
  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

اإلجشاءاد انٕاجت إرجبػٓب نهذظٕل ػهٗ إػبسح ألٔل يشح 

 

انًُٕرط انخطٕاد اإلجشائٛخ يغهغم 

 
ثجيبَبد "يمٕو ػعٕ ْيئخ انزذسيظ غبنت اإلػبسح ثبعزيفبء انًُٕرج انخبص  1

ٔيزى " اعزيفبء ششٔغ اإلػبسح نؼعٕ ْيئخ انزذسيظ انشاغت فٗ انزمذو نإلػبسح

/ انزٕليغ ػهيّ يٍ لجم  انًٕظف انًخزص ٔسئيظ لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ 

  .انًؼٓذ

1 

سئيظ يجهظ انمغًههحصٕل ػهٗ إػبسح ػهٗ انًُٕرج / د. يزمذو عيبدرّ ثطهت إنٗ أ 2

 ثبنطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح " انخبص  
2 

ثًٕافمخ يجهظ انمغى ػهٗ " يؼشض انطهت ػهٗ يجهظ انمغى ػهٗ انًُٕرجبنخبص 3

رجذيذ اإلػبسح / انطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح 

  .يشفمبً ثّ أصم ػمذ انؼًم انًٕثك"

3 

إنٗ انغيذ " ثًٕافمخ يجهظ انمغى "رشفغ يٕافمخ يجهظ انمغى ػهٗ انًُٕرج انخبص  4

انًؼٓذ أٔ / انًؼٓذ نؼشظّ ػهٗ يجهظ انكهيخ / ػًيذ انكهيخ / األعزبر انذكزٕس

 .انزٕليغ ثبنزفٕيط انصبدس نغيبدرّ يٍ يجهظ انجبيؼخ

3 

انًؼٓذ ثإعزيفبء انًُٕرج انخبص ثًٕافمخ / يمٕو لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ  5

يجهظ انكهيخ ػهٗ الزشاح يجهظ انمغى انخبص ثبنطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ 

انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح ٔانزٕليغ ػهيّ يٍ سئيظ لغى انؼاللبد انثمبفيخ 

 .انًؼٓذ / ثبنكهيخ 

4 

انًؼٓذ ثإعزيفبء انًُٕرج انخبص ثجيبَبد / يمٕو لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ  6

 .خبصخ ثبإلػبسح انًزمذو نهحصٕل ػهيٓب يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ
5 

رشعم كم انًُبرج ثؼذ اعزيفبؤْب ٔانزٕليغ ػهيٓب يشفمبً ثٓب أصم ػمذ انؼًم انًٕثك  7

ٔأصم إيصبل عذاد انُغجخ انًزفك ػهيٓب فٗ حبنخ اإلػبسح إنٗ انجبيؼبد ٔانًؼبْذ 

غجمب نمشاسانًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد سلى داخم جًٕٓسيخ يصش انؼشثيخ انخبصخ 

 ،ٔصٕسح إيصبل عذاد انًغزحك نصُذٔق انزكبفم 25/8/2013 ثزبسيخ 567

انًؼٓذ إنٗ يذيشػبو انؼاللبد / يجبششح يٍ سئيظ لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ 

انثمبفيخ ثبنجبيؼخ ، ػهٗ أٌ يشعم أصم إيصبل صُذٔق انزكبفم إنٗ إداسح صُذٔق 

  .انزكبفم ثبنجبيؼخ يٍ انكهيخ إنٗ إداسح صُذٔق انزكبفم ثبنجبيؼخ يجبششح

 5-1يٍ 

ثؼذ ٔسٔد انًٕظٕع إنٗ إداسح انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ يمٕو انًٕظف انًخزص  8

ثًشاجؼخ األٔساق ٔغهت يهف ػعٕ ْيئخ انزذسيظ يٍ إداسح انًهفبد نًشاجؼزّ 

ٔإسعبل انًُٕرج انخبص ثجيبٌ إداسح صُذٔق انزكبفم االجزًبػٗ إنٗ إداسح 

صُذٔق انزكبفم االجزًبػٗ ثبنجبيؼخ نزٕليؼّ يٍ انًٕظف انًخزص ٔيذيش إداسح 

  .صُذٔق انزكبفم االجزًبػٗ ثبنجبيؼخ

6 

يمٕو يذيشػبو انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ ثبنزٕليغ ػهٗ انًُٕرج انخبص ثًٕافمخ  9

يجهظ انكهيخ ػهٗ الزشاح يجهظ انمغى انخبص ثبنطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ 

َبئت / انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح ثى ػشظّ ػهٗ انغيذ األعزبر انذكزٕس

سئيظ انجبيؼخ نهذساعبد انؼهيب ٔانجحٕس نزٕليؼّ ثبنزفٕيط ثبعزثُبء انذٔل 

انًطهٕة انحصٕل ػهٗ يٕافمخ أيُيخ نهغفش إنيٓب رزى يخبغجخ انجٓبد األيُيخ 

4 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

َبئت سئيظ / ٔانحصٕل ػهٗ انًٕافمخ لجم انؼشض ػهٗ انغيذ األعزبر انذكزٕس

 .انجبيؼخ 

انخبص ثًٕافمخ َبئت سئيظ انجبيؼخ ػهٗ انطهت  (7)يزى اعزيفبء ًَٕرج سلى  10

انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح ٔرٕليؼّ يٍ يذيش ػبو إداسح 

نهكهيخ ٔيزى االحزفبظ  (7)انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ ثى رزى إػبدح أصم ًَٕرج 

ٔثبلٗ انًغزُذاد ثًهف ػعٕ ْيئخ انزذسيظ ثبنجبيؼخ ،  (7)ثصٕسح يٍ ًَٕرج 

إنٗ إداسح شئٌٕ ْيئخ انزذسيظ ثبنجبيؼخ  (7)ػهٗ أٌ رشعم صٕسح يٍ ًَٕرج 

 .ٔرشعم صٕسح يُّ إنٗ إداسح انؼاللبد انثمبفيخ ثٕصاسح انزؼهيى انؼبنٗ 

7 

 َبئت سئيظ انجبيؼخ ثبنزفٕيط ػهٗ اإلػبسح نهكهيخ يمٕو .د.ػُذ ٔصٕل يٕافمخ أ 11

( 8)ػعٕ ْيئخ انزذسيظ انزٖ رًذ انًٕافمخ ػهٗ إػبسرّ ثإعزيفبء ًَٕرج سلى

( 9)انخبص ثإخالء غشف يٍ انؼًم نؼعٕ ْيئخ انزذسيظ انًؼبس ًَٕٔرج سلى 

  .انؼٕدح يٍ األجبصح نؼعٕ ْيئخ انزذسيظ انًؼبس/ انخبص ثإلشاس انميبو ثبألجبصح 

8،9 

 : انًؼٓذ ثإسعبل / يمٕو لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ  12

إلصذاس أيش انجبيؼخ )إنٗ إداسح شئٌٕ ْيئخ انزذسيظ ثبنجبيؼخ  (9)أصم ًَٕرج 

  (انخبص ثبإلػبسح ٔإثالؽ اإلداساد انًخزصخ 

إنٗ إداسح انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ نزغجيهّ ثغجم  (9)صٕسح يٍ ًَٕرج سلى 

 .اإلػبساد انخبص ثبنكهيخ نذٖ اإلداسح 

9 

 

  



