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انًبدح انشاثؼخ
ٚكٌٕ االثزؼبس نذاخم انًًهكخ ٔخبسعٓب ػهٗ انُحٕ اٜر:ٙ
)1

نهًبعغزٛش فمظ.

)2

نهذكزٕساِ فمظ.

)3

نهًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ يؼبً يغ يشاػبح يب ٔسد ف ٙانفمشح (  )7يٍ انًبدح انضبنضخ.

)4

نهضيبنخ ف ٙانزخظظبد انغجٛخ.

انًبدح انخبيغخ
ٚشزشط الثزؼبس انًؼٛذ أٔ انًحبضش ف ٙانذاخم ٔانخبسط يبٚأر:ٙ
)1

أٌ ٚكٌٕ عؼٕد٘ انغُغٛخ.

)2

أٌ ٚكٌٕ لذ أيضٗ ف ٙخذيخ انغبيؼخ يذح ال رمم ػٍ عُخ يٍ ربسٚخ رؼٚ ُّٛٛكهف خالنٓب ثجشَبيظ ػًم يُبعت رضؼّ نّ انكهٛخ ٔٚمٕو أداؤِ ثُبءً
ػهٗ رنك

( طذسد يٕافمخ يغهظ انزؼهٛى انؼبن ٙػهٗ انغبء ْزا انششط – ٔفك يب عبء ف ٙخغبة يؼبنٔ ٙصٚش انزؼهٛى انؼبن ٙسلى"

/514أ " ٔربسٚخ ْ1431 /3 /27ـ  ،ثبنمشاس سلى"  "1431 /58 /9ف ٙانغهغخ سلى "  "58ثزبسٚخ

ْ 1431 /2 /18ـ  ،ثبنًٕافمخ انغبيٛخ سلى" /2487و ة " ثزبسٚخ ْ1431 /3 /14ـ ) .

)3

أٌ ٚكٌٕ حبطالً ػهٗ لجٕل يٍ عبيؼخ يؼزشف ثٓب أكبدًٛٚبً.

)4

أٌ ٚشافك انًجزؼضخ نهخبسط يحشو نٓب عٛهخ يذح اثزؼبصٓب.

)5

أال ٚزغبٔص ػًش انًجزؼش (  )30ػبيبً نهًؼٛذ ٔ (  )35ػبو ًا نهًحبضش ٔنًغهظ انغبيؼخ االعزضُبء يٍ ْزا انششط.

)6

أٌ ٚزؼٓذ ثبنؼًم ف ٙانغبيؼخ ثؼذ ػٕدرّ يذح رؼبدل فزشح ثؼضزّ ػهٗ األلم.

انًبدح انغبدعخ
ٚزى اال ثزؼبس نذاخم انًًهكخ ٔخبسعٓب ثمشاس يٍ يغهظ انغبيؼخ ثُبءً ػهٗ رٕطٛخ يغهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ أٔ انًؼٓذ ٔيب ف ٙحكًًٓب ٔنغُخ االثزؼبس ٔانزذسٚت ٔٚزضًٍ
ٔفك ألحكبو انًبدح انغبثؼخٔ ،انغبيؼخ انز ٙعٛذسط ثٓب.
انمشاس رحذٚذ انذسعخ انؼهًٛخ انزٕٚ ٙفذ انًجزؼش نهحظٕل ػهٓٛبٔ ،انزخظض انؼبؤ ،انذلٛكٔ ،يذح االثزؼبس ًا

انًبدح انغبثؼخ
ركٌٕ يذح االثزؼبس ػهٗ انُحٕ اٜر:ٙ
)1

عُخ نذساعخ انهغخ ٔٚغٕص نًغهظ انغبيؼخ أٌ ٚغؼهٓب عُز ٍٛئرا رغهت األيش رنك.

)2

عُزبٌ نهًبعغزٛش.

