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ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺎر ﻟﻬﺎ
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ اﻟﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻣﺗطﻠﺑﺎت .واﻟﻣﺗ
ص
ﺗُﻌﱠرف اﻟﺟودةة :ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣووﻋﺔ

ن اﻟﺟﻬﺎت
اﻟطﻼب وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
ﺻﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻹدارة و ب
ﺟﻬﺎت ذات اﻟﺻ
ﻌﻠق ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟ
ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﺗﺗﻌﻠ
ﻓﻲ ا
ﺗﻌد
ب أن ﻳﻛون ﻣطﻠب ﻫذﻩ ااﻷطراف ﺟﻣﻳﻌ
ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة ﻳﺟب
ر
ذات اﻟﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن ﺗﺣﻘﻳق
ﻳﻌﻬﺎّ .
ظﺎم ﺟودة ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣﻣن أﻫﻣﻳﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫرم اﻟﺗوﺛﺛﻳق ﻓﻲ أي ﻧظ
اﻹﺟراءءات وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻧﻰ ﻋ
ﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳﻳر اﻟﺟودة ووﺿﺑط اﻷداء وﺿﻣﺎن ﺗوﻓرر ﻣرﺟﻌﻳﺔ
ن
ﻌﻣﻠﻳﺎت وﺗوﺣﻳددﻫﺎ ﺑﻣﺎ
ﻛﺑرى ﻓﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻌﻣ

ﻷطراف ذات اﻟﻟﺻﻠﺔ.
ﺻﻠﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻣﺻ
ﻳﺳﺗﻧد إإﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺎت اﻟﺗدﻗﻳق وﺗﺗﻘﻳﻳم اﻷداء ﻟﺟ

اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎﺎن اﻟﺗوﺟﻪ ﻲ
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺣوو وﺿﻊ ﻣﺟﻣووﻋﺔ ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
س واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻣﻲ ﻟطﻼب د
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗدرﻳس
ﺔ
ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ
ﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ م
ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣ
ات ﻟﺿﺑط اﻟﻌﻣﻣﻝ وﺗطوﻳرﻩ ﻣﻣن ﺧﻼﻝ
ﺧطوة أوﻟﻰ ﺗﺗﺑﺑﻌﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطو ت
اﻟﻌﻠﻣﻳﻳن واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ا ﻹدارﻳﻳن ،ﻛﺧ
ن

وﺗﻼﻓﻲ اﻷﺧطﺎء واﻟﻟﺛﻐرات.
ﻲ
ﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ
ﺗﺑﺳﻳط اﻹﺟراءات واﻟﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أﺗﻣﻣﺗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻹدااري ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺳر ﻊ

ﻳﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟدﻟﻟﻳﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ إدارة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳنن إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﺳﻳط إﺟراءات
ت اﻟﻌﻣﻝ

وﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻟﻟﻳﺳﻬم ﻓﻲ
ﻲ
طﻼب
ﺟﻌﺎً ﺳﻬﻼً ﺑﻣﺗﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ط
واﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺎت ،وﻳﻬدف ﻻﻻن ﻳﻛون ﻣرﺟ

ظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻼﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ .ﻣﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن أﻧظ
ﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﻛﻠﻳﻳﺎت ،وﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺟﺎز ،وﺳﻼ
ﺗﻧظﻳم إﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ

ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ
ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﺣﻳ
اﻟﻘرررات اﻟﺻﺎدرة اﻷﺧرى ت
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ و ا
ﺳورﻳﺔ ،واﻟﻘواﻋد وﻟوواﺋﺢ ﻛﻠﻳﺎت ﺟ
ب ،وﻳﻌرﻓﻬم ﺑﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﻧوطﺔ ﺑﻬم
ظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟطﻼب
اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻳوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻣوظ
ﺣﻳﺎت أو
اﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣ
ﻝ
وﻳﺿﻊ اﻷﺳس واﻟﻘوواﻋد اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺎت وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺗﺎﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ

ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻷداءء.
اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻷدوا ر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻲ
ض
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ﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ طﻼ
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻟدﻟﻳﻝ إﻟﻰ ﺗﺣددﻳد اﻟﺧطوات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌ

اﻷوﻟﻰ ﻣن وﺛﺎﺋق ووﻣﺳﺗﻧدات ،ن
ﻣن ﺑدء ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ،وﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺧرﺟﻬم ،وﻳﻘدم ﻟﻬم اﻟﺧطوات
ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ )وﺛﻳﻘﺔﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ،
ﻼﻝ دراﺳﺗﻬم اﻟﺟ
ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﺧﻼ
ت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣ
اﺣﻝ واﻟﻣﺳﺗﻧدات
واﻟﻣرﺣﻝ
ﺷف ﻋﻼﻣﺎت ،وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺧرج .( .......ﻛﻣﺎ ﻳﺑﻳن ﻟﻬم اﻟﻣ اراﺣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣرر ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ
وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺗﺄﺟﻳﻝ ﻋن ﺧددﻣﺔ اﻟﻌﻠم ،ﻛﺷ
ﻰ اﻟوﺛﻳﻘﺔ
ﺣﺻوﻝ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ
ﻝ
اﻟوﺛﺎﺋق ،واﻟﻣدد اﻟزﻣﻧﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ اﻟطﻠب ﻣن ﺗﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳﻣﻪ ،وﺣﺗﻰ

اﻟﻣطﻠوﺑﺑﺔ.

طﻘﻲ ﻟﺧطوات ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ
ﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻋداداﻫﺎ وﻓق ااﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻣﻧط
ت واﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﺔ واﻟﻔرﻋ
ﻳﺣدد اﻟﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

ﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
ﺧﻼﻝ ﺧراﺋط اﻟﻌﻣﻠ
ﻝ
ﺣﻬﺎ ﻣن
ت ،وﺗم ﺗوﺿﻳﺣ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻹﺟراءات
ت
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ

ات.
وﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻹﺟراء ت
ة
ﺿﺣﺔ
اﻟﻣوظﻔوون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ وواﺿ
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ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
ﻳﺣﻘق اﻟدﻟﻳﻝ ﻋدد ﻣنن اﻷﻫداف ن

ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔﺔ.
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟووﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ آﻟﻳﺔ اﻟﺣﺻ
 ﺗﺄﻣﻳن ﻣرﺟﻌﻳﻳﺔ ﻟﻠطﻼب ﻌظﻔﻳن.
ﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣوظ
ﺿﺣﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻ
 ﺗوﺛﻳق إﺟراءاات ﻋﻣﻝ واﺿ -ﺗوﺣﻳد إﺟراءاات اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ﺗﺣدﻳد اﻟﺟﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﺳؤووﻟﻳﺎﺗﻬﺎ.
 ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺳﺎرر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ٕواﺟراءاﺗﻬﺎ و داﻧﺳﻳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي
ﺎ
رءات و
 ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﺳﻝ اﻹﺟ اري ﻳﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ.
ﺧﺻﻳﺔ وﺗﻔﺎوت اﻹﺟراءات ﻣن ﻣوظف ﻰ
 اﻟﺣد ﻣن اﻻﺟﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺷﺧإﻟﻰ آﺧر.
ﺑﻌﺔ واﻹﺷراف ﻧظ اًر ﻟوﺿوح اﻹﺟراءات واﻟﺗﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.
 -ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌ

 ﺗوﻓﻳر ﺗﻐذﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﺗﻔﻳد ﻲﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎﻝ ﻫﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ.
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ف ﺑﺣﻳث ﻳﺳﻬﻝ ﺗﻣﻳﻳز اﻟﻧﺳﺦ ووﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ٕواﻋﺎدةة إﺻدارﻫﺎ
ﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﻣﺎذذج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣوﺛق ووﻣرﻣز وﻣﺻﻧف

ﺿﺑوط وﻓق ﻣﻔﺎﺗﻳﻳﺢ اﻟﺗرﻣﻳز اﻵﺗﻳﻳﺔ:
زوم ﺑﻳﺳر وﺳﻬووﻟﺔ وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺿ
ﻋﻧد اﻟﻠز
أ.

:TU SM QP
ﺗرﻣﻳز اﻹﺟراءءات :ﻳﻛون ﻟﻠرﻣﻣوز اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ دﻻﻟﺗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻣﻳز ااﻹﺟراءاتPxx:

ﺗﺷرﻳن
 :(Tisshreen Univversity)TUﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷ

  : (Sttudent Mannual) SMدﻟﻳﻝ اﻟطﻼﻼب.
 :(Quدﻟﻳﻝ اﻟﺟوودة.
 uality Proce dure)QP  :xxرﻗم اﻹﺟﺟراء ﺿﻣن اﻟدﻟﻟﻳﻝ ﻣن ﺧﺎﻧﺗﻳن.TU SM QPxx‐F
Q
ﻟﻠرﻣوز اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻣﻳز اﻟﻧﻣ
ز
ج :ﻳﻛون
ب .ﺗرﻣﻳز اﻟﻧﻣﺎذج
ﻣﺎذجy :
اﻹﺟراء اﻟذي ﻊ
  :TU SSM QPxxرﻣز ﺟﻳﺗﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﻧﻣوذج.
 : (Form)F -اﻟﻧﻣوذج.

  :yرﻗم اﻟﻧﻣووذج اﻟذي ﻳﺗﺑﻊ ﻟﻺﺟراء ﻣن ﺧﺎﺎﻧﺔ واﺣدة.ج.

TU SM QPxx‐D
Q
ﺗرﻣﻳز اﻟوﺛﺎﺋق
ق :ﻳﻛون ﻟﻠرﻣوز اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻣﻳز اﻟﻧﻣﺎﺎذجz :

ﻳﺗﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﻧﻣوذج.
اﻹﺟراء اﻟذي ﻊ
  :TU SSM QPxxرﻣز ﺟ :(Docuument)D -اﻟوﺛﻳﻘﺔﺔ.

ﺧﺎﻧﺔ واﺣدة.
ﻺﺟراء ﻣن ﺔ
 :z -رﻗم اﻟوﺛﻳﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻺ
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اء ،ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻣن ﺧﻼﻝ
ﻳﺷﻣﻝ اﻟدﻟﻳﻝ ﻣﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﺑﺎﻟﻎﻎ ﻋددﻫﺎ ) (35إﺟر ً
اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم
ﻰ
ﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻠﺟﺎن واﻟﻣﻣوظﻔﻳن ﻓﻳﻬﺎ .وﺗﻐطﻲ ﻛﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑطﻼ
ت

ﺣﻠﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻧﺗﻬﺎﺎء ﺑﺗﺧرﺟﻬم.
ﻲ ،واﻟﻣوازي ،ووﺑﺎأو اﻟﻘداﻣﻰ ،ﺑداﻳﺔ ﻣن رﺣ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ
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ضمان الجودة
جامعة تشررين – مركز ض
لطالب
دليل إجراءات الط
يل
 .1-5اﻟو ازرة :و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﺎﻟﻲ.
 .2-5اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ::ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن.
 .3-5رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ :رﺋﻳس ﺟ
طﻼب
س اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ :ﻧﺎﺋﺋب رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن ﻟﻠﺷؤوون اﻹدارﻳﺔ واﻟط
 .4-5ﻧﺎﺋب رﺋﻳس

 .5-5اﻟﻛﻠﻳﺔ :اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺑﻝ ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

طﺎﻟب.
اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺟﻝ ﺑﻬﺎ اﻟط
 .6-5اﻟﻌﻣﻳد :ﻋﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻲ

.
اﻟطﺎﻟب.
ﺟﻝ ﺑﻬﺎ
ﻼب ،اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺟ
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟطﻼ
 .7-5ﻧﺎﺋب اﻟﻌﻣﻣﻳد :ﻧﺎﺋب د
اﻟداﺋرة ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
 .8-5رﺋﻳس اﻟدااﺋرة :رﺋﻳس ﺋ

اﻟﻛﻠﻳﺔ.
.
ﺷﻌﺑﺔ ﻓﻲ
 .9-5رﺋﻳس اﻟﺷﺷﻌﺑﺔ :رﺋﻳس اﻟﺷ
ﻫو اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻌﻣﻝ ﺿﻣن اﻟﺷﻌﻌﺑﺔ.
ف اﻟﻣﺧﺗص :و
 .10-5اﻟﻣوظف

 .11-5اﻟطﺎﻟب اﻟﺳوري :ﻫو اﻟﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﺗﻣﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪﻪ.
ب اﻟﻣﺳﺗﺟد :ﻫو اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﻳﺳﺟﻝ أوﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 .12-5اﻟطﺎﻟب

ﺑﻧﺷﺎط أو ﻋﻣﻠﻳﺔ.
ط
 .13-5اﻹﺟراءء :طرﻳﻘﺔ ﻣﺣدددة ﻟﻠﻘﻳﺎم

اﻻﻧﺗرﻧت ،ﻗرص ﻟﻳززري.(...،
ر
ﺻﻔﺣﺎت
 .14-5اﻟوﺛﻳﻘﺔﺔ :ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﻣﺔ ﻣﻊ اﻟوﺳط ااﻟﺣﺎﻣﻝ ﻟﻬﺎ )ﺻ

ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣوظﻔﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻲ
ت
 .15-5اﻟدﻟﻳﻝ :وﺻف
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ص ﺗﺳﺟﻳﻝ
س ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﺳؤوﻻً ﻋﻋن ﺗوﻓﻳر ﻣﺳوددات ﻧﻣﺎذج اﻟوﺛﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺧص
 .1-6ﻳﻌد رﺋﻳس
ﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻧظﻳﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣﻣن اﻟﺷﻌﺑﺔ و
اﻟطﻼب ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌد ﻣﺳ
وﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻣﻠﻳن وﺣﻝ
ﺿﻣﻧﻬﺎ .
ت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺿ
اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت

وﺛﺎﺋق ،وﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ٕواﺻدارﻫﺎ
 .2-6ﻳﻌد ﻣرﻛزز ﺿﻣﺎن اﻟﺟوددة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺷرﻓﺎً ﻋﻠﻰ إﻋﻋداد ﻧﻣﺎذج اﻟوﺛ
وﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ ووﺣﻔظﻬﺎ ٕواﺗﻼﻓﻬﻬﺎ.

ﺳؤوﻻً ﻋن اﻗﺗ اراح ﺗﺷﻛﻳﻝ
وﺛﺎﺋق ،ﻛﻣﺎ ُﻳﻌد ﻣﺳ
ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدد ﻧﻣﺎذج اﻟ ق
ب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺻ
 .3-6ﻳﻌد ﻧﺎﺋب
ﺳﺗﻪ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻣﻣﻊ ﺑﺷﻛﻝ دوري وﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺑدﻋوة ﻣﻧﻪ.
ﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟدﻟﻳﻝ وﺗطوﻳرﻩ ﺑرﺋﺎﺳﺗ
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌ
 .4-6ﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛﻠﻔﻬﺎ ﻧﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻟدﻟﻳﻝ وﺗطوﻳرﻩ ﻣﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺗﺎﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟدﻟﻳﻝﻝ وﺗطوﻳرﻩ
ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن:
ﻣن اﻟﺗﻐذﻳﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻝ

ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌدﻳﻠﻪ.
ﻲ
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺧﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟدﻟﻳﻳﻝ واﻟﺗﻲ
ﺔ
اﻟﻘواﻧﻳن و
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔﺔ اﻟﺗطورات و ﻘ
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدﻟﻳﻝ وﻣدى ﺗﻧﻔﻳذﻩ.

ﻠف اﻟﺟﻬﺎت.
ﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف
 اﻟﻣﻼﺣﺣظﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟدﻟﻳﻝ.
ق اﻟداﺧﻠﻲ ﻰ
 اﻟﺗدﻗﻳق
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ت اﻟﺻﻠﺔ اﻟوارددة ﻓﻳﻪ إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻵﻟﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:
أو اﻟوﺛﺎﺋق ذات
ﺑﻧود ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ و
ي ﺑﻧد ﻣن د
ﻳﻣﻧﻊ ﺗﻌدﻳﻝ أي

IX

ضمان الجودة
جامعة تشررين – مركز ض
لطالب
دليل إجراءات الط
يل
ن ﻳﺗم ذﻟك
اردة ﻓﻳﻪ ﻳﺟب أن
ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ أو أﺣﺣد أﺟزاﺋﻪ أو ااﻟوﺛﺎﺋق اﻟو ة
ﻝ /ﺗطوﻳر ا
ي ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻌدﻳﻝ
ﻋﻧد وﺟود أي

اﻟﻣﺑررات إﻟﻰ ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ اﻟذي ﻳﺣﻳﻝ ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح إﻟﻰ ﻣرﻛز
ر
ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻊ
ﻋﺑر ﺗﻘﻘدﻳم ﻣﻘﺗرح ﻳﺗﺿ
ﺋب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ اﻟذي ﻳﺗﺧ
طﺎﻟﻌﺗﻪ ﺣوﻟﻪ ووﻳﻌﻳدﻩ إﻟﻰ ﻧﺎﺋب
ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻟدراﺳﺳﺗﻪ وﺗﻘدﻳم ﻣط
ﺧذ ﻗ ار اًر ﺣوﻝ ذﻟك إﻣﺎ

إﺟراء اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﺎﺎﻝ ﻛﺎن اﻟﺗﻌدﻳﻳﻝ ﻳﺗﻌﻠق ﺟ
ﺑﻌدم اﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ
ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺷﻛﻠﻳﺔﺔ وﻳﺗطﻠب
اﻟﺗﻌدﻳﻝ أو اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻝ
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟدﻟﻳﻝ وﺗطووﻳرﻩ ﻟدراﺳﺗﻪ وااﻋﺗﻣﺎد
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ذ
ﺗﻌدﻳﻼً ﻣﺑﺎﺷ اًر ،أو ﻳﺣﺣﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺔ
ف ﻣرﻛز ﺿﻣﺎﺎن اﻟﺟودة
ﻟﻠدﻟﻳﻝ ااﻟﻣﻘﺗرح ،وﻳﻛﻠف

ن اﻟﺗداوﻝ
ت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣطﻠووب وﺗﻌﻣﻳﻣﻪ ووﺳﺣب اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻠﻐﺎة ﻣن
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات
ﺔ
اﻹﺻدار وﺗﺎرﻳﺧﻪ ﻟﻺ
ر
ﺗﻌدﻳﻝ رﻗم
ﻝ
ﺑداﻝ اﻹﺟراء ))أو اﻟوﺛﻳﻘﺔ أو اﻟﻧﻣوذج( اﻟﻣﻌﻌدﻝ ﻣﻊ
وﻳﻛون اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﺑد
ﻺﺟراء )أو

ج(.
اﻟوﺛﻳﻘﺔ أو اﻟﻧﻣوذج( ااﻟﻣﻌدﻝ ﻓﻘط دوون ﺑﻘﻳﺔ اﻹﺟ اراءات )أو اﻟوﺛﺎﺛﺎﺋق أو اﻟﻧﻣﺎذج

ت ﺗﻧﺎﻗش
ﺿﻲ اﻷﻣر ،ﺑﻧﺎﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑررات
إﻋﺎدة إﺻدار اﻟدﻟﻳﻝﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿ
ة
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أنن ﺗﻘﺗرح ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

س اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎدﻗﺔ ﻣﺟﻠس
ﺻدار اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺟدﻳد ﺑﻌد ﻣﺻ
ﻓﻲ اﺟﺗﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔﺔ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟب أن ﻳﺗم إﻋﺎدة إﺻ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻟك.
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ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ.
ﺔ

ﺻدار ﻣﺳﺗﻧد ﺟﺟدﻳد.
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺗراﻓق ﻣﻊ إﺻ

ﻋﻣﻠﻳﺔ ااﻋﺗﻣﺎدﻳﺔ )ﺗوﻗﻳﻳﻊ أو ﺧﺗم(.

X

ضمان الجودة
جامعة تشررين – مركز ض
لطالب
دليل إجراءات الط
يل
  .9

ت.
 .1-9ﻗﺎﻧون ﺗﻧﻧظﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت

ﻘﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺎت.
 .2-9اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟ ن

 .3-9ﻗ اررات ﻣﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ذات اﻟﻟﺻﻠﺔ.
.ISO
O 9000 .4-9

XI

ضمان الجودة
جامعة تشررين – مركز ض
لطالب
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XII

تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

ٕالاجراء ٔالاول
ٕالا
طالب سنة أو ى مستجدون
تتسجيل ب

 1

ت ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻼت ووﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺑوﻻت
ﻲ
 .1-1ﺗﻌﻠن و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم
ﺧﺗﺻﺎﺻﺎت.
ﺻﺎص ﻣن اﻻﺧ
ﻛﻝ اﺧﺗﺻﺎ

ﻼﻧﺎت
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼ
ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺈﺈﻋﻼن أﺳﻣﺎء اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻲ
ن
س ﺷﻌﺑﺔ
 .2-1ﻳﻘوم رﺋﻳس
ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
( ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻠن ﻋ
ﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ )ورﻗﻳﺎً ،
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟطﻼب اﻟﻣرﺣ
ﺑﺷﻛﻝ ﺑﺎرز إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻝ
وﻳﺗم اﻟﺗﻧوﻳﻪ
ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً( ،م
اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋنن ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ ﺿﻣن ﻊ

اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺳﺟﺟﻳﻝ.

طﻼب
ﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷﺷرﻳن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻼ
ب اﺳﺗﻣﺎرة ت
 .3-1ﻳﻣﻸ اﻟطﺎﻟب

ﺿﻣن اﻟﺑﻧود  1-2/وﺣﺗﻰ /5-2
اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ )اﻟﻣﺣددة ﺿ
ر
 (TU-SMﻣرﻓﻘﺔ
T
Q
)QP01-F2
ﺿﺎف اﻟﻳﻬﺎ اﻟووﺛﺎﺋق
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ .ﻳﺿ
ﺻﻠﺔ( وﺗﻘدم إﻟﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب ﻲ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟووﺛﺎﺋق ذات اﻟﺻ
طﻼب اﻟذﻳن ﻟﻬﻬم أوﺿﺎع ﻣﺣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد .7-2
اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  7-2ﻟﻠط

ﺷؤون
اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ص
 .4-1ﺑﻌد أن ﻳﺗم ﺗﺗدﻗﻳق ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺛﺎﺋق ) 1-2وﺣﺗﻰ  (5-2ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣووظف
طﻼب
ﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
أﺣد ﻣوظﻔﻲ ﺷﻌﺑ
اﻟطﻼب ،ﻳﺗمم اﺳﺗﺻدار إﻳﻳﺻﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ))اﻟوﺛﻳﻘﺔ  ( 6-2ﻣن ﻗﺑﻝ د

)اﻟﻣﻛﻠف( ﻣﻊﻊ اﻟﺗﺄﺷﻳر.

ﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻟدى ﻣﻣﻌﺗﻣد رﺳوم اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ،اﻟذي ﻳﻳﻣﻬر
ب اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗر ﺔ
 .5-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﻟب
ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟرﺳوم )اﻟوﺛﻳﻘﺔ .(6-2
ﻗﻌﻪ ﻛدﻻﻟﺔ ﻰ
اﻟوﺻﻝ وﻳوﻗﻌ

ﺧﺎﺗم وﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻟﻣﺎﻟﻲ )اﻟوﺛﻳﻘﺔ  ،(6- 2ﻣﻣﻬورة ﺑﺧ
ﻲ
ﻹﻳﺻﺎﻝ
 .6-1ﻳﺳﻠم اﻟطﺎﻟ ب ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

،TU
U-SM QP
ﺟﻳﻝ P01-F4
ف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﺑﺗرﺣﻳﻝ ﻗﻳود اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ إرﺳﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺳﺟ
 .7-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظف
وﻳﺣدد ﻟﻪ ﻣدة ﺛﺛﻼﺛﺔ
 ،TU-SMوﻳ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ،وﺗﻧظم ﻟﻪ ﺻﺣﻳﻔﺔ M QP01-F55
وﻳﺧﺻص اﻟﻟطﺎﻟب ﺑرﻗم ﺟ
طﺎﻗﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻘﻳود،
ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷﻌﺑﺔﺔ ،واﺳﺗﻼم ﺑط
ﻗﺻﻰ ﻣن ﺗﺎرﻳﻳﺦ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻣ
أﻳﺎم ﻛﺣد أﻗﺻ
ﻲ آن
 (TU-SMﻓﻲ
M QP01-F
ﺟﻳﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠﻠم ﻟﻠذﻛور )F6
 TU-SM Qوﻣﺻدﻗﺔ ﺗﺄﺟ
QP01-F3

واﺣد.

  2

 1-2وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ  +ﺛﺛﻼث ﺻور ﻣﻣﺻدﻗﺔ ﻋﻧﻬﺎ )اﻟوﺛﺎﺋق ﻏﻳر اﻟﺳورﻳﺔ ﺗﺻددق ﻣن اﻟﺳﻔﺎررة ﻓﻲ
ﺑﻠد اﻟﻣﺻدر واﻟﺧﺎرﺟﻳﺗﻳن(.
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب
أو ﺻورة ﻋن ﺟواز
 2-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﻳﺔ أو إﺧراج ﻗﻳﻳد ﻟﻠطﻼب اﻟﺳﺳورﻳﻳن وﻣن ﻓﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم ،و
ب ﻏﻳر اﻟﺳورﻳﻳﻳن.
اﻟﺳﻔر ﻟﻠطﻼب

)ﻗﻳﺎس  6 x4ﺳم( ﻋدد ./10/
ﺻﻳﺔ ﻣﻠوﻧﺔ س
 3-2ﺻور ﺷﺧﺻﻳ

) (TU‐SM QP01‐F2ﺗﺗوزع
Q
ﻼب )
ﺗﺷرﻳن ﻣن ﺷﻌﺑﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷ
ت ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻼ
 4-2اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻣﺟﺎﻧﺎً(.

ﺣددة وﻓق اﻟﻘوواﻧﻳن
ﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ اﻟﻣﺣ
ﺷؤون اﻟطﻼب )ﻳوزع ﻣﺟﺎﻧﺎً( ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻪ
 5-2طﻠب ﺗﺳﺟﻳﻝﻝ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
.TU‐SM QP01‐F1
Q
ﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﻠب(
اﻟﻧﺎﻓذة )ﻣوﺿ

ﻻت أﺧرى(.
ب :ﻋﺎم – ﻣوا زي – ﻋرب وأﺟﺎﻧب – ﻗﺑوﻻ
)ﺣﺳب ﻗﺑوﻝ اﻟطﺎﻟب
ب
 6-2إﻳﺻﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿ
 7-2أوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻘﺑوﻻ
ﺿﻼت:

ﺿﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻠﻣﻳن
اج وأﺑﻧﺎء أﻋﺿ
طﺎﻟب أو ﻷﺣد أﺑوﻳﻪ أو أزو ج
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻟﻠط
أ -وﺛﻳﻘﺔ ﻋﺿوﻳﺔ ﺔ
ﻣﻛﺗب
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ وﻓﺎة ﺻﺎدرة ﻣن ﻣﻛ
ﺔ
ﺣﺎﻻت
اﻟﻣﺗوﻓﻳﻓﻳن ﺑﺳﺑب اﻟﺣ
اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺣﺣرﺑﻳﺔ ً
ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺳم  %20ﻣن رﺳم
ﻝ
طﺎﻟب اﻟﺳوري وﻣن ﻓﻲ ﺣﺣﻛﻣﻪ ﻟ
اﻟﺷﻬد اء ﺣﺻ اًر ﻟﻠط

ﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺑﺑوﻟﻳن ﺑﻣﻔﺎﺿﻠﺔﺔ اﻟﻣوازي(.
اﻟﺧدﻣﺎ

ﺳم  %75ﻣن رﺳم
ﺻﻝ ذوو اﻟﺷﻬﻬداء ﻋﻠﻰ ﺣﺳ
ب -وﺛﻳﻘﺔ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻣن ﻣﻛﺗب ﺷؤون اﻟﺷﻬداء ﻟﻳﺣﺻ
ﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺑﺑوﻟﻳن ﺑﻣﻔﺎﺿﻠﺔﺔ اﻟﻣوازي(.
اﻟﺧدﻣﺎ

ﻷﺷﻘﺎء اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث وﻣﺎ ﺑﻌددﻫﻣﺎ
طﻼب ﻟﻸﺧوة ﺗطﻠب ﻣن اﻷ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
ج -وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣن ﺷ

ﺳوري ﻏﻳر ﻣﻘﻳﻳم( ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟﻟب اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﺑﺑﺣﻳﺎة
ﺳوري ﻣﻘﻳم وﺳو
اﻟﻣﺳﺟﺟﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻳم اﻟﻣوازي )ﺳ

ﺑوﻟﻳن
ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻳﻳﺎن ﻋﺎﺋﻠﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺑو
ﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ إن وﺟد ﺑﺎﻹﺿ
ﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ ﻟﻠﺷﻘﻳق اﻷ
ﺿﻠﺔ اﻟﻣوازي(.
ﺑﻣﻔﺎﺿ

ذوي اﻟﺷﻬداء(.
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺑﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ي
د -وﺛﻳﻘﺔ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻣن ﻣﻛﺗب ﺷؤون اﻟﺷﻬداء )ﺧﺎﺻ
طﺎﻟب
ﺳورﻳﺔ ﻣن اﻟط
اﺳﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﻧﻬﻬﺎء اﻟطﺎﻟب درراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرج ﺳ
ه -وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺳﻠﺳﻝ در ﻲ

ﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺳورري اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻣووﺟب ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم ﺑﺎﻹﺿﺎﺎﻓﺔ إﻟﻰ )ﺷﻬﺎددة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎ
وﺻورة ﻋن ﺟواز اﻟﺳﻔر.
اﻷﺻﻠﻠﻳﺔ ﺗﻘدم ﺣﻳن اﻟطﻠب( ،ﺻو

ب ﻓﻲ
درس ﻓﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب
و -ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ ااﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻸمم ،وﺳﻧد إﻗﺎﻣﺔﺔ ﻟﻸم ﻋن اﻟﻔﻔﺗرة اﻟﺗﻲ س
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ وﺻورة ﻋن
ﻲ
رﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟب ﺗﺗﺷﻣﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ا ﻟﺗﻌﻠﻳم
ﺳورﻳﺎ  ،وﺗﺳﻠﺳﻝ د ار
ب واﻷﺟﺎﻧب اﻟذذﻳن ﻳﻘﺑﻠون ﻲ
أو ﺟواز ﺳﻔرﻩ ﻟﻠطﻼب اﻟﻌرب
ﻫوﻳﺗﻪﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ و
ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻌﻌﺎﻣﺔ

ﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﺳورﻳﺎت(.
)اﻟﺧﺎﺻ

ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﺳﻠﺳﻝ دراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟب ﺗﺷﻣﻣﻝ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺗﻌﻠﻳم
ﻣﻳﻼد ﺳورﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿ
د
ز -وﺛﻳﻘﺔ ﺷﻬﺎدة
ﺳورﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻓﺔ إﻟﻰ ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺟواز
اﻷﺳﺎﺳﺳﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳ

اﻟﻌرب اﻟﻣوﻟودﻳن ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ واﻟﻣﻣﻘﺑوﻟﻳن وﻓق اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻬم.
اﻟﺳﻔرر ﻟﻠطﻼب رب
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب
 8-2ﻧﻣوذج اﻟﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ .TU‐SM QP01‐F3

ن( .TU‐SM QP01‐F4
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدﻳن
ﻝ
 9-2ﻧﻣوذج إررﺳﺎﻟﻳﺔ
TU‐SM QP01‐F5
Q
 10-2ﻧﻣوذج ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟطﺎﻟﻟب

ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم
ﻝ
 11-2ﻧﻣوذج ﻣﺻدﻗﺔ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

طﻠب ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

داﺋرة ﺷؤون اﻟطﻼب

ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ........../ ........

اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻛﻠﻳﺔ............................ :

(

اﻟﻘﺳم............................:

)

اﻟﺻورة اﻟﺷﻣﺳﻳﺔ

اﻟﺻف...........................:
__________________________________________________________________________________

-1اﻻﺳم واﻟﻧﺳﺑﺔ..................................

اﺳم اﻷب.................... :

ﻣﻛﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة ..............................

ﻣﺣﻝ ورﻗم اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﻣدﻧﻲ ..........................................

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ...............................

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ......................

اﺳم اﻷم.............................. :
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ..........................

اﻟﻌﻧوان اﻟداﺋم .....................................................................................................................
اﻟﻌﻧوان اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻳﺔ  ............................................................رﻗم اﻟﻬﺎﺗف إن وﺟد.....................
-2ﺑﻌد اطﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  137ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت:
أرﺟو ﺗﺳﺟﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺻف  ...........................ﻣن ﻗﺳم  ..........................ﺑﻛﻠﻳﺔ ...................................
ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدورة  ............................................................ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق:
ناجح

منقول

راسب

ٕواﻧﻧﻲ ﺑريء اﻟذﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ورﺑطﺎً اﻟﺻورة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻧﺣﻲ

ﺗوﻗﻳﻊ اﻟطﺎﻟب

طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ھوية جامعية

مصدقة جامعية

اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻣﻳن طﺎﺑﻊ ﻫﻼﻝ أﺣﻣر

ﻳﺳﺗﻠم طﻠب اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤوﻝ.

اﻻﺳم..............................:

اﻟﺗوﻗﻳﻊ ........................... :
-3إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻﻧدوق :ﻟﻘﺑض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟوارد ﻓﻲ اﻹرﺳﺎﻟﻳﺔ.

اﺳم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﻧظﻳم اﻹرﺳﺎﻟﻳﺔ  .........................................اﻟﺗوﻗﻳﻊ.....................
 -4اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ :ﺳﺟﻝ اﻟطﺎﻟب ﺑرﻗم ﺟﺎﻣﻌﻲ  .....................................وﺑﻣوﺟب اﻹرﺳﺎﻟﻳﺔ رﻗم ..................
ﻫوﻳﺔ  ..................ﺗﺎرﻳﺦ................

ﺗﺎرﻳﺦ ..............................ﻛﻣﺎ اﻋدت اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﻣﺻدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺗﻳن ﺑرﻗم

ﻣﺻدﻗﺔ................ﺗﺎرﻳﺦ................

اﺳم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.....................................................اﻟﺗوﻗﻳﻊ..................
اﺳم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﻧظﻳم اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﻣﺻدﻗﺔ ...............................................اﻟﺗوﻗﻳﻊ...................
 -5إﻟﻰ رﺋﻳس اﻟداﺋرة :ﺟرى ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.

اﺳم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ......................................................اﻟﺗوﻗﻳﻊ...................
 -6إﻟﻰ ﻗﺳم اﻷﺿﺎﺑﻳر :ﻟﻠﺣﻔظ ﻓﻲ إﺿﺑﺎرة اﻟطﺎﻟب.

رﺋﻳس داﺋرة ﺷؤون اﻟطﻼب
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الجمھورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

استمارة خاصة بطالب جامعة تشرين

جامعة تشرين

الصورة الشخصية

للعام الدراسي 20....... /20.......

 -1االسم والشھرة -------------------------------

الجنسية ---------------

العمل ------------------------

 -2تاريخ ومكان الوالدة -----------------------

محافظة ---------------

منطقة ------------------------
دخله الشھري ----------------

 -3اسم األب ---------------------

عمره -----------

عمله ---------------

 -4اسم األم ----------------------

عمرھا ---------------

عملھا -----------------------

 -5عنوانك الدائم بالتفصيل ------------------------------------------------------------------------------------------
 -6عنوانك الحالي بالتفصيل ----------------------------------------------------------------------------------------
 -7اسم وعنوان أقرب شخص في مدينة الالذقية يمكن العودة إليه عند الضرورة -----------------------------------------
 -8اسم الزوجة --------------------------------------

جنسيتھا------------------

عملھا--------------------------------

 -9عدد األوالد وأسماؤھم:
م

العمل

االسم

مكان اإلقامة

الوضع العائلي

 -10الوضع الجامعي
ب -اللغة األجنبية------------------------ :
أ -الكلية --------------------------- :القسم----------------------------- :
ج -األلعاب الرياضية التي تمارسھا ---------------------------------------- :د -ھل أنت متفرغ للدراسة أو ال --------------
ھـ -البلدان العربية واألجنبية التي سافرت إليھا والمدة التي قضيتھا------------------------------------------------------------
 -11النوادي والھيئات والجمعيات واالتحادات التي انتسبت إليھا --------------------------------------------------------------
 -12موجز عن تاريخ حياتك تبين فيه المدارس التي درست فيھا قبل التحاقك بالجامعة والمدة التي قضيتھا في كل مدرسة
درست االبتدائية في مدرسة-------------------------

في مدينة--------------------

بمحافظة-------------------

درست اإلعدادية في إعدادية------------------------

في مدينة--------------------

بمحافظة-------------------

درست الثانوية في ثانوية---------------------------

في مدينة--------------------

بمحافظة-------------------

مالحظة – أعتبر نفسي مسؤوالً عن صحة ما ورد في ھذه االستمارة من معلومات تحت طائلة المسؤولية .
توقيع الطالب
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Syriian Arab Reepublic
Tishhreen Univeersity
Cenntral Directoorate of
Studdents’ Affaiirs &
Exaaminations

اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﺳورﻳﺔ
و
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﺔ
ب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب
ﻣدﻳر ﺔ
................... :اﻟرﻗم
................. :ﺦ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ

TU‐SSM QP01‐F3

Issue No.:
N 1Issue

Date
e: 1/11/2015
5

Pagge 6 of 176

Syria
an Arab Republic

ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳوررﻳﺔ
اﻟﺟ

Miniistry of Higher Education
E

وزاررة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tish
hreen Universityy

ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻛﻠﻳﻳﺔ ............

Facu
………… ulty of
…………

ﺟدوﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎء طﻼب اﻟﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻣﺳﺗﺟدون(
ن
)اﻟطﻼب

ﻗﺳم........................ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ....................................ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳﻳن

ﻰ ﻋﺎم .............................
اﺳﻲ ..................................ﺣﺗﻰ
ﻣﺳﺟﻠﻳن ﻟﻠﻌﺎم اﻟدر ﻲ
اﻟﻣﺳ

ت

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﺳم واﻟﺷﻬرة
اﻻﺳ

اﺳم
اﻷب

اﺳم
اﻷم

ﻣﻛﺎن وﺗﺎرﻳﺦ
اﻟوﻻدة

.1

اﻟﻟﺟﻧس

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

رم
ﻗم
إﻳﺻﺎﺎﻝ
ﺗﺳدﻳﻳد
اﻟرﺳووم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﻳﺻﺎﻝ

اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺳدد

رﻗم
اﻟﻣﺳﻛن

ﺳﺟﻳﻝ
طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺳ

اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺷﻌﺑﺔﺔ
اﻟﺗﺟﻧﻳﻳد

اﻟﻌﻧوان

اﻟﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
اﻟﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ
اﻟطﺎﻟب

ظﺎت
ﻣﻼﺣظ

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
1
.11
1
.12
1
.13
1
.14
1
.15
1
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الجمھورية الععربية السورية
وزارة التعليم العالي
جامعة تشرين

ب
الطالب
صحيفة
ص
............................
.
كلية .......................... :قسمم ............................... :الرقم الجاامعي .................
/
/
رقم ..............تاريخ
جامعة  .........................شطب قيده بناء على طلبه م
االسم والنسبة ............................................تاريخ االلتحاق بالج
التي قبل بموجبھا ................فصل من الكلية بموجب قرار..............................................
اسم األب ....................اسم األألم ..................الشھادة الثانوية ي
محل وتاريخ اللوالدة...................مھنته .............نوعھا.....................تاريخ نيلھا................................................................................. .............
محل رقم القيد في السجل المدني ........................معدل درجتھا ........................................حول إلى جامعة...............................................................
درجة ..................................................................
ة
الجنسية.........................المحاففظة ................قرار تعادل الشھادة األجنبية ......................منح
 /بموجب.......................................................................
عدا مادة التربية الدينيةة/
العنوان الدائم  .................... .......................مجموع الدرجات ع
الذقية  .....................................عالمة المادة.................................................................................. ........................................
العنوان في الال

رسوم الففصل الدراسي األوول
التسجيل

القسط األول

المكتبة

الخدمة الطبية
واالجتماعية

بر
المخبر

التأمين ضد
الحوادث

المالية
المساعدةة ال ال ة
ال ا

تشييد المدن
الجامعية

االتحاد

تأمين المخبر

عمل شعبي



تسليف طالبي

العام
الدراسي

سنة
الس
أو
و
صف
الص

ل الدراسي الثاني
رسوم الفصل

صل
رقم الوص
خه
وتاريخ

رقم وصل
ي
القسط الثاني

رقم وتاريخ
وصل رسم
الشھادة

رقم كتاب تدقيق الشھادة
الثانوية وتاريخه .............
................................
رقم وثيقة اللتبرع بالدم
وتاريخھا .....................
................................
النتيجة العامة
لالمتحانات

الدورة
اللفصلية
ااألولى

الدورة
الفصلية
الثانية

ب.
ت على صحيفة الطالب
ضيق لدى تثبيت أية ممعلومات أو مالحظات
يوقع الموظف المختص ففي الحقل األفقي الض
ع
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مالحظات

Syrian
n Arab Republicc

ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳوررﻳﺔ
اﻟﺟ
ارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
وزر

Ministry of Higher Education

ﻛﻠﻳﻳﺔ ............

…………… Facultty of
………

een University
Tishre

ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

ﺷرﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷ
ﻛﻠﻳﺔ .........

No xxxxxx

x
xxxxx

No

ﻣﺻدﻗﺔ
ﺟﻝ اﻟﺳﻳد  .....................اﻟﻣﻣوﻟود ﻓﻲ  .................ﻋﺎم........................
ﺳﺟ
ﺣﻛﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ) اﻟﺻف( ...............
ﻟﺳورﻳﺔ وﻣن ﻓﻲ ﺣ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳ
ﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻧﺳﻳﺔ ﺟ
واﻟﻣ
ﺳم  ..............ﻣن ﻛﻠﻳﺔ ....................ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
ﻗﺳ

ﺑﺗﺎرﻳﺦ
ر

/

/

 201وﺑرﻗم ﺟﺎﻣﻌﻌﻲ )

اﻟﻼذذﻗﻳﺔ ﻓﻲ
ﺷؤؤون اﻟطﻼب

/

/

رﺋﺋﻳس اﻟداﺋرة

(

/ 20

ﺳم اﻟطﺎﻟب......................
اﺳ

20

ﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.......................
ﻠ

اﻟﻘﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم......................
ﻘ

201

ﺻ
اﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف........................
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﻳﺔ ...............

د.........................

ﺗﻧﺑﺑﻳﻪ :ﻻﻳﻌطﻰ اﻟطﺎﻟﻟب ﺳوى وﺛﻳﻘﺔ وااﺣدة ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ.
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ﻼذﻗﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻼ

201 – 201
/

201 /

اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤوﻝ
ف
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ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

ﻣﻌﺘﻤﺪ رﺳﻮم اﻟﻄﻼب

ملء استمارة بيانات QP01-F2
من قبل الطالب مرفقة بالوثائق
المحددة ضمن البنود  ١- ٣وحتى
 ٥- ٣يضاف لھا الوثائق المحدد في
البند ٧- ٣
للطالب الذين لھم أوضاع محددة

تدقيق الوثائق من قبل الموظف
المختص

استصدار إيصال مالي

تسليم نسخة من اإليصال المالي إلى
الشعبة ,ويحتفظ الطالب بالنسخة
الخاصة به

دفع الرسوم الجامعية المترتبة

ختم اإليصال وتوقيعه

ترحيل قيود الطالب إلى إرسالية
التسجيل QP01‐F4و ،تخصيص
الطالب برقم جامعي ،وتنظيم
صحيفة
 QP01‐ F5له

تسليم الطالب البطاقة الجامعية
 QP01- F3ومصدقة تأجيل
خدمة العلم للذكورQP01- F6
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

ٕالاجراء الثانيي
تسجيل الطالب الققدامى
ل
 
 1

ﺳﺑﻳن
ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﺑﺄﺳﻣﻣﺎء اﻟطﻼب اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن واﻟﻣﻣﻧﻘوﻟﻳن واﻟراﺳ
د
س ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺗﺣﺎﻧﺎت
 1-1ﻳﻘوم رﺋﻳس
طﻼب اﻟﻛﻠﻳﺔ )ورﻗﻳﺎً( ،ﻛﻣﺎ ﻳﻳﻌﻠن
ﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟط
واﻟﻣﺳﺗﻧﻔدﻳنن ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻧﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣ

ﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﻛﺗرووﻧﻳﺎً( ،وﻳﺗم إررﺳﺎﻝ
ﺿﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟ
ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤؤوﻝ ﻋن ﺻﻔﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿ
ﻳق ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ .وذﻟك ﻗﺑﻝ ﺑدء
ﻼب ﻋن طر ق
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﺔ
اﻟﻘواﺋم إﻟﻰ
ﻘﺔ ﻣن ﻫذﻩ ﻘ
ﻧﺳﺧﺔ ﻣوﺛﻘﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﺳﻲ ﺑﺄﺳﺑوﻋﻳن ﻛﺣد أﻗﺻﻰ.

ﻼﻧﺎت
ﻣواﻋﻳد اﻟﺗﺳﺟﻳﻝﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼ
ﻋﻼن ﻋن و
 2-1ﺗﻘوم ﻋﻣﺎدةة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋ
ﻋن ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔﺔ ﻟطﻼب اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ )ورﻗﻳﺎً( ،ﻛﻛﻣﺎ ﻳﻌﻠن ﻋﻧﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋ
ﺿﻣن ﻣوﻗﻊﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﻛﻛﺗروﻧﻳﺎً( ﻋﻧد وورودﻫﺎ ﻣن اﻟوو ازرة.

طﺣﺑﺎً ﻣﻌﻪ ﻫوﻳﻳﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )أو
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ )أو اﻟﻘﺳم( ﻣﺻط
ﻟب ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب ﻲ
 3-1ﻳراﺟﻊ اﻟطﺎﻟب

إﻟﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺑﻳﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  2ﻓﻲ
طﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔﺔ) ،إﺿﺎﻓﺔ ﻰ
إﺧراج ﻗﻳد أأﺻوﻟﻲ( أو ﺟواز ﺳﻔر واﻟﺑط

اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺧﺎﺻﺔ( وﻓق اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣدددة ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ واﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼﻧﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ.

اﻻﺳﻣﻳﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وورود
ﺔ
طﻼب ﺑﺗدﻗﻳق ااﻟﻘواﺋم
ﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
 4-1ﺑﻌد أن ﻳﻘومم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧ
ﺷؤون
وظﻔﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ﻣن ﻗﺑﻝ أﺣد ﻣوظ
ﺳﺗﺻدار إﻳﺻﺎﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ )اﻟوﺛﻳﺛﻳﻘﺔ  (6-2ن
ب ﻓﻳﻬﺎ ،ﻳﺗم اﺳ
اﺳم اﻟطﺎﻟب

وﻳﺣﺗﻔظ اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻧﺳﺳﺧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ظ
اﻟطﻼب )اﻟﻟﻣﻛﻠف( ﻣﻊ اﻟﺗﺗﺄﺷﻳر،

ﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻟدى ﻣﻣﻌﺗﻣد رﺳوم اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ،اﻟذي ﻳﻳﻣﻬر
ب اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗر ﺔ
 5-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﻟب
اﻟرﺳوم )اﻟوﺛﻳﻘﺔ .(6- 2
وم
ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
اﻟوﺻﻝ وﻳووﻗﻌﻪ ﻛدﻻﻟﺔ ﻋ

ﺧﺎﺗم وﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻟﻣﺎﻟﻲ )اﻟوﺛﻳﻘﺔ  ،(6- 2ﻣﻣﻬورة ﺑﺧ
ﻲ
ﻹﻳﺻﺎﻝ
ب ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹ
 6-1ﻳﺳﻠم اﻟطﺎﻟب
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

ﺣﻳﻔﺔ
 ،TU‐SMوﺻﺣ
M QP02‐F1
ﺳﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ1
طﺎﻟب إﻟﻰ إرﺳﺎ
رﺣﻳﻝ ﻗﻳود اﻟط
ف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﺑﺗر
 7-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظف
ﻳﺦ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻟﻣ اررﺟﻌﺔ
ﺻﻰ ﻣن ﺗﺎر ﺦ
اﻟطﺎﻟب( ،TU‐SSM QP01‐FF5وﻳﺣدد ﻟﻪ ﻣدة ﺛﻼﺛﺔﺔ أﻳﺎم ﻛﺣد أﻗﺻ

ﺧدﻣﺔ
ﺻدﻗﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧ
 (TU‐SMوﻣﺻ
طﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻳودM QP01‐F33)،
اﻟﺷﻌﺑﺔ ،واﺳﺳﺗﻼم ﺑطﺎﻗﺗﻪ ااﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣط

‐ (TU‐ SM QP01ﻓﻲ آن واﺣد.
Q
اﻟﻌﻠم ﻟﻠذﻛورر )F5

 2

 1-2ﻧﻣوذج إرﺳﺳﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .TU‐SSM F02‐F1
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ﻳﻪ أو
ﻟﻠطﺎﻟب أو ﻷﺣد أﺑوﻳﻪ
ب
ﻣن ﻓرع اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺳب ﻟﻪ اﻟﻟﻌﺿو
ﺿوﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻌﻠﻣﻳن ﺗؤﺧذ ن
 2-2وﺛﻳﻘﺔ ﻋﺿ
ﺑﻧﺎء
أزواج وأﺑﻧﺎﺎء أﻋﺿﺎء ﻧﻘﺎﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻣﺗوﻓﻳن ﺑﺳﺑب
ب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻠﻳﺎت اﻟﺣرﺑﻳﺔ ً
ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ وﻓﺎة ﺻﺎدرة ﻣﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﺷ
ﺷﻬداء ﺣﺻ اًر ﻟﻠﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺳوري وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻛﻣﻪ ﻟﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ
ﺿﻠﺔ اﻟﻣوازي(.
ﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺑﻣﻔﺎﺿ
ﺧدﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣ
ﺣﺳم  % 20ﻣن رﺳم اﻟﺧ

ﺣﺳم  %75ﻣن رﺳم
م
ﺷﻬداء ﻟﻳﺣﺻﻝﻝ ذوي اﻟﺷﻬدداء ﻋﻠﻰ
ﺗﺷﻬﺎد ﻣن ﻣﻛﺗﺗب ﺷؤون اﻟﺷ
 3-2وﺛﻳﻘﺔ اﺳﺗﺷ
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺑﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻣ واازي(.
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ )ﺧﺎﺻ

ﺷﻘﺎء اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻟﺛﺎﻟث وﻣﺎ ﺑﻌددﻫﻣﺎ
طﻠب ﻣن اﻷﺷ
ﻼب ﻟﻸﺧوة ﺗط
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﺔ
 4-2وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﺟﻳﻝ ﻣن
اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﺑﺑﺣﻳﺎة
ب
ﻣﻘﻳم( ﻳﺗﻘدم
(
اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻣوازي )ﺳوري ﻣﻘﻳم وﺳورري ﻏﻳر

ﺿﻠﺔ
ﻋﺎﺋﻠﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺑﻣﻔﺎﺿ
ﻲ
وﺟد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻟﻰ ﺑﻳﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺷﺷﻘﻳق اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ إن د
اﻟﻣوازي(.

ﺗؤﺧذ ﻣن ﺑﻧك اﻟدم.
 5-2وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم )أو إﻋﻔﻔﺎء( ﻟطﻼب اﻟﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﺗؤ

(TU
ﻣوذج ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟطﺎﻟب )U‐SM QP01‐F5
طﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ) (TU‐SM QP01‐F3ﻧﻣو
 6-2ﻧﻣوذج اﻟﺑط
ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم TU‐ SSM QP01‐ F5
ﺻدﻗﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧ
 7-2ﻧﻣوذج ﻣﺻ
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Facu
………… ulty of
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)اﻟطﻼب اﻟﻘداﻣﻰ(

ﺗﺷرﻳن
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ﻰ ﻋﺎم .............................
ت

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻻﺳم واﻟﺷﻬرة
م

اﺳم
اﻷب

.1

اﺳم
اﻷم

ﻣﻛﺎن
وﺗﺎرﻳﺦ
اﻟوﻻدة

اﻟﻟﺟﻧس

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

رم
ﻗم
إﻳﺻﺎﺎﻝ
ﺗﺳدﻳﻳد
اﻟرﺳووم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﻳﺻﺎﻝ

اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺳدد

اﻻﺧﺗﺻﺎص

ﻳﻘﺔ
طرﻳﻘ
ﺟﻳﻝ
اﻟﺗﺳﺟ

اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺷﻌﺑﺑﺔ
اﻟﺗﺟﻧﻧﻳد

وﺿﻊ اﻟطﺎﻟب

اﻟﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻬﺎ اﻟطﺎﻟب

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
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ﻼﺣظﺎت
ﻣﻼ

استصدار وثيقة تسجيل الطالب القدامى

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

ﻣﻌﺘﻤﺪ رﺳﻮم اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

مراجعة الطالب للشعبة أو القسم
مصطحبا ً معه ھويته الشخصية أو
إخراج قيد أصولي أو جواز سفر
والبطاقة الجامعية ،إضافة إلى
الوثائق المبينة في البند  2في
الحاالت الخاصة وفق المواعيد
المحددة للتسجيل

تدقيق القوائم االسمية من قبل
الموظف المختص والتأكد من ورود
اسم الطالب بھا

استصدار إيصال مالي

تسليم نسخة من اإليصال المالي
إلى الشعبة

دفع الرسوم الجامعية المترتبة

ختم اإليصال وتوقيعه

ترحيل قيود الطالب إلى إرسالية
التسجيل QP02- F1و ،صفيحة
الطالب QP01-F5

تسليم الطالب البطاقة الجامعية
 QP01- F3ومصدقة تأجيل
خدمة العلم للذكور
QP01-F5
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

ث
ٕالاجراء الثالث
ٕالا
إيققاف التسجييل

 .1

ﻲ أو
إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻳﻪ )ﻓﺻﻝ دراﺳﻲ
 1-1ﻳﺟب أن ﻳﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻟذي ﻳرﻳد ف
ﻲ( ،وﻣﺳدداً ﻟﻛﻛﺎﻣﻝ اﻟرﺳوم اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
ﻋﺎم دراﺳﻲ

نﻻ
ﺻوﻝ دراﺳﻳﺔ ﺧﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺣﻳﻳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ "اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ" )أن
ﺟﻳﻠﻪ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻ
 2-1ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟﻟب إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟ
ﻳﻛون ﻣﺳﺗﻧﻧﻔداً(.

ﺧﺎرج اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻻ ﻳﺣق ﻟﻬم إﻳﻘﺎﻘﺎف
ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣن ر
 3-1طﻼب اﻟﺳﺳﻧوات اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟذﻳن ﻣﻧﺣوا أرﺑﻊ دورات ﻣﺗ
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﺻﻳﺎً أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﺳﺟﻳﻝ إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻ
طﻠب إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳ
 4-1ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ط
ﺳﻲ وﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝﻝ ﺑدء اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﻧﺎت.
 5-1ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ااﻟطﻠب ﻣن ﺑدااﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳ

ﻣن دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ن
 ،TU-SMﻳﺣ
 6-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب إﻳﻘﺎﺎف ﺗﺳﺟﻳﻝ M QP03-F1

ﻲ
ﺳﺟﻝ أﺻوﻻً ﻓﻲ
ﺻورة ﻋن إﻳﺻﺎﻝﻝ دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،وﻳﺳ
)ﻧﻣوذج ﻣﻌﻌﺗﻣد أﺻوﻻ( ،وﻳرﻓق ﺑﻪ و
اﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور ﺑﻌدد
ب
ﺑﺻورة ﻋن
ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟب أنن ﻳﺣﺗﻔظ و
اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ )ﻳﺣ
ﻝ
دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ ﺑﻌد
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.

أوﻗﻔوا ﺗﺳﺟﻳﻠﻬم )ﻗﻗواﺋم
ﻼب اﻟذﻳن ﻔ
ﺷؤون اﻟطﻼب أو ﻣﻣن ﻳﻛﻠﻔﻪ ﺑﺈﻋدداد ﻗواﺋم اﻟطﻼ
ن
س ﺷﻌﺑﺔ
 7-1ﻳﻘوم رﺋﻳس

ﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب واﺳم اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻛﻠﻳﺔ(
طﻠب وﺗﺎرﻳﺧﻪ ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟ
طﺎﻟب ،رﻗم اﻟط
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﻧﺎت :اﺳم اﻟط

ﺣﺎﻧﺎت وﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷ
ﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎ
ٕ ،TU-SMوارﺳﺎﻝ ﻧﺳ
T
Q
QP03-F2
ﺷؤون
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌد ﺗوﺛﺛﻳﻘﻬﺎ أﺻوﻻً )ا ﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻣن رﺋﻳﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ واﻟﻟﻌﻣﻳد( ،ﺑﻌد اﻧﻧﺗﻬﺎء
اﻟطﻼب اﻟﻣﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ

أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز أأﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﻳﺧﻬﺎ.
ﺣددة ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺗﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ن
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣد

اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻓﻲ
ف
ب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻣن ﻗﺑﻝ
ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟطﺎﻟب
وﻋﺎت إﻳﻘﺎف اﻟﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺻ
 8-1ﺗرﺣﻝ وﻗوﻋ
ون اﻟطﻼب.
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون

 2

اج ﻗﻳد أو وﻛﺎﻟﺔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 1-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
 2-2ﺻورة ﻋنن إﻳﺻﺎﻝ دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ.

ﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ TU‐SM
ف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻟﻣﻌﺗﻣد ،ﻳؤﺧذ ﻣن دﻳوان اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ ،وﺗﻠﺻق ﻋ
 3-2طﻠب إﻳﻘﺎف

. QP03‐F1

.TU
ﺟﻳﻠﻬم U-SM QP 03-F2
 4-2ﻧﻣوذج ﻗواﺋﺋم اﻟطﻼب اﻟذﻳن أوﻗﻔوا ﺗﺳﺟ
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Ministryy of Higher Education
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م
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Tishreeen Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳﻳن

………… Faculty of
…………

ﻛﻠﻳﺔ ..............
اﻟرﻗم.............
اﻟﺗﺎرﻳﺦ..........:
إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻌﺎمم اﻟدراﺳﻲ
طﻠب ف
اﻟﺳﻳد ااﻟدﻛﺗور ﻋﻣﻳد ااﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟﻟب......... ......... :

ﺑن . .......................

ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ .................
اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻲ

ﻗﺳم.........................

اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ......... ...........

ااﻟﺳﻧﺔ...........................
ﺳﻳﺔ...............
واﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳ

ﻲ................
ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

ﻳﺦ ..............
واﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎر ﺦ

ﺣﺎﻣﻝ اﻟﺑطﺎﺎﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ررﻗم......:

أو ﺟواز اﻟﺳ
ﺳﻔر رﻗم................:

ﻳﺦ ................
واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎر ﺦ

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻟﺗﻲ ﻳﺳﻛن ﻓﻳﻬﺎﺎ اﻟطﺎﻟب

رﻗم ﻫﺎﺗﻔﻪ.........................

أرﺟو اﻟﻣواﻓﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻠﻲ ﻋن اﻟﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ
ذﻛرﻩ.
اﻟدراﺳﻲ اﻵﻧف ﻛ
ت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم د
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻧﻲ ﺳﺟﻠت

ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .............
اﻋﺗﺑﺎ اًر ن

طﺎﺋﻠﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءاات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺣﻘﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺑووت ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ذذﻟك.
ﺔ
ﺗﺣت
ط
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﺑﺣث

طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﻋﻠﻣﻲ

/

اﻟﻼذﻗﻳﺔ

اﺳم اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ط

اﺳم اﻟﻟطﺎﻟب...............:

ﺗوﻗﻳﻌﻪ

ﻣﻌﻠﻣﻳن

/

ﺗوﻗﻳﻌﻪ.....................
ﻪ

اﺳم ﻣﺳﺗﻠﻠم اﻟطﻠب وﺗوﻗﻳﻳﻌﻪ....................:

ﻣﻼﺣظﺎت:

 200ﻳرﺟﻰ اﻟﺗﻘﻘﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺎرﻳﺦ 06/10/18
إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس ااﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ررﻗم  /48/ﺦ
اﺳﺗﻧﺎداً ﻰ
وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﻪ
 -1ﻻ ﻳﻘﺑﻝ طﻠب إﻳﻘﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷﺷﺧﺻﻳﺎً أو

ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﻳن أو أرﺑﻌﻌﺔ ﻓﺻوﻝ
إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ة
ﺳت ﺳﻧوات ف
ﺣق ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ذات اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات أو اﻟﺳت
 -2ﻳﺣ
ﻼﻝ دراﺳﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
دراﺳﻳﺔ ﻓﻘط ﺧﻼﻝ
ر

أرﺑﻌﺔ ﻓﺻوﻝ درراﺳﻳﺔ ﻓﻘط
ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﻳن أو ر
ف ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ة
ﺑﻊ ﺳﻧوات إﻳﻘﺎف
ﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ذات اﻷر ﻊ
ﺣق ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣ
 -3ﻳﺣ
ﺧﻼﻝ دراﺳﺗﻪ اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺧ

ات ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﺧﺎرج اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﻳﺣق ﻟﻬم ف
ﺣﻳن أرﺑﻊ دورت
طﻼب اﻟﺳﻧوات اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣ
 -4ط
إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
ﺻﻝ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﻔﻔﺎد ﻻ ﻳﺣق ﻟﻪ إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .
 -5اﻟﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﺻ

 -6ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟب إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ.

طﻼب
ش .اﻟ ب

رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ..............
ﻋ

اﻟﻣوظف اﻟﻣﻣﺧﺗص

اﻻﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ.............

دد..................... .
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Syrian Arab
b Republic
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U
Central Dirrectorate of
Students’ Affairs
A
& Examinnations

ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻳ
رﻗم.. ................ :
اﻟرﻗ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.. .............. :
ﺎ

الطالب المركزية
ب
شؤون
السيد مدير ش
سي  ...................وفق البيانات االتالية:
جيلھم عن الفصل .........للعام الدراس
طلباتھم إليقاف تسج
الطالب الذين تقدموا بطل
ب
نرسل إلليكم أسماء
اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ

اﻟرﻗم
اﻟﺟ
ﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻻﺳم اﻟﺛﻼﺛﻲ

اﻟﺻف

اﻟﻘﺳم

رﻗم اﻟطﻠب

ﺗﺎرﻳﺧﻪ

دورة اﻻﻳﻘﺎف

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
عميد كلية .................
.د.......................... .

شؤون الطالب
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

اﻟﻌﻤﻴﺪ

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

تقديم طلب ايقاف تسجيل
 QP03‐ F1من قبل الطالب
او وكيله القانوني ومرفق ا ً به
صورة عن ايصال دفع الرسوم
الجامعية

تسجيل الطلب اصوال
بعد استكمال متطلباته

يمكن ان يحتفظ الطالب
بصورة عن الطلب
المذكور بعد التسجيل

اعداد قوائم الطالب الذين
اوقفوا تسجليھم QP03‐ F2
من قبل رئيس الشعبة او من
يكلفه بذلك

توقيع القوائم من قبل
رئيس الشعبة

توقيع نسخة من
قوائم الطالب

ارسال نسخة من
قوائم الطالب الذين
اوقفوا تسجليھم

ارسال نسخة من
قوائم الطالب الذين
اوقفوا تسجليھم

ترحيل وقوعات إيقاف
التسجيل على صحيفة الطالب
من قبل الموظف المختص
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

ٕالاجراء الرابعع
ٕالا
سجيل
ﺮداد إيقاف التس
اس د

 .1

ﺟﻳﻠﻪ.
 1-1ﻳﺟب أن ﻳﻛونن اﻟطﺎﻟب ﻗد أوﻗف ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم أو ااﻟﻔﺻﻝ اﻟذي ﻳرﻳد ﻓﻳﻪ اﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟ

ﺧﻼﻝ
)ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ( ،ﺧ
أو ﻓﺻﻝ ﺳب
ﻲ ﻋن ﻋﺎم و
ﻗﺑﻝ اﻟطﺎﻟب أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
 2-1ﻳﺗم ﺳﺣب اﻹﻹﻳﻘﺎف ﻣن ﻝ
ﺑوﻋﻳن اﻷوﻟﻳن ﻣن
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻷﺳﺑو
ﺔ
ﺻﻠﺔ )ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﻠﻳﺎت
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘ اررات ذات اﻟﺻ

ﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧظرﻳﺔ(.
اﻟﻧظرﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ  15ﻳوم ﻣن ﺑدء اﻻﻣ ت
وﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت ظ
ﺑداﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ ،ﻲ

ﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻝ TU‐‐SM
ب )أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﻘﺎﻧوﻧﻲ( ﻣﺑر اًز اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﺑطﻠب اﺳ
 3-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب
ﺻوﻻ(،
)ﻧﻣوذج ﻣﻌﺗﻣد أﺻو
ج
ﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
 QP04‐F1ﻳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠ
ووﻓق اﻟﻣواﻋﻳﻳد اﻟﻣﺣددة )اﻟﺑﺑﻧد  ،(2-2وﻳﻳﺳﺟﻝ أﺻوﻻً ﻓﻓﻲ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﻠﻳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﺎﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ )ﻳﻳﺣق

ﻟﻠطﺎﻟب أن ﻳﺣﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻣﻣذﻛور ﺑﻌد اﻟﺗﺳﺳﺟﻳﻝ(.

ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﺳﺗرداد إﻳﻳﻘﺎف
ﻼب اﻟذﻳن و
ﻣن ﻳﻛﻠﻔﻪ ﺑﺈﻋدااد ﻗواﺋم اﻟطﻼ
 4-1ﻳﻘوم رﺋﻳس ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب أو ن
طﻠب اﻻﺳﺗرداد وﺗﺎرﻳﺧﻪ ،رﻗم طﻠب اﻹﻳﻳﻘﺎف
ﺗﺳﺟﻳﻠﻬم )ﻗ وااﺋم ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻳﻳﺎﻧﺎت :اﺳم اﻟﻟطﺎﻟب ،رﻗم ط

طرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب واﺳم اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻠﻳﺔ(( ٕ ،TU‐SM QP04‐F2وارﺳﺎﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ
وﺗﺎرﻳﺧﻪ ،وط
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌد ﺗوﺛﺛﻳﻘﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤونن اﻟطﻼب اﻟﻣﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
ﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻰ
إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻧﺳ
ﺳﺟﻳﻝ
ﻻﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳ
د
أﺻوﻻً )اﻟﺗوﻗﻳﻗﻳﻊ ﻣن رﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ واﻟﻌﻣﻣﻳد( ،ﺑﻌد اﻧﺗﻬﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺣددة

ﻣن ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ.
ﺟﺎوز أﺳﺑوع ن
)اﻟﺑﻧد  ،،(2-2ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺗﺟ

ﺧﺗص
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﻳﻔﺔ ااﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ااﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗ
ت اﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋ
 5-1ﺗرﺣﻝ وﻗوﻋﺎت
ؤون اﻟطﻼب.
ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤو

 2

ﻗﻳد أو وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧووﻧﻳﺔ.
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو إﺧراج د
ﺔ
ﻬوﻳﺔ
ﺻورة ﻋن اﻟﻬو
 1-2ﺻ

طواﺑﻊ
ﺻق ﻋﻠﻳﻪ اﻟط
إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ﻳؤﺧﺧذ ﻣن دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ،وﺗﻠﺻ
 2-2ﻧﻣوذج طﻠب اﺳﺗرداد ف
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .TU‐SM QP04‐F11

.TU-SM
T
ﻠﻬم QP04-F2
 3-2ﻧﻧﻣوذج ﻗواﺋم اﻟﻟطﻼب اﻟذﻳن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻠﻬ

Page 19 of 176

Issue Daate: 1/11/2015

Issue No.: 1

TU‐SSM QP04

Syrian A
Arab Repubblic

اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔﺔ

Ministryy of Higher Education

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
م
و ازرة

Tishreeen Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳﻳن

………… Faculty of
…………

ﻛﻠﻳﺔ ..............
اﻟرﻗم.............
اﻟﺗﺎرﻳﺦ..........:
طﻠب اﺳﺗرداد إإﻳﻘﺎف ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
اﻟﺳﻳد ااﻟدﻛﺗور ﻋﻣﻳد ااﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟﻟب......... ......... :

ﺑن . .......................

ﻗﺳم.........................

ااﻟﺳﻧﺔ....................

اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ........ ...........

ﻲ................
ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

ﺳﻳﺔ..............
واﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳ

اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻲ
ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ .................
ﺣﺎﻣﻝ اﻟﺑطﺎﺎﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ رﻗم:

ﻳﺦ ..............
واﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎر ﺦ
ﻳﺦ ...............
واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎر ﺦ

ﺳﻔر رﻗم:
أو ﺟواز اﻟﺳ

رﻗم ﻫﺎﺗﻔﻪ.......................

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻟﺗﻲ ﻳﺳﻛن ﻓﻳﻬﺎﺎ اﻟطﺎﻟب

ﻲ
أرﺟو اﻟﻣواﻓﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗردادد إﻳﻘﺎف
ﺗﺳﺟﻳﻠﻲ ﻋن اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ  ..................ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ................
/

ﻋﺎم ( ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﺳﻲ
ﻟﻣدة )ﻓﺻﻝ  /م
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻧﻲ أوﻗﻔ ت ﺗﺳﺟﻳﻠﻲ ة

 /ﺗﺎرﻳﺦ /

ﺑرﻗم /

/

/

طﺎﺋﻠﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءاات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺣﻘﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺑووت ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ذذﻟك.
ﺔ
ﺗﺣت
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ط
طﺎﺑﻊ ﺑﺣث

طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﻋﻠﻣﻲ

اﻟﻼذﻗﻳﺔ

ﻣﻼﺣظﺎت:

/

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ط
ﻣﻌﻠﻣﻳن

اﺳم اﻟﻟطﺎﻟب.............:

اﺳم اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:
ﺗوﻗﻳﻌﻪ

/

ﺗوﻗﻳﻌﻪ...................
ﻪ

اﺳم ﻣﺳﺗﻠﻠم اﻟطﻠب وﺗوﻗﻳﻳﻌﻪ....................

 200ﻳرﺟﻰ اﻟﺗﻘﻘﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺎرﻳﺦ 06/10/18
إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس ااﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ررﻗم  /48/ﺦ
اﺳﺗﻧﺎداً ﻰ
ﺟﻳﻝ إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔﺔ ﺷﺧﺻﻳﺎً أو وﻛﻳﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﺗرداد إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟ
 -1ﻻ ﻳﻘﺑﻝ طﻠب اﺳﺗر

ﺻﻰ ،وﻳﺟوز
ﻛﻝ ﻋﺎم ﻛﺣد أﻗﺻﻰ
ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻣن ﻝ
اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻷوﻝﻝ ﻟﻐﺎﻳﺔ  15ون
ﻝ
ﺳﺟﻳﻝ ﻋن
ﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳ
ﺟوز ﻟﻠطﺎﻟب اﺳﺗ
 -2ﻳﺟ
ﺣد أﻗﺻﻰ ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺎت ﻏﻳر
ﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ  15أﻳﺎر ﻣن ﻛﻝ ﻋﺎم ﻛﺣ
اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻝ
ﺳﺟﻳﻠﻪ ﻋن
أن ﻳﺗﻘدم ﺑطﻠب اﺳﺳﺗرداد إﻳﻘﺎف ﺗﺳ
ن
اﻟدراﺳﻲ.
ﻼﻝ أﺳﺑوﻋﻳن ﻣن ﺑداﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ ر
اﻟﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺟووز طﻠب اﻻﺳﺗردداد ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ إﻻ ﺧﻼﻝ
وﻗف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﻼﻝﻝ اﻟﻣواﻋﻳد
ﻟم ﻳﺗم اﺳﺗرداد ف
ﺣﺎن ﻣﻘرر ﻋﻣﻠﻲ أو ﻧظري ﻟم ﻳدررﺳﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻣﺎ م
 -3ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻘدم إﻟﻰ اﻣﺗﺣ
ت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات

طﻼب
ش .اﻟ ب

رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ.............
ﻋ

اﻟﻣوظف اﻟﻣﻣﺧﺗص

اﻻﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ.............

دد..................... .
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Syrian Arab
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ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻳ
رﻗم.. ................ :
اﻟرﻗ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.. .............. :
ﺎ

الطالب المركزية
ب
شؤون
السيد مدير ش
يقاف تسجيلھم عن الفصل ........للععام الدراسي  .........وفق البيانات التالية:
طلباتھم السترداد إيق
الطالب الذين تقدموا بط
ب
نرسل إإليكم أسماء
اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ

اﻟرﻗم
اﻟﺟ
ﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻻﺳم اﻟﺛﻼﺛﻲ

اﻟﺻف

اﻟﻘﺳم

رﻗم اﻟطﻠب

ﺗﺎرﻳﺧﻪ

دورة اﻻﻳﻘﺎف

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
عميد كلية .................
.د.......................... .

شؤون الطالب
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

اﻟﻌﻤﻴﺪ

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛ ﺰﻳﺔ

تقديم طلب استرداد ايقاف تسجيل
 QP04‐ F1من قبل الطالب او
وكيله القانوني ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية ,ووفق المواعيد
المحددة

تسجيل الطلب اصوال بعد
استكمال متطلباته

يحق للطالب أن يحتفظ
بصورة عن الطلب
المذكور بعد التسجيل

اعداد قوائم الطالب الذين قاموا
ياسترداد ايقاف تسجليھم
 QP04‐ F2من قبل رئيس
الشعبة او من يكلفه

توقيع القوائم من قبل
رئيس الشعبة

توقيع نسخة من
قوائم الطالب

ارسال نسخة من قوائم
الطالب الذين قاموا
باسترداد ايقاف تسجليھم

ارسال نسخة من قوائم
الطالب الذين قاموا
باسترداد ايقاف تسجليھم

ترحيل وقوعات إيقاف
التسجيل على صحيفة الطالب
من قبل الموظف المختص
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ن
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س
جراء الخامس
ٕالاج
تترق ن القيد

 .1

ﻲ اﻟذي ﻳرﻳد ﺗرﻗﻳن اﻟﻘﻳد ﻓﻳﻳﻪ ،وﻣﺳدداً ﻟﻛﻛﺎﻣﻝ
اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
ب
 1-1ﻳﺟب أن ﻳﻛون
اﻟرﺳوم.

ﺳدﻳد اﻟرﺳوم اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
ﻠطﺎﻟب ﺗرﻗﻳن ﻗﻗﻳدﻩ إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳ
 2-1ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠط

أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻧﻲ.
ﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻﻳﺎً و
طﻠب ﺗرﻗﻳن اﻟﻘﻳﻳد إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼ
 3-1ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ط

ﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺳﻧداً ﻟﻠﻠﻘرار
 4-1ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب ﻓﻲ أأي وﻗت ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟذي ﻳرﻗن ﻗﻳدﻩ ﺣﻘﻪﻪ ﻓﻲ
) 200ﻳﻔﻘد اﻟط
 /111/ﺗﺎررﻳﺦ 07/1/15
ﻘطﺎع
أن ﺗﻌد ﻣدة اﻧﻘط
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ن
ﺳﺟﻳﻝ ،وﻳﺟوز ﻟﻪ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺗﻪ ﺑﻌد ﻣ وااﻓﻘﺔ رﺋﻳس اﻟﺟ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟ

اﻟﻘوواﻋد
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ وﻓق ﻘ
ﺳﻣوح إﺑﻘﺎؤﻩ ﻋ
ﺿﻣن اﻟﻣدد اﻟﻣﺳﻣ
ن
اﻟطﺎﻟب ﻧﺗﻳﺗﻳﺟﺔ ﺗرﻗﻳن اﻟﻟﻘﻳد ﻣن

ﻺﺑﻘﺎء(.
اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻺ

طﻼب
 5-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب ﺗرﻗﻗﻳن ﻗﻳد  TU--SM QP055-F1ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط

ﺳﺟﻝ أﺻوﻻً ﻓﻓﻲ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﺎﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ )ﻳﻳﺣق
ﻣﻌﺗﻣد أﺻوﻻ( ،وﻳﺳ
د
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ )ﻧﻣوذج
ﺑﺻورة ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور ﺑﻌد اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ر
ﻟﻠطﺎﻟب أنن ﻳﺣﺗﻔظ

طﻼب اﻟذﻳن رﻗﻧوا ﻗﻳدﻫم )ﻗﻗواﺋم
أو ﻣن ﻳﻛﻠﻔﻪ ﺑﺈﺈﻋداد ﻗواﺋم اﻟط
ﺷؤون اﻟطﻼب و
ن
س ﺷﻌﺑﺔ
 6-1ﻳﻘوم رﺋﻳس

ﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب واﺳم اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻛﻠﻳﺔ(
طﻠب وﺗﺎرﻳﺧﻪ ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟ
طﺎﻟب ،رﻗم اﻟط
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﻧﺎت :اﺳم اﻟط

ﺷؤون
ﺣﺎﻧﺎت وﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷ
ﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎ
ٕ ،TU-SMوارﺳﺎﻝ ﻧﺳ
T
Q
QP05-F2
ﻰ أن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌد ﺗووﺛﻳﻘﻬﺎ أﺻوﻻً ))اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻣن رﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ واﻟﻌﻣﻳد( ،ﻋﻠﻰ
ﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
اﻟطﻼب اﻟﻣ
اﻟدراﺳﻲ.
ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم د

ﺷﻌﺑﺔ
ﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﺑﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷ
وﻋﺎت ﺗرﻗﻳن اﻟﻘﻘﻳد ﻋﻠﻰ ﺻﺣﻳﻳﻔﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ
 7-1ﺗرﺣﻝ وﻗوﻋ
طﻼب.
ﺷؤون اﻟطﻼ

ب.
ﺻﻰ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب
ﺳﺑوﻋﺎً ﻛﺣد اﻗﺻ
 8-1ﺗﻌد ﻣدة ﺗﻧﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺟراء أﺳ

 2

اج ﻗﻳد أو وﻛﺎﻟﺔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 1-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب.
طﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻰ
 2-2إﺑراز اﻟﺑط
 3-2ﺻورة ﻋنن إﻳﺻﺎﻝ دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ.
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وﺗﻠﺻق ﻋﻠﻳﻪ اﻟطوااﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب ،ﺻ
ﻳن اﻟﻘﻳد اﻟﻣﻌﺗﻣﻣد ،ﻳؤﺧذ ﻣن ﺷ
 4-2طﻠب ﺗرﻗﻳن
.TU‐SM Q
QP05‐F1

.TU-SM Q
 5-2ﻧﻣوذج ﻗوااﺋم اﻟطﻼب اﻟذذﻳن رﻗﻧوا ﻗﻳدﻫﻫم QP05-F2
 6-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً.
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Syrian A
Arab Repubblic

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻌ

Ministry of Higher E
Education

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

………… Faculty of
…….

ﻛﻠﻳﺔ..............

اﻟرﻗم................... :

اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ااﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷﻷوﻟﻰ
طﻠب ﺗررﻗﻳن ﻗﻳد ﻲ
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب................................

ﺑن .......................

ﻲ.................ﻋﺎم .................
اﻟﻣوﻟود ﻓﻲ

وﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ .............................

اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﻛﻠﻳﺔ..............

اﻟﺳﻧﺔ ................ﻟﻠﻌﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ..............

وﺑرﻗم ﺟﺎﻣﻌﻲ ))(.....................
ﺦ 2007/1/15
رﻗم  /111/ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ رﻗ
ﺑﻌد اطﻼﻋﻲ ﻋ
 2اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﻳﻠﻠﻲ:
اﻟذي ﻳرﻗن ﻗﻳدﻩ ﺣﻘﻪﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟ
ﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ي
ﻳﻔﻘد اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ
ﺟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً.
ب ........................................................................................
ي وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب
أرﺟو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﻳن ﻗﻳدي
شخصية............................................... :
رقم البطاقة الش
مصدرھا ............................................................. :
تاريخ صدورھھا ..................................................... :
االسم:
التوقيعع:
الط
طوابع القانونية
طابع مالي

طابع بحث علمي

طاببع نقابة معلمين

حظة:
مالح
ً
ب إال من قبل صااحب العالقة حص
 -1ال يجوز تقديم ھذا الطلب
صرا أو من ينوب عنه بوكالة قانوونية.
ص
 -2تسليم الببطاقة الجامعية لللطالب من قبل االموظف
المختص في شعبة شؤوون الطالب.
 -3إرفاق برراءة ذمة موقعة أصوالً للطالب الذي يرقن قيده.

طالب
ش .الط
الموظف االمختص

الب
رئيس شععبة شؤون الطال
سم والتوقيع
االس

رئيس الدائررة
االسم والتوقييع

عميد اللكلية
د.............................. .

نسخة إلى :
المتحانات
شؤون طالب الكلية – شعبة اال
ب
شؤون
الطالب المركزية
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Tishreen University
Central Directorate of
Students’ Affairs & Examinations

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :

السيد مدير شؤون الطالب المركزية
نرسل إليكم أسماء الطالب الذين تقدموا بطلباتھم لترقين قيدھم في كلية  ........للعام الدراسي  20.........-.20........وفق البيانات التالية:
اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ

اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻻﺳم اﻟﺛﻼﺛﻲ

اﻟﺻف

اﻟﻘﺳم

رﻗم اﻟطﻠب

ﻣﻼﺣظﺎت

ﺗﺎرﻳﺧﻪ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
عميد كلية .................
.د......................... .

شؤون الطالب
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ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب ترقين قيد
 QP05- F1من قبل صاحب
العالقة او وكيله القانوني.

تسجيل الطلب اصوال بعد
استكمال متطلباته

اعداد قوائم الطالب الذين رقنوا
قيدھم  QP05- F2من قبل رئيس
الشعبة او من يكلفه

توقيع القوائم من قبل
رئيس الشعبة

اﻟﻌﻤﻴﺪ

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

يحق للطالب أن يحتفظ
بصورة عن الطلب
المذكور بعد التسجيل

توقيع نسخة من
قوائم الطالب

ارسال نسخة من قوائم
الطالب الذين رقنوا
قيدھم

ارسال نسخة من قوائم
الطالب الذين رقنوا
قيدھم

ترحيل وقوعات ترقين القيد
على صحيفة الطالب من قبل
الموظف المختص.
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

س
جراء السادس
ٕالاج
ّ
القيد للطالب اململرقن قيدﻩ
إعادة د

 .1

أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻧﻲ.
ﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻﻳﺎً و
طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻘﻳﻳد إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼ
 1-1ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ط

ﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺳﻧداً ﻟﻠﻠﻘرار
 2-1ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب ﻓﻲ أأي وﻗت ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟذي ﻳرﻗن ﻗﻳدﻩ ﺣﻘﻪﻪ ﻓﻲ
) 200ﻳﻔﻘد اﻟط
 /111/ﺗﺎررﻳﺦ 07/1/15
ﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌد ﻣدة
إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺳﺟﻳﻝ ،وﻳﺟوز ﻟﻪ اﻟﻌودة ‘إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺗﻪ ﺑﻌدد ﻣواﻓﻘﺔ ر س

طﺎﻟب ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗرﻗﻳن اﻟﻘﻳد ﻣﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﻣدد اﻟﻣﺳﻣوح إﺑﻘﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ وﻓق
اﻧﻘطﺎع اﻟط
اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺎﺎظﻣﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء(.

ﺣﺻﻝ
ﻳق ﻛﻠﻳﺗﻪ .وﻳﺣﺻ
ﻣوﺟﻬﺎً ﻟﻠﺳﻳد اﻟدﻛﺗوور رﺋﻳس اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ ﻋن طر ق
ﻬ
ﻋﺎدة اﻟﻘﻳد
 3-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب إﻋ

،(TU
U-SM QP
ﺻوﻻ P06-F1
ج ﻣﻌﺗﻣد أﺻ
ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ )ﻧﻣوذج
ﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة ﻋن
طﻠﺑﺎﺗﻪ )ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟب أن ﻳﺣ
ان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺗط
ﺻوﻻً ﻓﻲ دﻳون
وﻳﺳﺟﻝ أﺻ

(TU
رﻛﺎن )U-SM QP006-F2
ﺳﺟﻳﻝ( ،ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛ
ﻣذﻛور ﺑﻌد اﻟﺗﺳ
اﻟطﻠب اﻟﻣذ
ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ رﻗم وﺗﺎرﻳﺦ ﺗرﻗﻗﻳن اﻟﻘﻳد ،وﻣووﺛﻘﺔ أﺻوﻻً.

طﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟط
ﺻﻳﻝ وﺿﻊ اﻟط
ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺗﻔﺻ
ن
س ﺷﻌﺑﺔ
 4-1ﻳﻘوم رﺋﻳس
طﻠب اﻟﻣذﻛور ،ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﺳﻳد
ﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﻣﻣﻘﺗرح.
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ

ﺳﺟﻳﻝ ﻫذا اﻟط
ﺗﺗم إﺟراءات ﺗﺳ
ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻗﻳد اﻟطﺎﻟب ،م
ﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠ
 5-1ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﻘﺔ اﻟﺳﻳد ر س
طﺎﻟب
ﺟراء
 2007/1/15اﻟﻟﻣذﻛور ﻓﻲ إﺟ
ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻘرار  /1 11/ﺗﺎرﻳﺦ 1
ت
ﻋﺗﺑﺎر
أﺻوﻻً ،ﻣﻊﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋ

ﻋن ﻣوﺟﺑﺎت إﻋﺎﺎدة اﻟﻘﻳد.
ﺗرﻗﻳن اﻟﻘﻳدد ،وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ن

ﺳﻣﺎء اﻟطﻼب اﻟذﻳن أﻟﻐوا ﺗﺗررﻗﻳن
ﺷؤون اﻟطﻼب أو ﻣﻣن ﻳﻛﻠﻔﻪ ﺑﺈﻋدداد إرﺳﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﺳ
ن
س ﺷﻌﺑﺔ
 6-1ﻳﻘوم رﺋﻳس
ﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب واﺳم
طﻠب وﺗﺎرﻳﺧﻪ ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟ
طﺎﻟب ،رﻗم اﻟط
ﻗﻳدﻫم )ﻗواﺋﺋم ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت :اﺳم اﻟط

ٕ ،TUوارﺳﺎﻟﻬﺎﺎ إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ااﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻧﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ ﻣددﻳرﻳﺔ
ﻛﻠﻳﺔ( U-SM QP06-F3
اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻠ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌد ﺗوﺛﻳﻘﻬﺎ أﺻوﻻً )اﻟﺗوﻗﻳﻳﻊ ﻣن رﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ واﻟﻌﻣﻣﻳد(،
ﺔ
ﻳﺔ ﻓﻲ
طﻼب اﻟﻣرﻛز ﺔ
ﺷؤون اﻟط
اﻟدراﺳﻲ.
وذﻟك ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم د

وظف
ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظ
ﻗوﻋﺎت إﻋﺎدة اﻟﻘﻳد )اﻟﺗﺳﺟﻳﻳﻝ( ﻋﻠﻰ ﺻ
 7-1ﺗرﺣﻝ وﻗو
اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب.

ﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب
ﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎر ﺦ
 8-1ﺗﻌد ﻣدة ﺗﻧﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺟراء أﺳ
ب ﻛﺣد اﻗﺻﻰ.

Page 29 of 176

Issue Daate: 1/11/2015

Issue No.: 1

TU‐SSM QP06

تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

 2

اج ﻗﻳد أو وﻛﺎﻟﺔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 1-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب ،وﺗﻠﺻق ﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ
ﻋﺎدة اﻟﻘﻳد اﻟﻣﻌﻌﺗﻣد ،ﻳؤﺧذ ن
 2-2طﻠب إﻋﺎ
.TU‐SM Q
QP06‐F1

ﺻوﻻً .TU‐SM QP 06‐F2
رﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔ أﺻ
 3-2ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷر

.TU
ﻗﻳن ﻗﻳدﻫم U‐SM QP066‐F3
 4-2ﻧﻣوذج ﻗ وااﺋم اﻟطﻼب اﻟذذﻳن أﻟﻐوا ﺗر ن
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

………… Faculty of
…….

ﻛﻠﻳﺔ..............

اﻟرﻗم................... :

اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

ى
األولى
جامعية
ب إعادة قيد في المرحلة الج
طلب
س الجامعة
السيد األستاذ الدكتور رئيس
لية............................
ع/ط عمادة كلي
ع
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..............................
وﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ............................

وﻟود ﻓﻲ..................ﻋﺎم............
ﺑن ....................................اﻟﻣوﻟ
ﻛﻠﻳﺔ....................
اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﻠ

اﻟﺳﻧﻧﺔ............ﻟﻠﻌﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ................

وﺑرﻗم ﺟﺎﻣﻌﻲ ))(.....................
طﻠﺑﻲ ﺑرﻗم /
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ط
ﻗﻣت ﺑﺗرﻗﻳن ﻗﻳﻳدي ً
.2
ﺦ 2007/1/15
رﻗم  /111/ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ رﻗ
ﺑﻌد اطﻼﻋﻲ ﻋ
/

ﺗﺎﺎرﻳﺦ

/

/

أرﺟو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدﺗﻲ ﻰ
إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ ........................................ﻗﻗﺳم.....................................................
طاقة الشخصية....................... :
رقم البط
مصدرھھا....................................... :
صدورھا............................... :
تاريخ ص
االسم....................................... :
التوقيع:
الطواببع القانونية
طابع مالي

حث علمي
طابع بح

طابع نقابة معلمين

ﻣﻼﺣظﺔ:
ب ﻋﻧﻪ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ.
ﺻ ارً أو ﻣن ﻳﻧوب
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺻ
ب إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻ
 -1ﻻ ﻳﺟوز ﺗﻘدﻳم ﻫذا اﻟطﻠب

ف المختص
الموظف

الب
شية رئيس شععبة شؤون الطال
حاش

رئئيس الدائرة

عميد الكلية

ررئيس الجامععة
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

………………… Facultyy of

ﻛﻠﻳﺔ .......
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :





ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب...................

ﺑن  ............ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ .............
/ 20

ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ  ...............ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷ
ﺗﺷرﻳن ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ اﻟﺧﺎﺗم اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﺎم – ﻣوازي  -ﻗﻗﺑوﻝ ﺧﺎص )
اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻲ
اﻟﻌﺎم
اﻟدراﺳﻲ

اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
راﺳب
ﻣﺳﺗﺟد

ﺗوﻗﻳﻊ
اﻟﻣوظف
اﻟﻣﺧﺗص
واﻟﺧﺎﺗم

اﻟﻣوﻟود ﻓﻲ ....................

ﻋﺎم ...............

ﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ .......
اﻟﻣﺳﺟ

 20ﺑرﻗم ﺟﺎﻣﻣﻌﻲ ......................واﺧﺗﺻﺎص ......................
(

ﺑﻳﺎﻧﺎت وﺿﻊ اﻟطﺎﻟب )اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو اﻟﺣرﻣﺎن أو اﻹﻳﻘﺎف أو
اﻟﻧﻘﻝ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ و
أو ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ أو اﻟﺗررﻗﻳن ....اﻟﺦ

ﻹﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ
اﻟدورة اﻹ
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
اﻟﻔﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ

اﻣﺗﺣﺎﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟدورة
اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻧﺎﺟﺢ
ﻣﻧﻘوﻝ
راﺳب

رﺳﻣﻲ(
إن اﻟطﺎﻟب اﺳﺗﻧﻔﻔد  /ﻟم ﻳﺳﺗﻧﻔد ﻓرص اﻟﻟرﺳوب )ﻣﻊ اﻟﺧﺎﺗم اﻟرﺳ
رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب

ﺣﺎﻧﺎت
رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣ

رﺋﻳس اﻟداﺋرة

اﻻﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ............:

اﻻﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ...............

اﻻﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ................
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ﺗوﻗﻳﻊ
اﻟﻣﻣوظف
اﻟﻣﻣﺧﺗص
واﻟﺧﺎم

اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ

Syrian Arab Republic
Tishreen University
Central Directorate of
Students’ Affairs & Examinations

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :

السيد مدير شؤون الطالب المركزية
نرسل إليكم أسماء الطالب الذين تقدموا بطلباتھم إللغاء ترقين قيدھم في كلية  ........للعام الدراسي  ..................وفق البيانات التالية:
اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻻﺳم اﻟﺛﻼﺛﻲ

اﻟﺻف

اﻟﻘﺳم

رﻗم اﻟطﻠب

ﺗﺎرﻳﺧﻪ

دورة اﻻﻳﻘﺎف

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
عميد كلية .................
.د......................... .

