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انًبدح انضبَٛخ عششح
ال ٚغٕص نهًجزعش أٌ ُٚزمم يٍ عبيعخ إنٗ أخشٖ ،أٔ يٍ ثهذ إنٗ آخش إال ثعذ يٕافمخ يغهس انغبيعخ انًجُٛخ عهٗ
رٕطٛخ يغهس ٙانمسى ٔانكهٛخ ،أٔ انًعٓذ ٔيب ف ٙحكًًٓب ،أٔ انغٓخ انزبثع نٓب انًجزعشٔ ،نغُخ االثزعبس ٔانزذسٚت،
ٔرأٛٚذ انًهحك انضمبف ٙثبنُسجخ نهًجزعض ٍٛنهخبسط

( رى رفٕٚغ انًهحك انضمبف ٙف ٙدٔل االثزعبس ثمشاس يغهس انغبيعخ سلى (  )7ثزبسٚخ :

ْ 1434 /6 /27ـ ،فًٛب ٚخزض ثزغٛٛش انًؤسسخ انزعهًٛٛخ خالل يشحهخ "دساسخ انهغخ ").
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ٌ )1تمذو انًثتعج/ـح بسفع انطهة عثش التٕاتح اإلنكتشٍَٔح نهطهثح انًثتعثٍٍ( سفٍش) لثم تذاٌح انذساسحتًذج
ال تمم عٍ أستعح أشٓش ،يشفمًا تٓاللثٕل انجذٌذ يٍ انجايعح انتً ٌشٌذ اإلَتمال إنٍٓايع تٕظٍح أسثاب
طهة تغٍٍش انجايعح.
ٌ )2مٕو انًهحك انثمافً تإحانح
اإلنكتشٍَٔح(سفٍش).

طهة انًثتعثةانًشفماخ انًطهٕتح إنى جايعح طٍثح

 )3تعذ إسسال انطهة يٍ انًهحمٍح إنى جايعح طٍثح تمٕو
يشجع انًثتعج (جٓح اإلختصاص).

عثش التٕاتح

إداسج االتتعاث ٔانتذسٌة تإحانح انطهة إنى

ٌ )4تى عشض انطهة عهى (انًجهس/انهجُح انًفٕظح ) تانمسى نذساستّٔ ،تعذ رنك ٌشفع سئٍس انمسى
اليحعش إنى عًٍذ انكهٍح العتًادِ.
ٌ )5تى عشض الطهة عهى (انًجهس/انهجُح انًفٕظح)تانكهٍح نًُالشح تٕصٍح انمسى.
 )6يسفع عًٍذ انكهٍحاليحعش إنى يعانً يذٌش انجايعح العتًادِٔ ،تعذْا ٌتى إسجاع انًحعش إنى انكهٍح.
 )7تعذ اعتًاد يعانً انًذٌش تمٕو انكهٍح تإعذاد يزكشج انعشض (ًَٕرج  )C-4انًٕجٕد عهى يٕلع إداسج
االتتعاث ٔانتذسٌة ٔ،سفع اليعايهح يكتًهح تًشفماتٓا إنى إداسج االتتعاث ٔانتذسٌة نتذلٍمٓا تًٍٓذًا
نعشظٓا عهى انهجُح انذائًح نالتتعاث ٔانتذسٌة.
 )8تمٕو انهجُح انذائًح نإلتتعاث ٔانتذسٌة تذساسح انطهة ٔ اتخار انتٕصٍح انالصيح ٔ ،تعذ رنك ٌتى سفع
يعانً انًذٌش
يحعش انهجُح يٍ لثم سعادج ٔكٍم انجايعح نهذساساخ انعهٍا ٔانثحج انعهًٍإنى
العتًادِ.
 )9تعذ اعتًاد يعانً انًذٌش تمٕو إداسج االتتعاث ٔانتذسٌة تشفع انًعايهح تًزكشج عشض عهى أياَح
يجهس انجايعح نعشظٓا يثاششج عهى انًجهس.
 )10تعذ انًٕافمح تمٕو أياَح انًجهس تإعذاد انمشاس ٔتٕلٍعّ يٍ سعادج أيٍٍ انًجهس نشفعّ إنى يعانً
انًذٌش العتًادِ تانتفٌٕط ٍَاتح عٍ يجهس انجايعح.
ٌ )11تى إسسال انًعايهح إنى إداسج االتتعاث
انجايعح نهذساساخ انعهٍا ٔانثحج انعهًً.