)3

ٔفك نُظبو انجهذ انز٘ ٚذسط ف ّٛانًجزؼش.
صالس عُٕاد نهذكزٕساِ أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙكم انزخظظبد يب ػذا انغت فزحذد يذح دساعزّ ًا

انًبدح انضبيُخ ػشش
ٚكٌٕ االثزؼبس نهذاخم ف ٙانحبالد اٜرٛخ:
)1

يٍ يإعغخ رؼهًٛٛخ ئنٗ يإعغخ رؼهًٛٛخ أخشٖ ف ٙيكبَ ٍٛيخزهف.ٍٛ

)2

يٍ يإعغخ رؼهًٛٛخ ئنٗ يإعغخ رؼهًٛٛخ أخشٖ ف ٙانًذُٚخ َفغٓب.

)3

يٍ فشع ئنٗ فشع داخم انًإعغخ انزؼهًٛٛخ انٕاحذح ٔنكٍ ف ٙيمش ٍٚيخزهف.ٍٛ

انًبدح انغبدعخ ٔانؼششٌٔ
ٚؼبيم انًؼٛذ أٔ انًحبضش انز٘ ٚهزحك ثأحذ ثشايظ انذساعبد انؼهٛب داخم انًإعغخ انزؼهًٛٛخ انٕاحذح ف ٙانًمش َفغّ ،يؼبيهخ انًجزؼش داخهٛب.
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 )1حظٕل (انًششح/ـح) عهٗ قثٕل َٓائ ٙيٍ إحذٖ انجايعاخ انغعٕدٚح ( ،يغ أًْٛخ ئػغبء فزشح كبفٛخ
ال رمم ػٍ فظم دساع ٙث ٍٛربسٚخ ثذء انذساعخ ٔسفغ انغهت).
٘ )2قذو (انًششح/ـح) انقثٕل انز٘ حظم عه ّٛإنٗ انشئٛظ انًثاشش.
ٚ )3تى عشع يٕػٕع اتتعاث(انًششح/ـح) عهٗ (انًجهظ/انهجُح انًفٕػح ) تانقغى نذساعتّٔ ،تعذ رنك
ٚشفع سئٛظ انقغى اليحؼش إنٗ عًٛذ انكهٛح العتًادِ.
ٚ )4تى عشع انًٕػٕع عهٗ (انًجهظ/انهجُح انًفٕػح) تانكهٛح نًُاقشح تٕطٛح انقغى عهٗ اتتعاث
(انًششح/ـح).
٘ )5سفع عًٛذ انكهٛحاليحؼش إنٗ يعان ٙيذٚش انجايعح العتًادِٔ ،تعذْا ٚتى إسجاع انًحؼش إنٗ انكهٛح.
 )6تعذ إعتًاد يعان ٙانًذٚش تقٕو انكهٛح تإعذاد يزكشج انعشع (ًَٕرج  )B-2انًٕجٕد عهٗ يٕقع إداسج
االتتعاث ٔانتذسٚةٔ،سفع يعايهح (انًششح/ـح) يكتًهح تًشفقاتٓا إنٗ إداسج االتتعاث ٔانتذسٚة نتذقٛقٓا
تًٓٛذاً نعشػٓا عهٗ انهجُح انذائًح نالتتعاث ٔانتذسٚة.
 )7تقٕو انهجُح انذائًح ل ال تتعاث ٔانتذسٚة تذساعح انًٕػٕع ٔ اتخار انتٕطٛح انالصيح تشأٌ إتتعاث
(انًششح/ـح)ٔ ،تعذ رنك ٚتى سفع يحؼش انهجُح يٍ قثم ععادج ٔكٛم انجايعح نهذساعاخ انعهٛا ٔانثحج
انعهًٛإنٗ يعان ٙانًذٚش العتًادِ.
 )8تعذ إعتًاد يعان ٙانًذٚش تقٕو إداسج االتتعاث ٔانتذسٚة تشفع انًعايهح تًزكشج عشع إنٗ أياَح
يجهظ انجايعح يثاششج نعشػٓا عهٗ انًجهظ.
 )9تعذ انًٕافقح تقٕو أياَح انًجهظ تإعذاد انقشاس ٔتٕقٛعّ يٍ ععادج أي ٍٛانًجهظ نشفعّ إنٗ يعانٙ
انًذٚش العتًادِ تانتفٕٚغ َٛاتح عٍ يجهظ انجايعح  ،أيب ف ٙحبنخ االعزضُبء يٍ ششط انغٍ فٛتى
عشع انًٕػٕع عهٗ يجهظ انجايعح حٛج أٌ يعان ٙانًذٚش غٛش يفٕع عٍ يجهظ انجايعح تٓزا
انخظٕص.
ٚ )10تى إسعال انًعايهح إنٗ إداسج االتتعاث ٔانتذسٚة إل عذاد انقشاس انتُفٛز٘ ٔتٕقٛعّ يٍ ععادج ٔكٛم
انجايعح نهذساعاخ انعهٛا ٔانثحج انعهً.ٙ
 )11تقٕو إداسج االتتعاث ٔانتذسٚة تانتٕاطم يع انكهٛح انًعُٛح نتٕج( ّٛانًششح/ـح) تًشاجعح اإلداسج
العتالو طٕسج يٍ انقشاس انتُفٛز٘ نٛتًكٍ يٍ إَٓاء اإلجشاءاخ انًتعهقح تإخالء انطشفٔ ،تغهٛى
انًُٕرج انخاص تزنك إنٗ إداسج االتتعاث ٔانتذسٚة.
 )12تقٕو إداسج االتتعاث ٔانتذسٚة تتضٔٚذ انجٓاخ انًختظح تظٕسج يٍ انقشاس.
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قائمظىبالمدتنداتىوالمرفقاتىالمطلوبظىفيى(االبتطاثىالداخلي)ى
انغٓخ
انًغئٕلح

