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 01مكدمة
ٜكدّ ٖرا ايهتاب احد تطبٝكات ْعِ املعًَٛات اإلداز ١ٜاملطتددَ ١يف َٝهٓ ١ادتاَعات املصس ٖٛٚ ١ٜتطبٝل غٕٛ٦
ايطالبٖ .را ايتطبٝل ٖٚ ٛاحدا َٔ زتُٛع َٔ ١ايتطبٝكات اهلاَٚ ١اييت تػٌُ باالضاف ١اىل تطبٝل غٕٛ٦
ايطالب عً ٢تطبٝكات اخس ٣اُٖٗا تطبٝل اعُاٍ ايهٓرتٚ ٍٚايًٛا٥ح ايدزاضٚ ١ٝتطبٝل غ ٕٛ٦اعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ٚايعالقات ايجكافٚ ١ٝتطبٝل ايدزاضات ايعًٝاٖ .را ايديٜٛ ٌٝضح ارتطٛات اييت ظتب إتباعٗا عٓد إدخاٍ َٚساجع١
بٝاْات ايطالب بٛاضطَٛ ١ظف ٞغ ٕٛ٦ايطالب بايهًٝات ٚاملعاٖدٚ .ضٛف ٜتٓا ٍٚايدي ٌٝغسح َا  ًٜٞعًٚ ٢ج٘
ايتخدٜد.
 إدخاٍ ٚحتدٜح ايبٝاْات ارتاص ١بايطالب ٚارتسظتني املطجًني بايٓعاّ.
 إضتدساج ايتكازٜس ٚاإلحصاٝ٥ات َٔ ايٓعاّ.
 إضتدساج بٝاْات ايطالب املطجًني َٔ ايٓعاّ ٚإعتُادٖا بصف ١دٚز.١ٜ
ٚضٛف ٜتِ ذيو عً ٢عدَ ٠ساحٌ ميهٔ تًدٝصٗا فُٝا :٢ًٜ

 1.1ضبط ّمساجعة نصْف الطالب املكٔدًٓ ّحاالتَه

لضبط ّمساجعة نصْف الطالب املكٔدًٓ ّحاالتَه جيب مساعاة ما ٓلٕ
 إدخاٍ َٚساجع ١بٝاْات مجٝع ايطالب املطتجد( ٜٔاإلضِ ,ايسقِ ايك ,َٞٛتازٜذ املٝالد ,بٝاْات املؤٌٖ,
ايبٝاْات ايدزاض..... ,١ٝاخل)
 إدخاٍ َٚساجع ١بٝاْات ايطالب ايٛافدٚ ٜٔطًب ١ايػٗادات املعادي١
 إدخاٍ َٚساجع ١بٝاْات ايتخٜٛالت ايٛزق ١ٝيًطالب َٔ  /إىل ايهً١ٝ
 بٝاْات ايطالب ايباقني ٚاملُٓٛحني فسص بكا َٔ ٤ارتازج
 حاالت ايكٝد املدتًف ١يًطالب َجٌ املٛقٛف قٝدِٖ بطبب ايتجٓٝد ,املفصٛيني ,املٛقٛف قٝدِٖ نعكٛب ١أٚ
احملسَٚني َٔ دخ ٍٛاإلَتخإ.......اخل.
 إدخاٍ َٚساجع ١نػف املكسزات َٔ فسم ضابكٚ ١ايرٜ ٟعسض ايطالب املطتجدٚ ٜٔايطالب ايباقني ٚاملٛاد
احملًُ ١عً َٔ ِٗٝايطٓٛات ايطابك١
َ ساجع ١بٝاْات ايطالب املعترز ٜٔعٔ عاّ أنادمي ٞأ ٚفصٌ دزاضٞ
 ضبط ايرتتٝب األظد ٟيًطالب.
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 إصداز َٚساجع ١نػٛف ايكٝد (حتدٜد ايعدد يف ايفسق ١أ (ٚايفسق/ ١قطِ) املكٝد عً ٢نٌ ال٥خ )١ملساجع١
أعداد ايطالب املطتجدٚ ٜٔايباقني  َٔٚارتازج.

 1. 2التْشٓع على دلنْعات ّضهاشً

لتْشٓع الطالب على دلنْعات ّضهاشً جيب مساعاة ما ٓلٕ:
 إْػاَ ٤كرتح تٛشٜع ايطالب عً ٢اجملُٛعات ٚايطهاغٔ يهٌ فسق/ ١قطِ (البد إٔ ٜتطابل عدد ايطالب يف
نػف ايطالب املكٝدَ ٜٔع عدد ايطالب اير ٜٔضٝتِ تٛشٜعِٗ َا عدا ايطالب َٔ ارتازج)
 حتدٜد اجملُٛعات اييت ضتتبادٍ َكسزات ايفصٌ ايدزاض ٞاألٚ ٍٚايجاْ - ٞإٕ ٚجد  -طبكاً ملا مت حتدٜدٙ
يف ايال٥خ.١

 1. 3حتنٔل املكسزات الدزاضٔة
لتحنٔل املكسزات الدزاضٔة على الطالب جيب مساعاة ما ٓلٕ:
 تطابل عدد ايطالب يف نػٛف ايطالب املكٝدَ ٜٔع عدد ايطالب اير ٜٔضٝتِ حتُ ٌٝاملكسزات عًِٗٝ
( ٜتطُٔ ايطالب املٛقٛف قٝدِٖ بطبب ايتجٓٝد ٚايطالب احملٛيني إىل ايهً)١ٝ
 حتدٜد ايطالب املعترز ٜٔعٔ َكسزات َع١ٓٝ
 بعد حتُ ٌٝاملكسزات ال ٜتِ اإلعتُاد إال بعد َساجع ١ايتكازٜس ايتاي:١ٝ
 تكازٜس َتابع ١ايطجٌ ايدزاضٞ
 oإحصا ١ٝ٥بإعداد ايطالب املطجًني عٔ نٌ َكسز
 oنػ ففف ب ففايطالب املط ففُٛح هل ففِ ب ففدخ ٍٛاإلَتخ ففإ ٚايط ففالب ايػ ففم َط ففُٛح هل ففِ ب ففدخٍٛ
اإلَتخإ
 اعتُاد تطج ٌٝاملكسزات
ٜ oتِ اإلعتُاد بعد َساجع ١ايتكازٜس ايطابك.١
 oميهٔ إعاد ٠ايتخُ ٌٝيتخُ ٌٝايطالب ادتدد.

 1. 4أصداز ازقاو اجللْس

ألصداز ازقاو اجللْس جيب مساعاة ما ٓلٕ:
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 إصداز أزقاّ ادتًٛع طبكا يًُخددات املطًٛبٚ ١تطابل ايعدد َع عدد ايطالب اير ٟمت حتُٚ ً٘ٝمت اعتُاد
حتُ ٌٝاملكسزات ايدزاض ١ٝهلِ.
 يف حايٚ ١جٛد إختالف يف عدد ايطالب (إضاف ١إعترازات أ ٚحتٜٛالت َٔ ٚإىل ايهً ,١ٝتعد ٌٜحاي ١قٝد)...
فٝجب إعاد ٠إصداز أزقاّ ادتًٛع ( ميهٔ إعاد ٠فتح تطج ٌٝاملكسزات بعد إصداز أزقاّ ادتًٛع  ٚإعاد٠
خط ٠ٛايتخُ , ٌٝاملساجعٚ ١اإلعتُاد بد ٕٚايتأثم عً ٢أزقاّ ادتًٛع اييت مت إصدازٖا ).

 1.5تكدٓه فصْل الهتاب
ٚؼتجس انفصم االٔل يقديخ نًب ظٕف ٚتى تُبٔنّ فْ ٙرا انكتبةٔ .ظٛتى انتسكٛص فْ ٙرا انفصم ػهٗ يب ٚه:ٙ
 ضبط َٚساجع ١نػٛف ايطالب املكٝدٚ ٜٔحاالت٘
 تٛشٜع ايطالب عً ٢زتُٛعات ٚضهاغٔ
 حتُ ٌٝاملكسزات ايدزاض ١ٝعً ٢ايطالب
َ تابع ١ايطايب (املصسٚفات -املهافآت ٚادتٛا٥ص -ايهػف ايطيب -بٝاْات ايتدزٜب ايصٝف -ٞبٝاْات
ايتدزٜب ايصٝف -ٞأعراز ٚشتايفات ٚعكٛبات ايطالب -تػٝم حاي ١ايكٝد يًطايب).
 ايتعاٌَ َع أزقاّ ادتًٛع
 ايتخٚ َٔ ٌٜٛاىل ايهً ١ٝا ٚادتاَع.١
 ايتعاٌَ َع ارتسظتني ٚاعتُاد ختسظتِٗ
 تكازٜس َتابع ١ايطايب (ايهػف ايطب -٢املصسٚفات -ادتٛا٥ص -ايعكٛبات -األعراز -ايتخٜٛالت-
ايطجٌ ايدزاض -ٞاملدٕ ادتاَع -١ٝايتدزٜب -ايتجٓٝد ٚايتدزٜب ايعطهس -٣اخال ٤طسف طايب-
عدد ايطاعات املعتُد ٠يًطالب
 طباع ١ايػٗادات ٚبٝاْات اذتاي.١
 إحصاٝ٥ات عًَ ٢طت ٣ٛايهً ( ١ٝإحصاٝ٥ات :املكبٛيني -املكٝد -ٜٔارتسظتني).
 تكازٜس ايٓتا٥ج ٚاالَتخاْات (نػٛف ايٓدا -٤نػٛف بأمسا ٤ايطالب احملسَٚني َٔ االَتخإ  ٚايرٜٔ
عتل هلِ دخ ٍٛاالَتخإ -بطاقات أزقاّ ادتًٛع -احصاٝ٥ات ْتا٥ج االَتخاْات).
 تكازٜس املساجع( ١صخٝف ١ايطايبَ -ؤغسات ضداد املصسٚفات عًَ ٢طت ٣ٛايهًٚ ١ٝادتاَعَ -١ؤغسات
ضداد املصسٚفات عًَ ٢طت ٣ٛايطايب/ايفسقٚ١ايكطِ).
 تٛشٜع َطٛ٦يٝات ايعاًَني ٚاملطتفٝدْ َٔ ٜٔعاّ غ ٕٛ٦ايطالب.
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بٌفصلً بٌطلةٔٛ٠ ٟضل و١ف١لد بٌلخوٛي لٍلٔ ٟملةَ نلا ْٛبٌ ل تٚ .فل ٟبٌفصلً بٌطةٌلص ٠لسُ نلزك و١ف١لد بٌسلةِلً ِل
ِزبجلد  ٚإضةفد ج١ةٔلةذ بٌ ل ت بالطةطل١د ِطلً (ج١ةٔلةذ بٌّل - ١ج١ةٔلةذ زقم١لك بٌصيصل١د -ج١ةٔلةذ ٌٚل ٝبرِلز -
ج١ةٔةذ بٌلٕٛبْ بٌخبئُ ٚبٌقةٌ.)... ٚ ٟ

انفصم انساثعغ ٕٚضع كٛفٛعخ انتشعؼٛت اٜنع ٙنهطعالة انعٗ يعًٕػعبد/شعؼت/ظكبشعٍ يعغ جًٛعغ شعسٔ انتشعؼٛت
انؼبيخ ٔانخبصعخ ٔ .كٛفٛعخ إنغعب ٔ إػعبةح انتشعؼٛت .ثعى كٛفٛعخ تٕشٚعغ انطعالة ػهعٗ انًعًٕػعبد ٔانعكبشعٍٔ .فعٙ
انفصععم انخععبيط تععى تٕضعع ٛكٛفٛععخ تععععٛم انًقععسزاد اندزاظععٛخ (فععت ػععبو كععبة ًٙٚجدٚععد  -انهععٕائ انًعععتخديخ
يؼتًدح  -تٕشٚغ انطعالة ػهعٗ يعًٕػعبد ٔظكبشعٍ  -تحًٛعم انًقعسزاد اندزاظعٛخ اإلججبزٚعخ  -تعععٛم انًقعسزاد
اندزاظٛخ ػهٗ طبنت -إػتًبة تععٛم انًقسزاد نطبنت  /فسقخ ).
بٌفصً بٌظة ص ٠سٕةٚي بٌسلةًِ ِ ج١ةٔةذ ِسةجلد بٌ ةٌث ِطً (بٌّصزٚفةذ  -بٌّىةفآذ ٚبٌجٛبئش  -بٌىصف بٌ حل-ٟ
بٌسخر٠ث بٌص١ف -ٟألذبر ِٚيةٌفةذ ٚلمٛجلةذ بٌ ل ت -زغ١١لز اةٌلد بٌم١لخ ٌٍ ةٌلث) ٚ .بٌفصلً بٌظلةج ٠سٕلةٚي و١ف١لد
بٌسلةًِ ِل أرللةَ بٌجٍلٛص بٌيةصلد جةِسقةٔلةذ بٌ ل ت (فتح عتب كتبديمي جديتد  -اللتىاح المتتحمد خ محمتدح  -تىسيت

الطالة على جمىعبد وسكبشه  -حتدٜد ْٛع إصداز أزقاّ ادتًٛع (٠خ٠ٚة ب ٚأٌ١ة ب ٚطحمة ٌى ٛبٌ ةٌث) -بِىةٔ١د إيػفا٤
أزقاّ ادتًٛع  ٚتعدًٜٗا َس ٙأخس – ٣كيفيخ اصدار أرلةَ بٌجٍٛص جلخ بلسّة ٘ة).
بٌفصً بٌطةِٓ ٛ٠ض و١ف١د بٌسلةًِ ِ بٌسق ٠ٛذ ِٓ ٚبٌ ٝوٍ١د ب ٚجةِللد ٚجّ١ل بالجلزب بذ بٌ سِلد ٌلذٌه .أِلة
بٌفصً بٌسةط فٛ١ضل بٌسلةِلً ِل بٌيلز٠جٚ ٓ١جّ١ل بالجلزب بذ بٌيةصلد جٙلُ ِطلً (ٚجفٛد عفاّ أنفادمي ٞحفاي-ٞ
ايًففٛا٥ح املطففتددََ ١عتُففد - ٠فففتح فصففٌ دزاضفف ٞجدٜففد  -تٛشٜففع ايطففالب:زتُٛعفف /١ضهػففٔ -حتُٝففٌ املكففسزات
اإلجباز ٜفف ١دتُ ٝففع ايطًب فف -١تط ففج ٚ ٌٝإعتُ ففاد املك ففسزات ايدزاض فف ١ٝيًطًب فف -١حتد ٜففد ٚتعس ٜففف َٓاص ففب املٛافك ففات
ٚايتفٜٛطات  -حتدٜد ٚاضاف ١زض ّٛغٗاد ٠ايتدسج -حتدٜد أنٛاد ٚغسٚط إعطفا ٤ايػفٗادات يًدفسظتني -تطفجٌٝ
قففساز ز٥ففٝظ ادتاَعفف ١دففٓح ايدزجفف ١ايعًُٝفف ١يًدففسظتني -تٓفٝففر ايكففساز عًفف ٢ايطففالب املُٓففٛحني -تطففً ِٝايػففٗادات
يًدسظتني).
تعترب ايتكازٜس َٔ املهْٛات اهلاَ ١يٓعاّ غ ٕٛ٦ايطالب فُٔ خالهلا ٜتِ اذتص ٍٛعً ٢نٌ شتسجات ايٓعاّ َٔ
تكازٜس ٚاحصاٝ٥ات ٚافادات .ايكٛا ِ٥ايسٝ٥ط ١ٝيًتكازٜس تػٌُ  6تكازٜس زٝ٥ط:ٖٞ ١ٝ
 )1تكازٜس َتابع ١ايطايب.

 )2تكازٜس ايػٗادات  ٚاإلفادات

 )3تكازٜس ايًٛا٥ح.

 )4إحصاٝ٥ات عًَ ٢طت ٣ٛايهً.١ٝ
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 )5تكازٜس ايٓتا٥ج ٚاالَتخاْات.

 )6تكازٜس املساجع.١

ٜكع حتت نٌ قا ١ُ٥زٝ٥ط ١ٝزتُٛع ١نبم َٔ ٠ايتكازٜس ايفسع .١ٝبٌفصٛي ِٓ بٌلةنز بٌ ٝبٌيةِض لصز زسلةًِ
ِ ٘ذٖ بٌسمةر٠ز ٚبالاصةئ١ةذ .فّ١ة ٔ ٍٟ٠حذخ ِيسصزخ لٓ ٘ذٖ بٌفصٛي بٌظسد.
ايفصٌ ايعاغس ٜتعاٌَ َع تكازٜس َتابع ١ايطايب ٚنٝف ١ٝعسضٗا ٚطباعتٗاٖ َٔ .فر ٙاملتابعفات (ايهػفف ايطبف-٢
املصففسٚفات -ادت ففٛا٥ص -ايعكٛبففات -األع ففراز -ايط ففجٌ ايدزاضفف -ٞامل ففدٕ ادتاَعٝفف -١ايت ففدزٜب -ايتجٓ ٝففد
ٚايتففدزٜب ايعطففهس -٣اخففال ٤ايطففسف) .ايفصففٌ اذتففاد ٟعػففس ٜتعاَففٌ َففع تكففازٜس ايػففٗادات  ٚاإلفففادات ٚنٝفٝفف١
عسضففٗا ٚطباعتٗففاَ .ففٔ ٖففر ٙايتكففازٜس( غففٗادَ ٠ؤقتفف ١يطايففب -بٝففإ بففدزجات طايففب خففالٍ فففرت ٠ايدزاضفف( ١عسبف+ ٞ
 -)Eبٝإ حاي ١قٝفد ايطايفب يطفٓٛات ضفابك ١يًُخفٛيني (عسبف -(E + ٞبٝفإ حايف ١طايفب دتُٝفع ضفٓٛات ايدزاضف١
يًُكٝد( ٜٔعسبف -)E + ٞغفٗاد ٠قٝفد اففاد ٙيًطايفب -بٝفإ حايف ١طايفب -غفٗادات بٝفإ ايدزاضف( ١عسبف-)E + ٞ
غ ففٗاد ٠تك ففدٜسات ايط ففٓٛات (عسب فف -)E + ٞغ ففٗاد ٠حط ففٔ ايط ففم ٚايط ففًٛى -طباع فف ١ق ففساز ز ٥ففٝظ ادتاَع فف ١د ففٓح
ايدزج -١ضجٌ بتطًٚ ِٝتطًِ ايػٗادات االصً .١ٝايفصٌ ايجاْ ٞعػس ٜتعاٌَ َع تكازٜس ايًٛا٥ح ٚنٝفٝف ١عسضفٗا
ٚطباعتٗاٖ َٔ .ر ٙايتكازٜس(تكسٜس ايال٥خ ١ايداخً ١ٝيػ ٕٛ٦ايطفالب -تكسٜفس َتطًبفات ايتدصصفات االخفسَ ٣فٔ
ايطاعات املكسز ٙاييت ظتب عً ٢ايطايب دزاضتٗا يتػم ايػعب -١تكسٜفس بٝاْفات املكفسزات ايدزاضف -١ٝتكسٜفس دٛقفف
إْػا ٤ضجالت دزاض ١ٝيًطالب) .ايفصٌ ايجايح عػس ٜتعاٌَ َع اإلحصاٝ٥ات املطًٛبف١عًَ ٢طفت ٣ٛايهًٝفَ .١فٔ ٖفرٙ
اإلحصاٝ٥ات (إحصفاٝ٥ات املكبفٛيني -إحصفاٝ٥ات املكٝفد -ٜٔإحصفاٝ٥ات ارتفسظتني) .ايفصفٌ ايسابفع عػفس ٜتعاَفٌ
َع تكازٜس ٚنػٛف  ٚإحصاٝ٥ات ايٓتا٥ج ٚاالَتخاْاتَٗٓ ,ا ( نػٛف ايٓدا -٤نػف بأمسا ٤ايطفالب احملفسَٚني
َٔ االَتخإ -نػفف بأمسفا ٤ايطفالب ايفر ٜٔعتفل هلفِ دخف ٍٛاالَتخفإ-

بطاقف ١أزقفاّ ادتًفٛع-

احصفا١ٝ٥

بٓتفا٥ج االَتخاْففات ذنفس ٚاْجفف -٢تكسٜفس ايٓتففا٥ج ايرتانُٝفف ١يًطفالب) .ايفصففٌ ارتفاَظ عػففس ٜتعاَفٌ َففع تكففازٜس
املساجعفف( ١املتابعففَ )١جففٌ (صففخٝف ١ايطايففبَ -تابعففَ ١ؤغففسات ضففداد املصففسٚفات عًففَ ٢طففت ٣ٛادتاَعفف-١

َتابعفف١

َؤغففسات ضففداد املصففسٚفات عًففَ ٢طففت ٣ٛايهًٝففَ -١تابعففَ ١ؤغففسات ضففداد املصففسٚفات عًففَ ٢طففت ٣ٛايطايففب/ايفسقفف١
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ٚايكطففِ) .ايفصففٌ ايطففادع عػففس عبففاز ٠عففٔ جففدًٜ ٍٚد ف
(تكازٜس –احصاٝ٥ات -بٝاْات ) ْعاّ غ ٕٛ٦ايطالب.
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تٛشٜففع َطففٛ٦يٝات ايعففاًَني ٚاملطففتفٝدَ ٜٔففٔ شتسجففات

الفصل الثاني

الدخول على نظام شئوى الطالب
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 01الدخْل علٕ ىعاو شئٌْ الطالب
ٜطففتددّ ايففسابط  http://172.21.200.215/assiut/ui/loginpage.aspxيً ففدخ ٍٛعًفف ٞمجٝففع األْعُ فف١
عففٔ طسٜففل إضففِ َطففتددّ ٚنًُفف ١ضففس نُففا يف غففهٌ (َ )1ففع َالحعفف ١إٔ يهففٌ َطففتددّ صففالحٝات عًففْ ٞعففاّ
َعني أ ٚأنجس.
ادخل الزاثط ثم اضغط على التهم

ادخل اسم المتحمد

ادخل كلمخ التز

شهل ()1
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بعفد إدخفاٍ إضفِ املطففتددّ ٚنًُف ١ايطفس تعٗففس غاغف ١مجٝفع األْعُف ١املٛضففخ ١يف غفهٌ (ٜٚ )2طفتطٝع املطففتددّ
ايفدخ ٍٛعًف ٞايٓعفاّ املدفف ٍٛيف٘ ايفدخ ٍٛعًٝف٘ٚ .يف حايففْ ١عفاّ غف ٕٛ٦ايطفالب ٜففتِ اضفػط عًف ٞاألٜكْٛف ١ارتاصفف١
بايٓعاّ يًدخ ٍٛعً.٘ٝ
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اضغط هىب

شهل ()2
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الفصل الثالث

التعامل مع بيانات الطالب
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 .1التعامل مع بٔاىات الطالب
بعد إختٝازى يٓعاّ غ ٕٛ٦ايطالب ضٛف تعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( .)3إضػط عً ٢بٝاْات ايطايب َٔ
ايكا ١ُ٥املٓطدي ١عً ٢ميني غاغْ ١عاّ غ ٕٛ٦ايطالب ضٛف تعٗس غاغ( ١ضجٌ ايطايب  -بٝاْات أضاض)١ٝ
املٛضخ ١يف غهٌ (ٖ .)4ر ٙايػاغ ١تطتددّ إلضاف ١بٝاْات طالب جدد أَ ٚساجع ١بٝاْات ايطالب اير ٜٔمت إدخاهلا
َٔ قبٌ.

شهل ()3
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شهل ()4

 3.1إضافة بٔاىات طالب جدٓد
إلضففاف ١بٝاْففات طايففب جدٜففد ٜففتِ ايففدخ ٍٛعًفف ٢قاُ٥فف ١بٝاْففات طايففب (اْعففس غففهٌ  )4ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز "إضففاف"١
يتعٗس غاغ ١إضاف ١بٝاْات ايطايب املٛضخ ١يف غهٌ (.)5
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شهل ()5
ِٓ و ي ٘ذٖ بٌصةند بٌّٛضقد ف ٟنىً (٠ )5سُ إ وةي بٌح١ةٔةذ بٌيةصد جةٌ ةٌث ِطً بٌزلُ بٌمٚ ِٟٛرلُ ٍِف بٌ ةٌث ٠ٚسُ إوس١ةر
طز٠مد بٌمحٛي ِٚزاٍد بٌسٕظ١ك ِٓ بٌمةئّد بٌّٕظخٌد ِ زقخ٠خ زةر٠خ طٍث بإلٌسقةق ٚزةر٠خ بإلٌسقةق ِٓ بٌسم ُ٠ٛبٌظٕ٠ٚ .ٞٛسُ أ٠ضة
إ وةي بٌح١ةٔةذ بروز ِ ِ ٜامد أْ بٌح١ةٔةذ بٌس ٟأِةِٙة بٌل ِد (*) جةٌٍ ْٛبراّز ج١ةٔةذ ٠جث إ وةٌٙة اس٠ ٝسُ بٌقفظ .جلخ
ذٌه بضغط لٍ ٝسر" إضةفد " بٌّٛج ٛخ أطفً بٌصةند.

ملساجع ١بٝاْات ايطالب املكٝدٚ ٜٔاير ٜٔمت إدخاٍ بٝاْاتِٗ عً ٢ايٓعاّ ٜتِ أٚال حتدٜد بٝاْفات ايبخفح أعًف ٢ايػاغف١
املٛضخ ١يف غهٌ ( .)4فُجال يًبخح عٔ ايطالب املكٝد ٜٔيف ختص

َعني يف ايهً ١ٝيف عاّ أنادميَ ٞعني بفسقف١

َعٓٝفٜ ١ففتِ إ ختٝففاز ايفسقفف ١املطًٛبففَ ١فٔ ايكاُ٥فف ١املٓطففدي ١املٛجففٛد أَففاّ ايفسقف ١ايدزاضففٚ ١ٝحتدٜففد ايعففاّ األنففادميٞ
22

يطًب اإليتخام َٔ ايكا ١ُ٥املٓطدي ١ثِ حتدٜد ايتدص

عٔ طسٜل ايطػط عً ٢ايصز املٛضح أَاّ (قطِ /غعب١

/ختص ).
َجاٍ :ملساجع ١بٝاْات ايطالب املكٝد ٜٔيف ايفسق ١ايجاْ/١ٝقطِ اهلٓدض ١ايهٗسباٜ ١ٝ٥تِ إختٝاز ايفسقَ ١فٔ ايكاُ٥ف١
املٓطدي ١أَاّ ايفسق ١ايدزاض ١ٝنُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( )6فٝعٗس جد ٍٚعتت ٣ٛعً ٢أمسا ٤طالب ٖر ٙايفسق.١

اضغط هىب

شهل ()6

ملحْظة :
 إذا مت حتدٜد ايفسق ١ال ٜتِ حتدٜد عاّ أنادميَ ٞعني ٚصتعً٘ عًٚ ٢ضع (أخرت).
 إذا أزدْا ايبخح عٔ طالب فسق ١هلفا ختصف

َعفني ضتفدد ايتدصف

عفٔ طسٜفل ايطفػط عًف ٢املسبفع ايفر ٟأَفاّ

(قطِ /غعب/ ١ختص ) فطٛف ٜعٗس إضِ ايهً .١ٝثِ ْطػط عً ٢عالَ )+(١اييت عً ٢ميني إضِ ايهً ١ٝفتعٗفس
األقطاّ نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)6
 يًبخح عٔ طالب مت قٝدِٖ يف عاّ أنادميَ ٞعني ٚيٝهٔ ٜ 2006 -2005تِ إختٝاز ٖرا ايعاّ األنادميٞ
نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( )7فٝعٗس جد ٍٚعتت ٣ٛعً ٢أمسا ٤ايطالب اير ٜٔمت قبٛهلِ يف ايهً ١ٝيف ٖرا ايعاّ
األنادمي .ٞالحغ إٔ طالب ٖرا ايعاّ األنادمي ٞيٝطٛا يف فسق ١دزاضٚ ١ٝاحدٚ ٠ذيو يتدًف بعطِٗ يف
ايطٓٛات ايدزاض.١ٝ
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شهل ()7
 بعد حتدٜد بٝاْات ايبخفح ٚايطفػط عًف ٢شز عفح تعٗفس أمسفا ٤أ ٍٚعػفس ٠طفالب ٖٚفِ زتُٛعف ١ايطفالب احملككفني
يػسٚط بٝاْات ايبخح نُا يف غهٌ (ٜٚ .)8تِ عسض باق ٞايطالب اييت تٓطبفل عًف ِٗٝغفسٚط ايبخفح ايطفابكَ ١فٔ
خالٍ األزقاّ املٛضخ ١أضفٌ ايػاغ( ١نٌ زقِ ٜعٗس عػس ٠أمسا.)٤


ملساجعف ١بٝاْفات طايففب (فسقفَ ١عٓٝف ١أ ٚعففاّ أنفادميَ ٞعففني) ٜفتِ ايطفػط عًفف ٢شز ايتعفد ٌٜاملٛجفٛد عًفف ٢ميفني إضففِ
ايطايب فتعٗس بٝاْات٘ عً ٢غاغ( ١بٝاْات ايطايب) املٛضخ ١يف غهٌ (.)9
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شهل ()8
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شهل ()9
ٜ فتِ ايتأنفد َفٔ بٝاْففات ايطايفب املبٓٝف ١يف ايػاغفَ ١جففٌ ايفسقِ يكفٚ َٞٛزقفِ ًَففف ايطايفب ٚطسٜكف ١ايكبفَٚ ٍٛسحًفف١
ايتٓطٝل (َسحًف ١أٚىل أ ٚثاْٝف ١أٚ ).......ٚتفازٜذ طًفب اإليتخفام ٚتفازٜذ اإل يتخفام ثفِ بعفد ذيفو ٜفتِ َساجعف ١بٝاْفات
ايطايب بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝبٝاْات٘ بايًػ ١اإلصتًٝصَ ١ٜع َالحع ١إٔ:
1

ٖٓ -اى بٝاْات ال ْطتطٝع ايتعد ٌٜفٗٝا َجٌ حاي ١ايطايب ٚحاي ١ايكٝد َٚؤغس املصسٚفات.

2

ْ -طب ١اإلعفا ٤ته ٕٛغم ْػط ١إال يف حاي ١تٓػٝط خاْ ١اإلختٝاز أَاّ (َؤغس ايطايب إذا نإ َعفٝا َٔ

املصسٚفات).
3

 -ايبٝاْات اييت أَاَٗا عالَ ١ايٓجُ )*( ١اذتُسا ٤ظتب إدخاهلا حتٜ ٢تِ اذتفغ.

بعد اإلْتٗاَ َٔ ٤ساجع ١ايبٝاْات ٜتِ ايطػط عً ٢شز" ايتعد " ٌٜاملٛجٛد أضفٌ ايصفخٚ ١ضٛف تعٗس ايسضفاي( ١يكفد مت
ايتعد ٌٜبٓجاح ) .بايطػط عً ٢شز "زجٛع ".ضٛف ْعٛد يًػاغ ١األضاض ١ٝيبٝاْات ايطايب.
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 3.2مساجعة بٔاىات الطالب األضاضٔة
ملساجع ١بٝاْات ايطايفب األضاضفَ ١ٝجفٌ( بٝاْفات املفٝالد  -ايعٓفٛإ اذتفاي– ٞايعٓفٛإ ايفداٚ ِ٥ايبٝاْفات األخفس ٣املٛضفخ١
داخٌ املسبع أضفٌ ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (ٜ )11تِ أٚال حتدٜد ايطايب ٚذيو بعُفٌ إختٝفاز أَفاّ اإلضفِ املطًفٛب َفٔ
خالٍ خاْ ١اإلختٝاز املٛجٛد ٠أَاّ اإلضِ.

شهل ()11
بعد إٔ ٜتِ حتدٜد طايب َعني َٔ خاْ ١اإل ختٝاز ايطابك ١قِ دساجع ١ايبٝاْات اآلت:١ٝ
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 3.2.1بٔاىات املٔالد
 أضػط عً ٢بٝاْات املٝالد ,أضفٌ غاغ ١ضجٌ ايطايفب -ايبٝاْفات األضاضف ١ٝغفهٌ( ,)11ضفٛف تعٗفس( غاغف ١بٝاْفات
املٝالد) املٛضخ ١يف غهٌ ( .)12قِ دساجع  ١بٝاْات َهإ ٚتازٜذ املٝالد ٚتعدًُٜٗا يف حايٚ ١جٛد خطأ.