شؤو ن الطالب
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ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
تقديم طلب اعادة القيد
 QP06- F1من قبل الطالب
او وكيله القانوني مرفقا به حياة
جامعية كاملة االركان
 QP06- F2وموثقة اصوال.

دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻴﺪ

رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

تسجيل الطلب اصوال بعد
استكمال متطلباته

يحق للطالب أن يحتفظ
بصورة عن الطلب
المذكور بعد التسجيل

قيام رئيس الشعبة بتفصيل
وضع الطالب على الطلب
المذكور مع بيان المقترح

توقيع الطلب
المقدم

يتم الموافقة على
الطلب

تتم إجراءات تسجيل الطالب
أصوالً

يقوم رئيس الشعبة أو من يكلفه
بإعداد إرسالية بأسماء الطالب
الذين ألغوا ترقين قيدھم

توقيع ارسالية اسماء
الطالب الذين الغوا
ترقين قيدھم

توقيع ارسالية اسماء
الطالب الذين الغوا
ترقين قيدھم

استالم ارسالية اسماء
الطالب الذين الغوا
ترقين قيدھم

استالم ارسالية اسماء
الطالب الذين الغوا
ترقين قيدھم

ترحيل وقوعات إعادة القيد
(التسجيل ) على صحيفة الطالب
من قبل الموظف المختص.
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ٕالاجراء السابعع
ٕالا
صدار وثيقة ددوام
استص

 .1

ﺳﺗﺻدار وﺛﻳﻘﺔ دوام ﻓﻳﻪ ،وﻣﺳ
 1-1ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﻳرﻳد اﺳﺗ
ﺳدداً
ﻟﻛﺎﻣﻝ اﻟرﺳﺳوم.

ﺷﺧﺻﻳﺎً.
إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷ
اﺳﺗﺻدار وﺛﻳﻘﺔ دوام ﻻ
ر
طﻠب
 2-1ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ط
ﻰ وﺛﻳﻘﺔ دوام.
اﻟﻣﻌﺎﻗب أو اﻟﻣﺳﺗﻧﻔد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ب
ﻠطﺎﻟب
 3-1ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠط

ﺳﻲ.
ﺳﺑوﻋﻳن ﻣن ﺑدء اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳ
أي وﻗت ﻣن اﻟﻌﺎﺎم اﻟدراﺳﻲ ،ﺷﺷرط ﻣﺿﻲ أﺳ
 4-1ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ااﻟطﻠب ﻓﻲ ي

ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
وﺛﻳﻘﺔ دوام ﻳﺣﺻﻝﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺷ
ﺔ
ﺳﺗﺻدار
طﺎﻟب ﺑطﻠب اﺳ
 5-1ﻳﺗﻘدم اﻟط
طﻠﺑﺎﺗﻪ
دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺗط
 ،(TUوﻳﺳﺟﻝ أﺻوﻻً ﻓﻲ و
U‐SM QP07‐F
ﻌﺗﻣد أﺻوﻻ F1
)ﻧﻣوذج ﻣﻌﺗ

ﻝ(.
)ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟﻟب أن ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة ﻋن اﻟﻟطﻠب اﻟﻣذﻛورر ﺑﻌد اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

ﺳم اﻟﻣﺧﺗص )إإن وﺟد( ،أو ﻧﻧﺎﺋب
ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺗدﻗﻳﻳق اﻟطﻠب ٕواﺣﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺳ
ن
 6-1ﻳﻘوم رﺋﻳ س ﺷﻌﺑﺔ
طﺎﻟب ﺑﻳﺎن ﻣددى اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﺎﻟدوام ﺧﻼﻝ ااﻟﻌﺎم
أﺣد ﻣدرﺳﻲ اﻟط
طﻠب ﻣن د
اﻟﻌﻣﻳد ،ﻟﻳﻘﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﺎﻟط
ﺳﺗﻧﻔﺎد
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﺑﻳﺎﺎن ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻼﻣﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻌﻘووﺑﺎت أو اﻻﺳﺗ
اﻟدراﺳﻲ .ووﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠب إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻ
إن وﺟد.

ﺧطوة
س ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب ﺑﺑﺈﻋداد وﺛﻳﻘﺔ دوام ) (TU‐SM QPP07‐F2ﺑﻌد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧ
 7-1ﻳﻘوم رﺋﻳس
وﺗوﺛﻳﻘﻬﺎ أﺻوﻻً .وﻣن ﺛم إﺣﺎﻟﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻳد ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻟﻠﺗوﺛﻳق.
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺗ

ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب.
ﻻﺳﺗﻼم اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺧﻼﻝ أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣﻣن ﺗﺎرﻳﺦ م
طﺎﻟب اﻟﺷﻌﺑﺔ ﻻ
 8-1ﻳراﺟﻊ اﻟط

 2

ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 1-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
اج ﻗﻳد.
ﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
 2-2اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟ

ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺑﺔ.
 3-2ﻣﻊ ﺻورة ﻋن إﻳﺻﺎﻝ ددﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺟ

ﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ
ﻼب ،وﺗﻠﺻق ﻋ
ﺻدار وﺛﻳﻘﺔ دوام اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ﻳﻳؤﺧذ ﻣن ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
 4-2طﻠب اﺳﺗﺻ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .TU‐SM QP07‐F 1

.(TU
 5-2ﻧﻣوذج وﺛﻳﻳﻘﺔ اﻟدوام )U‐SM QP07‐F2
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ﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬور ﺔ

Ministry of Higher Education
n

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreeen Universsity

ﺗﺷرﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷ

……… Facultty of
……………

ﻛﻠﻳﺔ............

اﻟرﻗم.................... :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.................. :

ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ووﺛﻳﻘﺔ دوام
طﻠب اﻟﺣﺻ
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳدد اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟﻟطﺎﻟب  ........... .....ﺑﺑن ..............اﻟﺳﻧﺔ  ................ .اﻟﻘﺳم/اﻟﻟﺷﻌﺑﺔ ............
أﻋرض ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ..................اﻟﻔﺻ
.
ﻲ
ﻣﻧﺣﻲ وﺛﻳﻘﺔ دوام ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
أرﺟو اﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻲ
ﺻﻝ .............
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻧﻳﺔ
ﻣﺎﻟﻲ
طﺎﺑﻊ ﻲ

طﺎﺑﻊﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ

طﺎﺑﻊ ﺑﺣث ﻋﻠﻠﻣﻲ
اﺳم اﻟطﺎﻟب وﺗوﻗﻳﻌﻌﻪ.................... :
م

ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻟﻣدرس اﻟﻣﺧﺗص
ص..................................................... ........................................... :
......................................................................................................................
اﻻﺳ
ﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ..........................

ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺷ
ت .................................................................................................
..............................................................................................................................
......................................................................................................................
ﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ..........................
اﻻﺳ
ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺻ ًار.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻻ ﻳﺟوز ﺗﻘدﻳم ﻫﻫذا اﻟطﻠب إﻻ ن

طﻼب ﻹﻋداد اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻠوﺑﺔ أﺻوﻻً.
إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻠﻳﺔ ....................
د........................... .
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ﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬور ﺔ

Ministry of Higher Education
n

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreeen Universsity

ﺗﺷرﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷ

……… Facultty of
……………

ﻛﻠﻳﺔ............

اﻟرﻗم.................... :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.................. :






إن اﻟطﺎﻟﻟب.....................

 .......واﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻌررﺑﻳﺔ ........
.
ﻓﻲ  .........ﻋﺎم
اﻟﻣوﻟود ﻲ

طﺎﻟب ﻣﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻳﺔ.........

ﻗﺳم ........ﻟﻠﻌﺎم اﻟد اررﺳﻲ ...................

اﻟﺳﻧﺔ...............

ﺟﺎﻣﻌﻲ  ........... .....ﻫو ﻣداوم ﺑﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻟﻐﺎﻳﺔ ...............
رﻗﻣﻪ اﻟﺟ

ﻣﻧظم اﻟووﺛﻳﻘﺔ

ﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب
رس

اﻻﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ ...... .....

ﺳم واﻟﺗوﻗﻳﻊ ...........
اﻻﺳ

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ ................
د......................... .
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ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
تقديم طلب استصدار وثيقة دوام
 QP07- F1من قبل الطالب
شخصيا ً ،شرط مضي اسبوعين من بدء
العام الدراسي

دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺨﺘﺺ ) إن وﺟﺪ( أو
ﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

اﻟﻌﻤﻴﺪ

تسجيل الطلب اصوال بعد
استكمال متطلباته

يحق للطالب أن يحتفظ بصورة
عن الطلب المذكور بعد
التسجيل

ا لطلب من أحد مدرسي
الطالب بيان مدى التزامه
بالدوام خالل العام الدراسي

تدقيق الطلب من قبل رئيس
الشعبة

احالة الطلب لبيان تقدم
الطالب لالمتحانات والعقوبات
او االستنفاذ ان وجد

إعداد وثيقة دوام QP07- F2
من قبل رئيس الشعبة

توقيع وثيقة الدوام

تسليم الطالب الوثيقة خالل اسبوع
على االكثر من تاريخ تقديم الطلب
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دليل إجراءات الط
طالب

ن
ٕالاجراء الثامن
ٕالا
استصدار ووثيقة الحياةة الجامعية
 
 1

ﻷﺻوﻝ.
ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ وﻓق اﻷ
ﻳﻊ اﻟطﻼب ﻣﻬﻬﻣﺎ ﻛﺎن وﺿﻌﻬﻬم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟ
 1-1ﻳﺣق ﻟﺟﻣﻳﻊ

.TU‐SM
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ M QP08‐F1
ﻲ
إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻠﺻق ﻋﻠﻳﻪ اﻟطﺎﺑﻊ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟﻟب ﺑطﻠب ﻰ

ﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺗﻣﺎرة ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
اﻟطﻼب وﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻳﺣﺻ
ب
ﻠب إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠب
اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ص
ظف
ﺳﺟﻼت اﻟطﺎﻟب ،وﺗﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣوظ
ت
ﻣن واﻗﻊ
) (TU‐SM QP08‐F2ن
ﺷؤون

اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻣن
ص
اﻟطﻼب ،وﻣن اﻟﻣووظف
ب
اﻟطﻼب ،ورﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون
ﻧﺎﺋﺑﻪ.
.
ﻟﻌﻣﻳد أو
رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻣن رﺋﻳس اﻟﻟداﺋرة ،وﻣن اﻟﻌ

 4-1ﻳﺳﺗﻠم اﻟطﺎﺎﻟب وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺣ
ﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻣن دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ أﺳﺑﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدم اﻟطﻠب ﻛﺣد
أﻗﺻﻰ.

  2

.TU‐SM
T
QP0
ﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﺻدار ووﺛﻳﻘﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ 08‐F1
 1-2طﻠب إﻟﻰ

 2-2ﻧﻣوذج اﻟﺣﻳﺎةة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ .TU‐SSM QP06‐FF2
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اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻌ
و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ

Ministry of Higher E
Education
Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻛﻠﻳﺔ..........

………… Faculty of
…………

اﻟرﻗم................... :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ
طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﺳﻧﺔﺔ..........

ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟﻟب..................

ن ............
ﺑن

اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ .................

ﻋ
ﻋﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷوﻝ ﻣرة...............

اﻟﻘﺳم//اﻟﺷﻌﺑﺔ .............

أﻋرض ﻣﺎ ﻳﻳﻠﻲ:
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ وﺛﺛﻳﻘﺔ ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷ
ﺿﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿ
ﻷرﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔﺔ أﺻوﻻً.

اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

طﺎﺑﻊﻊ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺑﺔ

ب.................... :
اﺳم اﻟطﺎﻟب
اﻟﺗوﻗﻳﻊ............................ :

ﺷؤون اﻟطﻼب
إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ب أﺻوﻻً
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ ................
د..................... .
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ
تقديم الطالب بطلب
استصدار وثيقة الحياة
الجامعيةQP08- F1

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
العودة إلى سجالت
الطالب والحصول على
المعلومات الالزمة

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة

اﻟﻌﻤﻴﺪ أو ﺋﺒﻪ

العودة إلى سجالت
الطالب والحصول على
المعلومات الالزمة

استصدار استمارة حياة
جامعية
 QP08- F2من واقع
سجالت الطالب

توقيع استمارة الحياة
الجامعية من
الموظف المختص
ورئيس الشعبة
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

ٕالاجراء التاسعع
ٕالا
ف درجات
الحصول ع ى كشف
 
 1

ﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻻ
ﺷف درﺟﺎت وﻓﻓق اﻷﺻوﻝ ﻲ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺷ
 1-1ﻳﺣق ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻼب اﻟﺣﺻ

طﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻣوذج طﻠب ﻛﻛﺷف درﺟﺎت ﻣن دﻳوان ااﻟﻛﻠﻳﺔ  TU‐SM QPP09‐F1ﻳﻘوم
 2-1ﻳﺣﺻﻝ اﻟط
ﺑﺈﻣﻼﺋﻪ.

ﺑﻛﺷف اﻟدرﺟﺎت
ﻣﺣﺎﺳب اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ اﻟﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ف
ب
ب إﻟﻰ
 3-1ﻳﺗوﺟﻪ اﻟطﺎﻟب

ب ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﺑﻪ إﺷﻌﺎر دﻓﻊﻊ اﻟرﺳوم وﺑراءءة ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً ﻣن
ُ 4-1ﻳﺳﺟﻝ اﻟطﻠب
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن اﻟطﻼب.
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ
ت
ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ،وﻳﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﺷﻌﻌﺑﺔ
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ أو ن
طﻠب ﻣن د
 5-1ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ اﻟط

ﺳﺟﻼت اﻹﻣﺗﺣ
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺈﻋﻋداد اﻟﻛﺷف ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳ
ظف اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻻ
 6-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظف
ﺣﺎﻧﻳﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧررى(.
ﺗﺷرﻳن( و ) TU‐SM QP099‐F3ﻟطﻼب اﻟﺟ
ﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷ
) TU‐SM QP09‐F2ﻟطﻼ

ظف ﺛﺎن ﻓﻲ ﻧﻧﻔس اﻟﺷﻌﺑﺔ ،ووﻣن ﺛم رﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ.
ق ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظ
وﻳﺗم اﻟﺗدﻗﻳق

ف ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻣوظف اﻟذي ﻗﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻩ ،ووﻣوظف اﻟﺗدﻗﻗﻳق ،ورﺋﻳس ﺷ
 7-1ﻳوﻗﻊ اﻟﻛﺷف
ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻧﺎت،
ﻷﺧﺗﺎم اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻓق اﻷﺻوﻝ ،وﺗوﻗﻊ ﻣن ﻋﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻧﻪ.
وﺗوﺿﻊ اﻷﺧ

ﻋﺷر
ﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋ
ﺧﻼﻝ ﻣدة أﻗﺻ
ﺷف اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣوﺛق ﻣن ددﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺧ
طﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻛﺷ
 8-1ﻳﺣﺻﻝ اﻟطﺎ
ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎررﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠﻠب.


 2

ﺳﺗﻌﺎض ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺻدﻗﻗﺔ
اءة اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ،وﻳﺳ
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺑر ة
 .1-2ﺻورة ﻣﺻ
ﻟﻠﺧرﻳﺞ.
ﻋن ﻣﺻدﻗﻗﺔ اﻟﺗﺧرج ر

ﺻﻳﺔ.
 .2-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
ﺷف.
 .3-2إﻳﺻﺎﻝ ﻣﺎﻟﻟﻲ ﺑرﺳوم اﻟﻛﺷ

.TU
 .4-2ﻧﻣوذج ﻋنن اﻟطﻠب U‐SM QP09‐F1

.TU
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن U‐SM QP099‐F2
ﺔ
 .5-2ﻧﻣوذج ﻛﺷﺷف اﻟدرﺟﺎت ﻟﻟطﻼب
.TU‐SM
 .6-2ﻧﻣوذج ﻛﺷﺷف اﻟدرﺟﺎت ﻟﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺎت اﻷﺧرى M QP09‐F33
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اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻌ
و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳمم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Ministry of Higher E
Education
Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻛﻠﻳﺔ............

………… Faculty of
…………

اﻟرﻗم................... :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

ﺷف درﺟﺎت
طﻠب اﻟﺣﺻووﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف
ط
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺳم/اﻟﺷﻌﺑﺔ .........
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟﻟب  ................ﺑن.............وااﻟدﺗﻲ...............اﻟﺳﻧﺔ...........اﻟﻘﺳ
ﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷ
اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ  ..............اﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻷوﻝ ﻣرة ﻋﺎم..................
أﻋرض ﻣﺎ ﻳﻳﻠﻲ:
ﺻوﻻً ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄﻧﻧﻧﻲ ﻣﺗﺧرج-ﻧﻧﺎﺟﺢ-ﻣﻧﻘوﻝ-راﺳب-
ﺿﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﻛﺷف ﻋﻼﻣﺎﺎت ﻣوﺛق أﺻ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿ
ﻣﺳﺗﻧﻔد ...إﻟﻟﺦ.
اﻟطوواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ

ﺣث ﻋﻠﻣﻲ
طﺎﺑﻊ ﺑﺣ
طﺎﻟب..................... :
اﺳم اﻟط
اﻟﺗوﻗﻳﻊ.......................... :

إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ت أﺻوﻻً
ﻋﻣﻳﻳد ﻛﻠﻳﺔ ..............
د........................
ربطا ً:
إشعار الدفع-براءة ذمة مووثق أصوالً
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اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔﺔ

Ministryy of Higher Education

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
م
و ازرة

Tishreeen Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳﻳن

…………
………… Faculty of

ﻛﻠﻳﺔ .............

ﺟﺎﻣﻌﺎت(
رﺟﺎت )ﻧﻣوذج ﺧﺎص ﻻ ﻳﺳﺗﻔﺎﺎد ﻣﻧﻪ ﺧﺎرج اﻟﺟ
ﻛﺷف در
اﺳم اﻷب ............... ...... :اﺳم اﻷم....................... :
اﻟطﺎﻟب وﻧﺳﺑﺗﻪ ........................ .....:م
ب
اﺳم
ﻳﺦ اﻟوﻻدة:
ﻣﻛﺎن وﺗﺎر ﺦ

/

ﺟﻳﻝ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺳﺟ

ﺟﻧﺳﻳﺔ................. ....... :
اﻟﺟ

/
/

/

ﻲ:
ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ............... . :اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
ت

ﻷوﻝ
اﻟﻔﺻﻝ اﻷو

- 20

ﻼﻣﺔ
اﻟﻌﻼ

ااﺳم اﻟﻣﻘرر

ﺗﺳﻠﺳﻝ

20

1

ﻋﻣﻣﻠﻲ
رﻗﻣﺎً

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

ﻧظري
رﻗﻣﺎً

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
رﻗﻣﺎً

ﻛﻛﺗﺎﺑﺔ

2
3
4
5
6
7
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﺎﻧﻲ
ﺗﺳﻠﺳﻝ

ﻼﻣﺔ
اﻟﻌﻼ

اﺳم اﻟﻣﻘرر

1

ﻋﻣﻣﻠﻲ
رﻗﻣﺎً

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

ﻧظري
رﻗﻣﺎً

اﻟﻣﺟﻣوع

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

رﻗﻣﺎً

ﻛﻛﺗﺎﺑﺔ

2
3
4
5
6
7
8


اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ:

اﻟﻣﻧظم:

اﻟﻣدﻗق:

رﺋﻳس ﻗﺳم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
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اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔﺔ

Ministryy of Higher Education

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
م
و ازرة

Tishreeen Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳﻳن

…………
………… Faculty of

ﻛﻠﻳﺔ .............

ﺟﺎﻣﻌﺎت(
رﺟﺎت )ﻧﻣوذج ﺧﺎص ﻻ ﻳﺳﺗﻔﺎﺎد ﻣﻧﻪ ﺧﺎرج اﻟﺟ
ﻛﺷف در

اﺳم اﻷب ............... ...... :اﺳم اﻷم....................... :
اﻟطﺎﻟب وﻧﺳﺑﺗﻪ ........................ .....:م
ب
اﺳم
ﺟﻧﺳﻳﺔ................. ....... :
اﻟﺟ
/ /
ﻳﺦ اﻟوﻻدة:
ﻣﻛﺎن وﺗﺎر ﺦ
20
- 20
ﻲ:
ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ............... . :اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
ت
/ /
ﺟﻳﻝ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺳﺟ
اﻟﻌﻼ
ﻷوﻝ
اﻟﻔﺻﻝ اﻷو
ﻼﻣﺔ
ااﺳم اﻟﻣﻘرر

ﺗﺳﻠﺳﻝ

1

ﻋﻣﻣﻠﻲ
رﻗﻣﺎً

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

ﻧظري
رﻗﻣﺎً

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
رﻗﻣﺎً

ﻛﻛﺗﺎﺑﺔ

2
3
4
5
6
7
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﺎﻧﻲ
ﺗﺳﻠﺳﻝ

ﻼﻣﺔ
اﻟﻌﻼ

اﺳم اﻟﻣﻘرر

1

ﻋﻣﻣﻠﻲ
رﻗﻣﺎً

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

ﻧظري
رﻗﻣﺎً

اﻟﻣﺟﻣوع

%
ﻛﺗﺎﺑﺔ

رﻗﻣﺎً

ﻛﻛﺗﺎﺑﺔ

2
3
4
5
6
7
8


اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ:
اﻟﻣدﻗق:

اﻟﻣﻧظم:

رﺋﻳس ﻗﺳم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﻳﺔ .....................

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ  ...........ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺻدق د

د.................... .



ار ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ رﻗم  47ﺗﺎرﻳﻳﺦ
ﺗﺷرﻳن ﻛﻠﻳﺔ  ...........وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻣﺎدة ) (8ﻣن ﻗرر
درﺳوا ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ر
ﻳﺳﺗﺧدم ﻟطﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ  ........اﻟذﻳن ﺳ
م



درس ﻫﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات ﻓﻲ ﺟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

 2013/9/29اﻟراﻏﺑﻳن ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن  -ﻛﻠﻳﺔ  ......اﻟﺗﻲ درﺳﺳوا ﻓﻳﻬﺎ.

وﺿﻌﻪ ﻧﺎﺟﺢ – راﺳب – ﻣﺗرﻓﻊ (.
ﻪ
 ﻋدم ذﻛﻛر ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟطﺎﻟب ))ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﳏﺎﺳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ

يحصل الطالب على طلب كشف
عالمات  QP09- F1ويقوم
بامالئه

استصدار ايصال مالي
بالرسوم القانونية المتوجبة

تسجيل الطلب مرفقا به
اشعار دفع الرسوم
وبراءة ذمة موثقة اصو الً

دفع قيمة الرسوم المترتبة

اﻟﻌﻤﻴﺪ
او ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

توقيع الطلب
المقدم

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

اعداد الكشف
 QP09- F2من قبل الموظف
المختص ومن واقع السجالت
االمتحانية

تدقيق الكشف من قبل موظف
ثان

تدقيق الكشف من قبل رئيس
الشعبة

تسليم الطالب كشف العالمات
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توقيع الكشف من قبل
الموظف الذي قام بإعداده،
وموظف التدقيق ،ورئيس
الشعبة ماتخألا عضوو ،
الرسمية وفق األصول
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ٕالاجراء العاشرر
ٕالا
صدار بيان باململعدل
استص

 .1

ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ووﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳﺎن ﻣﻌددﻝ.
 1-1ﻳﺣق ﻟﺟﻣﻳﻳﻊ اﻟطﻼب اﻟﺣ

اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﺣﺎﺎﺟﺗﻪ ﻟﺑﻳﺎن ﺑﻣﻌﻌدﻟﻪ اﻟﻣﺋوي ﻣﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻟطواﺑﻊ
ﺔ
إﻟﻰ دﻳوان
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟﺧررﻳﺞ ﺑطﻠب ﻰ
ﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ .TU‐SSM QP10‐F1
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﺣﺻ

ﺳﺟﻼت
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳ
ﺔ
ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺎت ﻟﺗﻧظﻳم اﻟووﺛﻳﻘﺔ
ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﺷ
ة
طﻠب ﻣن
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠ
ﺻوﻻً.
اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ أﺻ

اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ااﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺗﻧﺗﻧظﻳم اﻟوﺛﻳﻘﺔ  TU‐SSM QP10‐F22وﻣن ﺛم ﻳدﻗﻘﻬﺎ
ص
ﻣوظف
 4-1ﻳﻛﻠف اﻟﻣو
اﻟرﺳﻣﻲ.
.
ﻟﺧﺎﺗم
ﻣوظف آﺧرر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ ﻣﻣﻊ اﻟﺗوﺛﻳق واﻟﺧ

ان اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ﻣﺎدﻫﺎ أﺻوﻻً وﺗﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ دﻳو ن
ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎ
ة
 5-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟوﺛﻳﺛﻳﻘﺔ إﻟﻰ

ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم ااﻟطﻠب ﻛﺣد أﻗﻗﺻﻰ.
ﻼﻝ أﺳﺑوع ن
دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼ
طﺎﻟب اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻳ
 6-1ﻳﺳﺗﻠم اﻟط

  2

طﻠب اﺳﺗﺻدار وﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳﺎن ﺑﺎﻟﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻣﺋوي .TU‐SM QP10‐F1
 1-2ﻧﻣوذج طﻠ

. TU‐SM
ﻳﻘﺔ ﺑﻳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌددﻝM QP10‐F2
 2-2ﻧﻣوذج وﺛﻳﻘ
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ﻟاﻟرﻗم.................. :
اﻟﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :

ب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌدﻝ
طﻠب
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﺗﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن ...........

اﻟﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .................

ﻋﺎمم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷووﻝ ﻣرة...............

اﻟﺳﻧﺔ...........

ﺷﻌﺑﺔ................
اﻟﻘﺳم/اﻟﺷ

ﻲ:
ﻋرض ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أﻋ
ﻰ ﻣﻧﺣﻲ وﺛﻳﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻣﻣﺋوي ﻋﻠﻣﺎً أﻧﻧﻧﻲ ﻣﺗﺧرج /ﻏ
أررﺟو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﻳر ﻣﺗﺧرج ﺑﺑﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟدورة اﻟﻔﺻﻠﻳﺔ

 ............ﻣﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدرراﺳﻲ 20..... /20.........
اﻟﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ط

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ

طﺎﺑﻊ ﺑﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ
طﺎﻟب.................... :
اﺳم اﻟط
اﻟﺗوﻗﻳﻊ............................ :

إﻟﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أﺻووﻻً
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ ...............
د........................ .
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.................................................. //........./وﺗﻘدﻳر ....................
ﺻدار ﻗرار اﻟﻟﺗﺧرج أﺻوﻻً.
ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺑﺻدد إﺻ
ﻝ ﺑدﻳوان اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ ﺑرﻗم  /......../ﺗﺎرﻳﺦ  /20..../...../....أﻋط
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ اﻟﻣﺳﺟﻝ
طﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻳﻘﺔ وذﻟك
ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ررﻗم  /147/ﺗﺎرﻳﺦ .2010/7/22
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ر
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ﻣﻧظم اﻟوﺛﻳﻘﺔﺔ ..............

ﻣدﻗق اﻟوﺛﻳﻘﺔﺔ................. :

رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

رﺋﻳس اﻟداﺋرة

....................
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم الخريج بطلب لبيان معدله
المئوي  QP10- F1ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

توقيع الطلب

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

تنظيم وثيقة بيان بالمعدل
 QP10- F2من قبل
الموظف المختص من واقع
السجالت االمتحانية اصوالً.

تدقيق الوثيقة من قبل موظف
ثاني

تدقيق الوثيقة من قبل رئيس
الشعبة

تسجيل الوثيقة

توقيع الوثيقة مع وضع
الختم الرسمي

احالة الوثيقة واعتمادھا

تسليم الطالب الوثيقة خالل
اسبوع من تاريخ تقديم الطلب
كحد اقصى
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 1

ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻝ
طﻼب اﻟﻧظﺎﻣﻳﻳﻳن أن ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻ
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠط
اﻟﻣﻔﻘودة.

طﺎﻟب ﺑطﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳرﻳد
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟط
.TU‐SM Q
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻟﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ QP11‐F1

طﺎﻗﺔ(
ﻣﻛﺎن ﻓﻘدان اﻟﺑط
ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﻌﻌﻧﻲ )اﻟذي ﻳﻘﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺟﺎﺎﻝ ﻋﻣﻠﻪ ن
طﻠب إﻟﻰ م
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
طﻠب اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﻟﻳد
ﺣﻳث ﻳﺳﻠم اﻟط
ﻼزم أﺻوﻻً ،ﺣ
ﻹﺟراء اﻟﺿﺑط اﻟﻼ
ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ر
ة
ﺑﻣوﺟب ﺣﺎﺷﺷﻳﺔ ﻣن

ﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ أﺻوﻻً.
ﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌد ﺗﺳﺟ
ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼ

ﺷﻌﺑﺔ
طﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪﻪ إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ووﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺷ
ﻣﻊ ﺿﺑط اﻟﺷرط
 4-1ﻳﻌﻳد اﻟطﺎﻟﻟب اﻟطﻠب ﻊ
ﻼب ﻋن طرﻳق ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ﺷؤون اﻟطﻼب

ﺷؤون
ﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ﻋﻠﻰ إﻳﺻﺎﻝ ﻲ
ث ﻳﺣﺻﻝ ﻰ
طﺎﻗﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﻟﻣﻌﺗﻣدة ،ﺣﻳث
 5-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﻟﻟب رﺳوم اﻟﺑط
ﺳب اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻳﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ،وﻳرﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟطﻼب ﻳﺳدددﻩ ﻋﻧد ﻣﺣﺎﺳ

ﺿﺎﺋﻊ
ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿ
ﺔ
ﻳﻛﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ
 (TU‐SMب
 6-1ﻳﺣﺻﻝ اﻟﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺻدﻗﺔ )M QP01‐F3
)ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﺣﻣر( ﺗوﻗﻊ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب واﻟﻌﻣﻣﻳد أو ﻧﺎﺋﺑﻪ.

وﺧطواﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣن
و
ب ﻧص ﻫذا اﻹﺟراء
ﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب
 7-1ﻣدة اﻹﺟرراء ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر.
اﻟﺷرطﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋ
ﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺳﻠﻳم ﺿﺑط

اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺔ
ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن طﻼب
 8-1ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺿﺑﺑﺎرة اﻟطﺎﻟب ﻲ

  2

ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ .TU‐SM QPP11‐F1
ﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﺻدار ووﺛﻳﻘﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﺋﻊ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟ
 1-2طﻠب إﻟﻰ
TU‐SM QP01‐F3
Q
 2-2ﻧﻣوذج اﻟﺑﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ
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ن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

…………
………… Faculty of

ﻛﻠﻳﺔ.......

اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :

ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊﻊ ﺑطﺎﻗﺔ ﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ
ﺣﺻوﻝ ﻰ
طﻠب اﻟﺣ
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺳﻧﺔﺔ..........

ب...................
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب

.
...........
ن
ﺑن

اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ..................
ﻲ
اﻟرﻗم

ﻷوﻝ ﻣرة................
ﻋﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷ
ﻋ

اﻟﻘﺳم/ااﻟﺷﻌﺑﺔ ..............

أﻋرض ﻣﺎ ﻳﻠﻠﻲ:
ن ﺑطﺎﻗﺗﻲ اﻟﺟ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﺑددﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻋن
ﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿﻝ
ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ٕواﺣﺎﻟﺗﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺔ ﻹﺟراء

اﻟﺿﺑط اﻟﻼززم أﺻوﻻً.

اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺑﺔ

طﺎﺑﻊﻊ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ
اﺳم اﻟطﺎﻟب................ :
اﻟﺗوﻗﻗﻳﻊ..................... :

إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻷﺳﺗﺎذ اﻟددﻛﺗور رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻗﻳﺎدة اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ااﻟﻼذﻗﻳﺔ
ب
ﻰ إﺣﺎﻟﺔ
ﺿﻝ ﺑﺎﻹطﻼع واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳرﺟﻰ اﻟﺗﻔﺿ
ﺿﺑط اﻟﻼزم اﻟﻣﻣﺗﻌﻠق ﺑﻔﻘدان اﻟطﺎﻟب ﻟﺑطﺎﻗﻗﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ واﻹﻋﺎدة.
ﻹﺟراء اﻟﺿ
ﻳد ﻛﻠﻳﺔ ..........
ﻋﻣﻳد
د.................. .
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻌﲏ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

ﳏﺎﺳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب استصدار بدل ضائع
بطاقة جامعيةQP11- F1
ملصقا ً عليه الطوابع القانونية

تسليم الطلب لصاحب العالقة
بعد تسجليه.

تسجيل الطلب مع
ضبط الشرطة

وضع حاشية على الطلب

تأشير الطلب

اجراء الضبط الالزم
اصوالً

احالة الطلب

استصدار بطاقة مصدقة
يكتب عليھا نسخة ثانية بدل
ضائع باللون األحمر

توقيع البطاقة
المصدقة

دفع الرسوم المترتبة

استصدار ايصال مالي
بالقيمة المدفوعة ويرفق
مع المعاملة

توقيع البطاقة المصدقة

تسليم الطالب البطاقة
الجامعية بدل ضائع
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
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شر
ٕالاجرراء الثاني عش
خدمة العلم
ة
ضائع وثيقة تأجييل من
استصدار بدل ع
 
 1

ﺧدﻣﺔ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣن ﺧ
اﻟﻧظﺎﻣﻳﻳن أن ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻ
ن
طﻼب
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼ
اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻔﻘﻔﻘودة.

ﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟطو ﺑﻊ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب ) (TU‐‐SM QP12‐F1إﻟﻰ دﻳوانن اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣ ﻘ
اﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣﻣﺑﻳﻧﺎً
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﺋﻊ وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝﻝ ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻟﻌﻠم اﻟﻣﻔﻘودة.
ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳررﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ

ﻹﺟراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣوﺟب ﺣﺎﺎﺷﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﺎددة اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺟ
ﻲ
طﻠب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
ﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳواان اﻟﻛﻠﻳﺔ أﺻووﻻً.
أﺻوﻻً ،ﺣﺣﻳث ﻳﺳﻠم اﻟطﻠﻠب اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﺎﻟﻳد ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌد ﺗﺳ

ﺷؤون
وﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ﻪ
ﺳﺟﻳﻠﻪ
ﺷﺎر إﻟﻳﻪ إﻟﻰ دﻳﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﺳ
ﻣﻊ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺷ
 4-1ﻳﻌﻳد اﻟطﺎﻟﻟب اﻟطﻠب ﻊ
اﻟطﻼب ﻋﻋن طرﻳق ﻋﻣﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ.

ﻳﻛﺗب
 ،(TU‐ SMﻳﻛ
M QP01‐F5
 5-1ﻳﺣﺻﻝ اﻟﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ووﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠﻠم اﻟﻣﻔﻘودة )5
ﻗﻊ ﻣن ﺷؤون ااﻟطﻼب واﻟﻌﻣﻳﻳد أو ﻧﺎﺋﺑﻪ.
)ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر( ﺗوﻗﻊ
ن
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺳﺧﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ

ﻹﺟراء وﺧطواﺗﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ
ب ﻧص ﻫذا اﻹ
 6-1ﻣدة اﻹﺟرراء ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻷﻛﺛر.

اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺔ
ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن طﻼب
 7-1ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺿﺑﺑﺎرة اﻟطﺎﻟب ﻲ

 
 2

ﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﺻدار ﺑددﻝ ﺿﺎﺋﻊ وﺛﻳﻘﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻣﻔﻘودة
 .1-2طﻠب إﻟﻰ
.TU‐SM Q
QP12‐F1

 .2-2ﻧﻣوذج ﻣﻣﺻدﻗﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم
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اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ر

Ministry of Higher E
Education

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

………… Faculty of
…………

ﻛﻠﻳﺔ.......
اﻟرﻗم................... :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

ﺿﺎﺋﻊ ﻋن ﺧددﻣﺔ اﻟﻌﻠم
طﻠب اﻟﺣﺻووﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻳﻘﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎ
ط
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﺗور ﻋﻣﻳد ااﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﺳﻧﺔﺔ..........

ب...................
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب

.
...........
ن
ﺑن

ﻲ
اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ..................

ﻋﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷ
ﻋ
ﻷوﻝ ﻣرة................

اﻟﻘﺳم/ااﻟﺷﻌﺑﺔ ..............

أﻋرض ﻣﺎ ﻳﻠﻠﻲ:
إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠﻠم ٕواﺣﺎﻟﺗﻲ ﻰ
ن وﺛﻳﻘﺔ ﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﺑددﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻋن
ﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿﻝ
ﻹﺟراء اﻟﺿﺑﺑط اﻟﻼزم أﺻ
ﺻوﻻً.
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻊ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ

ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ
طﺎﺑﻊ ث
اﺳم اﻟطﺎﻟب................ :
اﻟﺗوﻗﻗﻳﻊ..................... :

ﺔ
اﻟﻛﻠﻳﺔ
إﺣﺎﻟﻟﺔ ﻋﻣﺎدة

إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔﺔ ...................
ﻰ
ﻋﺎدة.
ﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧدﻣﻣﺔ اﻟﻌﻠم واﻹﻋ
ﺑﻔﻘدان اﻟطﺎﻟب ﻟوﺛﻳﻘ
ن
ﺿﺑط اﻟﻼزم اﻟﻣﻣﺗﻌﻠق
ﺟﻰ إﺟراء اﻟﺿ
ﻳرﺟ
ﻳد ﻛﻠﻳﺔ ..............
ﻋﻣﻳد
د.
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻌﲏ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

تقديم طلب استصدار بدل
ضائع وثيقة تأجيل من خدمة
العلم  QP12- F1ملصقا ً
عليه الطوابع القانونية

تسليم الطلب الى صاحب
العالقة بعد تسجليه.

وضع حاشيةعلى
الطلب

تنظيم لضبط الالزم
اصوالً

تسجيل طلب الطالب
مع ضبط الشرطة

استصدار وثيقة تأجيل من خدمة
العلم المفقودة QP01-F5
يكتب عليھا نسخة ثانية بدل
ضائع باللون األحمر

تأشير الطلب

توقيع الوثيقة

توقيع الوثيقة

تسليم الطالب وثيقة التأجيل
بدل ضائع
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ٕالاجرراء الثالث ععشر
استصدار بدل تالف بطااقة جامعية
  1

طﻠب ﻟﻠﺣﺻوﻝﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟﻟف ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
اﻟﻧظﺎﻣﻳﻳن أن ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑط
ن
ﻼب
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼ

U‐SM QP13‐F
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب F1
 TUإﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣﺑﻳﺑﻳﻧﺎً

ﺗﺎﻟف ﻟﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﻣرﻓﻘﺎً ﻣﻣﻌﻪ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ف
ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳررﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ

.
اﻟﻼزم.
اﻟطﻼب ﻋن طرﻳق ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻹﺟراء
ب
طﻠب إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠ

طﺎﻗﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋن طرﻳق ﻣﺣﺎﺳب اﻟﻛﻠﺑﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ
 4-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﻟﻟب رﺳوم اﻟﺑط
ﻓق ﻣﻊ اﻟطﻠب.
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻣدﻓوﻋﺔ ،وﻳر ق
إﻳﺻﺎﻝ ﻣﺎ

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف
طﺎﻗﺔ ﺟدﻳدة ) (TU‐‐SM QP01‐F33ﻳﻛﺗب ﻋ
ﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺑط
 5-1ﻳﺣﺻﻝ اﻟط
طﻼب -اﻟﻌﻣﻳد أو ﻧﺎﺋﺑﻪ.
)ﺑﺎﻟﻠون اﻷﻷﺣﻣر( ﺗوﻗﻊ ﻣﻣن ﺷؤون اﻟط

اﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻠﻰ
ب ﻧص ﻫذا اﻹﺟراء وﺧطو ﻪ
طﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب
 6-1ﻣدة اﻹﺟ اراء ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣط
اﻷﻛﺛر.

اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺔ
ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن طﻼب
 7-1ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺿﺑﺑﺎرة اﻟطﺎﻟب ﻲ

 
 2

.TU‐SM QP13‐F1
Q
 1-2طﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﺻدار وﺛﻳﻳﻘﺔ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
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اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌررﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ

Ministry of Higher Education
E

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

………… Faculty of
…………

ﻛﻠﻳﺔ............
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :

ف ﺑطﺎﻗﺔ ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
ﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف
ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻟﺣ
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳد ااﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺳﻧﺔﺔ..........

ب..................
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟب

ن ...........
ﺑن

اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ .................

ﻋ
ﻋﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷوﻝ ﻣرة...............

ﻗﺳم ................

أﻋرض ﻣﺎ ﻳﻳﻠﻲ:
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﺑددﻝ ﺗﺎﻟف ﻋن ﺑطﺎﻗﺗﻲ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟطﻠب.
ﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿﻝ

اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧو
ﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊﻊ ﻣﺎﻟﻲ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ

ث ﻋﻠﻣﻲ
طﺎﺑﻊ ﺑﺣث
اﺳم ااﻟطﺎﻟب............... :
اﻟﺗوﻗﻳﻳﻊ...................... :

ب أﺻوﻻً.
ﺷؤون اﻟطﻼب
إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﻳﺔ .................
د........................ .
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم الطلب بطلب استصدار
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شر
ٕالاجرراء الرابع عش
خدمة العلم
ة
تالف وثيقة تأجييل من
استصدار بدل ف
 
 1

ﺧدﻣﺔ
ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻋن ووﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻝ
اﻟﻧظﺎﻣﻳﻳن أن ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻ
ن
طﻼب
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼ
اﻟﻌﻠم.

 TUإﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟطو ﻊ
طﺎﻟب ﺑطﻠبU‐SM QP14‐F1
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎ
اﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣﻣﺑﻳﻧﺎً
ﺗﺎﻟف وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم ،ﻣرﻓﻘﺎً ﻣﻌﻪ اﻟووﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ف
ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳررﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ

.
اﻟﻼزم.
اﻟطﻼب ﻋن طرﻳق ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻹﺟراء
ب
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠﻠب إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون

ﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺗﺗﺎﻟف
ﻳﻛﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺳﺧ
 (TU‐SMب
M QP01‐F5
 4-1ﻳﺣﺻﻝ اﻟﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ووﺛﻳﻘﺔ ﺟدﻳدة )5
ﻼب واﻟﻌﻣﻳد أو ﻧﺎﺋﺑﻪ.
)ﺑﺎﻟﻠون اﻷﻷﺣﻣر( ﺗوﻗﻊ ﻣﻣن رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ

ب ﻧص ﻫذا اﻹ
 5-1ﻣدة اﻹﺟرراء ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب
ﻹﺟراء وﺧطواﺗﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺛر.

اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺔ
ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن طﻼب
 6-1ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺿﺑﺑﺎرة اﻟطﺎﻟب ﻲ

 
 2

.TU
ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم U‐SM QP14‐FF1
 1-2طﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﺻدار وﺛﻳﻳﻘﺔ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧ
.TU‐‐ SM QP01‐ F5
ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم F
ﺻدﻗﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺧ
 2-2ﻧﻣوذج ﻣﺻ
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M
Ministry of H
Higher Educcation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
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ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

F
……………… Faculty of
…
……

ﻛﻠﻳﺔ............
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺗﺗﺎﻟف وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠمم
طﻠب
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ

ﺑن .................

ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

واﻟدﺗﻲ...............

اﻟﺳﻧﺔ ...........

ﻗﺳم  .................ﻟﻠﻌﺎم ااﻟدراﺳﻲ .20...... / 20.....
ﺗﺎﻟف ﻣﺻدﻗﺔ ﺗﺄﺄﺟﻳﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻟﻌﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ .وأرﻓق رﺑطﺎً :
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ف
 -1اﻟﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.

 


اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ط

طﺎﺑﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ

اﺳم اﻟطﺎﻟب..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ﻹﺟراء اﻟﻼزم أﺻوﻻً.
ﺷؤوون اﻟطﻼب ﻹ
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﻳﺔ ............
د...................... .
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ٕالاجراء الخامس ععشر
الحصول ع ى مصدقةة التخرج
 
 1

ار اﻟﺗﺧرج أﺻووﻻً.
ﻟب اﻟﻣﺗﺧرج اﻟﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدﻗﺔ ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﻌﻌد ﺻدور ﻗرر
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟب

ﺷؤون
TU-SMإﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب M QP15-F1
ﺻوﻻً ،ووﺛﻳﻘﺔ ﺗﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم أو وﺛﻳﻘﺔ إﻋﻔﺎء ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن
اﻟطﻼب ﻣررﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺑراءة ذذﻣﺔ ﻣوﺛﻘﺔ أﺻ
ﺑﻧك اﻟدم ،ووﺗﻌﺗﻣد وﺛﻳﻘﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﺣﺻ اًر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻣﻳدد اﻟﻛﻠﻳﺔ.

طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ.
ﻗﺑﻝ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻳﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
 3-1ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ااﻟطﻠب ﻣن ﻝ
اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗﻧظﻳم وﺛﻳﻘﻘﺔ اﻟﻣﺻدﻗﺔ M QP15‐F2
ص
وظف
 4-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظ
) TU‐SMﻣﻝء اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘرار ذات
ﺔ
اﻟطﺎﻟب وﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ(
ب
ﺑﺎﻟطﺎﻟب( ﻋﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺗﻳن )ﻧﺳﺧﺔ
ﺻدﻗﺔ.
ﺻص ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻ
ﻲ اﻟﺣﻘﻝ اﻟﻣﺧﺻ
ظم ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻛﻝ طﺎﻟب ،وﻣن ﺛم ﻳﻘوم اﻟﻣﻧظ

اﻟطﻼب ﻟﻠﺗدﻗﻳق واﻟﺗووﺛﻳق )ﻳوﻗﻊ اﻟﻣﻣدﻗق
ب
اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷﺷؤون
ص
ﺻدﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻣووظف
 5-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟﻣﺻ
ﻣﻊ ذﻛر اﺳﺳﻣﻪ اﻟﺻرﻳﺢ ووﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗدﻗﻳق ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﻣﺻدﻗﺔ إﺷﻌﺎ اًر ﺑﺣدوث ﻋﻣﻠﻳﻳﺔ اﻟﺗدﻗﻳق(.

طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺻدﻗﺔ ﺑﺧﺎﺗم ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
 6-1ﺗﺧﺗم اﻟﻣﺻ
ﻳﺔ إﺷﻌﺎ اًر ﺑﺣدووث ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗددﻗﻳق.