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

:- اإلجشاءاد انٕاجت إرجبػٓب ػُذ رجذٚذ اإلػبسح-5

انًُٕرط انخطٕاد اإلجشائٛخ يغهغم 

يمٕو ػعٕ ْيئخ انزذسيظ غبنت رجذيذ اإلػبسح ثبعزيفبء انًُٕرج انخبص  1

ثجيبَبد اعزيفبء ششٔغ اإلػبسح نؼعٕ ْيئخ انزذسيظ انشاغت فٗ انزمذو "

ٔيزى انزٕليغ ػهيّ يٍ لجم  انًٕظف انًخزص ٔسئيظ لغى انؼاللبد " نإلػبسح

  .انًؼٓذ/ انثمبفيخ ثبنكهيخ 

1 

 سئيظ يجهظ انمغًهزجذيذ إػبسح ػهٗ انًُٕرج /د.يزمذو عيبدرّ ثطهت إنٗ أ 2

رجذيذ /ثبنطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح " انخبص  

 ." اإلػبسح 

2 

ثًٕافمخ يجهظ انمغى " يؼشض انطهت ػهٗ يجهظ انمغى ػهٗ انًُٕرجبنخبص 3

يشفمبً ثّ إفبدح يٍ جٓخ انؼًم انًؼبس إنيٓب ثأَّ يبصال ػهٗ سأط انؼًم ٔأَٓب "

رشغت فٗ رجذيذ ػمذِ أٔ أصم ػمذ ػًم يٕثك فٗ حبنخ رغييش يمش اإلػبسح ػُذ 

  .انزجذيذ

3 

ثًٕافمخ يجهظ انمغى ػهٗ "رشفغ يٕافمخ يجهظ انمغى ػهٗ انًُٕرج انخبص  4

" رجذيذ اإلػبسح/ انطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح 

/ انًؼٓذ نؼشظّ ػهٗ يجهظ انكهيخ / ػًيذ انكهيخ / إنٗ انغيذ األعزبر انذكزٕس

  .انًؼٓذ أٔ انزٕليغ ثبنزفٕيط انصبدس نغيبدرّ يٍ يجهظ انجبيؼخ

3 

انًؼٓذ ثإعزيفبء انًُٕرج انخبص ثًٕافمخ / يمٕو لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ  5

يجهظ انكهيخ ػهٗ الزشاح يجهظ انمغى انخبص ثبنطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ 

انزذسيظ نزجذيذ اإلػبسح اإلػبسح ٔانزٕليغ ػهيّ يٍ سئيظ لغى انؼاللبد انثمبفيخ 

 .انًؼٓذ / ثبنكهيخ 

4 

انًؼٓذ ثإعزيفبء انًُٕرج انخبص ثجيبَبد / يمٕو لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ  6

 .خبصخ ثبإلػبسح انًزمذو نهحصٕل ػهيٓب يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ
5 

رشعم كم انًُبرج ثؼذ اعزيفبؤْب ٔانزٕليغ ػهيٓب يشفمبً ثٓب إفبدح رجذيذ انؼمذ أٔ  7

أصم ػمذ ػًم يٕثك فٗ حبنخ رغييش يمش اػبسح  ٔأصم إيصبل عذاد انُغجخ 

انًزفك ػهيٓب فٗ حبنخ اإلػبسح إنٗ انجبيؼبد ٔانًؼبْذ انخبصخ غجمب 

 ،ٔصٕسح إيصبل 25/8/2013 ثزبسيخ 567نمشاسانًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد سلى 

عذاد انًغزحك نصُذٔق انزكبفم ٔصٕسح إيصبل عذاد انًغزحك نهزأييُبد 

انًؼٓذ إنٗ يذيشػبو / ٔانًؼبشبد يجبششح يٍ سئيظ لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ 

انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ ، ػهٗ أٌ يشعم أصم إيصبل صُذٔق انزكبفم إنٗ 

إداسح صُذٔق انزكبفم ثبنجبيؼخ يجبششح ٔأصم إيصبل عذاد انزأييُبد ٔانًؼبشبد 

 إنٗ إداسح انًؼبشبد ثبنجبيؼخ 

 5-1يٍ 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

ثؼذ ٔسٔد انًٕظٕع إنٗ إداسح انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ يمٕو انًٕظف انًخزص  8

ثًشاجؼخ األٔساق ٔغهت يهف ػعٕ ْيئخ انزذسيظ يٍ إداسح انًهفبد نًشاجؼزّ 

ٔانزأييُبد / ٔإسعبل انًُٕرج انخبص ثجيبٌ إداسح صُذٔق انزكبفم االجزًبػٗ 

ٔانًؼبشبد  إنٗ إداسرٗ صُذٔق انزكبفم االجزًبػٗ ثبنجبيؼخ ٔانًؼبشبد 

نًشاجؼزٓى ٔانزٕليغ ػهيٓى ثًب يفيذ انغذاد   

6 

يمٕو يذيشػبو انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ ثبنزٕليغ ػهٗ انًُٕرج انخبص ثًٕافمخ  9

يجهظ انكهيخ ػهٗ الزشاح يجهظ انمغى انخبص ثبنطهت انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ 

َبئت سئيظ / انزذسيظ نزجذيذ اإلػبسح ثى ػشظّ ػهٗ انغيذ األعزبر انذكزٕس

انجبيؼخ نهذساعبد انؼهيب ٔانجحٕس نزٕليؼّ ثبنزفٕيط ثبعزثُبء انذٔل انًطهٕة 

انحصٕل ػهٗ يٕافمخ أيُيخ نهغفش إنيٓب رزى يخبغجخ انجٓبد األيُيخ ٔانحصٕل 

 .َبئت سئيظ انجبيؼخ / ػهٗ انًٕافمخ لجم انؼشض ػهٗ انغيذ األعزبر انذكزٕس

4 

انخبص ثًٕافمخ َبئت سئيظ انجبيؼخ ػهٗ انطهت  (7)يزى اعزيفبء ًَٕرج سلى  10

انًمذو يٍ ػعٕ ْيئخ انزذسيظ نهحصٕل ػهٗ اإلػبسح ٔرٕليؼّ يٍ يذيش ػبو 

نهكهيخ ٔيزى  (7)إداسح انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ ثى رزى إػبدح أصم ًَٕرج 