شهل ()12

 يتعدَ ٌٜهإ املٝالد عٔ طسٜل ايطفػط عًف ٢ايفصز املٛضفح أَفاّ َهفإ املفٝالد ضفٛف تعٗفس ايكاُ٥ف ١املٛضفخ ١يف غفهٌ
(َٗٓٚ )13ا ٜتِ إختٝاز ايكازٚ ٠ايدٚيٚ ١املد َٔ ١ٜٓايكا ١ُ٥املٓطدي.١

شهل ()02

 يتعد ٌٜتازٜذ املٝالد ٜتِ ايطػط عً ٢األٜك ١ْٛاييت أَاّ تازٜذ املفٝالد فٝعٗفس ايتكف ِٜٛايطفٓ ٟٛاملٛضفح يف غفهٌ ()14
ضتففدد عففٔ طسٜكفف٘ تففازٜذ املففٝالدٚ .بعففد االْتٗففاَ ٤ففٔ َساجعفف ٚ ١تعففد ٌٜبٝاْففات املففٝالد ٜففتِ حفعٗففا بايطففػط عًفف ٢شز"
حفغ".
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 ملساجع ١بٝاْات ايطايب األخفس ٣عفٔ طسٜفل ايطفػط عًف ٢قاُ٥ف ١بٝاْفات ايطايفب (أعًف ٢غاغف ١بٝاْفات املفٝالد) ضفٛف
تعٗس قا ١ُ٥بٝاْات ايطالب املٛضخ ١يف غهٌ (.)15

شهل ()14
الحغ أٌ :ايكا ١ُ٥اييت ضٛف تعٗس ْٖ ٞفظ ايكا ١ُ٥اييت ظٗست يف أضفٌ ايػاغ( ١األضاض ١ٝيبٝاْفات ايطايفب) غفهٌ (.)11
عٓد ايدخ ٍٛإىل بٝاْات ايطايبٖ ٔ َ.ر ٙايكا ١ُ٥ضٛف ٜتِ ايدخ ٍٛعً ٢مجٝع بٝاْات ايطايب ملساجعتٗا أ ٚيتعدًٜٗا.
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شهل ()15
 3.2.2بٔاىات حتكٔل الصخصٔة
 إ خفرت بٝاْفات حتكٝففل ايػدصف ١ٝعفٔ طسٜففل ايطفػط عًٗٝفا نُففا َٛضفح يف غفهٌ (ٚ )16ضففٛف تعٗفس غاغف( ١بٝاْففات
حتكٝل ايػدص ) ١ٝاملٛضخ ١يف غهٌ (.)17
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شهل ()16
 ايػاغفف ١املبٓٝفف ١بػففهٌ ( )17تٓكطففِ إىل جففصٝ٥ني .ادتففص ٤األ ٍٚعتتفف ٣ٛعًفف ٢أضففِ ايطايففب ٚزقُفف٘ ايكففٚ َٞٛبٝاْففات
ايبخح اييت مت حتدٜدٖا َٔ قبٌٚ .ادتص ٤ايجاْ ٞعباز ٠عفٔ بٝاْفات حتكٝفل ايػدصفٚ ١ٝإذا مل ٜعٗفس ٖفرا ادتفص ٤إضفػط
عًفف ٢ايطففِٗ ( ) املففبني أَففاّ بٝاْففات حتكٝففل ايػدصفف ١ٝيعففسض ادتففص ٤ارتففاص بٗفاٚ .نففريو ٜٛجففد أضفففٌ ايػاغفف١
جد ٍٚعتت ٣ٛعًَ ٢عًَٛات (بٝاْات حتكٝل ايػدص )١ٝاحملدد َٔ قبٌ ٚظتب َساجعٖ ١ر ٙايبٝاْات.
 يتعففد ٌٜأ ٟبٝاْففات اضففػط عًفف ٢أٜكْٛفف " ١ايتعففد "ٌٜضففٛف ٜففتِ عففسض بٝاْففات ايطايففب َجففٌ ْففٛع حتكٝففل ايػدصفف١ٝ
ٚايففسقِ ايكففٚ َٞٛدٚيفف ١اإلصففدازٚ .بعففد اإلْتٗففاَ ٤ففٔ املساجعففٚ ١ايتعففدٜ ٌٜففتِ اذتفففغ بايطففػط عًفف ٢شز "حفففغ" .فتعٗففس
املعًَٛات املعدي ١يف ادتد ٍٚأضفٌ ايػاغ.١
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شهل ()17
 3.2.3مطتيدات ملف الطالب
 أخرت َطتٓدات ًَفف ا يطايفب عفٔ طسٜفل ايطفػط عًٗٝفا نُفا َٛضفح يف غفهٌ ( )18ضفٛف تعٗفس غاغفَ( ١طفتٓدات
ًَف ايطايب) املٛضخ ١يف غهٌ ()19
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شهل ()18
 ايػاغ ١املبٓٝف ١يف غفهٌ ( )19تٓكطفِ إىل جفصٝ٥ني .ادتفص ٤األٖ ٍٚفْ ٛففظ ادتفص ٤األ ٍٚيف بٝاْفات حتكٝفل ايػدصف١ٝ
ٚادتص ٤ايجاَْ ٖٛ ٞطفتٓدات ًَفف ايطايفب ٚأٜطفا إذا مل ٜعٗفس ٖفرا ادتفصٜ ٤فتِ إضفػط عًف ٢ايطفِٗ املكابفٌ ملطفتٓدات
ًَف ايطايب.

شهل ()19
 يف ْٛع املطفتٓد ايسٝ٥طف ٞإ خفرت َفٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفديْ ١فٛع املطفتٓد ايسٝ٥طفٜٚ ٞػفٌُ املطفتٓدات األضاضف ١ٝيًطايفب
ٚايففيت تعٗففس يف ايكاُ٥فف ١املٓطففديَ ١ففٔ ْففٛع املطففتٓد ايفسعففٖٚ ٞفف ٢غففٗاد ٠املففٝالدْ ,تٝجفف ١ايهػففف ايطففيب ٚغففٗاد٠
ايجاْٜٛفف ١ايعاَفف .١باإلضففاف ١إىل َطففتٓدات املتابعفف ١ايدزاضفف ١ٝيًطايففب ٚايففيت تعٗففس يف ايكاُ٥فف ١املٓطففديَ ١ففٔ ْففٛع
املطففتٓد ايفسعففٖٚ ٞفف ٢غففٗاد ٠ايتجٓٝففدَ ,طففتٓد ايتأجٝففٌَ ,طففتٓد ايعكٛبففات ايتأدٜبٝففٚ ١غففٗاد ٠ايجاْٜٛفف ١ايعاَفف.١
ٜٚتِ حتدٜد ْٛع املطتٓد ايسٝ٥ط َٔ ٞايكا ١ُ٥املٓطدي ١نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( ,)20ثِ طتتفاز أحفد املطفتٓدات
ايفسعٚ ١ٝيتهٔ غٗاد ٠املٝالد.
 ضتدد حاي ١املطتٓد (غٗاد ٠املٝالد) َٔ حٝح زٝ٥طف ٞأ ٚفسعفَ ٢فٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفدي ١أَفاّ حايف ١املطفتٓد ْٚفدخٌ
تازٜذ إضتالّ املطتٓد َٔ ايتك ِٜٛايطٓ ٟٛاملٛجٛد أَاَ٘ نُا ٖفَٛ ٛضفح يف غفهٌ ( )21ثفِ ْكف ّٛعففغ بٝاْفات
ٖرا املطتٓد.
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ْ ك ّٛبتخدٜد ْٛع َطتٓد أخس ٚيٝهٔ (ْتٝج ١ايهػف ايطيب ) ثِ ضتدد حايتف٘ (فسعف /٢زٝ٥طفٚ )ٞتفازٜذ إضفتالَ٘
ثِ ْك ّٛباذتفغ.
ْ هسز َا ضبل َع مجٝع املطتٓدات األضاضَٚ ١ٝطتٓدات املتابع ١ايدزاض ١ٝيًطايفب (ْفٛع املطفتٓد ٚتفازٜذ إضفتالَ٘)
ْٚك ّٛباذتفغ َع نٌ َطتٓد.

شهل ()20
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شهل ()21
 ميهٔ إدخاٍ صٛز ٠املطتٓد بايطػط عً ٢شز "  "Browseيتخدٜد َهإ ًَف املطتٓد عً ٢جٗاش ايهُبٛٝتس ثِ عٌُ
حفغ.
 بعفد إٔ ٜففتِ إدخففاٍ ايبٝاْففات ارتاصفف ١بهففٌ َطففتٓد  ٚايطفػط عًفف ٢حفففغ تعٗففس بٝاْففات املطففتٓد ايففر ٟمت حفعف٘ يف
جد ٍٚأضفٌ ايػاغ ١نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)22

ثمد ن تم الحفظ
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شهل ()22
 3.2.4بٔاىات ّىل األمس
 أخفرت بٝاْفات ٚيف ٞاألَفس َفٔ قاُ٥ف ١بٝاْفات ايطايفب ضفٛف تعٗفس غاغف( ١بٝاْفات ٚيف ٞأَفس ايطايفب ) املٛضفخ ١يف غفهٌ
(ٖ .)23ففر ٙايػاغففَ ١كطففُ٘ إىل جففصٝ٥ني َجففٌ ايػاغففات ايطففابك ,١ادتففص ٤األ ٍٚعتتف ٣ٛعًفف ٢بٝاْففات ايطايففب ٚادتففص٤
ايجاْ ٞعتت ٣ٛعًف ٢بٝاْفات ٚيف ٞأَفس ايطايفبٜ .فتِ َساجعف ١أضفِ ٚيف ٞاألَفس بايًػف ١ايعسبٝفٚ ١ايًػف ١اإلصتًٝصٜف ,١دزجف١
ايكساب , ١ادتٓط , ١ٝتازٜذ ايٛالٚ ١ٜعٓٛإ ٚىل األَسٚ .ف ٢حايٚ ١جٛد خطأ قِ بتعدَ ًٜ٘ع َالحع ١أٜطا إٔ ايبٝاْفات
اييت أَاَٗا ايعالَ )*( ١بٝاْات البد َٔ إدخاهلا ٚبعد اإلْتٗا َٔ ٤اإلدخاٍ أضػط عً ٢حفغ.
 بعففد َساجعفف ١بٝاْففات ٚيفف ٞاألَففس ٚتعدًٜففٗا إذا ٚجففد بٗففا خطففأ ٚحفعٗففا ضففٛف تعٗففس ٖففر ٙايبٝاْففات يف جففد ٍٚأضفففٌ
ايػاغ .١طتتاز إضِ ٚي ٞاألَس َٔ ٖرا ادتد.ٍٚ
 إضػط عًٚ ٢ضا ٌ٥اإلتصاٍ نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( )24ضٛف تعٗس غاغ( ١بٝاْات ٚضا ٌ٥اإلتصفاٍ بفٛي ٞاألَفس)
املٛضخ ١يف غهٌ (.)25
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شهل ()23

سرا الخحيبر

ضغط هىب

شهل ()24
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ْ ك ّٛدساجعٚ ١ض ١ًٝاإلتصاٍ ْٛٚع ٚض ١ًٝاإل تصفاٍ ٚتصفخٝخٗا يف حايفٚ ١جفٛد خطفأ َفع نتابف ١أَ ٟالحعفات عفٔ
ٚي ٞأَس ٖرا ايطايب إٕ ٚجد ثِ ايطػط عً ٢شز " حفغ ".

شهل ()25
 إذا ٚجد أنجس َٔ ٚض ً٘ٝيإلتصاٍ ,طتتاز نفٌ ٚضف ً٘ٝعًف ٢حفدا َفٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفدي ١أَفاّ ْفٛع ٚضف ١ًٝاإلتصفاٍ .ثفِ
ضتدد بٝإ ٚض ١ًٝاإلتصاٍ ْٚك ّٛباذتفغ.


َع نٌ حفغ يٛض ١ًٝاتصاٍ تعٗس زضاي ١يكفد مت اإلدخفاٍ بٓجفاح ٚتعٗفس ْفٛع ٚضف ١ًٝاإلتصفاٍ ٚبٝاْٗفا ٚاملالحعفات
يف جد ٍٚأضفٌ ايػاغ ١نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)25
 3.2.5بٔاىات العيْاٌ الدائه
َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب أخرت بٝاْات ايعٓٛإ ايفدا ِ٥عفٔ طسٜفل ايطفػط عًٗٝفا فتعٗفس غاغف( ١بٝاْفات ايعٓفٛإ ايفداِ٥
يًطايب) املٛضخ ١يف غهٌ (.)26
ٖ ر ٙايػاغفَ ١كطفُ ١إىل جفصأ ,ٜٔادتفص ٤األ ٍٚخفاص ببٝاْف ات ايطايفب األضاضفٖٚ ١ٝف ٞغفم قابًف ١يًتعفدٚ ٌٜادتفص٤
ايجاْ ٞخاص ببٝاْات ايعٓٛإ ايدا ِ٥يًطايب.

38

ْ كف ّٛدساجعفف ١ايبٝاْففات األضاضففٚ ١ٝففف ٢حايففٚ ١جففٛد خطفأ ْكفف ّٛبتعدًٜففٗا .الحففغ ٚجففٛد خاْفف( ١دٚيفف / ١ستافعفف١
/قطففِ َ /سنففص /حفف/ ٞقسٜففٚ ) ١يتعدًٜففٗا ٜففتِ ايطففػط عًفف ٢ايففصز املٛجففٛد أَاَٗففا يهفف ٞتعٗففس ايكاُ٥ففٚ ١أٜطففا
يًتعد ٌٜيف خاْ ١ايتازٜذ أضػط عًف ٢أٜكْٛف ١ايتكف ِٜٛايطفٓ ٟٛاملٛجفٛد ٠أَفاّ خاْف > ١بداٜفَ ١فٔ تفازٜذ < ٚفف٢
حايٚ ١جٛد بٝاْات ْاقصٜ ١تِ إدخاهلا ثِ أضػط حفغ.

شهل ()26

ملحْظة:
يهْ ٞك ّٛبايتعد ٌٜعً ٢ايبٝاْات املٛجٛد ٠ظتب إٔ ْك ّٛبايطػط عً ٢أٜك( ١ْٛتعد )ٌٜاييت أَاّ ايعٓفٛإ ايفدا ِ٥املٛجفٛد
يف ادتد ٍٚأضفٌ ايػاغ ١فتعٗس يٓا ايبٝاْات يف ٚضع ايتعدْ .ٌٜك ّٛباإلضفاف ١أ ٚاذتفرف ثفِ ْطفػط "حففغ" فتعٗفس
ايبٝاْات ادتدٜد ٠يف ادتد ٍٚأضفٌ ايػاغ.١
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 3.2.6بٔاىات العيْاٌ احلالٕ
َ ففٔ قاُ٥فف ١بٝاْففات ايطايففب إخففرت ب ٝاْففات ايعٓففٛإ اذتففاي ٞعففٔ طسٜففل ايطففػط عًٗٝففا فتعٗففس غاغفف( ١ضففجٌ ايطففالب
_بٝاْات ايعٓٛإ اذتاي ) ٞاملٛضخ ١يف غهٌ (.)27

شهل ()27

ٍ رِ الصاشة مكطنة إىل أزبعة أجصاء ٍٕ:
 ادتص ٤األ ٖٛٚ :ٍٚخاص ببٝاْات ايطايب األضاضٖٚ ١ٝرا ادتص ٤غم قابٌ يًتعد ٌٜف٘ٝ
 ادتفص ٤ايجفاْٚ :ٞعتتف ٣ٛعًف ٢ايعفاّ األ نفادميْ ,٢فٛع ايطفهٔ اذتفاي , ٞبداٜف ١تفازٜذ ايطفهٔ فٝف٘ َٚالحعفات  .قففِ
دساجعفٖ ١ففر ٙايبٝاْففات ٚتعدًٜفٗا يف حايففٚ ١جففٛد خطففأ بايطفػط عًفف ٢أٜكْٛفف ١ايتعفد ٌٜايففيت أَففاّ ايعٓففٛإ
اذتففاي ٞأضفففٌ ايػاغفف ١فتعٗففس ايبٝاْففات يف ٚضففع ايتعففدْ ٌٜكفف ّٛبإدخففاٍ ايبٝاْففات ايصففخٝخ ١عففٔ طسٜففل
اختٝازٖا َٔ ايكا ١ُ٥املٓطدي ١إٕ ٚجدت أ ٚنتابتٗا.
 ادتص ٤ايجايح :ال ٜٛجفد فٝف٘ بٝاْفات (ارتاْفات فازغفٚ.) ١يهفٜ ٞفتِ إظٗفاز ايبٝاْفات بايطفػط عًف ٢حتُٝفٌ بٝاْفات
ايعٓٛإ اذتاي َٔ ٞبٝاْات ايعٓٛإ ايداٚ ِ٥ضٛف ٜتِ حتُ ٌٝبٝاْات ايعٓفٛإ ايفدا ِ٥أٜطفاً .قفِ دساجعف١
ٖر ٙايبٝاْات ٚتعدًٜٗا يف حايٚ ١جٛد خطأ.
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 ادتص ٤ايسابع ٖٛٚ :خاص ببٝاْات املد ١ٜٓادتاَع .١ٝأخرت املدٜٓف ١ادتاَعٝفٚ ١املبٓفَ ٢فٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفديٚ ١أدخفٌ
زقِ ايطابل ٚزقِ ايػسف.١
 بعففد اإلْتٗففاَ ٤ففٔ ايتعففد ٌٜايطففابل أضففػط عًفف" ٢حفففغ" فتعٗففس بٝاْففات ايعٓففٛإ اذتففاي ٞاملعديفف ١يف ادتففد ٍٚأضفففٌ
ايػاغ.١

 3.2.7اللػات اليت جئدٍا الطالب
 َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب أخرت ايًػات اييت ظتٝدٖا ايطايب عٔ طسٜل ايطػط عًٗٝا ضٛف تعٗس ايػاغف ١املٛضفخ١
يف غهٌ (.)28
 يف حاي ١عدّ ظٗٛز ادتص ٤ارتاص بايًػات اييت ظتٝدٖا ايطايب أضػط عً ٢ايطفِٗ

ثفِ قفِ باختٝفاز ايًػفَ ١فٔ

ايكاُ٥فف ١املٓطففديٚ ١أدخففٌ تستٝففب ايًػفف( ١يػفف ١أٚىل أ ٚثاْٝفف .) ١بعففد اإلْتٗففاَ ٤ففٔ اإلدخففاٍ إضففػط حفففغ ٜ .ففتِ حفففغ
ايبٝاْات ٚإظٗازٖا يف ادتد ٍٚأضفٌ ايػاغ.١
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شهل ()28
 إذا نإ ايطايب ظتٝفد أنجفس َفٔ يػف ١تطفاف بٝاْفات نفٌ يػفٜٚ ١فتِ اذتففغ فٝعٗفس إضفِ ايًػف( ١عسبفٚ ٞإصتًٝفص)ٟ
ٚتستٝبٗا يف ادتد ٍٚأضفٌ ايػاغ. ١
 إذا أزدْا ايتعد ٌٜيف بٝاْات أ ٟيػفْ ١طفػط باملفاٚع عًف ٢أٜكْٛف ١تعفد ٌٜايفيت أَفاّ ٖفر ٙايًػف ١فتعٗفس بٝاْاتٗفا أعًف٢
ادتدْ ٍٚك ّٛبايتعدٚ ٌٜاذتفغ فتعٗس ايبٝاْات املعدي ١يف ادتد.ٍٚ

 3.2.8بٔاىات املؤٍل
 َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب اخرت بٝاْات املؤٌٖ عٔ طسٜل ايطػط عًٗٝا فتعٗس غاغ ( ١بٝاْات املؤٖفٌ ) املٛضفخ ١يف
غهٌ ( .)29أضفٌ ٖر ٙايػاغٜٛ ١جد جد ٍٚعتت ٣ٛعً ٢املؤٌٖ ارتاص بايطايب ايرٜ ٟتِ َساجع ١بٝاْات٘.

شهل ()29
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 إذا أزدْا تعد ٌٜبٝاْات املؤٌٖ (َجالً اجملُفٛع أ ٚايػفعبْ )١طفػط عًف ٢أٜكْٛف ١تعفد ٌٜايفيت أَفاّ املؤٖفٌ فتعٗفس بٝاْفات
ٖرا املؤٌٖ عً ٢ايػاغ ١يف ٚضع ايتعدْ ٌٜكف ّٛبعًُٝف ١ايتعفدٚ ٌٜاذتففغ فتعٗفس ايبٝاْفات املعديف ١يف ادتفد ٍٚأضففٌ
ايػاغ.١
 إذا أزدْفا إضففافَ ١ؤٖفٌ جدٜففد يًطايفب ضتففدد بٝاْفات املؤٖففٌ يف ادتفص ٤ايجففاَْ ٞفٔ غاغفف( ١بٝاْفات املؤٖففٌ ) ثفِ ْطففػط
"حفغ" فتخفغ ايبٝاْات ٜٚعٗس املؤٌٖ ادتدٜد يف ادتد ٍٚأضفٌ ايػاغ.١
 إذا نإ ألحد املؤٖالت َٛاد تهُ ١ًٝٝأ ٚتأَٖ( ٌٝجفٌ غفٗاد ٠ايجاْٜٛف ١ايعسبٝف ) ١طتتفاز ٖفرا املؤٖفٌ َفٔ شز اإلختٝفاز ثفِ
ْطػط عً ٢شز " املٛاد ايتهُٚ ١ًٝٝايتاٖ."١ًٝٝ

 3.2.9بٔاىات املٔالد
 َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب اخرت بٝاْات املٝالد عٔ طسٜل ايطػط عًٗٝا فتعٗس يٓا غاغ( ١بٝاْات املٝالد ) املٛضفخ ١يف
غهٌ (ٖ .)30ر ٙايػاغَ ١كطُ٘ إىل جصٝ٥ني ,ادتص ٤األَٗٓ ٍٚا عتت ٣ٛعً ٢بٝاْات ايطايب  ٢ٖٚغفم قابًف٘ يًتعفدٌٜ
ٚادتص ٤ايجاْ ٞعتت ٟٛعً ٢بٝاْات َٝالد ٖرا ايطايب.
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شهل ()30
ْ ك ّٛدساجعٖ ١ر ٙايبٝاْات ٚف ٢حايٚ ١جٛد خطأ ٜفتِ تعدًٜف٘ .فُفجالً يتعفدَ ٌٜهفإ املفٝالد عفٔ طسٜفل ايطفػط عًف٢
ايفصز املٛضففٛع أَاَف٘ فتعٗففس غاغف٘ صففػم ٠ميهففٔ َفٔ خالهلففا حتدٜفد َهففإ املففٝالد (قفاز /٠دٚيففَ/١دٜٓف/١قسٜففٚ .)١أٜطففا
ميهٔ تعفد ٌٜتفازٜذ املفٝالد َفٔ ايتكف ِٜٛايطفٓ ٟٛاملٛجفٛد أَاَف٘ٚ .نفريو ظتفب إدخفاٍ زقفِ قٝفد املفٝالد ثفِ اضفػط "
حفغ " فتعٗس زضاي " ١يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح ".
 3.2.10البٔاىات الدزاضٔة
َ ففٔ قا ُ٥فف ١بٝاْ ففات ايطاي ففب طتت ففاز ايبٝاْ ففات ايدزاض فف ١ٝعففٔ طس ٜففل ايط ففػط عً ٗٝففا فتعٗ ففس يٓ ففا غاغ فف( ١ايبٝاْ ففات
ايدزاضفف )١ٝاملٛضففخ ١يف غففهٌ (َٚ .)31ففٔ خففالٍ ٖففر ٙايػاغفف ١ايففيت عتتفف ٣ٛادتففص ٤األَٗٓ ٍٚففا عًفف ٢بٝاْففات ايطايففب
األضاضففٚ ١ٝادتففص ٤ايجففاْ ٞعًفف ٢بٝاْففات ايطففٓٛات ايدزاضففٜ( ١ٝعٗففس فازغففا) ٜففتِ إدخففاٍ ٚتعففد ٌٜايبٝاْففات ايدزاضفف.ً١ٝ
ٜٚالحغ ظٗٛز جد ٍٚيف أضفٌ ايػاغ ١عتت ٣ٛع ً ٢األعٛاّ األنادميٝف ١يًطايفب َفٔ بفد ٤دخٛيف٘ ايهًٝفٚ ١ايفسقف/١
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ايفصفف ٍٛايدزاضفف ١ٝايففيت َففس بٗففا يف مجٝففع األعففٛاّ األنادميٝففٚ ١نففريو اضففِ ايال٥خفف ١املطبكفف ١عًٝفف٘ َٓففر بففد٤
ايدزاض.١

شهل ()31
ْ الحغ يف بٝاْات ادتص ٤ايجاْ َٔ ٞايػاغ( ١بٝاْات ايطٓٛات ايدزاضف ) ١ٝاْف٘ ٜٛجفد >َؤغفس ايطايفب ٜعُفٌ< ففإذا مت
ٚضففع عالَفف ) (١أَففاّ ٖففرا املؤغففس ضففٛف تفعففٌ ايٛظٝفففٚ ١ادتٗفف ,١فٓهتففب إضففِ ايٛظٝفففٚ ١جٗفف ١ايعُففٌ ٜٚففتِ اذتفففغ
فتعٗس ٖر ٙايبٝاْات يف ادتد.ٍٚ
 طتتاز ايال٥خْٚ ١طػط عً ٢أٜك ١ْٛايتعفد ٌٜايفيت عًف ٢ايفُٝني فتعٗفس بٝاْفات ايطايفب ايدزاضف ١ٝيف ادتفص ٤ايجفاَْ ٞفٔ
ايػاغ١
ْ ك ّٛدساجعٖ ١ر ٙايبٝاْات ٚإذا ٚجد بٗا أ ٟخطأ ْك ّٛبتعد ًٜ٘ثِ ْطػط "حفغ".
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 3.2.11بٔاىات التحئد

 َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب إ خرت بٝاْفات ايتجٓٝفد عفٔ طسٜفل ايطفػط عًٗٝفا فتعٗفس ايػاغف ١املٛضفخ ١يف غفهٌ (.)32
قِ بإدخاٍ ايبٝاْات املطًٛب ١يف بٝاْات بطاق ١ايتجٓٝد ٚاملٛاقف ايتجٓٝد ١ٜيًطايب ثِ إضػط عً " ٢حفغ ".

شهل ()32
 3.2.12بٔاىات الطيْات الدزاضٔة
 َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب أخرت بٝاْات ايطٓٛات ايدزاضف ١ٝعفٔ طسٜفل ايطفػط عًٗٝفا فتعٗفس غاغف( ١بٝاْفات ايطفٓٛات
ايدزاض )١ٝاملٛضخ ١يف غفهٌ (ٖ .)33فر ٙايػاغف ١تػفب٘ غاغف ١ايبٝاْفات ايدزاضفٚ ١ٝيهفٔ يف ادتفص ٤ايجفاَْٗٓ ٞفا حتتف٣ٛ
46

عً ٢زقِ ادتًٛعَ ,ؤغفس ضفداد املصفسٚفات ,بٝاْفات جفد ٍٚايطفٓٛات ايدزاضفٚ ١ٝايفيت تػفٌُ ايعفاّ األنفادمي ,ٞايفسقف١
/ايفصٌ ايدزاض ,ٞقطِ /غعب٘ ,حاي ١ايكٝد ,اذتاي ١ايدزاضَ ٚ ١ٝؤغس ايطداد.
 عٓد ايٛقٛف أَاّ فسقَ ١ع/٘ٓٝفصٌ دزاضَ ٞعني ٚبع د ايطػط عًف ٢أٜكْٛف ١ايتعفد ٌٜضفٛف ٜعفسض ايبٝاْفات ايدزاضف١ٝ
هلر ٙايفسق ١يف ٖرا ايفصٌ ايدزاض ٞنُا يف غهٌ (.)34
 يعففسض تفاصفف ٌٝاملكففسزات ايدزاض فْ ١ٝكفف ّٛبإختٝففاز ايفسقففٚ ١ايفصففٌ ايدزاضففَ ٞففٔ خاْفف١اإلختٝاز ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز
"املكسزات ايدزاض "١ٝأضفٌ ايػاغ.١

شهل ()33
مثال :مل ساجع ١بٝاْات ايفسم ٚايفص ٍٛايدزاض ١ٝيطايب بايفسق ١اإلعدادْ ١ٜك ّٛبإختٝفاز ايفسقف ١اإلعدادٜف/ ١ايفصفٌ
ايدزاض ٞاأل َٔ ٍٚخاْ ١اإلختٝاز ثِ ايطػط عً " ٢املكسزات ايدزاض "١ٝضفٛف تعٗفس غاغف( ١تفاصف ٌٝاملكفسزات)
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املٛضففخ ١يف غففهٌ (ٖ .)35ففر ٙايػاغفف ١حتتفف ٣ٛعً ف ٢تفاصففَ ٌٝكففسزات ايطايففب ايففر ٟمت إختٝففازَ ٙففٔ قبففٌ يف
ايفسق ١اإلعداد/ ١ٜايفصٌ ايدزاض ٞاأل.ٍٚ
ْ ك ّٛدساجع ١املكسزات ايدزاض ١ٝاملٛجٛد ٠يف ٖر ٙايفسقف ١هلفرا ايفصفٌ ايدزاضف ٞثفِ إضفػط عًف ٢شز " زجفٛع " املٛجفٛد
أضفٌ ايػاغ ١ضٛف ْعٛد إىل غاغ ١بٝاْات ايطفٓٛات ايدزاضف ١ٝثفِ بعفد ذيفو إخفرت فسقف ١أخفس ٣يفصفٌ دزاضف ٞخخفس
ملساجعتٗا ٖٚهرا باق ٞايفسم ٚايفص ٍٛايدزاض.١ٝ

شهل()34
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شهل ()35
 3.2.13بٔاىات اجلامعات الطابكة
َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب أخرت بٝاْات ادتاَعات ايطابك ١عٔ طسٜل ايطػط عًٗٝا فتعٗس غاغف( ١بٝاْفات ادتاَعفات
ايطابك )١املٛضخ ١يف غهٌ (ٖ .)36ر ٙايػاغ ١حتت ٣ٛعً ٢جصأ .ٜٔادتص ٤األ ٍٚعتت ٣ٛعً ٢بٝاْفات ايطايفب ٚادتفص٤
ايجفاْٜ ٞػفٌُ بٝاْفات ادتاَعفات ايطففابكٖٚ ١ف ٢إضفِ ادتاَعف -١إضفِ ايهًٝفف -١نفٛد ايطايفب يف ايهًٝف ١ايطففابك-١
تستٝفب ٖففر ٙايهًٝفف ١يف ادتاَعفف ١ايطففابك .١إذا مت إدخففاٍ ٖففر ٙايبٝاْففات ٚايطففػط عًفف ٢شز " حفففغ " ضففٛف تعٗففس مجًفف١
"يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح" ٚتعٗس ٖر ٙايبٝاْات يف جد ٍٚأضفٌ ايػاغ.١
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شهل ()36
 3.2.14تفاصٔل املكسزات
َ ففٔ قاُ٥فف ١بٝاْففات ايطايففب أخففرت تفاصفف ٌٝاملكففسزات عففٔ طسٜففل ايطففػط عًٗٝففا فتعٗففس غاغفف( ١تفاصفف ٌٝاملك ففسزات)
املٛضخ ١يف غهٌ ( .)37ادتص ٤األٖ َٔ ٍٚر ٙايػاغٖ ١ف ٛبٝاْفات ايطايفب ٚادتفص ٤ايجفاْٖ ٞف ٛجفد ٍٚايففسم ٚايفصفٍٛ
ايدزاض ١ٝيهٌ فسق.١


50

شهل ()37
ْ ك ّٛبإختٝاز ايفسق ١ايدزاضٚ ١ٝايفصٌ ايدزاض َٔ ٞخاْ ١اإلختٝاز املٛجٛد ٠أَاّ ايعاّ األنادمي .ٞثِ ْطفػط عًف٢
شز " تفاص ٌٝاملكسزات " ضٛف تعٗس تفاصَ ٌٝكسزات ٖفرا ايفصفٌ ايدزاضف ٞهلفر ٙايفسقف ١أضففٌ ادتفد ٍٚيف ْففظ ايػاغف١
نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)38
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شهل ()38
 قِ دساجع ١بٝاْات املكسز بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايتكدٜس ٚٚصفف حايف ١ايطايفب بايًػف ١ايعسبٝفٚ ١إمجفاي ٞايٓٗاٜف ١ايععُف.٢
ٚبعفد اإلْتٗففاَ ٤ففٔ املساجعفف ١إخفرت فصففٌ دزاضفف ٞخخففس أ ٚفسقف ١دزاضفف ١ٝأخففسَ ٣ففٔ خاْف ١اإلختٝففاز(

) املٛجففٛد ٠أَففاّ

ايعاّ األنادمي ٞثِ إ ضػط عً ٢تفاص ٌٝاملكسزات ٚقِ بعٌُ ْفظ ارتطٛات ايطابك ١عً ٢باق ٞايفسم ٚايفص.ٍٛ
مالحعة:

ميهٔ إضاف ١فسق ١دزاضٚ ١ٝحتدٜد ايفصٌ ايدزاض ٞعٔ طسٜل ايطػط عً ٢شز " إضاف " ١نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()39
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شهل ()39
 3.2.15مالحعات
 َٔ قا ١ُ٥بٝاْات ايطايب أخرت َالحعفات عفٔ طسٜفل ايطفػط عًٗٝفا ضفٛف تعٗفس غاغفَ( ١الحعفات ضفجٌ ايطايفب )
املٛضخ ١يف غهٌ (ٖ .)40ر ٙايػاغ ١تطتددّ يهتابف ١أَ ٟالحعفات عفٔ ضفجٌ ايطايفب َفع حتدٜفد تفازٜذ نتابفٖ ١فرٙ
املالحعات ثِ ايطػط عً ٢شز " حفغ" فتعٗس زضاي " ١يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح".
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شهل ()40
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الفصل الرابع

التصعيب
55

 .1التصعٔب
ايتػففعٝب ٖفف ٛتٛشٜففع طففالب بعففو ايهًٝففات ٚاملعاٖففد عًفف ٢األقطففاّ ٚفكففا يكٛاعففد َعٓٝفف ١ستففددَ ٙطففبكاٚ .قففد ٜهففٕٛ
ايتػعٝب يتٛشٜع طالب قطِ َعني عً ٢ايػفعبَٚ .فٔ ايهًٝفات ايفيت بٗفا تػفعٝب اآلداب ٚاهلٓدضفٚ ١ايرتبٝفٚ ١ايعًفّٛ
َٚفٔ ايهًٝفات ايفيت يفٝظ بٗفا تػفعٝب ايطففب ٚايطفب ايبٝطفسٚ ٟايصفٝديٚ ١اذتكفٛمٚ .ال ٜعتفرب االْتعفاّ ٚاالْتطففاب
تػعٝب َٔٚ .األَجً ١عً ٢ايتػعٝب داخٌ األقطاّ تػعٝب ايطالب بايفسقف ١ايجايجف ١بكطفِ اهلٓدضف ١ايهٗسباٝ٥ف ١إىل
غعب ١إتصاالت ٚقٚ ٣ٛحاضباتٚ .تتِ عًُ ١ٝايتػعٝب ٚفكا ملا .ًٜٞ

 4.1فتح فصل دزاضٕ جدٓد
البد إٔ ٜتِ أٚال فتح فصٌ دزاض ٞجدٜد ٚاير ٟضٛف ٜتِ تػعٝب ايطالب عًٚٚ ٘ٝضفع ايػفسٚط ايفيت ضفٛف ٜفتِ
تػفعٝب ايطفالب عًف ٢أضاضفٗاٜٚ .فتِ ذيففو عفٔ طسٜفل ايطفػط عًف ٢خاْفف " ١ففتح فصفٌ دزاضف ٞجدٜفد " املٛجففٛد٠
عً ٢ميني غاغ " ١فتح فصٌ دزاض ٞجدٜد" نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)41

شهل ()41
َففٔ ٖففر ٙايػاغفف ١ضففٛف ٜففتِ إدخففاٍ مجٝففع ايبٝاْففات املطًٛبفف ( ١ايعففاّ ادتففاَع ٞيبففد ٤ضففسٜإْ ,ففٛع ايدزاضففٚ ١ايفصففٌ
ايدزاض ٞاير ٟضٛف ٜتِ ايتػعٝب عً )٘ٝثِ ايطػط عً ٢شز " حفغ" ٚ .تعٗس زضاي " ١يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح".
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بعد اإل ْتٗا َٔ ٤فتح فصٌ دزاض ٞجدٜد ٜتِ ايبد ٤يف ايتػعٝب ٚايرٜ ٟػٌُ :غفسٚط ايتػفعٝب -
ايطالب  -تطج ٌٝإضتٝفا ٤ايػسٚط -

تطفج ٌٝزغبفات

ايتػعٝب اآلي – ٞإيػا ٤تػعٝب ايطالب – إعفاد ٠تػفعٝب طايفب -تٛشٜفع

ايطالب عً ٢اجملُٛعات ٚايطهاغٔ.