انٕصبئك ٔانًُبرط

و

ػًٛذ انكهٛخ

رحمك

نى ٚزحمك

1

ًَٕرط سلى ( )B-2انخبص ثـ «يزكشح انؼشع» ػهٗ انهغُخ انذائًخ نالثزؼبس ٔانزذسٚت.





2

اػزًبد يؼبن ٙيذٚش انغبيؼخ نًحضش انكهٛخ.









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

3

(أ) اثزؼبس انًششح/ـخ نًشحهخ انًبعغزٛش ،ششٚغخ دساعخ يشحهخ انذكزٕساِ ف ٙئحذٖ انغبيؼب
انًؼزًذح انذ٘ ٕٚافك ػهٓٛب يغهغب انمغى ٔانكهٛخ ف ٙئحذٖ انذٔل انًزمذيخ .
(ة) رٕضٛح يذح االثزؼبس.

د







(د) رٕضٛح اعى انًذُٚخ انًشاد االثزؼبس ئنٓٛب ٔ ،انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .





(ْـ) رٕضٛح يجشساد االثزؼبس انذاخه.ٙ









(ط) رٕضٛح انزخظض انؼبؤ ،انزخظض انذلٛك  ،ثبنهغز ٍٛانؼشثٛخ ٔاإلَغهٛضٚخ .

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

سئٛظ انمغى

اجللسة وتارخيها ويتضمن التايل:

4

(أ) اثزؼبس انًششح/ـخ نًشحهخ انًبعغزٛش ،ششٚغخ دساعخ يشحهخ انذكزٕساِ ف ٙئحذٖ انغبيؼب
انًؼزًذح انذ٘ ٕٚافك ػهٓٛب يغهغب انمغى ٔانكهٛخ ف ٙئحذٖ انذٔل انًزمذيخ .

د

(ة) رٕضٛح يذح االثزؼبس.











5

خغبة طبحت انغهت( يشفك يجشساد االثزؼبس انذاخه ٙثبنٕصبئك انشعًٛخ ).





6

لجٕل عبس٘ انًفؼٕل لجم يٕػذ انذساعخ ثفزشح كبفٛخ ال رمم ػٍ فظم دساع. ٙ





7

طٕسح يٍ آخش يإْم ػهً ٙحظم ػه.ّٛ





8

لشاس انزؼ( ٍٛٛيٕضحاً ثّ سلى انظبدس ٔربسٚخّ) .





9

انٕٓٚخ انٕعُٛخ (طٕسح ٔاضحخ).









