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 ٌٍربٔبِج احملٛس اٌثبٟٔ : اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 املؼ١بس اٌثبٌث: اٌطالة
 

 ( أِبَ اخز١بسن )ٔؼُ( أٚ )ال( ِغ اٌزذ١ًٌ فٝ املٛاضغ احملذدح:√ضغ ػالِخ )

 اٌؼجبسح َ
 اإلجبثخ 
 ال ٔؼُ

 مجٛي ٚ إجشاءاد اٌس١بسبد  3/1

1 

 .ِؼزّذحٚ ِؼٍٕخثبٌربٔبِج مجٛي اٌطالة ٌٚ ِؼب٠ري لٛاػذ ثبٌى١ٍخ ٠ٛجذ 
 

 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ..
 ِب ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌزٟ مت ِٓ خالهلب اإلػالْ ػٓ لٛاػذ لجٛي اٌطالة ثبٌى١ٍخ؟

 ِٛلغ اٌى١ٍخ
 د١ًٌ اٌطبٌت

 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب

 ال ٔؼُ

 ال ٔؼُ لٛاػذ اٌمجٛي ثبٌربٔبِج ػبدٌخ. 2

 ال ٔؼُ أذ ساضٟ ػٓ لٛاػذ اٌمجٛي ثبٌربٔبِج. 3

 ال ٔؼُ اٌى١ٍخ ٚألسبِٙب ٚثشاجمٙب ٚأ٘ذافٙب رٕظُ اٌى١ٍخ ٌٍطالة اجلذد ثشاِج رٛػ١خ ثٕظُ 4



 ال ٔؼُ إجشاءاد اٌمجٛي ثبٌى١ٍخ ٚاضذخ ٚ حمذدح. 5

 ال ٔؼُ شاءاد اٌمجٛي ثبٌربٔبِج.جأٔذ ساض ػٓ إ ً٘ 6

٠زٕبست ػذد اٌطالة املمجٌٛني ِغ دجُ اٌى١ٍخ ِٚٛاسد٘ب ٚإِىبٔبرٙب )لبػبد، أجٙضح،  7
 ِؼبًِ،..إخل(

 ال ٔؼُ

8 

 ثبٌربٔبِج.٠زُ االػالْ ػٓ لٛائُ املمجٌٛني 
 

 إرا وبٔذ االجبثخ ثٕؼُ، 
 ِب ٟ٘ لٕٛاد أٚٚسبئً االػالْ ػٓ رٍه اٌمٛائُ:

 ِٛلغ اٌى١ٍخ
 د١ًٌ اٌطبٌت

 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب
 

 ِزٟ ٠زُ االػالْ ػٓ رٍه اٌمٛائُ؟
..................................................................................... 

 ال ٔؼُ

9 

 ِؼٍٕخِٓ ٚإيل اٌربٔبِج سٛاء داخً اٌى١ٍخ أٚ إيل خبسجٙباٌطالة  ٌزذ٠ًٛثبٌى١ٍخ لٛاػذ ٠ٛجذ 
 .ِٚؼزّذح

 
 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ..

 اٌطالة ثبٌى١ٍخ؟ حت٠ًٛػذ ِب ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌزٟ مت ِٓ خالهلب اإلػالْ ػٓ لٛا
 ِٛلغ اٌى١ٍخ

 د١ًٌ اٌطبٌت
 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب

 ال ٔؼُ

   أذ ساضٝ ػٓ س١بسخ ٚاجشاءاد اٌزذ٠ًٛ ثبٌربٔبِج. 11



11 

 ِٓ لٛاػذ اٌمجٛي ثبٌربٔبِج. الطالب تظلمات وفحص لقبول نظام هناك
 

 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ..
 اٌطالة ثبٌى١ٍخ؟ حت٠ًِٛب ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌزٟ مت ِٓ خالهلب اإلػالْ ػٓ لٛاػذ 

 ِٛلغ اٌى١ٍخ
 د١ًٌ اٌطبٌت

 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب

  

   ِٓ لٛاػذ اٌمجٛي ثبٌربٔبِج. الطالب تظلمات وفحص لقبول نظامأٔذ ساض ػٓ  12

13 

 ِٓ لٛاػذ اٌزذ٠ًٛ ِٓ ٚإيل اٌربٔبِج. اٌطالة رظٍّبد ٚفذص ٌمجٛي ٔظبَ ٕ٘بن
 

 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ..