 4.2شسّط التصعٔب
َٔ ايكا ١ُ٥املٛجٛد ٠عً ٢ميني ايػاغ ١طتتاز " غسٚط ايتػفعٝب " فتعٗفس غاغف( ١تطفج ٌٝغفسٚط ايكبف ٍٛباألقطفاّ
/ايػعب) املٛضخ ١يف غفهٌ (َ ٚ . )42فٔ ٖفر ٙايػاغف ١ضفٛف ٜفتِ تطفج ٌٝغفسٚط ايكبف ٍٛباألقطفاّ ٚايػفعب املٛجفٛد٠
ٚايففيت مت أضففافتٗا َففٔ قبففٌ أ ٚميهففٔ إضففاف ١قطففِ أ ٚغففعب ١جدٜففدٚ ٠ذيففو عففٔ طسٜففل ايطففػط عًفف ٢شز " اإلضففاف" ١
فتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( )43حٝح ٜتِ إدخاٍ ايبٝاْات املطًٛب ٢ٖٚ ١ايعاّ األنادمي , ٞايفسقف ١ايدزاضف, ١ٝ
ايفصٌ ايدزاض , ٞاذتد األدْ ٢يعدد ايطفالب ,اذتفد األقصف ٢يعفدد ايطفالب ٚاذتفد األقصف ٢يعفدد ايطفالب احملفٛيني.
ٚف ٢حايٚ ١جٛد بعو اإلضفتجٓا٤ات يف ٖفر ٙاذتايفٜ ١فتِ اإلختٝفاز أَفاّ اإلضفتجٓاَ ( ٤جفٌ إضفتجٓا ٤أبٓفا ٤أعطفا٦ٖٝ ٤ف١
ايتدزٜظ  ,أبٓا ٤ايعاًَني  ,ايػٗادات املعادي ) ١ثِ بعد ذيو ْطػط عًف ٢شز " إضفافٚ . " ١ضفٛف تعٗفس ايسضفاي " ١يكفد
مت اإلدخاٍ بٓجاح" ثِ ايطػط عً ٢شز "زجٛع "ٚ .ف ٢حاي ١ايتعفد ٌٜيف ايبٝاْفات املٛجفٛد ٠بايفعفٌ ٜفتِ ايطفػط عًف٢
أٜك ١ْٛايتعد ٌٜاملٛجٛد ٠ظاْب إضِ ايكطِ.
بعففد إٔ ت ف تِ إضففاف ١ايكطففِ ٚايفسقففٜ ١ففتِ إدخففاٍ ايػففسٚط يًكبفف ٍٛبٗففرا ايكطففِ َففٔ خففالٍ ارتاْففات املٛجففٛد ٠أضفففٌ
ايػاغ ١نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)44
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شهل ()42

شهل ()43

شهل ()44
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شسّط التصعٔب تصنل:



ايػسٚط ايعاَ ٢ٖٚ : ١ايػسٚط اييت تطعٗا ايهًَ ١ٝجٌ املكابً ١ايػدصٚ ١ٝنػف اهل.١٦ٝ
غففسٚط عًففَ ٢ففؤٖالت ضففابكٖٚ : ١فف ٢غففسٚط خاصفف ١دففٛاد ايجاْٜٛفف ١ايعاَففٚ ١تػففٌُ ايػففسٚط ارتاصفف ١دففاد٠
َعَ ١ٓٝجٌ بعو األقطفاّ يف نًٝف ١اآلداب تػفرتط اذتصف ٍٛعًف ٢دزجفَ ١عٓٝف ١يف ايًػف ١اإلصتًٝصٜف ١أ ٚايًػف١
ايفسْطفف ١ٝأ ٚايػففسٚط ارتاصفف ١دجُٛعففَ ١ففٛاد َجففٌ اذتصفف ٍٛعًففْ ٢طففبَ ١عٓٝفف ١يف ايًػففات (ٚتػففٌُ ايًػفف١
اإلصتًٝص ٚ ١ٜايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١ايفسْط.)١ٝ



غسٚط عً ٢أْٛاع َدازع  ٢ٖٚ :غسٚط تطعٗا ايهًٝفٚ ١تػفرتط ايكبفَ ٍٛفٔ أْفٛاع َعٓٝفَ ١فٔ املفدازع (أجٓبٝف, ١
جتسٜب , ١ٝحه ١َٝٛأَ ٚدازع خاصَ , ١دازع ثاْ ١ٜٛزٜاض.)١ٝ



غسٚط عً ٢فسم دزاض : ١ٝخاص ١بايفسم ايطابك ١يف ايهًَ ١ٝجٌ بعو األقطاّ تػرتط تكدٜس عاّ عً ٢ايفسق١
ٚتكدٜس يف َادَ ٠ع ١ٓٝيإليتخام بكطِ َعني.



نلزِ ٚمللزربذ فلزق طللةجمد ٚ :زصللًّ بٌّملزربذ بٌيةصللد جفزللد ربطلل١د ( بٌيةصللد جةٌطةٔ٠ٛلد بٌلةِللد) ِطللً
إِسقةْ بٌمخربذ ( فٕ ،ْٛلّةرخ) .

 4.2.1الصسّط العامة
ٜفتِ ٚضفع ٖفر ٙايػفسٚط َفٔ خففالٍ اختٝفاز ايكطفِ ايفرْ ٟسٜفد ٚضفع ايػففسٚط عًٝف٘ َفٔ خاْف ١اإلختٝفاز املٛجفٛد ٠أَففاّ
ايكطِ ثِ ايطػط عً" ٢ايػسٚط ايعاَ " ١نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()45
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شهل ()45

بعد ايطػط عً ٢ايػسٚط ايعاَ ١تعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( َٔٚ )46ايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَفاّ ايػفسط
ايعاّ ٜتِ إختٝاز ايػسط (َجٌ املكابًف ١ايػدصف ١ٝأ ٚنػفف اهل٦ٝف ) ١ثفِ ايطفػط عًف ٢شز " حففغ " ٚ.بعفد إٔ تعٗفس
زضاي ١يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح ْطػط عً ٢شز " زجٛع " إلضتهُاٍ باق ٞايػسٚط عًْ ٢فظ ايكطِ.

شهل ()46

 4.2.2شسّط على مؤٍالت ضابكة
بعد ايسجٛع َٔ ايػاغ ١ايطابكٜ ١تِ ايدخ ٍٛعً ٢غاغ " ١غسٚط عًَ ٢ؤٖالت ضابك َٔ " ١خالٍ إختٝاز ايكطِ أٚال
(ْفظ ايكطِ ايطابل) ثِ ايطػط عً ٢أٜك " ١ْٛغسٚط عًَ ٢ؤٖالت ضابك " ١فتعٗس ايػاغ ١نُا يف غهٌ (.)47

60

شهل ()47


َٔ ٖر ٙايػاغٜ ١تِ ٚضع ايػسٚط ارتاص ١دٛاد ايجاْ ١ٜٛايعاَٚ ١تػٌُ ايػسٚط ارتاصف ١دفادَ ٠عٓٝفَ ١جفٌ
إغففرتاط حصفف ٍٛايطايففب عًفف ٢دزجففَ ١عٓٝفف ١يف ايًػفف ١اإلصتًٝصٜفف ١ياليتخففام بكطففِ ايًػفف ١اإلصتًٝصٜفف ٚ ١إغففرتاط
حص ٍٛايطايفب عًف ٢بكطفِ اإلعفالّ بهًٝف ١اآلداب عًف ٢زتُفٛع دزجفات َعفني يف زتُٛعفَ ١فٛاد ايًػفات (ٚتػفٌُ
ايًػات اإلصتًٝص , ١ٜايعسبٚ ١ٝايفسْط.) ١ٝ



ٜتِ أٚال إْػا ٤املؤٌٖ اير ٟضٛف ٜتِ تطج ٌٝايػسٚط عً( ٘ٝغسٚط ايكب ٍٛباألقطاّ أ ٚايػفعب عًفَ ٢فؤٖالت
ايجاْ ١ٜٛايعاَٚ )١ذيو عٔ طسٜفل إختٝفاز املؤٖفٌ َفٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفديَ( ١جفٌ ايجاْٜٛف ١ايعاَف , ١ايجاْٜٛف ١ايعسبٝف١
أ ٚادتاَع ١ايعُاي.)١ٝ



ثففِ طتتففاز غففعب ١املؤٖففٌ َففٔ ايكاُ٥فف ١املٓطففدي ١املٛجففٛد ٠أَففاّ غففعب ١املؤٖففٌ ْٚهتففب اذتففد األدْفف ٢جملُففٛع دزجففات
يًكب ٍٛبايهً ١ٝبٗرا املؤٌٖ ثِ حتفغ ٖر ٙايبٝاْات بايطػط عً ٢شز "حفغ ".



باملجٌ ٜتِ إدخاٍ املؤٖالت األخس ٣اييت ٜكبًٗا ٖرا ايكطِ .فُٔ املعسٚف إٔ بعو األقطاّ تكبفٌ ثاْٜٛف ١عاَف-١
عًُ ٞعً ٚ ّٛثاْ ١ٜٛعاَف -١عًُف ٞزٜاضفٚ ١غفٗادات َعاديفٚ .١فف ٢حايف ١تٛشٜفع ايطفالب اذتاصفًني عًف ٢ايػفٗاد٠
املعاديٜ ١تِ حطب زغباتِٗ.



ْطفع عالَف )√( ١أَففاّ خاْف" ١ايػفٗادات املعاديفف ١تفٛشع طبكفاً يًسغبففات َباغفسٚ . "٠يٛضفع ايػففسٚط ارتاصف ١بٗففرا
املؤٌٖ ٜتِ اختٝاز ٙأٚال ثِ ايطػط عً ٢شز"غسٚط عًَٛ ٢اد َؤٌٖ" فتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)48

61




ٜتِ إ ختٝاز املكسز ايرْ ٟطع عً ١ٝايػسٚط َٔ ايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ املكسز
ٜٚفتِ إختٝففاز اذتفد األدْفف ٢يًتكففدٜس َفٔ ايكاُ٥فف ١املٓطفديْٚ ١هتففب اذتففد األدْف ٢يًدزجفف ١ايفيت ٜػففرتط اذتصففٍٛ
عًٗٝا يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١يإليتخام بٗرا ايكطِ أَاّ خاْ ١اذتد األدْ ٢يًدزج١



بعففد اإلْتٗففاَ ٤ففٔ إدخففاٍ ايبٝاْففات ٜففتِ ايطففػط عًفف ٢شز " حفففغ" ٚبعففد ظٗففٛز ايسضففاي ١يكففد مت اإلدخففاٍ بٓجففاح
ْطػط عً ٢شز " زجٛع ".

شهل ()48



ٖٓففاى بعففو األقطففاّ تػففرتط اذتصفف ٍٛعًففْ ٢طففبَ ١عٓٝفف ١يف زتُٛعففَ ١ففٛاد يف ايجاْٜٛفف ١ايعاَففَ ١جففٌ نًٝفف١
اآلداب -قطففِ إعففالّ ٜػففرتط اذتصفف ٍٛعًففْ ٢طففبَ ١عٓٝفف ١يف ايًػففات (ايًػفف ١ايعسبٝفف, ١اإلصتًٝصٜففٚ ١ايفسْطفف)١ٝ
ٚيٛضفع ٖففر ٙايػففسٚط عففٔ طسٜففل ايطفػط عًفف" ٢غففسٚط عًفف ٢زتُٛعففَ ١فٛاد َؤٖففٌ" بعففد إختٝففاز املؤٖففٌ فتعٗففس
ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)49

ٜتِ إ ختٝاز َطُ ٢زتُٛع ١املؤٖالت َٔ ايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ حكٌ "زتُٛعَ ١كسزات " ٚطتتاز أٜطا
اذتد األدْ ٢يًتكدٜس َٔ ايكا ١ُ٥املٓطديْٚ ١هتب اذتد األدْ ٢يًدزج ١ثِ ايطػط عً ٢شز "حفغ" ٚبعد ظٗٛز
زضاي( ١يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح) ْطػط عً ٢شز "زجٛع".
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شهل ()49
 4.2.3شسّط على أىْاع املدازس
ٜففتِ إختٝففاز ايفسقفف ١ايدزاضفف ١ٝثففِ ايطففػط عًفف ٢شز "غففسٚط عًفف ٢أْففٛاع املففدازع" فتعٗففس ايػاغفف ١املبٓٝفف ١بػففهٌ (.)50
 َٔٚايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ ْٛع املدزض ١طتتاز ْٛع املدزضف ١ايفيت ٜػفرتط ايدزاضف ١بٗفا (حهَٝٛف ١أ ٚجتسٜبٝف ١أٚ
 . )..............ثِ ايطػط عً ٢شز "حفغ" ثِ ايطػط عً ٢شز "زجٛع".
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شهل ()50
 4.2.4شسّط على فسم دزاضٔة
بعد ايسجٛع َٔ ايػاغ ١ايطابكٜ ١تِ إختٝاز ايفسق ١ايطابك .١ثِ ايطػط عً ٢شز "غسٚط عً ٢فسم دزاضف "١ٝفتعٗفس
ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)51
َفٔ ٖففر ٙايػاغفٜ ١ففتِ ٚضففع ايػفسٚط عًفف ٢ايفففسم ايطفابكَ ١جففٌ بعففو ايهًٝفات تػففرتط تكففدٜس َعفني يف فسقففَ ١عٓٝفف١
يإليتخففام بكطففِ َعففني أ ٚغففعبَ ١عٓٝففٚ .١نُجفا ٍ نًٝفف ١ايعًفف ّٛتػففرتط تكففدٜس َعففني يف ايفسقفف ١ايجاْٝفف ١يإليتخففام
بكطففِ ايهُٝٝففا ٤ارتاصفف ٜٚ .١فتًِ إ ختٝففاز ايتكففدٜس ايعففاّ َففٔ ايكاُ٥فف ١املٓطففدي ١املٛجففٛد ٠أَففاّ حكففٌ "اذتففد األدْفف٢
يًتكدٜس ايعاّ" أ ٚاذتد األدْ ٢يًدزجَ .١فع َالحعف ١اْف٘ البفد َفٔ إٔ تهف ٕٛايال٥خفَ ١عتُفد ٠حتف ٢تعٗفس يف ايكاُ٥ف١
املٓطدي ١أَاّ حكٌ ايال٥خ.١
ٚأٜطففا ٖٓففاى بعففو ايهًٝففات تػففرتط اذتصفف ٍٛعًفف ٢تكففدٜس َعففني يف َكففسز َعففني باإلضففاف ١إىل ايتكففدٜس ايعففاّ يف
ايفسقٚ ١اييت مت حتدٜدٖا يف ايبٝاْات ايطابك ٚ ١يتخدٜد ٖرا املكفسز ٜفتِ ايطفػط عًف ٢شز "غفسٚط عًفَ ٢كفسزات ففسم
ضابك "١فتعٗس ايػاغ ١املب ١ٓٝبػهٌ (ٚ )52بعد اإلْتٗا َٔ ٤حتدٜد ايػسٚط ايطابكْ ١طػط عً ٢شز "زجٛع".
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شهل ()51
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شهل ()52
 4.2.5تطحٔل زغبات الطالب
طتتففاز تطففج ٌٝزغبففات ايطايففب َففٔ ايكاُ٥فف ١املٛجففٛد ٠عًفف ٢ميففني ايػاغفف ١نُففا ٖففَٛ ٛضففح يف غففهٌ (َٚ .)53ففٔ ٖففرٙ
ايػاغفٜ ١فتِ إ ختٝفاز ايطايفب َفٔ ارتاْف ١املٛجفٛد ٠أَفاّ ايطايفب ثفِ ايطفػط عًف ٢شز "زغبفات ايطفالب " تعٗفس ايػاغف١
املٛضففخ ١يف غففهٌ (ٚ .)54يف ٖ ففر ٙايػاغفف ٜ ١ففتِ تطففج ٌٝزغب ففات ايتػففعٝب يًطاي ففب عففٔ طس ٜففل ايكاُ٥فف ١املٓط ففدي١
املٛجٛد ٠أَاّ "ايكطِ /ايػعب/ ١ايتدص " ْٚهتب تستٝب ايسغب ١أَاّ حكٌ" ايرتتٝب " ثِ ايطػط عً ٢شز " حفغ "
ٜٚففتِ تطففج ٌٝبففاق ٞايسغبففات بففٓفظ ايطسٜكففْٚ ١هتففب تستٝففب ايسغبففٚ ١ففف ٢نففٌ َففسْ ٠طففػط عًفف ٢شز "حفففغ" ٚبعففد
اإلْتٗففاَ ٤ففٔ تطففج ٌٝايسغبففات ْطففػط عًفف ٢شز "زجففٛع " ٚطتتففاز طايففب أخففس يتطففج ٌٝزغباتفف٘ بففٓفظ ايطسٜكففٖٚ ١هففرا
باق ٞايطًب.١

شهل ()53
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بعد ايطػط عً ٢شز" زغبات ايطالب" تعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ()55

شهل ()54
 4.2.6تطحٔل إضتٔفاء الصسّط
َٔ ايكا ١ُ٥املٛجٛد ٠عً ٢ميني ايػاغ ١املب ١ٓٝبػهٌ ( )55طتتاز تطج ٌٝإضتٝفا ٤ايػسٚط ٖٚر ٙايكا ١ُ٥ارتاص١
دد ٟإضتٝفا ٤ايػسٚط تػتٌُ (نُا َٛضح بػهٌ ( ))56غً ٢اآلت:ٞ
• ْتٝج ١ايػسٚط ايعاَ ١املطًٛب ١يتػعٝب ايطالب
• ْتا٥ج َكسزات ايكدزات
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• ْتٝجَ ١كسزات املسحً ١ايجاْ ١ٜٛاملطًٛب ١يتػعٝب ايطايب

شهل ()55
 4.2.7ىتٔحة الصسّط العامة املطلْبة لتصعٔب الطالب
َٔ ايكا ١ُ٥اييت عً ٢ميني ايػاغ ١غهٌ ( )56طتتاز" ْتٝجف ١ايػفسٚط ايعاَف ١املطًٛبف ١يتػفعٝب ايطفالب " ٚتعف
إضففتٝفا ٤ايػففسٚط ايعاَفف ١يهففٌ طايففب .ثففِ ٜففتِ إختٝففاز طايففب ثففِ ايطففػط عًف ٢شز "تطففجْ ٌٝتففا٥ج ايػففسٚط ايعاَفف" ١
فتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (. )57
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شهل ()56

شهل ()57
َٔ ٖر ٙايػاغٜ ١تِ تطجْ ٌٝتٝج ١ايػسٚط ايعاَف ١املطًٛبف ١يًتٓطفٝل/تػفعٝب ايطفالب عفٔ طسٜفل تطفج ٌٝايػفعب
ادتدٜدٚ ٠ايػسط ايعاّ ٚعٌُ إختٝاز أَاّ خاْ" ١ايٓتٝجَ ١كب "ٍٛيف حاي ١إضتٝفا ٘٥يًػسط ايعاّ (َفجال :صتاحف٘ يف
املكابً ١ايػدص ) ١ٝثِ ايطػط عً ٢شز " حفغ".
 4.2.8ىتائخ مكسزات الكدزات
69

َففٔ ايكاُ٥فف ١ايففيت عًفف ٢ميففني ايػاغفف ١طتتففاز" ْتففا٥ج َكففسزات ايكففدزات " ٖٚففَ ٞكففسز قففدزات ايجاْٜٛفف ١ايعاَفف .١نُففا ٖففٛ
َٛضح ف ٢غهٌ ( .)58ثِ ٜتِ إختٝاز طايب ثِ ايطػط عً ٢شز "ْتا٥ج اَتخاْفات َكفسزات ايكفدزات" فتعٗفس ايػاغف١
املٛضخ ١يف غهٌ (.)59

شهل ()58

شهل ()59
70

َٔ ايػاغ ١ايطابكٜ ١تِ إختٝاز ٚصف َكسز ايكدزات َٔ ايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ ٚصفف َكفسز ايكفدزات ٚٚضفع
ايعالَ )√( ١يف خاَْ ١كب ٍٛيف حاي ١إٔ ْتٝج ١إَتخإ ايكدزات َكب ٍٛثِ ايطفػط عًف ٢شز " حففغ "  .ثفِ ايطفػط
عً ٢شز "زجٛع " ٚإختٝاز طايب خخس ٚتهساز ْفظ ارتطٛات ٚايطػط عًف ٢شز "حففغ" يف نفٌ َفسٜ ٠فتِ تطفجْ ٌٝتفا٥ج
ايكدزات.
 4.2.9ىتٔحة مكسزات املسحلة الثاىْٓة املطلْبة لتصعٔب الطالب
َففٔ ايكاُ٥فف ١ايففيت عًفف ٢ميففني ايػاغفف ١طتتففاز" ْت ٝجففَ ١كففسزات املسحًفف ١ايجاْٜٛفف ١املطًٛبفف ١يتػففعٝب ايطايففب " فتعٗففس
ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)60
َٔ ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (ٜ )60تِ إختٝاز طايب ثِ ايطػط عً ٢شز " ْتا٥ج إَتخاْات َكسزات املؤٌٖ " .فتعٗفس
ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (ٖٚ .)61ر ٙايبٝاْات ٜتِ حتًُٗٝا َفٔ َهتفب ايتٓطفٝل أَ ٚفٔ خفالٍ نتابف ١نفٛد املكفسز
ٚإختٝففاز ٚصففف املكففسز َففٔ ايكاُ٥فف ١املٓطففدي ١املٛجففٛد ٠أَففاّ " ٚصففف املكففسز " ٚنتابفف ١دزجفف ١ايطايففب يف ٖففرا املكففسز ثففِ
ايطػط عً ٢شز "حفغ" ٚايطػط عً ٢شز " زجٛع " إلختٝاز طايب خخس ٚف ٢نٌ َس ٠إدخاٍ ايدزج ١يف نٌ َادٜ ٠فتِ
ايطػط عً ٢شز " حفغ ".
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شهل ()60
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شهل ()61
 4.2.10التصعٔب اآللٕ
بعد اإلْتٗا َٔ ٤تطج ٌٝاضتٝفا ٤ايػفسٚط ايطفابكٜ ١فتِ ايفدخ ٍٛعًف ٢ايتػفعٝب اآلىل حٝفح ٜفتِ تػفعٝب ايطًبف ١عًف٢
أضاع ايػسٚط اييت مت حتدٜدٖا َٔ قبٌ .اضػط عً " ٢ايتػعٝب اآلىل " عً ٢ميني ايػاغ ١نُا يف غهٌ (.)62

شهل ()62
بعففد إٔ ٜففتِ حتدٜففد ايعففاّ االنففادمي ,٢ايفسقفف ١ايدزاضففْ, ١ٝففٛع ايدزاضفف, ١ايفصففٌ ايدزاضففٚ ٞففف ٢حايفف ١تطبٝففل غففسٚط
اإل يتخام اييت مت تطجًٗٝا َٔ قبٌ ٜتِ ٚضفع ايعالَف )√( ١أَفاّ خاْف " ١تطبٝفل غفسٚط اإليتخفام املطفجً ( " ١إذا مل
ٜفتِ ٚضفع ٖفر ٙايعالَف ١ضففٛف ٜفتِ تٛشٜفع ايطفالب حطففب زغبفاتِٗ ٚيفٝظ حطفب ايػففسٚط ايفيت مت حتدٜفدٖا َفٔ قبففٌ
ارتاصفف ١بايكطففِ)ٜٚ .ففتِ إخت ٝففاز تستٝففب ظٗ فٛز ايطًبفف ١حط ففب ايطسٜكفف ١ايففيت ٜففتِ إختٝازٖ ففا َففٔ ايكاُ٥فف ١املٓط ففدي١
املٛجٛد ٠أَاّ طسٜك ١ايرتتٝب  .ثِ بعد ذيو ْطػط عً ٢شز "إجسا ٤جتسب ١تٓطفٝل /تػفعٝب" ٚتعٗفس ايٓتٝجف ١املبٓٝف١
بايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)63
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شهل ()63
• يف حاي ١إيػا ٤تػعٝب ايطالب ٜتِ ايطػط عً ٢شز "إيػا "٤املٛجٛد ظاْب شز "إجسا ٤جتسب ١تٓطٝل  /تػعٝب"
• يف حايف ١إعتُفاد مجٝفع األقطففاّ ٚايػفعب ٜفتِ ايطففػط عًف ٢شز "إعتُفاد ْتٝجف ١ايتػففعٝب يًفسقف/ ١املطفت ٣ٛبايهاَففٌ" .
بعد ايطػط عًٝف٘ ضفٛف تعٗفس ايسضفاي" ١ضفٝتِ اعتُفاد ْتٝجف ١ايتػفعٝب يًفسقف/ ١املطفت ٣ٛبايهاَفٌ ٖفٌ تسٜفد إضفتهُاٍ
ايعًُٝف " ١نُففا ٖفَٛ ٛضففح يف غفهٌ ( .)64اضففػط " "okإلعتُففاد ايتػفعٝب ٚإضففػط "  " cancelيف حايف ١ايسجففٛع عففٔ
إعتُادٖا.
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شهل ()64
ٌلزض وصف جؤطّة بٌ ت بٌذ ٓ٠زُ لح ٌُٙٛف ٟلظُ ِل٠ ٓ١سُ بوس١ةر بٌمظُ ضُ بٌضغط لٍ ٝسر "وصف جؤطّة
بٌ ت بٌّٕظم ٓ١لٍ ٝبٌمظُ  /بٌصلحد" فسمٙز بٌصةند بٌّٛضقد ف ٟنىً (.)65

شهل ()65
ٚإلعتُاد ٖرا ايتٛشٜع ْطفػط عًف ٢شز "زجفٛع" ثفِ ٜفتِ إختٝفاز ايكطفِ أ ٚايػفعب ١ايفيت ْسغفب يف إعتُادٖفا ثفِ ْطفػط
عً ٢شز "إعتُاد ْتٝج ١ايتػعٝب يًكطِ /ايػفعب ١فتعٗفس ايسضفاي" ١ضفٝتِ إعتُفاد ْتٝجف ١ايتػفعٝب يًفسقف/ ١املطفت٣ٛ
بايهاٌَ ٌٖ تسٜد إضتهُاٍ ايعًُ "١ٝنُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)66
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شهل ()66
 2.4.11إلػاء تصعٔب الطالب
ٜتِ إختٝاز عً " ٢إيػا ٤تػعٝب ايطالب " َٔ ايكا ١ُ٥املٛجٛد ٠عً ٢ميني ايػاغ ١فتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غفهٌ
( َٔٚ .)67خالٍ ٖر ٙايػاغٜ ١تِ حتدٜد ايعاّ األنادمي , ٢ايفسق ١ايدزاض ١ٝأ ٚاملطت , ٣ٛايفصٌ ايدزاض ٚ ٞايكطفِ
أ ٚايػعب َٔ ١ايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ نال َِٓٗ  ٚاييت ْسغب يف إيػا ٤ايتػعٝب يًطًب ١املٛجٛد ٜٔعًفٖ ٢فرٙ
ايػعب ١ثِ ايطػط عً ٢شز "إيػا ٤تػعٝب ايطًب "١فتعٗس ايسضايٖ ( ١فٌ أْفت َٛاففل حكفاً عًف ٢إيػفا ٤تػفعٝب ايطفالب
؟) نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)68

شهل ()67
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شهل ()68
إضػط " "okيف حاي ١املٛافك ١عً ٢إيػا ٤ايتػعٝب يًطًب ١املٛجٛد ٜٔعًٖ ٢را ايكطِ ٚاير ٜٔهلفِ ايبٝاْفات ايفيت مت
حتدٜدٖا يف ايػاغ ١ايطفابك ١أ ٚإضفػط " "cancelيف حايف ١ايسجفٛع عفٔ إيػفا ٤ايتػفعٝب .يف حايف ١إختٝفاز "ٜ "okفتِ
إيػا ٤ايتػعٝب ٚتعٗس ايسضاي " ١يكد مت إيػا ٤تػعٝب ايطالب بٓجاح " نُا يف غهٌ (.)69

شهل ()69

َجاٍ :تعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( )70زتُٛع َٔ ١ايطًب ١بكطِ ايًػ ١ايعسب ١ٝقبٌ إيػا ٤ايتػعٝب .بُٓٝا
تعٗسِٖ ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( )71عً ٢أِْٗ يف نً ١ٝاآلداب أ ٟبعد إٔ مت إيػا ٤تػعٝبِٗ.
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شهل ()70
 4.2.12إعادة تصعٔب الطالب
إلعاد ٠تػعٝب طايب إضػط عً " ٢إعاد ٠تػعٝب ايطايب" َٔ ايكا ١ُ٥املٛجٛد ٠عً ٢ميني ايػاغ ١فتعٗس ايػاغ ١نُا
يف غهٌ (.)72
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شهل ()71

شهل ()72
َٔ ٖر ٙايػاغٜ ١تِ إختٝاز ايطايفب املفساد إعفاد ٠تػفعٝب٘ َفٔ خاْف ١اإلختٝفاز املٛجفٛد ٠أَفاّ إضفِ ايطايفب ثفِ ايطفػط
عً ٢شز "إعاد ٠تٓطٝل /تػعٝب ايطايب " فتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)73

شهل ()73
79

ًٜفف ٞذيففو إختٝففاز ايػففعب ١ادتدٜففدَ ٠ففٔ ايكاُ٥فف ١املٓطففدي ١ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز " تعففد " ٌٜفتعٗففس ايسضففاي ١يكففد مت
ايتعد ٌٜبٓجاح نُا يف غهٌ (.)74

شهل ()74
الحغ أْ٘ بعد إٔ مت تعد ٌٜايػعب ١ادتدٜد ٠تعٗس ايػاغ ١نُا يف غهٌ (.)75
ٚإلعاد ٠تٛشٜع ايطايب عً ٢زتُٛع ١أ ٚضهػٔ شتتًف ٜتِ إختٝاز ايطايب ثِ ايطػط عً ٢شز "إعاد ٠تٛشٜع ايطايب
عً ٢ضهػٔ شتتًف " فتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)76
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شهل ()75

شهل ()76
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ٜٚتِ إ ختٝاز اجملُٛعٚ ١ايطهػٔ ادتدٜد َٔ ايكا ١ُ٥املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ نالً َِٓٗ ثِ ايطػط عًف ٢شز "تعفد"ٌٜ
فتعٗس زضاي ١يكد مت ايتعد ٌٜبٓجاح ثِ ْطػط عً ٢شز "زجٛع" ْٚهسز ْفظ ارتطٛات إلعاد ٠تٛشٜع طايب خخس.