(ط) رٕضٛح انزخظض انؼبؤ ،انزخظض انذلٛك  ،ثبنهغز ٍٛانؼشثٛخ ٔاإلَغهٛضٚخ .
(د) رٕضٛح اعى انًذُٚخ انًشاد االثزؼبس ئنٓٛب ٔ ،انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .
(ْـ) رٕضٛح يجشساد االثزؼبس انذاخه.ٙ

طبحت انغهت

ف ثاداسح اإلثزؼبس ٔانزذسٚت
ضشٔسح أٌ ٚكٌٕ (انًششح/ـخ) لذ لبو ثفزح يه ٍ
 10حغت رٕعٓٛبد يؼبن ٙيذٚش انغبيؼخ.

يُز رؼُّٛٛ

رُٕ :ّٚانشعبء رشرٛت انًؼبيهخ ةحغت انزغهغم أػالِ  ،يغ ئسفبق انمبئًخ ف ٙانًمذيخ .
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يزكشح ػشع ( :عهت اثزؼبس داخه) ٙ
إلىىى

B-2

اللجنظىالدائمظىلالبتطاثىوالتدروبى

منىكلوظى

عؼبدح انًششف ػهٗ ئداسح االثزؼبس ٔانزذسٚت

انًٕلش

ٚطٛة نُا أٌ َشفق إنٛكى طهة (االثزؼبس انذاخه )ٙانًٕػح تٛاَاتّ أدَاِ لعشع انطهة عهٗ انهجُح
ف
انذائًح نالتتعاث ٔانتذسٚة.

ػًٛذ/ـخ انكهٛخ
د.

الوظوفظى

التطلوماتى
حشطبً يٍ ئداسح االثزؼبس ٔانزذسٚت ػهٗ عشػخ ٔعٕدح رُفٛز انغهتَ ،شعٕ االنزضاو ثبنزؼهًٛبد انزبنٛخ أدَبِ:
1
2
3
4

-

رؼجئخ انًُٕرط ػٍ عشٚك انحبعت اٜن.ٙ
اػزًبد انًُٕرط يٍ سئٛظ انمغى ٔػًٛذ انكهٛخ يغ انخزى انشعً ٙنهغٓخ .
دٔلٛغ انؼًٛذ (طبحت انظالحٛخ) ػهٗ عًٛغ طفحبد انًُٕرط .
ٚزى رظذٚش انًُٕرط يٍ ثشَبيظ االرظبالد اإلداسٚخ .

2 /1
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يزكشح ػشع ( :عهت اثزؼبس داخه) ٙ
البواناتىالذخصوظىللمرذح/ـظ ى

جدول:ى9-1ى
اعى انًششح/ـخ

اعى األة

انغُظ
ربسٚخ انًٛالد

B-2

اعى انؼبئهخ

اعى انغذ

انغغم انًذَٙ
اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

انحبنخ االعزًبػٛخ

انؼًش

انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ
سلى انغٕال

سلى ارظبل آخش

البواناتىالوظوفوظىللمرذح/ـظ

جدول:ى9 -2

انشلى انٕظٛفٙ

انزخظض انٕظٛفٙ

عٓخ انؼًم

انمغى/اإلداسح

سلى لشاس انزؼٍٛٛ

ةربسٚخ

اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

بواناتىالجكظىالتابعىلكاىالمرذح/ـظ

جدول:ى 3ى-ى9
َشعٕ رؼجئخ انجٛبَبد انزبنٛخ حغت انٕضغ انحبن ٙنهمغى:

ركٕس
ػذد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انغؼٕد:ٍٛٚ

ركٕس

ئَبس
غٛش انغؼٕد:ٍٛٚ

ػذد انًحبضشٍٚ

ػهٗ سأط انؼًم:

انًجزؼض:ٍٛ

ػذد انًؼٛذٍٚ

ػهٗ سأط انؼًم:

انًجزؼض:ٍٛ

ػذد انًجزؼض ٍٛنذساعخ انزخظض انذلٛك نهًششح/ـخ خبسعٛبً:

ئَبس

داخهٛبً:
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بواناتىآخرىالمؤهالتىالطلموظىللمرذح/ـظ ى

