ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اإلداسح اٌؼبِخ ٌشػب٠خ اٌطالة

ِ مذِخ :
رشىً اٌشؤ٠خ اٌّسزمجٍ١خ ثؼذ ِّٙب ً ف ٟاٌزخط١ظ ٌٍؼًّ اٌىشفٚ ٟاإلسشبد ٞثٛصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚرؼجش ػٓ ِذ ٜدلخ ٘زا اٌؼًّ ٚسالِخ ٔٙجٗ ٚفمب ً ٌإلدز١بجبد اٌفؼٍ١خ ٌٍٛصاسح ( إداسح اٌجٛاٌخ
ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ ) ٚاٌ١ٙئبد اٌز ٟرزؼبًِ ِؼٙب ِٚالدظخ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛج ٟف ٟوبفخ اٌّجبالد .
ٚلذ رذذد ِجّٛػخ أ٘ذاف ػبِخ ٌى ٟرسبُ٘ ف ٟثٕبء ِٛاطٓ صبٌخ ٌزارٗ ِٚجزّؼٗ ٚٚطٕٗ ،
ٚٚصٛالً ٌزذم١ك ٘ذف ِٚجبدئ اٌذشوخ اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ ٌجؼً دٚس٘ب ٠زؼبظُ ف ٟثٕبء ٘زا
اإلٔسبْ .
(( ٚفمٕب هللا ٚإ٠بوُ ٌّب ف ٗ١خ١ش اٌشجبة ٚاٌٛطٓ ))



ٌٚزصؼ١ذ ٘زا إٌشبط إٌٔ ٝشبط لّ٠ ٟذمك أ٘ذاف ػبِخ : ٟ٘ٚ

.1

ٔشش ٚرّٕ١خ اٌّٙبساد اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ ٌذ ٜأثٕبئٕب اٌطالة .

.2

إّٔبء سٚح اإلدزىبن ٚإٌّبفسخ اٌشش٠فخ ٌذ ٜأثٕبئٕب اٌطالة ٚرٌه ِٓ خالي اإلشزشان ف ٟاٌّسبثمبد

اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ ثبٌّٙشجبٔبد ٚاٌٍمبءاد اٌّخزٍفخ اٌّزٕٛػخ.
.3

اإلدزىبن ٚثٕبء اٌّٛا٘ت ٚرٌه ػٓ طش٠ك اٌّشبسوخ ف ٟاٌّٙشجبٔبد ِغ اٌجبِؼبد األخشٚ ٜاٌجٙبد

راد اٌؼاللخ ثبٌٕشبط .
.4

شغً أٚلبد اٌفشاؽ ٌذ ٜأثٕبئٕب اٌطالة ثّب ٠ؼٛد ػٍ ُٙ١ثبٌٕفغ ٚاٌفبئذح ِّب ٠جؼذُ٘ ػٓ االٔذشافبد

ٚاٌز١بساد اٌضبسح.
.5

اٌذش ػٍ ٝاٌسفش ٚاٌّغبِشح ثّب ٠ؼٛدُ٘ ػٍ ٝاإلػزّبد ػٍ ٝإٌفس ٚدسٓ اٌزصشف .

رّٕ١خ سٚح اٌٛاػع اٌذٌ ٟٕ٠ذ ٜاٌطالة ِّب ٠جؼذُ٘ ػٓ اإلرجب٘بد اٌضبسح ثٚ ُٙثّجزّؼٚ ُٙرٌه

.6

ػٓ طش٠ك اٌّسبثمبد اٌذ١ٕ٠خ ٚدفع اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠األثذبس اٌذ١ٕ٠خ ٚإٌششاد اٌذ١ٕ٠خ ٚإٌذٚاد اٌذ١ٕ٠خ ...
إٌخ .
رّٕ١خ اإلػزّبد ػٍ ٝإٌفس ِٚذبٌٚخ دً اٌّشىالد اٌز ٟلذ ٠مبثٍٙب اٌطبٌت ػٓ طش٠ك ِؼسىشاد

.7
اٌخالء .

