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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 المقدمة

ك٢ ئؽبه ٍؼ٢ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ طجوارخ  ُِٞطَ ا٢ُ َٓز١ٞ أكؼَ ٍٞاء ػ٢ِ اُظؼ٤ل أُؾ٢ِ اٝ اُل٢ُٝ, 

الدراسة   إجراءات وتموٌم لدعم ا ٌ أساس مطلبا  دلٌل اإلجراءات الداخلٌة للبرامج التعلٌمٌة  ٌعد

 طلبهاٌ التً المعاٌٌر أعلى وفك والتعلٌمٌة اإلدارٌة، واإلمتحانات وتطبٌك مبادي الجودة 

 ٌأتً المنطلك هذا ومن. مركز ضمان الجودة لضمان جودة المؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة

 والتعلٌمٌة، اإلدارٌة، الممارسات جمٌع فً ومرالبتها الجودة، ممومات ٌوضح الذي الدلٌل هذا

 واضحة صورة إعطاء لضمان ؛بالدراسة واإلمتحانات, وإجراءات تسجٌل الطالب ٌتعلك وما

 حرصا جاء الدلٌل هذا عدادإ ان . البرامجً واالعتماد الجودة مؤشرات ضمن الكلٌة مسار عن

 مسارات توضٌح على الهندسة صبراتة  كلٌةب االداء وتمٌٌم الجودة ضمان مكتب ادارة من

 الخبرة كسابهمالبرامج التعلٌمٌة وإل فً لعاملٌنل مرشدا ٌكون وان الجودة واجراءات ومهام

 فً جدا سرٌعة باتت التً مستجداتها مع التعاطً وكٌفٌة الجودة بأعمال الكافٌة والدراٌة

 .والمعلوماتً التكنولوجً بالتطور مرهونة كونها تطوراتها

 تتسٌب الطالب لألقسام العلمٌة : اوال

 42ٌسمح للطالب باالنتمال من لسم العلوم العامة إلى االلسام العلمٌة التخصصٌة بعد ان ٌنجز الطالب 

  وحدة دراسٌة كحد أدنى ، خطوات االجراء:

 7ٌستلم الطالب نموذج تحدٌد الرغبات فً نهاٌة ٌوم التعرٌف بااللسام العلمٌة ) نموذج رلم  .1

 بالملحك (.

ٌستكمل الطالب البٌانات المطلوبة فً النموذج وٌحدد التخصص الذي ٌرغب فً دراسته  .4

 حسب االولوٌة وٌولع على النموذج .

النموذج إلى وحدة االمتحانات والشؤون الدراسٌة بمسم الدراسة واالمتحانات  ٌمدم الطالب .3

 للمراجعة واالعتماد  من لبل رئٌس لسم الدراسة واالمتحانات.
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

تعمد لجنة تتسٌب الطالب والمتمثلة فً منسمً الدراسة واالمتحانات بالكلٌة برئاسة لسم  .2

( من الئحة الدراسة 11بالمادة )الدراسة واالمتحانات اجتماعها وتعمل وفك ما ورد 

 واالمتحانات بالكلٌة.

 اضافة وحذف المقررات : ثانٌا

ئحة ( من ال12ٌسمح للطالب بإضافة وحذف الممررات الدراسٌة وفك الضوابط المشار إلٌها فً المادة )

  خطوات االجراء: الدراسة واالمتحانات بالكلٌة

ٌستلم الطالب نموذج الحذف واإلضافة من وحدة االمتحانات والشؤون الدراسٌة  ) نموذج  .1

 بالملحك(. 3رلم 

ٌستكمل الطالب البٌانات المطلوبة فً النموذج وٌولع على النموذج وٌمدمه للمشرف  .4

 العلمً  .

ٌعتمد المشرف العلمً النموذج بعد أن ٌتأكد من أنه ٌتفك مع ما ورد فً  .3

 (وحسب المواعٌد المحددة وٌمدم لرئٌس المسم العلمً لالعتماد.11(و)12المادتٌن)

 ٌحال النموذج إلى مسجل الكلٌة لالعتماد والذي بدوره ٌعٌده مرة أخرى للمسم العلمً . .2

ٌعد النموذج من ثالث نسخ ، تمدم نسخة للطالب وتحفظ نسخة أخرى فً ملفه العلمً،  .1  ُ

وٌتوجه المشرف العلمً بنسخة الثالثة إلى وحدة المنظومة واألرشفة إلدراج البٌانات 

 الواردة فً النموذج داخل المنظومة. 

 مراجعة نتائج المقررات : ثالثا

الموضوعٌة ألوراق اجابته فٌما ال ٌزٌد على ممررٌن فً ٌسمح للطالب بتمدٌم طلب المراجعة 

( من الئحة 32حال الرسوب وممرر واحد فً حال النجاح وفك الضوابط المشار إلٌها فً المادة )

 الدراسة واالمتحانات بالكلٌة

  خطوات االجراء:

سة ٌستلم الطالب نموذج طلب مراجعة من وحدة االمتحانات والشؤون الدراسٌة بمسم الدرا .1

 بالملحك(. 1و االمتحانات وٌخصص نموذج لكل ممرر ) نموذج رلم 

 ٌستكمل الطالب البٌانات المطلوبة بالنموذج وٌعتمد من لسم الدراسة واالمتحانات. .4

 ٌحال النموذج لوحدة المنظومة واألرشٌف لتجهٌز كراسات االجابة. .3
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

معنٌة بذلن لتحدٌد ٌتولى لسم الدراسة واالمتحانات حصر الطلبات وإخطار االلسام ال .2

 مواعٌد المراجعة واستالم كراسات االجابة وطلبات المراجعة.

 ٌعلن المسم المعنً عن موعد اجراء المراجعة للطالب . .1

تتم المراجعة فً المسم المعنً بعد نشكٌل لجنة المراجعة لممارنة كراسة االجابة باإلجابة  .1

 النموذجٌة للممرر .

 طلب المراجعة وتعتمد من لبل اللجنة ورئٌس المسم.تدون نتائج المراجعة فً نموذج  .7

ٌحال النموذج وكراسة االجاٌة إلى لسم الدراسة واالمتحانات  ومنه إلى وحدة المنظومة    .8

 واألرشفة إلدراج التعدٌالت الواردة فً النتٌجة  وٌحفظ النموذج فً ملف النتائج.

 االمتحان التكمٌلً: رابعا

( من الئحة 31تكمٌلً  فً ممرر واحد فمط ووفك ما ورد بالمادة )ٌحك للطالب اجراء امتحان 

  :االجراء خطوات راسة واالمتحانات بالكلٌةالد

ٌستلم الطالب نموذج طلب اجراء امتحان تكمٌلً  من وحدة االمتحانات والشؤون الدراسٌة بالكلٌة  .1

 بالملحك(. 9)نموذج رلم 

 نتمال وٌولع على طلبه .ٌستكمل الطالب البٌانات المطلوبة فً طلب اال .4

 ٌمدم الطالب النموذج إلى المشرف االكادٌمً للتدلٌك ومطابمة الشروط ومن ثم االعتماد. .3

ٌعتمد الطلب من لبل رئٌس المسم وٌحال النموذج إلى لسم الدراسة واالمتحانات للمراجعة  .2

 واالعتماد، وفً حال أنه غٌر مطابك ٌحفظ بالمسم.

 طرٌك رئٌس المسم العلمً لتحدٌد موعد اجراء االمتحان.  ٌحال إلى استاذ الممرر عن  .1

 ٌجرى االمتحان فً موعده وٌحٌل المسم العلمً النتٌجة إلى لسم الدراسة واالمتحانات.  .1

 االنتقال من قسم إلى قسم -:خامسا

 ٌحك للطالب االنتمال من لسم إلى آخر داخل الكلٌة لبل تسجٌله بالفصل الخامس ووفك ما ورد بالمادة

 ( من الئحة الدراسة واالمتحانات بالكلٌة.17)

  خطوات االجراء:

ٌستلم الطالب نموذج طلب االنتمال من وحدة االمتحانات والشؤون الدراسٌة بمسم الدراسة  .1

 (.بالملحك 8نموذج رلم )واالمتحانات 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ٌستكمل الطالب البٌانات المطلوبة فً طلب االنتمال وٌولع على طلبه . .4

 مصحوبا  بالنموذج إلى المسم الذي ٌرغب فً االنتمال إلٌه وٌمدم الطلب.ٌتوجه الطالب  .3

فً حال لبول الطالب بالمسم ٌعتمد الطلب من لبل رئٌس المسم وٌحال النموذج عن طرٌك  .2

سكرتارٌة المسم إلى المسم المنتمل منه الطالب ، وفً حال نعذر المبول ٌحال الطلب إلى لسم 

 الدراسة واالمتحانات للحفظ.

فً حال أن المسم المنمول منه الطالب ال ٌرى مانعا  من اتمام االجراء ٌعتمد الطلب من لبل   .1

 رئٌس المسم وٌحال النموذج إلى لسم الدراسة واالمتحانات.

ٌعتمد النموذج من لبل لسم الدراسة واالمتحانات وٌحتفظ بنسخة وٌحٌل نسخة إلى المسم المنتمل  .1

 لمنتمل إلٌه.منه وأصل النموذج إلى المسم ا

 ٌحٌل المسم المنتمل منه الطالب ملفه العلمً إلى المسم المنمول إلٌه. .7
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 كلٌة الهندسة صبراتة
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 كلٌة الهندسة صبراتة
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 كلٌة الهندسة صبراتة
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 كلٌة الهندسة صبراتة
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 كلٌة الهندسة صبراتة
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 كلٌة الهندسة صبراتة
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ( طلب اإلنتمال من لسم الً لسم داخل الكلٌة8نموذج رلم )
 

 صجراتخانسٍذ / رئٍس قسى انذراسخ وااليتحبنبد ـ كهٍخ انهنذسخ 

 ....................................أٗب اُطبُت/ ـخ: ....................................................................................................ههْ ه٤ل..

 ....أُوشل اُؼ٢ِٔ ك...................................ػلك اُلظٍٞ اُلها٤ٍخ ُِطبُت:    )   (   اُلظَ اُلها٢ٍ: .............................اٍْ 

 اُلظٍٞ اُلها٤ٍخ( ٌَُٖٓ ٗٔبمط اُلهعبد  َٗقز٢ األط٤ِخ أؽِت ٗو٢ِ ًبُزب٢ُ )ٓوكن ٓغ اُطِت 

 

 

 ّ 20     رٞه٤غ اُطبُت: ........................................................................   اُزبه٣ـ: ......../.........../

  

 أ٣بّ ػَٔ ــ ٗوَ اُطبُت ث٤ٖ األهَبّ أُؼ٤٘خ: ػٖ ؽو٣ن ٌٍوربه٣خ األهَبّ ؽَت رَََِ اإلعواء( 5:)ٓلح اإلعواء: ٓالؽظخ

 

 اُقزْ ػ٠ِ االفز٤به أُ٘بٍت() إنٍهانقسى انًنتقم -1

 

 ٣زؼنه ٣ٝؾبٍ اُطِت ُوَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد ُِؾلع                      ٓ٘ٚال ٓبٗغ ٣ٝؾبٍ اُطِت ُِوَْ أُ٘زوَ   اُوأ١:

                  

 

 20ّ...../   ............... اُزبه٣ـ: ........../......................هئ٤ٌ اُوَْ/ االٍْ: ك.............................................................اُزٞه٤غ: 

 

 اُقزْ ػ٠ِ االفز٤به أُ٘بٍت() ينهانقسى انًنتقم -2

 ٣زؼنه ٣ٝؾبٍ اُطِت ُوَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد ُِؾلع                      ٓ٘ٚال ٓبٗغ ٣ٝؾبٍ اُطِت ُِوَْ أُ٘زوَ   اُوأ١:

                  

 

 20ّ...../   ......./.......... اُزبه٣ـ: .............ك.............................................................اُزٞه٤غ: .....................هئ٤ٌ اُوَْ/ االٍْ: 

 

 اُقزْ ػ٠ِ االفز٤به أُ٘بٍت()قسى انذراسخ وااليتحبنبد -3

 

 ٣زؼنه ٣ٝؾبٍ اُطِت ُوَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد ُِؾلع             ئ٤ُٚال ٓبٗغ ٣َِْٝ ِٓق اُطبُت ُِوَْ أُ٘زوَ  اُوأ١:

                  

 

 

 20ّ....../    ............/..اُزبه٣ـ:..............االٍْ: ك.............................................................اُزٞه٤غ: .....................