طﻼب اﻟﻣﻧظﻣﺔﺔ ﻟﻬﺎ
ﺿﻣن أﺳﻣﺎء اﻟط
TU‐SM Qﺗﺗﺿ
ﺑﻣوﺟب إرﺳﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻳﺔ QP15‐F3
ب
ﺻدﻗﺎت
 7-1ﺗرﺳﻝ اﻟﻣﺻ
ﻳﺔ.
طﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ
اﻟﻣﺻدﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻣوﻗﻌﻌﺔ ﻣن ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻣدﻳﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط

ظف اﻟﻣﺧﺗص ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗددﻗﻳق
اﻟﻣرﻛززﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوظ
ﻛ
ﺻدﻗﺎت ﻓﻲ ﻣددﻳرﻳﺔ ﺷؤون ااﻟطﻼب
 8-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟﻣﺻ
ﻳﺦ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﺛﺎﻧﻧﻲ.
ظف اﻟﻣدﻗق ﻣﻊﻊ ذﻛر اﺳﻣﻪ ااﻟﺻرﻳﺢ وﺗﺎر ﺦ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧد اً ﻟﻘرار اﻟﺗﺧرج ،وﻳوﻗﻊ اﻟﻣوظ

،
ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣررﻛزﻳﺔ ﺳﻧداً ﻟﻠﺗﺗدﻗﻳق
ن
ﺑﺗوﻗﻳﻊ ﻣدﻳر
ﻊ
ﺻدﻗﺎت
 9-1ﺗؤﺷر اﻟﻣﺻ
اﻟﺳﺎﺑق ،وﺗﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺳﻣﻲ(.
ﻻ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ )ﺗﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻣﻳد ﻣﻣﻊ اﻟﺧﺎﺗم اﻟرﺳ
ﺑﻣوﺟب دﻓﺗﺗر ذﻣﺔ أﺻوﻻً ،وﺗوﺛق أﺻو ً

ﻧظﻣﺔ
ﺑﻣوﺟب إرﺳﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧظ
ب
ﺧﺗص
ﻗﺑﻝ ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺧ
 10-1ﺗرﺳﻝ اﻟﻟﻣﺻدﻗﺎت ﻟﻠﺗووﺛﻳق ﻣن ﻝ
أﺻوﻻً

ﺻدﻗﺎت.
ﻼب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻ
 TU‐SMﺗﺗﺿﻣﻣن أﺳﻣﺎء اﻟطﻼ
M QP15‐F4

وﻛﺎﻟﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﺔ
ﺷﺧﺻﻳﺎً أو ﻟوﻛﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب
ﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷ
 11-1ﺗﺳﻠم اﻟﻣﻣﺻدﻗﺔ ﻟﺻﺎﺣ
ﺧﺎص
طﻼب ،وﻳدون ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺧﺎ
ﺻدﻗﺎت ﻓﻲ ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
اﻟﻣوظف اﻟﻟﻣﺧﺗص ﺑﻌﻣﻠﻳﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺻ
وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺗﻼم ووﺗوﻗﻳﻌﻪ إﺷﻌﺎ اًر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم.
ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠم ر
 TU‐SMت
M QP15‐F5

ﺻﻠﺔ
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟووﺛﺎﺋق ذات اﻟﺻ
 12-1ﺗﺣﺗﻔظ ااﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﺄروﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻧﺳﺧﺔﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ
وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ وﻓق ااﻟﻌﺎم
ﺻﺔ ﺑﻌد ﺗرﻗﻳم اﻟﻣﺟﻠدات ﺗ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدﻗﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻ
ﺑطﻠب اﻟﺣﺻ

اﻟدراﺳﻲ.

Page 69 of 176

Issue Daate: 1/11/2015

Issue No.: 1

TU‐SSM QP15

تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب
طﻠب ،ﺷرﻳطﺔ ﺻدور ﻗرار اﻟﻟﺗﺧرج.
اﻹﺟرراء ﺷﻬر ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻣن ﺎﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟط
 13-1ﻣدة ﺟ

 2

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدﻗﺔ .TU‐S M QP15‐F1
ب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
 1-2ﻧﻣوذج طﻠب
 2-2ﺑراءة ذﻣﺔ أﺻوﻟﻳﺔ.

ﺻﻳﺔ.
 3-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

وﺛﻳﻘﺔ إﻋﻔﺎء ﻣﻌﺗﻣددة.
 4-2وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم أو ﺔ

.TU
ﻣﻊ اﻷروﻣﺔ U‐SM QP15‐FF2
 5-2ﻧﻣوذج وﺛﻳﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣﺻدﻗﺔ ﻣ

.TU‐SM
T
اﻟﻣﺻدﻗﺎت إﻟﻰ ﺷؤون اﻟطﻼب QP155‐F3
ت
 6-2ﻧﻣوذج إرﺳﺳﺎﻟﻳﺔ

.TU
ﻗﺎت إﻟﻰ ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﺔ اﻟﻣﺧﺗص U‐SM QP15‐F4
 7-2ﻧﻣوذج إرﺳﺳﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻد ت
.TU‐SM
اﻟﻣﺻدﻗﺎت M QP15‐F5
ت
 8-2ﻧﻣوذج ﺳﺟﺟﻝ
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ﺳورﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬوورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳ

Ministry of Higher Education

و ازرة اﻟﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreen University

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

… Faculty of
………………
……

ﻛﻠﻳﺔ........

اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................ :

ب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدﻗﻗﺔ اﻟﺗﺧرج
طﻠب
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻘدﻣﻣﻪ.....................

ﺑن  .................واﻟدﺗﻲ...............

ﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻲ  ..................ﻟﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
اﻟﺳﻧﻧﺔ  ..........ذو اﻟرﻗم اﻟﺟ

/ 20

ب ﻛﻠﻳﺔ ...............
ﻣن طﻼب
.20

ت
ﻲ ،ﻋﻠﻣﺎً أﻧﻲ ﺗﺧرﺟت ﺑﻧﺗﺗﻳﺟﺔ
ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ
ﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﻣﺻ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدورة

...........

ﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ررﻗم /
ﺑﻣوﺟب ﻗرار س
ﺟ
ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدرراﺳﻲ20 / 20 :

ﻲ ﻗرار اﻟﺗﺧرج ﻫو )
ورﻗمم ﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻓﻲ

 /ﺗﺗﺎرﻳﺦ

/ /

( وأرﻓق رﺑطﺎً اﻷوراق اﻟﺗﺎﻟﻳﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

( وﺗﻘدﻳري ﻫﻫو )

ج:
ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧررج
ﺑﺎﻟﺣ
 -1ﺑراءة ذﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ.

ﻳﺔ.
 -2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺻدﻗﺔ أﺻوﻻً.
ﻋﻔﺎء ﻣﻌﺗﻣدة وﻣﺻ
 -3وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم أو وﺛﻳﻘﺔ إﻋ
 -4اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﻻﺣﺗرام

طواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟط
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳم اﻟطﺎﻟب..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ن ﻗرار اﻟﺗﺧرج
اﻟطﻠب وﺗدﻗﻳق اﻟﻣﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوااردة ﻓﻳﻬﺎ ﻣن
ب
ﺻﺎﺣب
ﻹﻋداد اﻟﻣﺻدﻗﻗﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ﺻ
ن اﻟطﻼب ﻹ
إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون
ﻋد اﻟﺗﺑﻌﺔ.
ﺣﺎﻧﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﻳﺔ وﻓق اﻟﻘواﻋ
طﻼب واﻻﻣﺗﺣ
ق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊﻊ اﻟطﻠب ،ورﻓﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدﻳررﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
واﻟﺗﺄﺄﻛد ﻣن اﻷوراق

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ ................
د...................... .
ت اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺻ
ت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،ﺗم ﺗدﻗﻳق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
طﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
إﻟﻰ ﻣﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﻌﺎﺎﺋدة ﻟﻠطﺎﻟب ........................... :اﺳﺗﻧﺎدداً

إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن رﻗم /

ﺦ
 /ﺗﺎرﻳﺦ

/

/

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺔ
واﻷوراق

اﺳم اﻟﻣووظف اﻟﻣدﻗق...................:
اﻟﺗوﻗﻳﻊ................... :

ﺗﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗدﻗﻳق:
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Ministry of
o Higher Edducation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreen University

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

…………… Faculty off
………

ﻛﻠﻳﺔ ............
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ
اﻟﺳﻳﻳد ﻣدﻳر ﺷؤؤون اﻟطﻼب
ﻋدد )  (............................................................................................ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺗﺗﺎﻟﻳﺔ:
ق رﺑطﺎً ﻣﺻدﻗﻗﺎت ﺗﺧرج ﻋد
ﻧرﻓق
 -2براءة ذمة
صدقة
 -1طلب مص
-4وﺛﻳﻘﺔ ﻣﻌﺳﻛﻛر إﻧﺗﺎﺟﻲ
 -3وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم أو إﻋﻔﻔﺎء
واﻟﻌﺎﺎﺋدة ﻟﻛﻝ ﻣن::
-1

-6

-2

-7

-3

-8

-5

-10

-9

-4

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ ...............
ﻋ
د...................... .
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M
Ministry of H
Higher Educcation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

T
Tishreen Unniversity

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

F
……………… Faculty of
…
……

ﻛﻠﻳﺔ ............
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

اﻟﺳﻳد اﻷﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗوور ﻧﺎﺋب رﺋﻳﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻟطﻼب
طﻼب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم اﻟﻣﺗﺗﺧرﺟﻳن ﻣن ﻛﻠﻳﺔ ...........وﻋددﻫم /
ت اﻟﺗﺧرج ﻟﻠط
ﻝ إﻟﻳﻛم ﻋدداً ﻣن ﻣﺻدﻗﺎت
ﻧﺣﻳﻝ

اﻋﺗﻣﻣﺎدﻫﺎ أﺻوﻻً.
-1

-11
1

-2
21

-2

-12
2

-2
22

-3

-13
3

-2
23

-4

-14
4

-2
24

-5

-15
5

-2
25

-6

-16
6

-2
26

-7

-17
7

-2
27

-8

-18
8

-2
28

-9

-19
9

-2
29

-10

-20
0

-3
30

ﻰ
 /ﻳرﺟﻰ

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ .........................
د................................. .
إﻟﻰ ﻋﻣﺎدة ﻛﻠﻳﺔ  ............................................................ﻧﻌﻳد إﻟﻳﻛﻛم اﻟﻣﺻدﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺑﻌدد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
ﺷؤون اﻹدارﻳﺔﺔ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷ
اﻟدﻛﺗور ............................
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Tishrreen University

ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

Facu
…………… ulty of
………

ﻛﻠﻳﻳﺔ .............

ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج
ﺔ
ﻳن اﺳﺗﻠﻣوا
اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﺧرﺟﻳن اﻟذﻳن
ب
ﺟدووﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎء
ت

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻻﺳم واﻟﺷﻬرة
اﻻ

اﻷب
ﻷب

اﻷم

ﻣﻛﺎن ووﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة

ﻣﺣﺎﻓظﺔﺔ اﻟﺗوﻟد

اﻟﺟﻧس

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

اﻟﺗﻘدﻳﻳر اﻟﻌﺎم

اﻟﻣﻌدﻝ

ﻣﺣﻝ ورﻗم اﻟﻘﻳد

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
1
.11
1
.12
1
.13
1
.14
1
.15
1
.16
1

Page 75 of 176

Issue Date: 1/11
1/2015

Issue No
o.: 1

TU‐SM QP15‐FF5

اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻬوﻳﺔ ااﻟﺷﺧﺻﻳﺔ



دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ
تقديم الطالب بطلب
 QP15- F1مرفقا
به براءة ذمة موثقة
أصوالً ،ووثيقة تبرع
بالدم أو وثيقة إعفاء
يحصل عليھا من بنك
الدم

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

اﻟﻌﻤﻴﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻداري

تنظيم وثيقة المصدقة
 QP15- F2على
نسختين من قبل الموظف
المختص

توقيع الطلب

توقيع الوثيقة من
قبل المنظم
تدقيق وتوثيق الوثيقة من
قبل الموظف المختص
توقع المصدقة من
قبل المدقق مع ذكر
اسمه
ارسال المصدقة
بموجب ارسالية نظامية
QP15- F3

توقيع المصدقة

ختم المصدقة بخاتم
الشعبة
القيام بالتدقيق الثاني
للمصدقات من قبل
الموظف المختص
توقيع الموظف
المختص مع ذكر
اسمه وتاريخ التدقيق

تأشير المصدقات
بتوقيع المدير سندا
للتدقيق
توثيق المصدقات
اصوالً )توقيع
العميد ( مع الخاتم
الرسمي

اعادة المصدقات بموجب
دفتر ذمة اصوالً
توثيق المصدقات
المرسلة بموجب
ارسالية منظمة
اصوال
QP15- F4

تسليم المصدقة لصاحب
العالقة او وكيله القانونية
من قبل الموظف المختص
بعملية تسليم المصدقات

تدوين بيانات المستلم
وتاريخ االستالم وتوقيعه
في سجل خاص
QP15- F5
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ة

 1

ﻛﻠﻳ ــﺔ،
ﺑﻧﺟــﺎح ﺑطﻠ ــب ﻓـ ـﻲ دﻳـ ـوان اﻟﻛﻠ
طﺎﻟ ــب اﻟ ــذي أﻧﻬ ــﻰ ﺟﻣﻳ ــﻊ ﻣﻘ ــررات اﻟﺧطـ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﻳﺔ ﺟ
 1-1ﻳﺗﻘ ــدم اﻟط

ﺟﺗﻪ ﻟوﺛﻳﻘﺔ إﻧﻬـﺎﺎء ﻣﻘـررات ﻣﻠﺻ
ان اﻟﻛﻠﻳﺔ  ،TU‐SM QP116‐F1ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﺣﺎﺟ
ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻋﻠﻳﻪ ﻣن دﻳون
ﺻـﻘﺎً

ﻋﻠﻳﻪ اﻟطوواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

ﻟﺗﻧظ ــﻳم اﻟوﺛﻳﻘ ــﺔ اﻟﻣﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﻣ ــن واﻗ ــﻊ
ﻋﻣ ــﺎدة اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷ ــﻌﺑﺔ اﻻﻣﻣﺗﺣﺎﻧ ــﺎت ظ
طﻠ ــب ﻣ ــن ﻣ
 2-1ﻳﺣ ــﺎﻝ اﻟط
ﺻوﻻً.
ت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ أﺻ
اﻟﺳﺟﻼت

ن ﺛـم
 ،TU‐SMوﻣـن
اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـﺎت ﺑﺗﺗﻧظـﻳم اﻟوﺛﻳﻘـﺔ M QP16‐F2
ص
 3-1ﻳﻛﻠف اﻟﻣﻣوظف
ﺧﺎﺗم اﻟرﺳﻣﻲ.
ﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ ،ﻣﻊﻊ اﻟﺗوﺛﻳق واﻟﺧ
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ر س
ﻳدﻗﻘﻬﺎ ﻣووظف آﺧر ،إﺿ

ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ.
 4-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟووﺛﻳﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﺎددة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﻋﺗﻣﻣﺎدﻫﺎ أﺻوﻻً ،وﻣن ﺛم ﻝ

طﺎﻟــب اﻟوﺛﻳﻘــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣــن دﻳـوان اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﺧـﻼﻝ أﺳــﺑوع ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﻘﻘدﻳﻣــﻪ اﻟطﻠــب ﻛﺣــد
 5-1ﻳﺳــﺗﻠم اﻟط
أﻗﺻﻰ.

 2

TU‐SM
طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ إﻧﻧﻬﺎء ﻣﻘررات M QP16‐F11
 1-2ﻧﻣوذج ط
TU‐SM QP
ﻣﻘررات P16‐F2
وﺛﻳﻘﺔ إﻧﻬﺎء ر
 2-2ﻧﻣوذج وﺛ
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اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻌ
و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ

Ministry of Higher E
Education
Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻛﻠﻳﺔ..........

………… Faculty of
…………

اﻟرﻗم................... :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ إإﻧﻬﺎء ﻣﻘر ارات
طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻟﻟب  ...............ﺑن.............واﻟﻟدﺗﻲ ........اﻟﺳﻧﺔ  ...........اﻟﻘﺳم/اﻟﻟﺷﻌﺑﺔ .............
ﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷ
اﻟرﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ  ..............اﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻷوﻝ ﻣرة ﻋﺎم..................
أﻋرض ﻣﺎﻳﻠﻠﻲ:
ﺟﺳﺗﻳر  /دﺑﻠووم ﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻝ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟ
ﺿﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ووﺛﻳﻘﺔ إﻧﻬﺎء ﻣﻣﻘررات ﻣن أأﺟﻝ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿ
ﺗرﺑوي.
اﻟطوواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ طﺎﺑﻊﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ

طﺎﺑﻊ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ
طﺎﻟب..................... :
اﺳم اﻟط
اﻟﺗوﻗﻳﻊ.......................... :

إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ت أﺻوﻻً
ﻋﻣﻳﻳد ﻛﻠﻳﺔ ..............
د........................
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اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻌ

Ministry of Higher E
Education

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreenn Universityy

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

………… Faculty of
…………

ﻛﻠﻳﺔ ............
اﻟرﻗم................... :

اﻟﺗﺎرﻳﺦ................. :

وﺛﻳﻘﺔﺔ إﻧﻬﺎء ﻣﻘر اررت
)ﺧﺎﺎﺻﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺎﺎﺟﺳﺗﻳر ،ودﺑﻠومم ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺗرﺑوي(

إن اﻟطﺎﻟب  ........................ﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ......................ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

/

ﺣﺎﻧﺎت اﻟدورة اﻟﻔﺻﻠﻳﺔ ..................ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻣذﻛور .
وﺑﻧﺗﻳﺟﺔ اﻣﺗﺣ
ﻗد أﻧﻬﻰ ﺟﻣﻣﻳﻊ ﻣﻘرراﺗﻪ ﺑﻣﻣﻌدﻝ ﻗدرﻩ /

ﺗﻘدﻳر .............
 .................................... /وﺗﻘ

ﺻدار ﻗرار اﻟﻟﺗﺧرج أﺻوﻻً.
ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺑﺻدد إﺻ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ اﻟﻣﻘدم ﻟﻟدﻳﻧﺎ ﺑرﻗم /

 /ﺗﺗﺎرﻳﺦ

/

/

 20أﻋطﻲ ﻫﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ وذ
وذﻟك ﺑﻧﺎء

.20
ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ رﻗم  /417/ﺗﺎرﻳﺦ 010/7/22
ﻻ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻐﻐﺎﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎر إإﻟﻳﻬﺎ أﻋﻼﻩ.
وﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻫﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ إﻻ

ﻣﻧظم اﻟوﺛﻳﻘﺔ

رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

ﻣدﻗق اﻟوﺛﻳﻘﺔ

رﺋﻳس اﻟداﺋرة

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ ............................
دد................................... .
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تقديم الطالب بطلب
 QP16- F1ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

توقيع الطلب

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎ ت

تنظيم الوثيقة المطلوبة QP16-
 F2من قبل الموظف المختص
ومن واقع السجالت االمتحانية
اصوال

تدقيق الوثيقة من قبل موظف
اخر

تدقيق الوثيقة من قبل رئيس
الشعبة

تسليم الطالب الوثيقة
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ٕالاجرراء السابع ععشر
ضائع مصدقةة تخرج جاممعية
صدار بدل ض
استص
 
 1

ب أن
ﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﺻدﻗﻗﺔ ﺗﺧرج ،وﺗم ﻓﻘداﻧﻬﺎ ب
و
ﻳﺟﻳن ﻣﻣن
ﻼب اﻟﺧر ن
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼ
ﺿﺎﺋﻊ ﻋن ﻣﺻدﻗﺔﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻔﻘودة.
ﻊ
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ
ب ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋ
ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب

طواﺑﻊ
ﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟط
دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻠﺻ
 TU‐SMإﻟﻰ ﻳ
ﺑطﻠب M QP17‐F1
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ب
ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻔﻘودة.
ﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﺋﻊ ﻋن
ﻳرﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ر

ﻹﺟراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣوﺟب ﺣﺎﺎﺷﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﺎددة اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺟ
ﻲ
طﻠب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
ﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ أﺻوﻻً.
ﻼﻗﺔ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳ
ﺑﺎﻟﻳد ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼ
ث ﻳﺳﻠم اﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور د
أﺻوﻻً ،ﺣﻳث

ﺣﻳث ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن
ﻹﺷﻬﺎر ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻠﻣﺻدﻗﺔ ،ﺣ
ﻟطﺎﻟب اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻹ
 4-1ﻳراﺟﻊ اﻟط
اﻹﺷﻬﺎر.

ﺿﺑط اﻟﻣﺷﺎر إإﻟﻳﻪ ،وﻧﺳﺧﺔ ﻋن
طﻠب ﻣﻊ اﻟﺿ
ﺟب اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟطﻠ
 5-1ﻳﺣﺿر اﻟطﺎﻟب ﺑﻣوﺟ
ﺻدار ﻗرار ﻣوواﻓﻘﺔ
ﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻟﺗﻟﺗﺳﺟﻳﻠﻪ وﺗﺣوﻳﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹﺻ
ﻰ دﻳوان رﺋﺎﺳ
اﻹﺷﻬﺎر ،إﻟﻰ
ﺿﺎﺋﻊ.
رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟطﺎﻟب ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎ

رﻛزﻳﺔ
طﻠب ﻣﻊ ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد ااﻟرﺳﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛ
 6-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط

ﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻋن طرﻳق رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ )دﻳوان رﺋﺋﺎﺳﺔ
واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣ

اﻟﻛﻠﻳﺔ( ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘرار أﺻوﻻً.
(
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ– دﻳﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻣﻌﻧﻳﺔ– ﻋﻣﻳد اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ– ﺷؤون طﻼب

ﻋﻧد ﻣﺣﺎﺳب اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻗﺑﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﻋﻧ
ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج )ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ(( اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻝ
طﺎﻟب رﺳوم ﻣﺻ
 7-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎ
ﻓﻘﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ
ﺻوﻝ ﻗرار ﻣواﻓﻘ
ب ،ﻋﻧد وﺻ
ظم ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب
ب إﻳﺻﺎﻝ ﻣﻧظ
وذﻟك ﺑﻣوﺟب

ﺷﻌﺑﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻳﻌﺎد إﻟﻰ ﺷ
ﺔ
ﻓق ﻣﻊ
ﻋﻠﻰ إﻳﺻﺎﻝ ﻣﺎﻟﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻣدﻓوﻋﺔ ،وﻳر ق
ث ﻳﺣﺻﻝ ﻰ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ ،ﺣﻳث

ﻼب.
ﺷؤون اﻟطﻼب

ﺻدﻗﺔ ﺗﺧرج )(TU‐‐SM QP15‐FF2
ب ﻟﻠطﺎﻟب ﻣﺻ
ﺷؤون اﻟطﻼب
اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ص
 8-1ﻳﻧظم اﻟﻣووظف
ﺳرى
ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ )ﺑﺎﻟﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻓﻓﻲ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﻳﺳ
ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻋﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺗﻳن ﻳﻛﺗب ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑد

ﺳﻣﺎء
واﻟﻌﻠوﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدﻗﺔ( ﺗﻧﻧظم وﺗدﻗق وﺗﺗوﻗﻊ ﻣن ﺷؤوون اﻟطﻼب ﻓﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻌﻧﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺳ
ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻣن اﻟﻌﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ،وﻣن ﻧﻧﺎﺋب
وﻣن ﺷؤون اﻟطﻼ
ﻠﻣوﻗﻌﻳن ،ن
اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣ

رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ.

ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أﺻوﻻً ﻣن
طﺎﻟب ﺷﺧﺻﻳﻳﺎً أو ﻣن ب
ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج )ﺑﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ( ﻟﻠط
 9-1ﺗﺳﻠم ﻣﺻ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
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اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣووﺟب
ق
ﺳﺗﻛﻣﺎﻝ
ﻌﺔ اﻟﻣرﻛزي اﺳ
 10-1ﻣدة اﻹﺟﺟراء ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻳﻝ اﻟطﻠب ﻓﻲ دﻳوان اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻷﻛﺛر.
اﺗﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻧص ﻫذا اﻹﻹﺟراء وﺧطو ﻪ

ﺷؤون
ﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ﻊ
ﺑﺎﻟﻣﺻدﻗﺎت ﺑدﻝ
ت
ص
 11-1ﺗﺣﻔظ اﻟﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻓﻲ ﻣﻠف ﺧﺎص
طﻼب اﻟﻛﻠﻳﺔﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.

  2

ﺳﺗﺻدار وﺛﻳﻘﺔﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻋن ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳ
طﻠب إﻟﻰ و
 1-2ﻧﻣوذج ط
.TU‐SM
T
QP117‐F1

وﺻف ﻓﻘدان ااﻟﻣﺻدﻗﺔ.
 2-2ﺿﺑط اﻟﺷﺷرطﺔ اﻟذي ﻳو ّ
ﺿﺎﺋﻊ.
ﺳﻣﻳﺔ ﻟﺑدﻝ اﻟﺿ
ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳ
 3-2ﺻورة ﻋن اﻹﺷﻬﺎر ﻲ
ﺿﺎﺋﻊ
 4-2ﻧﻣوذج طﻠب إﻟﻰ دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺢ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿ
.TU‐SM
T
QP117‐F2

TU‐SM Q
 5-2ﻧﻣوذج ووﺛﻳﻘﺔ ﻣﺻدﻗﺔ ااﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ QP15‐F2
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ
تقديم طلب
QP17- F1
من قبل الطالب او وكيله
ملصق ا ً عليه الطوابع القانونية

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
وضع حاشية على
الطلب

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﳌﻌﲏ
تنظيم الضبط الالزم
اصوالً

تسليم الطلب والضبط
الى صاحب العالقة

تسليم الطالب للطلب بعد
تسجيله

اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ

يقوم الطالب باشھار
فقدانه للمصدقة

تسليم الطالب نسخة عن
االشھار

تسجيل الطلب مع قرار
الموافقة

دﻳ ﻮان ر ﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
واﻻﻣﺘﺤﺎ ت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﳏﺎﺳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

تسجيل الطلب مع الضبط
ونسخة عن االشھار

اصدارقرار موافقة رئيس
الجامعة على منح الطالب
نسخة ثانية بدل ضائع

احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذ القرار اصوالً

تسجيل الطلب مع قرار
الموافقة
تنظيم ايصال مالي برسوم
المصدقة بدل ضائع

احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذه

تنظيم مصدقة تخرج
للطالب QP15‐F2
بدل ضائع على نسختين من قبل
الموظف المختص

دفع قيمة رسوم مصدقة
التخرج بدل ضائع

تسليم الطالب ايصال مالي
بالقيمة المدفوعة ويرفق مع
المعاملة

تدقيق المصدقة من قبل
الموظف المختص

توقيع المصدقة من قبل
العميد او من ينوب عنه

توقيع المصدقة

توقيع المصدقة مع
االسماء الصريحة
للموقعين

تسليم مصدقة التخرج بدل
ضائع اصوالً للطالب شخصيا ً
او من ينوب عنه بوكالة قانونية
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ٕالاجرراء الثامن ععشر
صدار بدل تاالف مصدقةة تخرج جاممعية 
استص
 
 1

ب أن
ﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
وﺗم ﺗﻠﻔﻬﺎ ب
ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﺻددﻗﺔ ﺗﺧرج ،ﺗم
ﻠ
ﻳﺟﻳن ﻣﻣن
طﻼب اﻟﺧر ن
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼ
ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻔﻘودةة.
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟﻟف ﻋن ﻣﺻدﻗﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺟ
طﻠب ﻟﻠﺣ ﻝ
ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑط

طﻠب إﻟﻰ دﻳوانن اﻟﻛﻠﻳﺔ  TU‐‐SM QP18‐F1ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ
وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑط
ﻪ
طﺎﻟب أو
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟط
ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
ﺔ
ﺗﺎﻟف ﻋن
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣﺑﻳﻳﻧﺎً ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳرﻳﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ف
اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.

ﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻣووﺟب ﺣﺎﺷﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺎﺎﻟﻔﺔ،
طﻠب إﻟﻰ ر ﺔ
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻣﻧﺣﻪ )ﺑدﻝ ﻣﻣن ﺗﺎﻟف(.

اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧﺢ اﻟطﺎﻟب ﺑدﻝ
إﻟﻰ اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧووﻧﻳﺔ ﻹﻋداد ﻘ
ﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻰ
طﻠب ﻣن ر س
 4-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
ص ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﺎص
ﺗﺎﻟف ،وﻣﻣن ﺛم إﺻدار ﻗرار رﺋﻳس اﻟﺟ

رﻛزﻳﺔ
طﻠب ﻣﻊ ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد ااﻟرﺳﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛ
 5-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
ﺻوﻻً.
واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﺗﻧﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘرار أﺻ

ظﻳﻣﻬﺎ ،ﻋﻧد ووﺻوﻝ ﻗرار ﻣوواﻓﻘﺔ
ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج ))ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف( اﻟﻣﻣﻌﺗﻣدة ﻗﺑﻝ ﺗﻧظ
 6-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﻟﻟب رﺳوم ﻣﺻ

ﺻﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟررﺳوم
ﻧﺢ ،ﺣﻳث ﻳﻧظم ﻟﻠطﺎﻟب ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻳﺻ
رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣ ،
ﻣﺣﺎﺳب اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺻﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣدﻓووﻋﺔ،
ب
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ،ﺛم ﻳﻘوم ﺑدﻓﻌﻬﻬﺎ ﻟدى
وﻳرﻓق ﻣﻊﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﻳﻛﺗب
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺗﻳن ﻳﻛ
ظف اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻟﻠطﺎﻟب ﻣﺻددﻗﺔ ﺗﺧرج ) (SM QP15- FF2ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻋ
7-1ﻳﻧظم اﻟﻣوظ
ﻣن اﻟﻣﺻدﻗﺔ( وﺗﺗدﻗق
)ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﻳﺳرى واﻟﻌﻠوﻳﺔ ن
ن
ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف
ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻧﺳﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻝ
ﺷؤون
اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻗﻌﻳن ،وﻣن ﺷ
ﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺳﻣﺎء ﺻ
وﺗوﻗﻊ ﻣنن ﺷؤون اﻟطﻼ

وﻣن اﻟﻌﻣﻳد أو ﻣﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻧﻪ ،وﻣن ﺛم ﺗرﺳﻝ ﻟﻠﺗوﻗﻳﻊ ﻣن ﻧﺎﺋب رﺋﻳس
اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ن

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج )ﺑﺑدﻝ ﺗﺎﻟف( ﻟﻠط
 8-1ﺗﺳﻠم ﻣﺻد
طﺎﻟب ﺷﺧﺻﻳﺎً أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﺎﻧوﻧﻳﺔ أﺻوﻻً.

ﻋﺷر
وﺧطواﺗﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻋ
 9-1ﻣدة اﻹﺟرراء ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟﺟب ﻧص ﻫذا اﻹﺟراء ط
ﻰ اﻷﻛﺛر ﺑدءاً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳﻳم اﻟطﻠب.
ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ

ﺷؤون
ﺑﺎﻟﻣﺻدﻗﺎت ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
ت
ص
 10-1ﺗﺣﻔظ ااﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻓﻲ ﻣﻠف ﺧﺎص
طﻼب اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
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ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
ﺔ
ف ﻋن
اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﺻدار ووﺛﻳﻘﺔ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف
ﺔ
ﻰ دﻳوان
 1-2طﻠب إﻟﻰ
TU‐SM Q
QP18‐F1

 2-2ﻧﻣوذج وﺛﺛﻳﻘﺔ ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ QP15‐F2
TU‐SM Q
 3-2اﻟﻣﺻدﻗﺔﺔ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.
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ﺧرج
ﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻣﺻدﻗﺔ ﺗﺧ
ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻟﺣ
رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻳد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻟدﻛﺗور س
اﻟﺳ
ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن  .................واﻟدﺗﻲ...............

ﻗﺳم  .................ﻟﻠﻌﺎم ااﻟدراﺳﻲ
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0

اﻟﻣﺗﺧرج ﻣﻣن ﻛﻠﻳﺔ ...........

.20
2

ﺗﺎﻟف ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﻟﺗﺧرج اﻟﺧﺎﺻ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ف
ﺻﺔ ﺑﻲ .وأرﻓق رﺑطﺎً :
 -1اﻟﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.

ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳمم اﻟﺧرﻳﺞ..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ﻹﺻدار اﻟﻘرارر اﻟﻼزم.
اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹ
ﺋ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
رﺋﻳس ﺟ
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ
تقديم طلبQP18-F1
من قبل الطالب أو وكيله
القانوني ،ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

دﻳ ﻮان اﳉﺎﻣﻌﺔ

وضع حاشية على
الطلب مرفقا بھا
المصدقة التالفة

الحصول على موافقة
رئيس الجامعة بمنح
بدل من تالف

تسجيل الطلب

اصدار قرار رئيس
الجامعة الخاص بالمنح
تسجيل الطلب مع قرار
الموافقة

احالة الطلب مع قرار
الموافقة

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﳏﺎﺳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

اعداد القرار الخاص
بمنح الطالب بدل تالف.

احالة الطلب مع قرار الموافقة
لتنفيذ القرار اصوالً
تنظيم ايصال مالي برسوم
المصدقة بدل تالف

تسجيل الطلب مع
قرار الموافقة
احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذه

تنظيم مصدقة تخرج بدل ضائع على
نسختين من قبل الموظف المختص

دفع قيمة رسوم مصدقة
التخرج بدل تالف
تسليم الطالب ايصال مالي
بالقيمة المدفوعة ويرفق مع
المعاملة

توقيع المصدقة مع االسماء
الصريحة للموقعين
توقيع المصدقة من
قبل العميد او من
ينوب عنه

توقيع المصدقة

تدقيق المصدقة من قبل الموظف
المختص
توقيع
المصدقة
تسليم مصدقة التخرج بدل
ضائع اصوالً للطالب شخصيا ً
او من ينوب عنه بوكالة قانونية
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ٕالاجرراء التاسع ععشر
سورية
التحويلل املتماثل ب ن الكليات ااملتماثلة ي االجامعات اللحكومية الس

 1

ﻲ ،ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻧﻧﺎﺋب
ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
ﺟب ﻣذﻛرة إد ارﻳﺔ ﻓﻲ ﺔ
ﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻣوﺟ
 1-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳ
ﺷﻌﺑﺔ
ﻼب ،ورﺋﻳس ﺷ
ﺿوﻳﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﻟﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص  ،ورﺋﻳس ﺷﻌﺑﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
اﻹداري ﻓﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻋﺿ
طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓورر ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﻗﺑﻝ اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ت
ت ،وﻣن ﻳﻠزم ﻟدراﺳﺔ
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
طﺎﻟب اﻟذي ﻳﻳﺣﻘق ﺷروط اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﻣﺎﺛﻝ  TU SM QPP19–D1أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻲ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟط
اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
،
ﻳﺔ ذات
ﺑﻣوﺟب ووﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازر ﺔ
طﻠب TU SM QPP19–F1اﻟﺣﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ،ﻣرﻓﻘ ًﺎ
اﻟﻣراد اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑط
ق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق
أ .ﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.
اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
ة
ب .ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن وﻣووﺛﻘﺔ أﺻوﻻً  ،TU‐SSM QP06‐FF2ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟدرراﺳﻲ
ﺔ
ج .ﺣﻳﺎة ﺟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
ﺿﻌﻪ
ﻣوازي ،ﻗﺑوﻻت أأﺧرى ،(..ووﺿ
طﺎﻟب ﻷوﻝ ﻣرةة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎم ،و
اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟط
اﻟﺗرﻓﻊ أو اﻟرﺳووب أو اﻻﺳﺗﻧﻔﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟدرراﺳﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧﺟﺎح أو ﺗ
.TU
ق إن وﺟد U‐SM QP06‐F2
اﻟﺳﺎﺑق
ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
د .ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧ
.TU‐SM Q
ﺻوﻻً QP09‐F2
ﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻ
ف درﺟﺎت ﻣﻔﺻ
ه .ﻛﺷف
إﺧراج ﻗﻳد.
و .ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺧ
اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻣذﻛﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(2-1ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎﺎ ﻓﻲ
ت
ﻳﻝ ﻫذﻩ
 3-1ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣ
اﻟﺳﻳد اﻟﻌﻣﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧووب ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﻳوﻣﻳﺎً.
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ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ
ﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(2ﺳﻧداً ر
 4-1ﺗدرس اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬ
ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم إن وﺟد
س
ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرار ،وﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ
ﻼﺗﻪ ذات اﻟﺻ
 20144/2/23وﺗﻌدﻳﻼ
اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﺧﻼﻝ أﺳﺑو
ب
وﻣﺟﻠس ااﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب.
ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻘرار:
ن
ﺟب أن
ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻳﺟب
ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻝ
 5-1ﻋﻧد إﻋدااد اﻗﺗراح س
ﺗﻧظﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،ﻗرار
م
ﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون
ﺟﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﻼ
أ .ﻣﺳﺗﻧدد اﻟﺗﺣوﻳﻝ )ﻗﺎﻧﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺟ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ذو اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ ،وﺗﻌددﻳﻼﺗﻪ إن وﺟددت ﻣﻊ ذﻛر ﻟاﻟرﻗم واﻟﺗﺎرﻳﺦ(..
ﻲ
س اﻟﺗﻌﻠﻳم
ﻣﺟﻠس
ﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺗﺣدﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﻘﺳم إن وﺟدد ،واﻟﺳﻧﺔ اﻟدرراﺳﻳﺔ
ب .اﺳم اﻟﻟطﺎﻟب ،واﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣ
ﺧرى( ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ
وطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )ﻋﺎم -ﻣواززي -ﻗﺑوﻻت أﺧ
اﻟﻣﺣووﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،ر
ﺣوﻝ إﻟﻳﻬﺎ.
واﻟﻣﺣو
طﺎﻟب اﻟراﺳب ﻓﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷووﻟﻰ ،واﻟطﻼب اﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن ﻣن ﻓرع
ج .ﻣﻌﺎﻳ رة درﺟﺎت اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠط
اﻟﻘوواﻋد
اﻟﺳﻧوات وﻓق ﻘ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻧو
ب اﻷﺳﻧﺎن ﻲ
إﻟﻰ ﺟﺟﺎﻣﻌﺔ أم ،وﻛﻛﻠﻳﺗﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري وطب
اﻟوزاري ذي اﻟﺻﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ.
اﻟﻣذﻛوورة ﺑﺎﻟﻘرار ز
ﺣﺳب اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ:
ﻳﻪ اﻟﻣﻘررات ﺣ
د .إرﻓﺎق ﺟدوﻝ ﺧﺎص ﺑﻛﻝ طﺎﻟب ﻣﻣﺣوﻝ ﻳذﻛر ﻓﻳﻪ
طﺔ.
ﻣﻘرررات ﻓرق اﻟﺧط
ر
اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧﻬﻬﺎ ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻳﻬﺎﺎ.
ﺔ
ﻘررات
 اﻟﻣﻘراﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﻬﺎ ﻟرﺳوﺑﻪ ﻓﻳﻬﺎﺎ.
ﺔ
ﻘررات
 اﻟﻣﻘراﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟراﺳب ﻬﺎ
ﺔ
ﻘررات
 اﻟﻣﻘرﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷدﻧﻰ.
ﺧﻼﻝ
اﻟطﻼب أﺻوﻻً ،وﺧ
ب
ﻣﺟﻠس ﺷؤون
 6-1ﻳﺣﺎﻝ ﻗ ارار ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ،إﻟﻰ س
ﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺻدورﻩ.
أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ
ﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
طﻼب أو ﻣﺟ
 7-1ﻳﺑت ﻣﺟﺟﻠس ﺷؤون اﻟط
ﻹﺟراءات اﻟﻼززﻣﺔ.
ﻌﻧﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻹ
روط ،وﺗﻌﺎد إﻟﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧ
ﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷر
أﺻوﻻً ﺑﻌد
طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻟطﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣووﻳﻠﻬم
 8-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼ
ﻼﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ووﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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ﻣﻌرﻓﺔ
دوري أﺳﺑوﻋﻳﺎً ﻟﻣﻌ
اﻟطﻼب ﺑﺷﻛﻝ ر
ب
طﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون
 9-1ﻋﻠﻰ اﻟط
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ وﻓق
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻓﻓرق اﻟﺧطﺔ د
اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ ،و ر
ﺷروط اﻟﻘﻘرار ) (180اﻟﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.
اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋن ﻗرار اﻟﻣوواﻓﻘﺔ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
ﻳﺣﺻﻝ ﻣن ﺷﻌﺑﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
 10-1ﻳﻣﻛن ﻟﻟﻠطﺎﻟب أن ﺣ
وﻳﻠﻪ ،وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺎﺑق.
ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳ
ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن طرﻳق
ﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣ
طﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿ
ﻟﻛﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟط
 11-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛ
اﻟرﻓض.
ﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛﺛر ﻣن اﻟﺗﻘدم ﺑﺑﺎﻟطﻠب ،ﻣﻊ ﺑﺑﻳﺎن أﺳﺑﺎب ر
ﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ أﺳ
دﻳوان اﻟﻛﻠ

  2

اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻳــﻝ اﻟد ارﺳ ــﻲ ،ﻣﻠﺻــق ﻋﻠﻳ ــﻪ اﻟطواﺑــﻊ اﻟﻘﺎﻧووﻧﻳ ــﺔ
 1-2ﻧﻣــوذج طﻠــب إﻟــﻰ دﻳـ ـوان اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﺧ
.TU-SM
T
QP 19-F1

ﺣﺎﻝ(.
أو رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،و

ﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
 3-2ﺻورة ﻣﺻ
طﺎﻟـب
ﻷرﻛـﺎن وﻣوﺛﻘ ﺔـﺔ أﺻـوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧـ ﺎً ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻌـﺎم اﻟﻟد ارﺳـﻲ اﻟـذي ﺳـﺟﻝ ﻓﻳـﻪ اﻟط
 4-2ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻷ
اﻟﺟ ــﺎﻣﻌﻲ ﻣ ــن ﺣﻳ ــث
ت أﺧ ــرى ،(...ووﺿ ــﻌﻪ ﺟ
ﺗﺳــﺟﻳﻠﻪ )ﻋ ــﺎم ،ﻣـ ـوازي ،ﻗﺑ ــوﻻت
ﻷوﻝ ﻣـ ـ ةرة ،وطرﻳﻘ ــﺔ ﺳ
اﻟﺗﺣوﻳ ـ ــﻝ اﻟد ارﺳـ ــﻲ اﻟﺳ ـ ــﺎﺑق إن وﺟ ـ ــد
اﻟﻧﺟـ ــﺎح أأو اﻟﺗرﻓ ـ ــﻊ أو اﻟرﺳـ ــوب أو اﻻﺳ ـ ــﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘﻘوﺑـ ــﺎت و و

.TU‐SM Q
QP06‐F2

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﺎ
ﺔ
ﻣﺔ ﻣن
 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ
ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

.TU‐SM
رﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻوﻻً M QP09‐F2
 6-2ﻛﺷف در
ﺧﺻﻳﺔ أو إﺧ اراج ﻗﻳد.
 7-2ﺻورة ﻋﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧ

.TU SM QP
 8-2ﺷروط اﻟﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﺛﻝ P19– D1
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الحكومية السورية
ة
الجامعات
ت
شروط التححويل املتماثثل ب ن الكلياات املتماثلة ي
أوﻻً:

ﻣﻌﺎت
ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺟﺎزة اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ
ﺔ
طﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻳن ﻓﻲ
أ -ﻳﺟوز ﻟﻠط
روط اﻵﺗﻳﺔ:
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺎت وﻓق اﻟﺷرو

ﻼب ﻣن ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻋﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺗﻣﺎﺎﺛﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
 .aﻳﻘﺗﺻرر ﺗﺣوﻳﻝ اﻟطﻼ

ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ذاﺗﻬﺎ.
ﺟوز اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻲ
 .bﻻ ﻳﺟو

ﺧوﻟﻪ
ﻰ ،ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧ
ﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
 .cأن ﺗﻛﻛون درﺟﺎت اﻟطﺎﻟب ،إذا ﻛﻛﺎن راﺳﺑﺎً ﻓﻲ
اﻻﻟﺗﺣﺣﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ أو اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.

اﻷﻓﺿﻠﻳﺎت اﻵﺗﻳﺔ:
ت
 .dأن ﻳ اراﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺣووﻳﻝ
 -اﻟﻧﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﻘررات

ﻋدد اﻟﻣﻘررات..
ﺳﻧﺔ أﻋﻠﻰ وﻓق ﻋ
 -اﻟﻣﻣﻧﻘوﻝ إﻟﻰ ﺔ

اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣووﻝ إﻟﻳﻬﺎ.
وﻝ
 -ﻣوواﻓﻘﺔ ﻋﻣﻳدي اﻟﻛﻠﻳﺗﻳن

ﻰ ﻣن
اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن واﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن إإﻟﻰ ﺳﻧﺔ أﻋﻠﻰ
ن
طﻼب
اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠط
ت
ب -ﻳﺗم اﻟﺗﺣوﻳﻝﻝ ﺑﻳن
ﺟﻠس
وﻓق اﻷﻋداد اﻟﺗﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ ﻣﺟ
ب اﻷﺳﻧﺎن( ق
ﻛﻠﻳﺎت اﻟطب وطب
وﻟﻰ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء طﻼب ت
اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟ

ﺛﺎﻧﻳﺎً:

ﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﻼن ﻳﺣددﻩ ﻣوﻋﻋدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﺟ
ﺳﻧوﻳﺎ ﺑﻣوﺟب إﻋﻼ
ﺎ
ﻟﻣﺧﺗص
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣ

ن إﻻ
طب اﻟﺑﺷري ووطب اﻷﺳﻧﺎن
ﺳﺟﻠﻳن ﻓﻲ إﺣﺣدى ﻛﻠﻳﺎت اﻟط
اﺳﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺳ
أ -ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺑﺗﺣوﻳﻝ در ﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ
إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ ﺗﺧوﻟﻬم ااﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
.
ﻰ ﻓﻲ
اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ااﻟذي ﺳﺟﻠوا ﻓﻳﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ

ﺳﺟﻳﻝ
ﻟﻠطﻼب اﻟذﻳن اﺳﺗﻧﻔدوا ﻓرص اﻟﺗﺳ
ب
ب -ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟ
ن
ﻛﺎﻧت اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻣﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻘدم إﻟﻰ
ﺑﻬﺎٕ ،وان ت
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬ
ﺣوﻳﻝ
ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﺗﺣ
ﻝ
ج -ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻧص إﻋﻼن اﻟﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ

ﺛﺎﻟﺛﺎً:

ﻣﻧﻬﺎ.

اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻳﻝﻝ ،وﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﻬﺎ ،وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ
ق
طﺎﻟب اﻟﻣﺣوﻝ ﺑﻣرﻛزﻩ
أ -ﻳﺣﺗﻔظ اﻟط
اﻟﻣﺣوﻝ إﻟﻳﻬﺎ.
وﻝ
ض ﻣﻊ أﻧظﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض

ب
ﻳﻛﻠف ﺑﻬﺎ
ب -ﺗﻌد اﻟﻣﻘرررات اﻟﺗﻲ ف
اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺣوﻝ ﻧﺗﻳﺗﻳﺟﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ )زﻳﺎددة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘرررات
ﻣرﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ااﻟﻌﺎم
ﺔ
ات ﻏﻳر
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﺳﻣوح ﺑﺣﻣﻠﻬﻬﺎ وﻓق اﻷﻧظﻣﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ااﻟﻧﺎﻓذة( ﻣﻘررت

ﺳﺗﻪ ﻓﻳﻪ ،وﺗﻌد ﻣﻘررات ﻣرﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻟﻌﺎم اﻟﻣذﻛور(.
اﻟدراﺳﻲ اﻟذﻟذي ﺣوﻝ دراﺳ
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راﺑﻌﺎً:

اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن وﻓق ﻧظﺎم اﻟﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى وﻓق
ن
ﻼب
أ -ﻳﺟوز ﻟﻠطﻼ
ﺧوﻟﻬم
ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم( إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎددة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧ
)ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻌﻠﻳم اﻟﻣوازي -اﻟﺳوري ر
اﻟذي ﺳﺟﻠوا ﻓﻳﻪ ﻟﻟﻠﻣرة
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻛﻠﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑوون ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ إإﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ي
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن وﻓق )ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣواززي –اﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم( اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ
ن
طﻼب
ب -ﻳﺟوز ﻟﻠطﻼ
ﺧوﻟﻬم
ﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى وﻓق ﻧظﺎم اﻟﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم إذذا ﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎددة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧ
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟذي ﺳﺟﻠوا ﻓﻳﻪ ﻟﻟﻠﻣرة
اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ي
ﻏﺑون ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ م
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑ
ﺧﺎﻣﺳﺎً:
ﺳ

ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ

ﺗؤﺧذ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻋﺎم اﻟﻘﺑوﻝ ﺧذ
إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻋ
ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻰ
ﺣوﻳﻝ ﻳرﻏب ﻲ
إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺣو
ب أو
ﻛﺎن اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻳﺗﺗم وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻧظﺎﻣﻣﻲ أو اﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم أو ﻣن اﻟﻌرب
اﻟﺗﺣوﻳﻳﻝ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎ
اﻟﺷواﻏر.
ﻣﻔﺎﺿﻠﺗﻪ ﻓﻲ إﻣﻼء ﺷ
ﻪ
ﻋﻼﻣﺔ
ﻷوﻟﻰ وﻟﻳس ﻋﻼ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻷ
ﻰ
اﻷﺟﺎﻧﻧب ﻳﻌﺗد ﺑﻌﻼﻣﻣﺔ اﻟﺣد

ﺳﺎدﺳﺎً:
ﺳ

ﺻوى
أ -ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺳوى ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ،ﻣﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻ
ﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ.
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻣطﻠوب اﻟﺗﺣوﻳﻝ
س
اﻟﺗﻲ ﻳﻌود ﺗﻘدﻳرﻫﺎ

ﻟﻣﺳﺗﺟدﻳن ﻓﻳﻬﺎﺎ ،ﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﺎﻻت
ﻟﻰ اﻟطﻼب اﻟﻣ
ب -ﻻ ﻳﺟوز ااﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳرة إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ
ﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺿرورة ااﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﻳﻌود ﺗﻘدﻳرﻫﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣ

اﻟﻣﺣوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟﻟو ﻛﺎن ﻧﺎﺟﺣﺎً ﻓﻲ
ﻝ
طﺎﻟب ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﻣﻘررات اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻳطﺎﻟب اﻟط

اﻟﻣﻘرر.

ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳررة.
ووﺗﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻳﺎت اﻟطب ﻲ

ﺳﺎﺑﻌﺎً:

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﺑﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻟﺳﻧﺔ
ازي إﻟﻰ اﻟﻧظﺎمم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟ
ﻳﺟوز ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺗﺣووﻳﻝ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣو ز
ح ﻟﻪ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺑوﻝ إذا ﻛﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻘﺑوﻝ ووﻣن ﺛم اﻟﺳﻣﺎح

ﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺗﻲ ﻳرﻏب ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ .
ﺑﺎﻟﺗﺣووﻳﻝ اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ إﻟﻰ
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ او ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﳎﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ان وﺟﺪ

ﳎﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﳎﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب او
ﳎﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب QP19-F1
للحصول على الموافقة المبدئية
للتحويل من قبل الطالب الذي
يحقق شروط التحويل المتماثل
 QP19-D1او وكيله القانوني،
مرفقا به الوثائق أ-ب-ج-د-ه -و
المذكورة في البند 2-1

تسجيل الطلبات المقدمة
مع الوثائق المرفقة

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

توقيع الطلبات
المقدمة مع الوثائق
المرفقة

دراسة الطلبات تباع ا ً

اتخاذ قرار مجلس
قسم باقتراح الموافقة
على التحويل

دراسة الطلب التخاذ
قرار بقبول التحويل

اعادة الطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

اعداد قرار مجلس كلية
باقتراح الموافقة على
التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل
بعد استيفاء الشروط

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع
الكلية

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل
والمقررات المعقى منھا

تسجيل الطلبات المحولة
التخاذ االجراءات الالزمة

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى منھا
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جراء العشروون
ٕالاج
كرية
املعهد العا ي للعلووم التطبيقيية وأكاديمية ٔالاسد للهنددسة العسكر
حويل املتماثلل من د
التح

 .1

ﻗﺑﻝ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ااﻟﻌﺎم
 1-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻣووﺟب ﻣذﻛرة إدارﻳﺔ ﻣن ﻝ
ﺷﻌﺑﺔ
ص ،ورﺋﻳس ﺷ
ﺿوﻳﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻋﺿ
اﻟﻧﺎﺋب اﻹداري ﻲ
ب
اﻟدراﺳﻲ ،ﺑرﺋﺎﺳﺔ

اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓو ار ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن
ﻝ
طﻠﺑﺎت
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻣن ﻳﻳﻠزم ﻟدراﺳﺔ ط
ﺣ
ﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ
طﻼب ،ور س
ﺷؤون اﻟط
ﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ﻗﺑﻝ اﻟطﻼ

 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﺣﻘق ﺷروط اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﺗﻣﺎﺛﻝ

TU-SM QP
P20-D1

أأو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻲ

اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
،
ﻳﺔ ذات
ﺑﻣوﺟب ووﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازر ﺔ
طﻠب
اﻟﻣراد اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑط

TU-SM QP20-F1
Q

ق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق

اﻟﺣﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ،ﻣرﻓﻘﺎً

أ .ﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.
ة
ب .ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ
اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

ﺻوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟدرراﺳﻲ
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن  TU‐‐SM QP06‐‐F2وﻣوﺛﻘﺔ أﺻ
ﺔ
ج .ﺣﻳﺎة ﺟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ

ﻗﺑوﻻت أﺧرى،(...
اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﻟطﺎﻟب ﻷوﻝ ﻣرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﺑ
ﺣوﻳﻝ
أو اﻻﺳﺗﻧﻔﺎد وااﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﺣ
ﺟﺎح أو اﻟﺗرﻓﻊ أو اﻟرﺳوب و
ووﺿﻌﻌﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻣن ﺣﻳث اﻟﻧﺟ

اﻟدراﺳﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق إن وﺟد .TU‐SM QPP06‐F2

ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
د .ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧ

.TU-SM
T
QP
ﺻوﻻً P09-F2
ﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻ
ف درﺟﺎت ﻣﻔﺻ
ه .ﻛﺷف
إﺧراج ﻗﻳد.
و .ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺧ

اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻣذﻛﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(8-2ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎﺎ ﻓﻲ
ت
 3-1ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻳﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣ
اﻟﺳﻳد اﻟﻌﻣﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧووب ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﻳوﻣﻳﺎً.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(3-2ﺳﻧداً ﻘ
ﺔ
ﻟطﻠﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣﻣن ﻗﺑﻝ
 4-1ﺗدرس اﻟط
ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ

ﻼﺗﻪ ذات اﻟﺻﻠﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻟﻘرار ،وﺗﺣﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗ اررﻫﺎ ﺧﻼﻝ أﺳﺑوع ﻣن
 20144/2/23وﺗﻌدﻳﻼ
ﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻗﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔ..
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳﻳم اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم إن وﺟد وﻣﺟﻠ

ﺧﻼﻝ
ﻼب أﺻوﻻً ،وﺧ
ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟطﻼ
 5-1ﻳﺣﺎﻝ ﻗ ارار ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ،إﻟﻰ س
ﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺻدورﻩ.
أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ
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ﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
 6-1ﻳﺑت ﻣﺟﺟﻠس ﺷؤون اﻟﻟطﻼب أو ﻣﺟ
ﻹﺟراءات اﻟﻼززﻣﺔ.
ﻌﻧﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻹ
روط ،وﺗﻌﺎد إﻟﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧ
ﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷر
أﺻوﻻً ﺑﻌد

طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻟطﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣووﻳﻠﻬم
 7-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
ﻼﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ووﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼ

ﻣﻌرﻓﺔ
دوري اﺳﺑوﻋﻳﺎً ﻟﻣﻌ
طﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺷﻛﻝ ر
 8-1ﻋﻠﻰ اﻟط
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ وﻓق
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻓﻓرق اﻟﺧطﺔ د
اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ ،و ر

ﺷروط اﻟﻘﻘرار ) (180اﻟﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.

اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋن ﻗرار اﻟﻣوواﻓﻘﺔ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﺔ
ﺻﻝ ﻣن
ﻠطﺎﻟب أن ﻳﺣﺻ
 9-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠط
وﻳﻠﻪ ،وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺎﺑق.
ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳ

روط إﻟﻰ ﺻﺎﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن
 10-1ﻋﻠﻰ ااﻟﻛﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓﻓوﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﺷر
ﺳﺑﺎب اﻟرﻓض.
ﺑﺎﻟطﻠب ،ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳ
ب
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻘدم
ﻼﻝ أﺳﺑوع ﻰ
طرﻳق دﻳووان اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﻼ

  2

اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻳــﻝ اﻟد ارﺳ ــﻲ ،ﻣﻠﺻــق ﻋﻠﻳ ــﻪ اﻟطواﺑــﻊ اﻟﻘﺎﻧووﻧﻳ ــﺔ
 1-2ﻧﻣــوذج طﻠــب إﻟــﻰ دﻳـ ـوان اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﺧ
TU-SM QP
P20-F1

ﺣﺎﻝ.
اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ أو ﻣدﻳر اﻟﻣﻌﻌﻬد اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣ
ﺔ
ﻣدﻳر
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻣد

ﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
 3-2ﺻورة ﻣﺻ

ـﻲ اﻟـذي ﺳـﺟﻝﻝ ﻓﻳـﻪ
ﻷرﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً أو وﺛﻳﻘﻘـﺔ ،ﻣﺑﻳﻧـﺎً ﻓﻳﻬ ﺎـﺎ اﻟﻌـﺎم اﻟد ارﺳ ﻲ
 4-2ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷ
ووﺿــﻌﻪ اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ﻣــن
ـرى ،(...ﺿ
ي ،ﻗﺑــوﻻت أﺧـ ر
وطرﻳﻘــﺔ ﺗﺳــﺟﻳﻠﻪ )ﻋــﺎم ،ﻣ ـوازي
اﻟطﺎﻟــب ﻷﻷوﻝ ﻣ ـرة ،ط

ـﻲ اﻟﺳــﺎﺑق إن وﺟــد
ﺣﻳــث اﻟﻧﺟﺟــﺎح أو اﻟﺗرﻓـﻊـﻊ أو اﻟرﺳــوب أو اﻻﺳــﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑــﺎت واﻟﺗﺗﺣوﻳــﻝ اﻟد ارﺳـﻲ
.TU‐SM Q
QP06‐F2

ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﺎ
ﺔ
ﻣﺔ ﻣن
 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ
.TU‐SM
رﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻوﻻً M QP09‐F2
 6-2ﻛﺷف در

ﺧﺻﻳﺔ أو إﺧ اراج ﻗﻳد.
 7-2ﺻورة ﻋﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧ

ﻷﺳـ ـ ـ ــد واﻟﻣﻌﻬـ ـ ـ ــد اﻟﻌـ ـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻠﻌﻠـ ـ ـ ــوم اﻟﺗطﺑﻳﻘﻘﻳـ ـ ـ ــﺔ
ـﻳن اﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻷ
ط اﻟﺗﺣوﻳـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻣﻣﺗﻣﺎﺛـ ـ ـ ــﻝ ﺑـ ـ ـ ـ ن
 8-2ﺷـ ـ ـ ــروط
.TU SM Q
QP20–D1

PPage 100 of 176

Issue Daate: 1/11/2015

Issue No.: 1

TU‐SSM QP20

تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

ً
شرو
سجل ن ي الججامعات أصووال
ت املهنية املس
املعاهد والثانويات
د
روط التحويلل املتماثل ألوائل
ﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ااﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﺣ

TU‐SM QP19
راء 9‐D1 (19
اﻟﺣﻛووﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺣددةة ﺿﻣن اﻹﺟ ا

ﻟوﺟﻳﺎ
طﺑﻳﻘﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟو
ب اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗط
 .1ﺗﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ااﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ طﻼب

ﺣﻳث ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻘررات ﺑﺣ
ف
ﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺣﺳﺑﺎن
ااﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز ااﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣ

ﺳﺎس
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد( وﻳﺗم اﻟﻘﺑوﻝ ﻋﻠﻰ أﺳ
ﺔ
ات )ﻓﻲ
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘررت
 %25ﻣن إﺟﻣ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ.
ص
ﻓﻲ
ااﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣوازي ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧرج إذا ﻟم ﺗﻛن ﻋﻼﻣﺔ اﻟطﺎﻟب ﺗﺧوﻟﻪ اﻟﻘﻳد ﻲ

ﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ،وﻓق
ﻼب أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻷﺳد ﻟﻠﻬﻧدﺳ
ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ طﻼ
 .2ﺗﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎ
ااﻵﺗﻲ:

ﻓﻲ اﻟﺟﻳش و ﻘ
اﻟذي ﻳﺗرك اﻷﻛﺎددﻳﻣﻳﺔ ﻟﻌدم ﺛﺑووت ﺗطوﻋﻪ ﻲ
ﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ي
أ -طﺎﻟب اﻟﺳﻧ
اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،أو

وﻳﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ )ﻛﻬرﺑﺑﺎء–
ﻟﻔﺻﻠﻪ ﻷﺳﺳﺑﺎب ﺻﺣﻳﺔ أو ﻟﺿرورة اﻟﻟﺧدﻣﺔ ،إذا رﻏﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳ
اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ااﻟذي
و
ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻣﻳﻛﺎﻧﻳك( ﺑﺑﺷرط أن ﺗﺧووﻟﻪ درﺟﺎﺗﻪ ﻲ

اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ﺔ
ﻳﻠﻲ ﻧﻳﻠﻪ اﻟﻟﺷﻬﺎدة

ﺣوﻳﻝ
ﺷروط وﻗواﻋد اﻟﺗﺣ
ط
ﺗطﺑق ﺑﺣﻘﻪ
ق
ب -اﻟطﺎﻟب اﻟﻧﻟﻧﺎﺟﺢ أو اﻟﻣﻧﻧﻘوﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﻣﺎﺎ ﺑﻌدﻫﺎ
ﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( اﻟﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺧطﻳﺔ ﻣن ﻣﻣدﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳﺔ واﻟﺷروط اﻟﻌﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ
ص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻫذا اﻟﻘرار.
اﻟﻣﻧﺻوص
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ او ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﳎﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ان وﺟﺪ

ﳎﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﳎﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب او
ﳎﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب  QP20-F1للحصول
على الموافقة المبدئية للتحويل من
قبل الطالب الذي يحقق شروط
التحويل المتماثل
 QP20-D1او وكيله القانوني،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند
٢ -١

تسجيل الطلبات المقدمة مع
الوثائق المرفقة

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

توقيع الطلبات
المقدمة مع الوثائق
المرفقة

دراسة الطلبات تباع ا ً

اتخاذ قرار مجلس
قسم باقتراح الموافقة
على التحويل

دراسة الطلب التخاذ
قرار بقبول التحويل

اعادة الطلبات المرفوضة الى
صاحب العالقة مع بيان
اسباب الرفض

اعداد قرار مجلس كلية
باقتراح الموافقة على
التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل
بعد استيفاء الشروط

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع
الكلية

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل
والمقررات المعقى منھا

تسجيل الطلبات المحولة
التخاذ االجراءات الالزمة

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى منھا
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ٕالاجراء االحادي والععشرون
ً
صوال
تحويلل أوائل املعاهد والثانوياات املهنية اململسجل ن ي االجامعات أص

 1

ﺳﻲ،
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳ
 1-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣذﻛرة إدارﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ د

ﻼب،
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﺿوﻳﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص ،ورﺋﻳس ﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻋﺿ
ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋﺋب اﻹداري ﻲ
ﻓور ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟطﻼب ﻓﻲ
ت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ار
ت ،وﻣن ﻳﻠزم ﻟدراﺳﺔ طﻠﺑﺎت
ﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ورﺋﻳس ﺷﻌﺑ

اﻟﻛﻠﻳﺔ.

 TU-SM QP21–D1أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻲ
Q
ﺣﻘق ﺷروط اﻟﺗﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝﻝ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب اﻟذي ﻳﺣ
ﺑﻣوﺟب وﻛﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ووﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ااﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ

TU-SM QP21–F1اﻟﺣ
Q
اﻟﻣراد اﻟﺗﺣووﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑطﻠﻠب
ﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ،ﻣرﻓﻘﺎً

ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أ .ﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.
ة
ب .ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ
اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

طﺎﻟب
ﺛﻘﺔ أﺻوﻻً ،ﻣﺑﻳﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟط
ج .ﺣﻳﺎة ﺟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن وﻣوﺛﻘ
ﺣﻳث
ﻻت أﺧرى ،(...ووﺿﻌﻪ اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺣ
ﻷوﻝ ﻣرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎمم ،ﻣوازي ،ﻗﺑووﻻ

ﺳﺎﺑق إن وﺟد ‐TU
اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳ
ﻝ
أو اﻟرﺳوب أو ااﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘﻘوﺑﺎت و
ح أو اﻟﺗرﻓﻊ و
اﻟﻧﺟﺎح

.SM QP0 6‐F2

ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
د .ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧ
.TU‐SM Q
ﺻوﻻً QP09‐F2
ﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻ
ف درﺟﺎت ﻣﻔﺻ
ه .ﻛﺷف

إﺧراج ﻗﻳد.
و .ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺧ

اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻣذﻛﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(8-2ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎﺎ ﻓﻲ
ت
 3-1ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻳﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣ
اﻟﺳﻳد اﻟﻌﻣﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧووب ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﻳوﻣﻳﺎً.

ﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(2ﺳﻧداً ر
ﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬ
 4-1ﺗدرس اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧ
ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم إن وﺟد
س
ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرار ،وﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ
ﻼﺗﻪ ذات اﻟﺻ
 20144/2/23وﺗﻌدﻳﻼ
ﻼﻝ أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟﻟطﻠب.
اح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﺧﻼ
وﻣﺟﻠس ااﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻗﺗرح

ﻼب أﺻوﻻً ،وﺧ
ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟطﻼ
 5-1ﻳﺣﺎﻝ ﻗ ارار ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ،إﻟﻰ س
ﺧﻼﻝ
ﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺻدورﻩ.
أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ
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ﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
 6-1ﻳﺑت ﻣﺟﺟﻠس ﺷؤون اﻟﻟطﻼب أو ﻣﺟ
اﻹﺟراءات اﻟﻼززﻣﺔ.
ﻌﻧﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ ﻹ
روط ،وﺗﻌﺎد إﻟﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧ
ﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷر
أﺻوﻻً ﺑﻌد

طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻟطﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣووﻳﻠﻬم
 7-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
ﻼﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ووﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼ

دوري اﺳﺑوﻋﻳﺎً ﻟﻣﻌرﻓﺔ
طﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺷﻛﻝ ر
 8-1ﻋﻠﻰ اﻟط
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ وﻓق
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻓﻓرق اﻟﺧطﺔ د
اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ ،و ر

ﺷروط اﻟﻘﻘرار ) (180اﻟﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.

اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋن ﻗرار اﻟﻣوواﻓﻘﺔ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﺔ
ﺻﻝ ﻣن
ﻠطﺎﻟب أن ﻳﺣﺻ
 9-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠط
وﻳﻠﻪ ،وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺎﺑق.
ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳ

روط إﻟﻰ ﺻﺎﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن
 10-1ﻋﻠﻰ ااﻟﻛﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓﻓوﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﺷر
ﺳﺑﺎب اﻟرﻓض.
ﺑﺎﻟطﻠب ،ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳ
ب
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻘدم
ﻼﻝ أﺳﺑوع ﻰ
طرﻳق دﻳووان اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﻼ

  2

TU-SM QP21-F1
Q
اﺳﻲ
طﻠب اﻟﻣﻘدم إﻟﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺗﺣوﻳﻝ اﻟدر ﻲ
 1-2ﻧﻣوذج اط
ﺣﺎﻝ(.
أو رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،و

 3-2ﺻورة ﻣﺻ
ﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

ﻷرﻛـﺎن وﻣوﺛﻘ ﺔـﺔ أﺻـوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧـ ﺎً ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻌـﺎم اﻟﻟد ارﺳـﻲ اﻟـذي ﺳـﺟﻝ ﻓﻳـﻪ اﻟط
 4-2ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻷ
طﺎﻟـب

اﻟﺟ ــﺎﻣﻌﻲ ﻣ ــن ﺣﻳ ــث
ت أﺧ ــرى ،(...ووﺿ ــﻌﻪ ﺟ
ﺗﺳــﺟﻳﻠﻪ )ﻋ ــﺎم ،ﻣـ ـوازي ،ﻗﺑ ــوﻻت
ﻷوﻝ ﻣـ ـ ةرة ،وطرﻳﻘ ــﺔ ﺳ
اﻟﺗﺣوﻳ ـ ــﻝ اﻟد ارﺳـ ــﻲ اﻟﺳ ـ ــﺎﺑق إن وﺟ ـ ــد
اﻟﻧﺟـ ــﺎح أأو اﻟﺗرﻓ ـ ــﻊ أو اﻟرﺳـ ــوب أو اﻻﺳ ـ ــﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘﻘوﺑـ ــﺎت و و

.TU‐SM Q
QP06‐F2

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﺎ
ﺔ
ﻣﺔ ﻣن
 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ
ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
.TU‐SM
رﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻوﻻً M QP09‐F2
 6-2ﻛﺷف در
ﺧﺻﻳﺔ أو إﺧ اراج ﻗﻳد.
 7-2ﺻورة ﻋﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧ

ﺳﺟﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺟ
ت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳ
 8-2ﺷروط اﻟﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﺛﻝ ﻷواﺋﻝ اﻟﻣﻌﻌﺎﻫد واﻟﺛﺎﻧوﻳﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺻوﻻً
TU SM
M QP21 – D1
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ً
شرو
سجل ن ي الججامعات أصووال
ت املهنية املس
املعاهد والثانويات
د
روط التحويلل املتماثل ألوائل
ﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ااﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﺣ

TU‐SM QP19
راء 9‐D1 (19
اﻟﺣﻛووﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺣددةة ﺿﻣن اﻹﺟ ا

ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛووﻣﻳﺔ
ﻳﺟوز ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻘﺑﻘﺑوﻟﻳن ﻣن أواﺋﺋﻝ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻣﺗوﺳطﺔ وأواﺋﻝﻝ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷم أو اﻟﻔرروع أو اﻟﻌﻛس.
ت
إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﻋﻠﻠﻰ ﺑﻳن
ﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻧﺟﺎح أو اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟﻰ
اﻟﺗﺣوﻳﻳﻝ اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ
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تحويل أوائل المعاھد والثانويات المھنية المسجلين في الجامعات أصوالً

دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ او ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ان وﺟﺪ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب او
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب  QP21-F1للحصول
على الموافقة المبدئية للتحويل من
قبل الطالب الذي يحقق شروط
التحويل المتماثل
 QP21-D1او وكيله القانوني،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند
٢-١

تسجيل الطلبات المقدمة مع
الوثائق المرفقة

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

توقيع الطلبات
المقدمة مع الوثائق
المرفقة

دراسة الطلبات تباع اً

اتخاذ قرار مجلس
قسم باقتراح الموافقة
على التحويل

دراسة الطلب التخاذ
قرار بقبول التحويل

اعادة الطلبات المرفوضة الى
صاحب العالقة مع بيان
اسباب الرفض

اعداد قرار مجلس كلية
باقتراح الموافقة على
التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل
بعد استيفاء الشروط

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع
الكلية

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل
والمقررات المعقى منھا

تسجيل الطلبات المحولة
التخاذ االجراءات الالزمة

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى
منھا
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 1

 1-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣذﻛرة إدارﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ،

ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻋﺿوﻳﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص ،ورﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون

اﻟطﻼب ،ورﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻣن ﻳﻠزم ﻟدراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓو ار ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﺣﻘق ﺷروط اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ  TU‐SM QP22–D1أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

ﺑﻣوﺟب وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻣراد اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑطﻠب TU‐SM QP22–F1اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ،ﻣرﻓﻘﺎً

ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أ .ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.

ب .ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
ج .ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟطﺎﻟب

ﻷوﻝ ﻣرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﺑوﻻت أﺧرى ،(...ووﺿﻌﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺣﻳث

اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﺗرﻓﻊ أو اﻟرﺳوب أو اﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق إن وﺟد
.TU‐SM QP06‐F2

د .ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

ه .ﻛﺷف درﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻوﻻً .TU‐SM QP09‐F2

و .ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو إﺧراج ﻗﻳد.

 3-1ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(8-2ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ

دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ

اﻟﺳﻳد اﻟﻌﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻳوﻣﻳﺎً.

 4-1ﺗدرس اﻟطﻠﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(2ﺳﻧداً ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ

 2014/2/23وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرار ،وﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم إن وﺟد
وﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﺧﻼﻝ أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب.

 5-1ﻳﺣﺎﻝ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟطﻼب أﺻوﻻً ،وﺧﻼﻝ
أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺻدورﻩ.

 6-1ﻳﺑت ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟطﻼب أو ﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت
أﺻوﻻً ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط ،وﺗﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ.
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 7-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟطﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻬم
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.

 8-1ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺷﻛﻝ دوري اﺳﺑوﻋﻳﺎً ﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ،واﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻓرق اﻟﺧطﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ وﻓق

ﺷروط اﻟﻘرار ) (180اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.

 9-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠطﺎﻟب أن ﻳﺣﺻﻝ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋن ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺣوﻳﻠﻪ ،وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑق.

 10-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن طرﻳق
دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟطﻠب ،ﻣﻊ ﺑﻳﺎن أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض.

 .2

 1-2ﻧﻣوذج طﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ .TU‐SM QP22 – F1

 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.

 3-2ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

 4-2ﺣﻳــﺎة ﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ اﻷرﻛــﺎن وﻣوﺛﻘــﺔ أﺻــوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧ ـﺎً ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌــﺎم اﻟد ارﺳــﻲ اﻟــذي ﺳــﺟﻝ ﻓﻳــﻪ اﻟطﺎﻟــب
ﻷوﻝ ﻣرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﺑوﻻت أﺧرى ،(...ووﺿـﻌﻪ اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﻧﺟـﺎح

أو اﻟﺗرﻓـ ـ ـ ـ ــﻊ أو اﻟرﺳـ ـ ـ ـ ــوب أو اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑـ ـ ـ ـ ــﺎت واﻟﺗﺣوﻳـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟد ارﺳـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺑق إن وﺟـ ـ ـ ـ ــد
.TU‐SM QP06‐F2

 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

 6-2ﻛﺷف درﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻوﻻً .TU‐SM QP09‐F2

 7-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو إﺧراج ﻗﻳد.

 8-2ﺷروط اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﻟطﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرات /دﻳر اﻟزور .TU SM QP22–D1
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

املتماثل لطالب جامعة الفرات /دير الزور
ل
حويل
شروط التح
ش
ﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ااﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﺣ

TU‐SM QP19
راء 9‐D1 (19
اﻟﺣﻛووﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺣددةة ﺿﻣن اﻹﺟ ا

ﺣوﻳﻝ
ﻟﺟﻬﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣ
ﺔ
 .1ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻔرات )ددﻳر اﻟزور( ﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﺣدى
ﻰ أﺳﺎس اﻟﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻣﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن إﺣ
ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،أﻣﺎ اﻟطﻼب اﻟﻣﻘﺑوﻟون ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ
ﺣوﻳﻝ إﻻ إذا ﻛﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬمم ﻓﻲ
ﺣﺳﻛﺔ – دﻳر اﻟزور( ﻓﻼ ﻳﻳﺣق ﻟﻬم اﻟﺗﺣ
ﻣﺣﺎﻓظﺎت )اﻟرﻗﺔ – اﻟﺣ
ﻳرﻏﺑون ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ااﻟﻌﺎم
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ر
ﺗﺧوﻟﻬم اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎ
م
اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ.
.
ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة
اﻟدراﺳﻲ اﻟذﻟذي ﺳﺟﻠوا ﻪ
ﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن ﻓروﻋﻬﺎ.
 .2ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻔرات /ﻛﻛﻠﻳﺎت دﻳر اﻟزوور  /ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻟﻔرع ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣ
 .3ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻟطﺎﻟب أﺣد ﻓﻓرﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرات اﻟذي ﺣوﻝ إﻟﻰ ﺟﺎﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرات ااﻷم ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ
ﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ ﺗﺧوﻟﻪ اﻻ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧررى إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻧت درﺟﺎﺗﻪ ﻲ
وﻟﻰ.
اﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدر ﻲ
ﻳرﻏب ﺑﺎﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻲ
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ او ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ان وﺟﺪ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب او
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب  QP22-F1للحصول
على الموافقة المبدئية للتحويل من
قبل الطالب الذي يحقق شروط
التحويل المتماثل
 QP22-D1او وكيله القانوني،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند
٢-١

تسجيل الطلبات المقدمة مع
الوثائق المرفقة

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

توقيع الطلبات
المقدمة مع الوثائق
المرفقة

دراسة الطلبات تباع اً

اتخاذ قرار مجلس
قسم باقتراح الموافقة
على التحويل

دراسة الطلب التخاذ
قرار بقبول التحويل

اعادة الطلبات المرفوضة الى
صاحب العالقة مع بيان
اسباب الرفض

اعداد قرار مجلس كلية
باقتراح الموافقة على
التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل
بعد استيفاء الشروط

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع
الكلية

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل
والمقررات المعقى منھا

تسجيل الطلبات المحولة
التخاذ االجراءات الالزمة

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى
منھا
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عشرون
ٕالاجراء الثالث والعش
ب فروع الجاامعات
قواعد التحويل املتتماثل لطالب

 1

ﺳﻲ،
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳ
 1-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣذﻛرة إدارﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ د
ﺷؤون
ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻟﻧﺎﺋب اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻋﺿوﻳﺔ رﺋﻳﺋﻳس اﻟﻘﺳم اﻟﻟﻣﺧﺗص ،ورﺋﻳﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷ

ﻓور ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻣن ﻳﻠزم ﻟددراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ر
ﺔ
اﻟطﻼب ،ورﺋﻳس
اﻟطﻼب ﻓﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

 TU‐SM QP23–D1أأو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻲ
Q
ﺣﻘق ﺷروط اﻟﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﺛﻝ
طﺎﻟب اﻟذي ﻳﺣ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎ
اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
،
ﻳﺔ ذات
ﺑﻣوﺟب ووﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازر ﺔ

اﻟﻣراد اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑط
طﻠب TU‐SM QPP23–F1اﻟﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ،ﻣرﻓﻘﺎً

ق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق

أ .ﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.
ة
ب .ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ
اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن )ﻧﻣﻣوذج اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ( وﻣﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ ااﻟﻌﺎم
ﺔ
ج .ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
)ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﺑووﻻت
،
ﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟطﺎﻟﻟب ﻷوﻝ ﻣررة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺗﺳﺟﻳﻠﻪ
اﻟدراﺳﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟ

أﺧرى
ﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘووﺑﺎت
ح أو اﻟﺗرﻓﻊ أو اﻟرﺳوب أو اﻻ
ووﺿﻌﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧﺟﺎح
ﻪ
ى،(...
.TU‐SM
وﺟد M QP06‐F2
واﻟﺗﺣووﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻟﺳﺎﺑق إن د

ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
د .ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧ

.TU‐SM Q
ﺻوﻻً QP09‐F2
ﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻ
ف درﺟﺎت ﻣﻔﺻ
ه .ﻛﺷف

إﺧراج ﻗﻳد.
و .ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺧ

( ،ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎﺎ ﻓﻲ
اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻣذﻛوورة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )، 8-2
ت
 3-1ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣ
اﻟﺳﻳد اﻟﻌﻣﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧووب ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﻳوﻣﻳﺎً.

ﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(2ﺳﻧداً ر
طﻠﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟ ﺔ
 4-1ﺗدرس اﻟط
ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم إن وﺟد
س
ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرار ،وﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ
ﻼﺗﻪ ذات اﻟﺻ
 20144/2/23وﺗﻌدﻳﻼ
ﻼﻝ أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟﻟطﻠب.
اح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﺧﻼ
وﻣﺟﻠس ااﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻗﺗرح

اﻟطﻼب أﺻوﻻً ،وﺧ
ب
 5-1ﻳﺣﺎﻝ ﻗرارر ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺷؤون
ﺧﻼﻝ
ﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺻدورﻩ.
أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ
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ﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
طﻼب أو ﻣﺟﻠﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣ
س ﺷؤون اﻟط
 6-1ﻳﺑت ﻣﺟﻠس
ﻹﺟراءات اﻟﻼززﻣﺔ.
ﻌﻧﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻹ
روط ،وﺗﻌﺎد إﻟﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧ
ﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷر
أﺻوﻻً ﺑﻌد

طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻟطﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣووﻳﻠﻬم
 7-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
ﻼﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ووﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼ

ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟطﻼب ﺑﺷﻛﻝ دوري اﺳﺑوﻋﻳﺎً ﻟﻣﻌ
ب
 8-1ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ وﻓق
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻓﻓرق اﻟﺧطﺔ د
اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ ،و ر

ﺷروط اﻟﻘﻘرار ) (180اﻟﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.

ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋن ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻰ
ﺻﻝ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
 9-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠطﺎﺎﻟب أن ﻳﺣ ﻝ
ﺗﺣوﻳﻠﻪ ،ووﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑق.

ﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺣﻘق اﻟﺷروط إﻟﻰ ﺻﺎﺣب ااﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن طرﻳق
طﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿ
ﻛﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟطﻠ
 10-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠ
اﻟرﻓض.
ﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛﺛر ﻣن اﻟﺗﻘدم ﺑﺑﺎﻟطﻠب ،ﻣﻊ ﺑﺑﻳﺎن أﺳﺑﺎب ر
ﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ أﺳ
دﻳوان اﻟﻛﻠ

  2

.TU‐SM QP2
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟددراﺳﻲ 23–F1
ﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ص
 1-2ﻧﻣوذج طﻠب

ﻝ(.
ﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ
ﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻣﻳ

وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺔ
 3-2ﺻورة ﻣﺻ
طﺎﻟب.

طﺎﻟــب
اﻟد ارﺳــﻲ اﻟــذي ﺳــﺟﻝ ﻓﻳــﻪ اﻟط
اﻷرﻛــﺎن وﻣوﺛﻘــﺔ أﺻــوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧ ـﺎً ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌــﺎم د
 4-2ﺣﻳــﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ر
ووﺿـﻌﻪ اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﻧﺟـﺎح
ﺧرى ،(...ﺿ
ي ،ﻗﺑوﻻت أﺧر
ازي
ﻷوﻝ ﻣرة ،ووطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣو ز
ﺟـ ـ ـ ـ ــد
اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺑق إن وﺟ
ت واﻟﺗﺣوﻳـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟد ارﺳـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳ
ـوب أو اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﻧﻔﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑـ ـ ـ ـ ــﺎت
أو اﻟﺗرﻓـ ـ ـ ـ ــﻊﻊ أو اﻟرﺳـ ـ ـ ـ ـ ب

.TU‐SM QP06‐F2

 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
.TU‐ SM QP09‐F2
وﻣوﺛق أﺻوﻻً 2
 6-2ﻛﺷف درﺟﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ و

اج ﻗﻳد.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 7-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﻟطﻼب ﻓروع اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت TU‐SSM QP23–D 1
ﻝ
 8-2ﺷروط اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ
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شروط التتحويل املتمااثل للطالب املسجل ن ي الفروع.
حويل المتماثلل بين الكليات المتماثلة في االجامعات
راعاة أحكام اللبنود الواردة ففي شروط التح
مع مر
TU
U‐SM QP22
 ،TUوالبند األوول من 2‐D1
U‐SM QP19
الحكوومية )المحددة ضمن اإلجراء 9‐D1 (19
ال إذا
كليات فروع الجاممعات ،وال يسسمح للطالب باالتحويل إلى اللجامعة األم إال
يسمح بالتحويل الممماثل بين ت
ى.
الطالب للمرة األولى
ب
جل فيه
له االلتحاق بالكلية أو القسم المماثلين في العام الذي سج
كانت درجاته تخوله
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قواعد التحويل المتماثل لطالب فروع الجامعات

دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ او ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ان وﺟﺪ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب او
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب  QP23-F1للحصول
على الموافقة المبدئية للتحويل من
قبل الطالب الذي يحقق شروط
التحويل المتماثل
 QP23-D1او وكيله القانوني،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند
٢-١

تسجيل الطلبات المقدمة مع
الوثائق المرفقة

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

توقيع الطلبات
المقدمة مع الوثائق
المرفقة

دراسة الطلبات تباع اً

اتخاذ قرار مجلس
قسم باقتراح الموافقة
على التحويل

دراسة الطلب التخاذ
قرار بقبول التحويل

اعادة الطلبات المرفوضة الى
صاحب العالقة مع بيان
اسباب الرفض

اعداد قرار مجلس كلية
باقتراح الموافقة على
التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل
بعد استيفاء الشروط

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع
الكلية

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل
والمقررات المعقى منھا

تسجيل الطلبات المحولة
التخاذ االجراءات الالزمة

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى
منھا
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شرون
اء الرابع والعش
ٕالاجر ء
هيئة التدريس،
صة :أبناء ة
ضالت الخاص
االتحويل املتمماثل للطالب املسجل ن بمموجب املفاض
شهداء.
املعوق ن ،ذوي الش

 1

ﺳﻲ،
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳ
 1-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣذﻛرة إدارﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ د
ﺷؤون
ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻟﻧﺎﺋب اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻋﺿوﻳﺔ رﺋﻳﺋﻳس اﻟﻘﺳم اﻟﻟﻣﺧﺗص ،ورﺋﻳﻳس ﺷﻌﺑﺔ ﺷ

اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻣن ﻳﻠزم ﻟددراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓو ار ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
،
ﺷﻌﺑﺔ
ﺔ
اﻟطﻼب ،ورﺋﻳس
اﻟطﻼب ﻓﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

ﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ
ﻳﺣﻘق ﺷروط اﻟﺗﺣو
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟﻟب اﻟذي ق

TU SM
S QP24–D1

ﻪ
أو
وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣووﺟب

اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب ااﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ ددﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻟﻣراد
ة
ﻧوﻧﻳﺔ ،وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة
وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧو

اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑطﻠب

SM
M QP24–F1

اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﻓﻘﺎﺎً ﺑﻪ
TUاﻟﺣﺻوﻝﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻟﻠﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ،ﻣر ﻘ

أ .ﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ(.

اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
ة
ب .ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﺔ

طﺎﻟب
ﺛﻘﺔ أﺻوﻻً ،ﻣﺑﻳﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟط
ج .ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن وﻣوﺛﻘ
ﺣﻳث
ﻻت أﺧرى ،(...ووﺿﻌﻪ اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺣ
ﻷوﻝ ﻣرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎمم ،ﻣوازي ،ﻗﺑووﻻ
ﺳﺎﺑق إن وﺟد
اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳ
ﻝ
أو اﻟرﺳوب أو ااﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘﻘوﺑﺎت و
ح أو اﻟﺗرﻓﻊ و
اﻟﻧﺟﺎح

TU‐SM
T
QP0 6‐F2 .i

ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
د .ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧ

ه .ﻛﺷف
.TU‐SM Q
ﺻوﻻً QP09‐F2
ﺻﻝ وﻣوﺛق أﺻ
ف درﺟﺎت ﻣﻔﺻ
إﺧراج ﻗﻳد.
و .ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺧ

( ،ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎﺎ ﻓﻲ
اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻣذﻛوورة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )، 8-2
ت
 3-1ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣ
اﻟﺳﻳد اﻟﻌﻣﻣﻳد أو ﻣن ﻳﻧووب ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻟطﻠﺑﺎت ﻳوﻣﻳﺎً.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(2ﺳﻧداً ر
ﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣﻣن ﻗﺑﻝ
 4-1ﺗدرس اﻟط
ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم إن وﺟد
س
ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرار ،وﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ
ﻼﺗﻪ ذات اﻟﺻ
 20144/2/23وﺗﻌدﻳﻼ
ﻼﻝ أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟﻟطﻠب.
اح اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﺧﻼ
وﻣﺟﻠس ااﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻗﺗرح

ﺧﻼﻝ
اﻟطﻼب أﺻوﻻً ،وﺧ
ب
 5-1ﻳﺣﺎﻝ ﻗرارر ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻗﺗراح اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺷؤون
ﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺻدورﻩ.
أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ
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ﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
طﻼب أو ﻣﺟﻠﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣ
س ﺷؤون اﻟط
 6-1ﻳﺑت ﻣﺟﻠس
ﻹﺟراءات اﻟﻼززﻣﺔ.
ﻌﻧﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻹ
روط ،وﺗﻌﺎد إﻟﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧ
ﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷر
أﺻوﻻً ﺑﻌد

ﺳﻲ،
ﻼب اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋن أﺳﻣﻣﺎء اﻟطﻼب اﻟﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻬم اﻟدراﺳ
 7-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﻲ.
ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻔﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟطﻼب ﺑﺷﻛﻝ دوري اﺳﺑوﻋﻳﺎً ﻟﻣﻌ
ب
 8-1ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﻗﺑوﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ وﻓق
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻓﻓرق اﻟﺧطﺔ د
اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ ،و ر

ﺷروط اﻟﻘﻘرار ) (180اﻟﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.

ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋن ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻰ
ﺻﻝ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
 9-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠطﺎﺎﻟب أن ﻳﺣ ﻝ
ﺗﺣوﻳﻠﻪ ،ووﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑق.

ﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺣﻘق اﻟﺷروط إﻟﻰ ﺻﺎﺣب ااﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن طرﻳق
ﻛﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟطﻠﻠﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿ
 10-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠ
اﻟرﻓض.
ﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛﺛر ﻣن اﻟﺗﻘدم ﺑﺑﺎﻟطﻠب ،ﻣﻊ ﺑﺑﻳﺎن أﺳﺑﺎب ر
ﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ أﺳ
دﻳوان اﻟﻛﻠ

  2

.TU‐SM QP2
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟددراﺳﻲ 24–F1
ﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ص
 1-2ﻧﻣوذج طﻠب

ﻝ(.
ﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،أو رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﺔ )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ
ﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻣﻳ

وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺔ
 3-2ﺻورة ﻣﺻ
طﺎﻟب.