ٔثبلٗ انًغزُذاد ثًهف ػعٕ ْيئخ انزذسيظ  (7)االحزفبظ ثصٕسح يٍ ًَٕرج 

إنٗ إداسح شئٌٕ ْيئخ انزذسيظ  (7)ثبنجبيؼخ  ػهٗ أٌ رشعم صٕسح يٍ ًَٕرج 

 .ثبنجبيؼخ إلعزصذاس أيش انجبيؼخ انخبص ثزجذيذ اإلػبسح 

7 

اثزذاًء يٍ انؼبو انغبثغ نزجذيذ اإلػبسح حزٗ انؼبو انؼبشش يمٕو انغيذ األعزبر  11

َبئت سئيظ انجبيؼخ نهذساعبد انؼهيب ٔانجحٕس ثشفغ األيش نهغيذ األعزبر / انذكزٕس

سئيظ انجبيؼخ نًخبغجخ يؼبنٗ ٔصيش انزؼهيى انؼبنٗ العزصذاس انمشاس / انذكزٕس

انٕصاسٖ انخبص ثزجذيذ اإلػبسح  

10 

 )و ــثؼذ ٔسٔد انمشاس انٕصاسٖ انخبص ثزجذيذ اإلػبسح يزى اعزيفبء ًَٕرج سق 12

انخبص ثًزكشح إسفبق انمشاس انٕصاسٖ انخبص ثطهت رجذيذ إػبسح ػعٕ  (11

ْيئخ انزذسيظ اثزذاء يٍ انؼبو انغبثغ ٔانزٕليغ ػهيّ يٍ لجم انًٕظف انًخزص 

ٔيذيش ػبو إداسح انؼاللبد انثمبفيخ ثبنجبيؼخ  

11 

يشفمبً ثّ صٕسح يٍ انمشاس انٕصاسٖ انخبص  (11 )يشعم أصم ًَٕرج سلى  13

انًؼٓذ  ،صٕسح يٍ انًُٕرج / ثزجذيذ اإلػبسح إنٗ لغى انؼاللبد انثمبفيخ ثبنكهيخ 

يشفمبً ثٓب صٕسح يٍ انمشاسانٕصاسٖ انخبص ثزجذيذ اإلػبسح إنٗ  (11 )سلى 

إداسح شئٌٕ ْيئخ انزذسيظ ثبنجبيؼخ إلعزصذاس أيش انجبيؼخ ثزجذيذ اإلػبسح 

يشفمبً ثٓب  (8)ٔإثالؽ اإلداساد انًؼُيخ ثبنجبيؼخ، ٔصٕسح يٍ ًَٕرج سلى 

 .صٕسح انمشاس انٕصاسٖ نألسشيف نحفظّ ثًهف ػعٕ ْيئخ انزذسيظ ثبنجبيؼخ 

8ٔ11 

 

 

 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 :-األٔسام انًطهٕثخ يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًزوذو ثطهت نهذظٕل ػهٗ اإلػبسح ألٔل يشح
 

يغهغم 

 

 

انٕصبئن انًطهٕثخ 

 

انًُٕرط 

 

يغزٕكبح 

 

ؿٛش 

يغزٕكبح 

 1ًَٕرط اعزٛلبء ششٔؽ انزوذو نإلػبسح  1
  

 2انطهت انًوذو نهذظٕل ػهٗ اإلػبسح  2
  

يٕصن يٍ انجٓخ انزٙ عٛؼبس إنٛٓب ٔ يٕصن يٍ )أطم ػوذ انؼًم  3

يؼزًذ يٍ جٓخ )علبسح أٔ هُظهٛخ انجهذ انًؼبس إنٛٓب ٔانجهذ األو 

 .(اإلػبسح ٔيٕصن يٍ انخبسجٛخ

1 

  

 3. يٕاكوخ يجهظ انوغى انؼهًٙ ػهٗ ؽهت انذظٕل ػهٗ اإلػبسح 4

  

انًؼٓذ /انًؼٓذ أٔ األعزبر انذكزٕس ػًٛذ انكهٛخ/ يٕاكوخ يجهظ انكهٛخ 5

ثبنزلٕٚغ ػهٗ ؽهت انذظٕل ػهٗ اإلػبسح ثؼذ يٕاكوخ يجهظ هغًّ 

.  انؼهًٙ

4 

  

   5 حثٛبٌ خبص ثبإلػبسح انًطهٕة  6

 5. يٕهق ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ اإلششاف ػٍ انشعبئم انؼهًٛخ  7
  

 5 (اعزضُبئٙ كٙ ثؼغ انذٔل)يٕاكوخ األيٍ  8
  

انضٔجخ انًظشح نؼؼٕ ْٛئخ / ثٛبَبد خبطخ ثأجبصاد يشاكوخ انضٔط 9

أجبصاد انًًٓبد /انزذسٚظ خالنٓب ثبنؼًم ٔأجبصاد انزلشؽ انؼهًٗ 

يبصهخ كٗ دبنخ ٔجٕد اػبسح عبثوخ وانؼهًٛخ ،ٔيب ٚلٛذ اعزٛلبء انًذح ال

5 
  

أطم أٚظبل عذاد طُذٔم انزكبكم األجزًبػٗ إنٗ إداسح طُذٔم  10

. انزكبكم األجزًبػٗ ثبنجبيؼخ

6 

  

ًَٕرط يٕاكوخ َبئت سئٛظ انجبيؼخ ثبنزلٕٚغ ػهٗ إػبسح ػؼٕ  11

 .ْٛئخ انزذسٚظ 

7 

  

 8أخالء ؽشف يٍ انؼًم ثؼذ ٔسٔد انًٕاكوخ ػهٗ إػبسح عٛبدرّ  12
  

إهشاس / (أٔ انكهٛخ كٙ دبنخ اإلػبسح انذاخهٛخ)أخطبس يـبدسح انجالد  13

 انوٛبو ثبألجبصح أٔ أهشاس انؼٕدح يٍ األجبصح

9 

  

 ما تقديم ما يفيد أن له حساب في بنك المعرفة المصري حث                                       14
 .من كباحث وذلك من خالل موقع الجامعة 

 

  

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى الخاص بعضوهيئة  15
 whatsالتدريس المعار ورقم المحمول به تطبيق واتس أب

app 

 

  



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 :األٔسام انًطهٕثخ يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًزوذو ثطهت نزجذٚذ اإلػبسح 

يغهغم 

 

سهى انٕصبئن انًطهٕثخ 

انًُٕرط 

ؿٛش يغزٕكبح 

يغزٕكبح 

 1  .ًَٕرط اعزٛلبء ششٔؽ انزوذو نإلػبسح 1
  

 2  .انطهت انًوذو نزجذٚذ  اإلػبسح 2
  

يٕصن يٍ انجٓخ انزٙ عٛؼبس إنٛٓب ٔ يٕصن )أطم ػوذ انؼًم  3

يؼزًذ )يٍ علبسح أٔ هُظهٛخ انجهذ انًؼبس إنٛٓب ٔانجهذ األو 

 .(يٍ جٓخ اإلػبسح ٔيٕصن يٍ انخبسجٛخ

1 

  

 3. يٕاكوخ يجهظ انوغى انؼهًٙ ػهٗ ؽهت رجذٚذ اإلػبسح 4
  

: كٗ دبنخ رجذٚذ اإلػبسح ثذءاً يٍ انؼبو انخبيظ  5

إكبدح يٍ انوغى انؼهًٗ انزبثغ نّ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ؽبنت 

س ػهٗ سرجذٚذ اإلػبسح ثأٌ رجذٚذ إػبسح عٛبدرّ ال ٚؤ

اإلػبساد انجذٚذح ثبنوغى أٔ عٛش انؼًم ثبنوغى ٕٔٚجذ يٍ 

  .ُٕٚة ػٍ عٛبدرّ

5 

  

انًؼٓذ أٔ األعزبر انذكزٕس ػًٛذ / يٕاكوخ يجهظ انكهٛخ 6

انًؼٓذ ثبنزلٕٚغ ػهٗ اهزشاح يجهظ انوغى /انكهٛخ

  .ثبنًٕاكوخ ػهٗ ؽهت رجذٚذ اإلػبسح

4 

  

   5  .ثٛبٌ خبص ثبإلػبسح انًطهٕة رجذٚذْب  7

 5 ( .اعزضُبئٙ كٙ ثؼغ انذٔل)يٕاكوخ األيٍ  8
  

انضٔجخ انًظشح / ثٛبَبد خبطخ ثأجبصاد يشاكوخ انضٔط 9

نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ خالنٓب ثبنؼًم ٔأجبصاد انزلشؽ انؼهًٗ 