 
 

 :ئ٠ُ ك٢ ؽبٍ أُٞاكوخ ، طٞهح ٓؼزٔلح ثقزْ هَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد
 ِٓق اُطبُت ثوَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد                                                                             
 َٓغَ ا٤ٌُِخ                                                                             

 اُوَْ اُؼ٢ِٔ أُؾٍٞ ئ٤ُٚ                                                                            
 اُوَْ اُؼ٢ِٔ أُؾٍٞ ٓ٘ٚ                                                                            

 ٓ٘ٚاُوَْ أُ٘زوَ  ئ٤ُٚاُوَْ أُ٘زوَ 

 هَْ: ......................................
شؼجخ: 

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

هَْ: 

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

......... 

شؼجخ: 

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

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

 اُقزْ اُقزْ

 اُقزْ اُقزْ

 اُقزْ اُقزْ
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ( طلب إجراء إمتحان تكمٌل9ًنموذج رقم )

 انسٍذ رئٍس قسى انذراسخ وااليتحبنبد ثبنكهٍخ
 اٍْ أُوشل اُؼ٢ِٔ  ..............................................ههْ ه٤ل...............................................................: .ـخ/أٗب اُطبُت

 ......................../ثوَْ  ................................... /ارولّ ثطِت إلعواء آزؾبٕ ر٢ِ٤ٌٔ ك٢ ٓووه ......................................ك 

 -:عهًبً ثأننً 

 :ُلها٢ٍثبُلظَ ا ٤خ ٤ٌُِِخ أُزؼِوخ ثبالٓزؾبٕ اُز٢ِ٤ٌٔاُلافِ ٖٓ اُالئؾخ( 35)ب ثبُٔبكح َٓزٞك٢ ع٤ٔغ اُشوٝؽ أُنًٞهح ثبُ٘ل صبُضــ

......................................................  
 ّ     21:     /     /     اُزبه٣ـ                                                                      ........................................................... :رٞه٤غ اُطبُت 

 
 راي انًشـرف االكبدٌـًً -1

 : كهعبد اُطبُتٖٓ الئؾخ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد ثب٤ٌُِخ ٝثلؾض اُطِت ٝٗٔبمط ( 35)ث٘ـــبء ػ٠ِ أُبكح 
 

                                                    ٓطبثن ُِشوٝؽ ؿ٤و ٓطبثـــــــــــــــن 
 

 21ّ:     /     /       اُزبه٣ـ............................     ..................... :اُزٞه٤غ    ............................................................:االٍْ      
 

 (.............................................. هَْ اُٜ٘لٍخ)راي انقسى انعهًً -2
 ؿ٤و ٓطبثــــــن ٝ ٣ؾلع ثبُوَْ    ٓطبثـــــــــــــــن                                               : اُطِت

 
   

                    
 ّ 21/        /         :اُزبه٣ـ............................ ..................... :اُزٞه٤غ......................... ..................................................:.االٍْ

 

 (اُقزْ ػ٠ِ االفز٤به أُ٘بٍت) راي قسى انذراسخ وااليتحبنبد -3

 ٣زؼـــــــــــنه ُٔقبُلخ اُشوٝؽ  ال ٓبٗغ ٝٗأَٓ اإلكبكح ثلهعبد                                    : اُطِت
  .االٓزؾبٕ اُز٢ِ٤ٌٔ كٞه ارٔبٓٚ                  

 
 
 ........................اُزٞه٤غ      ...........................................: االٍْ 

 

 انقسى انًختص ثبنًقرر يرا -4
اعواء االٓزؾبٕ ٝاالكبكح ث٘ز٤غخ ٗأٓـــــــَ ٌْٓ٘    .............................................................. :االٍزبم  /ا٤َُل اُلًزٞه 

 االٓزؾبٕ 

 .ٝ افطبه اُغٜــــــبد أُؼ٤٘ـــــــخ

 .........................اػزٔبك هئ٤ٌ اُوَْ أُقزض ثبُٔووه  .................................................: أٍْ أُووه 

 

 ِٓق اُطبُت ثوَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد:    ئ٠ُ ك٢ ؽبٍ أُٞاكوخ ، طٞهح ٓؼزٔلح ثقزْ هَْ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد         
 .                  اُوَْ اُؼ٢ِٔ أُقزض                                                                                           

 اُقزْ

 اُقزْ اُقزْ

 اُقزْ
 اُقزْ
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 

 

 

 

 

 

 انذنٍم انتنظًًٍ نًكتت انخذيخ االجتًبعٍخثبنٍب: 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

      أُولٓخ

٣ٝٞعل اٛزٔبّ ِٓؾٞظ  ،إ رؼ٤ِْ اُطالة م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ ٣زطٞه ٍو٣ؼب ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح       

ٝرؼل ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ . ٖٓ هجَ ٝىاهح اُزؼ٤ِْ ثزٞك٤و اُلػْ اُالىّ ُِطالة م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ

 خٌَِٔزط٤ؼٕٞ  رالثل ٖٓ رٞك٤و اُلػْ ُٜإالء اُطالة ثٜب ؽز٢ ٣ ُيُن ،ٓوؽِخ ٌِٓٔخ ُٔواؽَ اُزؼ٤ِْ اُؼبّ

 .رؼ٤ِْٜٔ ك٢ ث٤ئخ كاػٔخ َٝٓبٗلح

خ ث٤ٌِخ اُٜ٘لٍخ طجوارخ  ئ٢ُ رول٣ْ ًبكخ اُقلٓبد ٝأَُبػلاد ؽ٤ش ٣َؼ٢ ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤       

ُِطالة م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ ٝاُز٢ رشَٔ اٌُشق ٝاُزؼوف ػ٢ِ ٓب ٣ٞاعٜٕٞ ٖٓ ٓشٌالد كافَ 

ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ  ا٤ٌُِخ، ٖٓ أعَ رول٣ْ اُقلٓبد ٝاالعٜيح اُز٢ رٌلَ ُْٜ ٝعٞك ث٤ئخ رؼ٤ٔ٤ِخ ٓ٘بٍجخ إلًٔبٍ

 ،ثبإلػبكخ ئ٢ُ رؼو٣لْٜ ثبُجوآظ اُزؼ٤ِٔخ أُزبؽخ ٝاُز٢ رز٘بٍت ٓغ اػبهزْٜ ُالفز٤به ٖٓ ث٤ٜ٘ب. اُغبٓؼ٢

 .ٝاُؼَٔ ػ٢ِ كٓغْٜ ك٢ اُج٤ئخ اُغبٓؼ٤خ ٝأُشبهًخ ك٢ األٗشطخ اُطالث٤خ

  اُوؤ٣خ

زِج٤خ ؽِجبرْٜ ُاُؼَٔ ػ٢ِ رن٤َُ اُؼوجبد ٝاُزؾل٣بد  ٝ  اُز٤ٔي ك٢ رول٣ْ اُقلٓبد ُن١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ

 .ٝرٞك٤و اؽز٤بعبرْٜ ٝرول٣ْ اُلػْ  اُ٘ل٢َ ٝاُزوث١ٞ

 اُوٍبُخ

َٓبػلرْٜ ػ٢ِ اٗغبى أُزطِجبد إلهشبكْٛ ٝم١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ  ُزط٣ٞو هلهاد رٞك٤و اُقلٓبد 

 .٤غ أُغبالدا١ ثوٗبٓظ اًبك٢ٔ٣ ٤ُظجؾٞا اػؼبء كبػ٤ِٖ ك٢ عٔ إلٜٗبءاالٍب٤ٍخ 

 األٛلاف

 .ئػلاك ٝر٘ل٤ن اُجوآظ اإلهشبك٣خ ٝاُزٞع٤ٜ٤خ ُِطالة ٝاُطبُجبد م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ .1

 .عٔغ أُؼِٞٓبد ٝاُج٤بٗبد اُقبطخ ُِطالة ٝاُطبُجبد م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ .2

 .أُشبهًخ ك٢ أُ٘بٍجبد اُلٝه٣خ ُن١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ .3

 .ٝاُزله٣ج٤خ ُِطِجخ م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخئػلاك اُجوآظ اإلهشبك٣خ  .4

 .رول٣ْ كٝهاد رله٣ج٤خ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ك٢ كئبد م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ .5
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 اُقلٓبد اُز٢ ٣َؼ٢ ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ا٢ُ رول٣ٜٔب

 .ئٗشبء هبػلح ث٤بٗبد فبطخ ثبُطالة ٝاُطبُجبد م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ .1

ػ٠ِ أَُزٟٞ األًبك٢ٔ٣ الٍزلهاى أ١ هظٞه ٣ؾلس فالٍ ( ٓزبثؼخ ؽبُخ )كزؼ ِٓق ٌَُ ؽبُت  .2

 .٤َٓورٚ األًبك٤ٔ٣خ ك٢ اُغبٓؼخ

 .رول٣ْ اُلػْ اإلهشبك١ ٝاألًبك٢ٔ٣ ُِطالة ٝاُطبُجبد م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ .3

 .رٞك٤و األعٜيح أَُبػلح ٝأُالئٔخ ٌَُ ؽبُخ .4

 .اُؼَٔ ٤ًٍٞؾ ُٔٞاعٜخ اُظؼٞثبد اُز٢ رزؼِن ثبُطبُت .5

رول٣ْ ًَ اُز٤َٜالد أُالئٔخ ُِطبُت ثبُز٤َ٘ن ٓغ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ُؼٔبٕ اُٞطٍٞ ٌُبكخ  .6

 .اُلوص اُزؼ٤ِٔخ أُزبؽخ ُِطالة اُؼبك٤٣ٖ

ر٘ل٤ن ٝهُ اُؼَٔ ُزؼو٣ق أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثبؽز٤بعبد رِي اُلئخ ٝر٤ََٜ ٓزطِجبرْٜ األًبك٤ٔ٣خ  .7

 .ٝاالعزٔبػ٤خ

ٝاُؼوث٤خ ٝاُؼب٤ُٔخ ك٢ ٓغبٍ اُقلٓبد اُز٢ رولّ ُن١ٝ االؽز٤بعبد االٍزلبكح ٖٓ اُزغبهة أُؾ٤ِخ  .8

 .اُقبطخ

اُؼَٔ ػ٠ِ رلؼ٤َ ٝٓشبهًخ م١ٝ االؽز٤بعبد اُقبطخ ك٢ االٗشطخ اُضوبك٤خ ٝاُو٣بػ٤خ ك٢ ا٤ٌُِخ  .9

 .ٝفبهعٜب

 

 شوٝؽ ٝأ٤ُخ اُوجٍٞ

اُقبطخ ك٢ ٣زْ اُزَغ٤َ ػٖ ؽو٣ن أُ٘ظٞٓخ االٌُزو٤ٗٝخ ُِغبٓؼخ أُقظظخ ُن١ٝ االؽز٤بعبد  .1

 أُٞػل أُؾلك .

أًضو ٖٓ  بٓب ٣ؼبكُٜأال ٣ٌٕٞ أُزولّ هل ٓؼ٠ ػ٠ِ رقوعٚ ٖٓ اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ ) هَْ ػ٢ِٔ ( اٝ  .2

 صالس  ٍ٘ٞاد.