طﺎﻟــب
اﻟد ارﺳــﻲ اﻟــذي ﺳــﺟﻝ ﻓﻳــﻪ اﻟط
اﻷرﻛــﺎن وﻣوﺛﻘــﺔ أﺻــوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧ ـﺎً ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌــﺎم د
 4-2ﺣﻳــﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ر
ﺟـﺎح
ووﺿـﻌﻪ اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﻧﺟ
ﺧرى ،(...ﺿ
ي ،ﻗﺑوﻻت أﺧر
ازي
ﻷوﻝ ﻣرة ،ووطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣو ز
ﺟـ ـ ـ ـ ــد
اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺑق إن وﺟ
ت واﻟﺗﺣوﻳـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟد ارﺳـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳ
ـوب أو اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﻧﻔﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑـ ـ ـ ـ ــﺎت
أو اﻟﺗرﻓـ ـ ـ ـ ــﻊﻊ أو اﻟرﺳـ ـ ـ ـ ـ ب

.TU‐SM QP06‐F2

 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣوﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
.TU‐ SM QP09‐F2
وﻣوﺛق أﺻوﻻً 2
 6-2ﻛﺷف درﺟﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ و

اج ﻗﻳد.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 7-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

ﺳﺟﻠﻳن ﺑﻣوﺟـب
اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﺳ
ﻝ
 8-2ﺷروط اﻟﺗﺣﺣوﻳﻝ
ب اﻟﻣﻔﺎﺿـﻼت اﻟﺧﺎﺻـﺔ :أﺑﻧــﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳﻳس،
.TU‐SM
اﻟﻣﻌوﻗﻳن ،ذذوي اﻟﺷﻬداء M QP24–D1
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الت الخاصةة :أبناء هيئة
جب املفاضال
سجل ن بموج
املتماثل للطالب املس
ل
شروط التحوويل
ش
التدريس ،اململعوق ن ،ذوي الشهداء.
ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛووﻣﻳﺔ
ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﺣووﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻲ
ﻣﻊ ر

،TU
U‐SM QP19‐D
ﺟراء D1 (19
)اﻟﻣﺣدددة ﺿﻣن اﻹﺟ

ﺣوﻳﻝ
ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ااﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ))اﻟﻣﻌوﻗﻳن – أأﺑﻧﺎء اﻟﺷﻬداء وذوﻳﻬم( اﻟﺗﺣ
ب اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻲ
 .1ﻳﺟوز ﻟﻠطﺎﻟب
اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ إذا ﺣﻘق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻳﻝ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟ اراﺳب
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ أو اﻟﻟﻘﺳم
ق
ﺧوﻟﻪ
ﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧ
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﻷوﻟﻰ ﻓﻳﺷﺗرط أن ﺗﻛون درﺟ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ(.
ق اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺧ
ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ )وﻓق
ﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺳ
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﻳن ﻓﻲ
إﻟﻰ أي ﻛﻠﻳﺔ ﻣﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ووﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﻬم اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻰ
 .2ﻳﺟوز ﻷﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻲ
ﺿﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠوا ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎﺎ ﻓﻲ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘواﻋﻋد واﻟﺷروط ﻓﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎنن ﻧوع اﻟﻣﻔﺎﺿ
طﻼب
ﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟط
ﺧﻳرة إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻣﻊﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﻛﺎم ﻋدم ﺟوااز اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧ
طﻠوب
اﻟﻣﺳﺗﺟدﻳن ﻓﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻻت اﻟﺿررورة اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﻳﻌود ﺗﻘددﻳرﻫﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣط
ﺣوﻝ
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣ
ﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﻲ
اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻳﻬﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳطﺎﻟب اﻟطﺎﻟب ﺑﺟﻣﻳﻊﻊ ﻣﻘررات اﻟﺳ
ﻛﻠﻳﺎت اﻟطب ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳرةة.
ﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ ت
وﺗﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎ
إﻟﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟوو ﻛﺎن ﻧﺎﺟﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر .وﺗ
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ او ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ان وﺟﺪ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب او
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب  QP24-F1للحصول
على الموافقة المبدئية للتحويل من
قبل الطالب الذي يحقق شروط
التحويل المتماثل
 QP24-D1او وكيله القانوني،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند
٢-١

تسجيل الطلبات المقدمة مع
الوثائق المرفقة

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب
العالقة مع بيان اسباب الرفض

توقيع الطلبات
المقدمة مع الوثائق
المرفقة

دراسة الطلبات تباع اً

اتخاذ قرار مجلس
قسم باقتراح الموافقة
على التحويل

دراسة الطلب التخاذ
قرار بقبول التحويل

اعادة الطلبات المرفوضة الى
صاحب العالقة مع بيان
اسباب الرفض

اعداد قرار مجلس كلية
باقتراح الموافقة على
التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل
بعد استيفاء الشروط

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع
الكلية

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل
والمقررات المعقى منھا

تسجيل الطلبات المحولة
التخاذ االجراءات الالزمة

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى
منھا
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ٕالاجراء الخامس والععشرون
الطالب ي الجامععات الحكوممية
ب
تغي ﺮ قيد
 
 1

 TU‐SSM QP25‐Dوﺗﺄﻛدﻩ ﻣن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻳﻳﺗﻘدم
ع اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻠﻰ ﺷروط ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد D1
 1-1ﺑﻌد اطﻼع
اﻟطﺎﻟب أو ووﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب وﻛﺎﻟﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺧﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات

طﻠب
ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣراد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑط
ﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ دﻳوان ﻣدﻳر ﺔ
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ق
 ،TU‐SM Qﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ
ﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑﺑدﺋﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻟﻘﻳد QP25‐F1
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

طﺎﻟب
ﻷرﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧ ﺎً ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ اﻟط
أ .ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷ
ﺣﻳث
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺣ
ت أﺧرى ،(...ووﺿﻌﻪ اﻟﺟ
ﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﺑوﻻت
ﻷوﻝ ﻣ ةرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳ

اﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق إن وﺟد
ﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘووﺑﺎت وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد اﻟدر ﻲ
اﻟﻧﺟﺎح أوو اﻟﺗرﻓﻊ أو ااﻟرﺳوب أو اﻻ
.TU‐SM Q
QP06‐F2

ﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﻳﻘﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ب .ﺻورة ﻣﺻ
طﺎﻟب.
اج ﻗﻳد.
ﺧﺻﻳﺔ أو إﺧرج
ج .ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧ

طﻼب اﻟﻣرﻛ زﻳﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺋﻳﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻛﻝ ﻋﺎم
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
 2-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻳ
ﺻﺔ ﻣن أﺟﻝ اﺗﺗﺧﺎذ
ك ﻟﻠدراﺳﺔ اﻷووﻟﻳﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت ﺗﺗﻣﻬﻳداً ﻹﺣﺎﻟﺗﻬﻬﺎ ﻟﻠﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺧﺗﺻ
دراﺳﻲ ،وذﻟك

اﻹﺟراءات ذاات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻓﻲ ااﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎ ﻫد اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.

ﻛ
 3-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟطﻠﻠﺑﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣدﻳر ﺷؤون ااﻟطﻼب
اﻟﻣرﻛززﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺎت ،ﺣﻳث ﺗدررس اﻟطﻠﺑﺎت ﺗﺗﺑﺎﻋﺎً
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(9-2ﺳﻧداً ﻟﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﺦ  2014/2/23وﺗﻌدﻳﻳﻼﺗﻪ

ار.
ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرر

ﻹﻗرار ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳﻳد أو
ﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗ
طﻠﺑﺎت ودراﺳﺗﻬﻬﺎ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ ٕواﺣﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟ
 4-1ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟط
رﻓﺿﻪ.
ﺻوﻻً،
اﻟﺑت ﺑطﻠﺑﺎت ﺗﻐﻳﻳرر اﻟﻘﻳد اﻟﻣﺳﺗﻠﻠﻣﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط أﺻ
س اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗ ار اًر ﻳﺗﺿﻣن ت
 5-1ﻳﺗﺧذ ﻣﺟﻠس
طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ.
وﺗﺣﺎﻝ اﻟﻰ ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط

اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋنن أﺳﻣﺎء اﻟطﻼ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
 6-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑ ﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻫم
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗرووﻧﻲ.
ﺿﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟ
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿ
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﻧﺎت ،وﻋﻠﻰ ﺻ

 7-1ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻩ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺳﺑوع دورﻳﺎً.
ت اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻝ اﺳ
وﻓق اﻟﻘ اررات ذات
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ،واﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻌﻔﻰ ﻣﻧﻬﺎ ق

ﻋن ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ،ﺣﻳث ﻳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن
ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة ن
ظ
طﺎﻟب أن
 8-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠطﺎ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ.
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ﺳﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎً ﻣن
 9-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑووﻟﺔ واﻟﻣرﻓوﺿﺔﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳ
ﻻ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻼم اﻟطﻠب أﺻو ً

ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺧﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻳووﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛﺛر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺗﻘدﻳم
ﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
 10-1ﻣدة اﻹﺟﺟراء ﻓﻲ ﻣدﻳر ﺔ
ﺻدور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎﺿﻼت اﻟﻘﻘﺑوﻝ
ان اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻣذﻛورة )ﻣﻊ ﻣرراﻋﺎة ﺗوﻗﻳت ﺻ
اﻟطﻠب وﺗﺳﺟﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳون
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم(.

 2

ﺳـ ــﻲ
ب اﻟﻣرﻛزﻳـ ــﺔ ﻟاﻟﺧـ ــﺎص ﺑﺗﻐﻳﻳـ ــر اﻟﻘﻳـ ــد اﻟدراﺳ
 1-2ﻧﻣـ ــوذج طﻠـ ــب إﻟـ ــﻰ دﻳـ ـ وـوان ﻣدﻳرﻳـ ــﺔ ﺷـ ــؤون اﻟطـ ــﻼب
TU‐SM QP25‐F1

ﻳﺔ اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣرد
طﻼب اﻟﻣرﻛز ﺔ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﻳﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
اد ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ إإﻟﻳﻬﺎ.
طﺎﻟب.
وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺔ
 3-2ﺻورة ﻣﺻ

طﺎﻟــب
اﻟد ارﺳــﻲ اﻟــذي ﺳــﺟﻝ ﻓﻳــﻪ اﻟط
اﻷرﻛــﺎن وﻣوﺛﻘــﺔ أﺻ ـوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧ ـﺎً ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌــﺎم د
 4-2ﺣﻳــﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ر
ﺟـﺎح
ووﺿـﻌﻪ اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﻧﺟ
ﺧرى ،(...ﺿ
ي ،ﻗﺑوﻻت أﺧر
ازي
ﻷوﻝ ﻣرة ،ووطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣو ز
ﺟـ ـ ـ ــد
ـﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘوﺑـ ـ ـ ــﺎت وﺗﻐﻳﻳ ـ ـ ــر اﻟﻘﻳـ ـ ـ ــد اﻟد ارﺳـ ـ ـ ــﻲ ااﻟﺳـ ـ ـ ــﺎﺑق إن ووﺟ
أو اﻟﺗرﻓ ـ ـ ــﻊ أو اﻟرﺳـ ـ ـ ــوب أو اﻻﺳـ ـ ـ ـ د

.TU‐SM QP06‐F2

اﻟذي ﻳرﻳد ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ﻣﻧﻬﺎ.
 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ ي
.TU‐ SM QP09‐F2
وﻣوﺛق أﺻوﻻً 2
 6-2ﻛﺷف درﺟﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ و

اج ﻗﻳد.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 7-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
TU‐SM QP25
 8-2ﺷروط ﺗﻐﻳﻳﻳر اﻟﻘﻳد 5‐D1
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اﻟﺟﻣﻬورﻳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳوررﻳﺔ
و ازرة اﻟﺗﻌﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷ
ﺷرﻳن
ﻛﻠﻳﺔ .......
اﻟرﻗم............. :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ........... :

/ 20
طﻠب ﺗﻐﻐﻳﻳر ﻗﻳد ﻟﻠﻌﺎمم اﻟدراﺳﻲ
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ

20
0

ت
ن اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛﻛزﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ع /ط ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون

ﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ / 20
واﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﻌﺎ

ﺳﻳﺔ ..........
طﺎﻟب  .................ﺑن ..............واﻟدﺗﻲ ..........اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳ
ﻣﻘدﻣﻪ اﻟط

ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد ...............ﻗﺳم ...........ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ..............ﻧظﺎم اﻟﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ..................

20

ﺳم............ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ...........ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ...........ﻟﻠﻌﺎم اﻟددراﺳﻲ
ﺿﻝ ﺑﺎﻹطﻼع واﻟﻣﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻗﻳدي إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻣﻌﻬد............ﻗﺳ
أرﺟو اﻟﺗﻔﺿ
أﻧظﻣﺔ وﻗواﻧﻳن ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻘﻳد ووﻓق ﻣﺟﻣوع ددرﺟﺎت اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﻌدد طﻲ درﺟﺎت اﻟﺗررﺑﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ ااﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.
ﺔ
وﻓق

اﺳم اﻟطﺎﻟﻟب:

/20

20

ﻣﺟﻣووع اﻟدرﺟﺎت./............/ :

رﻗم اﻟﻬﺎﺗف

/
/
اﻟﺗﺎرﻳﺦ
ﺗوﻗﻳﻌﻪ:
--------------------------------------------------------------------------

)اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد............. :ﺟﺎﻣﻣﻌﺔ..................ﻧظﺎم(..............
:
اﻟﺣدود اﻟدﻧﻳﺎ ﻟدرﺟﺎت اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ  /اﻟﻣﻌﻬﻬد اﻟﻣراد اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻟﻳﻪ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ااﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻳﺔ /اﻟﻣوواد اﻟﺗﻲ ﻳﻧظر إﻟﻳﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺳﺎوي اﻟدرﺟﺎت

ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺗﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷوﻝ ﻣرة ﻟﻟﻠﻌﺎم

ﻓﻲ ﻋﺎم ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد

) 20

/20

/20

( درﺟﺔ .............

( درﺟﺔ .............

) 20
0

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

اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ )ﻣﺟﻣوع اﻟدررﺟﺎت ............. :اﻟﻔرع ..........:اﻟدورة (.................

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

ب:
ﺳم ﻣدﻗق اﻟطﻠب
اﺳ
------------------------------------------------------------------------وﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ::
رﺑطﺎً اﻟوﺛ

ت واﻟﺗواﻗﻳﻊ واﻷﺧﺗﺎمم اﻟرﺳﻣﻳﺔ.
ﻲ ﻟم اﺳﺗﻧﻔد ﻓرص اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ وﻟم أﻏﻳرر ﻗﻳدي ﺳﺎﺑﻘﺎً وأن ﺗﻛون ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺿﻌﻲ اﻟدراﺳﻲ وأﻧﻧﻲ
ﺻوررة ﻋن ﺣﻳﺎﺗﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ وﺿ
 .1و

ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻝ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿ
ﻣﺎﺗﻳﺔ ﺑﺎﻟو ازرة ﺗﺛﺑت ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋ
ق اﻟطﺎﻟب وﺛﻳﻘﺔ ﻣﻣن ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻣﻣن اﻟﻣوازي إﻟﻰ اﻟﻟﻌﺎم ﻳﺟب أن ﻳرﻓق
 .2ﻓﻲ ﺣ
ﺿﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟددراﺳﻲ
 2010 / 20وﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣوﺟب ﺛﺎﻧوﻳﺔﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.
009

ﺻوررة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن اﻟووﺛﻳﻘﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ.
 .3و

ﻋﻠﻳﻪ ﺻورة ﺷﺧﺻﻳﺔﺔ ﻣﻣﻬورة ﻣن ﺳﺟﻝﻝ اﻟﻘﻳد اﻟﻣدﻧﻲ.
ﺧﺻﻳﺔ أو إﺧراج ﻗﻳﻳد ﻣدﻧﻲ ﻣﻠﺻق ﻋ
ﺻوررة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧ
 .4و
ﻋﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ أوﻝ ﻣرة.
ﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻣﻌﻬد ﻳﻳﺣﺗﺎج ﻓﻳﻪ اﻟﻘﺑوﻝ إﻟﻟﻰ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﺑﻠﺔ ﻳﺟب إﺣﺿﺎر ووﺛﻳﻘﺔ ﺗﺛﺑت ﻧﺟﺎح ااﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﻘﺔ أو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻋ
ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻰ
 .5ﻓﻲ ﺣ

طﺎﺑﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻠﻣﻳن

طﺎﺑﻊﻊ ﻣﺎﻟﻲ

طﺎﺑﻊ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ
ﺑ

طﺎﺑﻊ ﻣﺟﻬوود ﺣرﺑﻲ

ﻷﺣﻣر
طﺎﺑﻊ اﻟﻬﻼﻝ اﻷ

------------------------------------------------------------------------

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ  /...................ﻣدﻳر ﻣﻌﻬد...............
ﺳﻳد اﻟدﻛﺗور ﻋﻣ
اﻟﺳ

ﻟﻠطﺎﻟب ...............ﺑن ...............ﺑﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ﻣﻣن ﻗﺳم .........ﻧظﺎم ..............ﺑﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬﻬد ..................
ب
ن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ
ﻧﻔﻳدﻛم أن
ﻲ
ظﺎم ..............ﺑﻛﻠﻳﺗﻛم /ﻣﻌﻬدﻛم ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ...............إﻟﻰ ﻗﺳم  ................ﻧظ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻋﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷوﻝ ﻣرة )

( واﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

/20

/ 20

ﺷروط
 20ﻟﺣﻳﺎززﺗﻪ اﻟدرﺟﺎت واﻟﺷ

ﺟﺎت ﻗﺑوﻝ )اﻟﻌﺎم  /اﻟﻣوازي(.
 20وذﻟك وﻓق درﺟ
2

ﻼع
ﻰ اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻻطﻼ
ﻳرﺟﻰ
اﻟﻼذﻗﻳﺔ ﻓﻲ

/

20 /

.
اﻟﺻﻠﺔ.
ﻼﺗﻪ ذات
 /18ﺗﺎرﻳﺦ  2014/2/23وﺗﻌدﻳﻼ
ٕواﺟرراء اﻟﻼزم وﻓق ﻣﺎﺎ ورد ﺑﺎﻟﻘرار 80/

ﺣﺎﻧﺎت
ﻣدﻳر ﺷؤون اﻟطﻼب واﻻﻣﺗﺣ
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب

شرووط تغي ﺮ الققيد
ﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷ
ﺔ
ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟ
ﺟوز ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻲ
 .1ﻳﺟ
ﻗﻳدﻫم إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻗﺳم
م
ﻠﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟﻘﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋن طرﻳق و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺗﻐﻳﻳر
:
اﻵﺗﻳﺔ:
ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻣﻌﻬﻬد آﺧر وﻓق اﻟﻟﺷروط
أو اﺧﺗﺻﺎص آﺧر ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺗﻬﻬم ذاﺗﻬﺎ أو ﻲ
و
اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻳﻪ ،وﻳﺗم ﺗﻐ
ر
ق ﻟﻠﻌﺎم اﻟذي ﻳرﻏب
ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻟدراﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق
أ -أن ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب
ﺗﻐﻳﻳر
ﻼً
ﺷرط
ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺷ
ف
ﻣرة ﻓﻘط ،وﻻ ﺗد ﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳد أوﻝ ر
أن ﻳﻛون ﻟﻟﻣدة ﻋﺎم.
اد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻳﻪ
أو اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣرد
ﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔﺔ أو اﻟﻘﺳم و
اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘﺑو
ط
ب -أن ﺗﺗواﻓرر ﻟدﻳﻪ
ﻷوﻟﻰ
ﺳﺗﺟداً ﻟﻠﻣرة اﻷ
اﻟذي ﻗﺑﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺳ
)درﺟﺎت اﻟﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻓرﻋﻬﻬﺎ( وذﻟك ﻓﻲ ﻛﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ي
ﻏب ﺑﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳددﻩ ﻓﻳﻪ.
واﻟﻌﺎم اﻟد اراﺳﻲ اﻟذي ﻳرﻏ
ﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻫد ﺳواءء ﺗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺗﻐﻳ
ﺔ
ﺣﻳﺎﺗﻪ
ج -أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﻗﺎم ﻓﻲ ﺣ
إﻟﻰ آﺧر ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻳﺗﻪ ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﻌﻬدﻩ ذاﺗﻪ ،أو ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ إﻟﻰ
ذذﻟك ﻣن ﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ أﺧرى أم ﻣن ﻗﺳم ﻰ
ﻣﻣﻌﻬد ،أو ﻣن ﻣﻌﻬد إﻟﻰ ﻛﻠﻳﻳﺔ ،أو ﻣن ﻣﻌﻬﻬد إﻟﻰ ﻣﻌﻬد آﺧر.
ر
ﺣﺗﺎج اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ
ﻛﻠﻳﺎت أو ﻣﻌﺎﻫد ﻳﺣ
ﺟوز ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻟﻘﻳد إﻟﻰ ت
 .2ﻳﺟ
اﺧﺗﺑﺎر أو ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إذا ﻛﺎن
اﻟﻟطﺎﻟب ﻗد اﺟﺗﺗﺎزﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟد اراﺳﻲ اﻟذي ﻗﺑﺑﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ .أﻣﺎ اﻟﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟ
ﺟري
اﻟﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻋﻧﻧد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد.
 .3ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻟﻠﻣﻣﺳﺟﻠﻳن وﻓق ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ )اﻟﺗﻌﻠﻠﻳم اﻟﻣوازي واﻟﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻟﻣﻘﻳم
ﺳﻬﺎ.
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳ
ﻰ
واﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧﻧب( ﻫﻲ ﻋﻼﻣﻣﺔ اﻟﺣد
أﻗﺳﺎم ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣددﺛﺔ أو ﻟم ﻳﺗم ﻗﻗﺑوﻝ
م
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻰ ﻛﻛﻠﻳﺎت أو
ﻳرﻏب ﻓﻲ ر
 .4إذذا ﻛﺎن طﺎﻟب ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ر
اﻷﻗﺳﺎم أو ﺑﺳﺑب إﻳﻳﻘﺎف
م
طﻼب ﻣﺗﻘدﻣﻳنن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻛﻠﻳﺎت و
ﻲ ﻋﺎم اﻟﻘﺑوﻝ )ﻟﻌدم وﺟود ط
طﻼب ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ط
اﻟﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻬﺎ( ﺗؤؤﺧذ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻓﻲ ﻋﺎم ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻓﻘط ،ﻛﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﺗﻐﻳﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻰ ﻛﻛﻠﻳﺎت وأﻗﺳﺎم ﻟﻌدم
اﻟﻘﺑوﻝ وﻋﺎم اﻟﺗﻐﻳﻳر إذا ﺣﻘق اﻟﻘوااﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺑﺑوﻝ.
ﻝ
ووﺟود طﻼب ﻣﻣﺗﻘدﻣﻳن إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻓﻲ ﻋﺎم
ﻳﺟوز
ﺣﺎﻓظﺎت )وﻻ ﻳﺟ
ﺿﻠﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣ
طﻼب اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳﻳن وﻓق ﻣﻔﺎﺿ
طﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻋﻠﻰ اﻟط
 .5ﺗط
ﺣﺎﻓظﺎت(.
ﺿﻠﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣ
ﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﺎﺿ
ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻋﻠﻰ
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.6
ﻧظﺎم اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎمم ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم إﻟﻰ )ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣواززي–
م
طﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻳن وﻓق
أ -ﻳﺟوز ﻟﻠط
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
ق
ﺧوﻟﻬم
اﻟﺳوري ﻏﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم( إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧ
ي ﺳﺟﻠوا ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ووﻋﺎم
اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑوون اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻳﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي
اﻟﺗﻐﻳﻳر.
اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن وﻓق )ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣواززي – اﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم( ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم إﻟﻰ
ن
طﻼب
ب -ﻳﺟوز ﻟﻠطﻼ
ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ
وﻝ اﻟﻌﺎم إذا ﻛﺎﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬم ﻓﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧوﻟﻬم اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟ
ﻧظﺎم اﻟﻘﺑوﻝ
اﺳﻲ اﻟذي ﺳﺟﻠ وا ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷووﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ وﻋﺎم اﻟﺗﻐﻳﻳﻳﻳر.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدر ﻲ
ﻳرﻏﺑون ﺑﺎﻟﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻳﻬﺎ ﻲ
.7
ﺿﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺛﺛم أﻋﺎد اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ وﻗﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣواازي،
أ -ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠﻠطﺎﻟب اﻟذي ﻗﻗﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿ
ﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم.
اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻰ
ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺔ أو
ب -ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻘﺑﺑوﻟﻳن ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻗﺑﺑوﻻً ﻣﺑﺎﺷ اًر ﻋ
ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣوازي ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم.
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دﻳ ﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺮاد ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻴﻬﺎ
تقديم طلب الحصول على
الموافقة المبدئية لتغير القيد
 Qp25-f1من قبل الطالب
الذي يحقق شروط تغيير القيد
 QP25- D1او وكيله
القانوني ،مرفقا به الثبوتيات
المذكورة بالبند 1-1

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎ ت

احالة الطلبات المقدمة

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
اﻻ وﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت

ﳎﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﰲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ

دراسة الطلبات المقدمة
تباعا

استقبال الطلبات ودراستھا
وتدقيقھا

اقرار تغيير القيد او
رفضه

تسجيل الطلبات المقدمة

اتخاذ قرار يتضمن البت
بطلبات تغيير القيد
المستملة بعد استيفاء
الشروط اصوالً

اعالن أسماء الطالب الذين تم
قبول تغيير قيدھم الدراسي ،في
لوحة اإلعالنات ،وعلى موقع
الكلية

مراجعة الطالب للشعبة لمعرفة
نتائج تغيير القيد  ,والمقررات
المعفى منھا وفق القرارات ذات
الصلة .

تسليم الطالب صورة عن قرار
الموافقة على تغيير قيده
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ٕالاجراء السادس والععشرون
ب من املعهد العا ي للعللوم التطبيقيية
وأكاديمية ٔالاسد للهنددسة العسككرية
ة
تغي ﺮ قيد الطالب
وأبنناء املحافظات 
 
 1

 TU‐SSM QP26‐Dوﺗﺄﻛدﻩ ﻣن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻳﻳﺗﻘدم
ع اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻠﻰ ﺷروط ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد D1
 1-1ﺑﻌد اطﻼع
ﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ووﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب وﻛﺎ
ﻲ
اﻟطﺎﻟب أو وﻛﻳﻠﻪ

طﻠب
ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣراد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑط
ﻰ دﻳوان ﻣدﻳرﻳﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد  ،TU‐SM QPP26‐F1ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ،ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ ااﻟﻌﺎم
ﺔ
اﻟﻣﻌﻬد أو
د
وﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً أو وﺛﻳﻳﻘﺔ ﻣن
ﺔ
ﻷرﻛﺎن
أ .ﺣﻳﺎة ﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷ
ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﻗﺑوﻻت أﺧرى،(...
ﻷوﻝ ﻣرة ،وط رﻳﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋ
ﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻓﻳﻪ اﻟطﺎﻟب ﻷ
اﻟدراﺳﻲ
اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﺗرﻓﻊ أو اﻟرﺳوب أو اﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘو
ح
ﻣن ﺣﻳث
ووﺿﻌﻪﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ن
ﻘوﺑﺎت وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد

.TU‐SM QP06‐F2
Q
وﺟد
ﻲ اﻟﺳﺎﺑق إن وﺟ
اﻟدراﺳﻲ

ب .ﺻورة ﻣﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

إﺧراج ﻗﻳد.
ﺷﺧﺻﻳﺔ أو ر
ج .ﺻورة ﻋﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷ

طﻼب اﻟﻣرﻛ زﻳﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺋﻳﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻛﻝ ﻋﺎم
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
 2-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻳ
ﺻﺔ ﻣن أﺟﻝ اﺗﺗﺧﺎذ
ﺗﻬﺎ ﻟﻠﻛﻠﻳﺎت واﻟﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺧﺗﺻ
ﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت ﺗﻣﻬﻳداً ﻹﺣﺎﻟﺗﻬ
دراﺳﻲ ،وذﻟﻟك ﻟﻠدراﺳﺔ اﻷ

ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﻌﺎﻫد اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
اﻹﺟراءات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻲ

ﺣﻳث ﺗدرس اﻟطﻠﻠﺑﺎت
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،ﻳث
ب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻ
ﺷؤون اﻟطﻼب
 3-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟطﻠﺑﻠﺑﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻣدﻳر ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷ

201
ار ) (180ﺗﺎرﻳﻳﺦ 14/2/23
ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(9-2ﺳﻧداً ﻟﻠﻘرر
ﺗﺑﺎﻋﺎً ﻣن ﻗﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻲ
وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ ذذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻣوﺿوع اﻟﻘرار.

ﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗ
اﻟطﻠﺑﺎت ودراﺳﺗﻬﻬﺎ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ واﺣﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟ
 4-1ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ط
ﻹﻗرار ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳﻳد أو
رﻓﺿﻪ.

ﻻ،
اﻟﺑت ﺑطﻠﺑﺎت ﺗﻐﻳﻳرر اﻟﻘﻳد اﻟﻣﺳﺗﻠﻠﻣﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط أﺻ
س اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗ ار اًر ﻳﺗﺿﻣن ت
 5-1ﻳﺗﺧذ ﻣﺟﻠس
ﺻو ً
وﺗﺣﺎﻝ اﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ.

اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋنن أﺳﻣﺎء اﻟطﻼ
ﺔ
اﻟطﻼب ﻓﻲ
 6-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون ﻼ
ﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻫم
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗرروﻧﻲ.
ﻼﻧﺎت ،وﻋﻠﻰ ﺻ
ﻲ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼ
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ

 7-1ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻩ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻧﺗﺎﺋﺞ
ت اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻝ اﺳﺑوع دورﻳﺎً.
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد  ،واﻟﻣﻘررات اﻟﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧﻬﺎ وﻓﻓق اﻟﻘ اررات ذات
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ﻋن ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ،ﺣﻳث ﻳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن
ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة ن
ظ
طﺎﻟب أن
 8-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠطﺎ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

ﺳﺔ ﻋﺷرة ﻳوﻣﺎً ﻣن
 9-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑووﻟﺔ واﻟﻣرﻓوﺿﺔﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳ
أﺻوﻻً.
ﻼم اﻟطﻠب و
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻼ

ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺧﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻳووﻣﺎُ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛﺛر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺗﻘدﻳم
ﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
 10-1ﻣدة اﻹﺟﺟراء ﻓﻲ ﻣدﻳر ﺔ
اﻟطﻠب وﺗﺳﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻣذﻛورة )ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗوﻗﻳت ﺻدور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎﺿﻼت اﻟﻘﻘﺑوﻝ
ﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم(.
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ

 2

اﻟﻘﻳــد اﻟد ارﺳــﻲ ﻟﺗﻐﻐﻳﻳــر
ـﺎص ﺑﺗﻐﻳﻳــر ﻳ
ان ﻣدﻳرﻳــﺔ ﺷــؤوون اﻟطــﻼب اﻟﻣﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟﺧـ ص
 1-2ﻧﻣــوذج طﻠﻠــب إﻟــﻰ دﻳـون
.TU‐SM
T
اﻟﻘﻳد QP226‐F1

اد ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ إإﻟﻳﻬﺎ.
ﻳﺔ اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣرد
طﻼب اﻟﻣرﻛز ﺔ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﻳﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
طﺎﻟب.
وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺔ
 3-2ﺻورة ﻣﺻ

ﺻوﻻً أو وﺛﻳﻘﺔﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻬـد ﻟاﻟﻌـﺎﻟﻲ أو اﻷﻛﺎﺎدﻳﻣﻳـﺔ ،ﻣﺑﻳﻧـﺎً ﻓﻳﻬـﺎ
رﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔ أﺻ
 4-2ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛ
ﺗﺳـ ــﺟﻳﻠﻪ )ﻋـ ــﺎم ،ﻣ ـ ـوازي ،ﻗﺑـ ــووﻻت
اﻟطﺎﻟـ ــب ﻷوﻝ ﻣـ ــررة ،وطرﻳﻘـ ــﺔ ﺳ
اﻟﻌـ ــﺎم اﻟدراﺳﺳـ ــﻲ اﻟـ ــذي ﺳـ ــﺟﻝ ﻓﻳـ ــﻪ ﺎ

اﻟﻌﻘوﺑﺑــﺎت
اﻻﺳــﺗﻧﻔﺎد و و
ﺣﻳــث اﻟﻧﺟــﺎح أوو اﻟﺗرﻓــﻊ أو اﻟﻟرﺳــوب أو ﻻ
اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ﻣــن ﻳ
أﺧــرى ،،(...ووﺿــﻌﻪ ﺟ

ﺳﺎﺑق إن وﺟد .TU‐SSM QP06‐F22
وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳدد اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳ

اﻟذي ﻳرﻳد ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ﻣﻧﻬﺎ.
 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ ي

.TU‐SSM QP09‐F2
وﻣوﺛق أﺻوﻻً 2
 6-2ﻛﺷف درﺟﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ و

ﺻﻳﺔ أو إﺧراج ﻗﻳد.
7-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

 8-2ﺷروط ﺗﻐﻳﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻟﺗطﺑﻳﻘﻘﻳـﺔ وأﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ اﻷﺳـد ﻟﻠﻬﻧدﺳـﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ وأأﺑﻧـﺎء
.TU‐SM
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎ ت M QP26‐D1
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ٔالاسد للهندسة
شروط تغي ﺮ القيد من املعهد العا ي للعلوم التتطبيقية وأكااديمية د
حافظات
العسكرية وأبناء املح
ية
ﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷ
ﺔ
ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟ
ﺟوز ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻲ
 .1ﻳﺟ
ﻗﻳدﻫم إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻗﺳم
م
ﻟﻠﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟﻘﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋن طرﻳق و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺗﻐﻳﻳر
ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻣﻌﻬﻬد آﺧر وﻓق اﻟﻟﺷروط اﻵﺗﻳﺔ:
أو اﺧﺗﺻﺎص آﺧر ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺗﻬﻬم ذاﺗﻬﺎ أو ﻲ
و

اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻳﻪ ،وﻳﺗم ﺗﻐ
ر
ق ﻟﻠﻌﺎم اﻟذي ﻳرﻏب
ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ااﻟدراﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق
أ .أن ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﺟ
ﺗﻐﻳﻳر

ﺷرط
ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺷ
ف
ﻣرة ﻓﻘط ،وﻻ ﺗددﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳد أوﻝ ر
ﺔ
اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
أن ﻳﻛون ﻟﻣدة ﻋﺎم.

اد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻳﻪ
أو اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣرد
ﻓر ﻟدﻳﻪ اﻟﺷرووط اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘﺑﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔﺔ أو اﻟﻘﺳم و
ب .أن ﺗﺗواﻓر
ﻷوﻟﻰ
ﺳﺗﺟداً ﻟﻠﻣرة اﻷ
اﻟذي ﻗﺑﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺳ
)درﺟﺎت اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻓرﻋﻬﻬﺎ( وذﻟك ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ي
ﻳرﻏب ﺑﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻩ ﻓﻳﻪ.
واﻟﻌﺎم اﻟدرراﺳﻲ اﻟذي ر

ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺗﻐﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻫد ﺳواءء ﺗم
ج .أﻻ ﻳﻛونن ﻗد ﻗﺎم ﻓﻲ ﺣ
ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﻌﻬدﻩ ذااﺗﻪ ،أو ﻣن ﻛﻛﻠﻳﺗﻪ
ﺎ
ﻲ ﻛﻠﻳﺗﻪ
ﻗﺳم إﻟﻰ آﺧر ﻓﻲ
أﺧرى أم ﻣن م
ذﻟك ﻣن ﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ر
إﻟﻰ ﻣﻌﻬدد ،أو ﻣن ﻣﻌﻬﻬد إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ ،أأو ﻣن ﻣﻌﻬد إإﻟﻰ ﻣﻌﻬد آﺧرر.

اﺧﺗﺑﺎر أو ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إذا ﻛﺎن
ر
ﺣﺗﺎج اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ
ﻛﻠﻳﺎت أو ﻣﻌﺎﻫد ﻳﺣ
ﺟوز ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻟﻘﻘﻳد إﻟﻰ ت
 .2ﻳﺟ
ﺟري
ﻷوﻟﻰ .أﻣﺎ اﻟﻛﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟ
ﺟﺗﺎزﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟد اررﺳﻲ اﻟذي ﻗﺑﻝﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷ
اﻟﻟطﺎﻟب ﻗد اﺟﺗ
اﻟﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻋﻧﻧد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد.

 .3ﺗﻛﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻟﻠﻣﻣﺳﺟﻠﻳن وﻓق ﻣﻣﻔﺎﺿﻠﺔ )اﻟﺗﻌﻠﻠﻳم اﻟﻣوازي واﻟﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻟﻣﻘﻳم
ﺳﻬﺎ.
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳ
ﻰ
واﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧﻧب( ﻫﻲ ﻋﻼﻣﻣﺔ اﻟﺣد

أﻗﺳﺎم ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣددﺛﺔ أو ﻟم ﻳﺗم ﻗﻗﺑوﻝ
م
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻰ ﻛﻛﻠﻳﺎت أو
ﻳرﻏب ﻓﻲ ر
 .4إذذا ﻛﺎن طﺎﻟب ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ر
اﻷﻗﺳﺎم أو ﺑﺳﺑب إﻳﻳﻘﺎف
م
طﻼب ﻣﺗﻘدﻣﻳنن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻛﻠﻳﺎت و
ﻲ ﻋﺎم اﻟﻘﺑوﻝ )ﻟﻌدم وﺟود ط
طﻼب ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ط
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻰ ﻛﻛﻠﻳﺎت وأﻗﺳﺎم ﻟﻌدم
ﻓﻲ ﻋﺎم ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻓﻘط ،ﻛﻣﻣﺎ ﻳﺟوز ر
اﻟﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻬﺎ( ﺗؤؤﺧذ ﻋﻼﻣﺔ ﻲ

اﻟﻘﺑوﻝ وﻋﺎم اﻟﺗﻐﻳﻳر إذا ﺣﻘق اﻟﻘوااﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺑﺑوﻝ
ﻝ
ووﺟود طﻼب ﻣﻣﺗﻘدﻣﻳن إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻓﻲ ﻋﺎم

ﻳﺟوز
ﺣﺎﻓظﺎت )وﻻ ﻳﺟ
ﺿﻠﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣ
طﻼب اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳﻳن وﻓق ﻣﻔﺎﺿ
طﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻋﻠﻰ اﻟط
 .5ﺗط
ﺣﺎﻓظﺎت(.
ﺿﻠﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣ
ﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﺎﺿ
ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻋﻠﻰ

.6
طﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻳن وﻓق ﻧظﺎم اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم إﻟﻰ )ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣوازي –
أ .ﻳﺟوز ﻟﻠطﻼ
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
ق
ﺧوﻟﻬم
اﻟﺳوري ﻏﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم( إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧ
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ي ﺳﺟﻠوا ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ووﻋﺎم
اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑوون اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻳﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي
اﻟﺗﻐﻳﻳر.

اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن وﻓق )ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣواززي – اﻟﺳوري ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳم( ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم إﻟﻰ
ن
طﻼب
ب .ﻳﺟوز ﻟﻠطﻼ
ﻧظﺎم اﻟﻘﺑووﻝ اﻟﻌﺎم إذا ﻛﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺗﺧوﻟﻬﻬم اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ

ي ﺳﺟﻠوا ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ووﻋﺎم
اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑوون ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟذي

اﻟﺗﻐﻳﻳر.
.7

ﺿﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺛﺛم أﻋﺎد اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ وﻗﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣواازي،
أ .ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠﻠطﺎﻟب اﻟذي ﻗﻗﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿ
ﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم.
اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻰ

ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺔ أو
ب .ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻘﺑﺑوﻟﻳن ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻗﺑﺑوﻻً ﻣﺑﺎﺷ اًر ﻋ
ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣوازي ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم.
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دﻳ ﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺮاد ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻴﻬﺎ
تقديم طلب الحصول على
الموافقة المبدئية لتغير القيد
 Qp25-f1من قبل الطالب
الذي يحقق شروط تغيير القيد
 QP25- D1او وكيله
القانوني ،مرفقا به الثبوتيات
المذكورة بالبند 1-1

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎ ت

احالة الطلبات المقدمة

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
اﻻ وﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت

ﳎﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﰲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ

دراسة الطلبات المقدمة
تباعا

استقبال الطلبات ودراستھا
وتدقيقھا

اقرار تغيير القيد او
رفضه

تسجيل الطلبات المقدمة

اتخاذ قرار يتضمن البت
بطلبات تغيير القيد
المستملة بعد استيفاء
الشروط اصوالً

اعالن أسماء الطالب الذين تم
قبول تغيير قيدھم الدراسي ،في
لوحة اإلعالنات ،وعلى موقع
الكلية

مراجعة الطالب للشعبة لمعرفة
نتائج تغيير القيد  ,والمقررات
المعفى منھا وفق القرارات ذات
الصلة .

تسليم الطالب صورة عن قرار
الموافقة على تغيير قيده
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ٕالاجراء السابع والععشرون
طالب الثانويات املهنية وأأوائل
املعاهد املتوسطة
د
تغي ﺮ قيد ط
 
 1

 TU‐SSM QP27‐Dوﺗﺄﻛدﻩ ﻣن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻳﻳﺗﻘدم
ع اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻠﻰ ﺷروط ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد D1
 1-1ﺑﻌد اطﻼع
ﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ووﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻛﻛﺗب اﻟو ازرﻳﺔ ذات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب وﻛﺎ
ﻲ
اﻟطﺎﻟب أو وﻛﻳﻠﻪ

طﻠب
ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣراد ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑط
ﻰ دﻳوان ﻣدﻳرﻳﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
اﻟﺻﻠﺔ ،إﻟﻰ
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد  ،TU‐SM QPP27‐F1ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ،ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ ااﻟﻌﺎم
ﺔ
اﻟﻣﻌﻬد أو
د
وﻣوﺛﻘﺔ أﺻوﻻً أو وﺛﻳﻳﻘﺔ ﻣن
ﺔ
ﻷرﻛﺎن
أ .ﺣﻳﺎة ﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷ
ﻋﺎم ،ﻣوازي ،ﻗﻗﺑوﻻت أﺧرى،(...
ﻷوﻝ ﻣرة ،وط رﻳﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ )ﻋ
ﻲ اﻟذي ﺳﺟﻝ ﻓﻓﻳﻪ اﻟطﺎﻟب ﻷ
اﻟدراﺳﻲ
ﻘوﺑﺎت وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد
اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﺗرﻓﻊ أو اﻟرﺳوب أو اﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻘو
ح
ﻣن ﺣﻳث
ووﺿﻌﻪﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ن

.TU‐SM QP06‐F2
Q
وﺟد
ﻲ اﻟﺳﺎﺑق إن وﺟ
اﻟدراﺳﻲ

ب .ﺻورة ﻣﻣﺻدﻗﺔ ﻋن وﺛﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
إﺧراج ﻗﻳد.
ﺷﺧﺻﻳﺔ أو ر
ج .ﺻورة ﻋﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷ

طﻼب اﻟﻣرﻛ زﻳﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺋﻳﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻛﻝ ﻋﺎم
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
 2-1ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻳ
ﺻﺔ ﻣن أﺟﻝ اﺗﺗﺧﺎذ
ﺗﻬﺎ ﻟﻠﻛﻠﻳﺎت واﻟﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺧﺗﺻ
ﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت ﺗﻣﻬﻳداً ﻹﺣﺎﻟﺗﻬ
دراﺳﻲ ،وذﻟﻟك ﻟﻠدراﺳﺔ اﻷ

ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﻌﺎﻫد اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
اﻹﺟراءات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد ﻲ

ﻛ
 3-1ﺗﺣﺎﻝ اﻟطﻠﻠﺑﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣدﻳر ﺷؤون ااﻟطﻼب
اﻟﻣرﻛززﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺎت ،ﺣﻳث ﺗدررس اﻟطﻠﺑﺎت ﺗﺗﺑﺎﻋﺎً
201
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻟﺑﻧد ) ،(9-2ﺳﻧداً ﻟﻠﻘرار ) (180ﺗﺎرﻳﻳﺦ 14/2/23

وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ ذذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻣوﺿوع اﻟﻘرار.

ﻳد أو
ﻹﻗرار ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد
اﻟطﻠﺑﺎت ودراﺳﺗﻬﻬﺎ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ ٕواﺣﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻠﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗر
 4-1ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ط
رﻓﺿﻪ.

ﺻوﻻً،
اﻟﺑت ﺑطﻠﺑﺎت ﺗﻐﻳﻳرر اﻟﻘﻳد اﻟﻣﺳﺗﻠﻠﻣﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط أﺻ
س اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗ ار اًر ﻳﺗﺿﻣن ت
 5-1ﻳﺗﺧذ ﻣﺟﻠس
وﺗﺣﺎﻝ اﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ.

اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋنن أﺳﻣﺎء اﻟطﻼ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
 6-1ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ﻼب اﻟذﻳن ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻫم
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗرروﻧﻲ.
ﻼﻧﺎت ،وﻋﻠﻰ ﺻ
ﻲ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼ
اﻟدراﺳﻲ ،ﻓﻲ

 7-1ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟﺎﻟب اﻟذي ﺗم ﻗﺑوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳدﻩ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻧﺗﺎﺋﺞ
ت اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻝ اﺳﺑوع دورﻳﺎً.
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد  ،واﻟﻣﻘررات اﻟﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧﻬﺎ وﻓﻓق اﻟﻘ اررات ذات

ﻋن ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ،ﺣﻳث ﻳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن
ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺻورة ن
ظ
طﺎﻟب أن
 8-1ﻳﻣﻛن ﻟﻠطﺎ
ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤونن اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
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ﺳﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎُ ﻣن
 9-1ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑووﻟﺔ واﻟﻣرﻓوﺿﺔﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳ
أﺻوﻻً.
ﻼم اﻟطﻠب و
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻼ

ﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺧﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻳووﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛﺛر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺗﻘدﻳم
ﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
 10-1ﻣدة اﻹﺟﺟراء ﻓﻲ ﻣدﻳر ﺔ
اﻟطﻠب وﺗﺳﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻣذﻛورة )ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗوﻗﻳت ﺻدور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎﺿﻼت اﻟﻘﻘﺑوﻝ
ﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم(.
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ

 2

رﺳـﻲ TU‐SSM
ـؤون اﻟطـﻼب اﻟﻣررﻛزﻳـﺔ اﻟﺧ ص
ﻠب إﻟﻰ دﻳـوان ﻣدﻳرﻳـﺔ ﺷ ن
 1-2ﻧﻣوذج طﻠب
ـﺎص ﺑﺗﻐﻳﻳـر اﻟﻘﻳـد اﻟد ا
.QP27‐F1

اد ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ إإﻟﻳﻬﺎ.
ﻳﺔ اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣرد
طﻼب اﻟﻣرﻛز ﺔ
 2-2ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﻳﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
طﺎﻟب.
وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺔ
 3-2ﺻورة ﻣﺻ

ﺻوﻻً أو وﺛﻳﻘﺔﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻬـد ﻟاﻟﻌـﺎﻟﻲ أو اﻷﻛﺎﺎدﻳﻣﻳـﺔ ،ﻣﺑﻳﻧـﺎً ﻓﻳﻬـﺎ
رﻛﺎن وﻣوﺛﻘﺔ أﺻ
 4-2ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛ
ﺗﺳـ ــﺟﻳﻠﻪ )ﻋـ ــﺎم ،ﻣ ـ ـوازي ،ﻗﺑـ ــووﻻت
اﻟطﺎﻟـ ــب ﻷوﻝ ﻣـ ــررة ،وطرﻳﻘـ ــﺔ ﺳ
اﻟﻌـ ــﺎم اﻟدراﺳﺳـ ــﻲ اﻟـ ــذي ﺳـ ــﺟﻝ ﻓﻳـ ــﻪ ﺎ

اﻟﻌﻘوﺑﺑــﺎت
اﻻﺳــﺗﻧﻔﺎد و و
ﺣﻳــث اﻟﻧﺟــﺎح أوو اﻟﺗرﻓــﻊ أو اﻟﻟرﺳــوب أو ﻻ
اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ﻣــن ﻳ
أﺧــرى ،،(...ووﺿــﻌﻪ ﺟ

ﺳﺎﺑق إن وﺟد .TU‐SSM QP06‐F22
وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳدد اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳ

اﻟذي ﻳرﻳد ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻩ ﻣﻧﻬﺎ.
 5-2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ ي

.TU‐ SM QP09‐F2
وﻣوﺛق أﺻوﻻً 2
 6-2ﻛﺷف درﺟﺟﺎت ﻣﻔﺻﻝ و

اج ﻗﻳد.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 7-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ

.TU‐SM QP27‐D1
Q
طﺔ
 8-2ﺷروط ﺗﻐﻳﻳﻳر ﻗﻳد طﻼب اﻟﺛﺎﻧوﻳﺎت اﻟﻣﻣﻬﻧﻳﺔ وأواﺋﻝ اﻟﻣﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺗوﺳط
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سطة
ية وأوائل املععاهد املتوسط
قيد طالب الثانويات املهنية
شرووط تغي ﺮ د
ﻣﻌﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ )ﻋﺎم أو
ﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘﺑووﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ
ب ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷ
 .1ﻳﻳﺟوز ﻟﻠطﻼب
ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲ:
أو ﻣن ﻣﻌﻬد إﻟﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ ﻣﻊ ر
ﻣوازي( ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم ﻣن ﻛﻠﻳﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻬد و
ﺣوﻳﻝ إﻟﻰ ﻣﻌﻬدد.
أ -ﺷرط اﻟﺳنن إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺣ
ب -أن ﺗﻛون اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻘ اررات
ت ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﻓﻲ
ﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ.
اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﺧﺗﺻ
ﺻﺎﺗﻬم
ب اﻷواﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ ااﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺑﻠﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻ
 .2ﻳﻳﺟوز ﻟﻠطﻼب
ﻲ:
ﺗﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳدﻫم ﻣﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲ
اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣدد ﻓﻲ
ر
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣراد
ص
ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊﻊ
أ -أن ﻳﻛون اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻲ
ﻼﻗﺔ.
ﻗ اررات ﻣﺟﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﻌﺎﻟﻲ ذات اﻟﻌﻼ
ﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ ااﻟﻣدة.
ف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ن
ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺑووﻝ وﻳﻌد إﻳﻘﺎف
ب -أن ﻳﻛون ااﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﺳ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﻘ
ﺔ
ﻳن ﻓﻲ
ﺳطﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن
ب ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺗوﺳ
 .3ﻳﻳﺟوز ﻟﻠطﻼب
ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬمم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲ:
ﻻ
ﺻﺎص اﻟﻣراد اﻟﺗﻐﻳﻳر إﻟﻳﻪ اﻟﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗ اررات
أ -أن ﻳﻛون اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد ﻣﺗﻔﻔﻘﺎً ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺻ
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ف اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدة.
ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺑﺑوﻝ وﻳﻌد إﻳﻘﺎف
ب -أن ﻳﻛون اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﺳ
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دﻳ ﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺮاد ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻴﻬﺎ
تقديم طلب الحصول على
الموافقة المبدئية لتغير القيد
 Qp25-f1من قبل الطالب
الذي يحقق شروط تغيير القيد
 QP25- D1او وكيله
القانوني ،مرفقا به الثبوتيات
المذكورة بالبند 1-1

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎ ت

احالة الطلبات المقدمة

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
اﻻ وﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت

ﳎﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﰲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ

دراسة الطلبات المقدمة
تباعا

استقبال الطلبات ودراستھا
وتدقيقھا

اقرار تغيير القيد او
رفضه

تسجيل الطلبات المقدمة

اتخاذ قرار يتضمن البت
بطلبات تغيير القيد
المستملة بعد استيفاء
الشروط اصوالً

اعالن أسماء الطالب الذين تم
قبول تغيير قيدھم الدراسي ،في
لوحة اإلعالنات ،وعلى موقع
الكلية

مراجعة الطالب للشعبة لمعرفة
نتائج تغيير القيد ,والمقررات
المعفى منھا وفق القرارات ذات
الصلة.