 ِب ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌزٟ مت ِٓ خالهلب اإلػالْ ػٓ لٛاػذ حت٠ًٛ اٌطالة ثبٌى١ٍخ؟
 ِٛلغ اٌى١ٍخ

 د١ًٌ اٌطبٌت
 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب

  

   اٌزذ٠ًٛ ِٓ ٚإيل اٌربٔبِج. ِٓ لٛاػذ ٔظبَ ٌمجٛي ٚفذص رظٍّبد اٌطالةأٔذ ساض ػٓ  14

15 

 ٠زُ اخطبس اٌطالة ثٕزبئج اٌزظٍّبد اٌزٟ مت رمذميٙب.
 

 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ..

 ِب ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌزٟ مت ِٓ خالهلب اإلػالْ ػٓ لٛاػذ حت٠ًٛ اٌطالة ثبٌى١ٍخ؟
 ِٛلغ اٌى١ٍخ

 د١ًٌ اٌطبٌت
 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب

 ال ٔؼُ



 ال ٔؼُ أٔذ ساض ػٓ و١ف١خ اخطبس اٌطالة ثٕزبئج رظٍّبرُٙ. 16

 اإلسشبد االوبدميٟ 3/2
ٚ ٠طجك ػٛضًب ػٕٗ  )اإلسشبد األوبدميٟ ٠شرجط ثٕظبَ اٌسبػبد املؼزّذح ٌٚزا فٙٛ ال ٠ٕطجك ػٍٝ اٌى١ٍخ ٚال ٠زُ اٌسؤاي ػٕٗ

 (اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ

 ال ٔؼُ ِب ثٗ ِٓ ِؼٍِٛبدأالدظ أْ د١ًٌ اٌطبٌت ٠زُ ِشاجؼزٗ دٚس٠ب ٌزذذ٠ث  17

 ال ٔؼُ ٌٍطالة املسجٍني ثبٌربٔبِج رسزخذَ اٌى١ٍخ ٔظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ 18

19 

  اٌطالة ثٕظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ اػال٠ْزُ رٛػ١خ 
 

 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ..
 ؟ٔظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ ثبٌربٔبِجِب ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌزٟ مت ِٓ خالهلب اإلػالْ ػٓ 

 ِٛلغ اٌى١ٍخ
 د١ًٌ اٌطبٌت

 شئْٛٚ اٌطالة
 ٌٛدبد إسشبد٠خ

 أخشٞ.....اروش٘ب

 ال ٔؼُ

 ال ٔؼُ خذِخ االسشبد ثشىً ِٕبست . اٌشائذ اٌؼ٠ٍّٟمذَ  21

 ال ٔؼُ فٝ اٌٛلذ املٕبست . اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بدح٠زُ رأد٠خ خذِخ  21

 ال ٔؼُ فٝ رسج١ً املمشساد املٕبسجخ . اٌشائذ اٌؼ٠ٍّٟسبػذٟٔ  22

 ال ٔؼُ ختصصٟ ٚجمبالد اٌؼًّاسزفذد ِٓ املششذ األوبدميٟ يف ِؼشفخ اٌصٍخ ثني املمشساد اٌذساس١خ ٚ 23

 ال ٔؼُ  املخصصخ ٌإلسشبد األوبدميٟ زٛاجذ املششذ األوبدميٟ خالي اٌسبػبد املىزج١خ٠ 24

 ال ٔؼُ رزؼذد طشق اٌزٛاصً ِغ املششذ االوبدميٟ 25

 ال ٔؼُ وبْ املششذ األوبدميٟ ِزؼبْٚ ِؼٟ ٌسشػخ دً ِشىالرٟ ٚرمذ٠ُ املشٛسح ٚإٌصخ  26



 ال ٔؼُ ٚجذد رشج١ؼًب ِٓ املششذاالوبدميٟ ٌزط٠ٛش أفىبسٞ ٚ رٛجٙبرٟ يف جمبي ختصصٟ 27

 ال ٔؼُ اٌٍمبءاد اٌفشد٠خ اٌزٟ ػمذ٘ب ِؼٟ املششذ األوبدميٟاسزفذد ِٓ  28

 ال ٔؼُ ب ِؼٕب املششذ األوبدميٟ٘اٌزٟ ػمذ اسزفذد ِٓ اٌٍمبءاد اجلّبػ١خ 29

ٟٟ ِذٜ رمذِٟ أنٕبء اٌفصً اٌذساساملششذ األوبدمي٠زبثغ  31  ال ٔؼُ 

 ال ٔؼُ ػاللزٟ ج١ذح ثبملششذ االوبدميٟ 31

 ال ٔؼُ ِسزٜٛ جٛدح اإلسشبد األوبدميٟ يف اٌى١ٍخأشؼش ثبٌشضب ثشىً ػبَ ػٓ  32

 اٌذػُ األوبدميٟ ٚ املبدٞ 3/3

 ال ٔؼُ ٠زُ دساسخ ادز١بجبد اٌطالة ِبد٠ب ٚٔفس١ب ٚصذ١ب 33

34 

 ٠ٛجذ ثبٌى١ٍخ ثشاِج ٌذػُ اٌطالة ِبد٠ب ٚٔفس١ب ٚصذ١ب
 اروش أِثٍخ

 
 