 %.65ثٔؼلٍ ال ٣وَ ػٖ   بٓب ٣ؼبكُٜاُؾظٍٞ ػ٠ِ شٜبكح اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ ) هَْ ػ٢ِٔ ( اٝ  .3

 ٝئهكبهٚ ،(  ك٢ أُِؾن  1ا.ؿ اُقبطخ  ٗٔٞمط ههْ )  االؽز٤بعبدرؼجئخ اُ٘ٔٞمط اُقبص ثن١ٝ  .4

 ثبَُٔز٘لاد اُزب٤ُخ:

 َٗقخ ٖٓ االٍزٔبهح االط٤ِخ. -

 ٗٔٞمط اُزَغ٤َ االٌُزو٢ٗٝ -

 شٜبكح ٤ٓالك  -
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 طٞه شقظ٤خ 2ػلك  -

 ئؽؼبه ) َٗقخ (  ٓب ٣ضجذ ثٞعٞك اػبهخ ) روو٣و ؽج٢ ( ٖٓ عٜخ ؽ٤ٌٓٞخ. -

ُؼوػٜب ػ٠ِ اُِغ٘خ اُلائٔخ رؾبٍ هٞائْ اُطِجخ أُزول٤ٖٓ ا٢ُ ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ثب٤ٌُِخ  .5

ُِوجٍٞ ٝ ُِ٘ظو ك٤ٜب ٝرو٤٤ْ ًَ ؽبُخ ؽالث٤خ ػ٠ِ ؽلح ٝكوبً َُِٔز٘لاد ٝاُزوبه٣و اُز٢ رج٤ٖ اُٞػغ 

ُجوآظ اُظؾ٢ ُِطبُت، ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ هجٍٞ ٛنٙ اُلئخ ٖٓ اُطالة أُؾوو٤ٖ ُشوٝؽ اُوجٍٞ ك٢ ا

 ٝاُزقظظبد اُلها٤ٍخ أُزبؽخ ُْٜ.

أالّ ٣وق ٗٞع ئػبهخ اُطبُت ٝؽبُزٚ اُظؾ٤خ ؽبئالً كٕٝ ه٤بٓٚ ثٔٔبهٍخ ٝرطج٤ن أُٜبهاد األٍب٤ٍخ  .6

 .اُالىٓخ ٝأُطِٞثخ إلٜٗبء اُجوٗبٓظ اُلها٢ٍ اُن١ رْ هجُٞٚ ك٤ٚ

 اعز٤بى أُوبثِخ اُشقظ٤خ اُز٢ رؼولٛب ُغ٘خ اُوجٍٞ. .7

 )ا٢ٌُِ( ُِلهاٍخ.اُزلوؽ اُزبّ  .8

 ٝعٞك أ١ ئػبهخ أفوٟ. ػلّ .9

 اُقلٓبد االٍب٤ٍخ  أُولٓخ 

رزْ اعواءاد رَغ٤َ اُطبُت ثٞاٍطخ ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ٝكن االعواءاد أُؼٍٔٞ ثٜب كافَ  .1

 .األفوٟٝاالعواءاد االكاه٣خ ٓضَ ههْ اُو٤ل ٝثطبهخ اُزؼو٣ق   ،ا٤ٌُِخ

  ؾٚ اُ٘ظبّ.٣ز٘بٍت ٓغ اُطبُت ٣ٝزػبكخ( ثٔب رؼل٣َ اُغلاٍٝ )اُؾنف ٝاإل .2

 اإلشواف ػ٠ِ افزجبهاد اُطبُجبد اُلٝه٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. .3

 أص٘بء االفزجبهاد اُلٝه٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. ةَُٔبػلح اُطال ًزترأ٤ٖٓ  .4

 اُغبٗت اُغـواك٢ كافَ ا٤ٌُِخ ُز٤ََٜ ؽوًخ اُطالة. حٓواػب  .5

 أَُزل٤لٕٝ ٖٓ فلٓبد ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ

1.  ً  .أُؼبه٤ٖ ؽو٤ًب

 (.ػؼبف أَُغ  ٝاُظْ) أُؼبه٤ٖ ٍٔؼ٤بً  .2

 .م١ٝ طؼٞثبد اُزؼِْ .3

 .م١ٝ اػطواة اُزٞؽل ٓورلؼ٢ اُزٞظ٤ق .4

 .م١ٝ االػطواثبد ا٤ًَُِٞخ .5
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًالحــــــــق
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 كهٍخ انهنذسخ صجراتخ

 ( 1ا.خ )نًىرج 

 تسجٍم طبنت ين روي االحنٍبجٍبد انخبصخ

 .ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ثب٤ٌُِخرزْ رؼجئخ اُ٘ٔٞمط ثاشواف : ٓالعظخ 

 ف            /       /        -:ربه٣ـ ا٤ُٔالك  ..........   ................................... -:٢االٍْ هثبػــ

 .......................................  -:اُؼـــٔــــــــو............................................        -:ٌٓبٕ أُـ٤الك

ههْ .....................................      -:اُوهْ اُٞؽ٢٘............................................       -: اُغَ٘ـ٤ــــــخ 

 ................................  .......... -:قــههْ اُٜبر................................ ............       -:ا٣ُٜٞـــخ

 ............................................ -:ػ٘ٞإ اٌَُـٖ...................................      -:اُجو٣ل االٌُزوٝٗـــــ٢

 

 بٌانات ولً االمر
 

 ..............................................-:اُوهْ اُٞؽ٢٘............................................      -:االٍْ هثبػ٢

 ...............................................-:اُؼٔــــــــــــو...............................................      -:ههْ ا٣ُٜٞخ

 ................................................-:ػ٘ٞإ اٌَُٖ..............................................      -:ههْ اُٜبرق

 التارٌخ التعلٌمً
 

  ماهو معدلن الدراسً عند التخرج من المرحلة الثانوٌة؟           -1

 هل تحتاج الً خطة  دراسٌة معٌنة؟ -2

 ) مثال: التعلٌم عن بعد, اٌام محددة باالسبوع,  تملٌل مدة الفصل الدراسً(    

 نعم )  (                    ال)  (  

 فً حالة االجابة نعم اجب علً السؤال الثالث

 

 ماهً الخطة الدراسٌة التً تحتاجها والسبب؟ -3

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

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

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

 

 

 

    

 الصورة                   

 البٌانات الشخصٌة
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 

 ماهً اهتماماتن المهنٌة؟ -4
 

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

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

     
 

 االعاقة الحالً تاثٌر
ٍزَبػلٗب ئعبثزي ػ٢ِ ػ٢ِ األٍئِخ اُزب٤ُخ ك٢ كْٜ صبص٤و األػبهخ ػ٢ِ ٝػؼي اُؾب٢ُ كافَ ا٤ٌُِخ , ثبالػبكخ  ا٢ُ ٓواعؼخ ٝصبئوي

 .ٝاالؽز٤بع٤بد اُز٢ رو٣لٛب

 ماهو نوع إعالتن؟ -1

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

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

 

 ماهً شدة إعالتن ؟   -2

 بســـٌطة         )   (                             متوســـطة     )   (                            شدٌدة      )  (              

 

 كٌف تؤثر إعالتن علٌن فً الولت الحالً؟ -3

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

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

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

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

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

 

      هل تستعمل اي نوع من األدوٌة؟   -4

 نعم     ) (               ال   )  (     

 اذا كانت األجابة )نعم(, لم بكاتبة أسماء االدوٌة:   

        1- ..........................................................              3-                                   ............................................................. 

        2- .........................................................               4- ............................................................ 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ٝفلٓبد اُزٞاطَ اُز٢ رؾزبعٜب؟, ٝاُ٘ل٤َخ . ٝاُغَل٣خ, اُقلٓبد االًبك٤ٔ٣خٓب٢ٛ  -4

 السبب: احتاج الً:

   

  

  

  

  

  

 

 :انطبنت يعهىيبد ينبقشخ عهى انًىافقخ
او  كتابٌا سواء معلوماتً بمنالشة مكتب الخدمة االجتماعٌة مومٌ أن............................................ -/ ة: الطالب انا أوافك

إتخاذ  أجل من الكلٌة خارج من الخدمات وممدمً اللجنة الخاصة بمبول الطالب من ذوي االحتٌاجٌات الخاصة بالكلٌة  معشفوٌا 

 .الكلٌة داخل لً المناسبة الخدمات المرار المناسب وتمدٌم

 .الخاـت الاخخُاحاث روي  طالب لجىت كبل مً إلاشاحؾخه الالصمت الىزائم حمُؿ مؿ إلاىخب الخذمت الاحخماؽُت طلبً جلذًم ًجب - 

لُت اليسخت جلذًم ؽذم ًشجى -  .وزائلً مً ألـا

 

 اُزَغ٤َ ٌٓزت ٝفزْ رٞه٤غرٞه٤غ اُطبُت                                                     رٞه٤غ ٢ُٝ االٓو                                          

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

 ف   /      /                :اُزبه٣ـ                    ف   /      /                 :اُزبه٣ـ                        ف   /      /                 :اُزبه٣ـ 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 كهٍخ انهنذسخ صجراتخ

 ( 2ا.خ ) نًىرج 

 االحتٍبجٍبد انخبصخ ينهطالة ين رونًىرج نجنخ قجىل 

 .ف:      /       /          ئؽِؼذ اُِغ٘خ اُقبطخ ثوجٍٞ اُطالة ٖٓ م١ٝ اإلؽز٤بع٤بد اُقبطخ ثزبه٣ـ

 -:ًٝبٗذ ثؼؼ٣ٞخ ًَ ٖٓ  

 ..............................اُزٞه٤غ(    هئ٤ٌ اُِغ٘خ.................................................... )  -1

 ..............................اُزٞه٤غ(         ػؼٞا ....................................................  )  -2

 ..............................اُزٞه٤غ(          ػؼٞا ....................... ) ............................. -2

ُِلهاٍخ ث٤ٌِخ اُٜ٘لٍخ ............................................... -:ح/ ٝثؼل االؽالع ػ٢ِ أَُز٘لاد أُولٓخ ٖٓ اُطبُت 

 -:طجوارخ هوهد اُِغ٘خ اُزب٢ُ

 .اُزقظض اُن١ ٣٘ظؼ ثٚ ٓغ األفن ثؼ٤ٖ اإلػزجبه اٗٚ ٤ٌُ ئُيا٤ٓبك٢ ؽبُخ هجٍٞ أهعٞا ًزبثخ   -

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

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

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

 -:أٍجبة اُوواه أُزقن ٖٓ هجَ اُِغ٘خ

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

....................................................................................................... 
 ر٣ٞ٘ٚ -
ُؼٔبٕ ؽظٍٞ اُطبُت ػ٢ِ أُٜبهاد  االٍب٤ٍخ  ٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ٣زْ اُوجٍٞ أٝ اُوكغ ث٘بء ػ٢ِ َٗجخ اإلػبهخ ٝاُؾبُخ اُظؾ٤خ ُِطبُت ٝاإل -

 اُجوٗبٓظ االًبك٢ٔ٣ ءٜٗبٝأُطِٞثخ إل
 .إ ٣ٌٕٞ أؽل اػؼبء اُِغ٘خ أُشٌِخ كًزٞه ٓقزض َُِٔبػلح ك٢ ٝطق ؽبُخ اُطبُت ٝإلرقبم اُوواه أُ٘بٍت -
 . ثب٤ٌُِخ شٞؤٕ اُطِجخك٢ ؽبُخ هجٍٞ اُطبُت رؾبٍ َٗقخ ُِٔق اُطبُت ُل١ أُشوف االًبك٢ٔ٣ ٝاألطَ ثِٔق اُطبُت ُل١ ٝؽلح  -
 ت رؾبٍ َٗقخ ٖٓ اُج٤بٗبد ا٢ُ ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ك٢ ؽبُخ ػلّ هجٍٞ اُطبُ -

 

 رٞه٤غ ٝفزْ ٌٓزت اُزَغ٤َ ثب٤ٌُِخ                                                                                   

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

 ف     /     /                -:اُزبه٣ـ                                    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 كهٍخ انهنذسخ صجراتخ

 ( 3ا.خ ) نًىرج 

 طبنت ين روي االحنٍبجٍبد انخبصخ نًىرج تقٍٍى

 أستاذ المقرر والمشرف االكادٌمً قبل ٌتم تعبئة هذا النموذج من

 -رلم الممرر:                                   -أسم الممرر:                                                -اسم أستاذ الممرر:

 

 -المــــســـــم:                                      -رلم المٌد:                                                 -اسم الطـالـــــــب:

 

 -الشـــــــعــــــــبة:

 

 تأثٍر اإلعبقخ انحبنً

 .ٍزَبػلٗب ئعبثزي ػ٢ِ االٍئِخ اُزب٤ُخ ػ٢ِ اُزؼوف ػ٢ِ اُطبُت ُل٣ي ٝاُقلٓبد اُز٢ ٣ؾزبعٜب   

 

 اُزٞاطَ اُز٢ رو٣ل اُطبُت إٔ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب؟ٝفلٓبد , ٝاُ٘ل٤َخ . ٝاُغَل٣خ, ٓب٢ٛ اُقلٓبد االًبك٤ٔ٣خ -3

 السبب: احتاج الً:

   

  

  

  

 انحبنخ االكبدًٌٍخ

 ماهو نوع إعالة الطالب؟                                                -1

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

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

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

 ماهً شدة اعالة الطالب؟  -2   

 بســـٌطة         )   (

 متوســـطة       )   (

 شدٌدة            )  (

 

 كٌف تؤثر إعالتة الطالب ععلً مستواه إاستعٌابه للممرر؟ -2

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

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

...................................................................................................................................................... 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 :طق ٗوبؽ اُوٞح ٝاُؼؼق ُل١ اُطبُت -1

 

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

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

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

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

 

 ال   )  ( نعم   )  (                      هل الخطة الدراسٌة للطالب ) ان وجدت( مالئمة للممرر؟ -4

 ممتاز ) (     جٌد جدا ) (          جٌد ) (     ضعٌف ) (   ماهً حالة الطالب االكادٌمٌة بالممرر الدراسً؟ -3

 .ٝػ٘ل ٜٗبثخ ًَ كظَ كها٢ٍ( شٜو٣ب ) رزْ رؼججئخ اُ٘ٔٞمط كٝه٣ب  -

 .ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ثب٤ٌُِخ٣زْ ئػبكخ َٗقخ ُِٔق اُطبُت االًبك٢ٔ٣ ٓغ االؽزلبظ ثبالطَ ثِٔق اُطبُت ُل١  -
 

 

 

 

                        ثب٤ٌُِخ ٌٓزت اُقلٓخ االعزٔبػ٤خرٞه٤غ  ٝفزْ أُشوف االًبك٢ٔ٣                                    رٞه٤غ                      

  

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

    

 ف/       /           اُزبه٣ـ            ف                                                         /       /           اُزبه٣ـ               
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: اإلرشاد األكادٌمً
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 اإلالذمت

ؾذ خذمت الخىحُه       
ُ
 ؽلى دلُل  وؤلاسؼادح

ً
 ئحشاءاثأخذ الؾىامل التي يهخم اللعم بخفؾُلها معدىذا

خمؿ  الدسجُل والذساظت والامخداهاث باليلُت ووفم العُاظاث اإلاؾخمذة في الذلُل الخىغُمي باليلُت ٍو

إلاىاد الالئدت الذاخلُت لليلُت.  ومً ؼأن هزه الخذمت اإلاعاهمت في خلم بِئت ئًجابُت للطالب لُيسجمىا 

حؾُنهم ؽلى  ظامُتمً أهذاف  ئلُهمؿ الحُاة الجامؾُت ووافت مخطلباتها لُخمىىىا مً جدلُم ما ًفبىن 

 بىاء وطنهم واإلاؽاسهت في جىمُخه.

دىا  سٍؤ

ادة في جىفُز بشامج الخىحُه وؤلاسؼاد في حمُؿ املجاالث الىكائُت وؤلاهمائُت والؾالحُت.  الٍش

 سظالخىا

ت واإلاهىُت واإلاؾِؽ ُت ليي جىحُه الطالب وإسؼاده في حمُؿ الىىاحي الىفعُت وألاخالكُت والاحخماؽُت والتربٍى

 في بىاء املجخمؿ.
ً
 ـالحا

ً
 مؿ هفعه وؽمىا

ً
 ًفبذ مخىافلا

 ؤلاسؼاد ألاوادًمي

ٌؾخبر ؤلاسؼاد ألاوادًمي سهحزة مً سوائض الخؾلُم الجامعي خُث أهه يهذف ئلى جىحُه الطلبت للحفٌى ؽلى 

ذهم باإلاهاساث م جضٍو ألاوادًمُت التي  أفمل الىخائج والخىُف مؿ اليلُت واغخىام الفشؿ اإلاخاخت لهم ؽً طٍش

 ألهمُت ؤلاسؼاد ألاوادًمي فلذ أـبذ ليل مجمىؽت مً الطلبت 
ً
جشفؿ مً معخىي جدفُلهم الؾلمي. وهغشا

ال ًلخفش دوس ؤلاسؼاد ؽلى  مشؼذ أوادًمي ًيىن معإوٌ ؽلى جلذًم الذؽم وؤلاسؼاد ألاوادًمي للطلبت.

فدعب، بل ًخؾذاه ئلى مخابؾتهم في ألامىس  الجاهب ألاوادًمي ومخابؾت الطلبت في جىفُز خططهم الذساظُت

الىفعُت والاحخماؽُت والحُاجُت، لزا فان هجاح ؽملُه ؤلاسؼاد ًخطلب جىافش الؾذًذ مً الؾىاـش، ومنها: 

اإلاشؼذ الىفء والطالب اإلالتزم واإلاؾلىماث التي ًخم بمىحبها ؤلاسؼاد واملخخفىن في املجاالث الىفعُت 

  والاحخماؽُت وغحرها.
ً
ألن الطالب ٌؾخبر مدىس الؾملُت الخؾلُمُت لزلً ًخم جىفحر الذؽم الالصم أزىاء  وهغشا

 معحرتهم ألاوادًمُت بما ًدلم غاًاث الخطت الخؾلُمُت للبرهامج لمً اإلاذة الضمىُت اإلاخاخت

 



   
 

31 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 اههمُت الاسؼاد الاوادًمي

خالله ًمىً للطلبت مؾشفت هثحر ومً  الخؾلُمتفي اظخىماٌ الؾملُت  أظاس يألاوادًمي مدىس  ؤلاسؼادٌؾخبر   

مً اإلاؾاسف واإلاؾلىماث الؾلمُت وجىحُه الطالب بالؽيل الصحُذ ختى ًخمىً الطالب او الطالبت الى 

   .وكذستهم وسغبتهم الزي ًشغبىنها أهذافهمجدلُم 

 مفطلحاث اوادًمُت

ف (وكذ  :الؾام الجامعي )سبُؿ ( والففل الثاوي )خٍش ًخيىن مً ففلُحن دساظُحن: الففل الذساس ي ألاٌو

عمى الففل الفُفي .  ًماف ئليهما ففل زالث ال ًلتزم حمُؿ طلبت الجامؾت بالدسجُل فُه َو

ًذٌ ؽلى الؾام الجامعي والففل الزي ًبذأ الطالب الذساظت فُه ئلافت ئلى الشكم  : سكمالشكم الجامعي

 دعلعل للطالب في رلً الؾام والففل الذساس ي.اإلا

 

 حؽمل ظاؽاث الذساظت وفترة الامخداهاث  :الففل الذساس ي
ً
 فترة صمىُت ملذاسها ظخت ؽؽش أظبىؽا

اإلالشساث التي ًذسظها الطالب لخمىنهم مً الحفٌى ؽلى الذسحت الؾلمُت في جخق  : حمُؿالبرهامج الذساس ي

 ما .

اإلاىلىؽاث التي ًخم اخخُاسها مً بحن اإلاؾاسف اإلاخممىت في اإلافادس الؾلمُت مجمىؽت مً اإلالشس الذساس ي: 

 اإلاخاخت وفم مؾاًحر مدذدة أهمها أهذاف البرهامج.

: هؽف ًبحن اإلالشساث التي دسظها الطالب بدعلعل الففٌى والخلذًشاث التي أخشصها في السجل ألاوادًمي

 تراهمي في ول ففل دساس ي.هزه اإلالشساث هما ًبحن الىؽف اإلاؾذٌ الففلي وال

خابؿ اإلاشؼذ ألاوادًمي غ الزي ًخخاسه مجلغ اللعم لُخىلى جىحُه الطالب ٍو : هى ؽمى هُئت الخذَس

 معحرجه الؾلمُت مىز دخىله في البرهامج وختى جخشحه 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 بشامج الاسؼاد الاوادًمي

 

  ف بىغام الذساظت والامخداهاث وجدلُم الخىُف اإلاالئم مؿ بشامج جىحيهُه للطالب اإلاعخجذًً للخؾٍش

فهم بدلىكهم وواحباتهم.·الذساظت   الجامؾُت، وحؾٍش

  بشامج ئسؼادًت إلاعاؽذة الطالب روي الاخخُاحاث الخاـت، خالٌ خُاتهم الجامؾُت، ؽلى جدلُم أؽلى

 دسحاث الخدفُل ألاوادًمي وفلا إلاا حعمذ به كذساتهم، ودساظت مؽىالتهم والؾمل ؽلى خلها.

 ًإلاعاؽذتهم في ججاوص ؽثراتهم وجدلُم الىجاح اإلايؽىد.بشامج ئسؼاد ً  ت للطالب اإلاخؾثًر

  بشامج ئسؼادًت للطالب اإلاخفىكحن إلاعاؽذتهم ؽلى الاظخمشاس في الخفىق، حشجًُؾا لهم وجدفحًزا لغحرهم

 مً الطالب.

 . بشامج ئسؼادًت جىغم لؾمىم الطالب إلاعاؽذتهم في جدعحن معخىٍاتهم الذساظُت والخدفُلُت 

 مهاساث الاسؼاد الاوادًمي

 ًدخاج اإلاشؼذ ألاوادًمي لخدلُم أهذاف ؤلاسؼاد الطالبي ئلى ؽذة مهاساث وهي:

 .م الىاخذ وجدلُم ألاهذاف  مهاسة اللُادة: كُادة الطالب بشوح الفٍش

 .إلاؽىالتهم وجطلؾاتهم 
ً
 وهفعُا

ً
 مهاسة الخؾاطف: مؽاسهت الطالب وحذاهُا

 خمحزة ليل طالب مً احل جدلُم الىجاح.مهاسة الخخطُط: سظم الخطط اإلا 

 .مهاسة الخىغُم: جىغُم الىكذ وإداسجه مما ٌعهل ؽملُاث الخىاـل مؿ الطالب 

 .مهاسة الاظخماؼ: خعً الاظخماؼ للطالب وؤلاهفاث ئليهم وجلبلهم 

 والخفجن في خل اإلاؽىالث. صمهاسة اجخار اللشاساث وخل اإلاؽىالث: حىدة الاخخُاس وظشؽت ؤلاهجا 

  وهُفُت جىغُمهم والخأزحر فيهم 
ً
 مهاسة ؤلاسؼاد الجمعي: ؤلاإلاام بطشق ئسؼاد الطالب حماؽُا

 

 معإولُت ودوس الطالب

 .ًخدمل وامل اإلاعإولُت ؽً أدائه ألاوادًمي خُث أن ؤلاسؼاد ألاوادًمي هى آلُت للمعاؽذة 

 امج واليلُت.ؤلاطالؼ ؽلى دلُل اللعم ومىكؿ ؽلى ؤلاهترهذ للخؾشف ؽلى مخطلباث البره 

 .م الذساس ي واإلاىاؽُذ التي جخخق بالدسجُل والحزف وإًلاف اللُذ  ؤلاإلاام بخفاـُل الخلٍى

 .مؾشفت مشؼذه ألاوادًمي ومىاؽُذ ظاؽاجه اإلاىخبُت 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

  ًملابلت اإلاشؼذ للدؽاوس خٌى ألاهذاف الذساظُت واإلاهىُت، والبرهامج والجذٌو الذساس ي، والاظخفعاس ؽ

.ول الجىاهب التي كذ ً
ً
 شي فيها غمىلا

  ُاث اإلاشؼذ واإلاىاعبت ؽلى ملابلخه خعب اإلاىاؽُذ اإلاخفم ؽليها، وإخطاس اإلاشؼذ بأي جىفُز جـى