تسليم الطالب صورة عن قرار
الموافقة على تغيير قيده
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عشرون
ٕالاجراء الثامن والعش
التدريسية
وذوي الشهداء ووأبناء أعضااء الهيئة د
تغي ﺮ قييد الطالب اململعوق ن و
 .1
أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻣﻣن
 .1-1ﺑﻌد ورود ﻧﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻐﻳﻳر ﻗﻳﻳد اﻟطﻼب اﻟﻣﻣﻌوﻗﻳن وذوي ااﻟﺷﻬداء و ء
ﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺗم ﺗﺣ

اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺋﺞ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺗﻐﻐﻳﻳر اﻟﻘﻳد إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻻﺗﺧﺎﺎذ
ﻣﻳد اﻟﻛﺗﺎب ي
 .2-1ﻳﺣﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳ
ت اﻟﻼزﻣﺔ.
اﻹﺟراءات

ﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻐﻳﻳرر اﻟﻘﻳد وﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺟ اراء اﻟﺧطوات
س ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺈﻋﻼ
 .3-1ﻳﻘوم رﺋﻳس
.TU-SM
ون M QP 01
ﺗﺳﺟﻳﻝ طﻼب ﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣﺳﺗﺟدون
ﻝ
ﻲ إﺟراء
اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ

 -2
وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟط
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺔ
 .1-2ﺻورة ﻣﺻ
طﺎﻟب.

طﺎﻟــب
اﻟد ارﺳــﻲ اﻟــذي ﺳــﺟﻝ ﻓﻳــﻪ اﻟط
اﻷرﻛــﺎن وﻣوﺛﻘــﺔ أﺻــوﻻً ،ﻣﺑﻳﻧ ـﺎً ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌــﺎم د
 .2-2ﺣﻳــﺎة ﺟﺎﻣﻌﻌﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ر

ﺟـﺎح
ﺿﻌﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧﺟ
ازي ،ﻗﺑوﻻت أﺧﺧرى ،(...ووﺿ
ﻷوﻝ ﻣرة ،وطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﺟﻳﻳﻠﻪ )ﻋﺎم ،ﻣو ز
اﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق إن ووﺟد.
أو اﻻﺳﺗﻧﻔﺎد واﻟﻌﻌﻘوﺑﺎت وﺗﻐﻳﻳرر اﻟﻘﻳد اﻟدر ﻲ
أو اﻟﺗرﻓﻊ أأو اﻟرﺳوب و

اج ﻗﻳد.
ﺻﻳﺔ أو إﺧرج
 .3-2ﺻورة ﻋنن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
.4-2

وﺛﻳﻘﺔ ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻔﻳدﻳن ﻣـن
وﺛﻳﻘﺔ اﺳﺗﺷﺷﻬﺎد ﻣﻌﺗﻣدة أﺻوﻻً ،أو وﺛﻳﻘﻘﺔ إﻋﺎﻗﺔ أو وﺛ
ﻳﺳﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝﻝ.
ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ أﺑﻧﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدر ﺔ
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ٕالاجراء التاسع والععشرون
ائية
خرج ال ة
اللحصول ع ى شهادة التخ
 
 1

طﻼب
ﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻣدﻳر ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺗﺧرج ﻣن اﻟﺟ
طﺎﻟب اﻟﻣﺗﺧرج اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﺎ
اﻟﺗﺧرج أﺻوﻻً.
ر
ت( ﺑﻌد ﺻدور ﻗرار اﻟﺗﺧرج ووﻣﺻدﻗﺔ
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وا ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت -دداﺋرة اﻟﺷﻬﺎدات

ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣررﻛزﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﺎﻧﺎت
ن
ﺑطﻠب إﻟﻰ دﻳوان ﻣدﻳرﻳﺔ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟﺧ رﻳﻳﺞ أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ب
ﺻورة
 TU‐SMﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ ﺻ
T
QP 29‐F1
2
ﻣذﻛورة،
ﻓﻲ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣذ
ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻠﻳﻪ ﻣن داﺋرة اﻟﺷﻬﺎدات ﻲ
ب أو
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟب
ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷ
ﺻوﻻً ،وﺻورة ﻋ
ﺧرج أو ﺑراءة ذذﻣﺔ ﻣوﺛﻘﺔ أﺻ
ﻣﺻدﻗﺔ ﻋنن ﻣﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧ

إﺧراج ﻗﻳد أأو ﺻورة ﻋن ﺟواز اﻟﺳﻔر أأﺻوﻻً.

ب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻳﺣﺎﻝ إﻟﻰ دداﺋرة
ﺷؤون اﻟطﻼب
 3-1ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊﻊ اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣدﻳر ﺷ
ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻣدﻳررﻳﺔ اﻟﻣذﻛورة.
اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻓﻲ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ،ﺑﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻲ

طﻠب ﻳراﺟﻊ ﺑﻣووﺟﺑﻪ
ﻗم ﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻠط
ﺷﻬﺎدات ﺑﺈﻋطﺎ ء اﻟطﺎﻟب ر م
ظف اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺷ
 4-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظ
اﻟداﺋرة اﻟﻣذﻛﻛورة ﻻﺳﺗﻼم ااﻟﺷﻬﺎدة.

ﻰ )اﻟﻛرﺗوﻧﺔ( اﻟﺧﺎﺻﺔ  TTU‐SM QP29‐F2ﻣن
ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ
ت
ظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﻝء
 5-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظ

ﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻌﻠﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﻳﺔ ﻣن واﻗﻊ ر
واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼ
ﻗرار اﻟﺗﺧرج ،وﻣﻣن ﺛم ﺗرﺳﻝ ﺗﺗﺑﺎﻋﺎً

اﻟﺷﻬﺎدات وﺗوﻗﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ
ت
ظﻳﻣﻬﺎ ،وﻣن ﺛﺛم ﺗدﻗق ﻣن ﻗﻗﺑﻝ ﻣدﻗق ﻓﻲ داﺋرة
ط اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﻧظ
إﻟﻰ اﻟﺧطﺎط

ﻋﻣﻳد
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻋ
اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻ
ب
ﺷر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻣدﻳر ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷﺷؤون
اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﻣدﻗق ،ﺛم ﺗؤﺷ

ﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻧﻲ ،ورﺋﻳس اﻟﺟ

ﻼت اﻟﻣذﻛورة ،وﺗﻠﺻق ﻋﻠﻳﻬﻬﺎ اﻟﻠﺻﺎﻗﺔ اﻟذﻫﺑﻳﺔ
ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼ
ﺗدﻗﻳق اﻟﺷﻬﺎدة ن
 6-1ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﻳﻳم ،ﻳﻌﺎد ق

ﺧﺎص ‐TU‐SSM QP 29
ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻝ ص
)اﻟﺧرﻳﺞ أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ( ﻰ
ر
وﻳوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠم
ﻊ
واﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ،

 F3إﺷﻌﺎ اًر ﻳﻳﻔﻳد اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻟﻠﺷﻬﺎدة.

ﺻوﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻟوﺟﻬﻳن وﺗﺻددﻳﻘﻬﺎ
ﻼم ﻳﻣﻛن ﺗﺻ
ط ،وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻼ
ﺧﺔ واﺣدة ﻓﻘط
 7-1ﺗﻧظم اﻟﺷﻬﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧ
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﻧﺎت.
أﺻوﻻً ﻣن ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻛ

ﻼم اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﺑﻧد ).(4-2
اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻳﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﺳﺗﻼ
ﻬﺎدات وﻓق ر
 8-1ﺗﻧظم اﻟﺷﻬﺎ

 2

.TU‐SM
اﻟﺷﻬﺎدة M QP 29‐F1
ة
طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
 1-2ﻧﻣوذج ط

ﺻدﻗﺔ اﻟﺗﺧرج ،أو ﺑراءة ذﻣﺔ أﺻوﻟﻳﺔ.
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﻣﺻ
 2-2ﺻورة ﻣﺻ
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ﺻﻳﺔ ﻟﻠوﻛﻳﻝ وﺻ
ﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﺧرﻳﺞ وﺻورة ﻋن ااﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
 3-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻛﻳﻳﻝ إن وﺟد.

 4-2ﻧﻣوذج اﻟﻟﻛرﺗوﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻ
ﺻﺔ.

.TU‐SM
ﺳﺟﻝ اﻻﺳﺗﻼم M QP 29‐F2
 5-2ﻧﻣوذج ﺳ
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Syrian Arrab Republicc

اﻟﺟﻣﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻟﺳورﻳﺔ

Tishreen University
U

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

Central D
Directorate oof

ت
ﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣدﻳرﻳﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ

Students’ Affairs & Examination
E
ns

اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

(

ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ )
طﻠب ﺗﺳﻠﻳﻳم ﺷﻬﺎدة ﺟ
إﻟﻰ ﻣدﻳررﻳﺔ ﺷؤون اﻟﻟطﻼب اﻟﻣرﻛززﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺎت
ﻣﻘدﻣﻣﻪ..............

ﺑن .............

واﻟدﺗﻲ.........

ﻧﺗﻳﺟ
ﺟﺔ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدورة  .................ﻟﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

/

اﻟﻣﺗﺗﺧرج ﻣن ﻛﻠﻳﺔﺔ  ............ﻗﺳم ..............
.

ﺟﺎﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺳﻠﻳﻣﻲ ﺷﻬﺎدﺗﺗﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﻋﻠﻣﺎً أﻧﻲ ﺑرريء اﻟذﻣﺔ ﺗﺟ
ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﻻﺣﺗرام

طواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟط

ﻼﻝ اﻷﺣﻣر طﺎﺑﺑﻊ ﻣﺟﻬود ﺣرﺑﻲ
طﺎﺑﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻣﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﻬﻼ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ط

طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

اﺳم اﻟطﺎﻟب............... :
ﺗوﻗﻳﻪ....................... :

ﻰ داﺋرة اﻟﺷﻬﻬﺎدات
إﻟﻰ

ﻳرﺟﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗﺧرج ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻌد أأن ﺗﻘدم ﺑﺎﻟوﺛﺎﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ وﻓق اﻷﻧﻧظﻣﺔ.
ﻰ
ت
طﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣدﻳر ﺷؤون اﻟط

ﺣﻝ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﺎﻋﻬﺎ :
اﻟﻣراﺣ

ﻣوﻗﻌﺔ أﺻوﻻً.
ﺔ
ﺣﺎﻝ ﺗﻘدﻳم ﺻورة ﻣﻣﺻدﻗﺔ ﻋن ﺑ ارءة اﻟذﻣﺔ
ن وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﺧرج ووﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻝ
 .1إرﻓﺎق ﺻوورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن
ق ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻣﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ  25ﻝ.س.
ﻝ ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻳﻠﺻق
 .2إرﻓﺎق ﺻوورة طﺑق اﻷﺻﻝ
طﻠب ﻓﻲ دﻳوان ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﻳﺔ.
 .3ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟط

ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻋﻧد اﻻﺳ
ظﻬر اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔﺔ ) (50ﻝ.س .ﻳﻠﺻق ﻋﻠﻰ ظ
 .4إﺣﺿﺎر ط
ﺳﺗﻼم.

ﻰ
ﺻق ﻋﻠﻰ ظﻬر ﻛﻝ ﺻورة ﺑﻌدد ﺗﺻوﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣﻣﺔ ) (25ﻝ.س .وطﺎﺑﻊ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ ) (25ﻝ.س ﻳﻠﺻ
 .5إﺣﺿﺎر ط
اﻟوﺟﻬﻳن ﻟﻟﺗﺻدﻳﻘﻬﺎ ﻣن ﻣﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
طﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻧﺎت.

ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﻣﺔ ﺟداً:


ب ﺑﺎﻟﻌدﻝ.
ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻛﺎﺗب
ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺻ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب وﻛﺎﻟﺔ ﻋ
ﻲ
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ أأو وﻛﻳﻠﻪ
ﺳﻠم اﻟﺷﻬﺎدة إﻻ ﻟﺻ
ﻻ ﺗﺳ



ﺷؤون اﻟطﻼب.
اﻟطﻠب ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣﻣن ﺗﺎرﻳﺦ وﺻوﻟﻟﻪ إﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷ
ب
ﺻﻼﺣﻳﺔ
ﻣدة ﺻ
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ﻛﻠﻳﻳﺔ .............

اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
ة
اﻟذﻳن اﺳﺗﻠﻣوا
ﺟدوﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﺧرﺟﻳن ن
ﻝ
ت

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻻﺳم واﻟﺷﻬرة
اﻻ

اﻷب
ﻷب

اﻷم

ﻣﻛﺎن ووﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة

ﻣﺣﺎﻓظﺔﺔ اﻟﺗوﻟد

اﻟﺟﻧس

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

اﻟﺗﻘدﻳﻳر اﻟﻌﺎم

اﻟﻣﻌدﻝ

ﻣﺣﻝ ورﻗم اﻟﻘﻳد

اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻬوﻳﺔ ااﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
1
.11
1
.12
1
.13
1
.14
1
.15
1
.16
1
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الحصول على شھادة التخرج النھائية

داﺋﺮة اﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺷﺆون اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
حصول الخريج او وكيله
القانوني على طلب
للحصول على شھادة
التخرج من الجامعة
QP- 29 F1

دﻳ ﻮان ﻣﺪﻳ ﺮﻳﺔ ﺷﺆون
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﻛ ﺰﻳﺔ
واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

تقديم الخريج او وكيله
القانوني للطلب مرفقا به
الوثائق المطلوبة في
البند ٢- ١

تسجيل الطلب

اعطاء الموظف المختص
رقم تسلسلي للطلب
يراجع الطالب بموجبه
الدائرة الستالم الشھادة

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺮﻛ ﺰﻳﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

توقيع الطلب

تسجيل الطلب

ملء بيانات الشھادة على
الكرتونة الخاصة
QP29- F2
من قبل الموظف المختص

تنظيم الكرتونة الخاصة
من قبل الخطاط المعتمد

تدقيق الشھادة المنظمة
من قبل مدقق في الدائرة

تأشير
الشھداة

توقيع الشھادة من
قبل المنظم والمدقق

تأشير
الشھادة

تأشير
الشھادة

تسليم الخريج
شھادة التخرج
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جراء الثالثوون
ٕالاج
سل للتفوق الدراﺳ  -ووالخريج ٔالاول
لحصول ع ى شهادة الباس
الح
 
 1

ﺧرﻳﺞ
اﻟدراﺳﻲ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳﻝ ﻟﻠﺧ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳﺳﻝ ﻟﻠﺗﻔوق ر
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟﻟب اﻟﻣﺗﻔوق ااﻟﺣﺻوﻝ ﻰ
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت -داﺋرة اﻟﺷﻬﺎﺎدات( ﺑﻌد ﺻدور
ت
طﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔﺔ و
)ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
ر
اﻷوﻝ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻳﺞ أوﻝ.
س اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﻔوق أو ﻛﺧر ﺞ
ﻗرار ﻣﺟﻠس

إﻟﻰ دﻳوان ﻣدﻳرﻳﻳﺔ ﺷؤون اﻟط
 TU‐SM Qﻰ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟﻟب أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﺑطﻠﻠب QP 30‐F1
طﻼب
ﺻورة
ﻬﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣددﻳرﻳﺔ اﻟﻣذﻛورةة ،ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ ﺻ
ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻣن داﺋرة اﻟﺷﻬﺎ
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وااﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻳﺣ

اج ﻗﻳد أو ﺻوررة ﻋن ﺟواز اﻟﻟﺳﻔر أﺻوﻻً.
طﺎﻟب أو إﺧرج
ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠط

ب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻳﺣﺎﻝ إﻟﻰ دداﺋرة
ﺷؤون اﻟطﻼب
 3-1ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊﻊ اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣدﻳر ﺷ
ﻓﻲ دﻳوان اﻟﻣدﻳررﻳﺔ اﻟﻣذﻛورة.
اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻓﻲ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ،ﺑﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻲ

طﻠب ﻳراﺟﻊ ﺑﻣووﺟﺑﻪ
ﻗم ﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻠط
ﺷﻬﺎدات ﺑﺈﻋطﺎ ء اﻟطﺎﻟب ر م
ظف اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺷ
 4-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظ
اﻟداﺋرة اﻟﻣذﻛﻛورة ﻻﺳﺗﻼم ااﻟﺷﻬﺎدة.

 TTU‐SM QP 30‐F2ﻣن
3
ﺧﺎﺻﺔ
ظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﻝء ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ )اﻟﻛرﺗوﻧﺔ( اﻟﺧ
 5-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظ

ﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻌﻠﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﻳﺔ ﻣن واﻗﻊ ر
واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼ
ﻗرار اﻟﺗﻔوق ،وﻣﻣن ﺛم ﺗرﺳﻝ ﺗﺗﺑﺎﻋﺎً

اﻟﺷﻬﺎدات وﺗوﻗﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ
ت
ظﻳﻣﻬﺎ ،وﻣن ﺛﺛم ﺗدﻗق ﻣن ﻗﻗﺑﻝ ﻣدﻗق ﻓﻲ داﺋرة
ط اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﻧظ
إﻟﻰ اﻟﺧطﺎط
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻋ
اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻ
ب
ﺷر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻣدﻳر ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷﺷؤون
اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﻣدﻗق ،ﺛم ﺗؤﺷ
ﻋﻣﻳد

ﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻧﻲ ،ورﺋﻳس اﻟﺟ

ﻼت اﻟﻣذﻛورة ،وﺗﻠﺻق ﻋﻠﻳﻬﻬﺎ اﻟﻠﺻﺎﻗﺔ اﻟذﻫﺑﻳﺔ
ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼ
ﺗدﻗﻳق اﻟﺷﻬﺎدة ن
 6-1ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﻳﻳم ،ﻳﻌﺎد ق

ﺷﻌﺎ اًر
ﺧﺎص  TU‐SM QPP 30‐F3إﺷ
ﻗﻊ اﻟﻣﺗﻔوق أو ووﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻝ ﺧ
واﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻳو ﻊ

ﻳﻔﻳد اﺳﺗﻼﻣﻣﻪ ﻟﻠﺷﻬﺎدة.

ﺻوﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻟوﺟﻬﻳن وﺗﺻددﻳﻘﻬﺎ
ﻼم ﻳﻣﻛن ﺗﺻ
ط ،وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻼ
ﺧﺔ واﺣدة ﻓﻘط
 7-1ﺗﻧظم اﻟﺷﻬﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧ
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎﻧﺎت.
أﺻوﻻً ﻣن ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻛ

ﻼم اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﺑﻧد ).(4-2
اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻳﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﺳﺗﻼ
ﻬﺎدات وﻓق ر
 8-1ﺗﻧظم اﻟﺷﻬﺎ

 2

ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة .TU‐SSM QP 30‐F11
ب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
 1-2ﻧﻣوذج طﻠب

ﺻﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻔوق وﺻوررة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠوﻛﻛﻳﻝ وﺻورة
 2-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
إن وﺟد.
ﻣﺻدﻗﺔ ﻋنن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧووﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻛﻳﻝ ن
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 3-2ﻧﻣوذج ﻛ

 4-2ﻧﻣوذج ﺳﺟﺟﻝ اﻻﺳﺗﻼم .TU‐SM QP 30‐F22

PPage 144 of 176

Issue Daate: 1/11/2015

Issue No.: 1

TU‐SSM QP30

Syrian Arrab Republicc
Tishreen University
U
Central D
Directorate oof
Students’ Affairs & Examination
E
ns

اﻟﺟﻣﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻟﺳورﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ت
ﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣدﻳرﻳﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ب ﺗﺳﻠﻳم ﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳﻝﻝ ) ﺗﻔوق درراﺳﻲ – ﺧررﻳﺞ أوﻝ (
طﻠب
ﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ
إﻟﻰ
ﻣﻘدﻣﻣﻪ.............

ﺑن ............

واﻟدﺗﻲ.........

ﻧﺗﻳﺟ
ﺟﺔ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدورة  .................ﻟﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

/

ﻛﻠﻳﺔ  .............ﻗﺳم .............
اﻟﻣﻣﺗﺧرج ﻣن ﻛﻠ
.

أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺳﻠﻳﻣﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳﻝ ،ﻣ
ﻋﻠﻣﺎً أﻧﻲ ﺑريء اﻟذﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﻻﺣﺗرام

طواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟط
ﻼﻝ اﻷﺣﻣر طﺎﺑﺑﻊ ﻣﺟﻬود ﺣرﺑﻲ
طﺎﺑﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻣﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﻬﻼ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ط

طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

اﺳم اﻟطﺎﻟب............... :
ﺗوﻗﻳﻌ ـﻪ............... :

ﻰ داﺋرة اﻟﺷﻬﻬﺎدات
إﻟﻰ

ﻝ ﺑﻌد أن ﺗﻘدمم ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ وﻓﻓق اﻷﻧظﻣﺔ.
ﻳرﺟﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗﺧرج ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳﻝ
ﻰ
ت
طﻼب واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣدﻳر ﺷؤون اﻟط

ﺣﻝ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﺎﻋﻬﺎ :
اﻟﻣراﺣ

ق ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻣﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ  25ﻝ.س.
ﻝ ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻳﻠﺻق
 .1إرﻓﺎق ﺻوورة طﺑق اﻷﺻﻝ
طﻠب ﻓﻲ دﻳوان ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﻳﺔ.
 .2ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟط

ظﻬر اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻧﻧد اﻻﺳﺗﻼم.
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔﺔ ) (50ﻝ.س .ﻳﻠﺻق ﻋﻠﻰ ظ
 .3إﺣﺿﺎر ط
ق ﻋﻠﻰ ظﻬر ﻛﻝ ﺻورة
 (2ﻝ.س ﻳﻠﺻق
ﻋﻠﻣﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ )25
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔﺔ ) (25ﻝ.س .وطﺎﺑﻊ ﺑﺣث ﻋ
 .4إﺣﺿﺎر ط
ن اﻟطﻼب واﻻﻣﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.
ﺑﻌد ﺗﺻوﻳﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻬﻬﻳن ﻟﺗﺻدﻳﻘﻬﺎ ﻣﻣن ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون

ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﻣﺔ ﺟداً:


ب ﺑﺎﻟﻌدﻝ.
ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻛﺎﺗب
ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺻ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب وﻛﺎﻟﺔ ﻋ
ﻲ
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ أأو وﻛﻳﻠﻪ
ﺳﻠم اﻟﺷﻬﺎدة إﻻ ﻟﺻ
ﻻ ﺗﺳ



ﺷؤون اﻟطﻼب.
اﻟطﻠب ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣﻣن ﺗﺎرﻳﺦ وﺻوﻟﻟﻪ إﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷ
ب
ﺻﻼﺣﻳﺔ
ﻣدة ﺻ
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Facu
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………

ﻛﻠﻳﻳﺔ .............

ﺟدوﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻼب ااﻟذﻳن اﺳﺗﻠﻣوا ﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳﻝ ﻟﻠﺗﻔووق اﻟدراﺳﻲ
ت

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻻﺳم واﻟﺷﻬرة
اﻻ

اﻷب
ﻷب

اﻷم

ﻣﻛﺎن ووﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة

ﻣﺣﺎﻓظﺔﺔ اﻟﺗوﻟد

اﻟﺟﻧس

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

اﻟﺗﻘدﻳﻳر اﻟﻌﺎم

اﻟﻣﻌدﻝ

ﻣﺣﻝ ورﻗم اﻟﻘﻳد

اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻬوﻳﺔ ااﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
1
.11
1
.12
1
.13
1
.14
1
.15
1
.16
1

Page 146 of 176

Isssue Date: 1/11/2
2015

Issue No.: 1

TU‐SM
M QP30‐F2

الحصول على شھادة التخرج النھائية

داﺋﺮة اﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺷﺆون اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
حصول الخريج او وكيله
القانوني على طلب
للحصول على شھادة
التخرج من الجامعة
QP- 29 F1

دﻳ ﻮان ﻣﺪﻳ ﺮﻳﺔ ﺷﺆون
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﻛ ﺰﻳﺔ
واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

تقديم الخريج او وكيله
القانوني للطلب مرفقا به
الوثائق المطلوبة في
البند ٢- ١

تسجيل الطلب

اعطاء الموظف المختص
رقم تسلسلي للطلب
يراجع الطالب بموجبه
الدائرة الستالم الشھادة

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺮﻛ ﺰﻳﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

توقيع الطلب

تسجيل الطلب

ملء بيانات الشھادة على
الكرتونة الخاصة
QP29- F2
من قبل الموظف المختص

تنظيم الكرتونة الخاصة
من قبل الخطاط المعتمد

تدقيق الشھادة المنظمة
من قبل مدقق في الدائرة

تأشير
الشھداة

توقيع الشھادة من
قبل المنظم والمدقق

تأشير
الشھادة

تأشير
الشھادة

تسليم الخريج
شھادة التخرج
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
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ٕالاجراء الحادي والثثالثون
شهادة تخرج جامععية أو شهاددة تفوق در ﺳ
اﺳ
ة
ضائع
تصدار بدل ض
استص
 
 1

ﺳﺑب
ﺧرج أو ﺷﻬﺎدة ﺗﻔوق دراﺳﻲ ،وﺗم ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﺳ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺧر
ب اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻣﻣﻣن ﺣﺻﻠوا ﻋ
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼب
ﻬﺎ.
ﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻔﻘوددة اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ
ﺿﺎﺋﻊ ﻋن اﻟﺷ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿ
وﻝ
ب أن ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑﺑطﻠب
ﻣن اﻷﺳﺑﺎب

طواﺑﻊ
ﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟط
 TU‐SM QP31‐F1ﻣﻠﺻ
Q
ب أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑطﻠب إﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب
ﺿﺎﺋﻊ ﻋن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧرج/اﻟﺗﻔووق اﻟﻣﻔﻘودة.
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ووﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳرﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎ

ﻹﺟراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣوﺟب ﺣﺎﺷﺷﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺟ
ﻲ
ب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻟﺷرطﺔ
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠب
ان اﻟﻛﻠﻳﺔ أﺻوﻻً.
ﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ دﻳو ن
اﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﻟﻳﻳد ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌد ﺗﺳﺟ
ث ﻳﺳﻠم ب
أﺻوﻻً ،ﺣﻳث

ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن
ﻝ
ﺻﺣف اﻟرﺳﻣﻳﻳﺔ ﻹﺷﻬﺎر ﻓﻘدداﻧﻪ ﻟﻠﺷﻬﺎدة ،ﺣﻳث
 4-1ﻳراﺟﻊ اﻟطﺎﻟﻟب إﺣدى اﻟﺻ
اﻹﺷﻬﺎر.

ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ TU‐SSM
ﺧرج/ﺗﻔوق ﻝ
ب إﻟﻰ دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺑطﻠب ﻣﻧﺣﺣﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧ
 5-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب

ﺧﺔ ﻋن اﻹﺷﻬﻬﺎر،
إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺷﺎﺎر إﻟﻳﻪ ،وﻧﺳﺧ
 QP31‐F2ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﻪ اﻟطﻠﻠب اﻟﻣﻘدم ﻰ

طﺎﻟب
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟط
ﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹﺻدار ﻗ اررر ﻣواﻓﻘﺔ ر س
ﺔ
ﻟﺗﺳﺟﻳﻠﻪ وﺗﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻟداﺋرة

ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ.

رﻛزﻳﺔ
ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد اﻟﻟرﺳﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛ
ب ﻣﻊ ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺧ
 6-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠب
أﺻوﻻً.
ت ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻔﻔﻳذ اﻟﻘرار و
واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ( اﻟﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻧد ﻣﻌﺗﻣد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗﺑﻝ
ب رﺳوم ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧرج/ﺗﻔووق دراﺳﻲ )ﺑد
 7-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﻟب
ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ،ووﻋﻧد وﺻوﻝ ﻗرار ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ ،ﺣﻳﻳث ﻳﺣﺻﻝ ﻋ
ﻋﻠﻰ إﻳﺻﺎﻝ ﻣﻣﺎﻟﻲ

ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻳرﻓق ﻣﻊ
ن
ﻣدﻓوﻋﺔ ،وﻳﻘدم إﻟﻰ داﺋرة اﻟﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣدﻳرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣد
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

ب ﺷﻬﺎدة ﺗﺧرج )/(TU‐SM QP31‐F3ﺷﻬﺎددة ﺗﻔوق )) (TU‐SM QP31‐F4ﺣﺳب اﻟﺣ
 8-1ﺗﻧظم ﻟﻠطﺎﻟب
ﺣﺎﻝ(
ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ )ﺑﺎﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﻳﻳﺳرى واﻟﻌﻠوﻳﺔﺔ ﻣن
ﺎ
ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻳﻛﺗب
ﺳﻣﺎء
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺳ
ﺷؤون اﻟطﻼب رﻛ
ن
ﻧظم وﺗدﻗق وﺗووﻗﻊ ﻓﻲ داﺋرة ااﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣدﻳرﻳﺔ
اﻟﺷﻬﺎدة( ﺗﻧظ

ﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻌﻧﻳﺔ ،وﻣن رﺋﻳس
اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻟﻠﻣوﻗﻌﻳن ،وﻣﻣن ﻣدﻳر ﺷؤوون اﻟطﻼب ااﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻋﻣﻳ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ﻋﻧﻪ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ
ﺿﺎﺋﻊ( ﻟﻠطﺎﻟب ﺷﺧﺻﻳﺎً أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋ
 9-1ﺗﺳﻠم ﺷﻬﺎدةة اﻟﺗﺧرج /اﻟﺗﻔﻔوق )ﺑدﻝ ﺿ
أﺻوﻻً.
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
دليل إجراءات الط
طالب
ﻋﺷر
اﺗﻪ  15ﺧﻣﺳﺔ ﻋ
اﻹﺟراء وﺧطو ﻪ
طﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻫذا ﺟ
اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣط
ﻝ
 10ﻣدة اﻹﺟ اررء ﺑﻌد
0-1
ﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺎﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور ﻗرار رﺋﻳس اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔﺔ.
ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ

ت ﻓﻲ
ج/اﻟﺗﻔوق ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺷﻬﺎدات
ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﺧررج
ﻣﻠف ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷ
 11ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ف
1-1
ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ.
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤ

  2

ﺻوﻝ
اﻟﺿﺑط اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﺻ
ط
ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺷﺷرطﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻹﺟراء
 1-2طﻠب إﻟﻰ ددﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻹ
ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﺧرج ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ .TU‐S M QP31‐F11
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿ

ﺻوﻝ
اﻟﺿﺑط اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﺻ
ط
ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺷﺷرطﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻹﺟراء
 2-2طﻠب إﻟﻰ ددﻳوان اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻹ
ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎدة تففوق دراسي .TU‐ SM QP31‐F2
ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿ

ﺷﻬﺎدة.
ﺻف ﻓﻘدان اﻟﺷ
 3-2ﺿﺑط اﻟﺷررطﺔ اﻟذي ﻳوﺻ

ﺷﻬﺎدة.
اﻟﺻﺣف اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﺑددﻝ اﻟﺿﺎﺋﻊ –ﺷ
ف
 4-2ﺻورة ﻋنن اﻹﺷﻬﺎر ﻓﻲ إﺣدى

ﻰ ﻣﻧﺢ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﺋﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﺧررج
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺔ
ﻠب إﻟﻰ دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ اﻟ
 5-2ﻧﻣوذج طﻠب
.TU‐SM QP31‐F3

ق
ﻰ ﻣﻧﺢ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﺋﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔوق
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺔ
ﻠب إﻟﻰ دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ
 6-2ﻧﻣوذج طﻠب
.TU
دراﺳﻲ U‐SM QP31‐‐F4

 7-2ﻧﻣوذج ﺷﻬﻬﺎدة ﺗﺧرج ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ.
ﺳﻲ.
 8-2ﻧﻣوذج ﺷﻬﻬﺎدة ﺗﻔوق دراﺳ
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M
Ministry of H
Higher Educcation

ﻲ
و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

T
Tishreen Unniversity

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

F
……………… Faculty of
…
……

ﻛﻠﻳﺔ.......
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎﺎدة ﺗﺧرج ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻝ
طﻠب اﻟﺣﺻ
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﺗﺗور ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﻳﺔ............................
ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن  .................اﻟﺳﻧﺔ...............

اﻟﻘﺳم/اﻟﺷﻌﻌﺑﺔ ...................

ﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ....................ﻋﺎم اﻟﺗﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷوﻝ ﻣرة..............
اﻟر م
أﻋرض
رض ﻣﺎﻳﻠﻲ:

ﻲ اﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت
ﺻﺗﻲ واﺣﺎﻟﺗﻲ
ﺿﺎﺋﻊ ﻋن ﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺗﺧرج اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺧﺎﺻ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﺑدﻝ ﺿ
ت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻹﺟرراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم أﺻوﻻً.

اﻟطوااﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ

اﺳم اﻟطﺎﻟب..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

إﺣﺎﻟﻟﺔ ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ:
اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور رﺋﻳس
س اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
طﺔ ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻳﻳﺔ
ﻰ ﻗﻳﺎدة اﻟﺷرط
ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب اﻟﻰ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎ
ﻳرﺟﻰ اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻻطﻼع و و
ﻰ
ﻻﻋﺎدة.
اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺧﺎﺻﺗﻪ واﻻ
ﻳﺔ
اﻟطﺎﻟب ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺗﺧرج
ب
ﻹﺟرراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻔﻘدان
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ..............
د......................
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M
Ministry of H
Higher Educcation

ﻲ
و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

T
Tishreen Unniversity

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

F
……………… Faculty of
…
……

ﻛﻠﻳﺔ.......
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ﻬﺎدة ﺗﻔوق د اراﺳﻲ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎ
طﻠب اﻟﺣﺻ
اﻟﺳﻳد اﻟدﻛﺗﺗور ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﻳﺔ............................
ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن  .................اﻟﺳﻧﺔ...............

اﻟﻘﺳم/اﻟﺷﻌﻌﺑﺔ ...................

ﻗم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ....................ﻋﺎم اﻟﺗﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷوﻝ ﻣرة..............
اﻟر م
أﻋرض
رض ﻣﺎﻳﻠﻲ:

ﺻﺗﻲ واﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت
ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻔوق ااﻟدراﺳﻲ ﺧﺎﺻ
ﺿﺎﺋﻊ ﻋن ﺷﻬ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﺑدﻝ ﺿ
ت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻹﺟرراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم أﺻوﻻً.

اﻟطوااﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ

اﺳم اﻟطﺎﻟب..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

إﺣﺎﻟﻟﺔ ﻋﻣﺎدة اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ:
س اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور رﺋﻳس
طﺔ ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻳﻳﺔ
ﻰ ﻗﻳﺎدة اﻟﺷرط
ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب اﻟﻰ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎ
ﻳرﺟﻰ اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻻطﻼع و و
ﻰ
اﻟطﺎﻟب ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ ﺧﺎﺻﺗﻪ واﻻﻋﺎدة.
ب
ﻹﺟرراء اﻟﺿﺑط اﻟﻟﻼزم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻔﻘدان
ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ..............
د......................
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Ministry of
o Higher Edducation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreen University

ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺗﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﻳن
ﻌ

………
…………… Faculty off

ﻛﻠﻳﺔ ...................
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ﺧرج
ﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﺧ
ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻟﺣ
رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺳﻳدد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻟدﻛﺗور س
ﺑن  .................واﻟدﺗﻲ...............

ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﻗﺳم  .................ﻟﻠﻌﺎم ااﻟدراﺳﻲ

/ 20
0

اﻟﻣﺗﺧرج ﻣﻣن ﻛﻠﻳﺔ ...............

.20
2

ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺗﺧرج اﻟﺧﺎﺻﺔﺔ ﺑﻲ .وأرﻓق رﺑطﺎً :
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿ
ﺿﺑط اﻟﺷرطﺔ.
 -1ﻣﺣﺿر ﺿ

ﺳﻣﻳﺔ.
 -2اﻹﻋﻼن ﻓﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳ
ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﻻﺣﺗرام

اﻟطوااﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳمم اﻟﺧرﻳﺞ..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ﻹﺻدار اﻟﻘرارر اﻟﻼزم.
اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹ
ﺋ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
رﺋﻳس ﺟ
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M
Ministry of H
Higher Educcation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

T
Tishreen Unniversity

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

F
……………… Faculty of
…
……

ﻛﻠﻳﺔ............
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ﺳﻝ(
ق دراﺳﻲ )ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﺎﺳ
ﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔوق
طﻠب اﻟﺣﺻ
رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻳد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻟدﻛﺗور س
اﻟﺳ
ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن  .................واﻟدﺗﻲ...............

ﻗﺳم  .................ﻟﻠﻌﺎم ااﻟدراﺳﻲ

/

اﻟﻣﺗﺧرج ﻣﻣن ﻛﻠﻳﺔ ...........

.

ﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ .وأرﻓق رﺑطﺎً :
ﻔوق دراﺳﻲ اﻟﺧ
ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔو
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺿ
ﺿﺑط اﻟﺷرطﺔ.
 -1ﻣﺣﺿر ﺿ
ﺳﻣﻳﺔ
 -2اﻹﻋﻼن ﻓﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳ

ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام
اﻟطوااﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳمم اﻟﺧرﻳﺞ..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ﻹﺻدار اﻟﻘرارر اﻟﻼزم.
اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹ
ﺋ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
رﺋﻳس ﺟ
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دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم الطالب او وكيله
القانوني بطلب استصدار
بدل ضائع عن شھادة
التخرج  /التفوق المفقودة
 QP31- F1ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية

تسجيل الطلب وتسليمه
الى صاحب العالقة

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻌﲏ
تنظيم الضبط الالزم
اصوالً

اﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ
اﻟﺮﲰﻴﺔ

دﻳ ﻮان ر ﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون
اﻟﻄﻼب اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
واﻻﻣﺘﺤﺎ ت

مراجعة الطالب
الشھار فقدانه للشھادة

حصول الطالب على
نسخة من االشھار

تقديم طلب QP31-F2
مرفقا ً به الطلب المقدم إلى
الكلية مع الضبط المشار
إليه ،ونسخة عن اإلشھار

اصدار قرار موافقة
رئيس الجامعة على
منح الطالب نسخة
ثانية بدل ضائع

ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺸﻬﺎدات

رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ

دفع رسوم شھادة
التخرج /تفوق دراسي
بدل ضائع المعتمدة
احالة الطلب مع قرار
الموافقة من اجل تنفيذ
القرار اصوال

وضع حاشية من
عمادة الكلية

الحصول على ايصال
مالي بالرسوم المعتمدة

تقديم االيصال المالي
مرفقا مع المعاملة

تنظم للطالب شھادة
تخرج / QP31-F3شھادة
تفوق  QP31-Fبدل
ضائع يكتب عليھما
نسخة ثانية بدل ضائع

تدقيق شھادة التخرج /
شھادة تفوق بدل ضائع
توقيع شھادة
التخرج  /شھادة
تفوق بدل ضائع

توقيع شھادة
التخرج  /التفوق
بدل ضائع

توقيع شھادة
التخرج  /شھادة
تفوق بدل ضائع
توقيع الشھادة
بدل ضائع
تسليم الطالب او وكيله
القانوني شھادة التخرج /
التفوق بدل ضائع
حفظ المعاملة في ملف
خاص بالشھادات التخرج/
التفوق بدل ضائع
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إلجراء الثاني والثالالثون
اﺳ  
شهادة تخرج جامععية أو شهاددة تفوق در ﺳ
ة
استتصدار بدل تتالف
 
 1

ﺳﺑب
ﻲ ،وﺗم ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻟﺳ
ﻼب اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻣﻣن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﺧرج أو ﺷﻬﺎدة ﺗﻔوق دراﺳﻲ
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﻼ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﺗﺎﻟف ﻋن اﻟﺷﻬﻬﺎدات اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ.
وﻝ
ب أن ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑﺑطﻠب
ﻣن اﻷﺳﺑﺎب

ﺑطﻠب إﻟﻰ دﻳوان رﺋﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  TU‐SM QP32‐F1ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟﻟب أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ب
ﻣﺑﻳﻧﺎً ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻳرﻳﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻋن ﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺗﺧرج/اﻟﺗﺗﻔوق
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،و ﻧ
اﻟدراﺳﻲ.

ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﻹﺻدار ﻗرار
ان إﻟﻰ اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻲ
ﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟدﻳو ن
طﻠب ﺑﻌد ﺗﺳﺟ
 3-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟط
ف.
س اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف
ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﻳس

رﻛزﻳﺔ
ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد ااﻟرﺳﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛ
طﻠب ﻣﻊ ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺧ
 4-1ﻳﺣﺎﻝ اﻟطﻠ
أﺻوﻻً.
ت ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻔﻔﻳذ اﻟﻘرار و
واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

 5-1ﻳدﻓﻊ اﻟطﺎﺎﻟب رﺳوم ﺷﻬﻬﺎدة اﻟﺗﺧرج/ﺗﺗﻔوق دراﺳﻲ )ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف( اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻧد ﻣﻌﺗﻣد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗﺑﻝ
ﻋﻠﻰ إﻳﺻﺎﻝ ﻣﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ،ووﻋﻧد وﺻوﻝ ﻗرار ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ ،ﺣﻳﻳث ﻳﺣﺻﻝ ﻋ

ﺷؤون اﻟطﻼب اﻟﻣﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻳرﻓق ﻣﻊ
ن
ﻣدﻓوﻋﺔ ،وﻳﻘدﻣﻣﻪ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺷﻬﺎدات  -ﻣدﻳرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣد
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﻳﻛﺗب ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻧﺳﺧ
ﺳب اﻟﺣﺎﻝ( ﺑددﻝ ﺗﺎﻟف ب
ﺧرج/ﺗﻔوق )ﺣﺳ
 6-1ﺗﻧظم ﻟﻠطﺎﻟﻟب ﺷﻬﺎدة ﺗﺧ
ﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺗﺗﺎﻟف
)ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﺣﻣر ﻓﻲ اﻟزاووﻳﺔ اﻟﻳﺳرى واﻟﻟﻌﻠوﻳﺔ ﻣن اﻟﺷﺷﻬﺎدة( ﺗﻧظم ووﺗدﻗق وﺗوﻗﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺷﻬﺎﺎدات
طﻼب
ﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻌﻌﻳن ،وﻣن ﻣدﻳﻳر ﺷؤون اﻟط
اﻟطﻼب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،ﻣﻣﻊ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺻ
ب
ﻓﻲ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻋﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻣﻌﻧﻳﺔ ،وﻣن رﺋﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ﻋﻧﻪ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ
 7-1ﺗﺳﻠم ﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺗﺧرج/اﻟﺗﺗﻔوق )ﺑدﻝ ﺗﺎﻟﻟف( ﻟﻠطﺎﻟب ﺷﺧﺻﻳﺎً أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋ
أﺻوﻻً.