جدول:ى4ى-ى 9ى

( َشعٕ رؼجئخ ْزا انغذٔل حغت آخش يإْم ػهً ٙرى انحظٕل ػه) ّٛ
انذٔنخ

اعى انغبيؼخ
انذسعخ انؼهًٛخ
ثبنهغخ انؼشثٛخ

انزخظض

ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

َظبو انذساعخ

عشٚمخ انذساعخ
يذح انذساعخ نهًشحهخ
انؼهًٛخ

ْم حظهذ ػهٗ يذح نذساعخ انهغخ

عُخ انزخشط

انزمذٚش

بواناتىالقبولى

جدول:ى5ى-ى 9ى

( َشعٕ رؼجئخ ْزا انغذٔل حغت خغبة انمجٕل انخبص ثبنغبيؼخ انز ٙعٕف رجزؼش نٓب )

اعى انغبيؼخ
انذسعخ انؼهًٛخ
(حغة خطاب انقثٕل)

يبْ ٙانهغخ

انذٔنخ

انًذُٚخ
بسَايج تذسٚثٙ

دتهٕو

تجغٛش

تكانٕسٕٚط

ياجغتٛش

دكتٕساِ

صيانح طثٛح

تخطض دقٛق

تخظض إكهُٛٛكٙ

أخشٖ:

دساعخ انهغخ

( يغ رحذٚذ انًذح )

يذح االثزؼبس
انزخظض

ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

ثبنهغخ انؼشثٛخ

انؼبو
انذلٛك
َظبو انذساعخ
َٕع انمجٕل
ثذاٚخ انذساعخ
(حغة خطاب انقثٕل)
فظم رحضٛش٘

يغ رحذٚذ انششط
ْغش٘

اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

يٛالد٘

اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

يذرّ
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توصوظىمجلسىالقدم/ىاللجنظى

جدول:ى6ى-ى 9ى

( َشعٕ رؼجئخ ْزا انغذٔل حغت رٕطٛخ يغهظ انمغى )
ٔربسٚخ

ٕٚط ٙف ٙاعزًبػّ سلى

اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

ثبنًٕافمخ ػهٗ اثزؼبس انًششح/ـخ
اعى انغبيؼخ

انًذُٚخ

انذسعخ انؼهًٛخ

انذٔنخ
انًذح

انزخظض

ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

ثبنهغخ انؼشثٛخ

انؼبو
انذلٛك
َظبو انذساعخ

توصوظىمجلسىالكلوظى/ىاللجنظى

جدول:ى 9 -7ى

( َشعٕ رؼجئخ ْزا انغذٔل حغت رٕطٛخ يغهظ انكهٛخ )
ٔربسٚخ

ٕٚط ٙف ٙاعزًبػّ سلى

اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

ثبنًٕافمخ ػهٗ اثزؼبس انًششح/ـخ
اعى انغبيؼخ

انًذُٚخ

انذسعخ انؼهًٛخ

انًذح
ثبنهغخ انؼشثٛخ

انزخظض

انذٔنخ
ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

انؼبو
انذلٛك
عشٚمخ انذساعخ
يزغهجبد
انمشاس

ششٚغخ االعزضُبء يٍ ششط انغٍ.
ششٚغخ دساعخ يشحهخ انذكزٕساِ ف ٙئحذٖ انغبيؼبد انًؼزًذح انزٕٚ ٙافك ػهٓٛب يغهغب انمغى ٔانكهٛخ ف ٙئحذٖ انذٔل انًزمذيخ .
ششٚغخ دساعخ يشحهخ انزخظض انذلٛك ف ٙئحذٖ انغبيؼبد انًؼزًذح انزٕٚ ٙافك ػهٓٛب يغهغب انمغى ٔانكهٛخ ف ٙئحذٖ انذٔل انًزمذيخ .
ششٚغخ دساعخ يشحهخ انذكزٕساِ ف ٙئحذٖ انغبيؼبد انغؼٕدٚخ انؼشٚمخ انزٕٚ ٙافك ػهٓٛب يغهغب انمغى ٔانكهٛخ نزحمٛك انزُٕع .