 مخغحراث كذ جإزش في بشهامجه أو أدائه الذساس ي

   

 ملابلت اإلاشؼذ الاوادًمي

 كبل ملابلت اإلاشؼذ ًجب ؽلى الطالب:

 .مؾشفت العاؽاث اإلاىخبُت للمشؼذ ألاوادًمي 

  فمل أن جبذأ اإلالابالث كبل بذاًت ول ففل دساس ي.جدذًذ  اإلاىؽذ مؿ اإلاشؼذ ألاوادًمي ٍو

 .دمشها في اإلالابلت ألاوادًمُت  أن ًىخب ول الدعاؤالث التي حؽغله والخاـت بخىحهه الذساس ي ٍو

  مؿ ؽالمت ممحزه ؽلى أن ًشاحؿ دلُل الطالب الزي ٌؽشح ول ما ًدخاحه اللعم واليلُت مً مخطلباث ٍو

 ىذ ًشاه غحر واضح لِعأٌ اإلاشؼذ ألاوادًمي ؽىه.أي ب

 .دمش مؾلىماث صحُدت وبُاهاث مشجبطت بما ًدخاحه كبل احخماؽه مؿ اإلاشؼذ ألاوادًمي  أن ٌؾذ ٍو

 

 دوس ميعم الذساظت والامخداهاث في الاسؼاد الاوادًمي

 .غ في البرهامج ؾهم ؽلى أؽماء هُئت الخذَس  اظخالم كائمت الطالب الجذد وجىَص

  ؿ كىائم ؤلاسؼاد ؽليهم بدىغُم ؽملهم في ؤلاسؼاد ؽلى أن ًبذؤوا مخاطبت اإلاشؼذًً ألاوادًمُحن ؽىذ جىَص

ت ووكذ العاؽاث اإلاىخبُت لِعخفُذ  فهم بمىاؽُذ الاحخماؽاث الذوٍس باحخماؼ مؿ طالبهم ًخم فُه حؾٍش

دؽاسة أو مىاحهت أي مؽيلت منها الطالب وجيبيههم بأهمُت مشاحؾت اإلاشؼذ ألاوادًمي ؽىذ الحاحت ئلى اظ

 أو ـؾىباث أوادًمُت.

  ت )مشجحن ول ؼهش ؽلى ألاكل( للطالب جىحُه اإلاشؼذًً ألاوادًمُحن في البرهامج لؾمل احخماؽاث دوٍس

الزًً ًشؼذهم لُخؾشف مً خالٌ الاحخماؽاث ؽلى ظحر الطالب ومذي جلذمهم ومداولت اإلاعاؽذة في 

ً خالتهم فى سجل اإلاؾلىماث واهدؽاف الحاالث التى جدخاج  خل اإلاؽىالث التي كذ جىاحههم وجذٍو

 للمعاؽذة.

  وحشجُؾهم وجدفحزهم وإؽالمهم ً ًىحه اإلاشؼذًً ألاوادًمُحن في البرهامج بالخؾشف ؽلى الطالب اإلاخمحًز

 باإلاحزاث التي ظُدفلىن ؽليها وفم آلالُت اإلاؾذة لزلً.
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 دساظُا ومً ٌؾاوي مً مؽاول احخماؽُت أو ًىحه اإلاشؼذًً ألاوادًمُحن بالخؾشف ؽلى الطالب اإلا ً خؾثًر

صحُت أو هفعُت لُلىمىا بشؽاًتهم ومعاؽذتهم في خل مؽاولهم وإخالت مً وان بداحت ئلى مخخفق 

 ئلى مىخب الخذمت الاحخماؽُت باليلُت.

 .ً     ًىحه اإلاشؼذًً ألاوادًمُحن بخخفُق للاءاث فشدًت إلسؼاد الطالب اإلاخؾثًر

  ش ؽملُت ؤلاسؼاد ألاوادًمي في البرهامج.ٌعخلبل ملترخاث و  آساء اإلاشؼذًً الخاـت بخطٍى

 .ًىغم احخماؼ دوسي مؿ اإلاشؼذًً في البرهامج إلاخابؾت ظحر ؽملُت ؤلاسؼاد في البرهامج 

 .ش ففلُت ؽً ؽملُت ؤلاسؼاد في البرهامج  ٌؾذ جلاٍس

 .ؤلاؼشاف ؽلى ؽملُت الحزف وؤلالافت في البرهامج 

 

 دًميمهام اإلاشؼذ الاوا

 .ت واإلاهىُت  جلذًم الخذماث ؤلاسؼادًت للطالب في املجاالث الىفعُت والاحخماؽُت والىكائُت والتربٍى

 .ججهحز ملف الطالب ألاوادًمي ومخابؾت أداءه 

  ؤلاحشاءاث ئجمامالخاـت وجلذًم الدعهُالث في  الاخخُاحاثمعاؽذة الطالب روي. 

  وجلذًم 
ً
ض كذساتهم ودؽم ئبذاؽاتهم.الاهخمام بالطالب اإلاخفىكحن دساظُا  ما مً ؼأهه حؾٍض

 .وجلذًم البرامج اإلاالئمت التي حعهم في سفؿ معخىاهم ألاوادًمي 
ً
ً دساظُا  الاهخمام بالطالب اإلاخؾثًر

  جلذًم خذماث ؤلاسؼاد والخىحُه الفشدي والجمعي لطلبت اللعم مً خالٌ حلعاث ئسؼادًت مىغمت

 م.تهذف ئلى معاؽذة الطالب في خل مؽىالته

 احشاءاث الاسؼاد الاوادًمي

 ملف الطالب. إعدادأوال: إحساءاث 

، والحشؿ ؽلى 
ً
حؾبئت الىمارج الخاـت بيل طالب مً الطالب الزًً أوولذ ئلُه مهمت ئسؼادهم أوادًمُا

 باإلاعدىذاث الخالُت:
ً
ا  اظخىماٌ اإلالف دوٍس

 .اظخماسة بُاهاث الطالب 

  ول ففل 
ُ
مىً الحفٌى ؽليها مً مىغىمت الىغام الخطت الذساظُت للطالب وجدّذر دساس ي. )ٍو

 ألاوادًمي(

 اظخماساث الدسجُل في اإلالشساث 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

  مىً الحفٌى ؽليها مً مىغىمت الىغام وسخت خذًثت مً السجل ألاوادًمي )هؽف الذسحاث( ٍو

 ألاوادًمي.

 .)ت ألاخشي )واظخماسة الحزف وؤلالافت وإًلاف اللُذ  الىزائم ؤلاداٍس

  ش الطاسئت إلالابالث اإلاشؼذ ألاوادًمي مؿ الطالب وحعلُمه إلايعم وخذة ؤلاسؼاد ألاوادًمي همىرج الخلاٍس

 في اليلُت.

  ش الففلي الخخامي إلالابالث اإلاشؼذ ألاوادًمي مؿ الطالب وحعلُمه في نهاًت الففل إلايعم همىرج الخلٍش

 الذساظت والامخداهاث باللعم.

: إحساءاث عمليت حسجيل املقسزاث.
ً
 ثاهيا

 عاؽذه في ملء اظخماسة الدسجُل الخاـت به كبل  ًذسط اإلاشؼذ ألاوادًمي ملف الطالب وجخففه َو

 مىؽذ حسجُله.

  ؽلى اإلاشؼذ الاطالؼ ؽلى الخطت الذساظُت للطالب مً خالٌ الىغام ألاوادًمي ورلً إلاعاؽذة الطالب

 في اخخُاس ملشساتهم . 

 إلاخطلباث العابلت لذساظت ول ملشس، خُث ئهه أن ًخأهذ مً هجاح الطالب في ول اإلالشساث اإلاطلىبت وا

 لً ٌعمذ للطالب بدسجُل ملشس لم ًىجح في اإلاخطلب العابم له .

  عمذ للطالب بدسجُلها في الؾبء ٌُ أن ًلتزم بالحذ ألادوى والحذ ألاكص ى مً العاؽاث اإلاؾخمذة التي 

 الذساس ي للطالب .

: إحساءاث زعايت الطالب املخعثرين.
ً
 ثالثا

 شؼذ لسجالتهم ألاوادًمُت بففت معخمشة.مخابؾت اإلا 

  رلً في الىمارج ً الاحخماؼ مؾهم والبدث ؽً ظبب المؾف وجدفحزهم لالحتهاد وسفؿ اإلاؾذالث وجذٍو

 الخاـت.

 .سظم خطت دساظُت جىاظب مؾذالتهم وجمىنهم مً جخطى الخؾثر والمؾف مؿ مشاؽاة الؾبء الذساس ي 

  ًمشاؽاة عشوفهم الىفعُت والاحخماؽُت كذس ؤلاميان والاظخفادة مً اإلاخخففحن في رل 

  .لهم ئرا اكخض ى ألامش ئلى الجهاث اإلاؾىُت في اليلُت  جدٍى

 ٌعخفُذون منهم ً  دمجهم في املجخمؿ الخؾلُمي وإؼشاههم في بشامج ئزشائُت مخمحزة وسبطهم بطالب مخمحًز
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

: إحساءاث الاهخمام بالط
ً
 الب املخميزين.زابعا

 .مخابؾت اإلاشؼذ لسجالتهم ألاوادًمُت بففت معخمشة ومعاؽذتهم ؽلى الاظخمشاس في الخمحز 

 .جلذًم الذؽم والدشجُؿ اإلاؾىىي والخدفحز اإلاعخمش 

 .جذلُل ؽلباث الدسجُل والحزف وؤلالافت وحمُؿ ما ًلضم لالظخمشاس في الخمحز 

  فهم ؽليهم والللاء بهم مؿ ؽمُذ اليلُت لتهخم الجهاث اإلاؾىُت في الجامؾت سبطهم بشؤظاء ألاكعام وحؾٍش

لل مىاهبهم ودؽم جمحزهم.  بدىمُت مهاساتهم ـو

 .وإلاضافتخامسا: إحساءاث الحرف 

  خالٌ اإلاىؽذ اإلاؾلً في الخطت الضمىُت الففلُت ؤلاحشاءًخم جىفُز. 

  خُاٌ خزف وإلافت اإلالشساث والخأهذ مً  هكشاساجًلىم اإلاشؼذ ألاوادًمي بمعاؽذة الطالب في اجخار

 .ؤلاحشاءؽذد الىخذاث اإلاسجلت بؾذ 

  ٌدا  اليلُت إلدساج الخغحراث.  إلاىغىمتٌؾخمذ ٍو

: إحساءاث إيقاف القيد.
ً
 سادسا

  خالٌ اإلاذة اإلاؾلىت في خطت الففل الضمىُت. ؤلاحشاءًخم جىفُز 

  له ما  هكشاساجًلىم اإلاشؼذ ألاوادًمي بمعاؽذة الطالب في اجخار 
ً
 ًترجبومؾشفت أظباب ؤلاًلاف مىضحا

 مً جأخش في معحرجه الذساظُت.

  .داٌ إلاسجل اليلُت ًذسج في اإلاىغىمت الالىتروهُت  ٌؾخمذ ٍو

 : إحساءاث البدء في الدسجيل مضسوع الخخسج .
ً
 سابعا

  ًًؽذد الىخذاث اإلاطلىب للدسجُل باإلاؽشوؼ. أهجضواًدفش اإلاشؼذ ألاوادًمي الطالب الز 

  جخابؾُتًدُل اللائمت لشئاظت اللعم الجخار ما ًلضم مً ئحشاءاث. 

 .فه باللىائذ  جىؽُت الطالب بؾذد الففٌى اإلاعمىح بها الهجاص اإلاؽشوؼ وحؾٍش

: إحساءاث معالجت املضاكل الىفسيت والاحخماعيت للطالب.
ً
 ثامىا

  الىفعُت والاحخماؽُت للطالب في ًماسط اإلاشؼذ ألاوادًمي دوسه التربىي في مذ ًذ الؾىن واإلاعاؽذة

 الحذود التي ٌعخطُؿ اإلاعاؽذة فيها.