 

 ال ٔؼُ

35 

 رشًّ أٔٛاع اٌذػُ ٌٍطالة: )ضغ ػالِخ )( أِبَ اخز١بسن(
 سػب٠خ صذ١خ

 سػب٠خ ٔفس١خ  
 دػُ أوبدميٟ

 أخشٞ ....اروش٘ب

 ال ٔؼُ

36 

 رٛجذ لٛاػذ ِؼٍٕخ ٚدذدح ٌزذذ٠ذ اٌطالة املزفٛلني ٚاملزؼثش٠ٓ.
 فٝ دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ثشجبء رٛض١خ ٘زٖ اٌمٛاػذ

 
 
 

 ال ٔؼُ



37 

 املجذػنيرٛفش اٌى١ٍخ ثشاِج ِزٕٛػخ ٌزذف١ض املزفٛلني / 
 يف دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ دذد ٚسبئً اٌذػُ:

 ِٕخ دساس١خ 
 دػُ ِبيل

 سػب٠خ ػ١ٍّخ
 جٛائض ٚشٙبداد رمذ٠ش

 أخشٞ )اروش(

 ال ٔؼُ

38 

 رٛفش اٌى١ٍخ ثشاِج ٌذػُ اٌطالة املزؼثش٠ٓ
 فٝ دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ثشجبء اٌزٛض١خ:

 
 
 
 

 ال ٔؼُ

رؼبسض املصبحل ػٕذ اخز١بس اٌطالة املزفٛلني فخ ِٚؼٍٕخ ٌضّبْ ػذَ برٛجذ ثبٌى١ٍخ لٛاػذ شف 39
 ال ٔؼُ ملٕذُٙ ِىبفأد خبصخ

 ال ٔؼُ رزٛاصً ِؼٟ اداسح سػب٠خ اٌشجبة ثشأْ خطخ األٔشطخ اٌثمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ ٚاإلجزّبػ١خ 41

41 

 ػٍٝ املشبسوخ يف األٔشطخ. دًٌرسزخذَ اٌى١ٍخ أسب١ٌت خمزٍفخ ٌزشج١غ اٌطالة 
 
 
 
 

 ال ٔؼُ

42 

 ٠زُ اإلػالْ ػٓ األٔشطخ اٌطالث١خ ثبٌى١ٍخ ثٛسبئً ِزؼذدح 
 فٝ دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ثشدبء إ٠ضبح سجً اإلػالْ:

 ِٛلغ اٌى١ٍخ
 د١ًٌ اٌطبٌت

 ٌٛدبد إسشبد٠خ
 ٔششاد ِٓ إداسح سػب٠خ اٌشجبة

 أخشٞ ..اروش٘ب

 ال ٔؼُ



43 

 اٌطالة ٌزم١١ُ فبػ١ٍخ األٔشطخ اٌطالث١خ.رسزطٍغ اٌى١ٍخ سأٞ 
 فٝ دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ثشجبء اٌزٛض١خ:

 
 
 

 ال ٔؼُ

44 

 ٠سبُ٘ احتبد  اٌطالة فٝ رٕف١ز األٔشطخ اٌطالث١خ ثبٌى١ٍخ.
 فٝ دبٌخ اإلجبثخ ثٕؼُ ثشجبء ا٠ضبح و١ف١خ ِسبّ٘خ احتبد اٌطالة فٝ األٔشطخ اٌطالث١خ

 
 
 

 ال ٔؼُ

45 

 رشبسن اٌى١ٍخ فٝ األٔشطخ اٌطالث١خ ػٍٟ املسزٛٞ احملٍٟ )حمبفظخ اٌم١ٍٛث١خ( ٚاملسزٛٞ األل١ٍّٟ
 اروش أِثٍخ

 
 
 

 ال ٔؼُ

46 

 حتشص اٌى١ٍخ ِشاوض ِزمذِخ يف األٔشطخ اٌطالث١خ
 اروش اِثٍخ ِٓ األػٛاَ اٌسبثمخ ٚاٌؼبَ احلبيل

 
 

 ال ٔؼُ

 ال ٔؼُ املزفٛلني يف األٔشطخ اٌطالث١خرمَٛ اٌى١ٍخ مبىبفأح  47

48 

 ِىبفّبد اٌطالة املزفٛلني فٝ األٔشطخ اٌطالث١خ 
 رشًّ 
 ِبدٞ 

 ِؼٕٛٞ
 ػٍّٟ

 أخشٞ )اروش(

 ال ٔؼُ

 