 2.4.11تْشٓع الطالب على اجملنْعات ّالطهاشً
ْطففػط عًفف ٢خاْفف " ١تٛشٜففع ايطففالب  :زتُٛعفف/ ١ضهػففٔ " َففٔ ايكاُ٥فف ١املٛجففٛد ٠عًفف ٢ميففني ايػاغفف ١فتعٗففس ايػاغفف١
املٛضخ ١يف غهٌ (.)77

شهل ()77
ْطػط عً ٢شز " إْػاَ ٤كرتح يتٛشٜع ايطالب عً ٢زتُٛعات ٚضهاغٔ -ضٓٛات دزاض " ١ٝفتعٗس ايػاغ ١املٛضفخ١
يف غهٌ (. )78
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شهل ()78
• ٜتِ حتدٜد ايعاّ األنادمي , ٢ايال٥خ ,١ايدزج ١ايعًُ ,١ٝايفسق , ١ايفصفٌ ايدزاضف ٚ ٞايػفعب/ ١ايكطفِ َفٔ ايكاُ٥ف١
املٓطدي ١املٛجٛد ٠أَاّ نال َِٓٗ ٚضٛف ٜعٗس عدد ايطالب تًكاٝ٥اً.
• ٜٚفتِ إختٝفاز تستٝفب ايطففالب يف اجملُٛعفٚ ١فف ٢ايطهػفٔ َففٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفدي ١املٛجفٛد ٠أَففاّ نفال َفِٓٗ  .ثفِ ٜففتِ
إختٝاز خاْ ١عدد اجملُٛعات اييت أصبخت ْػطْٚ ١هتب فٗٝا عدد اجملُٛعات ٚضٛف ٜعٗس عدد ايطالب يف نٌ
زتُٛعففْٚ ١طففب ١ايطففالب باجملُٛعفف ١تًكاٝ٥فاً .ثففِ بعففد ذيففو ٜففتِ حتدٜففد عففدد ايطهاغففٔ يف نففٌ زتُٛعفف ١عففٔ
طسٜل خاْ ١اإلختٝاز املٛجٛد ٠أَاّ "عدد ايطهاغٔ باجملُٛعفٜٚ "١فتِ إدخفاٍ عفدد ايطفالب بايطهػفٔ حٝفح تعٗفس
ْطب ١طالب ايطهػٔ باجملُٛع ١تًكاٝ٥اً.
ًَخٛظف :١ميهفٔ حتدٜففد عفدد ايطففالب يف اجملُٛعفٚ ١ضفٛف ٜففتِ إدخفاٍ عففدد اجملُٛعفات ٚايٓطفب ١تًكاٝ٥فاً ثفِ ايطففػط
عً ٢شز " حفغ ".
َجاٍ  :عدد ايطالب يف قطِ ايًػ ١اإلصتًٝص 16 ١ٜطايب ْٚسٜد تٛشٜعِٗ عًف ٢زتُفٛعتني ٚنفٌ زتُٛعف ١تكطفِ إىل
ضهػٓني ْتبع ارتطٛات ايتاي:١ٝ
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• ٜتِ حتدٜد ايعاّ األ نادميٚ ٢ايبٝاْات ايطفابكَ ١فٔ ايكاُ٥ف ١املٓطفدي ١ثفِ ْهتفب  2يف خاْف ١عفدد اجملُٛعفات  2 ٚيف
خاْ ١عدد ايطهاغٔ باجملُٛعات نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( )79ثِ ْطػط عً ٢شز "حفغ" .

شهل ()79
بعد ايطػط عً ٢شز " حفغ " تعٗس ايسضاي " ١يكد مت اإلدخاٍ بٓجاح "نُا يف ايػهٌ (.)80
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شهل ()80
ٚميهٔ حرف٘ أ ٚايتعد ٌٜف ٘ٝعٔ طسٜل ايطػط عً ٢أٜك ١ْٛايتعد ٌٜفتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)81

شهل ()81
85

بعد اإلْتٗا َٔ ٤ايتعدْ ٌٜطػط عً ٢شز"حفغ" ثفِ ْطفػط عًف ٢شز "زجفٛع" .ثفِ بعفد ذيفو طتتفاز ايػفعب ١أ ٚايكطفِ
َٔ خاْ ١االختٝاز املٛجٛد ٠أَاّ ايعاّ األنادمي .ٞمت ايطػط عً ٢شز " /تعد ٌٜبٝاْات اجملُٛعات ٚايطهاغٔ ضفٓٛات
دزاض " ١ٝفتعٗس ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)82

شهل ()82

ث ففِ ْط ففػط عً فف ٢شز " تٛش ٜففع ايط ففالب عً فف ٢زتُٛع ففات ٚضهاغ ففٔ " فتعٗ ففس ايسض ففاي " ١يك ففد مت تٛش ٜففع ايط ففالب عً فف٢
زتُٛعات ٚضهاغٔ بٓجاح " نُا يف غهٌ ()83

شهل ()83
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يف ايػاغ ١ايطابك ١شهل ( )83يف خاْٚ ١صف اجملُٛعْ ١هتب َطُ ٢اجملُٛعَ( ١جاٍ :اجملُٛع ١األٚىل) ثِ ْطػط
عً ٢شز " حفغ " ٚتعٗس ايسضاي " ١مت اذتفغ بٓجاح " نُا يف غهٌ (.)84

شهل ()84
ثِ بعد ذيو ٜتِ إدخاٍ بٝاْات ايطهاغٔ ( تستٝب َٚطفُ ٢ايطهاغفٔ ) عفٔ طسٜفل إختٝفاز اجملُٛعفَ ١فٔ خاْف ١اإلختٝفاز
املٛجٛد ٠ظاْب اجملُٛع ١ثِ ايطػط عً ٢شز " بٝاْات ايطهاغٔ " فتعٗس ايػاغ ١نُا يف ايػهٌ (.)85

شهل ()85
ٜتِ إدخاٍ ٚصف ايطهػٔ ثِ ايطػط عً ٢شز " حفغ " فتعٗس زضاي " ١مت اذتفغ بٓجاح " نُا يف غهٌ (.)86
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شهل ()86
ٚيعٗففٛز نػففف بايطًبفف ١املٛجففٛد ٜٔيف ضهػففٔ َعففني ٜففتِ إختٝففاز ايطهػففٔ ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز " بٝاْففات ايطففالب "
فتعٗس أ مسا ٤ايطالب نُا يف ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)87

شهل ()87
ًَخٛظْ :١طػط عً ٢شز " زجٛع " ٚتهسز ْفظ ارتطٛات ايطابكَ ١ع باق ٞاجملُٛعات.
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الفصل اخلامس

تسجيل املقررات الدراسية

89

 -1تطحٔل املكسزات الدزاضٔة
يتطج ٌٝاملكسزات ايدزاض ١ٝعً ٢ايطالب ٜتِ عٌُ اآلت:ٞ
 .1ظتب ٚجٛد عاّ أنادمي ٞحاي ٞنُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()88

شهل ()88
 .2ظتب إٔ ته ٕٛايال٥خ ١أ ٚايًٛا٥ح املطتددََ ١عتُد ٠نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()89

90

شهل ()89

 َٔ .3قا ١ُ٥ايًٛا٥ح ٜتِ فتح فصٌ دزاض ٞجدٜد نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()90

شهل ()90
 َٔ .4قا ١ُ٥تػعٝب -تٛشٜع ايطالب ٜتِ عٌُ زتُٛعات ٚضهاغٔ نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()91

شهل ()91
 َٔ .5قا ١ُ٥تطج ٌٝاملكسزات ايدزاضفْ ١ٝعفاّ ايطفٓٛات ايدزاضفٜ ١ٝفتِ حتُٝفٌ املكفسزات ايدزاضف ١ٝاإلجبازٜف ١نُفا ٖفٛ
َٛضح يف غهٌ ()92

91

شهل ()92
 .6بعففد ذيففو ٜففتِ إختٝففاز ايكطففِ  ٚايفسقفف ٚ ١ايفصففٌ ايدزاضفف ٞيًطًبفف ١املففساد حتُٝففٌ املففٛاد هلففِ ثففِ ايطففػط عًفف ٞشز
(حتُ ٌٝاملكسزات ايدزاض ١ٝاإلجباز )١ٜنُفا ٖفَٛ ٛضفح يف غفهٌ ( , )92تعٗفس غاغف( ١حتُٝفٌ املكفسزات ايدزاضف١ٝ
اإلجباز )١ٜاملٛضخ ١يف غهٌ ()93

شهل ()93
 .7يتطج ٌٝاملكسزات ايدزاض ١ٝعً ٢طايفب َعفني ٜفتِ ايفدخ ٍٛعًف ٢قاُ٥ف ١تطفج ٌٝاملكفسزات ايدزاضف ١ٝثفِ ٜفتِ إختٝفاز
ايطايب املساد تطج ٌٝاملكسزات ي٘ نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()94

92

شهل ()94
 .8ثفِ ايطفػط عًف ٢شز املكفسزات ايدزاضف ١ٝيتطفج ٌٝاملكفسزات ايسٝ٥طف ١ٝنُفا ٖفَٛ ٛضفح يف غفهٌ ( .)92تعٗفس غاغف١
(تطجَ ٌٝكسزات ايطالب -املكسزات ايسٝ٥ط) ١ٝاملٛضخ ١يف غهٌ ()95

93

شهل ()95
 .9بعد ايتأند َٔ تطج ٌٝمجٝع املكسزات املطبك ١عًف ٢ايطايفب ٜفتِ ايطفػط عًف ٢شز ( زجفٛع ) ثفِ ايطفػط عًف ٢شز
(إعتُاد ايتطج ٌٝيًطايب) نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)96

شهل ()96
.10إلعتُاد تطج ٌٝاملكسزات عً ٢مجٝع ايطالب َسٚ ٠احفدَ : ٠فٔ قاُ٥ف ١تطفج ٌٝاملكفسزات ايدزاضف ١ٝإعتُفاد تطفجٌٝ
املكففسزات يًطففالب ثففِ إختٝففاز ايكطففِ ٚايفسقففٚ ١ايفصففٌ ايدزاضففٚ ٞايطففػط عًفف ٢شز ( إعتُففاد تطففج ٌٝاملكففسزات
يًطالب ) نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ()97

94

شهل ()97

95

الفصل السادس

متابعة الطالب

96

 -1متابعة الطالب
تػتٌُ متابعة الطالب عً ٢عدد َٔ ايػاغات (ايٛظا٥ف) نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( )98تؤد ٟايٛظا٥ف ايتاي:١ٝ
 املصسٚفات
 املهافآت ٚادتٛا٥ص
 بٝاْات ايهػف ايطيب
 بٝاْات ايتدزٜب ايصٝفٞ
 أعف ف ف ف ف ف ف ففراز ٚشتايفف ف ف ف ف ف ف ففات
ٚعكٛبات ايطالب
 تػٝم حاي ١قٝد ايطايب
 إخال ٤ايطسف يًطايب.

شهل ()98

 6.1املصسّفات
تطتددّ ٖر ٙايػاغ ١يتطج ٚ ٌٝتعد ٚ ٌٜإيػا ٤بٝاْات املصسٚفات يًطفالبٜٛٚ .جفد حتفت ٖفر ٙايػاغف ١زتُٛعفَ ١فٔ
ايٛظا٥ف (ايػاغات) ايفسع ١ٝايتاي ١ٝنُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (:)99

97

 ادتٓطف ففٝات ايف ففيت تعاَف ففٌ
َعاًَ ١ادتٓط ١ٝاحملً١ٝ
 ال٥خ ١املصسٚفات
 حتُ ٝف ف ف ف ف ففٌ املص ف ف ف ف ف ففسٚفات
اإلجباز١ٜ
 ضداد املصسٚفات

شهل ()99
 6.1.1اجليطٔات اليت تعامل معاملة اجليطٔة احمللٔة
1

ايػسض َٔ ٖر ٙايػاغ ٖٛ ١تطج ٌٝأ ٚتعد ٌٜأ ٚإيػا ٤بٝاْفات ادتٓطفٝات ايفيت تعاَفٌ َعاًَف ١ادتٓطف ١ٝاحملًٝف.١
ٜففتِ إضففتدداّ شز "إضففاف "١املٛضففح يف غففهٌ ( )100إلضففاف ١قففساز جدٜففد ثففِ شز "ادتٓطففٝات ايففيت ٜػففًُٗا ٖففرا
ايكساز" يتخدٜد ادتٓطٝات اييت ٜػًُٗا ٖرا ايكساز.

شهل ()100
98

يف -حاي ١عدّ ٚجٛد جٓطفَ ١ٝعٓٝف ١غفم َٛجفٛد ٠يف جفد ٍٚغاغف ١ايفدٜ ٍٚفتِ إضفافتٗا َفٔ خفالٍ تعسٜفف ايٓعفاّ

2

نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ ( – )101غجس ٠ايدٚ ٍٚاحملافعاتٜ -تِ إختٝاز ايدٚي ١ثِ ايطػط ٜطازاً – جٓطفٚ – ١ٝ
إضاف ١ادتٓط ١ٝاملطًٛب.١

شهل ()101
ٜتِ إختٝاز ايكساز ثِ تٓفٝرٙ
ميهٔ إٜكاف تٓفٝر ايكساز َٔ خالٍ إختٝاز ايكساز ثِ ايتعد ٌٜف.٘ٝ
 6.1.2الئحة املصسّفات
 -1ختتًف املصسٚفات َٔ نً ١ٝإىل أخسٚ ٟنريو َٔ فسق ١إىل أخفس ٟداخفٌ ايهًٝف ١ايٛاحفد .٠فايهًٝفات ايعًُٝف١
هلا َصسٚفات ختتًف عٔ ايهًٝات ايٓعس .١ٜنُا إْ٘ داخٌ ايهً ١ٝايٓعس ١ٜقفد ختتًفف املصفسٚفات حطفب طبٝعف١
ايدزاض( ١إْتعاّ -إْتطاب) .شهل (ٜٛ )102ضح ايػاغ ١ارتاص ١باملصسٚفات ٚايسض ّٛايدزاض ١ٝيًفسم ٚايفصفٍٛ
ايدزاض.١ٝ
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شهل ()102
2

يف -حايفف ١ايهًٝففات ايٓعسٜففٜ ١ففتِ حتدٜففد طبٝعفف ١ايكبفف ٍٛيف ايهًٝفف( ١اْتعففاّ ٚاْتطففاب) َففٔ تعسٜففف ايٓعففاّ –
اهلٝهٌ األنادمي – ٢ثِ ايتعد ٌٜيف تفاص ٌٝايهً ١ٝنُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)103

شهل ()103
ٜطففبل ارتطفف ٠ٛايط ففابك ١حتدٜففد طبٝع فف ١ايكبفف ٍٛيف ايهً ٝفف( ١اْتعففاّ ٚاْتط ففاب) َففٔ تعس ٜففف ايٓعففاّ – اهلٝه ففٌ
األنادمي – ٢ثِ ايتعد ٌٜيف تفاص ٌٝايهً ١ٝنُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)104

100

شهل ()104
بع ففد إض ففاف ١ال٥خ فف ١املص ففسٚفات  ٜففتِ حتد ٜففد ايف ففسم ٚايفص فف ٍٛايدزاض فف ١ٝاي ففيت ختط ففع يًُص ففسٚفات اي ففيت مت
حتدٜدٖا نُا َٖٛ ٛضح يف غهٌ (.)105

شهل ()105

101

 6.1.3حتنٔل املصسّفات اإلجبازٓة
تطتددّ ٖر ٙايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( )106يتخُ ٌٝاملصسٚفات اإلجباز ١ٜيطالب فسق ١يف فصٌ دزاض ٞستدد.

شهل ()106
ٜتِ إختٝاز املصسٚفات ثِ ايٓكس عً ٢شز "حتَُ ٌٝصسٚفات إجباز "١ٜيتعٗس ايسضاي ١املٛضخ ١يف غهٌ ()107

شهل ()107
ٜتِ ايٓكس عً OK ٢يٝتِ اذتفغ ٚإضتهُاٍ ايعًُٚ .١ٝإلعتُاد ايتخُٜ ٌٝتِ ايٓكس عً ٢شز إعتُاد ايتخُٝفٌ يتعٗفس
ايسضاي ١املٛضخ ١بػهٌ (.)108

102

شهل ()108
ٜتِ ايٓكس عً OK ٢يٝتِ اإلعتُاد ٚإضتهُاٍ ايعًُ١ٝ
ذترف حتُ ٌٝاملصسٚفات ٜتِ ايٓكس عً ٢شز "حرف حتُ ٌٝاملصسٚفات" يتعٗس ايسضاي ١املب ١ٓٝبػفهٌ ( )109ثفِ ٜفتِ
ايٓكس عً OK ٢ذترف حتُ ٌٝاملصسٚفات ٚإضتهُاٍ ايعًُ.١ٝ

شهل ()109
 6.1.4ضداد املصسّفات
تطتددّ ٖر ٙايػاغ ١املب ١ٓٝبػهٌ ( )110يطباع ١أذ ٕٚايصسف ٚضداد املصسٚفات يطايب ستدد.

شهل ()110
زصًّ نةند طخب بٌّصزٚفةذ ِة ٚ ِٓ ٍٟ٠ظةئف فزل١د
103

 6.1.5حتنٔل املصسّفات اإلجبازٓة
ٜتِ اختٝاز اضِ طايب يف ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ( )110فتعٗفس بٝاْفات ايطايفب عًف ٢ايػاغفٜ .١فتِ ايٓكفس عًف ٢شز
حتُٝفٌ َصفسٚفات إجبازٜفف ١يتعٗفس زضفاي ١حتُٝففٌ املصفسٚفات اإلجبازٜف ١املبٓٝفف ١بػفهٌ ( ٚ .)111بفايٓكس عًفف ٢شز OK
ٜتِ حتُ ٌٝاملصسٚفات اإلجباز ١ٜهلرا ايطايب احملدد َطبكا.

شهل ()111
 6.1.6حتنٔل املصسّفات االختٔازٓة
ٜتِ اختٝازاضِ طايب نُا من يف ايػاغ ١غهٌ ( )110فتعس بٝاْات ايطايب اعًف ٢ايػاغفٜ .١فتِ ايٓكفس عًف٢
شز املصسٚفات اإلختٝاز ١ٜيتعٗس ايػاغ ١ارتاص ١باملصسٚفات اإلختٝاز.١ٜ

 6.1.7أذٌّ الدفع
 ٜتِ اختٝازاضِ طايب نُا من يف ايػاغ ١غهٌ ( )110فتعس بٝاْات ايطايب اعًف ٢ايػاغفٜ .١فتِ ايٓكفس عًف٢شز أذ ٕٚايدفع يف ايػاغ ( ١أذ ٕٚايصفسف ٚضفداد املصفسٚفات) املبٓٝف ١بػفهٌ ( )110فتعٗفس غاغف ١أذ ٕٚايفدفع
يطايب املٛضخ ١بػهٌ (.)112
 ٜففتِ إضففاف ١بٝاْففات إذٕ ايففدفع يًطايففب ثففِ حفففغ ٖففرا اإلذٕ فتعٗففس بٝاْففات ٖففرا ايطايففب يف جففد ٍٚأضفففٌايػاغ ١نُا َٖٛ ٛضح بػهٌ (.)113

104

شهل ()112

شهل ()113

105

 ٜتِ اختٝاز اإلذٕ ٚحتدٜد املصسٚفات اييت ٜتطُٓٗا َٔ خالٍ ايطػط عًَ" ٢صسٚفات إذٕ ايدفع" املٛضخ١بػهٌ ( )113فتعٗس غاغ ١إلضاف ١املصسٚفات املٛضخ ١بػهٌ ()113
ٜ -تِ إضاف ١املصسٚفات بايطػط عً ٢شز " إضافَ ١صسٚفات" نُا َٖٛ ٛضح بػهٌ (.)114

شهل ()114
ٚإلضاف ١بٓد جدٜد إلذٕ ايدفع ٜتِ إختٝفاز املصفسٚفات ثفِ ايطفػط عًف( ٢إضفاف ١بٓفٛد إلذٕ ايفدفع) نُفا ٖفَٛ ٛضفح
بػهٌ (.)115

106

شهل ()115
 إذا قففاّ ايطايففب بطففداد املصففسٚفات ٜففتِ ايتعففد ٌٜيف إذٕ ايففدفع ٚتٓػففٝط َؤغففس ضففداد اإلذٕ ٚإختٝففاز طسٜكفف١ايطداد نُا َٖٛ ٛضح بػهٌ (.)116

شهل ()116
يف حاي ١عدّ ٚجٛد طسم ايطداد ٜتِ إضافتٗا َٔ تعسٜف ايٓعاّ – األنٛاد ايعاَ – ١طسم ضفداد املصفسٚفات نُفا ٖفٛ
َبني بايػاغ ١املٛضخ ١بػهٌ (َ )117ع َالحع ١أْ٘ يف حاي ١ضداد املصسٚفات ال ميهٔ حرف إذٕ ايدفع.
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شهل ()117

 6.2املهافآت ّاجلْائص
ٜكع حتت ايكا ١ُ٥ايفسع ١ٝارتاص ١باملهاففأت ٚادتفٛا٥ص قفاُ٥تني ففسعٝتني َٛضفختني يف غاغفْ ١عفاّ غف ٕٛ٦ايطفالب
غهٌ ( ُٖٚ )118ا:
 -1تعسٜف املهافآت ٚادتٛا٥ص.

108

َٓ -2ح املهافآت ٚادتٛا٥ص

شهل ()118
 6.2.1تعسٓف املهافأة/اجلائصة
ٜتِ تعسٜف املهافأ/٠ادتا٥ص َٔ ٠خالٍ ايكا ١ُ٥ايفسع" ١ٝتعسٜف املهافأ/٠ادتا٥ص "٠املٛضخ ١يف غهٌ ( )119حٝفح ٜفتِ
إضاف ١املهافأ/٠ادتا٥صَ ٠ع حتدٜد ايهٛد ارتاص بٗفا ٚٚصففٗا بفايًػتني ايعسبٝفٚ ١اإلصتًٝصٜفْٛٚ ١عٗفا ٚقُٝتٗفا ٚايعفاّ
ادتاَع ٞيبد ٤ايطسٜإ.

109

شهل ()119
ميهٔ إضاف ١جٛا٥ص أخس ٣بايٓكس عً ٢شز إضاف ١يف ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ()120

شهل ()120
 ميهٔ إضاف ١بٝاْات ايفسم ٚايفص ٍٛايدزاض ١ٝبايٓكس عً ٢شز ايفسم ٚايفص ٍٛايدزاض ١ٝيف ايػاغ ١املٛضخ١يف غهٌ ()121

شهل ()121

110

 بعد إٔ ٜتِ إضاف ١بٝاْفات ايففسم ٚايفصف ٍٛايدزاضفٜ ١ٝفتِ إضفاف ١غفسٚط صفسف ادتفٛا٥ص ٚاملهاففآت بايطفػطعً ٢شز " غسٚط صسف ادتٛا٥ص ٚاملهافآت" يف ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ ()122

شهل ()122
 ٜتِ إضاف ١بٝاْات املٛافكات ٚايتفٜٛطات ارتاص ١بادتا٥ص ٠بايٓكس عً ٢شز املٛافكات ٚايتفٜٛطفات يف ايػاغف١املٛضخ ١يف غهٌ ( .)123تعٗس غاغ ١املٛافكات ٚايتفٜٛطات املٛضخ ١يف غهٌ (.)124
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شهل ()123
َففع َالحعفف ١اْفف٘ عٓففد إضففافَ ١هاف ففأ ٠أ ٚجففا٥ص ٠جدٜففدَ ٠ففع عففدّ تٓػ ففٝط َؤغففس (ٜػففرتط ٚجففٛد َٛافكففات) ف ففإٕ شز
املٛافكات ٚايتفٜٛطات ٜه ٕٛغم ْػط

شهل ()124
 -إذا مل تهٔ بٝاْات املٓصب املٛافل َٛجٛدٜ ٠تِ إضافتٗا َٔ تعسٜف ايٓعاّ املٛضح يف غهٌ (.)125

112

شهل ()125
 6.2.2ميح املهافآت ّاجلْائص
 ٜتِ إضاف ١تازٜذ املٓح يًجفا٥ص ٠ايفيت ضفبل تعسٜفٗفا عفٔ طسٜفل حتدٜفد تفازٜذ َفٓح ادتفا٥ص ٠عًف ٢غاغفَ ١فٓحاملهافآت ٚادتٛا٥ص غهٌ ( )126ثِ ايطػط عً ٢شز إضاف.١

شهل ()126
113

 ٜتِ إضاف ١املٛافكات املطًٛب ١يًجا٥ص ٠عٔ طسم إختٝاز ادتا٥ص ٠ثِ ايطػط عًف ٢شز املٛافكفات املطًٛبف ١نُفاَٛضح يف غهٌ ()127

شهل ()127
 تعٗففس ايػاغفف ١ايتاي ٝفف ١املٛضففخ ١يف غففهٌ (ٚ )128اي ففيت ٜففتِ ف ٗٝففا تطففج ٌٝبٝاْففات ت ففازٜذ ايكففساز ارت ففاصبادتا٥ص ٠ثِ ايٓكس عً ٢شز "تعد "ٌٜيًتطجٚ ٌٝاذتفغ.
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شهل ()128
 يتطففج ٌٝايطففالب املطففتخكني يًجففا٥صٜ ٠ففتِ إختٝفاز ادتففا٥ص ٠ثففِ حتدٜففد املطففتخكني هلففا نُففا ٖففَٛ ٛضففح يفغهٌ ()129

شهل ()129
115

 -أخما ظتب إعتُاد َٓح ادتا٥ص َٔ ٠خالٍ ايطػط عً ٢شز "اعتُاد املٓح" املٛضح يف غهٌ (.)130

شهل ()130

 6.3الهصف الطيب
طتتاز بٝاْات ايهػف ايطيب َٔ ايكا ١ُ٥اييت عً ٢ميني "غاغْ ١عاّ غف ٕٛ٦ايطفالب" املٛضفخ ١يف غفهٌ ()118
فتعٗس غاغ( ١تطج ٌٝايهػف ايطيب يطايب) املٛضخ ١يف غهٌ (ٜ .)131فتِ إختٝفاز ايطايفب ثفِ ايطفػط عًف٢
بٝاْات ايهػف ايطيب.

شهل ()131
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ٜفتِ إضففاف ١بٝاْفات ايهػففف ايطفيب َففٔ خفالٍ ايػاغفف ١املدصصف ١هلففرا ايػفسض املٛضففخ ١يف غفهٌ ( .)132ثففِ ايطففػط
عً ٢شز "حفغ"

شهل ()132
ًَخٛظ :١إذا مل جتد بٝاْات (ْٛع ايهػف ايطفيب) أَ( ٚهفإ ايهػفف ايسٝ٥طفٜ )ٞفتِ إضفافتُٗا َفٔ خفالٍ تعسٜفف
ايٓعاّ – األنٛاد ايعاَ – ١أْٛاع ايهػف ايطيب املٛضخ ١يف غهٌ ()133
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شهل ()133
 أَانٔ ايهػف ايطيب بايعٝادات ارتازجٚ ١ٝاألقطاّ ايداخً١َٝٔ خالٍ ايػاغ ١املٛضخ ١يف شهل (ٜ )134تِ ضتدٜد ٚاضفاف ١أَفانٔ ايهػفف ايطفيب بايعٝفادات ارتازجٝف١
ٚاألقطاّ ايداخً ١ٝاملتاح ١اَاّ ايطالب.

شهل ()134
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 ٜففتِ تطففجْ ٌٝتٝجفف ١ايهػففف ايطففيب َففٔ خففالٍ ايطففػط عًفف( ٢اذتايفف ١ايطبٝفف ١ايعاَفف ١يًطايففب) يف ايػاغفف١املٛضخ ١يف غهٌ (.)135

شهل ()135
 ٜففتِ تطففج ٌٝحايفف ١ايهػففف ايطففيب َففٔ تعسٜففف ايٓعففاّ – األنففٛاد ايعاَففْ – ١تففا٥ج ايهػففف ايطففيب نُففا يفايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)136
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شهل ()136

 6.4بٔاىات التدزٓب الصٔفٕ
طتتفاز "بٝاْففات ايتففدزٜب ايصففٝفَ "ٞففٔ ايكاُ٥ف ١ايففيت عًفف ٢ميففني "غاغففْ ١عفاّ غفف ٕٛ٦ايطففالب" املٛضففخ ١يف غففهٌ
( )118فتعٗففس غاغفف( ١ايتففدزٜب ايصففٝف )ٞاملٛضففخ ١يف غففهٌ (ٜ .)137ففتِ إختٝففاز ايطايففب ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز
"ايتففدزٜب ايصففٝف "ٞفتطٗففس غاغففَ ١تابعفف ١ايتففدزٜب ايصففٝف ٞاملٛضففخ ١يف غففهٌ ( .)138يف ٖففر ٙايػاغففٜ ١ففتِ
إضافَ ١هإ ايتدزٜب ٚايتكدٜس.
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شهل ()137

شهل ()138

 6.5أعراز ّخمالفات ّعكْبات الطالب
ٔيسةر "ألذبر ِٚيةٌفةذ ٚلمٛجةذ بٌ ت" ِٓ بٌمةئّد بٌسل ٟلٍلّ٠ ٝل" ٓ١نةنلد ٔملةَ نلا ْٛبٌ ل ت" بٌّٛضلقد
فل ٟنللىً ( )118فسمٙللز نةنللد (زظللج ً١ألللذبر ِٚيةٌفللةذ ٚلمٛجللةذ بٌ ل ت) بٌّٛضللقد فلل ٟبٌصللىً بٌسللةٌِ .ٟللٓ
و ي ٘ذٖ بٌصةند ٠سُ ب وةي ج١ةٔةذ بٌ ةٌث ف ٟبٌجش بٌلٍ ِٓ ٞٛبٌصةند ضُ ٔضلغط لٍل ٝسر "بللذبر بٌ ةٌلث" بٚ
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سر "ِيةٌفةذ ٚلمٛجةذ بٌ ت" بطفً بٌصةند .بذب وةٔر باللذبر الوطز ِٓ طةٌلث بٌٚلُ زىلٓ ج١ةٔلةذ بٌ ةٌلث ١لز
ِسةاد ٔقخ بٌح١ةٔةذ بالوة ١ّ٠د ٌٍ ةٌث ب ٚبٌ ت ضُ ٔضلط لٍ ٝسر "جقص" ٚطلط بٌصةنلد ف١مٙلز بطلفً بٌصةنلد
بطّة ط ت بٌلةَ بالوة  ّٟ٠بٌّقخ بٌّٛضقد ف ٟنىً (.)139

شهل ()139
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 6. 5.1أعراز الطالب
بعد اختٝاز اضفِ ايطايفب ٚايطفعط عًف ٢شز "اعفراز ايطايفب" يف ايػاغف ١شكهل ( )139ضفٛف تعٗفس غاغف ١اعفراز ايطايفب
شهل (ٜ .)140تِ إضاف ١بٝاْات األعراز يًطايب ثِ إضاف ( ١املكسزات املعترز عٓٗا) يف حاي ١اإلعتراز عٔ َٛاد دزاض.١ٝ

شهل ()140
نُا ٜتِ إضاف ١املٛافكات ٚايتفٜٛطات ٚايسض ّٛاملكس ٠يإلعتراز بعد تػٝم حاي ١ايعفرز إىل َكبفَ .ٍٛفع َالحعف ١اْف٘
ئ ٜتِ ايتعد ٌٜأ ٚاذترف يف ايعرز بعد تػٝم حايت٘ إىل َكب ٍٛأَ ٚسفٛض.
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شهل ()141
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 6. 5.2خمالفات ّعكْبات الطالب
بعد اختٝفاز اضفِ ايطايفب ٚايطفعط عًف ٢شز "شتايففات ٚعكٛبفات ايطايفب " يف ايػاغف ١شكهل ( )141ضفٛف تعٗفس غاغف١
(شتايفات ٚعكٛبات ايطايب) شهل (ٜ .)142تِ ضتدٜفد املدايففات ٚايعكٛبفات ايس٥طفٚ ١ٝايفسعٝف ١ارتاصف ١بايطايفب يف
ٖر ٙايػاغ ١ثِ ْطػط عً ٢شز حفغ.

