أٌام عمل 5) مدة اإلجراء:   :مالحظة
_____________________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ()الختم على االختٌار المناسب إلٌهالقسم المنتقل  -1

 ٌتعذر وٌحال الطلب لقسم الدراسة واالمتحانات للحفظ O   منهللقسم المنتقل ٌحال الطلب  و ال مانع O :الرأي

 

 م9112..../................./.............التارٌخ :  ...................................................التوقٌع:  ..................................................................................رئٌس القسم، االسم: د. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ()الختم على االختٌار المناسب منهالقسم المنتقل  -9

 ٌحال الطلب لقسم الدراسة واالمتحانات للحفظو ٌتعذر O ٌحال ملف الطالب/الطالبة للدراسة واالمتحاناتو  ال مانع O :الرأي

     

التارٌخ :  .........................................................التوقٌع:  ........................................................................................رئٌس القسم، االسم: د. 

 م9112............../................./.............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ()الختم على االختٌار المناسبقسم الدراسة واالمتحانات  -3

 ٌتعذر و ٌحفظ O  إلٌهال مانع وٌسلم ملف الطالب/الطالبة للقسم المنتقل  O :القرار

 
 

التارٌخ :  ..........................................................التوقٌع:  ........................................................................................رئٌس القسم، االسم: د. 

 م9112............../................./.............

__________________________________________________________________________________ 

 

 الختم الختم

 الختم
 الختم

 الختم الختم
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 (11منوذج رقم )

 جامعة صبراتة

 كلية الهندسة صبراتة                                 

 طالبنحدٌد رغبات النموذج: 

 

 .....................ومقٌد بالرقم :............. العلوم العامة  قسمتابع ل:......................................................... الطالبأنا                      

 عدد الوحدات المنجزة:...................................المعدل التراكمً:.............................................                   

       بعد االطالع على شروط التنسٌب لالقسام العلمٌة ووفق ماورد بالالئحة الداخلٌة للكلٌة فإننً                                  

 الدراسة باالقسام العلمٌة وفق الترتٌب التالً:أرغب فً                     

 قسم الهندسة:................................................... .1

 قسم الهندسة :................................................. .9

 ..............قسم الهندسة:..................................... .3

 قسم الهندسة:.................................................. .4

 قسم الهندسة:................................................... .5

 قسم الهندسة:................................................... .6

 الهندسة:...................................................قسم  .7

 

       :........................................الطالب  توقيع                                                   

  التاريخ:.......................................................               
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 (12منوذج رقم )

 بيـــانات عن الطالــب.:

 ........................................رقم القيد/.................................................... الطالـــــب

 الفصل الدراسً:........................................
 أوال : الحذف 

 الوحداتعدد  اسم المقرر رمز المقرر ت

    

    

    

  عدد الوحدات بعد الحذف

  

 ثانياً : االضافة 

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت

    

    

    

  عدد الوحدات بعد االضافة

 

 .............................................. توقيع الطالب

توقيع 
 المشرف

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

توقيع رئيس 
 القسم 

.......................................................... 
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 (13رقم )وذج من

 )) طلـــــب مراجعــــــــة ((

 بيـــانات عن الطالــب.أوالً:

 /............................................................................................ رقم القيد/.......................................................................................................... الطالـــــب

 م.2118فصــل خريــف /      / ......................................................................   اسم أستاذ المقرر ......................................................................   / .......................... القسم التابع له

 ...............................................................................................................................................ٌــــــــــــرغب فً مراجعة كراسة أجابه لمقرر / .....            
 -علماً بأن نتٌجتـــــــــــــــه علً النحو التالــــــــــً :

 ...............توقٌع الطالب / ...................................

 الدرجة بالحروف المجموع درجة االمتحان النهائً درجة أعمال السنة

    

  

 ..................................................................................................................................................................................................... / رأي قسم الدراسة و االمتحانات        

 ......................................التوقيع /...    م  2119التاريخ :      /       /           

 . القسم التابع له )  المقرر  (ثانٌاً : 

     نأمــل منكــم تشكٌــل لجنــة مراجعــة كراسة إجابـة الطالـــــــب علــً أن ٌكــون أحد أعضاء اللجنـة أستاذ المقرر .    

 أعضاء اللجنــــــــــــــــة :         

 التوقيع:...........................................    ......................................... -(1

 التوقيع:...........................................    ........................................ -(2

 .........................................التوقيع:..    ......................................... -(3

 ............../ ........................................................                          التوقيع: ................................أسم الطالب                                  

    ٌعتــــــــــمد             
 رئٌس القسم العلمـً                                   

ـــةثالثاً:     ــــاد النتيجـ  . اعتمــ

 بعـــــــــد الرجوع إلـــى كراسة إجابة الطالـــــــــــــــــب و التدقٌق فٌها وفً جمٌع الدرجات قــررت    
 لجنــــــــة المراجعة االتً .

 الدرجة بالحروف المجموع االمتحان النهائًدرجة  درجة أعمال السنة

    

 ٌعتــــــــــمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

رئٌس قسم الدراسة                          
 واالمتحانات 

 

 :ٌعد من نسختٌن

 قسم العلمي المعني -

 قسم الدراسة واالمتحانات -
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 (14منوذج رقم )

 قسم الدراسة و االمتحانات –كلٌة الهندسة  –جامعة صبراتة
 طلب اجراء امتحان تكمٌلً

 اتقدم بطلب إلجراء امتحان تكمٌلً................................ اسم المشرف العلمً : .............................رقم القٌد : .................................... ............................. الطالب/ الطالبة : انا

 ............................................................................................................فً مقرر / 

 -علماً بأننً :

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة المتعلقة باالمتحان التكمٌل35ًمستوفً جمٌع الشروط المذكورة بالبند ثالثــــا ً بالمادة )
 

 .................................................................رقم القٌد :                      ........................................................................بالفصل الدراسً :
 ...........................................................التارٌخ :                             ........................................................................مقدم الطلب /

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 راي المشرف االكادٌمً  -1

 الطالبدرجات ( من الئحة الدراسة واالمتحانات بالكلٌة وبفحص الطلب ونماذج 35علىالمادة )اء ـــــبن
 

: O  للشروط مطابق                                                 Oغٌر مطابـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 :.........................التارٌخ................................      التوقٌع. :............................................ االسم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (........................................الهندسة /.......................)راى القسم العلمً -9

 
 

 غٌر مطابـــــــــــــق و ٌحفظ بالقسم O                                                        ق ــــــــــــــــــمطاب O :الطلب

 

 :......................... التارٌخ................................      التوقٌع. :............................................ االسم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ()الختم على االختٌار المناسبراي قسم الدراسة و االمتحانات  -3

 
 ٌتعـــــــــــــــذر لمخالفة الشروط .O    ال مانع نأمل االفادة بدرجات.O :الطلب

 . االمتحان التكمٌلً فور اتمامه
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 راي القسم المختص بالمقرر– 4

 

 
 القسم المختص بالمقرر اعتماد رئٌس  ....................................................../االستاذ : السٌد الدكتور

 

 ........................................................................اسم المقرر / 

 نأمـــــــــــل ، ، اجراء االمتحان و االفادة بنتٌجة االمتحان و اخطار الجهـــــــات المعنٌـــــــة .

 إلى:االمتحاناتفً حال الموافقة، صورة معتمدة بختم قسم الدراسة و

   ملف الطالب بقسم الدراسة واالمتحانات

 القسم العلمً المختص . 

 

 الختم الختم

 الختم
 الختم

 الختم