  له ئلى الجهاث مؽاسهت سئِغ اللعم في مؾالجت الحاالث التي ًفؾب الخؾامل مؾها ومً جم جدٍى

 املخخفت في اليلُت مؿ حشجؾُه ؽلى مشاحؾتها والاظخفادة منها.
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 .ت اإلاؾلىماث  الحفاظ ؽلى الذسحت اللفىي مً ظٍش

 
ً
 : إحساءاث الامخحان الخكميلي للطالب.جاسعا

 .ًلذم الطالب همىرج الامخدان الخىمُلي للعم الذساظت والامخداهاث باليلُت 

  خدلم مً مطابلخه لؽشوط اإلاطلىبت إلحشاء الامخدان ًشاحؿ اإلاشؼذ ألاوادًمي ملف الطالب ٍو

 الخىمُلي.

  دُله لشئِغ اللعم للبذء في ؤلاحشاءاث الخخابؾُت واخالخه للعم الذساظت ٌؾخمذ اإلاشؼذ الىمىرج ٍو

 والامخداهاث باليلُت.

 .ًدخفػ بيسخت في ملف الطالب ألاوادًمي 

: إحساءاث حسليم هماذج 
ً
 للطالب. 4،2عاصسا

  2بؾذ اؽخماد حسجُل اإلاىاد للطالب في بذاًت الففل ٌعلم اإلاشؼذ للطالب وسخخه مً همىرج سكم . 

 ؾخم.دها مً سئِغ اللعم بؾذ اؽخماد الىخائج النهائُت ل لففل ٌؾذ اإلاشؼذ همىرج هخائج الطالب َو

 واإلاسجل.

  4بؾذ اؽخماد ٌعلم اإلاشؼذ للطالب وسخخه مً همىرج سكم . 

 عضس : إحساءاث قبول وحسجيل للطالب. الحادي

 .في للطالب اإلاىدعبحن الجذد لخدذًذ سغباتهم  ًخم الخؾٍشف بؽشوط اللبٌى والدسجُل في الُىم الخؾٍش

 خخاس الخخفالطالب همىرج الخيعِب  ًملئ  اإلاىاظب وفم سغبخه. قٍو

  ل ملفاث اإلايعُحن لللعم بؾذ احخماؼ ميعلي الذساظت والامخداهاث بحن اإلاخلذمحن  للمفاللتًخم جدٍى

 للذساظت باللعم.

  ًًؾلً ؽً اإلاىدعبحن في لىخت ؤلاؽالهاث للخىاـل مؿ اإلاشؼذ  ئحشاءاث حسجُل اإلالشساث. وإلجمامَو

 الثاوي عضس: إحساءاث جقديم الخظلم للطالب.

 بؾذ ـذوس كىائم اإلاىدعبحن. لألكعامالخيعِب  ًلذم الطالب همىرج الخغلم الخاؿ باللبٌى و 

  ىغش فُه بؽيل ؽاحل ختى ال ًخأزش الطالب ٌؾشك الخغلم ؽلى لجىت الؽياوي والخغلماث باللعم ٍو

ل. باهتهاء  فترة الدسجُل والخجًز
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ُت اللج ىت لللعم ومنها للعم الذساظت والامخداهاث باليلُت إلؽادة الىغش في الخيعِب جداٌ جـى

 واجخار ما ًلضم مً ؤلاحشاءاث.

 من هخائج جظلماث الطالب. الاسخفادةالثالث عضس: إحساءاث 

 ش  ؽً هخائج الاظخبُاهاث لشئِغ اللعم. ًلذم ميعم الجىدة جلٍش

 ش في مجلغ اللعم و  جدعُيُت بالخفىؿ. ثكشاسا  جخخز ًىاكؾ الخلٍش

  ؤلاحشاءاثًخابؿ ميعم البرهامج جىفُز. 

 السابع عضس: إحساءاث: جحديد هقاط القوة والضعف للطالب.

  البُاهاث في همىرج الحالت ً  الفشدي  ألاوادًمُتًلىم اإلاشؼذ بالفدق اإلاعخمش للملف وجذٍو

 .ًلىم بخدلُل البُاهاث وجدذًذ هلاط المؾف واللىة للطالب 

  الثالث والشابؿ. ؤلاحشاءوفم  الدعلعلُتالخطىاث  وإجمامهمىرج الطالب اإلاخؾثر واإلاخفىق ًخم حؾبئت 

    

 الخامس عضس: إحساءاث دعم ذوي إلاعاقت.

 .ًخم جخفُق مشؼذ للطالب املحاٌ للذساظت باللعم مً روي الاخخُاحاث الخاـت 

  الغشوف اإلاىاظبت الخخُاحاث ًخىاـل اإلاشؼذ مؿ مىخب الخذمت الاحخماؽُت لليلُت للخؾشف ؽلى

 للطالب.

 ًيعم مؿ سئاظت اللعم وميعم الذساظت والامخداهاث لخخفُق اللاؽاث والغشوف اإلاالئمت له 

 أزاء الطالب حول أداء أعضاء هيئت الخدزيس. اسخطالعالسادس عضس: إحساءاث 

 .ٌؾذ ميعم الجىدة باللعم الاظخبُاهاث 

 ؿ الاظخبُاهاث في نهاًت الففل  الذساس ي. ًخم جىَص

 .ش بالخفىؿ لشئِغ اللعم داٌ جلٍش  جدلل الاظخبُاهاث مً كبل ميعم الجىدة ٍو
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 

 

 

 

 

 

 قــــــــــــــــــــــــاملالح
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 (1-) ػ ألاوادًمي ؤلاسؼادهمىرج 

 

خ اوؾلاد الللاء ؤلاسؼادي  :بىم.......................... اإلاىافم  : العاؽت     2021  \      \       :ًىم وجاٍس
 

 البُاهاث الشخفُت للطالب أو الطالبت

 سكم اللُذ:                                الففل الذساس ي: اظم الطالب :

 الىخذاث اليلُت املجخاصة :            

 الىخذاث اليلُت اإلاخبلُت :
 (        اإلاؾذٌ الففلي )         (     اإلاؾذٌ التراهمي  :)     

 اللُذ   : )          (    ئًلافؽذدا إلهزاساث :)        (    ؽذد  سجل اإلاؽشوؼ  )       (

 مىلىؼ الللاء ؤلاسؼادي بحن اإلاشؼذ ألاوادًمي والطالب :

 . 2)     (اظخالم همىرج  )     ( الدسجُل باإلالشساث الذساظُت )الحجض اإلابذئي( 

 4)     ( اظخالم همىرج  )     ( ؽملُاث الحزف وؤلالافت 

 )      (جلذًم ؼيىي  )      (مشاحؾت الخطت الذساظُت .

 )      (الخأحُل والاهلطاؼ ؽً الذساظت . كُذ الففل دساس ي ئًلاف)      (

 :أخشي  أظباب)      ( 

 اإلاؽىالث التي حؾىق جلذمه الذساس ي : 

مؽيلت احخماؽُت  .     )        مؽيلت هفعُت .    )      (  )      (مؽيلت مؿ صمالء    )      ( .  أظخار)      (مؽيلت مؿ 

 (مؽىالث أخشي 

 مىلىؼ الللاء ؤلاسؼادي  :

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

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

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

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

 هخائج الللاء ؤلاسؼادي  :

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

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

............................................................................................................................................................ 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

ُت اإلاشؼذ ألاوادًمي:  جـى

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

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

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

 الخىكُؿ......................................... :...................................ألاوادًمياظم اإلاشؼذ 

 الخىكُؿ......................................... الطــــالب:...................................اظم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

41 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 (4 -)ش الجماعي إلازصاد هموذج

 ووسخت إلالف ؤلاسؼاد ألاوادًمي باللعم( ألاوادًمي)جىلؿ الىمارج في ملف الطالب  

 العاؽت:.....................         2021   .  /       /ىم.......................... اإلاىافم:     ًاوؾلاد الللاء ؤلاسؼادي  

 الففل الذساس ي ...................... ؽذد طالب املجمىؽت ؤلاسؼادًت )         (

 هخائج ؤلاسؼاد الجماعي مىلىؼ ؤلاسؼاد الجماعي الخىكُؿ ا ظم الطالب / الطالبت ث

1     

2   

3   

4   

5   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 الخىكُؿ ..............................         اإلاشؼذ الاوادًمي :..........................................                    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

)شهموذج 
ً
 (3-حلست فحص وجقييم ملف الطالب املخعثر دزاسيا

 ووسخت إلالف ؤلاسؼاد ألاوادًمي باللعم( ألاوادًمي)جىلؿ الىمارج في ملف الطالب  

 م     2021  \      \ىم.......................... اإلاىافم:       ًحلعت الفدق والخلُُم ؤلاسؼادي  :اوؾلاد 

   ألاكاديميأوال : فحص ملف الطالب 

 سكم اللُذ

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

 اظم الطالب:

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

 اإلاعخىي الذساس ي

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

 اإلاؾذٌ الففلي

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

 اإلاؾذٌ التراهمي

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

 هلاط اللىة هلاط المؾف

1-........................................................................... 

2-............................................................................ 

3-............................................................................ 

1-........................................................................... 

2-............................................................................ 

3-............................................................................ 

 : دزاست الحالت 
ً
 والحلول  بوسياالاوبيان  ألاكاديميتثاهيا

 ئحشاءاث الخخلق مً أظباب الخؾثر الذساس ي أظباب الخؾثر الذساس ي

1-........................................................................... 

2-............................................................................ 

3-............................................................................ 

1-........................................................................... 

2-............................................................................ 

3-............................................................................ 

الطالب  ًلش  ألاوادًمياإلاىاظبت للشفؿ مً اإلاعخىي  ؤلاحشاءاث واهخلاء  ألاظباب  حاظدُمامؿ الطالب  :  بؾذ  ؤلاحشاءاثزالثا  : مىاكؽت 

 بالخىفُز   بالتزامه

.................................................. الطالب :...............................ألاوادًمياإلاؽشف    سئِغ اللعم:........................................ 

...................الخىكُؿ :............ الخىكُؿ :............................... الخىكُؿ :...............................  

 : هخائج املخابعت جىفير إلاحساءاث
ً
 زابعا

 مخابؾت الطالب في الففل الذساس ي الخالي ولىخػ الخالي  :     

 اسجفاؼ مؾذٌ الففلي                                                                                  اهخفاك اإلاؾذٌ الففلي   

 ؽذم التزام الطالب بالخطت ؤلاسؼادًت                                                                      ؽذم التزامه بمخابؾت مدالشاجه 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 مً الطالب خٌى دؽم البرهامج لهم اظخبُان الظخطالؼ آساء روي الاخخُاحاث الخاـت

 أخي الطالب / أختي الطالبت:

الاظخبُان ئلى اظخطالؼ آسائىم فُما ًخؾلم بمذي جىفش دؽم البرهامج لزوي الاخخُاحاث الخاـت مً الطالب، يهذف هزا 

 ئلـــــى الاسجلاء باإلاعخىي 
ً
  ظؾُا

ً
مً خالٌ ئحابخً. لزا ًشحـى ولؿ ؽالمت  لشظالت البرهامج وأهذافه، ورلًألاوادًمي وجدلُلا

  ى ًمىً الاظخفادة مً أسائً في الاسجلاء بالؾملُت الخؾلُمُت( أمام الخلُُم اإلاىاظب مً وحهت هغشن، خت√)

 مؾلىماث ؽامت: 

:(اخخُاسي اظم الطالب/الطالبت: ) :الجيغ ...........................................................    أهثى  رهش 

 

  مىلىؽاث الاظخبُان ث
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أحياها

ً
  هادزا

ً
 أبدا

      ممشاث خاـت بزوي الاخخُاحاث الخاـت. ًىفش البرهامج 1

2 
عُت ألاهثر مالئمت للملشساث  ًخم جخفُق اللاؽاث الخذَس

 اإلاسجل بها طالب مً روي الاخخُاحاث الخاـت.
     

3 
جخىافش بمبجى البرهامج مشافم الخذماث الخاـت بزوي 

 الاخخُاحاث الخاـت. 
     