شهل ()142
إذا مل تعٗس املدايففات ايسٝ٥طفٚ ١ٝايفسعٝفٜ ١فتِ إضفافتٗا َفٔ خفالٍ ايػاغف ١غفهٌ (َ )143فٔ تعسٜفف ايٓعفاّ –أنٛاد غ ٕٛ٦ايطالب  -املدايفات
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شهل ()143
 إذا مل تعٗفس ايعكٛبفات ٜفتِ إضففافتٗا َفٔ إضفافتٗا َففٔ خفالٍ ايػاغف ١غفهٌ (َ )144ففٔ تعسٜفف ايٓعفاّ – أنففٛادغ ٕٛ٦ايطالب  -ايعكٛبات

شهل ()144
بعد إضاف ١ايعكٛب ١ايسٝ٥ط ١ٝميهٔ إضاف ١عكٛب ١فسع ١ٝنُا يف ايػاغ ١شهل ( )145عًُا بأْ٘ يهٌ عكٛب ١فسع١ٝ
ميهٔ إضاف ١املٛافكات املطًٛب ١يتٓفٝر ايعكٛب ١ايفسع١ٝ
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شهل ()145
ملحْظات :
يهٌ عكٛب ١فسع ١ٝميهٔ إضاف ١املٛافكات املطًٛب ١يكب ٍٛايطعٔ ٖٚرا اإلختٝاز ال ٜهْ ٕٛػط إال يف حاٍ نٕٛ



ايعكٛب ١قابً ١يًطعٔ نُا َٛضح يف شهل (.)145


يف غاغ( ١شتايفات ٚعكٛبات ايطايب) غهٌ ( )146ظتب َالحعَ ١ا:ًٜٞ
 يففٔ ٜهفف ٕٛشز "ايعكٛبفف ١املايٝففْ "١ػففط إال إذا نففإ (َؤغففس ٜطففتخل غساَففَ ١ايٝففْ )١ػففط عٓففد إضففاف ١ايعكٛبفف١ايفسع ١ٝيف غاغ( ١ايعكٛبات ايفسع )١ٝغهٌ (.)145
 يففٔ ٜهفف ٕٛشز "املكففسزات ايففيت عٛقففب باذتسَففإ َٓٗففا" ْػففط إال إذا نففإ (إختٝففازات ٜطففتخل اذتسَففإ َففٔ) متضبطٗا عً ٢اإلختٝاز َكسزات عٓد إضاف ١ايعكٛب ١ايفسع ١ٝيف (غاغ ١ايعكٛبات ايفسع.)١ٝ
 ئ ٜه ٕٛشز (بٝاْات ايطعٔ عً ٢ايعكٛبْ )١ػط إال إذا نإ (َؤغس ايعكٛب ١قابً ١يًطعٔ) ْػط عٓد إضاف١ايعكٛب ١ايفسع ١ٝيف (غهٌ ايعكٛبات ايفسعٚ ) ١ٝأٜطا (َؤغس تٓفٝر ايعكٛبْ )١ػط يف (غهٌ املدايفات)
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شهل ()146

بعد تيفٔر العكْبة
 ال ميهٔ ايتعد ٌٜأ ٚاذترف يف املدايف١ ميهٔ إضاف ١بٝاْات ايطعٔ عً ٢ايعكٛبٚ ١اييت تتطُٔ تازٜذ تكد ِٜايطعٔإذا مت تٓػٝط َؤغس قب ٍٛايطعٔ يف ايػاغ ١غهٌ ( )147فإْ٘ ميهٔ ايطفػط عًف ٢شز املٛافكفات ٚايتفٜٛطفات ٚايفرٟ
ٜتِ ف ٘ٝحتدٜد تازٜذ قبف ٍٛقفساز ايطعفٔ ٚبعفد قبف ٍٛايطعفٔ ٚإضفاف ١املٛافكفات ٚايتفٜٛطفات ميهفٔ ايتعفد ٌٜيف قفساز
ايطعٔ بأْ٘ مت زفع ايعكٛب.١
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شهل ()147

 6.6تػٔري حالة الكٔد للطالب
ٔيسةر ( تػٔري حالة الكٔد للطالب) ِٓ بٌمةئّد بٌس ٟلٍلّ٠ ٝل" ٓ١نةنلد ٔملةَ نلا ْٛبٌ ل ت" بٌّٛضلقد فل ٟبٌصلىً
بٌسةٌ ٟفسمٙز نةند (تػٔري حالة الكٔد للطالب) بٌّٛضقد لٍ٠ ٝظةر بٌصىً بٌسةٌ ِٓ .ٟو ي ٘ذٖ بٌصةند ٠سُ ب وةي
ج١ةٔةذ بٌ ةٌث ف ٟبٌجش بٌلٍ ِٓ ٞٛبٌصةند ضُ ٔضغط لٍ ٝسر "تػٝم حاي ١قٝد ايطايب" حٝح ٜتِ إختٝاز ( تازٜذ
تػٝم اذتاي – ١حاي ١ايكٝد احمل ٍٛإيٗٝا – ضبب تػٝم اذتاي )١يف ايػاغ ١شهل (.)148
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شهل ()148
ميهٔ إضاف ١بٝاْات يف ضبب تػٝم اذتاي َٔ ١تعسٜف ايٓعاّ يف شهل (.)149
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شهل ()149
ٜففتِ إ ختٝففاز املٛافكففات ٚايتفٜٛطففات يتػففٝم حايفف ١ايطايففب َففع َالحعفف ١اْفف٘ ٜففتِ إدخففاٍ املٛافكففات يتػففٝم حايفف ١قٝففد
ايطايب َٔ تعسٜف ايٓعاّ إذا مل ٜهٔ ضبل تعسٜفٗا شهل ()150

شهل ()150

 6.6.1إضافة املْافكات ّالتفْٓضات لتػٔري حالة الطالب
زسُ إضةفد بٌّٛبفمةذ ٚبٌسف٠ٛضةذ ٌسغ١١لز اةٌلد بٌ ةٌلث ِلٓ ول ي بٌصةنلد بٌسل ٟزمٙلز جللخ بٌضلغط لٍل ٝسر "
بٌّٛبفمةذ ٚبٌسف٠ٛضةذ ٌسغ١١ز اةٌد بٌ ةٌث" ف ٟبٌصةند نىً (.)151
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شهل ()151
 6.6.2إخالء الطسف للطالب
قبٌ عٌُ إخال ٤ايطسف يطايب ظتب ايتاند َفٔ حايف ١قٝفد ايطايفب حٝفح البفد إٔ ٜهف ٕٛايطايفب يف٘ حايف ١قٝفد
(َٛقففٛف قٝففد ٙبطففبب ايتجٓٝففد – َػففطٛب قٝففد – ٙفصففٌ) .يعُففٌ اخففال ٤ايطففسف طتتففاز اٜكْٛفف" ١إخففال ٤ايطففسف
يًطايففب" َففٔ ايكاُ٥فف ١ايففيت عًفف ٢ميففني "غاغففْ ١عففاّ غفف ٕٛ٦ايطففالب" املٛضففخ ١يف غففهٌ ( )118فتعٗففس غاغفف١
(إخال ٤ايطسف يًطايب) املٛضخ ١يف غهٌ (.)152
ٜتِ إختٝاز ايطايب ثِ ايطػط عً ٢اٜك( ١ْٛاضاف ١إخال ٤طسف) اضفٌ ايػاغ .١فتعٗس غاغ( ١إخفال ٤ايطفسف
يًطايب) املٛضخ ١يف غهٌ ( )153حٝح ٜتِ إختٝاز (تازٜذ اإلخال ٤ايٓٗا – ٞ٥ضبب إخال ٤ايطسف)
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شهل ()152

شهل ()153
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إذا مل تٛجد بٝاْات يف (ضبب إخال ٤ايطسف ) ٜتِ إضافتٗا َٔ تعسٜفف ايٓعفاّ – أنفٛاد غف ٕٛ٦ايطفالب – أضفباب
إخال ٤ايطسف يف ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)154
-

شهل ()154
إضاف ١ايبٝاْات ايتفص  ١ًٝٝإلخال ٤ايطسف يطايب
تففتِ بايطففػط عًفف ٢شز " إضففاف ١ايبٝاْففات ايتفطفف ١ًٝٝإلخففال ٤ايطففسف يطايففب" قفف( ٞغاغفف ١اخففال ٤ايطففسف) غففهٌ
( )155فتعٗس غاغ ١إضاف ١ايبٝاْات غهٌ ( )156تفتِ إضفاف ١ايبٝاْفات ايتفصف ١ًٝٝإلخفال ٤ايطفسف ثفِ ايطفػط
عً ٢شز حفغ.
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شهل ()155

شهل ()156
إذا مل تٛجد بٝاْات يف ( ايبٓد ايسٝ٥ط )ٞأ( ٚايبٓد ايفسعٜ )ٞتِ إضافتٗا َٔ تعسٜف ايٓعاّ – أنٛاد غ ٕٛ٦ايطالب
بٓٛد إخال ٤ايطسف يف ايػاغ ١شهل ()157
135

شهل ()157
 6.6.3املْافكات ّالتفْٓضات على إخالء الطسف
ت فتِ إضففاف ١املٛافك ففات املطًٛبفف ١إلخففال ٤ايط ففسف َففٔ تعسٜففف ايٓع ففاّ -
املٛضخ ١يف ايػاغ ١شهل (.)158

شهل ()158
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تعسٜففف املٛافكففات ي ففبعو ٚظففا٥ف ايٓع ففاّ

 6.6.4إضافة تازٓخ الكساز
تتِ إضاف ١تازٜذ ايكساز يف ايػاغ ١اييت تعٗس بعفد ايطفػط عًف ٢شز "املٛافكفات ٚايتفٜٛطفات عًف ٢إخفال ٤ايطفسف" يف
ايػاغ ١غهٌ (.)159

شهل ()159

ضحب امللف
بعد الضفط على شز ضكحب امللكف اضكفل الصاشكة شكهل ( )160ضكْف تعَسالصاشكة شكهل ( .)161تفتِ إضفاف ( ١تفازٜذ ضفخب
املًف -إضِ َطتًِ املًف) نل يف مهاىُ.
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شهل ()160

شهل ()161
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الفصل السابع

التعامل مع أرقام اجللوس

139

 -1التعامل مع أزقاو اجللْس
 .1ظتب ٚجٛد عاّ أنادمي ٞحايٜ ٞتِ حتدٜد َٔ ٙغاغ( ١االعٛاّ االنادمي )١ٝاملٛضخ ١يف غهٌ ()162

غهٌ ()162
 .2ظتففب إٔ تهفف ٕٛايال٥خفف ١أ ٚايًففٛا٥ح املطففتددََ ١عتُففدٖٚ ٠ففرا ٜففتِ ايتانففد َٓفف٘ َففٔ خففالٍ غاغفف( ١ايال٥خفف١
ايداخا ١ٜيػ ٕٛ٦ايطالب) املٛضخ ١يف غهٌ (.)163
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غهٌ ()163
 َٔ .3قا ١ُ٥ايًٛا٥ح ظتٔ فتح فصٌ دزاض ٞجدٜد ٚحفع٘ نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)164

غهٌ ()164
 َٔ .4قا ١ُ٥تػعٝب ٜتِ تٛشٜع ايطالب اىل زتُٛعات ٚضهاغٔ نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)165
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غهٌ ()165
 .5ظتب حتُ ٌٝاملكسزات اإلجباز ١ٜدتُٝع ايطالب نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)166

غهٌ ()166
 .6ظتب تطج ٚ ٌٝإعتُاد املكسزات ايدزاض ١ٝيًطالب نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)167

غهٌ ()167
َ .7ففٔ قاُ٥فف ١أزقففاّ ادتًففٛع عًفف ٢ميففني ايػاغفف ١املٛضففخ ١يف غففهٌ ( )168تعٗففس غاغفف( ١ستففددات اصففداز أزقففاّ
ادتًٛع) َٔ .خالٍ ٖر ٙايػاغٜ ١تِ حتدٜد ْٛع اصداز ازقاّ ادتًٛع ٚفُٝا ٜ ًٜٞتِ ايتٛضٝح.
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غهٌ ()168
 .8حتدٜد ْٛع إصداز أزقاّ ادتًٛع
 8.1اإلختٝاز ٜدٜٚاً ٜ :كَٛ ّٛظف غ ٕٛ٦ايطالب بإختٝاز" ٜدٜٚا" ثِ ايطػط عً ٢شز ( حفغ ) نُا ٖفَٛ ٛضفح
يف ايػاغ ١غهٌ ( .)169ثفِ بايطفػط عًف ٞشز ( عفسض أزقفاّ ادتًفٛع ) تعٗفس غاغف( ١عفسض أزقفاّ ادتًفٛع)
املٛضخ ١يف غهٌ ( َٔٚ170خالهلا بتِ إدخاٍ أزقاّ ادتًٛع ٜدٜٚا.

غهٌ ()169
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غهٌ ()170
 8.2اإلختٝاز خيٝاًٜ :كَٛ ّٛظف غ ٕٛ٦ايطالب بإختٝاز " خيٝا" ثفِ ايطفػط عًف ٢شز ( حففغ ) نُفا ٖفَٛ ٛضفح يف
ايػاغف ١غففهٌ ( )171ثففِ ٜففتِ ايطففػط عًفف ٞشز ( ستففددات أزقفاّ ادتًففٛع ) َففٔ ْفففظ ايػاغفف ١فتعٗففس غاغفف١
(ستددات ٚاصداز أزقاّ ادتًٛع خيٝاً) املٛضخ ١يف غهٌ (.)172
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غهٌ ()171

غهٌ ()172
َٔ خالٍ ايػاغ ١غهٌ (ٜ )172تِ حتدٜد بداْٗ ٚ ١ٜاٜف ١أزقفاّ ادتًفٛع .ثفِ ٜفتِ ايطفػط عًف ٢شز (إصفداز أزقفاّ
ادتًٛع )  ٚايطػط عً ٢شز (عسض أزقاّ ادتًٛع) فعٗس يف غهٌ ( )173يًتأند َٔ إْٗا ٖ ٞاملطًٛب.١
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غهٌ ()173

146

 8.3باختٝاز نٛد ايطايبٜ :كَٛ ّٛظف غ ٕٛ٦ايطالب بإختٝاز "نٛد ايطايب" ثِ ايطػط عً ٢شز ( حفغ )
نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ ( )174ثِ ٜتِ ايطػط عً ٢شز (إصداز أزقاّ ادتًٛع ).

غهٌ ()174
بايطػط عً ٢شز (عسض أزقاّ ادتًٛع) نُا َٖٛ ٛضح يف غفهٌ ( )175تعٗفس أزقفاّ ادتًفٛع يف ايػاغف ١غفهٌ
( )176يًتأند َٔ إْٗا ٖ ٞاملطًٛب.١

غهٌ ()175
147

غهٌ ()176
 .9بعفد تٓفٝففر أ ٟطسٜكففَ ١فٔ ايطففسم ايطففابل ذنسٖففا يف ارتطف ٠ٛزقففِ ( )7.8إلصففداز أزقفاّ ادتًففٛع َففٔ املُهففٔ
إيػا ٤أزقاّ ادتًٛع  ٚتعدًٜٗا َس ٙأخس ٣نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغف ١غفهٌ ( )177إال يف حايفٚ ١احفد ٠فكفط
ٖٚفف ٞبعففد إعتُففاد أزقففاّ ادتًففٛع .الحففغ اْفف٘ إذا متففت ارتطففٛات ايطففابك ١بٓجففاح فأْففت قُففت بإصففداز أزقففاّ
ادتًٛع يًفسم املٛجٛد ٠بايهً ١ٝبا ٟطسٜكٜ ١تِ حتدٜدٖا.
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شهل ()177

149

الفصل الثامو

التحويل

150

 .8التحْٓل
قبٌ ايبد ٤يف ايتعاٌَ َع حت ٌٜٛايطالب البد َٔ إضاف ١ادتاَعٚ ١ايهً ١ٝاحمل ٍٛإيٗٝا يف اهلٝهٌ األنادميٞ
يًجاَع َٔ ١خالٍ (تعسٜف ايٓعاّ  -اهلٝهٌ األنادميٜ .)ٞطبل ذيو ضسٚز ٠إضاف ١أضباب ايتخ ٌٜٛيف تعسٜف
ايٓعاّ نايتايٞ
(تعسٜف ايٓعاّ  -أنٛاد غ ٕٛ٦ايطالب – أضباب ايتخ.)ٌٜٛ

 8.1التحْٓل مً الهلٔة
ٜه ٕٛايتخ َٔ ٌٜٛنً ١ٝإي ٞنًَٓ ١ٝاظس ٠نُا ميهٔ ايتخ ٌٜٛإىل نً ١ٝغم َٓاظسٚ .٠تتِ عًُ١ٝ
ايتخ َٔ ٌٜٛايهً ١ٝبإتباع ارتطٛات ايتاي:١ٝ
 -١ايدخ ٍٛعً ٞغاغ( ١ايتخ َٔ ٌٜٛايهً -١ٝطًب حت )ٌٜٛاملٛضخ ١يف غهٌ ( )178ثِ إضاف ١طًب ايتخٌٜٛ
َٔ خالٍ ايطػط عًَ ٞفتاح إضاف ١بعد ًَ ٧ايبٝاْات نُا َٖ ٛبني بايػاغ.١

شهل ()178

151

ٜ -2تِ إختٝاز طًب ايتخ ٌٜٛثِ طتتاز قب / ٍٛزفو طًب ايتخ ٌٜٛنُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)179
 -3ميهٔ ايعد ٍٚعٔ ايتخ َٔ ٌٜٛخالٍ ايطػط عً ٢شز "ايعد ٍٚعٔ ايتخْ َٔ "ٌٜٛفظ ايػاغ.١

شهل ()179

 8.2التحْٓل إلٕ الهلٔة
• حتدٜد املكسزات ايدزاض ١ٝيًطالب احملٛيني َٔ نًَ ١ٝع ٘ٓٝخازج ادتاَع١
 -١ظتب إضافٖ ١ر ٙايهً ١ٝيف اهلٝهٌ األنادميٞ
 -٢إختٝاز املكسزات ايدزاض ١ٝيًطالب احملٛيني َٔ قا ١ُ٥حت ٌٜٛايطالب املٛضخ ١يف غهٌ (ٚ )180تتِ عًُ١ٝ
ايتخ ٌٜٛعً ٢ارتُظ خطٛات املٛضخ ١دفظ ايػاغ َٔٚ ١خالٍ ايػاغات املٛضخ ١باالغهاٍ (.)183 -181
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شهل ()180

شهل ()181

153

شهل ()182

شهل ()183
 -3ايتخ ٌٜٛاىل ايهًٜ ١ٝتِ بعد إضاف ١بٝاْات ايطايب ضُٔ بٝاْات طًب ١ايهً ١ٝدٌ ٤ايبٝاْات اييت يف ايػاغ١
شهل ( )184ثِ ايطػط عًَ ٞفتاح إضاف ١أضفٌ ايػاغ.١

شهل ()184
• ضتُ ٌٝبٝاْات طايب َٔ نً ١ٝداخٌ ْفظ ادتاَع١
ٜتِ ذيو عٔ طسٜل ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)185

154

شهل ()185

155

الفصل التاسع

اخلرجيني

156

 -1اخلسجيني
يتطج ٌٝبٝاْات ارتسظتني ٜتِ إتباع ارتطٛات ايتاي:١ٝ
 .1ظتب ٚجٛد عاّ أنادمي ٞحاي ٞنُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)186

شهل ()186
 .2ظتب إٔ ته ٕٛايال٥خ ١أ ٚايًٛا٥ح املطتددََ ١عتُد ٠نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)187

شهل ()187
 َٔ .3قا ١ُ٥ايًٛا٥ح ٜتِ فتح فصٌ دزاض ٞجدٜد نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)188

157

شهل ()188
 َٔ .4قا ١ُ٥تػعٝب ٜتِ تٛشٜع ايطالب:زتُٛع /١ضهػٔ بعفد عًُٝف ١ايتػفعٝب نُفا ٖفَٛ ٛضفح يف ايػاغف ١غفهٌ
(.)189

شهل ()189
 .5ظتب حتُ ٌٝاملكسزات اإلجباز ١ٜدتُٝع ايطًب َٔ ١خالٍ ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)190

شهل ()190
 .6ظتب تطج ٚ ٌٝإعتُاد املكسزات ايدزاض ١ٝيًطًب َٔ ١خالٍ ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)191
158

شهل ()191
 .7ظتب حتدٜد ٚتعسٜف َٓاصب املٛافكات ٚايتفٜٛطات


ٚذيفو َففٔ خفالٍ قاُ٥فف ١األنفٛاد ايعاَفف ١املٛضففخ ١عًف ٢ميففني ايػاغف ١غففهٌ (ْ .)192طفػط عًفف ٢املٓاصفب
ٚاملٛافكات فتعٗس غاغ( ١تعسٜف َٓاصب املٛافكات ٚايتفٜٛطات) عًٜ ٢طاز ايػاغ ١غهٌ (.)192



ٜعٗفس اضففٌ ايػاغف ١جفد ٍٚعتتف ٟٛاملٓاصفب ٚاملٛافكففات ٚايتفٜٛطفات املطفاف .١يف اعًف ٢ايػاغفٜ ١فتِ ادخففاٍ
نٛد املٓصب جدٜد ٚاملٓصب املٛافل ثفِ ايطفػط عًف ( ٞشز إضفاف .) ١تعٗفس غاغف( ١تعسٜفف َٓاصفب املٛافكفات
ٚايتفٜٛطات) غهٌ (.)193

شهل ()192
ٜ .8فتِ ادخففاٍ نففٛد املٓصففب ادتدٜففد ٚاملٓصففب املٛافففل ٖٚففٌ ٜػففرتط ٚجففٛد َفففٛض ٖٚففٌ ٜػففرتط إ تصففدز املٛافكفف١
بكساز .ثِ بايطػط عً ( ٞشز إضاف ) ١تعٗس ايسضاي" ١يكد مت االدخاٍ بٓجاح" نُا َٖٛ ٛضفح يف ايػاغف ١غفهٌ
(.)193
159

شهل ()193
 .9ظتب حتدٜد ٚاضاف ١زض ّٛغٗاد ٠ايتدسج َٔ خالٍ عً ٢ميني غاغ ١تعسٜف ايٓعاّ أنٛاد غ ٕٛ٦طفالب ْطفػط
عً( ٢انٛاد ايسض / ّٛاملصسٚفات ايدزاض )١ٝاضفٌ ايكا ١ُ٥نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغف ١غفهٌ ( .)194بايطفػط
عً ٢شز " إضاف "١تعٗس ايػاغ ١غهٌ (.)195

شهل ()194
160

ْ .10ك ّٛدً ٧ايبٝاْات ايالشَٚ ١ايطػط عً ( ٢شز إضاف ) ١نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غفهٌ ( .)195ثفِ ايطفػط
عً ( ٢شز زجٛع )

شهل ()195
ٚ .11ضففع عالَفف ١صففح عًفف ٢اإلخت ٝففاز ( ٖففٌ املصففسٚف خففاص بايػففٗادات ) ث ففِ ايطففػط عًفف( ٢شز عففح ) ٚحتد ٜففد
املصسٚف بايطػط عً ٢شز ( نٛد املصسٚف ايفسع ) ٞنُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)196
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شهل ()196
 .12ظتب حتدٜد ْٛع ايػٗادٚ ٠ذيو َٔ خالٍ غاغ ١تعسٜف ايٓعاّ ٜتِ ايدخ ٍٛعً ٢أنٛاد غ ٕٛ٦ارتفسظتني ثفِ
أْففٛاع ايػففٗادات ارتاصفف ١بػفف ٕٛ٦ارتففسظتني ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز( إضففاف ) ١نُففا ٖففَٛ ٛضففح يف ايػاغفف ١غففهٌ
(.)197

شهل ()197
ٜ .13تِ ادخاٍ نٛد ٚٚصف ْٛع ايػٗادٚ ٠متً ٧ايبٝاْات ايالشَ ١ثفِ ايطفػط عًف ٢شز ( إضفافٚ ) ١ايطفػط عًف ٢شز (
زجٛع) نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)198

شهل ()198
 .14بعد حتدٜد ْٛع ايػٗادٜ ٠تِ ايطػط عًف ٢شز ( ايسضف ّٛاملكفسز ٠يهفٌ ْفٛع َفٔ ايػفٗادات ) يف نُفا ٖفَٛ ٛضفح يف
ايػاغ ١غهٌ (.)199
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شهل ()199

 .15تعٗسغاغفف( ١ايسض فف ّٛاملكففسز ٠يه ففٌ ْ ففٛع َففٔ ايػ ففٗادات) املٛضففخ ١يف غ ففهٌ ( ٜ .)200ففتِ ًَفف ٧ايبٝاْ ففات ايالشَ فف١
ٚايطػط عً ٢شز ( حفغ ) ثِ ايطػط عً ٢شز ( زجٛع ).

شهل ()200
 .16ظتب حتدٜد أنٛاد ٚغسٚط إعطا ٤ايػٗادات يًدسظتنيٜ .تِ ذيو َٔ خالٍ غاغ ١تعسٜف ايٓعاّ ٚإضفتدداّ
أنفٛاد غفف ٕٛ٦ارتففسظتني ٚأنفٛاد غففسٚط إعطففا ٤ايػففٗادات يًدففسظتني ثففِ ايطففػط عًفف ٢شز "إضففاف "١نُففا ٖففٛ
َٛضح يف غاغ( ١ايػٗادات) غهٌ (.)201
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شهل ()201
ٜ .17تِ ًَ ٧ايبٝاْات ايالشَ ١يف ايػاغ ١غهٌ (ٚ )202ايطػط عً ٢شز"إضاف "١ثِ ايطػط عً ٢شز "زجٛع"

غهٌ ()202
 18.يتطففج ٌٝقففساز ز٥ففٝظ ادتاَعفف ١دففٓح ايدزجفف ١ايعًُٝففٜ ١ففتِ ايسجففٛع إيفف ٞغاغفف ١األْعُفف ١ثففِ ايففرٖاب إيففْ ٞعففاّ
غفف ٕٛ٦ايطففالب َ ٚففٔ قاُ٥فف ١غفف ٕٛ٦ارتففسظتني عًفف ٢ايففُٝني ْطففعط عًفف "٢تطففج ٌٝقففساز ز٥ففٝظ ادتاَعفف ١دففٓح
ايدزج ١يًدسظتني" ايػاغ ١غهٌ ( .)203ثِ ايطػط عً ٢شز " إضاف" ١

شهل ()203
164

ٜ .19تِ تطج ٌٝقساز زٝ٥ظ ادتاَع ١دٓح ايدزج ١يًدسظتني يف ايػاغ ١ايفيت تعٗفس غفهٌ ( .)204متفأل ايبٝاْفات
ايالشَ ١بايكساز ثِ ايطػط عً ٢شز (تعد.)ٌٜ

شهل ()204
 .20يتٓفٝر ايكساز عً ٢ايطالب املُٓٛحني ٜتِ اٚال حتدٜد ايكطِ  /ايػفعب / ١ايتدصف

ٚذيفو بايطفػط عًف ٞشز

زجٛع يف ايػاغ ١ايطابك ١غهٌ ( )204فتعٗس ايػاغ ١ايتاي ١ٝغفهٌ (ٜ .)205فتِ اٚال اختٝفازايكساز ثفِ ايطفػط
عً ( ٞأقطاّ  /غعب  /ختصصات ) نُا َٖٛ ٛضح بايػاغ.١
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شهل ()205
 .21بعففد إختٝففاز ايكطففِ أ ٚايػففعب ١اضففػط شز ( حفففغ ) فتعٗففس ايكطففِ  /ايػففعب / ١ايتدص ف
املٛضخ ١يف غهٌ ()206

166

يف اضفففٌ ايػاغفف١

شهل ()206
ٚيسؤ ١ٜايطالب املٓطبل عً ِٗٝغسٚط ايتدسج ٜتِ حتدٜد ( ايكطِ/ايػعب/١ايتدص

) ثِ ايطػط عً ٞشز

(ايطالب املٓطبل عً ِٗٝغسٚط ايتدسج) يف ايػاغ ١غهٌ ( .)206فتعٗس امسا ٤ايطالب اضفٌ ايػاغ ١املٛضخ ١يف
غهٌ (.)207

شهل ()207
ضع عالَ ( ١صح ) عً ٢مجٝع ايطالب املساد تطبٝل غسٚط ايتدسج عً ِٗٝثِ ايطػط عً ٢شز ( حفغ) ثِ عً ٢شز
( زجٛع ) نُا َٖٛ ٛضح يف ايػاغ ١غهٌ (.)207
 .22بايطػط عً ٢شز زجٛع ْعٛد اىل غاغ( ١قساز زٝ٥ظ ادتاَع ١دٓح ايدزج ١يًدسظتني) املٛضفخ ١غفهٌ (.)208
تٓفٝر قساز املٓح ٜتِ باختٝاز ايكساز ثِ ايطػط عً ٢شز ( تٓفٝر املٓح ) نُا َٖٛ ٛضح بايػاغ.١
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شهل ()208
 َٔ .23قاُ٥ف ١غف ٕٛ٦ارتفسظتني ميفني ايػاغف ١غفهٌ ( )209طتتفاز (تطفً ِٝايػفٗادات يًدفسظتني) فتعٗفس ايػاغف١
اييت عًٜ ٢طاز غهٌ (.)209

شهل ()209
 َٔ .24قا ١ُ٥غ ٕٛ٦ارتسظتني ٜتِ تطج ٌٝبٝاْات ارتسظتني َٔ خالٍ ايػاغ ١املٛضخ ١يف غهٌ (.)210

شهل ()210
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 .25إلضففاف ١خففسٜج جدٜففد ٜففتِ ايطففػط عًفف ( ٞشز إضففاف ) ١ثففِ ًَفف ٤ٞايبٝاْففات ايالشَفف ١يًدففسٜج َففٔ خففالٍ ايػاغفف١
املٛضخ ١يف غهٌ (ٚ )211ايطػط عً ٞشز إضاف ١ثِ ايطػط عً ٢شز زجٛع.

شهل ()211
ٚ .26يتطج ٌٝبٝاْات املٝالد ٜفتِ حتدٜفد ايطايفب َفٔ خفالٍ ايػاغف ١املٛضفخ ١يف غفهٌ ( )212ثفِ ايطفػط عًف ٢شز
"بٝاْات املٝالد".
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شهل ()212
ٜ .27ففتِ ًَفف ٧بٝاْففات املففٝالد ايالشَففَ ١ففٔ خففالٍ ايػاغفف ١املٛضففخ ١يف غففهٌ (ٚ )213ايطففػط عًفف ( ٢شز حفففغ ) ثففِ
ايطػط عً( ٢شز زجٛع).