ٔانتذسٌةإل عذاد انمشاس انتُفٍزي ٔتٕلٍعّ يٍ سعادج ٔكٍم

 )12تمٕو إداسج االتتعاث ٔانتذسٌة تتضٌٔذ انجٓاخ انًختصح تصٕسج يٍ انمشاسٔ ،صٕسج نهًثتعج/ـح.
 )13تتٕنى إداسج االتتعاث ٔانتذسٌة إغالق انطهة عثش انثٕاتح اإلنكتشٍَٔح (سفٍش).
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قائمظ بالمدتندات والمرفػات المطلوبظ في (تعيير مػر البطثظ)
انغٓخ
انًسئٕلح

انٕصبئك ٔانًُبرط

و

عًٛذ انكهٛخ

رحمك

نى ٚزحمك









اجللسة وتارخيها ويتضمن التايل:





(أ) رٕػٛحاسى انغبيعخ انًشاد انزغٛٛش إنٓٛب ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ حست انمجٕل .
(ة) رٕػٛح انًشحهخ انعهًٛخ انًطهٕثخ .
(ط) رٕػٛح اسى انًذُٚخ ٔانذٔنخ انًشاد انزغٛٛش إنٓٛب ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ .







(د) رٕػٛح يسزٕٖ انغبيعخ انًشاد انزغٛٛش إنٓٛب حست انزظُٛفبد انعبنًٛخ انًشٕٓسح .





(ْـ) رٕػٛح يجشساد رغٛٛش يمش انجعضخ.









1

ًَٕرط سلى ( )C-4انخبص ثـ «يزكشح انعشع» عهٗ انهغُخ انذائًخ نالثزعبس ٔانزذسٚت.

2

اعزًبد يعبن ٙيذٚش انغبيعخ نًحؼش انكهٛخ.

3

ً
صىرة من حمضر (جملس الكلية/اللجنة املفىضة) املختص بالطلب فقط مىضحا به رقم

ً
صىرة من حمضر (جملس القسم/اللجنة املفىضة) املختص بالطلب فقط مىضحا به رقم
اجللسة وتارخيها ويتضمن التايل:

سئٛس انمسى

4

(أ) رٕػٛحاسى انغبيعخ انًشاد انزغٛٛش إنٓٛب ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ حست انمجٕل .
(ة) رٕػٛح انًشحهخ انعهًٛخ انًطهٕثخ .
(ط) رٕػٛح اسى انًذُٚخ ٔانذٔنخ انًشاد انزغٛٛش إنٓٛب ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ .
(د) رٕػٛح يسزٕٖ انغبيعخ انًشاد انزغٛٛش إنٓٛب حست انزظُٛفبد انعبنًٛخ انًشٕٓسح .
(ْـ) رٕػٛح يجشساد رغٛٛش يمش انجعضخ.
ةحست
يشفك ٕٚػح أَّ رى انجحش عٍ يسزٕٖ انغبيعخ يٍ خالل انًٕالع انًعزًذح
انزخظض نهزضجذ يٍ انًسزٕٖ األكبد ًٙٚنهغبيعخ انًجزعش إنٓٛب (انصفحح انًزكٕسج تٓا
انجايعح انًطهٕتح فمط).















6

يشفك ٕٚػح ٔػع انغبيعخ ثأَٓب (يٕلفخ أٔ غٛش يٕلفخ) يٍ يٕلع ٔصاسح انزعهٛى انعبن. ٙ





7

انطهت انًمذو يٍ انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ (سفٛش).





8

خطبة انًجزعش ثًجشساد رغٛٛش يمش انجعضخ.





9

انمشاساد انسبثمخ إٌ ٔعذد.





 10لشاس انزع( ٍٛٛيٕػحاً ثّ سلى انظبدس ٔربسٚخّ) .





 11انٕٓٚخ انٕطُٛخ (طٕسح ٔاػحخ).