أخشٖ:

ارتمادىمطاليىمدورىالجامطظىلمحضرىالكلوظى/ىاللجنظى

جدول:ى -8ى9ىى

ٔربسٚخ

انخغبة سلى

االرتمادى

جدول:ى -9ى 9ى
انظفخ
االعى
انزٕلٛغ

اَقش ُْا الدخال انثٛاَاخ

(ْزا انغذٔل الػزًبد انغهت ٔانًظبدلخ ػهٗ طحخ انجٛبَبد)

سئٛظ انمغى

ػًٛذ/ـخ انكهٛخ
انختى انشعً ٙنهجٓح
5/1

( سعى رٕضٛح ٙإلعشاءاد عهت االثزؼبس انذاخه) ٙ
( )1طبحت انغهت
 انحظٕل ػهٗ لجٕل. -سفغ انغهت ئنٗ انشئٛظ انًجبشش.

( )8يؼبن ٙيذٚش انغبيؼخ
 االعالع ٔانزٕع.ّٛ ثؼذ االػزًبد ٚؼعبد انًحضعش ئنعٗ ئداسحاالثزؼبس ٔانزذسٚت.

( )2انمغى

( )3انكهٛخ

 دساعخ انغهت ف ٙيغهظ انمغى. سفععععغ انًحضععععش ئنععععٗ ػًٛععععذ انكهٛععععخالػزًبدِ.

 دساعخ انغهت ف ٙيغهظ انكهٛخ. سفعععغ انًحضعععش ئنعععٗ يؼعععبن ٙانًعععذٚشالػزًبدِ.

( )7انهغُخ انذائًخ نالثزؼبس
ٔانزذسٚت

( )6ئداسح االثزؼبس ٔانزذسٚت
 -يشاعؼخ انًؼبيهخ ٔرذلٛمٓب.

 دساعخ انغهت يٍ لجم انهغُخ. سفععععغ انًحضععععش يععععٍ عععععؼبدح ٔكٛععععمانغبيؼععععخ نهذساعععععبد انؼهٛععععب ٔانجحععععش
انؼهً ٙئنٗ يؼبن ٙانًذٚش الػزًبدِ.

 ػععشع انغهععت ػهععٗ انهغُععخ انذائًععخنالثزؼبس ٔانزذسٚت.

( )9ئداسح االثزؼبس ٔانزذسٚت

( )10يغهظ انغبيؼخ

( )11ئداسح االثزؼبس
ٔانزذسٚت

 سفعععغ انًؼبيهعععخ ثًعععزكشح ػعععشع ئنعععٗأيبَخ يغهظ انغبيؼخ.

 دساعخ انغهت. ثؼععععذ انًٕافمععععخ ٚععععزى ئػععععذاد انخغععععبةٔرٕلٛؼّ يٍ عؼبدح أي ٍٛانًغهظ.
 -اػزًبدِ يٍ يؼبن ٙانًذٚش.

 ثؼعععععذ ئسععععععبل انًؼبيهعععععخ ئنعععععٗ ئداسحاالثزؼععبس ٔانزععذسٚت ٚععزى ئػععذاد انمععشاس
ٔيشاعؼزّ.
 ٚععزى رٕلٛععغ انمععشاس يععٍ عععؼبدح ٔكٛععمانغبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب.

( )4يؼبن ٙيذٚش انغبيؼخ
 االعالع ٔانزٕع.ّٛ -ثؼذ االػزًبد ٚؼبد انًحضش ئنٗ انكهٛخ.

( )5انكهٛخ
 ئسعععععبل انًؼبيهععععخ ثًععععزكشح ػععععشع(ًَععععٕرط )B-2 :ئنععععٗ ئداسح االثزؼععععبس
ٔانزذسٚت رًٓٛذاً نؼشضٓب ػهٗ انهغُخ.

( )12طبحت انغهت
 رغهٛى انمشاس ثؼذ ئطذاسِ ئنٗ طعبحتانغهت.
 رمٕو ئداسح االثزؼبس ٔانزذسٚت ثزضٔٚذانغٓبد انًخزظخ ثظٕسح يٍ انمشاس.