  .أجبصاد انًًٓبد انؼهًٛخ ٔػذد عُٕاد اإلػبسح انغبثوخ/

5 

  

ٚظبل عذاد طُذٔم انزكبكم األجزًبػٗ إنٗ إداسح إأطم  10

. طُذٔم انزكبكم األجزًبػٗ ثبنجبيؼخ

6 

  

اطم إٚظبل عذاد انًغزذن نهٓٛئخ انؼبيخ نهزأيٍٛ  11

 .إنٗ إداسح انًؼبشبد ثبنجبيؼخٔانًؼبشبد

6 
  



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

ًَٕرط يٕاكوخ َبئت سئٛظ انجبيؼخ ثبنزلٕٚغ ػهٗ إػبسح  12

 .ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

7 

  

:  اػزجبساً يٍ انؼبو انغبثغ نزجذٚذ اإلػبسح  13

سئٛظ انجبيؼخ إنٗ انغٛذ / يخبؽجخ يٍ األعزبر انذكزٕس

ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٗ ثطهت انًٕاكوخ ػهٗ / األعزبر انذكزٕس

 .رجذٚذ إػبسح ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

10 

  

يزكشح إسكبم انوشاس انٕصاسٖ ثطهت رجذٚذ إػبسح ػؼٕ ْٛئخ  14

  .انزذسٚظ اثزذاء يٍ انؼبو انغبثغ

11 
  

أخطبس ػٕدح ٔاعزالو انؼًم كٗ دبنخ هطغ اإلػبسح أٔ اَزٓبء  15

 .انغُٕاد انؼششح انذذ األهظٗ نغُٕاد اإلػبسح 

9 

  

تقديم ما يفيد أن له حساب في بنك المعرفة المصري  16
 .كباحث وذلك من خالل موقع الجامعة 

 

  

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى الخاص بعضو هيئة  17
التدريس المعار ورقم المحمول به تطبيق واتس أب 

whats app 

 

  

 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

انخبسجٛخ/ يهق اعزٛلبء ششٔؽ انزوذو نإلػبسح انذاخهٛخ  
 ثٛبَبد اعزٛلبء ششٔؽ اإلػبسح نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انشاؿت كٛبنزوذيهإلػبسح: 

 :انكهٛخ .1

 :انوغى انؼهًٙ انزبثغ نّ .2

 /انغٛذ انذكزٕس:   أعى ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ .3

 : whats app ثّ رطجٛن ٔارظ اة (انًذًٕل)سهى انزهٛلٌٕ  .4

 :ػُٕاٌ انجشٚذ االنكزشَٔٙ انخبص ثغٛبدرّ .5

 :انٕظٛلخ انذبنٛخ .6

 :ربسٚخ شـم ٔظٛلخ يذسط .7

 عُٕاد ػهٗ األهم يٍ ربسٚخ شـم 3) كًذسط ثبنكهٛخ انزبثغ نٓب 1972 نغُخ 49اعزٛلبء انًذح انًُظٕص ػهٛٓب ثوبٌَٕ  .8

 :(انذسجخ انؼهًٛخ

 : ػوذ انؼًم يؼزًذ ٔيٕصن .9

 –ػوذ انؼًم انًؼزًذ ٔانًٕصن كٙ دبل انؼبو األٔل

  ثٛبٌ أٔ إكبدح أٌ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ الصال ػهٗ هٕح انؼًم كٙ انجٓخ انًٕكذ إنٛٓب كٙ دبل انؼبو انضبَٙ 

 شٓبدح أٔ إكبدح رجذٚذ انؼوذ انجذٚذ كٙ دبل انزجذٚذ ثؼذ اَزٓبء انًذح انًُظٕص ػهٛٓب 

 (ػوذ ػًم ثبنجٓخ انجذٚذح انًٕكذ إنٛٓب ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ كٙ دبنخ رـٛٛش جٓخ انؼًم كٙ انغٍُٛ انزٙ رهٙ انؼبو األٔل

:- انًؼٓذ ٔانوغى انؼهًٙ انزبثغ نًٓب ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انشاؿت كٙ اإلػبسح/ثٛبٌ ثذغبة َغجخ اإلػبسح ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ .10

 :انًؼٓذ/ ػذد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ
أعزبر  

 (أعزبر يزلشؽ )
أعزبر يغبػذ  

 (أعزبر يغبػذ يزلشؽ)
يذسط 

 (يذسط يزلشؽ  )
انؼذد انكهٗ 

    

 (يب ػذا األجبصاد انٕجٕثٛخ): انؼٓذ/ ػذد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنخبسط ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ

أعزبر 

 (أعزبر يزلشؽ )

أعزبر يغبػذ 

 (أعزبر يغبػذ يزلشؽ  )

يذسط 

 (يذسط يزلشؽ  )

انؼذد انكهٗ 

    

 (   %): انًؼٓذ/ َغجخ اإلػبسح ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ

: ػذد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنوغى انؼهًٙ

أعزبر  

 (أعزبر يزلشؽ )

أعزبر يغبػذ 

 (أعزبر يغبػذ يزلشؽ    )

 يذسط

 (يذسط يزلشؽ  )

انؼذد انكهٗ 

    

 (يب ػذا األجبصاد انٕجٕثٛخ):ػذد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنخبسط ػهٗ يغزٕٖ انوغى انؼهًٙ

أعزبر  

 (أعزبر يزلشؽ )

 أعزبر يغبػذ

 (أعزبر يغبػذ يزلشؽ(

 يذسط

 (يذسط يزلشؽ  )

انؼذد انكهٗ 

    

 (  %): َغجخ اإلػبسح ػهٗ يغزٕٖ انوغى انؼهًٙ

 يشاجؼخ َغجخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ عززى انكزشَٔٛب  

: سئٛظ هغى انؼالهبد انضوبكٛخ:    * انًٕظق انًخزض*

 

1نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 ----/--/--: انزبسٚخ*

 

: رجذٚذاإلػبسح/  اإلػبسحانطهت انًوذو يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ نهذظٕل ػهٗ (1

 / انغٛذ األعزبر انذكزٕس

سئٛظ يجهظ انوغى 

 

... رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

نذظٕل ػهٗ أجبصح ثذٌٔ يشرت نًذح ا ثطهت ----/--/--أرششف ثأٌ أروذو نًجهظ هغًكى انًٕهش انٕٛو 

/ ثذٔنخ جٓخ / إنٗ جبيؼخ  (رجذٚذ اإلػبسح- اإلػبسح )ػبو ثـشع  

 ----/--/--اػزجبسا يٍ كٙ إؽبس انؼبو / نهؼبو 

. ----/--/--دزٗ   

 

ٔرلؼهٕا ثوجٕل كبئن األدزشاو 

 

 

 . د: يوذيخ نغٛبدركى

 :انًذسط ثوغى/ األعزبر انًغبػذ/األعزبر 

 ----/--/--:انزبسٚخ

  

2نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

يٕاكوخ يجهظ انوغى ػهٗ انطهت انًوذو يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ نهذظٕل ػهٗ . 3