5

طبحت انطهت

رُٕ :ّٚانشعبء رشرٛت انًعبيهخ ةحست انزسهسم أعالِ  ،يع إسفبق انمبئًخ ف ٙانًمذيخ .
السلـى انًٕحذ

انزبسٚخ

/

/

ْ14ـ

انًشفمبد
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يزكشح عشع :طهجبد انًجزعض ( ٍٛرغٛٛش يمش ثعضخ )
إلى

ًَٕرط)C-4) :

اللجنظ الدائمظ لالبتطاث والتدريب

من كليظ

سعبدح انًششف عهٗ إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت

انًٕلش

ٌطٍة نُا أٌ َشفك إنٍكى طهة ( رغٛٛش يمش ثعضخ ) انًٕظح تٍاَاتّ أدَاِ لعشض انطهة عهى انهجُح
ف
انذائًح نالتتعاث ٔانتذسٌة.
عميد/ـظ الكليظ
د.

الوظيغظ

التطليمات
حشطبً يٍ إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت عهٗ سشعخ ٔعٕدح رُفٛز انطهتَ ،شعٕ االنزضاو ثبنزعهًٛبد انزبنٛخ أدَبِ:
1
2
3
4

-

رعجئخ انًُٕرط عٍ طشٚك انحبست اٜن.ٙ
اعزًبد انًُٕرط يٍ سئٛس انمسى ٔعًٛذ انكهٛخ يع انخزى انشسً ٙنهغٓخ .
دٔلٛع انعًٛذ (طبحت انظالحٛخ) عهٗ عًٛع طفحبد انًُٕرط .
ٚزى رظذٚش انًُٕرط يٍ ثشَبيظ االرظبالد اإلداسٚخ .
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ًَٕرط)C-4) :

يزكشح عشع :طهجبد انًجزعض ( ٍٛرغٛٛش يمش ثعضخ )
بيانات طلب المبتطث/ـظ

جدول7 - 1 :
رغٛٛش يمش انجعضخ إنٗ

ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

ثبنهغخ انعشثٛخ

اسى عٓخ انمجٕل
اسى انًذُٚخ
اسى انذٔنخ
انزخظض انعبو
نذساسخ يشحهخ

انزخظض انذلٛك
 انًبعسزٛش
 سُخ

انًذح

 انذكزٕساِ
 سُزبٌ

 انضيبنخ

 رخظض دلٛك

 3 سُٕاد  4 سُٕاد  5 سُٕاد

انطهت انًمذو يٍ انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ (ثشَبيظ سفٛش) نهًجزعض ٍٛثبنخبسط سلى

جدول7 - 2 :

بيانات المبتطث/ـظ
( َشعٕ رعجئخ ْزِ انجٛبَبد ثُبءً عهٗ انٕػع انحبن ٙنهًجزعش حست آخش انمشاسد انز ٙطذسد نهًجزعش )

االسى
عٓخ انعًم

انمسى

سلى لشاس االثزعبس
اسى انغٓخ

انًذُٚخ

انزخظض انعبو

سلى لشاس االثزعبس

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ
انذٔنخ

انزخظض انذلٛك

انذسعخ انعهًٛخ

جدول7 - 3 :

 أخشٖ:

ٔربسٚخ

ثزبسٚخ

و

 6 سُٕاد

انسغم انًذَٙ

ثذاٚخ انجعضخ نهًشحهخ انحبنٛخ

 أخشٖ:

يذح االثزعبس
يٛالد٘

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

ْغش٘

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

الػرارات الدابػظ الخاصظ بالمبتطث/ـظ
( َشعٕ ركش عًٛع انمشاساد انز ٙطذسد نهًجزعش خالل فزشح اثزعبصّ ،اثزذاءً يٍ لشاس اثزعبصّ )
ٔربسٚخ

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

َشعٕ ركش عًٛع انمشاساد انز ٙطذسد نهًجزعش (ثعذ طذٔس لشاس االثزعبس) حست انزسهسم انزبسٚخ:ٙ
انًزؼًٍ
ربسٚخ انمشاس
سلى طذٔس انمشاس
َٕع انمشاس

.1

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

.2

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

.3

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

.4

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ
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ًَٕرط)C-4) :

يزكشح عشع :طهجبد انًجزعض ( ٍٛرغٛٛش يمش ثعضخ )
توصيظ مجلس الػدم /اللجنظ

جدول7 - 4 :

( َشعٕ رعجئخ ْزا انغذٔل حست رٕطٛخ يغهس انمسى )