4 
ًىفش البرهامج وىادس مإهلت للخؾامل مؿ روي الاخخُاحاث 

 الخاـت. 
     

5 
ًشاعي ؽمى هُئت الخذَسغ عشوف الطالب مً روي 

 الاخخُاحاث الخاـت.
     

6 
ًخفق اإلاشؼذ ألاوادًمي الىكذ اليافي لطالبه مً روي 

 الاخخُاحاث الخاـت.
     

7 
روي  جخىفش باإلاؾامل الخجهحزاث الالصمت للطالب مً

 الاخخُاحاث الخاـت.
     

8 
أؼؾش بالشلا بؽيل ؽام ؽً معخىي الخذمت اإلاخىفشة لزوي 

 الاخخُاحاث الخاـت في البرهامج.
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ٌ  مذي التزام مشؼذيهم ألاوادًمُحن بأداء مهامهم   اظخبُان الظخطالؼ آساء الطالب خى
 

 أخي الطالب / أختي الطالبت:

 ئلـــــى الاسجلاء 
ً
يهذف هزا الاظخبُان ئلـــى اظخطالؼ آسائىم فُما ًخؾلم بمذي التزام اإلاشؼذًً ألاوادًمُحن بأداء مهــامهم، ظؾُا

 
ً
ــــى ولؿ ؽالمت ) لشظالت البرهامج وأهذافه، ورلًباإلاعخىي ألاوادًمي وجدلُلا ( أمام الخلُُم √مً خالٌ ئحابخً. لزا ًشحـ

                                                           هغشن، ختى ًمىً الاظخفادة مً أسائً في الاسجلاء بالؾملُت الخؾلُمُت.اإلاىاظب مً وحهت 

                                               

 مؾلىماث ؽامت:  

:(اخخُاسي اظم الطالب/الطالبت: ) :الجيغ ...........................................................    أهثى  رهش 
 

  مىلىؽاث الاظخبُان ث
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أحياها

ً
  هادزا

ً
 أبدا

1 
مجاٌ جخفق مشؼذي ألاوادًمي ًخىافم مؿ مجاٌ 

 جخفص ي.
     

2 
ٌؾلً اإلاشؼذ ألاوادًمي مؿ بذاًت الففل الذساس ي ؽً حذٌو 

 أظماء الطالب الخابؾحن له.ًخممً 
     

3 
ٌؾلً اإلاشؼذ ألاوادًمي مؿ بذاًت الففل الذساس ي ؽً حذٌو 

 مىاؽُذه الخاـت باإلسؼاد.
     

4 
ٌعاؽذوي اإلاشؼذ ألاوادًمي في حسجُل اإلالشساث الذساظُت 

 اإلاىاظبت. 
     

      ًلضمجي اإلاشؼذ ألاوادًمي ؽلى جشاجبُت اإلالشساث الذساظُت.  5

6 
ًلىم اإلاشؼذ ألاوادًمي بخأدًت خذمت ؤلاسؼاد ألاوادًمي في 

 الىكذ اإلاىاظب.
     

      ًلتزم اإلاشؼذ ألاوادًمي باإلاىاؽُذ اإلاؾلىت. 7

8 
أؼؾش بالشلا بؽيل ؽام ؽً معخىي خذمت ؤلاسؼاد 

 ألاوادًمي في البرهامج.
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 ٌ   اظخبُان الظخطالؼ آساء مىعفي كعم الدسجُل خى

ت إلحشاءاث اللبٌى والاهخلاٌ مً وإلى البرهامج اإلاشاحؾت  الذوٍس

 

 أخي اإلاىعف / أختي اإلاىعفت:

 
ً
ت إلحشاءاث اللبٌى والاهخلاٌ مً وإلى البرهامج، ظؾُا يهذف هزا الاظخبُان ئلى اظخطالؼ آسائىم فُما ًخؾلم باإلاشاحؾت الذوٍس

 
ً
( √مً خالٌ ئحابخً. لزا ًشحــى ولؿ ؽالمت ) وأهذافه، ورلًلشظالت البرهامج ئلى الاسجلاء باإلاعخىي ألاوادًمي وجدلُلا

                                    أمام الخلُُم اإلاىاظب مً وحهت هغشن، ختى ًمىً الاظخفادة مً أسائً في الاسجلاء بالؾملُت الخؾلُمُت.

                                                                      

 مؾلىماث ؽامت:  

 ............         .................... الففت: ..........2        .........     .....................  اظم اإلاىعف/اإلاىعفت: )اخخُاسي(...................1
 

  مىلىؽاث الاظخبُان ث
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أخُاها

ً
  هادسا

ً
 أبذا

1 
 ئحشاءاثًلتزم اللعم بخطبُم الالئدت الذاخلُت لليلُت إلجمام 

 الخيعِب والدسجُل بالبرهامج.
     

2 
 مؿ سظالخه وأهذافه 

ً
ًخم جيعِب الطالب للبرهامج اوسجاما

 وخططه الخىفُزًت.
     

      البرهامج ملتزم بلبٌى الطالب خعب ئمياهُاجه الاظدُؾابُت. 3

4 
البرهامج ملتزم باجمام ئحشاءاث كبٌى الطالب خعب دلُل 

 اإلاؾخمذ.  ؤلاحشاءاث
     

      اللبٌى في البرهامج بؽيل دوسي.  ئحشاءاثجخم مشاحؾت  5

6 
البرهامج ملتزم بخطبُم الالئدت الذاخلُت لليلُت إلجمام 

 ئحشاءاث اهخلاٌ الطالب مً وإلى البرهامج.
     

7 
اإلاؾخمذ الهخلاٌ الطالب  ؤلاحشاءاثدلُل  باجباؼًلتزم البرهامج 

 مً وإلى البرهامج..
     

      الاهخلاٌ مً وإلى البرهامج بؽيل دوسي. ئحشاءاثجخم مشاحؾت  8

9 
والاهخلاٌ مً اللبٌى  ئحشاءاثأؼؾش بالشلا بؽيل ؽام ؽً 

 .وإلى البرهامج
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 جغلماتهم فُما ًخق اللبٌى والاهخلاٌفي  اظخبُان الظخطالؼ آساء الطالب خٌى الىغش 
 

 أخي الطالب / أختي الطالبت:

 ئلى 
ً
يهذف هزا الاظخبُان ئلى اظخطالؼ آسائىم فُما ًخؾلم بالىغش في جغلماث اللبٌى والهخلاٌ مً وإلـى البرهامج، ظؾُا

 
ً
( أمام  √مً خالٌ ئحابخً. لزا ًشحــى ولؿ ؽالمت )  لشظالت البرهامج وأهذافه، ورلــــًالاسجلاء باإلاعخىي ألاوادًمي وجدلُلا

 الخلُُم اإلاىاظب مً وحهت هغشن، ختى ًمىً الاظخفادة مً أسائً في الاسجلاء بالؾملُت الخؾلُمُت

 مؾلىماث ؽامت: 

:(اخخُاسي اظم الطالب/الطالبت: ) :الجيغ ...........................................................    أهثى  رهش 
 

  مىلىؽاث الاظخبُان ث
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أحياها

ً
  هادزا

ً
 أبدا

1 
البرهامج ملتزم بخطبُم الالئدت الذاخلُت لليلُت فُما ًخق 

 ئلى البرهامج.الخيعِب 
     

2 
البرهامج ملتزم بخطبُم الالئدت الذاخلُت لليلُت فُما ًخق 

 الاهخلاٌ مً وإلى البرهامج.
     

3 
ٌعمذ للطالب بخلذًم طلب جغلم فُما ًخق الخيعِب ئلى 

 البرهامج. 
     

4 
ٌعمذ للطالب بخلذًم طلب جغلم فُما ًخق الاهخلاٌ مً 

 وإلى البرهامج.
     

5 
ًلىم كعم الذساظت والامخداهاث باإلؽالن ؽً مىاؽُذ كبٌى 

 طلباث الخغلم الخاـت بالخيعِب.
     

6 
الخاـت بالخيعِب كبل بذء  ًخم الىغش في طلباث الخغلم

 الففل الذساس ي.
     

7 
ًلىم كعم الذساظت والامخداهاث باإلؽالن ؽً مىاؽُذ كبٌى 

 طلباث الخغلم الخاـت باالهخلاٌ مً وإلى البرهامج. 
     

8 
ًخم الىغش في طلباث الخغلم الخاـت باالهخلاٌ مً وإلى 

 البرهامج كبل بذء الففل الذساس ي.
     

9 
أؼؾش بالشلا بؽيل ؽام ؽً آلُت الىغش في طلباث الخغلم 

 .والاهخلاٌ مً وإلى البرهامجفُما ًخق اللبٌى 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 

 

 

 

 رابعا: دلٌل إجراءات الشكاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

48 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة صبراتة

 كلٌة الهندسة صبراتة

 دنٍم تقذٌى انشكبوي وانًقترحبد

 انهنذسخ  ثرنبيج انهنذسخ انجٍئٍخ  -كهٍخ انهنذسخ صجراتخ 

 

ؽواف أَُزل٤لح ٖٓ ُألُزول٣ْ فلٓبد ػ٠ِ أػ٠ِ َٓزٟٞ  اُجوٗبٓظٖٓ ٓ٘طِن هؤ٣خ ٝهٍبُخ 

 أُإٍَخ ٣غت ػ٠ِ أُإٍَخ إٔ:

 .اُجوٗبٓظولٜٓب ٣هخ ػ٠ِ رول٣ْ أ١ ٓوزوػ ُزؾ٤َٖ اُقلٓبد اُز٢ الاالؽواف ماد اُؼ٣شغغ اُجوٗبٓظ ❖

   به ٍِج٤خ ػ٠ِصآٝاَُؼ٢ ُؾِٜب ٝرو٤َِ أ١  ١هخ ػ٠ِ رول٣ْ اُشٌبٝالاالؽواف ماد اُؼ٣شغغ اُجوٗبٓظ  ❖

  (٤ٛئخ رله٣ٌ ػؼٞ –ٓٞظق  –ؽبُت ) كوك ٖٓ اكواك ا٤ٌُِخ  ٌَُاُطبُت ٝاُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ. ٣ٝؾن      

   ً  ٝثٔغوك رول٣ٔٚ اُجوٗبٓظولٜٓب ٣ػٖ ٗٞػ٤خ اُقلٓخ اُز٢  ثإٔ ٣زولّ ثشٌٟٞ ئما ًبٕ ؿ٤و هاػ٤ب

 ٣٘ظو ئ٤ُٜب. ُٖا٤ٌُل٣خ ٝأُغُٜٞخ ٍٞف  ١ُِشٌٟٞ ٤ٍزْ اُزؾون ٖٓ عل٣زٜب ٝاُشٌبٝ

، ُٜٝنا كإ  اُجوٗبٓظولٜٓب ٣ٝأُوزوؽبد أُولٓخ رـن٣خ هاعؼخ ػٖ اُقلٓبد اُز٢  ١رزؼٖٔ اُشٌبٝ ❖

 ً  ُزؾ٤َٖ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ ثب٤ٌُِخ ًٝنُي رؾ٤َٖ ٝرغ٣ٞل اُؼَٔ  ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ رؼزجو ٓظلها ٛبٓب

 االكاه١.     

 ٝأُوزوؽبد . ١ُغ٘خ  اُشٌبٝ فالٍٝأُوزوؽبد ٖٓ  ٣١زْ كؾض اُشٌبٝ ❖

 .ٝػلّ ئػواه اُطبُت ثَجت شٌٞاٙ ١ُِشٌبٝ اُزبٓخؽزلبظ ثبَُو٣خ االل٢ اُشٌٟٞ أُولٓخ ٓغ ضاُجز ❖

 كواك اُؼب٤ِٖٓ االأٝ أُوزوؽبد ٖٓ ع٤ٔغ  ٣١زْ ر٘ظ٤ْ ٗلٝاد ٝٝهُ ػَٔ ُ٘شو صوبكخ رول٣ْ اُشٌبٝ ❖

 ثب٤ٌُِخ.     