 :رجذٚذ اإلػبسح/ اإلػبسح

 / انغٛذ األعزبر انذكزٕس

                                                       ػًٛذ انكهٛخ 

... رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

(سئٛظ يجهظ انوغى ثبنزلٕٚغ. د. أ/ يجهظ هغى )أرششف ثأٌ أدٛؾ عٛبدركى ػهًب ثأٌ 

هذ ٔاكن ػهٗ انطهت انًوذو يٍ انغٛذ , ----/--/-- ثجهغزّ انًُؼوذح كٙ

/ إنٗ جبيؼخ  (رجذٚذ إػبسح عٛبدرّ-إػبسح عٛبدرّ) ثشأٌ / انذكزٕس

كٙ إؽبس انؼبو / نهؼبو / ثذٔنخ جٓخ 

. ----/--/--دزٗ----/--/--اػزجبسا يٍ 

 

:- داء يٍ انؼبو انخبيظدكٙ دبنخ رجذٚذ اإلػبسح أة

–انخبيظ ) نهؼبو /َذٛؾ عٛبدركى ػهًب ثأٌ رجذٚذ إػبسح انغٛذ انذكزٕس

ال رؤصش ػهٗ عٛش انؼًم ٔانذساعخ ثبنوغى ٔال  (انؼبشش–انزبعغ –انضبيٍ –انغبثغ –انغبدط 

. األػبساد انجذٚذح ثزاد انوغى

% ٔأٌ َغجخ انًؼبسٍٚ ثبنوغى ْٙ 

 

ٔرلؼهٕا ثوجٕل كبئن األدزشاو 

 . د: يوذيخ نغٛبدركى

 :سئٛظ يجهظ هغى

 ----/--/--:انزبسٚخ

  

3نموذج رقم  



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

يٕاكوخ يجهظ انكهٛخ ػهٗ اهزشاح يجهظ انوغى انخبص ثبنطهت انًوذو يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ . 4

 :رجذٚذ اإلػبسح/ اإلػبسحنهذظٕل ػهٗ 

 / انغٛذ األعزبر 

يذٚش ػبو أداسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنجبيؼخ 

... رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

 

ثكهٛخأرششف ثأٌ أدٛؾ عٛبدركى ػهًب ثأٌ يجهظ هغى 

هذ ٔاكن ػهٗ انطهت انًوذو يٍ , ----/--/--انًُؼوذح كٙ  (انزًشٚش/ انًًزذح / انطبسئخ / انؼبدٚخ )ثجهغزّ 

جٓخ / إنٗ جبيؼخ  (رجذٚذ إػبسح عٛبدرّ- إػبسح عٛبدرّ)ثشأٌ / انغٛذ انذكزٕس

-دزٗ ----/--/--اػزجبسا يٍ نهؼبو / ثذٔنخ

-/--/---- .

 

هذ ٔاكن ػهٗ االهزشاح انًوذو  يٍ , ----/--/--كًب أرششف ثأٌ أدٛؾ عٛبدركى ػهًب ثأٌ يجهظ انكهٛخ ثجهغزّ انًُؼوذح كٙ 

- إػبسح عٛبدرّ)ػهٗ / ثشأٌ انًٕاكوخ نهغٛذ انذكزٕسيجهظ هغى 

نهؼبو / ثذٔنخجٓخ / إنٗ جبيؼخ  (رجذٚذ إػبسح عٛبدرّ

% ٔأٌ َغجخ انًؼبسٍٚ ثبنوغى ْٙ . ----/--/--دزٗ   ----/--/--اػزجبسا يٍ 

 

)َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس نهزلؼم ثبنًٕاكوخ ػهٗ /  األيش ػهٗ انغٛذ األعزبر انذكزٕسعثشجبء ػش

 /ثذٔنخجٓخ / إنٗ جبيؼخ  (رجذٚذ إػبسح عٛبدرّ- إػبسح عٛبدرّ

 ----/--/--دزٗ   ----/--/--اػزجبسا يٍ  نهؼبو 

  .ػهًب ثأٌ عٛبدرّ يغزٕكٗ نجًٛغ ششٔؽ اإلػبسح ٔيهق اإلػبسح

 

ٔرلؼهٕا ثوجٕل كبئن األدزشاو 

يوذيخ نغٛبدركى 

سئٛظ هغى انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنكهٛخ 

 
 ----/--/--:  انزبسٚخ 

  يذٚشا داسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنجبيؼخ 

 
 ----/--/--:انزبسٚخ

َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس 

 
  ----/--/--: انزبسٚخ 

 

 

4نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

:ثٛبَبد خبطخ ثبإلػبسح انذبنٛخ انًزوذو نهذظٕل ػهٛٓب يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ-5  

 :(مهمة قومٌة/ خارجٌة / داخلٌة )نوع اإلعارة  -1

 :المعار إلٌها عضو هٌئة التدرٌس/ الجهة الموفد -2

 :مدة اإلعارة الكلٌة المنصوص علٌها بعقد العمل -3

  /  : سنة اإلعارة  -4

 (ال /    نعم   ): عضو هٌئة التدرٌس معار للجهة الموفد إلٌها على نفس درجته العلمٌة الحالٌة بكلٌته أو ما ٌعلوها -5

 : من قانون تنظٌم الجامعات117موقف عضو هٌئة التدرٌس من تطبٌق المادة  -6

 :  موافقة األمن على طلب اإلعارة  -7

 :بٌان شئون الدراسات العلٌا بالكلٌة بشأن موقف سٌادته من الرسائل العلمٌة الموكل له األشراف علٌها حالٌا -8

/ األعزبر يغبػذ / انًذسط /رلٛذ شئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ أٌ انغٛذ انذكزٕس

نٛظ نذّٚ أ٘ إششاف يُلشد ػهٗ انشعبئم انؼهًٛخ انزٙ ٚوٕو ثبألششاف .األعزبر ثوغى 

: ٔكًٛب ٚهٙ ثٛبٌ ثبنشعبئم انًغزًش ثبألششاف ػهٛٓب أصُبء يذح إػبسح عٛبدرّ أٔ انزٙ عٛوٕو ثبنزُبصل ػٍ األششاف ػهٛٓب. ػهٛٓب

انشعبئم انًغزًش األششاف ػهٛٓب يٍ هجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ أصُبء يذح اإلػبسح 

أعى ؽبنت انذساعبد انؼهٛب أعى انشعبنخ 

َٕع 

انشعبنخ 

يبجغزٛش )

 (دكزٕساِ/ 

ربسٚخ اػزًبد خطخ 

انجذش 

انًؼٓذ انزبثغ نّ / انكهٛخ 

انطبنت 

  
  

 

  
  

 
انشعبئم انًزُبصل ػٍ األششاف ػهٛٓب يٍ هجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ أصُبء يذح اإلػبسح 

أعى ؽبنت انذساعبد أعى انشعبنخ 

انؼهٛب 

َٕع 

انشعبنخ 

يبجغزٛش )

 (دكزٕساِ/ 

ربسٚخ 

اػزًبد 

خطخ 

انجذش 

 

انًؼٓذ انزبثغ / انكهٛخ 

نّ انطبنت 

أعجبة انزُبصل ػٍ 

األششاف 

  
  

  

  
  

  
 

 :رئٌس قسم الدراسات العلٌا : الموظف المختص 

 :وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

  

5نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

: ثٛبَبد خبطخ ثبالػبساد ٔانًًٓبد انؼهًٛخ ٔأجبصاد انزلشؽ انؼهًٗ نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًزوذو نهذظٕل ػهٗ اإلػبسح -9
, إعارة, مهمة علمٌة )نوع األجازة الخاصة السابقة 

زوجة / زوج مرافقة , أجازة تفرغ علمً 
 (لها بالعمل خاللها/مصرح له 

 