شهل ()213
 .28الدخاٍ (ايتخكل َٔ) بٝاْات حتكٝل ايػدصف ١ٝيًدفسٜج ٜفتِ ايطفػط عًف ٢شز( حتكٝفل ايػدصف )١ٝيف غاغف١
بٝاْات ارتسظتني غهٌ ()214
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شهل ()214
 .29تعٗس غاغ ١حتكٝل ايػدص ١ٝغهٌ (ٜ )215تِ ًَ ٧ايبٝاْات ايالشَٚ ١ايطػط عً ( ٢شز حففغ ) ثفِ ايطفػط
عً ( ٢شز زجٛع )

شهل ()215
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 .30يتطجْ ٌٝتا٥ج اإلَتخاْات يًدسٜج بايفسم ايطابكٜ ١تِ ايطػط عً ٢شز (تطفجْ ٌٝتفا٥ج اإلَتخاْفات يًدفسٜج
بايفسم ايطابك ) ١يف ايػاغ ١غهٌ (.)216

شهل ()216
 .31تعٗس غاغ ١بٝاْات ايطٓٛات ايدزاضف ١ٝيًدفسظتني غفهٌ (ٜ )217فتِ ًَف ٧ايبٝاْفات ايالشَفٚ ١ايطفػط عًف ( ٢شز
حفغ ) ثِ اختٝاز ارتسٜج ٚايطػط عً ( ٞشز املكسزات اييت دزضٗا ارتسٜج بايفسق/١املطت)ٟٛ
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شهل ()217
 .32الدخفاٍ (ايتخكفل َفٔ) بٝاْفات ايتجٓٝففد يًدفسٜج ٜفتِ ايطفػط عًفف ٢شز(بٝاْفات ايتجٓٝفد/ايرتبٝف ١ايعطففهس )١ٜيف
غاغ ١بٝاْات ارتسظتني غهٌ ( )216فتعٗس ٖر ٙايػاغ ١غهٌ (ٜ .)218تِ ادخاٍ ايبٝاْات ٚايطفػط عًف ( ٢شز
حفغ ) ثِ ايطػط عً ( ٢شز زجٛع )

شهل ()218
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الفصل العاشر

تقارير متابعة الطالب
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 -1.تكازٓس متابعة الطالب
تع ترب ايتكازٜس َٔ املهْٛات اهلاَ ١يٓعاّ غ ٕٛ٦ايطالب فُٔ خالهلا ٜتِ اذتص ٍٛعً ٢نٌ شتسجات ايٓعاّ َٔ
تكازٜس ٚاحصاٝ٥ات ٚافادات .غهٌ (ٜ )219بني نٌ ايكٛا ِ٥ايسٝ٥ط ١ٝيًتكازٜس ٚاييت تػٌُ  6تكازٜس زٝ٥ط:ٖٞ ١ٝ
 )1تكازٜس َتابع ١ايطايب.

 )2تكازٜس ايػٗادات  ٚاإلفادات

 )3تكازٜس ايًٛا٥ح.

 )4إحصاٝ٥ات عًَ ٢طت ٣ٛايهً.١ٝ

 )5تكازٜس ايٓتا٥ج ٚاالَتخاْات.

 )6تكازٜس املساجع.١

ٜكع حتت نفٌ قاُ٥ف ١زٝ٥طف ١ٝزتُٛعف ١نفبمَ ٠فٔ ايتكفازٜس ايفسعٝف ١ميهفٔ ايٛصف ٍٛايٗٝفا بايطفػط عًف ٢ايكاُ٥ف١
ايسٝ٥ط ١ٝاملٓاظس.٠
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شهل ()219
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زلسحز "زمةر٠ز ِسةجلد بٌ ةٌث" ٚباخخ ِٓ بُ٘ بٌمٛبئُ بٌزئ١ظ١د بٌس ٟزظسيخَ ف ٟبالطسفة خ ِلٓ ٔملةَ نلا ْٛبٌ ل ت.
ط١سُ زٕةٚي جةل ٟبٌسمةر٠ز ف ٟبٌفصٛي بٌسةٌ١د ٚط١يصص ٘ذب بٌفصً ٌٍسلةًِ ِ زملةر٠ز ِسةجللد بٌ ةٌلث ٚبٌسل٠ ٟمل
زقسٙة بضٕ ٝلصز زمز٠ز فزل:ٟ٘ ٟ
 10.1زمةر٠ز ِسةجلد بٌىصف بٌ حٝ
ِ 10.2سةجلد بٌّصزٚفةذ
ِ 10.3سةجلد بٌجٛبئش
ِ 10.4سةجلد بٌلمٛجةذ
ِ 10.5سةجلد برلذبر
ِ 10.6سةجلد بٌسق ٠ٛذ
ِ 10.7سةجلد بٌظجً بٌخربطٟ
 10.8بٌّخْ بٌجةِل١د
ِ 10.9سةجلد بٌسخر٠ث
ِ 10.10سةجلد بٌسجٕ١خ ٚبٌسخر٠ث بٌلظىزٜ
 10.11زمةر٠ز بو طزف طةٌث
10.12لخ بٌظةلةذ بٌّلسّخخ ٌٍ ت
٠لسُ بٌللخوٛي لٍلل ٝبِ ٞللٓ بٌملٛبئُ بٌفزل١للد جةٌللخوٛي بٚال لٍلل ٝبٌمةئّللد بٌزئ١ظل١د "زمللةر٠ز ِسةجلللد بٌ ةٌللث" جةٌضللغط
لٍٙ١ة جةٌّةٚص فسمٙز بٌمٛبئُ بٌفزل١د ٚبٌس٠ ٟم زقر ول ِٕٙلة ِجّٛللد ِلٓ بٌسملةر٠ز بٌسفصل١ٍ١د .فّ١لة ٍ٠ل ٟنلزك
ٌجّ ١بٌمٛبئُ بٌفزل١د ِٚة ٠زبفمٙة ِٓ زمةر٠ز ٚباصةئ١ةذ ٚبفة بذ.

 1.01يتبثعخ انكشف انطجً
ٌٍخوٛي لٍ ٝبٌسمةر٠ز بٌفزل١د " زمةر٠ز ِسةجلد بٌىصف بٌ ح٠ "ٝلسُ بٚال بٌلخوٛي لٍل ٝبٌمةئّلد بٌزئ١ظل١د " ٚبٌسلٟ
٠م ل زقسٙللة وصللف بٌ ٍحللد بٌّزضلل ٝبٌّسللز  ٓ٠لٍلل ٝبٌل١للة بذ بٌيةرج١للد  ٚإاصللةئ١د جةٌّزضلل ٝبٌّسللز  ٓ٠لٍللٝ
بٌل١ة بذ بٌيةرج١د ذوٛر  ٚإٔةش ٚإاصةئ١د جةٌّزض ٝبٌّم ٓ١ّ١جةرلظةَ بٌخبوٍ١د ٚوصف بٌ ٍحد بٌّزض ٝبٌّمّ١لٓ١
جةرلظةَ بٌخبوٍ١د ٌٚ .حةلد ب٘ ِٓ ٞذٖ بٌىصٛف ٚبالاصةئ١ةذ ٠سُ بٌضغط جةٌّةٚص لٍٙ١ة.
 1..101نصف الطلبة املسضى املرتددًٓ على العٔادات اخلازجٔة
نلىً (٠ )220حل ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠للسُ بٌقصلٛي لٍل ٝوصلف بٌ ٍحلد بٌّزضل ٝبٌّسلز  ٓ٠لٍللٝ
بٌل١لة بذ بٌيةرج١للدٚ .جلللخ ب وللةي ِقلخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل :ٟبٌىٍ١لد – ِىللةْ بٌىصللف بٌ حلل – ٟبرلظللةَ
بٌخبوٍ١د ٚبٌسةر٠خ ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً ( ٠ٚ .)221الظ
بْ بٌىصف وةٌ ِٓ ٟبٌح١ةٔةذ ٌلخَ ب وةي ب ٞج١ةٔةذ جٛبط د ب برخ بٌّزبلحد بٌ ح١د.
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نىً ()220

نىً ()221
 1.0101إحصائٔة باملسضى املرتددًٓ على العٔادات اخلازجٔة ذنْز ّ إىاث
نىً (٠ )222ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝإاصلةئ١د جةٌّزضل ٝبٌّسلز  ٓ٠لٍل ٝبٌل١لة بذ
بٌيةرج١للد ذوللٛر  ٚإٔللةش"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل :ٟبٌىٍ١للد بٌسللةر٠خ  ٠لسُ بٌضللغط لٍلل ٝسر
"طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)223
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نىً ()222

نىً ()223
 1.0101إحصائٔة باملسضى املكٔنني باألقطاو الداخلٔة
نىً (٠ )224ح ٓ١بٌصةند بٌسِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل " ٝإاصلةئ١د جةٌّزضل ٝبٌّمّ١ل ٓ١جةرلظلةَ
بٌخبوٍ١د "  :ٟ٘ٚبٌىٍ١د – بٌلةَ بالوة ٚ – ّٟ٠بٌسةر٠خ جةٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙلز بٌسمز٠لز
بٌّحلل ٓ١جصللىً ( ٠ٚ .)225اللظ بْ بٌىصللف وللةٌِ ٟللٓ بٌح١ةٔللةذ ٌلللخَ ب وللةي ب ٞج١ةٔللةذ جٛبطلل د ب برخ
بٌّزبلحد بٌ ح١د.

179

نىً ()224

نىً ()225
 1.0101نصف الطلبة املسضى املكٔنني باألقطاو الداخلٔة
نىً (٠ )226ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل " ٝوصلف بٌ ٍحلد بٌّزضل ٝبٌّمّ١ل ٓ١جةرلظلةَ
بٌخبوٍ١د "  :ٟ٘ٚبٌىٍ١د – بٌلةَ بالوة ِ - ّٟ٠ىةْ بٌىصلف بٌزئ١ظل – ٟبرلظلةَ بٌخبوٍ١لد  -بٌسلةر٠خ – زلُ زٍملٟ
بٌيخِد .جةٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصلىً ( ٠ٚ .)227الظ بْ بٌىصلف ولةٌٟ
ِٓ بٌح١ةٔةذ ٌلخَ ب وةي ب ٞج١ةٔةذ جٛبط د ب برخ بٌّزبلحد بٌ ح١د.
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نىً ()226

نىً ()227

 1.01يتبثعخ انًصشوفبد
 1.0101ضحل املصسّفات
نىً (٠ )228ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ " ٝطجً بٌّصزٚفةذ"ٚ .جلخ ب وةي بطلُ بٌ ةٌلث بٚ
بٌقصللٛي لٍ١للٗ جةٌضللغط لٍلل ٝسر "جقللص ِسمللخَ" .جةٌضللغط لٍلل ٝسر "طحةلللد بٌسمز٠للز" ٠مٙللز زمز٠للز جظللجً
ِصزٚفةذ بٌ ةٌث ٚبٌّح ٓ١جصىً (.)229
الاللظ بٔللٗ لٕللخ بٌضللغط لٍلل ٝسر "جقللص ِسمللخَ" زمٙللز بٌصةنللد بٌّحٕ١للد جصللىً (ٚ )230بٌسلل ٟزمٙللز جٙللة
ج١ةٔةذ جّ ١ط ت بٌىٍ١د ا١ص ٠سُ زقخ٠خ بٌ ةٌلث بٌّلٕلٚ ٟبٌضلغط لٍل ٝسربر "بوس١لةر" ٚذٌله بذب ولةْ
بطُ بٌ ةٌث ف ٟبٌصفقد بال ٌٝٚبٌس ٟزمٙز بِةِه .وّة ّ٠ىٓ بالٔسمةي جل ٓ١بٌصلفقةذ للٓ طز٠لك بالرللةَ
بٌّٛج ٛخ بطفً بٌصفقد ٌٍحقص لٓ بٌ ةٌث ب ٚبطسيخبَ ِقخ بذ بٌصفقد بٌّٛج ٛخ بلٍ ٝبٌصفقد.
 ٠ٚاظ بْ بٌصةند بٌّحٕ١د جصىً ( )228زقس ٞٛلٍلِ ٝقلخ ولةا جةوس١لةر ِجّٛللد طل ت .جةوس١لةر ٘لذب
بٌّقخ ٚبٌضغط لٍ ٝطحةلد بٌسمز٠ز وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (٠ )231مٙز طجً بٌّصزٚفةذ ٌجّ ١بٌ
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ت.

نىً ()228

نىً ()229
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نىً ()230

نىً ()231
 1.0101نصْف عدو ضداد السضْو ّإىرازات ضداد السضْو
نىً (٠ )232ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصلٛي لٍل " ٝوصلٛف للخَ طلخب بٌزطلٚ َٛإٔلذبربذ طلخب
بٌزط ٔٚ ." َٛاظ بْ ٘ذٖ بٌصةند جٙة سربْ ّ٘ة "طحةلد وصف بٌ

ت" " ٚطحةلد بٔلذبر طلخب بٌزطل."َٛ

٠ٚسُ ب وةي بطُ بٌ ةٌث جةٌضغط لٍل ٝجقلص ِسملخٍَ٠ .ل ٟذٌله ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسربر "طحةللد بٔلذبر طلخب
بٌزط٠ "َٛمٙز بالٔذبر بٌّح ٓ١جصىً (ٛ٠ ٛ٘ٚ )233جٗ بٌ ٌٟٚ ٝبِز بٌ ةٌث.
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 ٠ٚاظ بْ بٌصةند بٌّحٕ١د جصىً ( )232زقس ٞٛلٍلِ ٝقلخ ولةا جةوس١لةر ِجّٛللد طل ت .جةوس١لةر ٘لذب
بٌّقلخ ٚبٌضلغط لٍل ٝطحةللد بٌسمز٠لز وّلة ٘لِ ٛحل ٓ١جصلىً ( )234زمٙلز بذبربذ للخَ طلخب بٌّصللزٚفةذ
ٌجّ ١بٌ

ت.

نىً ()232
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نىً ()233
 ٔٚاظ بْ بٌصةند بٌّحٕ١د جصلىً ( )232زقسل ٞٛلٍل ٝسر ولةا ج حةللد وصلف بٌ ل تٚ .جةٌضلغط لٍ١لٗ
زمٙز لةئّد جةٌ

ت بٌغ١ز ِظخ  ٓ٠وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)234

نىً ()234
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 1.01.1إذٌ دفع زضْو
نىً (٠ )235ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍل " ٝإذْ فل بٌزطل ٔٚ ."َٛالظ بْ ٘لذٖ بٌصةنلد
جٙة سربْ ّ٘ة "طحةلد ج١ةٔةذ ف " " ٚطحةلد إذْ ف "٠ٚ .سُ ب وةي بطُ بٌ ةٌث جةٌضغط لٍ ٝجقص ِسملخَ
ٚوذٌه بٌّقخ بْ "بٌّصلزٚف بٌزئ١ظل"ٚ "ٟبٌّصلزٚف بٌفزللٍ٠ "ٟل ٟذٌله ب ولةي بٌفسلزخ بٌشِٕ١لد بٌصلة رخ
فٙ١للة بذٔٚللةذ بٌللخف  .جةٌضللغط لٍلل ٝبِ ٞللٓ بٌللشربر" ٓ٠طحةلللد ج١ةٔللةذ فل " أ" ٚطحةلللد إذْ فل " طل١مٙز
بٌح١ةْ بٌّ ٍٛت.
جةٌضغط لٍ ٟسر "طحةلد ج١ةٔةذ ف " ٠مٙز بٌح١ةْ بٌّح ٓ١جصىً ( ٠ٚ .)236اظ بْ بٌصةند بٌّحٕ١لد جصلىً
( )235زقسلل ٞٛلٍللِ ٝقللخ وللةا جةوس١للةر ِجّٛلللد ط ل ت جةوس١للةر ٘للذب بٌّقللخ ٚبٌضللغط لٍلل ٝبِ ٞللٓ
بٌشربر" ٓ٠طحةلد ج١ةٔةذ ف " أ" ٚطحةلد إذْ ف " ٠مٙز بٌح١ةْ بٌّ ٍٛت ٌّجّٛلد بٌ

ت بٌّيسةرخ.

بٌصةند نىً ( )237زقسل ٞٛلٍل ٟبٌّصلزٚفةذ بٌزئ١ظل١د ٚبٌّصلزٚفةذ بٌفزل١لد بٌسل ٟزلُ زلز٠فٙلة جٛبطل د
فز٠ك ِصزٚع ز ٠ٛز ٔمُ بٌّلٍِٛةذ بال بر٠د ججةِلد بط ٛ١ف ٟجخٚي بوٛب بٌّصزٚفةذ.

نىً ()235
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نىً ()236

نىً ()237
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 1.0101إذٌّ دفع املصسّفات للطالب
نىً (٠ )238ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝإذ ْٚف بٌّصزٚفةذ ٌٍ ٍحلد " ٔٚ .الظ بْ
٘للذٖ بٌصةنللد جٙللة سربْ ّ٘للة "طحةلللد بٌسمز٠للز" " ٚطحةلللد بٌسمز٠للز بٌّيسصللز"٠ٚ .للسُ ب وللةي بطللُ بٌ ةٌللث
جةٌضغط لٍ ٝجقص ِسمخَ ٚوذٌه ب وةي زةر٠خ بالٌسقةق ٚبٌضغط لٍل ٝبِ ٞلٓ بٌلشربر" ٓ٠طحةللد بٌسمز٠لز"
" ٚطحةلد بٌسمز٠ز بٌّيسصز" ٌ١مٙز بٌح١ةْ بٌّ ٍلٛت وّلة ٘لِ ٛحل ٓ١جةٌصلىٍ ٠ .)240( ٚ )239( ٓ١الظ بْ
بٌصةنللد بٌّحٕ١للد جصللىً ( )238زقسلل ٞٛلٍللِ ٝقللخ وللةا جةوس١للةر ِجّٛلللد ط ل ت جةوس١للةر ٘للذب بٌّقللخ
ٚبٌضغط لٍ ٝب ِٓ ٞبٌلشربر" ٓ٠طحةللد بٌسمز٠لز" أ" ٚطحةللد بٌسمز٠لز بٌّيسصلز" ٌ١مٙلز بٌح١لةْ بٌّ ٍلٛت
ٌّجّٛلد بٌ

ت بٌّيسةرخ.

نىً ()238

نىً ()239
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نىً ()240

 1.01يتبثعخ انجىائض
 1.0101إحصائٔة بأعداد الطالب احلاصلني على مهافآت ّ جْائص
نىً (٠ )241ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝإاصلةئ١د جؤللخب بٌ ل ت بٌقةصلٍ ٓ١لٍلٝ
ِىةفلؤذ  ٚجلٛبئش "ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ بذ ٘لذٖ بٌصةنللد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ - ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌمظللُ/
بٌصلحد ٛٔ -ع بٌّىةفؤٖ /بٌجةئشخ – بٌجةئشخ ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌىصف بٌّحلٓ١
جصىً (ٚ )242بٌذٛ٠ ٞض بْ ٛ٠جخ طةٌحةْ ٚطسد طةٌحةذ اةصٍ ٓ١١لٍِ ٝىةفؤخ بالِس١ةس  120جٕ١د.

نىً ()241
189

نىً ()242
 1.0101نصف بٔاٌ مبهافآت التفْم
نىً (٠ )243ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ " ٝوصف ج١ةْ جّىةفآذ بٌسفٛق"ٚ .جلخ ب ولةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ - ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌمظلُ /بٌصللحد ٔ -لٛع بٌّىةفلؤٖ /بٌجلةئشخ –
بٌجللةئشخ ٚزللةر٠خ ب ٚفسللزخ بٌصللزف ٠للسُ بٌضللغط لٍلل ٝبٌللشربر "طحةلللد بٌىصللف" زمٙللز بٌىصللٛف بٌّحللٓ١
جةنىةي (٘ٚ )245( - )244ذٖ بٌىصٛف ِفزٚسخ جةطُ بٌجلةئشخٛ٠ٚ .جلخ و١لةربْ بولزبْ ٌٍفلزس ّ٘لة بٌمظلُ
ٚبطُ بٌ ةٌث.
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نىً ()243

نىً ()244

191

نىً ()245

 1.01يتبثعخ انعقىثبد
نللىً (٠ )246حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل " ٝوصللف جؤطللّة بٌ ل ت بٌّ حللك لٍللُٙ١
لمٛجلد"ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ بذ ٘لذٖ بٌصةنلد ٘ٚلل ٟبطلُ بٌ ةٌلث – بٌّيةٌفلد بٌزئ١ظل١د – بٌّيةٌفلد بٌفزل١للد –
بٌلمٛجللد بٌزئ١ظلل١د – بٌلمٛجللد بٌفزل١للد .نللىً (٠ )247حلل ٓ١بٌّيةٌفللد بٌزئ١ظلل١د  ٚنللىً (٠ )248حلل ٓ١بٌّيةٌفللد
بٌفزل١د بٌس ٟزُ زلز٠فّٙة جٛبط د فز٠ك ِصزٚع ز ٠ٛز ٔمُ بٌّلٍِٛةذ بال بر٠د ججةِلد بطل ٛ١فل ٟجلخٚي
بوٛب بٌّيةٌفةذ.

نىً ()246
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نىً ()247

نىً ()248
٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشر "طحةلد وصف بٌ

ت" ف ٟبٌصةند بٌّحٕ١د جصىً (ٌ )246ى٠ ٟمٙلز بٌىصلف بٌّحل ٓ١جصلىٍٟ

( )250( ٚ )249بذب وةْ بٌّ ٍٛت طحةلد وصف ِيسصز.
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نىً ()249

نىً ()250

 1.01يتبثؼخ األػراز
 1.0101طباعة الطالب املكدمني اعراز
نىً (٠ )251ح ٓ١بٌصةند بٌسِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝطحةللد بٌ ل ت بٌّملخِ ٓ١بللذبر"ٚ .جللخ
ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبطللُ بٌ ةٌللث ٔٚللٛع بٌلللذر ٠للسُ بٌضللغط لٍلل ٝبٌللشر "طحةلللد وصللف
بٌ

194

ت" ٌ١مٙز بٌىصف بٌّيسصز بٌّح ٓ١جصىً (.)252

نىً ()251

نىً ()252
ٌ حةلد وصف زفص٠ ٍٟ١سُ بوس١ةر بٌي١ةر "زفص "ٍٟ١لحً بٌضغط لٍ ٝبٌشر "طحةلد وصف بٌ
ِٛض ف ٟنىً (ٕ٠ .)253سج لٓ ذٌه ظٛٙر بٌىصف بٌسفص ٍٟ١بٌّح ٓ١جصىً (.)254

195

ت" وّة ٘ٛ

نىً ()253

نىً ()254
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 1.01يتبثؼخ انتحٕٚالد
 1.0101طباعة بٔاٌ بتحْٓالت الطالب الداخلٔة
نىً (٠ )255ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل " ٝطحةللد ج١لةْ جسقل ٠ٛذ بٌ ل ت بٌخبوٍ١لد".
ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد – بٌفصً بٌخربط – ٟبٌمظُ
 /بٌصلحد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٌ١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)256

نىً ()255

نىً ()256
 1.0101نصف بأمساء الطالب احملْلني اىل الهلٔة
نللىً (٠ )257حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝوصللف جؤطللّة بٌ ل ت بٌّقلل ٓ١ٌٛبٌللٝ
بٌىٍ١للد"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ – ّٟ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد – بٌفصللً
بٌخربط٠ ٟسُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌىصف بٌّح ٓ١جصىً ( ٛ٘ٚ )258جةٌٍغد بٌلزج١د.

197

نىً ()257

نىً ()258
ٚجةوس١ةر "بٌح١ةْ جةالٔجٍ١ش٠د" لحً بٌضغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌىصلف" وّلة ِٛضل جصلىً (٠ )259مٙلز
بٌىصف بٌّح ٓ١جصىً ( )260جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠د.

نىً ()259

198

نىً ()260
 1.0101نصف بأمساء الطالب احملْلني مً الهلٔة
نىً (٠ )261ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍل" ٝوصلف جؤطلّة بٌ ل ت بٌّقلِ ٓ١ٌٛلٓ بٌىٍ١لد".
ٚجلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ – ّٟ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد – بٌفصللً بٌخربطلل٠ ٟللسُ
بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌىصف بٌّح ٓ١جصىً ( ٛ٘ٚ )262جةٌٍغد بٌلزج١د.

نىً ()261

نىً ()262
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ٚجسقخ٠خ بٌىٍ١د بٌّقٛي بٌٙ١ة "امٛق لٕة" وّة ِٛض جصىً ( )263زمٙز ج١ةٔةذ بٌ

ت بٌّق ِٓ ٓ١ٌٛبٌىٍ١د بٌٝ

وٍ١د امٛق لٕة فمط وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)264

نىً ()263

نىً ()264

 1.01يتبثؼخ انععم اندزاظٙ
 1.0101طباعة ضحل قٔد الطالب
نىً (٠ )265ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ " ٝطحةلد طجً ل١خ بٌ ةٌث"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ
٘ذٖ بٌصةند  ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)266

200

نىً ()265

نىً ()266
نىً (٠ )267ح ٓ١بٔٗ ف ٟاةٌد بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" جخ ْٚبوس١ةر بٌ ةٌث زمٙز رطةٌد زقذ٠ز٠د جةٔٗ
الجخ ِٓ إوس١ةر بٌ ةٌث بٚال.

نىً ()267

201

 1.0101طباعة نازىُٔ الطالب
نىً (٠ )268ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ " ٝطحةلد وةرٔ ٗ١بٌ ةٌث"ٚ .ذٌه جلخ ب ولةي بطلُ
بٌ ةٌث ٚبٌضغط لٍ ٝسر بٌ حةلد ٌ حةلد بٌىةرٔ١د وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)269

نىً ()268

نىً ()269
نىً (ٛ٠ )270ض بِىةٔ١د طحةلد بٌىةرٔٙ١ةذ ٌ ةٌثٌ /فزلد ب ٚوٍ١د وةٍِد وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً ( )271الاظ بْ
لخ صفقةذ ٘ذب بٌسمز٠ز  14صفقد ٌ حةلد وزٔٙ١ةذ بٌفزلد بٌزبجلد جىٍ١د بٌشربلد وةٍِد.

202

نىً ()270

نىً ()271
 1..101نصف تْشٓع الطالب على اجملنْعات ّقاعات الدزس الطهاشً

203

نللىً (٠ )272حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝوصللف زٛس ٠ل بٌ ل ت لٍلل ٝبٌّجّٛلللةذ
ٚلةلللةذ بٌللخرص بٌظىةنللٓ"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة  – ّٟ٠بٌ ئقللد – طز٠مللد
بٌسخر٠ض – بٌخرجد بٌلٍّ١د – بٌفزلد بٌخربطل١د – بٌفصلً بٌخربطلٟ
ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)273

نىً ()272

نىً ()273
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٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز"

 1.0101طباعة بٔاٌ امساء الطالب املطحلني باملكسزات يف عاو جامعٕ
نىً (٠ )274ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ " طحةلد ج١ةْ بطّة بٌ

ت بٌّظجٍ ٓ١جةٌّمزربذ ف ٟللةَ

جةِلٚ ."ٟجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ – ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد بٌخربطل١د –
بٌفصً بٌخربط – ٟبٌفزلد/بٌصللحد – طح١للد بٌخربطلد ٚبطلُ بٌّملزر بٌّ ٍلٛت طحةللد بٌ ٍحلد بٌّم١لخ ٓ٠ف١لٗ
٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٌ١مٙز بٌح١ةْ بٌيةا جةطّة بٌ

ت بٌّظجٍ ٓ١جٙذب بٌّمزرٚ .فلٟ

اةٌللد لللخَ بوس١للةر ِمللزر ِللل٠ ٓ١للسُ طحةلللد بٌح١للةْ ٌجّ١ل ِمللزربذ بٌفصللً بٌخربطلل .ٟبٌصللىٍٚ )275( ٓ١
(ٛ٠ )276ضقةْ بطّة بٌ

ت ٌّمزر ٞبلصة ٚ 95أربض.164 ٟ

نىً ()274
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نىً ()275

نىً ()276
 1.0101طباعة ضحالت طالب ضية دزاضٔة معٔية يف نلٔة معٔية
نىً (٠ )277ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝطحةلد طج ذ ط ت طلٕد ربطل١د ِلٕ١لد
ف ٟوٍ١د ِلٕ١د"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند  ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز"
٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)278
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نىً ()277

نىً ()278
 ٌٚحةلد طج ذ بٌ

ت ٌظٕد ربط١د ِلٕ١د ٠سُ بوس١ةر ِجّٛلد ط ت ِٓ بٌصةند بٌّحٕ١د جصىً (ٚ .)277فٟ

٘ذٖ بٌقةٌد ٠سُ ب وةي بٌّقخ بذٛٔ :ع بٌخربطد ٚبٌفزلد بٌخربط١د ٚبٌفصً بٌخربط ٟلحً بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد
بٌسمز٠ز" وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)279
207

نىً ()279
 1.0101بٔاىات باملكسزات املطحلة لطالب فى فصل دزاضى
نىً (٠ )280ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصلٛي لٍل" ٝج١ةٔلةذ جلةٌّمزربذ بٌّظلجٍد ٌ ةٌلث فل ٝفصلً
ربطٚ ."ٝجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالولة ٔ – ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد بٌخربطل١د
– بٌفصللً بٌخربطلل – ٟبٌفزلللد/بٌصلللحد – اةٌللد بٌ ةٌللث فلل ٟبٌّمللزر ٚبطللُ بٌ ةٌللث ٠للسُ بٌضللغط لٍلل ٝبٌللشربر
"طحةلد بٌىصف" ٌ١مٙز بٌسمز٠ز بٌيةا جٙذب بٌ ةٌث وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)281

نىً ()280
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نىً ()281
 1.0101بٔاٌ باملكسزات املطحلة لطالب يف فصل دزاضٕ مً فسم ضابكة
نىً (٠ )282ح ٓ ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝج١لةْ جلةٌّمزربذ بٌّظلجٍد ٌ ةٌلث فل ٟفصلً
ربط ِٓ ٟفزق طةجمد"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ – ّٟ٠لٛع بٌخربطلد –
بٌفزلللد بٌخربطلل١د – بٌفصللً بٌخربطلل – ٟبٌفزلللد/بٌصلللحد – طح١لللد بٌخربطللد ٚبطللُ بٌ ةٌللث ٠للسُ بٌضللغط لٍللٝ
بٌشربر "طحةلد بٌىصف" ٌ١مٙز بٌسمز٠ز بٌيلةا جٙلذب بٌ ةٌلث وّلة ٘لِ ٛحل ٓ١جصلىً ( ٠ٚ .)283الظ بٔلٗ فلٟ
اةٌد للخَ بوس١لةر بطلُ بٌ ةٌلث ٠لسُ للزض بطلّة ولً بٌ ل ت بٌلذ ٓ٠لٍلِ ُٙ١ملزربذ ِلٓ فلزق طلةجمد .نلىً
(ٛ٠ )284ض بٌّقخ بذ بٌّظسيخِد ف٘ ٟذٖ بٌقةٌد جّٕ١ة نىً (ٛ٠ )285ض بٌح١ةْ بٌٕةزج.
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نىً ()282

نىً ()283
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نىً ()284

نىً ()285
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 1.0101بٔاٌ بأعداد الطالب املطحلني باملكسزات فى عاو جامعى
نىً (٠ )286ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝج١ةْ جؤلخب بٌ

ت بٌّظجٍ ٓ١جةٌّمزربذ فلٝ

للةَ جلةِلٚ ."ٝجلللخ ب ولةي ِقللخ بذ ٘لذٖ بٌصةنللد بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌلللةَ بالولة ٔ – ّٟ٠للٛع بٌخربطلد – بٌفزلللد
بٌخربط١د – بٌفصً بٌخربط – ٟبٌمظُ/بٌصلحد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠لز" ٌ١مٙلز بٌسمز٠لز بٌيلةا
جؤلخب بٌ

ت بٌّظجٍ ٓ١جةٌّمزربذ وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)287

نىً ()286

نىً ()287
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 1.0101نصف بأمساء الطالب الرًٓ هله حل دخْل االمتحاٌ
نىً (٠ )288ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل " ٝوصلف جؤطلّة بٌ ل ت بٌلذٌٙ ٓ٠لُ الك ولٛي
بالِسقةْ"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد بٌخربطل١د
– بٌفصً بٌخربطل – ٟبٌمظلُ/بٌصللحدٚ -ر بالِ سقلةْ ٚاةٌلد بٌم١لخ ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝبٌلشربر "طحةللد بٌسمز٠لز"
ٌ١مٙز بٌسمز٠ز بٌيةا جؤطّة بٌ

ت بٌذ ٌُٙ ٓ٠اك وٛي بالِسقةْ وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)289