ٕٚط ٙف ٙاعزًبعّ سلى

ٔربسٚخ

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

ثبنًٕافمخ عهٗ طهت انًجزعش/ـخ

انًزؼًٍ

توصيظ مجلس الكليظ /اللجنظ

جدول7 -5 :

( َشعٕ رعجئخ ْزا انغذٔل حست رٕطٛخ يغهس انكهٛخ )

ٕٚط ٙف ٙاعزًبعّ سلى

ٔربسٚخ

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

ثبنًٕافمخ عهٗ طهت انًجزعش/ـخ

انًزؼًٍ

اعتماد مطالي مدير الجامطظ لمحضر الكليظ  /اللجنظ

جدول7 -6 :

ٔربسٚخ

انخطبة سلى

االعتماد

جدول7 -7 :
انظفخ
االسى

اَمش ُْا الدخال انثٍاَاخ

(ْزا انغذٔل العزًبد انطهت ٔانًظبدلخ عهٗ طحخ انجٛبَبد)

سئٛس انمسى

عًٛذ/ـخ انكهٛخ
انختى انشسًً نهجٓح

انزٕلٛع
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( ردم توضيحي إلجراءات طلب تعيير مػر البطثظ )
( )1طبحت انطهت

( )2انًهحمٛخ انضمبفٛخ

 ٚزى سفع انطهت عجش انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ(سفٛش) لجم َٓبٚخ انًشحهخ ثـ ( )4أشٓش.

( )3إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت

( )4انكهٛخ/انمسى

 ٚزى إحبنخ انطهت يٍ انًهحمٛخ إنٗعبيعخ طٛجخ.

 إحبنخ انطهت يٍ اإلداسح إنٗ يشععانًجزعش (عٓخ اإلخزظبص).

 دساسخ انطهت ف ٙيغهس انمسى ٔسفعانًحؼش العزًبدِ يٍ عًٛذ انكهٛخ.
 دساسخ انطهت ف ٙيغهس انكهٛخ ٔسفعانًحؼش إنٗ يعبن ٙانًذٚش العزًبدِ.

( )8يعبن ٙيذٚش انغبيعخ

( )7إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت

( )6انكهٛخ

( )5يعبن ٙيذٚش انغبيعخ

 االطالع ٔانزٕع.ّٛ ثعذ االعزًبد ٚعبد انًحؼش إنٗ إداسحاالثزعبس ٔانزذسٚت.

( )9إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت
 سفع انًعبيهخ ثًزكشح عشع إنٗ أيبَخيغهس انغبيعخ.

 يشاععخ انًعبيهخ ٔرذلٛمٓب. عشع انطهت عهٗ انهغُخ انذائًخنالثزعبس ٔانزذسٚت.
 سفع يحؼش انهغُخ إنٗ يعبن ٙانًذٚشالعزًبدِ.

 إسسبل انًعبيهخ ثًزكشح عشع(ًَٕرط )C-4 :إنٗ إداسح االثزعبس
ٔانزذسٚت رًٓٛذاً نعشػٓب عهٗ انهغُخ.

( )10يغهس انغبيعخ

( )11إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت

( )12طبحت انطهت

 دساسخ انطهت. ثعذ انًٕافمخ ٚزى إعذاد انخطبةٔرٕلٛعّ يٍ سعبدح أي ٍٛانًغهس.
 -اعزًبدِ يٍ يعبن ٙانًذٚش.

 ثعذ إسسبل انًعبيهخ إنٗ إداسح االثزعبسٔانزذسٚت ٚزى إعذاد انمشاس ٔيشاععزّ.
 ٚزى رٕلٛع انمشاس يٍ سعبدح ٔكٛمانغبيعخ نهذساسبد انعهٛب ٔانجحش
انعهً.ٙ

 ثعذ إطذاس انمشاس ٚزى رضٔٚذ انغٓبدانًخزظخ ثظٕسح ئُّ ،طٕسح نظبحت
انطهت.
 رمٕو إداسح االثزعبس ٔانزذسٚت ثئغالقانطهت عجش انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ.

 االطالع ٔانزٕع.ّٛ -ثعذ االعزًبد ٚعبد انًحؼش إنٗ انكهٛخ.