لكل  )(----/--/--إلى   ----/--/--من)المدة 
 (منهم على حده

المجموع الكلى لسنوات األجازة الخاصة 
 (على أال تزٌد عن عشر سنوات كحد أقصى)

  

   

  
 

:- زوجة /  زوجفً حالة حصول عضو هٌئة التدرٌس على أجازة مرافقة

لمدة  (زوجة- زوج )فً بٌانها بأن عضو هٌئة التدرٌس المتقدم لإلعارة قد حصل على أجازة مرافقة تفٌد كلٌة 

خاللها وذلك على مسئولٌة الكلٌة الخاصة  ( لم ٌعمل –عمل )وقد 

  عمٌد الكلٌة:  رئٌس مجلس القسم: عضو هٌئة التدرٌس 

 

 :- (فى حالة طلب نفس نوع األجازة السابق)استٌفاء المدة المماثلة لسنوات األجازة السابقة بالكلٌة  -10

لم ٌستوفى المدة / أستوفى وأن سٌادته قد----/--/-- حتى ----/--/--اعتبارا منحصل على مهمة علمٌة لمدة  (1

.   سنة/  شهر /   ٌوم المماثلة   

 لم ٌستوفى المدة المماثلة  / أستوفى وأن سٌادته قد----/--/-- حتى----/--/--حصل على أجازة تفرغ علمً لمدة عام اعتبارا من  (2

.  سنة/ شهر /   ٌوم 

لم ٌستوفى المدة / أستوفى وأن سٌادته قد ----/--/--حتى ----/--/--اعتبارا من حصل على إعارة لمدة  (3

.  سنة/   شهر /     ٌوم المماثلة    

 

: الموظف المختص*

 
: رئٌس قسم العالقات الثقافٌة * 

 
 ----/--/--:التارٌخ *

 

 

  



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

:- ٔانزأيُٛبد ٔانًؼبشبد ثئداسح انجبيؼخ/ ثٛبٌ اداسرٗ انزكبكم األجزًبػٗ . 6

 

 :ثٛبٌ اداسح انزكبكم األجزًبػٗ ثئداسح انجبيؼخ .2

 /رلٛذ أداسح طُذٔم انزكبكم األجزًبػٗ ثجبيؼخ اإلعكُذسٚخ ثأٌ انغٛذ انذكزٕس

 انًؼبس إنٗ  ثوغى األعزبر ثكهٛخ/ األعزبر يغبػذ / انًذسط  

  ٔنٛظ ػهٗ عٛبدرّ ----/--/--  ثغذاد انًغزذن ػهّٛ دزٗ ربسٚخ   ----/--/-- هذ هبو ثزبسٚخ /دٔنخ

. يذَٕٚٛخ عبثوخ

:يذٚش إداسح طُذٔم انزكبكم األجزًبػٗ ثبنجبيؼخ:انًٕظق انًخزض

 ----/--/--:انزبسٚخ

 :(ثذاٚخ يٍ انؼبو انضبَٙ)ثٛبٌ أداسح انزأيُٛبد ٔانًؼبشبرجئداسحانجبيؼخ  .3

 /رلٛذ أداسح طُذٔم انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد ثجبيؼخ اإلعكُذسٚخ ثأٌ انغٛذ انذكزٕس

انًؼبس إنٗ ثوغى األعزبر ثكهٛخ/  األعزبر يغبػذ /انًذسط  

   ٔنٛظ ػهٗ عٛبدرّ ----/--/-- ثغذاد انًغزذن ػهّٛ دزٗ ربسٚخ ----/--/-- هذ هبو ثزبسٚخ /دٔنخ

. يذَٕٚٛخ عبثوخ

 

: يذٚش إداسح انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد ثبنجبيؼخ * :انًٕظق انًخزض*

 ----/--/--:انزبسٚخ*

 

 

 

 

 

  

6نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

يٕاكوخ َبئت سئٛظ جبيؼخ اإلعكُذسٚخ ػهٗ انطهت انًوذو يٍ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ . 7

 :نهذظٕل ػهٗ اإلػبسح

 سئٛظ هغى انؼالهبد انضوبكٛخ ثكهٛخ / انغٛذ األعزبر 

...                                                                         رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

/ٔانخبص ثبنغٛذ انذكزٕس----/--/-- ثزبسٚخ  سدا ػهٗ خطبة كهٛزكى انًٕهشح سهى 

  يهق سهى 

ٔػهٗ أيش انجبيؼخ ),  ثشأٌ رُظٛى انجبيؼبد الئذزّ انزُلٛزٚخ1972 نغُخ 49ثؼذ االؽالع ػهٗ انوبٌَٕ سهى 

رجذٚذ  / ة إػبسح----/--/--ثزبسٚخ  سهى  (إٌ ٔجذ)انغبثن 

  ثكهٛخ  ثوغى /إػبسح انغٛذ انذكزٕس

ْٔٗ –ْٔٗ راد انجٓخ  )/ ثذٔنخجٓخ / جبيؼخ ةنهؼًم 

. ----/--/-- دزٗ  ----/--/-- اػزجبسا يٍ  كٙ أؽبس ػبو/ نهؼبو  (جٓخ جذٚذح

رجذٚذ إػبسح انغٛذ /إػبسح ػهٗ ,  ----/--/-- ثزبسٚخ   َبئت سئٛظ انجبيؼخ ثبنزلٕٚغ/د. ٚؼزًذ يٕاكوخ أ

 نهؼًم ثجبيؼخ  ثكهٛخ ثوغى/انذكزٕس

 /ثذٔنخجٓخ / 

  ( ْٔٗ جٓخ جذٚذح–ْٔٗ راد انجٓخ - ألٔل يشح )

( ----/--/-- دزٗ ----/--/-- اػزجبسا يٍ   كٙ أؽبس ػبو/ نهؼبو 

ٔرلؼهٕا ثوجٕل كبئن األدزشاو 

يوذيخ نغٛبدركى 

 ./            أ

                                                              يذٚش ػبو إداسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنجبيؼخ

 ----/--/-- انزبسٚخ 

 

طٕسح يجهـخ إنٗ أداسح شئٌٕ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنجبيؼخ ٔأداسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ 

  ثشجبء انزلؼم ثبنؼهى ٔارخبر يب ٚهضو َذٕ إخطبس َلظ انجٓبد انًؼُٛخ انغبثن ركشْب ؽشككى ثكهٛزكى انًٕهشح  

. يغ هجٕل ٔاكش االدزشاو ٔانزوذٚش... ثبإلػبكخ إنٗ سئٛظ هغى ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًؼُٗ ثبأليش 

7نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 

 

:-  أخالء ؽشف يٍ انؼًم نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًؼبس- 8

 

يذٚش ػبو إداسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثجبيؼخ اإلعكُذسٚخ / انغٛذ األعزبر 

... رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

انًؼٓذ ٔانًذَٕٚٛخ /  هذ أخهٗ ؽشكّ يٍ انكهٛخ /أرششف أٌ أثهؾ عٛبدركى أٌ انغٛذ انذكزٕس

. ----/--/--انًٕاكن اػزجبسا يٍ َٓبٚخ ػًم ٕٚو 

انًؼٓذ / ثٛبٌ شبيم يؼزًذ ثأخالء ؽشف عٛبدرّ يٍ أهغبو انكهٛخ:    يشكن ؽّٛ

 . د:  ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًخهٗ ؽشكّ

 :انًذسط ثوغى/ األعزبر انًغبػذ/األعزبر 

 ----/--/--:انزبسٚخ

 