ﻋﺷر
وﺧطواﺗﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻋ
ﺟب ﻧص ﻫذا اﻹﺟراء ط
 8-1ﻣدة اﻹﺟرراء ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب
ار رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ.
ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ ااﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﻳﻳﺦ ﺻدور ﻗرر

ت ﻓﻲ
ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﻓﻲ دااﺋرة اﻟﺷﻬﺎدات
ج/اﻟﺗﻔوق ﻝ
ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﺧررج
ﻣﻠف ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷ
 9-1ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ف
ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤوون اﻟطﻼب اﻟﻣﻣرﻛزﻳﺔ.
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ﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺗﺗﺎﻟف ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﺧرج
 1-2ﻧﻣوذج طﻠﻠب إﻟﻰ دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻧﺳﺧ
.TU‐SM Q
QP32‐F1

ﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ﺗﺗﺎﻟف ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﻔوق
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻧﺳﺧ
ﻣﻌ
ان رﺋﺎﺳﺔ
 2-2ﻧﻣوذج طﻠﻠب إﻟﻰ دﻳون
دراﺳﻲ .TU‐SM QP32‐FF2

 3-2اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺗﺎﻟﻔﺔ.

TU‐SM QP31‐F3
Q
 4-2ﻧﻣوذج ﺷﻬﻬﺎدة ﺗﺧرج ﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
TU‐SM QP31‐F4
Q
ﺳﻲ
 5-2ﻧﻣوذج ﺷﻬﻬﺎدة ﺗﻔوق دراﺳ
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Ministry of
o Higher Edducation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

Tishreen University

ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺗﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﻳن
ﻌ

………
…………… Faculty off

ﻛﻠﻳﺔ ...................
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ﺧرج
ﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف ﺷﻬﺎدة ﺗﺧر
ﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻟﺣ
رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻳد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻟدﻛﺗور س
اﻟﺳ
ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن  .................واﻟدﺗﻲ...............

ﻗﺳم  .................ﻟﻠﻌﺎم ااﻟدراﺳﻲ

/ 20
0

اﻟﻣﺗﺧرج ﻣﻣن ﻛﻠﻳﺔ ...........

.20
2

ﺧرج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ .وأرﻓق رﺑطﺎً :
ﺗﺎﻟف ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ف
 -1اﻟﺷﻬﺎدة ااﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.

ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳمم اﻟﺧرﻳﺞ..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ﻹﺻدار اﻟﻘرارر اﻟﻼزم.
اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹ
ﺋ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
رﺋﻳس ﺟ
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ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن

F
……………… Faculty of
…
……

ﻛﻠﻳﺔ............
اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ﻲ /ﺧرﻳﺞ أوﻝﻝ
ف ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻔوق دراﺳﻲ
طﻠب اﻟﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻠﻰ ﺑدﻝ ﺗﺎﻟف
رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻳد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻟدﻛﺗور س
اﻟﺳ
ﻣﻘدﻣﻣﻪ اﻟطﺎﻟب..................

ﺑن  .................واﻟدﺗﻲ...............

 ...................ﻗﺳم  ...................ﻟﻠﻌﺎم اﻟدر ﻲ
اﺳﻲ

/

ن ﻛﻠﻳﺔ
/ﻏﻳر ﻣﺗﺧرج ﻣن
ﻣﺗﺧرج ﻳر

.

ﺻﺔ ﺑﻲ.
ﺗﺎﻟف ﺷﻬﺎدة ﺗﻔووق دراﺳﻲ/ﺧررﻳﺞ أوﻝ اﻟﺧﺎﺻ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧﺣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻝ ف
رﻓق رﺑطﺎً :
وأرﻓ

 -1اﻟﺷﻬﺎدة ااﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.

ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام
ﻣﻊ ق
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳم اﻟطﺎﻟب..................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

ﻹﺻدار اﻟﻘرارر اﻟﻼزم.
اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹ
ﺋ
ن
رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
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دﻳ ﻮان ر ﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

تقديم طلب QP32- F1
من قبل الطالب او وكيله
القانوني ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية

اصدار قرار موافقة
رئيس الجامعة على منح
نسخة ثانية بدل تالف.
احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذه اصوال

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون
اﻟﻄﻼب اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
واﻻﻣﺘﺤﺎ ت

احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذه اصوال

ﳏﺎﺳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺸﻬﺎدات

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ

رﺋﻴﺲ
اﳉﺎﻣﻌﺔ

دفع قيمة رسوم شھادة
التخرج/تفوق دراسي
بدل تالف
الحصول على ايصال
مالي بالرسوم المعتمدة

تقديم االيصال المالي
مرفقا مع المعاملة
تنظيم شھادة تخرج QP
 / 31- F3تفوق بدل تالف
 QP31- F4يكتب
عليھما نسخة ثانية بدل
تالف

تدقيق شھادة تخرج/تفوق
بدل تالف

توقيع شھادة تخرج/
تفوق بدل تالف

توقيع شھادة تخرج/
تفوق بدل تالف
توقيع شھادة تخرج /
تفوق بدل تالف

توقيع شھادة تخرج/
تفوق بدل تالف

تسليم الطالب او وكيله
القانوني شھادة التخرج/
التفوق بدل تالف للطالب
أصوالً.
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ٕالاجراء الثالث والثثالثون
ٔالاصلية للخرريج ن
الحصول ع ى وثيققة الثانوية ٔالا
و
 
 1

ﺟﺑﻬﺎ ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ ﺑﻌد
اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻝ ﺑﻣوﺟ
 1-1ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟﻟب اﻟﻣﺗﺧرج اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻲ
ﻋﺎم ﻣن ﺗﺧرﺟﻪ.
أﺻوﻻً وﺧﻼﻝ م
ﺻدور ﻗرارر اﻟﺗﺧرج و

 TU‐SM Qﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺷﻌﺑﺔ ﺷ
 2-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﺎﻟب ﺑطﻠب إﻟﻟﻰ دﻳوان اﻟﻛﻠﻳﻠﻳﺔ QP33‐F1
ﺷؤون

ﺳﺗﻼم وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﺎﻧوﻳﺔ
ﺷﺧﺻﻳﺔ وﺻوورة ﻋن ﻣﺻدﻗﻗﺔ اﻟﺗﺧرج ﻻﺳﺗ
اﻟطﻼب ﻣررﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷ
اﻷﺻﻠﻳﺔ.

طﻼب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ.
ﻗﺑﻝ ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻳﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟط
 3-1ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ااﻟطﻠب ﻣن ﻝ

طﺎﻟب
اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻣن ﺗﺧرج اﻟط
ﺔ
اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟطﺎﻟب وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﺎﻧوﻳﺔ
ص
ظف
 4-1ﻳﻘوم اﻟﻣوظ
ﺳﺟﻝ
ﻷﺧرى ﺿﻣن ﺳ
ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺗﺳﺟﺟﻳﻝ اﻟطﻠب ﻣﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷ
ن
ظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺷﻌﺑﺔ
وﻳﻘوم اﻟﻣوظ

ﺿﺑﺎرة
ﺧﺎص ﺑﺗﺳﻠﻠﻳم وﺛﺎﺋق اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن  TU‐SSM QP33‐ F2وﻳودع ااﻟطﻠب ﻓﻲ إﺿ
اﻟطﺎﻟب.

 2

ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن TU‐SM QP33‐F1
ب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋ
 1-2ﻧﻣوذج طﻠب

.TU‐SM
ن M QP33‐F2
ﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن
وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻷﺻ
 2-2ﻧﻣوذج ﺳﺟﺟﻝ ﺗﺳﻠﻳم ﺔ
ﺻﻳﺔ.
 3-2ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻ
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Syrian Arab Republic

اﻟﺟﻣﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻟﺳورﻳﺔ

M
Ministry of H
Higher Educcation

و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

T
Tishreen Unniversity

ﺟﺎﻣﻌﻌﺔ ﺗﺷرﻳن
ﻛﻠﻳﺔ ............

F
……………… Faculty of
…
……

اﻟرﻗم.................. :
اﻟﺗﺎرﻳﻳﺦ................ :

ب اﺳﺗﻼم اﻟﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺔ
طﻠب
اﻟﺳﻳد اﻟددﻛﺗور ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺑن ........

ﻣﻘدﻣﻣﻪ.....................

ﻣﻣن طﻼب ﻛﻠﻳﻳﺔ ................

واﻟددﺗﻲ.............

ﺗﻼﻣﺎً ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً،
ﻲ اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻟﻠﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺔ ﺑﻲ اﺳﺗﻼ
أرﺟوو اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳﻣﻲ

ت ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ اﻣﺗﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدورة .........
ﻋﻠﻣﺎً أﻧﻲ ﺗﺧرﺟت
ﻣﺎ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ رﻗم /

 /ﺗﺎرﻳﺦ

/

/

/ 20

ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ:

س
ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس
ب
20

.

ﻳﺔ.
 -1ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام
ﻣﻊ ق
اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻧوﻧﻳﺔ
طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻊ

أﺣﻣر ﻣﺟﻬود ﺣر ﻲ
ﺑﻲ
طﺎﺑﻊ ﻧﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻣﻲ ﻫﻼﻝ ر

اﺳم اﻟطﺎﻟب.................... :
اﻟﺗووﻗﻳﻊ.......................... :

إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب ﻟﺗﺳﻠﻠﻳم اﻟﺧرﻳﺞ اﻟووﺛﻳﻘﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻪ اﺳﺗﻼﻣﺎً ﻧﻬﻬﺎﺋﻳﺎً
ﺧرﺟﻪ أﺻوﻻً.
ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺧ

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ .................
د....................... .
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…………

اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺔ
اﺳﺗﻠﻣوا ﺷﻬﺎدة
ﻣ
ﺟدوﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﺗﺧرﺟﻳن اﻟذﻳن
ت

اﻟرﻗم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻻﺳم واﻟﺷﻬرة
اﻻ

اﻷب

اﻷم

ﻣﻛﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة

ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗوﻟد

اﻟﺟﻧس

ﺔ
اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

رﻗم اﻟﻘﻳد
ﻣﺣﻝ ورﻗ

.1
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
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1
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1
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1
.13
1
.14
1
.15
1
.16
1
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ﻟاﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻬوﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﻳﺔ



دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ

تقديم طلب QP33- F1
مرفقا به صورة عن الھوية
الشخصية وصورة عن
مصدقة التخرج الستالم وثيقة
الثانوية األصلية.

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

توقيع الطلب
المقدم

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الطالب وثيقة الثانوية األصلية
بعد التأكد من تخرجه

يسجل الموظف المختص الطلب
مع البيانات األخرى ضمن
سجل خاص بتسليم وثائق
الثانوية األصلية للخريجين
QP33- F2

يتم ايداع الطلب في اضبارة
الطالب
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ٕالاجراء الرابع والثالالثون
ء
من الجامعات غ ﺮ السوريية إ ى الجامععات الحكوممية السوريةة
قواعد انتقالل الطالب ن
قو
طالب السوريي ن
للط

 1

ب اﻟذي ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻪ ﺷروط ووﻗواﻋد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝﻝ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺳورﻳﺔ إﻟﻰ
 1-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب
 TU‐SMإﻟﻰ ددﻳوان
اﻟﺳورﻳﺔ
 ،TU‐SM QP34‐D1ﺑﺑطﻠب ﺧطﻲ M QP34‐F1
Q
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و

ﺻﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ
ﻣدﻳر ﺷؤون اﻟﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺟ
ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑﻌد ﺗﺄﺷﻳر ﻣد
اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻻ
ﺳﻧﻳن
ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ،وﻣﺟﻣﻣﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳ
ﻣﻠﺻﻘﺎ ﻋﻠﻳﻪﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧووﻧﻲ ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﺳﺑب طﻠب اﻻ

دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ا ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻳرﻏب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺗﻘﺎﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣرﻓﻘﻓﻘﺎ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺛﺛﺑوﺗﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:

ﻲ)ﻗﻳد ﻧﻔوس( وﻳﻣﻛن ﺗﺻووﻳر اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )اﻟﻬﻬوﻳﺔ(
أ .ﺻورة ﻋﻋن اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﻣدﻧﻲ
ﺷؤون طﻼب اﻟﻣررﻛزﻳﺔ(.
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻣدﻳر ون
ﻌ
وﺗﺻدﻳﻘﻘﻬﺎ ﻣن

ب .ﺻورة ﻣﻣﺻدﻗﺔ ﻋن ﺷ
ﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎﺎن ﺑدرﺟﺎﺗﻬﺎ.

ﺳﻳﺔ واﻟﻣﻘررات اﻟﺗﻲ
ﻣﻔﺻﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﻳ
ﻝ
اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻳﻬﻬﺎ ﺗﺑﻳن
ب
ج .وﺛﻳﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺗﻲ ﻛﺎن

ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻛﻠﻳﻳزﻳﺔ(
ﺻدﻗﺔ إذا ت
ﻧﺟﺢ أوو رﺳب ﻓﻳﻬﺎ وااﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ))ﻣﺗرﺟﻣﺔ وﻣﺻ

ﺻدرت ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﺳﻔﻔﺎرات اﻟﺳورﻳﺔﺔ ﻓﻲ
ت
ﻋﻠﻰ أنن ﺗﺻدق اﻟوﺛﻳﻳﻘﺔ ﻣن و ازرة ﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟدوﻟﺔﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻠك اﻟدووﻟﺔ وو ازرة اﻟﺧﺎﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔﺔ.

ﺷروط
ت اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺷؤون ااﻟطﻼب ﻓﻲ ااﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟدراﺳﺗﻬﻬﺎ واﻟﺑت ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺷر
 2-1ﺗﺣﺎﻝ طﻠﺑﺎت
 TU‐SM QPووﺗﺣﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻟﻘرار
وﻗواﻋد اﻻﻧﺗﻧﺗﻘﺎﻝ P34‐D1

ﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ أن ﺗرﻓﻊ طﻠﻠﺑﺎت
ﺧﻼﻝ ﻋﺷرة أﻳﺎم ﻣﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳﻣ
ﻧﻬﺎ وذﻟك ﻝ
اﻟﻼزم ﺑﺷﺄﻧﻬ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ أﺻ
ﺔ
اﻟطﻼب ﻓﻲ
ب
اﻟﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺷؤون
ﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
ﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻲ
اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺻ
ﺻوﻻً

ﻳن ﻓور ورودﻫﺎﺎ ﻣن
طﻼب اﻟﻣﻘﺑوﻟ ن
ﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻧﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋﻋن أﺳﻣﺎء اﻟط
ٕواﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ
ﺻﻔﺣﺔ
ﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎت ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون ااﻟطﻼب واﻟﻛﺗرروﻧﻳﺎً ﻋﺑر ﺻ
ؤون اﻟطﻼب ووورﻗﻳﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣ
ﻣﺟﻠس ﺷؤو
إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﺟﻳﻝ.
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺟ
ﺔ
اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ

اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠوا ﻓﻳﻬﺎ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
ﻗﺑﻠت طﻠﺑﺎت ﻧﻘﻠﻬﻬم إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ب اﻟذﻳن ت
 3-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﻼب
ﺗﺳﺟﻳﻠﻬم ﺑﺎﻷوراق اﻟﺛﺑووﺗﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:
م
ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﻣرراﺣﻝ

.TU‐SM QP34‐F2
Q
أ .طﻠب اﻧﺗﺳﺳﺎب

ﺻور ﻋﻧﻬﺎ.
ب .اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻷﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ) (3ﺻ

ج .وﺛﻳﻘﺔ اﻟﻛﺷﺷف اﻟطﺑﻲ )ﻣﻣن طﺑﺎﺑﺔ اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ(.
د 10 .ﺻورر ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻠووﻧﺔ.
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اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼ إﻻ ﺑﻌد
ب
ﺿﻊ اﻷوراق وﻻ ﻳﻌﺗﺑر
ﻣﻊ ﻣﻐﻠف ﻟوﺿﻊ
ه .ﻣﺻﻧف ﺳﺳﺣﺎب طوﻟﻪ ) (30ﺳم ﻊ
رﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﻬﺎ أﺻوﻻ.
ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳ

ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم اﻟرﺳ
ت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻰ
ب اﻟﺳورﻳون وﻣﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﻬم اﻟذﻳن ﺗﻣت
 4-1ﻳﺳدد اﻟطﻼب
رﺳوم اﻟﻣطﻠوﺑﺔﺔ ﻓﻲ

ﻟﻣوازي ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذﻳن ﻳﺣﻘﻘوون ﺷرط ﻣﺟﻣووع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
ظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣ
ﻧظ
اﻟﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑون ﺑﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻘﺑووﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻳﺳﺳددون اﻟرﺳوم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم وﻓق

طﺔ
اﻟﻟﻘ اررات ذات اﻟﻟﺻﻠﺔ .ﻟم ﻳذﻛﻛر ﻓﻲ اﻟﺧرﻳط

.TU‐SM QP01
Q
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﺳﺳﺗﺟدﻳن
ﻝ
ت اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ إﺟراء
 5-1ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺧطوات

ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺛر ﻣن ﺗﺎﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق.
ﻋﺷرون ﻳوﻣﺎُ ﻰ
 6-1ﻣدة ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﺟﺟراء ﻫﻲ ر

  2

ـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻏﻳﻳـر اﻟﺳـورﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ اﻟﺳــورﻳﺔ
 1-2ﺷروط وﻗوواﻋد اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ ﻣـن اﻟﺟﺎﻣﻌ ت
.TU‐SM QP34‐D1

اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
ﺻق ﻋﻠﻳﻪ و
ﻠب ﺧطﻲ ﻣﻠﺻ
 2-2ﻧﻣوذج طﻠب

 3-2طﻠب اﻧﺗﺳﺎﺎب.

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )اﻟﻬوﻳﺔ( ﻣﺻ
ﺔ
طﺎﻗﺔ
ﺻورة ﻋن اﻟﺑط
ﻗﻳد ﻧﻔوس( أو ﺻ
ﺟﻝ اﻟﻣدﻧﻲ) د
 4-2ﺻورة ﻋن اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﺟ
ﺻدﻗﺔ
ﻣن ﻣدﻳر ﺷؤون طﻼب ااﻟﻣرﻛزﻳﺔ.

 5-2ﺻورة ﻣﺻ
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺷﻬﺎددة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن ﺑدرﺟﺎﺗﻬﺎ.

ـب ﻣﺳــﺟﻝ ﻓﻳﻬــﺎ ﺗﺑــﻳن ﻣﻔﺻــﻝ ﺣﻳﺎﺗــﻪ اﻟد ارﺳــﻳﻳﺔ واﻟﻣﻘــررات اﻟﺗــﻲ
ـﻲ ﻛــﺎن اﻟطﺎﻟـب
 6-2وﺛﻳﻘــﺔ ﻣــن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺗـﻲ

اﻻﻧﻛﻠﻳززﻳــﺔ(
ﻳ
رﺟﺎت اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ)ﻣﻣﺗرﺟﻣــﺔ وﻣﺻــددﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧــت ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ
ﻧﺟــﺢ أو رﺳﺳــب ﻓﻳﻬــﺎ واﻟــدر

ات اﻟﺳـورﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠـك
ﻣﻧﻬـﺎ ،واﻟﺳـﻔﺎرت
ﺧﺎرﺟﻳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗ ـﻲ ﺻـدرت ﻧ
ﺻدق اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـن و ازرة ﺟ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻ
ﺳورﻳﺔ.
اﻟدوﻟﺔ ووزاررة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺳ

ﺻور ﻋﻧﻬﺎ.
ﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ ﻣﻊ ) (3ﺻ
 7-2اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻷﺻ
)ﻣن طﺑﺎﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ(.
 8-2وﺛﻳﻘﺔ اﻟﻛﺷﺷف اﻟطﺑﻲ ن
 10 9-2ﺻور ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻠوﻧﻧﺔ.

ـب ﻣﺳــﺟﻼ إﻻ ﺑﻌــد
ﺿــﻊ اﻷوراق وﻻ ﻳﻌﺗﺑــر اﻟطﺎﻟـب
ـﻊ ﻣﻐﻠــف ﻟوﺿ
 10-2ﻣﺻــﻧف ﺳــﺣﺎب طوﻟــﻪ ) (30ﺳــم ﻣـﻊ
ﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ أﺻوﻻ.
ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳو
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سورية للطالب
من الجامعات غ ﺮ السورية إ ى الجامعات اللحكومية السو
شروط انتقالل الطالب ن
ش
السوري ن
ﻣﻌﺎت
اﻟﺳورﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌ
ﺣﻛﻣﻬم ﻣن اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻣﻳﺔ ﻏﻳر ور
طﻼب اﻟﺳورﻳﻳﻳن وﻣن ﻓﻲ ﺣ
ﺟوز اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟط
 .1ﻳﺟ
وطب اﻷﺳﻧﺎن واﻟﺻﻳدﻟﺔ واﻟﻬﻧددﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﻳﺔ( ﻟﻠطﻼب اﻟذﻳن
ﻛﻠﻳﺎت اﻟطب ب
اﻟﺳوررﻳﺔ )ﻋدا ت
اﻟﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و
ﺷروط اﻵﺗﻳﺔ:
ﺟﺗﺎزوا اﻟﺳﻧﺔ ااﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﻳﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻧﻘﻼً أو ﻧﺟﺎﺣﺎً إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺷ
اﺟ

أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻣن اﻟﻔرع اﻟﻣط
ﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧو
ﺣﺎﺋز ﻰ
أ .أن ﻳﻛونن طﺎﻟب اﻻﻧﺗﻘﺎﺎﻝ
طﻠوب
اً
اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ.
ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻲ

ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻳﻬﺎ ،أو ﻣﻣن
ﺻوﻻً ﺗﺄدﻳﺑﻳﺎً ﻣﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت أوو اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺟ
ب .أﻻ ﻳﻛونن اﻟطﺎﻟب ﻣﻔﺻ
اﺳﺗﻧﻔذ ﻓررص اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻘررة.

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳطﻠب اﻟﻧﻘﻝ ﻣﻧﻬﺎ.
ﺔ
ع ﻓﻲ
ﺻﻠﺔ دون اﻧﻘطﺎع
ج .أن ﻳﻛونن ﻟﻠطﺎﻟب ﺣﻳﺎة ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻣﺗﺻ

ﺳورﻳﺔ.
ﻌﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ و
ﺳورﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 .2ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻧﻘﻝ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺎﺻﺔ ﻏﻳر و

ظﺎم اﻟذي ﻳﻧﻘﻝ ﻣﻧﻪ
رﺳﻬﺎ طﺎﻟب اﻟﻧﻧﻘﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧظ
 .3ﻳﺗﺗم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﻘررات اﻟﺗﻲ در
ﺻف
اﻟﻧﻘﻝ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻ
طﺎﻟب اﻟراﺳب ﻓﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﻟﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻝ
ووﻳﺟوز ﻧﻘﻝ اﻟط
اﻟﻟﻣﻘﺎﺑﻝ إذا ﻛﺎﻧﻧت اﻟﻣﻘررات اﻻﺳﺗدراﻛﻳﺔ ﻣﻣﻊ اﻟﻣﻘررات اﻟﺗﻲ رﺳب ﻓﻳﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ أررﺑﻌﺔ

ﻷدﻧﻰ.
ﻳﻘﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷ
ﻣﻣﻘرراتٕ ،واذا ﻛﻛﺎﻧت ﺗزﻳد ﻋن ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻝ
ﺳﻣوح اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣطﻠووب اﻟﻧﻘﻝ ﻣﻧﻬﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدة اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳ
ﺣﺳب ﻣدة اﻟﺗﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺟ
 .4ﺗﺣ
اﻟﺳورﻳﺔ وﻓق اﻟﻘوا ﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻌﻌﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اﻟﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و

ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻳﻬﺎ وررﺳب
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻟﺳورﻳﺔ إذا ﺳﺑﺑق أن ﻛﺎن ﻣﺳ
ت
ﻟطﺎﻟب ﻣﺟدداً إﻟﻰ
ﺟوز اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟط
 .5ﻳﺟ

ﻗﺑﻝ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ
أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﻝ
ﺳوررﻳﺔ ﺷرﻳطﺔ ﻻ
ﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻳر و
وف ﺛم ﺳﺟﻝ ﻓﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻛو
ﻓﻲ أﺣد اﻟﺻﻔوف
ﻲ
ﻰ.
ﻓﻲ ﺻف أﻋﻠﻰ
ﻲ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﻳﻌﻔﻰ اﻟطﺎﺎﻟب ﻣن اﻟﻣﻘرررات
 .6ﻟﻣﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ً
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ( إذا ﺛﺑت ّأﻧﻪ ﻧﺟﺢﺢ ﻓﻲ ﻣﻘررات دراﺳﻳﺔ ﺗﻌﺎدﻟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ﻣﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﺔ
اﻟﻟدراﺳﻳﺔ )ﻋدا ﻣﻣﻘررات
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻓﻳﻬﺎ
ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣن
ﺳورﻳﺎ وﺗﻌود ﻏﻏﻠﻰ ﺳﻧوات أﻋ
ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳ
ف
أو ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻝ ﻣﻣﺎﺛﻝ
و

ﻫﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات.

 .7ﺗﻌﻌد اﻟﻣﻘررات ااﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺣﻣﻳﻠﻠﻬﺎ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﻣﻧﻘوﻝ ﺑﺳﺑب ااﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎﻫﻫﺞ او ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺧر ورود ﻛﺷ
ﻛﺷف
ﺻﻠﻳن
وﻳﻣﻧﺢ اﻟطﺎﻟب ﻓﺻ
ﺢ
ﺳﺗدراﻛﻳﺔ
رب ،ﺗﻬﺟﻳر.....اﻟﺦ( ﺑﺣﻛم اﻟﻣﻘررات اﻻﺳ
اﻟﻟﻌﻼﻣﺎت ﻷﺳﺑﺎﺑﺎب ﻗﺎﻫرة )ﺣر

دراﺳﻳﻳن ﻣن ﺑد ء ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﺑﻌد اﻧﻧﻘﺿﺎء اﻟﻔﺻﻠﻳﻳن اﻟدراﺳﻳﻳن ﺗﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﻘر ارات اﻟﻣرﺳﺑﺔ.
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دليل إجراءات الط
طالب
ﺟوز اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻟطﺎﻟب ﺷرطﻳﺎً ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﻋﺎم دراﺳﺳﻲ واﺣد وﻻ ﺗﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ااﻟﻌﺎم
 .8ﻳﺟ
ﻰ أي
ﻋﺎم دراﺳﻲ واﺣﺣد ،وﻳﻔﺻﻝ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﻛﻠﻳﺔ وﻻ ﻳﻌطﻰ
ف ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﺑﻌﻌد ذﻟك ﻟﻣدة ﻋ
اﻟﻟﻣذﻛور ،وﻳوﻗف

وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ.
ووﺛﻳﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﺿ

ب ﻧظﺎم ﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟدﻳﻬﺎﺎ إذا
ﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻘررات اﻟﺗﻲ ﻧﺟ
ب ﺑﺟﻣﻳﻊ ر
طﺎﻟب اﻟطﺎﻟب
 .9ﻳط
ﺳﺟﻝ
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣن ﺳ
ﻛﻛﺎن ﻣﻌدﻟﻪ ﻓﻳﻬﻬﺎ ﻳﻘﻝ ﻋن  %50ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﻳﺎت اﻟﻧظرﻳﺔ ووﻋن  %60ﻲ

ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻧﻘوﻝ
 2007أو ﻣﺎ ﻳﻛﺎﻓﺋﺋﻬﺎ وﻓق اﻟﻧظﺎﺎم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻲ
ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ ااﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2 /2006
ﻷ
إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻧﻧﻘﻝ ﻓﻘط.
إﻟﻟﻳﻬﺎ وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات ر

ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺎﺋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻣﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ ﻣﻣن أي ﻣﻘرر ﻣن
ﻟب اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻲ
 .10ﻻ ﻳﻌﻔﻰ اﻟطﺎﻟب
اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻣﻧﻬﺎ.
ﻝ
ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻣﻘررات ﻫذﻩ اﻟﺳﺳﻧﺔ ،وﻟو ﻛﺎن ﻗد درس ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات وﻧﺟﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟ

ات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟﺗﺗﺧﺻص.
 .11ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﻘﺎﻝ ﻓﻲ دﺑﻠوﻣﺎﺎت وﻣﺎﺟﺳﺗﻳرت

ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏ
ت
طﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻳن ﻓﻲ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺣﻛم اﻟﻣﻣﺎدة ) (1ﻳﺟووز اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟط
 .12ﺧ
ﻏﻳر ﺳورﻳﺔ واﻟذﻳن
ﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
ﺣﻘﻘون ﺷرط ﻣﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻼﻣﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ أوو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺳ
ﻳﺣ
ﺻﻳدﻟﺔ
اﻟﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑون ﺑﺎﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻘﺑووﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎت اﻟطب وطب اﻷﺳﻧﺎن واﻟﺻ

وااﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠووﻣﺎﺗﻳﺔ.

ﻛﺎﻧوا ﻳﺗﺎﺑﻌون ﻓﻳﻪ دراﺳﺗﻬم اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﻳﺔ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋن اﻟﻟﺑﻠد اﻟذﻳن و
ﺣق ﻟﻠطﻼب ااﻟﺳورﻳﻳن اﻟﻣﺑﻌﻌدﻳن ﻷﺳﺑﺎب ﺳ
 .13ﻳﺣ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ إذا ﻛﻛﺎﻧت
إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺳﻧﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻰ
وااﻟذﻳن ﻳﺣﻣﻠونن وﺛﺎﺋق ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻰ
ﺻﺔ،
طﺔ ﺗﻘدﻳﻣﻬم اﻟووﺛﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻬذا اﻹﺑﻌﺎد ﻣﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻟﺳورﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ
ﺗﺣﺿﻳرﻳﺔ ﺷرﻳط
ﻣﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﺗﺣ

ﺣﺳب ادﻋﺎﺋﻪ ﺑﻣووﺟب
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ب
ﺔ
ﻣن ﻫؤﻻء اﻟوﺛﺎﺋﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻠدرراﺳﺔ ﻓﻲ
ووﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻝ ﻣنن ﻻ ﻳﺣﻣﻝ ن

ﺳﻲ،
ﺗﻌﻌﻬد ﺧطﻲ ﻟﻣددة ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﻌﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ إذا ﻟم ﻳﺑرز اﻟوﺛﺎﺎﺋق ،وﻳوﻗف ﺗﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﺑﻌدﻫﺎ ﻟﻣدة ﻋﺎم دراﺳ

ﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ.
ووﻳﻔﺻﻝ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻻ ﻳﻌطﻰ أﻳﺔ وﺛﻳﻳﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﺿ

 .14ﻳﺟ
ﺟوز اﻧﺗﻘﺎﻝ أأﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟدﺑﻠووﻣﺎﺳﻲ اﻟﺳوري واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ واﻹداري اﻟﻌﺎﻣﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﻌﻌﺛﺎت
ﺧﺎرج
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ ،وأﺑﻧﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻌﺎرﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺧ
اﻟﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﺳورﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ر

اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻏﻳر اﻟﺳورﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻠﻳﺎت
ت
ﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺗﻬم ﻣن
ﺳورﻳﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﻬ
ﺳ
اﻟطب وطب اﻷﺳﻧﺎﻧﺎن واﻟﺻﻳدﻟﺔ واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ(.
ت ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻋدا )ﻛﻠﻳﺎت ب
وااﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
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قواعد انتقال الطالب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية للطالب السوريين

دﻳ ﻮان اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻴﻬﺎ
تقديم الطالب الذي تتوافر فيه شروط
وقواعد االنتقال
،QP34-D1بطلب خطي ،QP34-F1
بعد تأشير مدير شؤون الطالب في
الجامعة المختصة ،ملصقا عليه
الطابع القانوني يبين فيه سبب طلب
االنتقال ومجمل حياته الجامعية خالل
سنين دراسته مرفقا باألوراق المبينة
في البند 1-1

رفع طلبات النقل المصادق عليھا

ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻓﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ

دراسة طلبات النقل والبت
فيھا في ضوء شروط
وقواعد االنتقال
QP- 34D 1

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

دﻳ ﻮان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

اتخاذ القرار الالزم
بشأن طلبات النقل

المصادقة على
طلبات النقل
اعتماد طلبات النقل
المصادق عليھا اصوالً

احالة طلبات النقل التي تم
اعتمادھا الى الكلية المعنية

اعالن اسماء الطالب المقبولين في
لوحة االعالنات والكترونيا ً عبر
موقع الكلية الستكمال اجراءات
التسجيل

احالة الطلبات التي تم اعتمادھا

تقديم الطالب الذين قبلت طلبات نقلھم
باالوراق الثبوتية المبينة في البند
٣-٢الستكمال مراحل تسجيلھم

يتابع الطالب الخطوات المبينة في
اجراء التسجيل للطالب المستجدين
QP01
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تشرين – مركز ضممان الجودة
ن
جامعة
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ٕالاجراء الخامس والثلثالثون
ب
لجامعات الححكومية السوورية للطالب
سورية إ ى الج
ب من الجامععات غ ﺮ الس
انتتقال الطالب
ب
الععرب ؤالاجانب

 1

ب اﻟذي ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻪ ﺷروط ووﻗواﻋد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝﻝ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺳورﻳﺔ إﻟﻰ
 1-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب
TUإﻟﻰ دﻳوان اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ
طﻠب ﺧطﻲ U‐SM QP34‐‐F1
اﻟﺳورﻳﺔ  ،TU‐SM QP34‐D1ﺑطﻠ
ر
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
ﻠﺻﻘﺎ
ﺷﻳر ﻣدﻳر ﺷؤؤون اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻣﻠﺻ
اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑﻌد ﺗﺄﺷ

ﺧﻼﻝ ﺳﻧﻳن درراﺳﺗﻪ
طﻠب اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ،وﻣﺟﻣﻝ ﺣﻳﺎﺗﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺧ
ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﺳﺑب ط
ﻋﻠﻳﻪ اﻟطﺎﺑﻊﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ن
ﻵﺗﻳﺔ:
ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻧﻬﻬﺎ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺎﻷورراق اﻟﺛﺑوﺗﻳﺔ اﻵ
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب ﻲ

أ .ﺻورة ﻋنن اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﻟﺳﺟﻝ اﻟﻣدﻧﻲ )ﻗﻳد ﻧﻔوس( وﻳﻣﻛن ﺗﺻووﻳر اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )اﻟﻬﻬوﻳﺔ(
وﺗﺻدﻳﻘﻬﺎﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻣدﻳر ﺷؤون طﻼب اﻟﻣرﻛززﻳﺔ(.

ب .ﺻورة ﻣﺻ
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺷﻬﺎﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎنن ﺑدرﺟﺎﺗﻬﺎ.

ب
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ج .وﺛﻳﻘﺔ ﻣنن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻲ
اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺑﻳن ﻣﻔﺻﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﻳﻳﺔ واﻟﻣﻘررات اﻟﺗﻲ

ﺻدﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻛﻠﻳﻳزﻳﺔ(
ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ)ﻣﻣﺗرﺟﻣﺔ وﻣﺻ
ﻧﺟﺢ أو ررﺳب ﻓﻳﻬﺎ واﻟددرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺣ

ات اﻟﺳورﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣن و ازرة ﺧﺎررﺟﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻣﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﺳﻔﺎرت
ﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺻدق
ووزازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ.
اﻟدوﻟﺔ و

ت اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺷؤون ااﻟطﻼب ﻓﻲ ااﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟدراﺳﺗﻬﻬﺎ واﻟﺑت ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺷر
 2-1ﺗﺣﺎﻝ طﻠﺑﺎت
ﺷروط
 TU‐SM QPووﺗﺣﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻟﻛﻠﻳﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻟﻘرار
وﻗواﻋد اﻻﻧﺗﻧﺗﻘﺎﻝ P35‐D1

ﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﻳﺔ أن ﺗرﻓﻊ طﻠﻠﺑﺎت
ﺧﻼﻝ ﻋﺷرة أﻳﺎم ﻣﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳﻣ
ﻧﻬﺎ وذﻟك ﻝ
اﻟﻼزم ﺑﺷﺄﻧﻬ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ أﺻ
ﺔ
اﻟطﻼب ﻓﻲ
ب
اﻟﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺷؤون
ﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
ﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻲ
اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺻ
ﺻوﻻً

اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓور ورودﻫﺎﺎ ﻣن
ن
طﻼب
ﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻧﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻠﻳﺔ أن ﺗﻌﻠن ﻋﻋن أﺳﻣﺎء اﻟط
ٕواﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ
ﺻﻔﺣﺔ
ﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎت ﺷﺷﻌﺑﺔ ﺷؤون ااﻟطﻼب واﻟﻛﺗرروﻧﻳﺎً ﻋﺑر ﺻ
ؤون اﻟطﻼب ووورﻗﻳﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣ
ﻣﺟﻠس ﺷؤو
إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﺟﻳﻝ.
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺟ
ﺔ
اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ

اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠوا ﻓﻳﻬﺎ
ﺔ
ﻼب ﻓﻲ
ﻗﺑﻠت طﻠﺑﺎت ﻧﻘﻠﻬﻬم إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔﺔ ﺷؤون اﻟطﻼ
ب اﻟذﻳن ت
 3-1ﻳﺗﻘدم اﻟطﻼب
ﺗﺳﺟﻳﻠﻬم ﺑﺎﻷوراق اﻟﺛﺑووﺗﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:
م
ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣراﺣﻝ

.TU‐SM QP34‐F2
Q
أ .طﻠب اﻧﺗﺳﺳﺎب

ﺻور ﻋﻧﻬﺎ.
ب .اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻷﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ) (3ﺻ

ج .وﺛﻳﻘﺔ اﻟﻛﺷﺷف اﻟطﺑﻲ )ﻣﻣن طﺑﺎﺑﺔ اﻟﺟﺎﺎﻣﻌﺔ(.
د 10 .ﺻورر ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻠووﻧﺔ.
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اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼ إﻻ ﺑﻌد
ب
ﺿﻊ اﻷوراق وﻻ ﻳﻌﺗﺑر
ﻣﻊ ﻣﻐﻠف ﻟوﺿﻊ
ه .ﻣﺻﻧف ﺳﺳﺣﺎب طوﻟﻪ ) (30ﺳم ﻊ
رﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﻬﺎ أﺻوﻻ.
ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳ

ﻣن اﻟطﻼب اﻟﻌررب واﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن ﻰ
 4-1ﺗﺣدد اﻟرﺳوم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ن
إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎﺎ ﻟﻣﺎ
ﻷﺟﺎﻧب.
ﻼب اﻟﻌرب واﻷ
س اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣوازي ﻟﻠطﻼ
ﻳﺣددﻩ ﻣﺟﻠس

.TU‐SM QP01
Q
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﺳﺳﺗﺟدﻳن
ﻝ
ت اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ إﺟراء
 5-1ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺧطوات
ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺛر ﻣن ﺗﺎﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟوﺛﺎﺋق.
 6-1ﻣدة ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﺟﺟراء ﻫﻲ ﻋﺷرون ﻳوﻣﺎُ ﻰ

  2

ـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻏﻳﻳـر اﻟﺳـورﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ اﻟﺳــورﻳﺔ
 1-2ﺷروط وﻗوواﻋد اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ ﻣـن اﻟﺟﺎﻣﻌ ت
.TU‐SM QP34‐D1

اﻟطواﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
ﺻق ﻋﻠﻳﻪ و
ﻠب ﺧطﻲ ﻣﻠﺻ
 2-2ﻧﻣوذج طﻠب

 3-2طﻠب اﻧﺗﺳﺎﺎب.

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )اﻟﻬوﻳﺔ( ﻣﺻ
ﺔ
طﺎﻗﺔ
ﺻورة ﻋن اﻟﺑط
ﻗﻳد ﻧﻔوس( أو ﺻ
ﺟﻝ اﻟﻣدﻧﻲ) د
 4-2ﺻورة ﻋن اﻟﻘﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﺟ
ﺻدﻗﺔ
ﻣن ﻣدﻳر ﺷﺷؤون طﻼب ااﻟﻣرﻛزﻳﺔ.

 5-2ﺻورة ﻣﺻ
ﺻدﻗﺔ ﻋن ﺷﻬﺎددة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن ﺑدرﺟﺎﺗﻬﺎ.

ـب ﻣﺳــﺟﻝ ﻓﻳﻬــﺎ ﺗﺑــﻳن ﻣﻔﺻــﻝ ﺣﻳﺎﺗــﻪ اﻟد ارﺳــﻳﻳﺔ واﻟﻣﻘــررات اﻟﺗــﻲ
ـﻲ ﻛــﺎن اﻟطﺎﻟـب
 6-2وﺛﻳﻘــﺔ ﻣــن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺗـﻲ

اﻻﻧﻛﻠﻳززﻳــﺔ(
ﻳ
رﺟﺎت اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ)ﻣﻣﺗرﺟﻣــﺔ وﻣﺻــددﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧــت ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ
ﻧﺟــﺢ أو رﺳﺳــب ﻓﻳﻬــﺎ واﻟــدر

ات اﻟﺳـورﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠـك
ﻣﻧﻬـﺎ ،واﻟﺳـﻔﺎرت
ﺧﺎرﺟﻳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗ ـﻲ ﺻـدرت ﻧ
ﺻدق اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـن و ازرة ﺟ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻ
ﺳورﻳﺔ.
اﻟدوﻟﺔ ووزاررة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺳ

ﺻور ﻋﻧﻬﺎ.
ﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة اﻟد ارﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧووﻳﺔ ﻣﻊ ) (3ﺻ
 7-2اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻷﺻ
)ﻣن طﺑﺎﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻣﻌﺔ(.
 8-2وﺛﻳﻘﺔ اﻟﻛﺷﺷف اﻟطﺑﻲ ن
 10 9-2ﺻور ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻠوﻧﻧﺔ.

ـب ﻣﺳــﺟﻼ إﻻ ﺑﻌــد
ﺿــﻊ اﻷوراق وﻻ ﻳﻌﺗﺑــر اﻟطﺎﻟـب
ـﻊ ﻣﻐﻠــف ﻟوﺿ
 10-2ﻣﺻــﻧف ﺳــﺣﺎب طوﻟــﻪ ) (30ﺳــم ﻣـﻊ
ﺳوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ أﺻوﻻ.
ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳو
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شرو
السورية للطالب العررب
ة
لجامعات الحككومية
روط انتقال اللطالب من الججامعات غ ﺮ اللسورية إ ى الج
ؤالاجانب
ﻣﻌﺎت
ت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺳورﻳﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌ
اﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﺟوز اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻼب رب
 .1ﻳﺟ
اﻟﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺳوررﻳﺔ وﻓق اﻵﺗﻲ
ﻲ:

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ.
أ .أن ﻳﻛون ﻣﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻲ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻌ

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﻧﻬﺎ.
ب .أن ﻳﻛون ﻗﻗد أﻣﺿﻰ ﺳﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻰ

ﻣﻌدﻝ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن:
اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝ
ة
ﺻﻼ ﻓﻲ
أن ﻳﻛون ﺣﺎﺻ
 .2ن
ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻛﻛﻠﻳﺎت :اﻟطب وطب اﻷﺳﻧﺎنن واﻟﺻﻳدﻟﺔ.

%80

طب اﻟﺑﻳطري ،واﻟﺗﻣرﻳض(.
ﺟﻣﻳﻊ ﻓروﻋﻬﺎ ،واﻟزراﻋﺔ ،واﻟط
ت :اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺑﺟ
ﻟﻼﻧﺗﻘﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت
س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻌﻌﺎﻫد.
ﺧرى واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس
ﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﺧ
ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ

%50
5

%70

اﻟﺳورﻳﻳن( اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬﻬورﻳﺔ
ر
ﻣن ﻏﻳر
ﺟوز اﻧﺗﻘﺎﻝ أﻋﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ )ﻣن
 .3ﻳﺟ

أوﻻدﻫم ،واﻟﺧﺑ اررء اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ و ازرات اﻟدوﻟﺔ وﻣﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻘوود ﻻ
اﻟﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔﺔ وأزواﺟﻬم وو

اﻟﻣﺎدﺗﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻳن.
ن
ﺗﻘﻘﻝ ﻋن ﺳﻧﺔ ﺷرﻳطﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﺑﻳﻧﻳﻧﺔ ﻓﻲ

 .4ﻳﻘﻘدم طﻠب اﻻﻧﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (1ﻋن طرﻳق و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ إﻟﻰ و ازرة اﻟﺗﺗﻌﻠﻳم
ب( ﻟﺗﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻟوزﻳر ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻟﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
اﻟﻟﻌﺎﻟﻲ )ﻣدﻳرﻳﺔ ﺷؤون اﻟطﻼب

طﺑق
ب ﻳﺣﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ وﻣﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ااﻟﺳورﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﻌﺗد اﻻ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ وﺗط
 .5إذذا ﻛﺎن اﻟطﺎﻟب
ﻳﻳن ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻳر
طﻼب اﻟﺳور ن
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟط
ص
ﻋﻠﻳﻪ أﺣﻛﺎم اﻹﻹﺟراء اﻟراﺑﻊ واﻟﺛﻼﺛون
ﻋ
اﻟﻟﺳورﻳﺔ.
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دﻳﻮان ر ﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

تقديم طلب QP32- F1
من قبل الطالب او وكيله
القانوني ملصقا ً عليه
الطوابع القانونية

اصدار قرار موافقة
رئيس الجامعة على منح
نسخة ثانية بدل تالف.
احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذه اصوال

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺆون
اﻟﻄﻼب اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
واﻻﻣﺘﺤﺎ ت

احالة الطلب مع قرار
الموافقة لتنفيذه اصوال

ﳏﺎﺳﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺸﻬﺎدات

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ

رﺋﻴﺲ
اﳉﺎﻣﻌﺔ

دفع قيمة رسوم شھادة
التخرج/تفوق دراسي
بدل تالف
الحصول على ايصال
مالي بالرسوم المعتمدة

تقديم االيصال المالي
مرفقا مع المعاملة
تنظيم شھادة تخرج QP
 / 31- F3تفوق بدل تالف
 QP31- F4يكتب
عليھما نسخة ثانية بدل
تالف

تدقيق شھادة تخرج/تفوق
بدل تالف

توقيع شھادة تخرج/
تفوق بدل تالف

توقيع شھادة تخرج/
تفوق بدل تالف
توقيع شھادة تخرج /
تفوق بدل تالف

توقيع شھادة تخرج/
تفوق بدل تالف

تسليم الطالب او وكيله
القانوني شھادة التخرج/
التفوق بدل تالف للطالب
أصوالً.
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