نىً ()288
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نىً ()289

 1.01انًذٌ انجبيعُخ
 1.0101نصف بأمساء الطالب املكٔنني باملدٌ اجلامعٔة
نللىً (٠ )290حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝوصللف جؤطللّة بٌ ل ت بٌّمّ١لل ٓ١جةٌّللخْ
بٌجةِل١للد"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ – ّٟ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد
بٌخربطلل١د– بٌمظللُ/بٌصلللحد -ولل ٛبٌّحٕلل – ٝرلللُ بٌّحٕللٚ ٝبطللُ بٌّحٕلل٠ ٝللسُ بٌضللغط لٍلل ٝسر "طحةلللد بٌسمز٠للز"
ٌ١مٙز بٌسمز٠ز بٌيةا جؤطّة بٌ

ت بٌّم ٓ١ّ١جةٌّخْ بٌجةِل١د وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)291

نىً ()290
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نىً ()291
 1.0101بٔاٌ بأعداد الطالب ّالطالبات املكٔنني باملدٌ اجلامعٔة حالٔا
نىً (٠ )292ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝج١ةْ جؤلخب بٌ

ت ٚبٌ ةٌحةذ بٌّم ٓ١ّ١جةٌّخْ

بٌجةِل١د اةٌ١ة"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند بٌصةند  ٛ٘ٚبٌلةَ بالوة ٠ ّٟ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد
بٌسمز٠للز" ٌ١مٙللز بٌسمز٠للز بٌيللةا جؤلللخب بٌ ل ت ٚبٌ ةٌحللةذ بٌّمّ١لل ٓ١جةٌّللخْ بٌجةِل١للد اةٌ١للة لٍللِ ٝظللسٜٛ
بٌجةِلد وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (ٌٚ .)293لزض بٌسمز٠ز لٍِ ٝظلس ٜٛبٌىٍ١لد ٠لسُ بوس١لةر بٌّقلخ "لٍلِ ٝظلسٜٛ
بٌىٍ١د" وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً ( )294ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)295

نىً ()292
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نىً ()293

نىً ()294
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نىً ()295
 1.0101بٔاٌ بأعداد الطالب اجلدد باملدٌ اجلامعٔة
نىً (٠ )296ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝج١ةْ جةللخب بٌ ل ت بٌجلخ جةٌّلخْ بٌجةِل١لد".
ٚجلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند بٌصةند  ٛ٘ٚبٌلةَ بالوة ٠ ّٟ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌسمز٠لز" ٌ١مٙلز
بٌح١للةْ بٌيللةا جةلللخب بٌ ل ت بٌجللخ جةٌّللخْ بٌجةِل١للد لٍللِ ٝظللس ٜٛبٌجةِلللد وّللة ٘للِ ٛحلل ٓ١جصللىً (.)297
ٌٚلزض بٌسمز٠ز لٍِ ٝظس ٜٛبٌىٍ١د ٠سُ بوس١لةر بٌّقلخ "لٍلِ ٝظلس ٜٛبٌىٍ١لد" وّلة ٘لِ ٛحل ٓ١جصلىً ()298
ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)299
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نىً ()296

نىً ()297
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نىً ()298

نىً ()299

 1.01يتبثؼخ انتدزٚت
 1.0101بٔاٌ اخلسجيني الرًٓ ادّا الطية التدزٓبٔة
نلللىً (٠ )300حللل ٓ١بٌصةنلللد بٌسلللِ ٟلللٓ و ٌٙلللة ٠لللسُ بٌقصلللٛي لٍللل" ٝج١لللةْ بٌيلللز٠ج ٓ١بٌلللذ ٓ٠ب ٚب بٌظلللٕد
بٌسخر٠ح١د"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند بٌصةند  ٛ٘ٚبٌلةَ بالوة ٠ ّٟ٠سُ بٌضغط لٍل ٝبٌلشربر "طحةللد
بٌىصف" ٌ١مٙز بٌح١ةْ بٌيةا جةٌيز٠ج ٓ١بٌذ ٓ٠ب ٚب بٌظٕد بٌسخر٠ح١د.
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نىً ()300
 1..1.1بٔاٌ بامساء الطالب الرًٓ اضتهنلْا التدزٓب
نللىً (٠ )301حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝج١للةْ جةطللّة بٌ ل ت بٌللذ ٓ٠بطللسىٍّٛب
بٌسخر٠ث" فٔ ٟمةَ بٌظلةلةذ بٌّلسّلخخٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ بذ ٘لذٖ بٌصةنلد بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة – ّٟ٠
ٔللٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد بٌخربطلل١د – بٌفصللً بٌخربطلل – ٟبٌمظللُ/بٌصلللحد ٠للسُ بٌضللغط لٍلل ٝبٌللشربر "طحةلللد
بٌىصف" ٌ١مٙز بٌح١ةْ بٌيةا جؤطّة بٌ

ت بٌذ ٓ٠بطسىٍّٛب بٌسخر٠ث ٠ٚ .اظ بْ ٘لذب بٌح١لةْ ال ٠لّلً فلٟ

ٔمةَ بٌظٕٛبذ بٌخربط١د.

نىً ()301
 1.0101بٔاٌ بامساء الطالب الرًٓ مل ٓطتهنلْا التدزٓب
نللىً (٠ )302حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝج١للةْ جةطللّة بٌ ل ت بٌللذٌ ٓ٠للُ ٠ظللسىٍّٛب
بٌسخر٠ث" فٔ ٟمةَ بٌظةلةذ بٌّلسّخخٚ .جلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٟ٠ع بٌخربطد
– بٌفزلد بٌخربط١د – بٌفصً بٌخربط – ٟبٌمظلُ/بٌصللحد ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌىصلف" ٌ١مٙلز بٌح١لةْ
بٌيللةا جؤطللّة بٌ ل ت بٌللذٌ ٓ٠للُ ٠ظللسىٍّٛب بٌسللخر٠ث ٠ٚ .اللظ بْ ٘للذب بٌح١للةْ ال ٠لّللً فللٔ ٟمللةَ بٌظللٕٛبذ
بٌخربط١د.
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نىً ()302

 1.01.يتبثؼخ انتعُٛد ٔانتدزٚت انؼعكس٘
 1.01.01طباعة ضحل التحئد الطالب
نىً (٠ )303ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝطحةللد طلجً بٌسجٕ١لخ بٌ ةٌلث"٠ٚ .لسُ ب ولةي
ِقخ بذ بٌصةند  ٟ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٚاةٌد بٌسجٕ١خ ٚجةٌضغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز" ٠مٙلز طلجً زجٕ١لخ
بٌ ةٌث بٌّيسةر وّة ٘ ٛبٌّح ٓ١جصىً (.)304

نىً ()303
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نىً ()304
 ٠ٚاظ بْ بٌصةند بٌّحٕ١د جصىً ( )303زقس ٞٛلٍِ ٝقخ وةا جةوس١ةر ِجّٛلد ط ت .جةوس١ةر ٘ذب بٌّقخ
وّة جصىً (ٚ )305بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز طجً زجٕ١خ ِجّٛلد بٌ
بٌّح ٓ١جصىً (.)306
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ت بٌّيسةرخ وّة ٘ٛ

نىً ()305

نىً ()306
 1.01.01طباعة نصف بأمساء الطالب الرتبٔة العطهسٓة
نىً (٠ )307ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠لسُ "طحةللد وصلف جؤطلّة طل ت بٌسزج١لد بٌلظلىز٠د"ٚ .جللخ ب ولةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد بٌخربط١د –بٌمظُ/بٌصللحد ٠لسُ بٌضلغط لٍلٝ
سر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٌ١مٙز بٌىصف بٌيلةا جؤطلّة طل ت بٌسزج١لد بٌلظلىز٠د ٚبٌلذ ٓ٠أ ٚب بٌيخِلد بٌلظلىز٠د.
 ٠ٚاظ بْ ٘ذب بٌسمز٠ز ٠قس ٞٛلٍ ٝو١ةر وةا جةٌذ٠ ٌُ ٓ٠ؤ ٚب بٌيخِد بٌلظىز٠د.

نىً ()307
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 1.01.01طباعة نصف بأمساء الطالب طبكا ملْقفَه مً التحئد
نىً (٠ )308ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙلة ٠لسُ " طحةللد وصلف جؤطلّة بٌ ل ت طحملة ٌّلٛلفِ ُٙلٓ بٌسجٕ١لخ".
ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد بٌخربطل١د –بٌمظلُ/بٌصللحد –
اةٌد بٌسجٕ١خ ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٌ١مٙز بٌىصف بٌيةا جؤطّة بٌ
بٌسجٕ١خ ف ٟبٌّخخ بٌّقخ خ وّة ِ٘ ٛح ٓ١ف ٟنىً (.)309

نىً ()308

224

ت طحمة ٌّٛلفِٓ ُٙ

نىً ()309
نىً (ٛ٠ )310ض اةالذ بٌسجٕ١خ بٌّيسٍفد.

نىً ()310
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 1.01.01طباعة ضحل جتئد فسم دزاضٔة
نىً (٠ )311ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ "طحةلد طجً زجٕ١خ فزق ربط١د"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ بذ ٘لذٖ
بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد بٌخربط١د –بٌمظلُ/بٌصللحد – اةٌلد بٌسجٕ١لخ ٠لسُ بٌضلغط
لٍلل ٝبٌللشربر "طحةلللد بٌىصللف" ٌ١مٙللز بٌىصللف بٌيللةا جظللجً زجٕ١للخ بٌفزل لد بٌخربطلل١د بٌّقللخ خ فلل ٟبٌّللخخ
بٌّقخ خ ٠ٚ .اظ بٔٗ ّ٠ىٓ بٌسقىُ ف ٟو١ف١د ظٛٙر ززز١لث بٌ ل ت بِلة طحملة الطلُ بٌ ةٌلث بٌ ٚسلةر٠خ ٔٙة٠لد
بٌّٛللف بٌسجٕ١لخ .ٞوّلة بٔلٗ ّ٠ىلٓ طحةلل د بٌىصلف ٢وللز فزللد ربطل١د ب٢ ٚولز ِظلس ٜٛربطل ٟفلٔ ٟمللةَ
بٌظةلةذ بٌّلسّخخ.

نىً ()311
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نىً ()312

 1.011تقبزٚس اخال طسف طبنت
نىً (٠ )313ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙلة ٠لسُ طحةللد "إول

طلزف طةٌلث"ٚ .فل ٟاةٌلد للخَ ب ولةي ِقلخ ٘لذٖ

بٌصةند  ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد إول

طلزف فلةر " ٌ١مٙلز بٌىصلف بٌّ ٍلٛت ٚبٌّحلٓ١

جصىً ( ٠ٚ .)314اظ بٔلٗ ٛ٠جلخ و١لةر ولز ٘ل" ٛطحةللد إول

طلزف طةٌلث" .جةوس١لةر بطلُ بٌ ةٌلث وّلة جصلىً

(ٚ )315بٌضغط لٍ٠ ٗ١مٙز إو

طزف ٘ذب بٌ ةٌث وّة جصىً (.)316

نىً ()313

نىً ()314
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نىً ()315

نىً ()316
 1.011ػدة انعبػبد انًؼتًدح نهطالة
نللىً (٠ )317حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ طحةلللد "لللخ بٌظللةلةذ بٌّلسّللخخ ٌٍ ل ت"ٚ .جلللخ ب وللةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة  – ّٟ٠بٌفزلد بٌخربط١د –بٌفصً بٌخربطلٔ – ٟلٛع بٌّمةرٔلد (بوحلز ِلٓ
– بصغز ِٓ – ٠ظة – )ٞٚلخ طةلةذ ِلٚ ٓ١جةٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز" زمٙلز بطلّة بٌ ل ت
بٌذ ٓ٠لخ طةلةز( ُٙبوحز ِلٓ – بصلغز ِلٓ – ٠ظلة – )ٞٚللخ ِللِ ٓ١لٓ بٌظلةلةذ .نلىً (ٛ٠ )318ضل
بٔٛبع بٌّمةرٔد بٌط ش.

نىً ()317
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نىً ()318

الفصل احلادي عصر
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تقارير الصهادات و اإلفادات

 -11تكازٓس الصَادات ّ اإلفادات
 1101طجبػخ شٓبةح يؤقتخ نهطبنت
نلىً (٠ )319حل ٓ١بٌصةنللد بٌسلِ ٟللٓ و ٌٙلة ٠للسُ "طحةللد نللٙة خ ِؤلسلد ٌٍ ةٌللث"ٚ .جللخ ب وللةي ِقلخ بذ ٘للذٖ
بٌصةند  ٟ٘ٚبطُ بٌيز٠ج – بٌلةَ بالوة ٚ – ّٟ٠ر بالِسقلةْ – بٌمظلُ/بٌصللحد ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد
بٌىصف" فسمٙز بٌصٙة خ بٌّؤلسٗ بٌّحٕ١د جصىً (.)320

230

نىً ()319

231

نىً ()320
نىً (٠ )321ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ "طحةلد نٙة خ ِؤلسلد ٌٍ ةٌلث" جةٌٍغلد بالٔجٍ١ش٠لدٚ .جللخ ب ولةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبطُ بٌيز٠ج – بٌلةَ بالوة ٚ – ّٟ٠ر بالِسقةْ – بٌمظلُ/بٌصللحد ٠لسُ بٌضلغط لٍلٝ
سر "طحةلد بٌىصف" فسمٙز بٌصٙة خ بٌّؤلسٗ بٌّحٕ١د جصىً (.)322

 1101ثٛبٌ ثدزجبد انطالة خالل فتسح اندزاظخ
نىً (٠ )323ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ " ٝج١ةْ جخرجةذ بٌ

ت و ي فسلزخ بٌخربطلد".

ٚجلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند  ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز ج١ةْ جخرجةذ
بٌ ةٌث بٌّقخ ف ٟجّ ١بٌفزق ٚبٌفصٛي بٌخربط١د وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)324

نىً ()321

232

نىً ()322

233

نىً ()323

234

235

نىً ()324
236

 1101ثٛبٌ حبنخ قٛد انطبنت نعُٕاد ظبثقخ نهًحٕن ٍٛػسثE + ٙ
نىً (٠ )325ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝج١ةْ اةٌد ل١خ بٌ ةٌث ٌظلٕٛبذ طلةجمد ٌٍّقلٓ١ٌٛ
لزجٚ ."E + ٟجلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند  ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةللد بٌح١لةْ جةٌلزج١لد"
ب ٚسر "طحةلد بٌح١ةْ جةالٔجٍ١ش٠د" ف ١ح ج١ةْ بٌقةٌد بٌّ ٍٛت جةٌٍغد بٌّقخ خ.

نىً ()325
 1101ثُبٌ حبنخ انطبنت نجًُع عُىاد انذساعخ نهًقُذٍَ
نىً (٠ )326ح ٓ١بٌصةند بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝج١لةْ اةٌلد بٌ ةٌلث ٌجّ١ل طلٕٛبذ بٌخربطلد
ٌٍّم١خٚ ."ٓ٠جلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةند  ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌح١ةْ جةٌلزج١لد" بٚ
سر "طحةلللد بٌح١للةْ جةالٔجٍ١ش٠للد" ف١مٙللز ج١للةْ بٌقةٌللد بٌّ ٍللٛت جةٌٍغللد بٌّقللخ خ وّللة ٘للِٛ ٛض ل جةالنللىةي
(.)329(ٚ )328( - )327

نىً ()326

237

نىً ()327
238

نىً ()328
239

نىً ()329

 1101طجبػخ شٓبةح قٛد افبةِ نهطبنت
نىً (٠ )330ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ "طحةلد نٙة خ ل١خ بفة ٖ ٌٍ ةٌث"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ ٘ذٖ بٌصةنلد
 ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز" جللخ بوس١لةر "للزض بٌسمز٠لز جةٌٍغلد بٌلزج١لد" فسمٙلز
نٙة خ بٌم١خ بٌّ ٍٛجد جةٌٍغد بٌلزج١د وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)331

240

نىً ()330

نىً ()331
241

نىً (٠ )332ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ "طحةلد نٙة خ ل١خ بفة ٖ ٌٍ ةٌث"ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ ٘لذٖ بٌصةنلد
 ٛ٘ٚبطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" جللخ بوس١لةر "للزض بٌسمز٠لز جةٌٍغلد بالٔجٍ١ش٠لد" فس حل
نٙة خ بٌم١خ بٌّ ٍٛجد جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠د وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)333

نىً ()332

نىً ()333
242

 1101ثٛبٌ حبنخ طبنت
نىً (٠ )334ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ طحةلد "ج١لةْ اةٌلد طةٌلث"ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ ٘لذٖ بٌصةنلد ٘ٚلٛ
بطُ بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ف ١ح ج١ةْ بٌقةٌد بٌّ ٍٛت وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)335

نىً ()334

243

نىً ()335

 1101شهبداد ثعذد عبعبد انذساعخ نكم يبدح عهً حذي قذَى وحذَث
نىً (٠ )336ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ طحةللد " نلٙة بذ جللخ طلةلةذ بٌخربطلد ٌىلً ِلة خ لٍل ٝالخٖ
للخٚ ُ٠اللخ٠ص"ٚ .جللخ ب وللةي ِقللخ ٘لذٖ بٌصةنللد ٘ٚل ٛبطللُ بٌ ةٌللث ٠لسُ بٌضللغط لٍل ٝسر "طحةلللد بٌىصللف"
فس ح بٌصٙة خ جلخ طةلةذ بٌخربطد ٌىً ِة خ لٍ ٝاخ.ٜ

نىً ()336
244

 1101ػًم شٓبةاد ثٛبٌ اندزاظخ ثبنهغخ االَعهٛصٚخ
نىً (٠ )337ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ طحةلد "لًّ نٙة بذ ج١ةْ بٌخربطد جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠لد"ٚ .جللخ
ب وللةي ِقللخ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٛبطللُ بٌ ةٌللث ٠للسُ بٌضللغط لٍلل ٝسر "طحةلللد بٌسمز٠للز" فس ح ل نللٙة خ ج١للةْ
بٌخربطد جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠د بٌّ ٍٛجد وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)338

نىً ()337

نىً ()338
245

 1101طجبػخ شسٔ اػطب انشٓبةاد نهخسٚعٍٛ
نىً (٠ )239ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙلة ٠لسُ "طحةللد نلز ٚبل لة بٌصلٙة بذ ٌٍيلز٠جٚ ."ٓ١جللخ ب ولةي
ِقخ ٘ذٖ بٌصةند ٛٔ ٛ٘ٚع بٌصٙة خ ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" فس ح نز ٚبل ة بٌصلٙة بذ
ٌٍيز٠ج ٓ١وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)340

نىً ()339

نىً ()340
246

 1101.شٓبةح تقدٚساد انعُٕاد ثبنهغت ٍٛانؼسثٛخ ٔاالَعهٛصٚخ
نلللىً (٠ )341حللل ٓ١بٌصةنلللد بٌسلللِ ٟلللٓ و ٌٙلللة ٠لللسُ طحةللللد "نلللٙة خ زملللخ٠زبذ بٌظلللٕٛبذ جلللةٌٍغس ٓ١بٌلزج١لللد
ٚبالٔجٍ١ش٠لد"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘لذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبطللُ بٌ ةٌلث ٔٚللٛع بٌصللٙة خ ( رجللةذ ٚزمللخ٠زبذ –
زمخ٠زبذ فمط) ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةللد بٌح١لةْ جةٌٍغلد بٌلزج١لد" فس حل نلٙة خ زملخ٠زبذ بٌظلٕٛبذ جةٌٍغلد
بٌلزج١د وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)342

نىً ()341

247

248

نىً ()342

249

ٚف ٟاةٌد بوس١ةر زمخ٠زبذ فمط ف ١ح بٌح١ةْ بٌّٛض جصىً ()343

250

نىً ()343
 ٌٚحةلد بٌح١ةْ جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠لد ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌح١لةْ جةٌٍغلد بالٔجٍ١ش٠لد" وّلة ٘لِ ٛحلٓ١
جصىً (ٌ )344ى ٟفس ح بٌصٙة خ بٌّ ٍٛجد جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠د وّة ِ٘ٛ ٛض جصىً (.)345
251

نىً ()344

252

نىً ()345
253

 11011طجبػخ شٓبةح حعٍ انعٛس ٔانعهٕك
نىً (٠ )346ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ "طحةللد نلٙة خ اظلٓ بٌظل١ز ٚبٌظلٍٛن" ٌيلز٠جٚ .جللخ ب ولةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبطلُ بٌيلز٠ج ٚبٌجٙلٗ بٌّمخِلد ٌٙلة (بٌسجٕ١لخ ِلط ) ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد
نٙة خ اظٓ بٌظ١ز ٚبٌظٍٛن" فس ح بٌصٙة خ بٌّ ٍٛجد وّة جصىً (.)347

نىً ()346

نىً ()347
254

 11011طجبػخ قساز زئٛط انعبيؼخ
نىً (٠ )348ح ٓ١بٌصةند بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ "طحةللد للزبر رئل١ض بٌجةِللد"ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ بذ ٘لذٖ
بٌصةند  ٟ٘ٚبطُ بٌىٍ١د ٚزةر٠خ بٌمزبر ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف ١ح بٌمزبر بٌّ ٍٛت.

نىً ()348

 11011طجبػخ ظعم ثتعهٛى ٔتعهى انشٓبةاد االصهٛخ
نىً (٠ )349ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ "طحةلد طجً جسظٍٚ ُ١زظٍُ بٌصٙة بذ بالصٍ١د"ٚ .جللخ ب ولةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة  – ّٟ٠بٌمظلُ/بٌصللحد  -بطلُ بٌيلز٠ج ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد
بٌىصف" ف ١ح بٌمزبر بٌّ ٍٛت.

نىً ()349
255
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تقارير اللوائح
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 -11تكازٓس اللْائح
 1101تقسٚس انالئحخ انداخهٛخ نشئٌٕ انطالة
نىً (٠ )350حل ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝزمز٠لز بٌ ئقلد بٌخبوٍ١لد ٌصلا ْٛبٌ ل ت".
ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌ ئقد – جٕخ بٌ ئقد (١ٌٚىٓ بٌح١ةٔةذ برطةط١د ٌ ئقد) ٠لسُ بٌضلغط
لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌىصف" ف ١ح زمز٠ز بٌح١ةٔةذ برطةط١د ٌ ئقد بٌّح ٓ١جصىً (.)351

نىً ()350

257

نىً ()351
نىً (٠ )352ح ٓ١بٌحٕ ٛبٌّيةٌفد ٌ ئقد ٚبٌسّ٠ ٟىٓ طحةلسٙة جٕفض طز٠مد طحةلد بٌح١ةٔةذ بالطةط١د ٌٍ ئقد.

نىً ()352

 01.1زمز٠ز ِس ٍحةذ بٌسيصصةذ بالوز ِٓ ٜبٌظةلةذ بٌّمزرخ

258

نىً (٠ )353ح ٓ١بٌصةند بٌسِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝزمز٠لز ِس ٍحلةذ بٌسيصصلةذ بالولزِ ٜلٓ
بٌظةلةذ بٌّمزرخ بٌس٠ ٟجث لٍ ٝبٌ ةٌث ربطسٙة ٌسغ١لز بٌصللحد"ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ بذ ٘لذٖ بٌصةنلد ٘ٚلٟ
بٌ ئقد – طز٠مد بٌخربطد – بٌخرجد بٌلٍّ١د – بٌفزلد بٌخربط١د – بٌفصً بٌخربطٚ ٟبٌىٍ١د/بٌمظُ/بٌصلحد ٠لسُ
بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف ١ح بٌسمز٠ز بٌّ ٍٛت.

نىً ()353

 1101كشف ثٛبَبد انًقسزاد اندزاظٛخ
نىً (٠ )354ح ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝوصلف ج١ةٔلةذ بٌّملزربذ بٌخربطل١د"ٚ .جللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌ ئقد – طز٠مد بٌخربطد – بٌخرجد بٌلٍّ١لد – بٌفزللد بٌخربطل١د – بٌفصلً
بٌخربطٚ ٟبٌىٍ١د/بٌمظُ/بٌصلحد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف ١حل بٌىصلف بٌّحل ٓ١جصلىً ()355
ٚبٌذٛ٠ ٞض بٌّمزربذ بٌخربط١د ف ٟبٌفصً بٌخربط ٟبٌّقخ .

259

نىً ()354

نىً ()355

 1101تقسٚس ثًٕقف إَشب ظعالد ةزاظٛخ نهطالة
نللىً (٠ )356حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝزمز٠للز جّٛلللف إٔصللة طللج ذ ربطلل١د
ٌٍ

ت"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد بٌخربط١د – بٌفصً

بٌخربط٠ ٟسُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز" ف ١حل بٌسمز٠لز بٌّحل ٓ١جصلىً (ٚ )357بٌلذٛ٠ ٞضل ِٛللف
إٔصة بٌظج ذ بٌخربط١د ٌٍ
260

ت ف ٟبٌفصً بٌخربط ٟبٌّقخ .

نىً ()356

نىً ()357

261
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إحصائيات على مستوى الكلية
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 11إحصبئُبد عهً يغتىي انكهُخ
 1101إحصبئٛبد انًقجٕنٍٛ
 02.0.0ج١ةْ جؤلخب بٌ

ت بٌّسمخِ ٓ١جةٌىٍ١د

نىً (٠ )358ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝج١لةْ جؤللخب بٌ ل ت بٌّسملخِ ٓ١جةٌىٍ١لد".
ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – طز٠مد بٌمحٛي – ِزاٍد بٌسٕظ١ك
ٚزةر٠خ طٍث بالٌسقةق ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّحل ٓ١جصلىً ( )359بذب زلُ
بوس١ةر ٔٛع بٌح١ةْ زفص ٍٟ١جةٌٍغد بٌلزج١د.

نىً ()358

نىً ()359
263

نىً (٠ )360حِ ٓ١زباً بٌسٕظ١ك بٌّيسٍفد بٌس٠ ٟقخ ٘ة ِىسث بٌسٕظ١ك طٕ٠ٛة.

نىً ()360
بذب زُ بوس١ةر ٔٛع بٌح١ةْ باصةئ١د فةٔٗ جةٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" فسمٙز بالاصةئ١د بٌّحٕ١د جصىً (.)361

نىً ()361
264

 02.0.1ج١ةْ جؤلخب بٌّؤ٘ ذ بٌّمحٌٛد جةٌىٍ١د
نىً (٠ )362ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝج١ةْ جؤلخب بٌّؤ٘ ذ بٌّمحٌٛد جةٌىٍ١لد" ٚجللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد – بٌمظُ/بٌصلحد ٠لسُ بٌضلغط لٍلٝ
سر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌح١ةْ بٌّح ٓ١جصىً ( )363بذب زُ بوس١ةر للزض بٌسمز٠لز جةٌٍغلد بالٔجٍ١ش٠لد .أِلة
بذب زُ بوس١ةر لزض بٌسمز٠ز جةٌٍغد بٌلزج١د فةْ بٌسمز٠ز ٠مٙز وّة ِ٘ ٛح ٓ١جصىً (.)364

نىً ()362

نىً ()363
265

نىً ()364
ICDL
٠لسحز زمز٠ز ِسةجلد بٌزوصد بٌخ١ٌٚد ِٓ بٌسمة ر٠ز بٌٙةِد بٌس ٟبض١فر ف ٟبٌٕظيد بالو١زخ ِٓ ز ح١ك نا ْٛبٌ
نىً (ٛ٠ )365ض ِقخ بذ ٘ذب بٌسمز٠ز.

نىً ()365
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ت.

 1101إحصبئٛبد انًقٛدٍٚ
 02.1.0وصف جةٌ

ت بٌّم١خ ٓ٠ف ٝبٌىٍ١د

نىً (٠ )366ح ٓ١بٌصةند بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝوصلف جلةٌ

ت بٌّم١لخ ٓ٠فل ٝبٌىٍ١لد" ٚجللخ

ب ولللةي ِقلللخ بذ ٘لللذٖ بٌصةنلللد ٘ٚللل ٟبٌللللةَ بالولللة ٔ - ّٟ٠لللٛع بٌخربطلللد – بٌفزللللد – بٌفصلللً بٌخربطللل- ٟ
بٌمظُ/بٌصلحد – طح١لد بٌخربطد ٚبٌ ئقلد ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝبٌلشربر "طحةللد بٌسمز٠لز" ٠مٙلز بٌسمز٠لز بٌّحلٓ١
جصىً ( )367بذب زُ بوس١ةر جّ ١بٌ

ت ِصلح١ ٚ ٓ١ز ِصلح ِٓٚ ٓ١زُ ب وةي صٛر ٌ ُٙبٌ ٚلُ ٠لسُ ب ولةي

صٛرُ٘ جلخ ٚفزسٚب جةطُ بٌ ةٌث ٚوّة جصىً ( )368بذب ِة زُ بٌفزس طحمة ٌٍجٕظ١د.
ّ٠ٚىلٓ بٌقصللٛي لٍلِ ٝجّٛلللد بوللزِ ٜلٓ بٌىصللٛف اظلث بوس١للةربذ :بٌ ل ت ِصللح – ٓ١بٌ ل ت ١للز
ِصلح - ٓ١زُ ب وةي صٛر ٌٙلُ ٌ -لُ ٠لسُ ب ولةي صلٛرُ٘ جللخ – بٌفلزس طحملة ٌٍجٕظل١د – بٌّقةفملد ٚبٌٕلٛع –
بٌٕٛع.

نىً ()366
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نىً ()367

نىً ()368
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نىً (ٛ٠ )369ض بٌىصف بٌّ ٍٛت طحمة ٌٍّقةفمةذ ِفزٚس ذوز-بٔط.ٝ

نىً ()369
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 02.1.1طجً ل١خ بٌ

ت ٌفزلد

نللىً (٠ )370حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝطللجً ل١للخ بٌ ل ت ٌفزلللد" ٚجلللخ ب وللةي
ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٔ - ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد – بٌفصلً بٌخربطل - ٟبٌمظلُ/بٌصللحد –
طح١لد بٌخربطد  -بٌ ئقد – اةٌد بٌ ةٌث – بٌجٕظ١د – بٌّقةفمد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌلشربر "طحةللد بٌسمز٠لز"
٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)371

نىً ()370

نىً ()371
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 02.1.2وصف جؤطّة بٌ

ت بٌذ ٌُٙ ٓ٠اةٌد ل١خ ِلٕ١د

نىً (٠ )372ح ٓ١بٌصةند بٌسِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل " ٝوصلف جؤطلّة بٌ ل ت بٌلذٌٙ ٓ٠لُ اةٌلد ل١لخ
ِلٕ١د" ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ - ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد –بٌمظلُ/بٌصللحد –
اةٌد بٌم١خ ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)373

نىً ()372

نىً ()373
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 02.1.3طحةلد وصف ج١ةْ بٌ

ت بٌٛبفخٓ٠

نىً (٠ )374ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصلٛي لٍل" ٝطحةللد وصلف ج١لةْ بٌ ل ت بٌٛبفلخٚ "ٓ٠جللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد –بٌمظُ/بٌصلحد – بٌجٕظ١د بالٌٚلٝ
٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ف١مٙز بٌىصف بٌّ ٍٛت.

نىً ()374
 02.1.4ج١ةْ جسٛس ٠بٌ

ت بٌّم١خ ٓ٠جةٌىٍ١د

نىً (٠ )375ح ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝج١لةْ جسٛس٠ل بٌ ل ت بٌّم١لخ ٓ٠جةٌىٍ١لد" ٚجللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد –بٌمظُ/بٌصلحد ٠سُ بٌضلغط لٍل ٝسر
"طحةللد بٌسمز٠لز" ف١مٙلز بٌسمز٠للز بٌّحل ٓ١جصلىً ( )376بذب زللُ بوس١لةر للزض بٌسمز٠للز جةٌٍغلد بٌلزج١لد ٠ ٚمٙللز
بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً ( )377بذب زُ بوس١ةر لزض بٌسمز٠ز جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠د.

نىً ()375
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نىً ()376

نىً ()377
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 02.1.5طحةلد ج١ةْ جةٌ

ت ِٛسل ٓ١لٍ ٝبٌسيصصةذ/جٕظ١ةذ

نىً (٠ )378ح ٓ١بٌصةند بٌسِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ "طحةللد ج١لةْ جلةٌ

ت ِلٛسل ٓ١لٍل ٝبٌسيصصلةذ/جٕظل١ةذ"

ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد – بٌمظُ/بٌصلحد – بٌجٕظل١د ٠لسُ
بٌضغط لٍ ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز" ف١مٙلز بٌسمز٠لز بٌّحل ٓ١جصلىً ( )379بذب زلُ بوس١لةر للزض بٌسمز٠لز جةٌٍغلد
بٌلزج١د ط١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً ( )380بذب زُ بوس١ةر لزض بٌسمز٠ز جةٌٍغد بالٔجٍ١ش٠د.