: انًٕظق انًخزض*

 

: سئٛظ هغى انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنكهٛخ*

 

 ----/--/--:انزبسٚخ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 

 

:-انؼٕدح يٍ اإلجبصح نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًؼبس/ إهشاس انوٛبو ثبألجبصح . 9  

 

يذٚش ػبو إداسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثجبيؼخ اإلعكُذسٚخ / انغٛذ األعزبر 

... رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

رجذٚذ /إػبسرٙ ػهٗ ,  ----/--/-- ثزبسٚخ   ثُبءا ػهٗ أيش َبئت سئٛظ انجبيؼخ انز٘ ٔاكن عٛبدرّ ثبنزلٕٚغ

: إػبسرٙ

 انًذسط ثوغى / األعزبر انًغبػذ /األعزبر–/أهش أَب انغٛذ انذكزٕس

:-  ثأَٙ انًؼٓذ/ ثكهٛخ 

 

ْٕٔ أخش ٕٚو يٍ أٚبو انؼًم انشعًٛخ الثزذاء ----/--/--هذ أدٚذ أػًبنٙ انًظهذٛخ دزٗ ٕٚيبنًٕاكن  ) (1

( --/--/--دزٗ   ----/--/--اإلجبصح انًًُٕدخ نٙ نإلػبسح اػزجبسا يٍ  

 ْٕٔ انٕٛو األٔل يٍ أٚبو انؼًم انشعًٛخ ثؼذ ----/--/--هذ اعزأَلذ أػًبنٙ انًظهذٛخ كٙ ٕٚيبنًٕاكن  ) (2

 (اَزٓبء أجبصح اإلػبسح انزٙ يُذذ نٙ ٔنى أرجبٔص انًذح انًشخض نٙ ثٓب

 

 

 :-  أيؼبء ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًوش

 : انًٕظق انًخزض  

 : سئٛظ هغى انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنكهٛخ

 ----/--/--:  انزبسٚخ

 

 

  

9نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 

:- ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ثطهت رجذٚذ إػبسح ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ اثزذاء يٍ انؼبو انغبثغ/ يخبؽجخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس .11

 

 انًٕهش /انغٛذ األعزبر انذكزٕس

ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ 

..... رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ

 

ٚغؼذَٙ أٌ أْذٖ نغٛبدركى أعًٗ آٚبد انزوذٚش ٔاالدزشاو يوشَٔخ ثخبنض األيُٛبد ثذٔاو انظذخ 

..... ٔانغؼبدح يضٚذا يٍ انزوذو نًظشَب انذجٛجخ

 

ػهٗ ؽهت رجذٚذ اإلػبسح نهغٛذ ----/--/--ٚششكُٙ أٌ إَِٔ نغٛبدركى ثأَُٙ هذ ٔاكوذ ثزبسٚخ  

األعزبر ثكهٛخ/ األعزبر يغبػذ / انًذسط /انذكزٕس

-اػزجبسا يٍ   انًؼبس إنٗ ثوغى 

ٔهذ جبءد يٕاكوزٙ ثُبءا ػهٗ يٕاكوخ  , نهؼًم ة ----/--/--دزٗ   ----/--/-

---/--/--ٔػهٗ يٕاكوخ يجهظ هغًّ ثزبسٚخ   ----/--/--يجهظ كهٛخ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًزكٕس ثزبسٚخ  

 ثشأٌ 1972 نغُخ 49يذذد ثّ أٌ َغجخ اإلػبسح ثبنوغى ال رضٚذ ػٍ انذذ انًُظٕص ػهّٛ ثبنوبٌَٕ سهى -

. رُظٛى انجبيؼبد ٔانوٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ

 

أدٛم , ٚغزهضو يٕاكوخ عٛبدركى كٗ أؽبسػبو /   ٔدٛش أٌ انًذ يطهٕة نًذح ػبو 

نغٛبدركى األيش الرخبر يب رشَّٔ يُبعجب 

 

يغ أؽٛت رًُٛبرٙ نغٛبدركى ثذٔاو انزٕكٛن ٔانغذاد 

ٔرلؼهٕا عٛبدركى ثوجٕل ٔاكش ادزشايٙ ٔػظٛى روذٚش٘ 

 

 سئٛظ جبيؼخ االعكُذسٚخ  / االعزبر انذكزٕس

 

 . د. أ

 ----/--/--:  انزبسٚخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10نموذج رقم   



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 

يزكشح أسكبم انوشاس انٕصاس٘ انخبص ثطهت رجذٚذ إػبسح ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ اثزذاء يٍ .  11

:- انؼبو انغبثغ

 يذٚش هغى انؼالهبد انضوبكٛخ ثكهٛخ / انغٛذ األعزبر 

...                   رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ 

 ثشأٌ ----/--/--ثزبسٚخ  ٚششكُٙ أٌ أسعم سكن ْزا طٕسح انوشاس انٕصاس٘ سهى 

/ األعزبر يغبػذ /انًذسط /انًٕاكوخ ػهٗ ؽهت رجذٚذ اإلػبسح نهغٛذ انذكزٕس

/انًؼبس إنٗ دٔنخثوغى األعزبر ثكهٛخ

 نهؼًم ----/--/-- دزٗ   ----/--/-- اػزجبسا يٍ   نًذح ػبو 

 جٓخ / ثجبيؼخ 

 

يغ رًُٛبرُب نهجًٛغ ثبنزٕكٛن ٔانغذاد 

 

   انًٕظق انًخزض 

يوذيخ نغٛبدركى 

 

./ أ

 

يذٚش ػبو أداسح انؼالهبد انضوبكٛخ ثبنجبيؼخ 

 ----/--/--انزبسٚخ 

 

. طٕسح يجهـخ إنٗ أداسح شئٌٕ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنجبيؼخ 

 

 

 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

 

اعزًبسح ثٛبَبد ثبنًًٓبد ٔاألػبساد انغبثوخ نؼؼٕ ْٛئخ رذسٚظ 

 :الوظٌفـــــــــة :                                                 االســـــــــــــــم 
 : القســـــــــــــم :                                                 المعهد/ الكلٌة  

 :رقم التلٌفون :يـم القومـالرق

 ٌعتمد ،،                                                                                         :                                                    الموظف المختص
 

  

 انٕظيفخ  
 ربسيخ شغهٓب  

انًًٓبد انؼهًيخ انزي حصم ػهيٓب 

رؼييٍ  العيبدرّ يُز 

 

 

 

 

 من
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 الى

 :سنة:                    شهر :                       يوم إجًبني عُٕاد انًًٓبد انؼهًيخ  
األػبساد انزي حصم ػهيٓب عيبدرّ 

رؼييٍ  اليُز 

 

 

 

 

 من
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

 الى

 :سنة:                    شهر :                       يوم إجًبني عُٕاد اإلػبساد 
 :سنة:                    شهر :                       يوم إجًبني عُٕاد انًًٓبد ٔاإلػبساد  

يٕلف عيبدرّ يٍ رطجيك انًبدح 

 (49)يٍ لبٌَٕ  (117)
 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

ثٛبٌ دبنخ نهغبدح اػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انزٍٚ ٚشـهٌٕ ٔظٛلخ يذسط 

: انٕظيفخ ربسيخ شغم :                 ـى ــاالعــــــــــــ

:  ـى ـــــــــــــــــــ                           انمغــ:                      انًؼٓذ/نكهيخ  ا
: ْبرف انًحًٕل سلــــى ال:                                           انشلـى انمٕيـي 