 ٝأُوزوؽبد ُطبُت ٓوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ٝاُلهاٍبد اُؼ٤ِب  ١ُشٌبٝارٞكو ػلك ًبك٢ ٖٓ ط٘بك٣ن  ❖

 ٝاُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ.     

 ثبُجوٗبٓظ  ١أ١ ٓوزوؽبد أٝ شٌبٝ ٢ُزِو ثبُجوٗبٓظٌُزو٢ٗٝ ُِغ٘خ اُشٌب١ٝ ٝأُوزوؽبد ئاٗشبء ا٤ٔ٣َ  ❖

 ٝمُي ٖٓ أعَ ػوع  اُجوٗبٓظطلؾخ فبطخ ُِغ٘خ اُشٌب١ٝ ٝأُوزوؽبد ػ٠ِ ٓٞهغ  ٝاٗشبء     

 آهائْٜ ػ٠ِ ٤ٍو اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ. ٓوزوؽبرْٜ ٝئثلاء     

 

 اُٜلف:

 ٓغ أُٞظل٤ٖ ٝاػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌاُطِجخ ٝٗظبّ ئكاه١ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ شٌب١ٝ  اُجوٗبٓظ  ٟإٔ ٣ٌٕٞ ُل

 :ػٔبٕ 

 ٍو٣خ اُشٌٟٞ.• 

 ػلّ رؼوه اُطبُت/أُٞظق/ػؼٞ ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثَجت شٌٞاٙ.• 

 ٍوػخ اُجذ ك٢ اُشٌٟٞ.• 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
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 اُشٌب١ٝ ٝأُوزوؽبد: ٢أٍب٤ُت رِو

 ٝأُوزوؽبد ػٖ ؽو٣ن: ٣١زْ رِو٢ ٝاٍزوجبٍ اُشٌبٝ

 ط٘لٝم اُشٌب١ٝ أُزٞكو ث٢٘ٔ اُجوٗبٓظ. 

  ً ٌُزو٢ٗٝ اُقبص ثِغ٘خ رِو٢ اُشٌب١ٝ اإلػجو اُجو٣ل  اٍزوجبٍ اُشٌب١ٝ ٝأُوزوؽبد اٌُزو٤ٗٝب

 .ًبك٤٤ٔ٣ٖ ُِطبُتاألٝأُوزوؽبد اٝ ػٖ ؽو٣ن أُشوك٤ٖ 

  ٝاٍزوجبٍ اُشٌب١ٝ ٝأُوزوؽبد ثظٞهح شل٣ٞخ ث٤ٖ أػؼبء اُِغ٘خ ٝاُطوف أُولّ ُِٔوزوػ ا

 اُشٌٟٞ.

 اُ٘لٝاد أٝ أُؾبػواد  فالٍهخ الماد اُؼ األؽوافٝ أػؼبء اُجوٗبٓظٍ أُ٘بهشبد ث٤ٖ الٖٓ ف

 اُِوبءاد اُز٢ رغو٣ٜب ئكاهح ا٤ٌُِخ. اُؼبٓخ أٝ

 ٝكاه٣خاإلاُؼ٤ِٔخ ٝ اُجوآظٝأُوزوؽبد ػٖ ؽو٣ن هؤٍبء  ١اٍزوجبٍ اُشٌب. 

 افزظبطبد اُِغ٘خ:

 ٝثأ١ ٖٓ اٝ  ط٘لٝم اُشٌب١ٝ أُزٞكو ثب٢٘٤ٌُٔزو٢ٗٝ إلُٝأُوزوؽبد ػجو اُجو٣ل ا ١رِو٢ اُشٌب

 اُطوم اَُبثوخ.

  اُؼب٤ِٖٓ  األكواك٣زْ ر٘ظ٤ْ ٗلٝاد ٝٝهُ ػَٔ ُ٘شو صوبكخ رول٣ْ اُشٌٟٞ أٝ أُوزوػ ٖٓ ع٤ٔغ

 .ثبُجوٗبٓظ

 ٝ١اُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ ٣ٝزْ اٍزجؼبك اُشٌبٝ األكواكٝأُوزوؽبد أُولٓخ ٖٓ هجَ  ١رظ٤٘ق اُشٌب 

٣زْ  الٝ  ٝاُز٢ ُْ ٣نًو ك٤ٜب اٍْ طبؽجٜب ؽ٤ش رؾلع الئن ٝأٌُزٞثخ ثأٍِٞة ؿ٤و أُغُٜٞخ

 ك٤ٜب. شكؾظٜب ٝاُج

  ٘وبؽ اُـبٓؼخ اُقبطخ ػٖ ثؼغ اُ ُالٍزلَبهٝأُوزوؽبد  ١اُشٌبٝألطؾبة رؾل٣ل ٓٞاػ٤ل

 أُوزوػ أُولّ. ثبُشٌٟٞ أٝ

  ٖٓ أػؼبء اُجوٗبٓظػوع روو٣و فبص ثبُٔوزوؽبد ٝاُشٌب١ٝ ػ٠ِ اُِغ٘خ أُشٌِخ ٝأُؼزٔلح 

 ك٤ٜب. شُِج اُِغ٘خأُوزوؽبد ٝاُشٌب١ٝ ٝارقبم هواه ٗؾٞ رٞع٤ٜٜب ئ٠ُ  ُٔ٘بهشخ ٛنٙ

 

 آ٤ُخ ػَٔ اُِغ٘خ:

 ثبُقطٞاد اُزب٤ُخ: ١: روّٞ ُغ٘خ اٍزوجبٍ اُشٌبٝالً أٝ

  هزواؽبد ٝاُشٌب١ٝ ك٢ أٍٝ ٣ّٞ ػَٔ ٖٓ ًَ أٍجٞع أٝ ًِٔب كػذ اُؾبعخ ُنُي.االكزؼ ط٘بك٣ن 

  هجَ ُغ٘خ ثؾؼٞه هئ٤ٌ اُِغ٘خ. ١هزواؽبد ٝاُشٌبٝاالكزؼ ط٘بك٣ن ٖٓ 

 ْك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك شٌب١ٝ ٝ ٣زْ ر٘ظ٤ْ ٓؾؼو كزؼ فبص ثٌَ ط٘لٝم ٣ٝزْ ئػطبء أُؾؼو هه

 ثنُي.رل٣ٖٝ ٓؾؼو  ٣زْ

 ٝٝأُوزوؽبد ك٢ ٗٔٞمط ٓؼل. ١رظ٤٘ق اُشٌب 

  ٝرلو٣ؾ اُج٤بٗبد  ١أٝ اُشٌٟٞ. ٣ٝزْ رَغ٤َ اُشٌٟٞ ك٢ ٍغَ اُشٌبٝ ُالهزواػئػطبء ههْ ر٢ََِِ

ٝؽَت ههٜٔب اُز٢ََِِ، ٓغ ئػطبء ًَ ٝص٤وخ ٓوكوخ ثبُشٌٟٞ ٗلٌ  ١ثٜب ك٢ ٍغَ اُشٌبٝ اُٞاهكح

 اُز٢ََِِ. ههْ اُشٌٟٞ
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 ٝأُوزوؽبد ثبُقطٞاد اُزب٤ُخ: ١ض اُشٌبٝصب٤ٗب : روّٞ ُغ٘خ كؾ

 :ًَبثبَُ٘جخ ُِٔش

  كهاٍخ اُشٌٟٞ ٖٓ هجَ اُِغ٘خ أُشٌِخ ُزؾل٣ل اُغٜخ أُؼ٤٘خ ثبُشٌٟٞ ٝرؾل٣ل اُلزوح اُي٤٘ٓخ

 إلعبثخ ػ٤ِٜب ئٕ أٌٖٓ مُي.ُ أُطِٞثخ

 .ٌٟٞئهٍبٍ َٗقخ ٖٓ اُشٌٟٞ ئ٠ُ اُغٜخ أُؼ٤٘خ ثبُش 

  أُلح اُي٤٘ٓخ أُؾلكح ثبُشٌٟٞ.الثٜب ؽَ أُشٌِخ فٓزبثؼخ اُوك ٓغ اُغٜخ أُ٘ٞؽ ٍ 

 .ػ٘ل ٝهٝك اُوك ٖٓ اُغٜخ أُؼ٤٘خ ٣زْ ئعبثخ ٓولّ اُشٌٟٞ ػٖ ؽو٣ن اُِغ٘خ 

 ٝ٣َزجؼل اُؼؼٞ  ١ك٢ ؽبُخ إٔ اُشٌٟٞ رزؼِن ثأ١ ػؼٞ ٖٓ أػؼبء ُغ٘خ أُوزوؽبد ٝاُشٌب

 ٓ٘بهشخ ٓٞػٞع اُشٌٟٞ ثقظٞطٚ. أُؼ٢٘ ٤ُزْ

 ٣ؼبف ئ٤ُٚ

  ٟٝالً           ئػطبءٛب ههٔب ٓز٣ََِٝزْ ٣زْ ئٛٔبُٜب  الٓغُٜٞخ أُظله رَغَ ك٢ ٍغَ فبص ٝاُشٌب

 االهزواؽبدٖٓ هجَ ُغ٘خ ٓب آٌٖ  ٖٓ ٓؾز٣ٞبرٜب ٝ االٍزلبكح٣زْ كهاٍزٜب ٖٝٓ صْ ػجبهح ٓغٍٜٞ ٝ

 ٝرؾلع.١ ٝاُشٌبٝ

 

 ثبَُ٘جخ ُِٔوزوؽبد:

  ئ٠ُ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ُِلهاٍخ ٖٓ ؽ٤ش اُزطج٤ن هزواػ االكهاٍخ أُوزوػ ٖٓ هجَ اُِغ٘خ، صْ ٣زْ هكغ

رْ  أُوزوػثبٕ  االهزواػؽ ٓولّ ٣زْ ئثال ٖٙٓ ثؼلٛب ئ٠ُ اُغٜخ أُؼ٤٘خ ثبُز٘ل٤ن ٝك٢ ؽبُخ اػزٔبك

 اػزٔبكٙ ٓغ ٓ٘ؾٚ فطبة شٌو ٖٓ ا٤ٌُِخ.

 ٝأُوزوؽبد ثبُقطٞاد اُزب٤ُخ: ١صبُضب : روّٞ ُغ٘خ ٓزبثؼخ اُشٌبٝ

ثبُوواهاد أٝ اُؾٍِٞ اُز٢ رْ اُزٞطَ ئ٤ُٜب ٝمُي ػٖ ؽو٣ن أؽل ّ أطؾبة اُشٌب١ٝ ٣زْ ئػال

 اٍُٞبئَ اُزب٤ُخ:
 

 

 رظبٍ اُشقظ٢ ثظبؽت اُشٌٟٞ.اال 

  ٌزو٢ٗٝ.اإلٌُُزو٢ٗٝ ك٢ ؽبُخ ئٓلاك اُِغ٘خ ثجو٣لٙ اإلػٖ ؽو٣ن اُجو٣ل 

  عزٔبػبد أٝ اُِوبءاد ك٢ ؽبُخ ئما ًبٗذ اُشٌٟٞ ػبٓخ.االػٖ ؽو٣ن 

 

 ٓقوعبد اُِغ٘خ:

  عزٔبػبد اُلٝه٣خ ُِغ٘خ.االٓؾبػو 

  ًَثبُجوٗبٓظاُزوبه٣و اُلٝه٣خ ػٖ ٗشبؽ اُِغ٘خ ٝٓب ارقنرٚ ٖٓ هواهاد ك٢ ؽَ أُشب. 
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 تقدٌم شكوىنموذج 
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 ..............................................................................................: اُشٌٟٞاٍْ ٓولّ 
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 ....................................................................................................... ههْ ٛبرق:
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 ِٓقض أُشٌِخ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 : ٍجن ٝإ رولٓذ ثش١ٌٞ ٖٓ هجََٛ 

 ْٗؼ 

 ال 

 ( َٛ رْ االٍزغبثخ ُِش١ٌٞ اَُبثوخ ث٘ؼْ ) اما ًبٗذ االعبثخ

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

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

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

 