نىً ()378

نىً ()379
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نىً ()380
 02.1.6وصٛف زٛس ٠بٌ

ت اظث بٌّٕةطك بٌجغزبف١د بٌّقةفمةذ

نلىً (٠ )381حلل ٓ١بٌصةنلد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙلة ٠للسُ طحةلللد "وصلٛف زٛس٠ل بٌ ل ت اظلث بٌّٕللةطك بٌجغزبف١للد
بٌّقةفمةذ" ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد – بٌمظلُ/بٌصللحد
– بٌلٕٛبْ بٌلخبئُ ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌسمز٠لز" ف١مٙلز بٌسمز٠لز بٌّحل ٓ١جصلىً ( )382بذب زلُ بوس١لةر
لزض بٌسمز٠ز جةٌٍغد بٌلزج١د.

نىً ()381
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نىً ()382
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 02.1.7طحةلد وصف جؤطّة بٌ

ت

نىً (٠ )383ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍل" ٝوصلف جؤطلّة بٌ ل ت " ٚجللخ ب ولةي ِقلخ بذ
٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد –بٌمظلُ/بٌصللحد – طح١للد بٌخربطلد ٠لسُ بٌضلغط لٍلٝ
بٌشربر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)384

نىً ()383

نىً ()384
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 02.1.8طحةلد وصٛف أطّة ط ت بٌصٙة بذ بٌّلة ٌد
نللىً (٠ )385حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝطحةلللد وصللٛف أطللّة ط ل ت بٌصللٙة بذ
بٌّلة ٌد" ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالولة ٔ - ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد –بٌمظلُ/بٌصللحد –
طح١لد بٌخربطد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّ ٍٛت.

نىً ()385
 02.1.01إاصةئ١د ٌٍ

ت اظث بٌٕٛع ذوــز – أٔطــٝ

نللىً (٠ )386حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝإاصللةئ١د ٌٍ ل ت اظللث بٌٕللٛع ذوـللـز –
أٔطــٚ "ٝجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ - ّٟ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد –بٌمظلُ/بٌصللحد –
طح١لد بٌخربطد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" فٕمٙز بإلاصةئ١د بٌّحٕ١د جصىً (.)387

نىً ()386
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نىً ()387
 02.1.00إاصةئ١د ٌٍ

ت ِٛسلــد لٍ ٝبٌّقةفمةذ ذوــز– أٔطــٝ

نىً (٠ )388ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝإاصةئ١د ٌٍ

ت ِٛسلـلـد لٍل ٝبٌّقةفملةذ

ذوـللـز– أٔطـللـٚ "ٝجللللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘لللذٖ بٌصةنللد ٘ٚللل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ - ّٟ٠لللٛع بٌخربطللد – بٌفزللللد –
بٌمظُ/بٌصلحد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)389

نىً ()388
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نىً ()389
 02.1.01باصةئ١د جؤلخب ط ت وً فزلد ِٛسل ٓ١اظث بٌصلث ٚطحمة ٌٍٕٛع ٚاةٌد بٌم١خ
نلىً (٠ )390حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسلِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصلٛي لٍلل" ٝباصللةئ١د جؤلللخب طل ت وللً فزلللد ِللٛسلٓ١
اظث بٌصلث ٚطحمة ٌٍٕٛع ٚاةٌد بٌم١خ" ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطلد
– بٌفزلد –بٌمظُ/بٌصلحد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" فسمٙز بالاصةئ١د بٌّحٕ١د جصىً (.)291

نىً ()390
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نىً ()391
 02.1.02باصةئ١ةذ جلخ بٌ

ت اظث بٌجٕض  /اةٌد بٌم١خ  /بٌّقةفمةذ

نىً (٠ )392ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصلٛي لٍل" ٝباصلةئ١ةذ جللخ بٌ ل ت اظلث بٌجلٕض – اظلث
اةٌد بٌم١خ –اظث بٌّقةفمةذ" ٚجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ - ّٟ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد –
بٌمظُ/بٌصلحد – بٌفصً بٌخربط٠ ٟسُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)393

نىً ()392
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نىً ()393
ٌ١سُ بٌلزض ٌجّ ١فزق بٌىٍ١د ٌٍفصٍ ٓ١بالٚي ٚبٌطةٔ٠ ٟسُ ٚض ِقخ بذ بٌسمز٠ز وّة جصىً (ٚ )394بٌضغط
لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز".

نىً ()394
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 02.1.03باصةئ١ةذ جلخ بٌ

ت اظث بٌّؤً٘ بٌخربطٝ

نللىً (٠ )395حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝباصللةئ١ةذ جلللخ بٌ ل ت اظللث بٌّؤ٘للً
بٌخربطللٚ "ٝجلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ - ّٟ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد – ٜةٌفصللً
بٌخربطلل - ٟبٌمظللُ/بٌصلللحد – طح١لللد بٌخربطللد ٠للسُ بٌضللغط لٍلل ٝسر "طحةلللد بٌسمز٠للز" فسمٙللز بالاصللةئ١ةذ
بٌّحٕ١د جصىً (.)396

نىً ()395

نىً ()396
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ٌ١سُ بٌلزض ٌجّ ١فزق بٌىٍ١د ٌٍفصٍ ٓ١بالٚي ٚبٌطةٔ٠ ٟسُ ٚض ِقخ بذ بٌسمز٠ز وّة جصىً (ٚ )397بٌضغط
لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز".

نىً ()397
 02.1.04ج١ةْ إاصةئ ٟجؤلخب بٌ

ت بٌّم١خ ٓ٠جىٍ١د ِلٕ١د ٌجّ ١بٌفزق

نىً (٠ )398ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝج١ةْ إاصةئ ٟجؤللخب بٌ ل ت بٌّم١لخ ٓ٠جىٍ١لد
ِلٕ١للد ٌجّ ١ل بٌفللزق" ٚجلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ - ّٟ٠للٛع بٌخربطللد –بٌفصللً
بٌخربط٠ ٟسُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ف١مٙز بٌح١ةْ بإلاصةئ ٟبٌّح ٓ١جصىً ( )399بذب زلُ بوس١لةر
ٔٛع بٌح١ةْ طحمة ٌقةٌد بٌم١خ ٚبٌٕٛع.

نىً ()398
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نىً ()399
 02.1.11كشــٕف حصس انطالة نهفسقخ انُٓبئٛخ
شكم (ٚ )400ج ٍٛانشبشخ انتع ٙيعٍ خالنٓعب ٚعتى انحصعٕل ػهعٗ "كشـعـٕف حصعس انطعالة نهفسقعخ انُٓبئٛعخ"
ٔثؼد اةخبل يحدةاد ْرِ انشبشخ ْٔ ٙانؼبو االكبةَٕ - ًٙٚع اندزاظخ –انقعى/انشؼجخ ٚتى انضعغ ػهعٗ شز
"طجبػخ انتقسٚس" فٛظٓس انكشف انًج ٍٛثشكم ( )401نعًٛغ انطالة ٔاختٛبز تستٛت اثعد٘.

نىً ()400

نىً ()401
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 1101إحصبئٛبد انخسٚعٍٛ
 02.2.0طحةلد ج١ةْ جيز٠ج ٝبٌىٍ١د – لزجِ ٝفزٚس ذوز بٔطٝ
نىً (٠ )402ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝطحةلد ج١ةْ جيز٠ج ٝبٌىٍ١لد – لزجلِ ٝفلزٚس
ذوز بٔطٚ ."ٝجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘لذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة  - ّٟ٠بٌمظلُ/بٌصللحد – بٌلخٚر ٠ٚلسُ بٌضلغط
لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز بٌح١ةْ بٌّح ٓ١جصىً (ٌ )403جّ ١بٌ

نىً ()402

نىً ()403
286

ت.

 02.2.1ج١ةْ جيز٠ج ٝبٌىٍ١د الزِ ٕٝ١فزٚس ذوز بٔطٝ
نىً (٠ )404ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصلٛي لٍل" ٝج١لةْ جيز٠جل ٝبٌىٍ١لد الزٕ١لِ ٝفلزٚس ذولز
بٔطٚ ."ٝجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة  - ّٟ٠بٌمظُ/بٌصلحد – بٌخٚر ٠ٚسُ بٌضلغط لٍلٝ
سر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز بٌح١ةْ بٌّح ٓ١جصىً (ٌ )405جّ ١بٌ

نىً ()404

نىً ()405
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ت.

 02.2.2طحةلد وصٛف بٌيز٠ج ٓ١جةٌسزز١ث بٌسٕةسٌ ٝاظث بٌّجّٛع بٌسزبوّٝ
نىً (٠ )406ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝطحةللد وصلٛف بٌيلز٠ج ٓ١جةٌسزز١لث بٌسٕلةسٌٝ
اظث بٌّجّٛع بٌسزبوّٚ ."ٝجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة  - ّٟ٠بٌمظُ/بٌصللحد – بٌلخٚر
٠ٚسُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ٠مٙز بٌىصف بٌّح ٓ١جصىً (ٌ )407جّ ١بٌ

نىً ()406

نىً ()407
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ت.

 02.2.3طحةلد وصٛف جزب خ بٌيز٠جٓ١١
نلىً (٠ )408حل ٓ١بٌصةنلد بٌسللِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠للسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝطحةللد وصللٛف جلزب خ بٌيلز٠جٚ ."ٓ١١جلللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند بٌلةَ بالوة  - ّٟ٠بٌمظُ/بٌصلحد – بٌخٚر ٠ٚسُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف"
ل١مٙز بٌىصف بٌّح ٓ١جصىً (ٌ )409جّ ١بٌ

ت.

نىً ()408

نىً ()409
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 02.2.4زمز٠ز باصةئٌٍ ٝيز٠ج ٓ١جةٌىٍ١د اظث زٛس٠ل ُٙجةٌّقةفمةذ ذوز/أٔط ٝبٌجٕظ١د
نللىً (٠ )410حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝزمز٠للز باصللةئٌٍ ٝيللز٠ج ٓ١جةٌىٍ١للد اظللث
زٛس٠ل ُٙجةٌّقةفمةذ ذوزأٔط ٝوً اظث جٕظ١سٚ ."ُٙجلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌللةَ بالولة – ّٝ٠
بٌمظُ/بٌصلحد  -بٌخٚر٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)411

نىً ()410

نىً ()411
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 02.2.5وصٛف جخرجةذ بٌّزاٍد بٌٕٙةئ١د
نىً (٠ )412ح ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝوصلٛف جلخرجةذ بٌّزاٍلد بٌٕٙةئ١لد"ٚ .جللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة  – ّٝ٠بٌمظلُ /بٌصللحد  -بٌلخٚر ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد
بٌىصف" ف١مٙز وصف بٌخرجةذ بٌّح ٓ١جصىً (.)413

نىً ()412

نىً ()413
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 -11تقبسَش انُتبئج وااليتحبَبد
 1101كشٕف انُدا
نللىً (٠ )414حلل ٓ١بٌصةنللد بٌسللِ ٟللٓ و ٌٙللة ٠للسُ بٌقصللٛي لٍلل" ٝوصللٛف بٌٕللخب "ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ
بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ – ّٝ٠رع بٌخربطد – بٌفزللد – بٌفصلً بٌخربطل – ٝبٌمظلُ /بٌصللحد ٚ -ر بالِسقلةْ
٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز وصف بٌٕخب بٌيةا جةٌفزلد بٌّقخ خ بٌّح ٓ١جصىً (.)415

نىً ()441

نىً ()415

 1101كشف ثأظًب انطالة انًحسٔي ٍٛيٍ االيتحبٌ
نىً (٠ )416ح ٓ١بٌصةند بٌسِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝوصلف جةطلّة بٌ ل ت بٌّقلزٚ ."ٓ١ِٚجللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةنلد ٘ٚل ٟبٌللةَ بالولة ٔ – ّٝ٠لٛع بٌخربطلد – بٌفزللد – بٌفصلً بٌخربطل – ٝبٌمظلُ /
بٌصلحدٚ -ر بالِسقةْ ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز وصف بالطّة بٌّح ٓ١جصىً (.)417
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نىً ()416

نىً ()417

 1101كشف ثأظًب انطالة انرٚ ٍٚحق نٓى ةخٕل االيتحبٌ
نىً (٠ )418ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ" ٝوصف جةطّة بٌ

ت بٌلذ٠ ٓ٠قلك ٌٙلُ ولٛي

بالِسقللةْ"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ – ّٝ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد – بٌفصللً
بٌخربط – ٝبٌمظُ /بٌصللحد – ٚر بالِسقلةْ ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝسر "طحةللد بٌىصلف" ف١مٙلز وصلف بالطلّة
بٌّح ٓ١جصىً (.)419
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نىً ()418

نىً ()419

 1101ثطبقخ زقبو انعهٕض
نىً (٠ )420ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙة ٠سُ بٌقصٛي لٍ " ٝج ةلد برلةَ بٌجٍٛص"ٚ .جلخ ب وةي ِقلخ بذ
٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ – ّٝ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد – بٌفصللً بٌخربطلل – ٝبٌمظللُ /بٌصلللحد
بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" فسمٙز ج ةلد بالِسقةْ جزلُ بٌجٍٛص بٌّحٕ١د جصىً (.)421

نىً ()420
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٠للسُ

نىً ()421

 1101احصبئٛخ َتبئج االيتحبَبد ذكس ٔاَثٗ
نلىً (٠ )422حل ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠للسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝباصلةئ١د ٔسلةئج بالِسقةٔلةذ ذولز ٚبٔطلل."ٝ
ٚجلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ – ّٝ٠للٛع بٌخربطللد – بٌفزلللد – بٌمظللُ /بٌصلللحد ٠للسُ
بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" فسمٙز بالاصةئ١د بٌّحٕ١د جصىً (.)423

نىً ()422

نىً ()423
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 1101كشف ةزجبد انطالة االٔائم حعت انتقدٚساد
نلللىً (٠ )424حللل ٓ١بٌصةنلللد بٌسلللِ ٟلللٓ و ٌٙلللة ٠لللسُ بٌقصلللٛي لٍللل" ٝوصلللف رجلللةذ بٌ ل ل ت بالٚبئلللً اظلللث
بٌسمللخ٠زبذ"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة ٔ– ّٝ٠للٛع بٌخربطللد – بٌسمللخ٠ز – بٌفزلللد –
بٌمظُ/بٌصلحد -لخ بٌ ٍحد ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز وصف بٌخرجةذ بٌّح ٓ١جصىً (.)425

نىً ()424

نىً ()425
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 1101تقسٚس انُتبئج انتساكًٛخ نهطالة
نلىً (٠ )426حل ٓ١بٌصةنللد بٌسلِ ٟللٓ و ٌٙلة ٠للسُ بٌقصلٛي لٍل " ٝزمز٠للز بٌٕسلةئج بٌسزبوّ١للد ٌٍ ل ت"ٚ .جلللخ
ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة ٛٔ– ّٝ٠ع بٌخربطد – بٌفزلد – بٌمظُ/بٌصلحد – طح١لد بٌخربطلد
 -بٌخٚر ٠سُ بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌىصف" ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)427

نىً ()426

نىً ()427
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 -11تقبسَش انًشاجعخ
 1101صحٛفخ انطبنت
نىً (٠ )428ح ٓ١بٌصةند بٌس ِٓ ٟو ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍل" ٝصلق١فد بٌ ةٌلث"ٚ .جللخ ب ولةي ِقلخ بذ ٘لذٖ
بٌصةنلللد ٘ٚللل ٟبطلللُ بٌ ةٌلللث – بٌللللةَ بالولللة ٔ – ّٝ٠لللٛع بٌخربطلللد – بٌفزللللد بٌخربطللل١د – بٌفصلللً بٌخبرطللل– ٝ
بٌمظُ/بٌصلحد – اةٌد بٌ ةٌث ٠سُ بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)429

نىً ()428
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نىً ()429

 1101يتبثؼخ يؤشساد ظداة انًصسٔفبد ػهٗ يعتٕٖ انعبيؼخ
نىً (٠ )430حل ٓ١بٌصةنلد بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍلِ" ٝسةجللد ِؤنلزبذ طلخب بٌّصلزٚفةذ لٍلٝ
ِظللس ٜٛبٌجةِلللد"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة  -ّٝ٠بٌلٍّللد-زللةر٠خ بٌّسةجلللد ٠للسُ
بٌضغط لٍ ٝبٌشربر "طحةلد بٌسمز٠ز" ٠مٙز بٌسمز٠ز بٌّح ٓ١جصىً (.)431

نىً ()430

نىً ()431
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 1101يتبثؼخ يؤشساد ظداة انًصسٔفبد ػهٗ يعتٕٖ انكهٛخ
نىً (٠ )432ح ٓ١بٌصةند بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍلِ " ٝسةجللد ِؤنلزبذ طلخب بٌّصلزٚفةذ لٍلٝ
ِظللس ٜٛبٌىٍ١للد"ٚ .جلللخ ب وللةي ِقللخ بذ ٘للذٖ بٌصةنللد ٘ٚلل ٟبٌلللةَ بالوللة  – ّٝ٠بٌلٍّللد – زللةر٠خ بٌّسةجلللد ٠للسُ
بٌضغط لٍ ٝسر "طحةلد بٌسمز٠ز" ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّ ٍٛت.

نىً ()432

 1101يتبثؼخ يؤشساد ظداة انًصسٔفبد ػهٗ يعتٕٖ انطبنت/انفسقخ /انقعى
نىً (٠ )433ح ٓ١بٌصةند بٌسلِ ٟلٓ و ٌٙلة ٠لسُ بٌقصلٛي لٍلِ " ٝسةجللد ِؤنلزبذ طلخب بٌّصلزٚفةذ لٍلٝ
ِظس ٜٛبٌ ةٌث/بٌفزلد ٚبٌمظُ"ٚ .جلخ ب وةي ِقخ بذ ٘ذٖ بٌصةند  ٟ٘ٚبٌلةَ بالوة  – ّٝ٠بٌفصً بٌخبرطل-ٟ
زةر٠خ بٌّسةجلدٛٔ -ع بٌخبرطد –بٌفزلد بٌخربط١د – بٌمظُ/بٌصللحد ٠لسُ بٌضلغط لٍل ٝبٌلشربر "طحةللد بٌسمز٠لز"
ف١مٙز بٌسمز٠ز بٌّ ٍٛت.

نىً ()433
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 -11تىصَع يغئىنُبد انعبيهٍُ وانًغتفُذٍَ يٍ يخشجبد َظبو شئىٌ انطالة













طجً بٌّصزٚفةذ





















وصٛف للخَ طلخب بٌزطلٚ َٛإٔلذبربذ
طخب بٌزطَٛ

























إاصللةئ١د جؤلللخب بٌ ل ت بٌقةصللٍٓ١
لٍِ ٝىةفآذ ٚجٛبئش





















وصف /ج١ةْ جّىةفآذ بٌسفٛق

















































































طحةلد طجً ل١خ بٌ ةٌث









طحةلد وةرٔ ٗ١بٌ ةٌث

























الحقزيز

وىع الحقزيز

كحت رحيس الجب مخ

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الطالة

تقاريز متابعة الكشف الطبى
متابعة املصزوفات
متابعة
اجلوائز
متابعة
األعذار
متابعة التحويالت
متابعة الشجل الدراسي
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كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الجيئخ و خد خ
المجحم
كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الدراسبد المليب

كحت عميد الكليخ

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الطالة













كحت وكيل الكليخ لشئىن
الدراسبد المليب













كحت وكيل الكليخ لشئىن
الجيئخ و خد خ المجحم

ديز شئىن الطالة

ىظف شئىن الطالة

وصللف بٌ ل ت بٌّزضلل ٝبٌّسللز ٓ٠
لٍ ٝبٌل١ة بذ بٌيةرج١د
إاصللةئ١د جةٌّزضلل ٝبٌّسللز  ٓ٠لٍللٝ
بٌل١ة بذ بٌيةرج١د(ذوٛر ٚإٔةش)
إاصةئ١د جةٌّزض ٝبٌّم ٓ١ّ١جةرلظلةَ
بٌخبوٍ١د
وصلللف بٌ للل ت بٌّزضللل ٝبٌّمّ١لللٓ١
جةرلظةَ بٌخبوٍ١د













إذْ ف رطَٛ

طحةلد بٌ

ت بٌّمخِ ٓ١ألذبر

طحةللللللد ج١لللللةْ جسقللللل ٠ٛذ بٌ للل ل ت
بٌخبوٍ١د
وصف جؤطلّة بٌ ل ت بٌّقل ٓ١ٌٛإٌلٝ
بٌىٍ١د
وصلف جؤطلّة بٌ ل ت بٌّقلِ ٓ١ٌٛللٓ
بٌىٍ١د

أطللللّة بٌ لل ل ت بٌللللذٌ ٓ٠للللُ ٠قلل لخ ٚب
بٌّمزربذ بالوس١ةر٠د
وصلللللللف زٛس٠للللللل بٌ للللللل ت لٍللللللللٝ
بٌّجّٛلللللللللةذ ٚلةلللللللللةذ بٌللللللللخرص
(بٌظىةنٓ)





وىع الحقزيز

الحقزيز

كحت رحيس الجب مخ

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الطالة

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الجيئخ و خد خ
المجحم
كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الدراسبد المليب

كحت عميد الكليخ

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الطالة

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الدراسبد المليب

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الجيئخ و خد خ المجحم

ديز شئىن الطالة

ىظف شئىن الطالة

























متابعة التدريب

طحةلد ج١ةْ أطّة بٌ ل ت بٌّظلجٍٓ١
جةٌّمزربذ ف ٟلةَ جةِلٟ



طحةلللد طللج ذ طل ت طللٕد ربطلل١د
ِلٕ١د ف ٟوٍ١د ِلٕ١د
ج١ةٔلللةذ جلللةٌّمزربذ بٌّظلللجٍد ٌ ةٌلللث
ف ٟفصً ربطٟ
ج١للةْ جللةٌّمزربذ بٌّظللجٍد ٌ ةٌللث فللٟ
فصً ربط ِٓ ٟفزق طةجمد
ج١لللللةْ جؤللللللخب بٌ للللل ت بٌّظلللللجٍٓ١
جةٌّمزربذ ف ٟلةَ جةِلٟ
وصف جؤطّة بٌ ت بٌلذٌٙ ٓ٠لُ الك
وٛي بالِسقةْ
بٌ ت بٌقةصٍ ٓ١لٍ ٟللخ طلةلةذ
ِلسّخخ ِلٕ١د






























املدن اجلامعية
متابعة التجنيد والتدريب
العشكزى













ج١للللةْ بٌيللللز٠ج ٓ١بٌللللذ ٓ٠أ ٚب بٌظلللللٕد
بٌسخر٠ح١د











ج١لةْ جؤطلّة بٌ ل ت بٌلذ ٓ٠بطللسىٍّٛب
بٌسخر٠ث
ج١لللللةْ جؤطلللللّة بٌ للل ل ت بٌلللللذٌ ٓ٠لللللُ
٠ظسىٍّٛب بٌسخر٠ث
وصلللللف جؤطلللللّة بٌ للل ل ت بٌّمّ١لللللٓ١
جةٌّخْ بٌجةِل١د
ج١لللللةْ جؤللللللخب بٌ للل ل ت ٚبٌ ةٌحلللللةذ
بٌّم ٓ١ّ١جةٌّخْ بٌجةِل١د اةٌ١ة
ج١لللةْ جؤللللخب بٌ ل ل ت بٌجلللخ جةٌّلللخْ
بٌجةِل١د









































































طحةلد طجً بٌسجٕ١خ ٌٍ ةٌث











طحةلللد وصللف جؤطللّة طل ت بٌسزج١للد
بٌلظىز٠د
طحةلللد وصللف جؤطللّة بٌ ل ت طحمللة
ٌّٛلف ِٓ ُٙبٌسجٕ١خ





















طحةلد طجً زجٕ١خ بٌفزق بٌخربط١د











 











تقا
ريز
ال
ش
ها
تقاريز
دا
اخالء طزف
ت
وا
إل
فاد
ات





إو

طزف طةٌث

طحةلد نٙة خ ِؤلسد ٌٍ ةٌث
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كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الطالة

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الجيئخ و خد خ
المجحم
كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الدراسبد المليب

طحةلد نٙة خ ل١خ (إفة خ) ٌٍ ةٌث











ج١ةْ اةٌد طةٌث











نللٙة بذ جلللخ طللةلةذ بٌخربطللد ٌىللً
ِة خ لٍ ٝاخٖ لخٚ ُ٠اخ٠ص
لّللً نلللٙة بذ ج١لللةْ بٌخربطلللد جةٌٍغلللد
بالٔجٍ١ش٠د
طحةلللللد نللللز ٚإل للللة بٌصللللٙة بذ
ٌٍيز٠جٓ١
نللللٙة خ زمللللخ٠زبذ بٌظللللٕٛبذ جللللةٌٍغسٓ١
بٌلزج١د ٚبالٔجٍ١ش٠د









































طحةلد نٙة خ اظٓ بٌظ١ز ٚبٌظٍٛن



































الحقزيز

وىع الحقزيز











كحت رحيس الجب مخ

كحت عميد الكليخ

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الطالة











طحةلد لزبر رئ١ض بٌجةِلد





طحةلد طجً جسظلٍٚ ُ١زظلٍُ بٌصلٙة بذ
برصٍ١د





زمز٠للللللز بٌ ئقللللللد بٌخبوٍ١للللللد ٌصللللللاْٛ
بٌ ت















كحت وكيل الكليخ لشئىن
الدراسبد المليب

تقاريز اللوائح
إحصائيات
املقبولني
إحصا
ئيات
املق
يدين
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كحت وكيل الكليخ لشئىن
الجيئخ و خد خ المجحم

ديز شئىن الطالة

ىظف شئىن الطالة

ج١لللةْ جلللخرجةذ بٌ ل ل ت ول ل ي فسلللزخ
بٌخربطد
ج١ةْ اةٌد ل١لخ بٌ ةٌلث ٌظلٕٛبذ طلةجمد
ٌٍّق( ٓ١ٌٛلزج) E + ٟ
ج١لللةْ اةٌلللد بٌ ةٌلللث ٌجّ١ل ل طلللٕٛبذ
بٌخربطد ٌٍّم١خٓ٠





















زمز٠ز ِس ٍحةذ بٌسيصصةذ بروزٜ
ِٓ بٌظةلةذ بٌّمزرخ بٌس٠ ٟجث لٍلٝ
بٌ ةٌث ربطسٙة ٌسغ١١ز بٌصلحد













وصف ج١ةٔةذ بٌّمزربذ بٌخربط١د













زمز٠ز جّٛلف إٔصة طلج ذ ربطل١د
ٌٍ ت













ت بٌّسمخِ ٓ١جةٌىٍ١د













ج١ةْ جؤلخب بٌّؤ٘ ذ بٌّمحٌٛد جةٌىٍ١د

























ج١ةْ جؤلخب بٌ

وصف جةٌ

ت بٌّم١خ ٓ٠ف ٟبٌىٍ١د









































































































































































































































وىع الحقزيز

الحقزيز

كحت رحيس الجب مخ

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الطالة

ت بٌٛبفخٓ٠













وصف جؤطّة بٌ
ل١خ ِلٕ١د

طحةلد وصف ج١ةْ بٌ
ج١ةْ جسٛس ٠بٌ

ت بٌّم١خ ٓ٠جةٌىٍ١د

طحةلللد ج١للةْ جللةٌ ت ِللٛسل ٓ١لٍللٝ
بٌسيصصةذ/جٕظ١ةذ
وصللللللٛف زٛس٠للللل بٌ للللل ت اظللللللث
بٌّٕةطك بٌجغزبف١د  /بٌّقةفمةذ
طحةلد وصف جؤطّة بٌ

ت

طحةلللللللد وصللللللٛف أطللللللّة طلللل ل ت
بٌصٙة بذ بٌّلة ٌد
إاصةئ١د ٌٍ ت اظث بٌٕٛع (ذوــز
– أٔطــ) ٝ
إاصللللةئ١د ٌٍ لل ل ت ِٛسلـللللـد لٍللللٝ
بٌّقةفمةذ ( ذوــز – أٔطــ)ٝ
إاصلللةئ١د جؤللللخب طل ل ت ولللً فزللللد
ِلٛسل ٓ١اظلث بٌصللحد ٚطحملة ٌٍٕللٛع
ٚاةٌد بٌم١خ
إاصلللةئ١ةذ جللللخ بٌ ل ل ت ( اظلللث
بٌجللٕض – اظللث اةٌللد بٌم١للخ –اظللث
بٌّقةفمةذ )
إاصللللةئ١ةذ جللللللخ بٌ لللل ت اظلللللث
بٌّؤً٘ بٌخربطٟ
ج١للللللةْ إاصللللللةئ ٟجؤلللللللخب بٌ لللل ل ت
بٌّم١خ ٓ٠جىٍ١د ِلٕ١د ٌجّ ١بٌفزق
وصـلللللـٛف اصلللللز بٌ للل ل ت ٌٍفزللللللد
بٌٕٙةئ١د

إحصائيات اخلزجيني
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ج١ةْ جيز٠ج ٟبٌىٍ١لد  -لزجلِ ٟفلزٚس
(ذوز  /أٔط)ٝ
ج١ةْ جيز٠ج ٟبٌىٍ١لد  -الزٕ١لِ ٟفلزٚس
(ذوز /أٔط)ٝ
طحةلللد وصللٛف بٌيللز٠ج ٓ١جةٌسزز١لللث
بٌسٕةسٌ ٟاظث بٌّجّٛع بٌسزبوّٟ
زمز٠لللز إاصللللةئٌٍ ٟيلللز٠ج ٓ١جةٌىٍ١للللد
اظلللللللللث زلللللللللٛس٠ل ُٙجةٌّقةفملللللللللةذ
ذوز/أٔط ٝوً اظث جٕظ١سُٙ
طحةلد وصٛف بٌيز٠جٓ١

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الجيئخ و خد خ
المجحم
كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الدراسبد المليب

كحت عميد الكليخ

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الطالة

ت بٌذ ٌُٙ ٓ٠اةٌلد















كحت وكيل الكليخ لشئىن
الدراسبد المليب

طجً ل١خ بٌ







كحت وكيل الكليخ لشئىن
الجيئخ و خد خ المجحم

ديز شئىن الطالة

ىظف شئىن الطالة

ت ٌفزلد

















































صق١فد بٌ ةٌث













ِسةجلللد ِؤنللزبذ طللخب بٌّصللزٚفةذ
لٍِ ٝظس ٜٛبٌجةِلد
ِسةجلللد ِؤنللزبذ طللخب بٌّصللزٚفةذ
لٍِ ٝظس ٜٛبٌىٍ١د
ِسةجلللد ِؤنللزبذ طللخب بٌّصللزٚفةذ
لٍِ ٝظس ٜٛبٌ ةٌث/بٌفزلد ٚبٌمظُ

الحقزيز

وىع الحقزيز

كحت رحيس الجب مخ

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الطالة













تقاريز النتائج واالمتحانات

زمز٠ز بٌٕسةئج بٌسزبوّ١د ٌٍ

تقاريز املزاجعة
تقاريز خاصة
باجلامعة

زمز٠ز بٌحز٠خ بإلٌىسزٌٍ ٟٔٚ

ت

ت

زمز٠ز جةٌزلُ بٌمٚ ِٟٛرلُ بٌجٍٛص

كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الجيئخ و خد خ
المجحم
كحت وبحت رحيس الجب مخ
لشئىن الدراسبد المليب

كحت عميد الكليخ

كحت وكيل الكليخ لشئىن
الطالة













كحت وكيل الكليخ لشئىن
الدراسبد المليب













وصٛف بٌٕخب
وصلللف جؤطلللّة بٌ ل ل ت بٌّقلللزٓ١ِٚ
ِٓ بالِسقةْ
وصف جؤطّة بٌ ت بٌذ٠ ٓ٠قك ٌٙلُ
وٛي بالِسقةْ
ج ةلد أرلةَ بٌجٍٛص
إاصللللةئ١د ٔسلللللةئج بالِسقةٔللللةذ ذولللللز
ٚأٔطٝ
وصف رجةذ بٌ ت برٚبئً اظث
بٌسمخ٠زبذ









































































والحمد هلل رة المبلميه
اللهم تقجل ىب جميمب هذا الممل خبلصب لىجهك الكزيم
اللهم آ يه.
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كحت وكيل الكليخ لشئىن
الجيئخ و خد خ المجحم

ديز شئىن الطالة

ىظف شئىن الطالة