   : (االيًيم  )انجشيذ االنكزشَٔي 
انًًٓبد انؼهًيخ انزي حصم ػهيٓب 

رؼييٍ في ٔظيفخ يذسط العيبدرّ يُز 

 

 

 

 

 من
* 
* 
* 

 الى

 :سنة:                  شهر :                       يوم إجًبني عُٕاد انًًٓبد انؼهًيخ   
اعزيفبء يذح ثالس عُٕاد فؼهيخ في 

 ٔظيفخ يذسط
 

األػبساد انزي حصم ػهيٓب عيبدرّ يُز 

رؼييٍ في ٔظيفخ يذسط ال

 

 

 من
* 
* 
* 

 الى

 :سنة:                  شهر :                       يوم إجًبني عُٕاد اإلػبساد 
 :سنة:                  شهر :                       يوم إجًبني عُٕاد انًًٓبد ٔاإلػبساد  

 في انزؼييٍ  يُز اجبصاد سػبيخ انطفم 

ٔظيفخ يذسط 
 من

* 
* 
* 

 الى

 :سنة:                    شهر :                       يوم   سػبيخ انطفم إجًبني عُٕاد 
 يُز انضٔجخ/ اجبصاد يشافمخ انضٔج 

رؼييٍ في ٔظيفخ يذسط ال
 من
 

* 

* 

* 

* 

 –يصشح ثبنؼًم ) الى

 (غيش يصشح ثبنؼًم

* 

* 

* 

* 

 :سنة:                    شهر :                       يوم  انضٔجخ/يشافمخ انضٔجإجًبني عُٕاد 
( 117)يٕلف عيبدرّ يٍ رطجيك انًبدح 

 (49)يٍ لبٌَٕ 
 

 ٌعتمد :                                                    الموظف المختص

  



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

خالل انؼبو انجبيؼٙ انذبنٙ كٙ دبنخ ؽهت  نهغبدح اػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبإلجبصاد األػزٛبدٚخ ٔانخبطخثٛبٌ 

 إجبصح خبطخ

: ح ـــــانٕظٛق:                                                ـــــى ــاالعـــــــ

: و ـــــانوغـــ:                                                 انًؼٓذ/انكهٛخ 

: ْبرق انًذًٕل سهــــى ال:                                     نشهـى انوٕيـٙ ا

  :(االًٚٛم  )انجشٚذ االنكزشَٔٙ 

 الموظف المختص                                                                  رئٌس القسم

  

 انٕظيفخ  
 ربسيخ شغهٓب  

اإلفبدح ػًب ارا كبٌ عيبدرّ ػهٗ سأط 

 انؼًم اثُبء حصٕنّ ػهٗ اإلجبصح
 :ال:                               نعم

 

اإلجبصاد اإلػزيبديخ خالل انؼبو 

انجبيؼي انحبني نطهت اإلجبصح 

 انخبصخ  

 

 

 

 

 من

   _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

 الى

 

اإلجبصاد انخبصخ خالل انؼبو 

انجبيؼي انحبني نطهت اإلجبصح 

 انخبصخ 

 

 

 

 من

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

 الى

 :                    شهر :                                  يوم  اإلجبصاد انخبصخإجًبني 
( 117)يٕلف عيبدرّ يٍ رطجيك انًبدح 

 (49)يٍ لبٌَٕ 
 



  
 

 ------------------معهد / كلٌة 

 

نمـــــوذج اجـــــازة خاصـــــــــة 

 .............................................................................................. ...............................:انًؼٓذ / انكهٛخ (1

............................ ........./ سئٛظ يجهظ هغى ......................................................................./انغٛذ األعزبر انذكزٕس
 

رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ،، 
ثذٌٔ يشرت ٔرنك /  اجبصح خبطخ ثًشرترؼذٚم /اػززاس٘ ػٍ /انشجبء انزكشو يٍ عٛبدركى انزلؼم ثبنًٕاكوخ ػهٗ يُذٙ

 ......................................................................................................................................................./ألعجبة

 ....../....../......ٔحزٗ...... /....../......اػزجبسا يٍ.............سشّ. ..........ٕٚو/ انًذح 

 ٍ(كٙ دبنخ رؼذٚم انلزشح)............../..../.ٔانزٙ رى انًٕاكوخ ػهٛٓب عبثوب كٙ .....  ........./..../.ٔدزٗ....../..../....... ..نزظجخ ي 

 ............................................/    يكبٌ هؼبء اإلجبصح ............. ....................................../.........انـشع يٍ اإلجبصح 

 ...................../رٕهٛؼّ.........................................../.......يٍ عٛوٕو ثبألػجبء انٕظٛلٛخ ٔانًٓبو نغٛبدرّ خالل كزشح اإلجبصح

............. ..................................................................................................../.................األعى: يوذيّ نغٛبدركى 

. ........../....../....../.....انزبسٚخ............................/........ انٕظٛلخ

 : ثبنكهٛخ اداسح انؼالهبد انضوبكٛخ  / شئٌٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثٛبَبد ًٚهؤْب يكزت  (2

  ٙسشّ. ....................ٕٚو/ يجًم اإلجبصاد انخبطخ انغبثوخ انزٙ دظم ػهٛٓب عٛبدرّ خالل ْزا انؼبو انجبيؼ......................... 

  ٕٚو خالل انؼبو انجبيؼٙ  90ٔانًزجوٙ يٍ انشطٛذ يٍ دغبة ................................................................ .................... 

  ٙسشّ.....................ٕٚو/ يجًم اإلجبصاد االػزٛبدٚخ انغبثوخ انزٙ دظم ػهٛٓب عٛبدرّ خالل ْزا انؼبو انجبيؼ....................... 

 اإلكبدح ػًب ارا كبٌ عٛبدرّ ػهٗ سأط انؼًم اصُبء دظٕنّ ػهٗ اإلجبصح/.......................................................................... 

  (49)يٍ هبٌَٕ  (117)يٕهق عٛبدرّ يٍ رطجٛن انًبدح.........................................................................................../ 

 ّانشهــــــــــى انوٕيــــــــــٙ نغٛبدرـــــــ:................................................................................................................. 

 ْبرق انًذًٕل سهــــى ال:.......................................................................................................................... 

  َٙٔ(االًٚٛم  )انجشٚذ االنكزش: ...................................................................................................................... 
 .........../....../....../..انزبسٚخ................................../رٕهٛغ سئٛظ يجهظ انوغى.... ...................../ رٕهٛغ انًٕظق انًغئٕل 

 :موافقة مجلس القسم  (3

.............. ................................/د.ػهٗ انطهت انًوذو يٍ أ......... /....../....../.....نوذ ٔاكن يجهظ انوغى ثجهغزّ انًُؼوذح ثزبسٚخ

..... ........./.... /.......ٔحزٗ................/...... /........ كٙ انلزشح يٍ ثذٌٔ يشرت/ ثًشرترؼذٚم اجبصح خبطخ /اػززاسِ ػٍ /نًُذّ

 ٍ(كٙ دبنخ رؼذٚم انلزشح)............../..../.ٔانزٙ رى انًٕاكوخ ػهٛٓب عبثوب كٙ .................../..../.ٔدزٗ....../..../....... ..نزظجخ ي 

 ٚؼزًذ،،

 

 سئٛظ يجهظ انوغى

 ........................../انزٕهٛغ