ٔشش األسبٌ١ت اٌصذ١خ ف ٟإٌّبلشخ ٚاٌذٛاس ٚإثذاء اٌشأٚ ٞرٌه ػٓ طش٠ك األثذبس اٌز٠ ٟطٍت ِٓ

.8

اٌطبٌت رذض١ش٘ب ِٕٚبلشزٙب ِغ صِالئخ اٌطالة رذذ إششاف ٘ئخ اٌزذى. ُ١
رّٕ١خ اٌضمبفخ ٚاٌّؼشفخ ٌذ ٜأثٕبئٕب اٌطالة ٚرٌه ػٓ طش٠ك اٌّجبالد اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ ٚرٍخ١ص

.9

اٌىزبة اٌز٠ ٞطٍت ِٕٗ ِٕٚبلشزٗ ٚاألثذبس ٚاٌّسبثمبد اٌضمبف١خ األخشٜ
.11

صمً ِ٘ٛجخ اٌطالة ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌفٕ ْٛػٓ طش٠ك اٌذٚساد اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ

.11

إوزشبف اٌمبدح ػٓ طش٠ك دٚساد صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ

.12

إوزشبف اٌطالة اٌّٛ٘ٛث ٓ١ف ٟاٌّجبالد اٌفٕ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّخزٍفخ ػٓ طش٠ك ػًّ اٌٛسش اٌفٕ١خ

ٚاٌضمبف١خ ٚصمٍُٙ
.13

رّٕ١خ دبسخ اإلثزىبس اٌفٕٚ ٟاٌضمبفٌ ٟذ ٜاٌطالة

 األسس ٚاٌّجبدئ اٌز٠ ٟم َٛػٍىٙب ٔشبط اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ :
.1

رٕظ ُ١اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌؼٍّ١خ ػٓ طش٠ك اٌٛسش اٌؼٍّ١خ .

.2

رٕظ ُ١دٚساد صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ .

.3

رٕظ ُ١اٌذٚساد اٌشسّ١خ ٌزأِ٘ ً١سبػذ لبئذ ٚدذٖ وشف١خ ٚإسشبد٠خ .

.4

إخز١بس اٌطالة ٚاٌطبٌجبد اٌّزّ١ض ٓ٠ػٓ طش٠ك اٌذٚساد ٚاٌزذس٠جبد .

.5

أْ ٠ى ْٛاٌطبٌت ِم١ذاً ثبٌّؼٙذ .

.6

إسسبي اٌىشف اٌّشفك ثأسّبء اٌطالة اٌّشبسو ٓ١ثأٔ ٞشبط ِٓ األٔشطخ اٌّذسجخ ثبٌخطخ ٚوزٌه

ًِء االسزّبساد اٌّشفمخ ٚاٌخبصخ ثبٌٕشبط.
.7

ًِء إسزّبسح اسزطالع اٌشأٚ ٞإسسبٌٙب ٌإلداسح.

.8

إخز١بس ِٕزخت اٌّؼب٘ذ ِٓ اٌطالة ٌإلشزشان ف ٟاٌّسبثمبد اٌز ٟرٕظّٙب اٌٛصاسح أ ٚاإلرذبد اٌؼبَ

ٌٍىشبفخ ٚاٌّششذاد أ ٚإٌّظّخ اٌؼشث١خ اٌىشف١خ أ ٚاٌجّؼ١بد اٌّشوض٠خ ٚاإللٍ١ّ١خ.
.9

اإلػذاد ٚاٌزٕف١ز ِسبثمخ اٌفٕ ْٛاٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ اٌضبصٍخ ػٓ طش٠ك ِشٚس ٌجٕخ ِٓ اإلداسح

ِشافمخ ٌٍجٕخ اٌزذىِّ ُ١ب ٠سبػذ ػٍٔ ٝشش اٌذشوخ اٌىشف١خ ٚاإلسشبد٠خ ثبٌّؼب٘ذ اٌز١ٌ ٟس ٌذٙ٠ب إِىبٔ١خ
اٌسفش ٌٍّٙشجبٔبد ثذٍٛاْ .
.11

اإلػذاد ٚاٌزٕظٚ ُ١اٌّزبثؼخ ٌجّ١غ اٌّسبثمبد ٚإٌذٚاد ٚاٌّٙشجبٔبد اٌّذسجخ ثبٌخطخ.

.11

إسسبي سٚح اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌفشق ٚاألفشاد .

.12

رٛص١ك ِجذأ اٌزؼبسف اٌؼبَ ث ٓ١طالة ِٚششف ٟاٌّؼب٘ذ ِٓ خالي اٌّٙشجبٔبد.

ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اإلداسح اٌؼبِخ ٌشػب٠خ اٌطالة
إداسح اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ

خطخ إداسح ٔشبط اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ ٌؼبَ َ 2119/2118
ػذد اٌّسزف١ذٓ٠
َ

إٌشبط

اٌّىبْ
جٛاٌ ٓ١جٛاالد

ربس٠خ اٌزٕف١ز

لبدح

لبئذح

1

اٌذٚسح اٌزذ٠ج١خ ٌّسئ ٌٟٛاٌجٛاٌخ

-

-

61

61

٠ذذد فّ١ب ٠ؼذ

2

اإلدزفبي ثأػ١بد  6أوزٛثش

51

51

3

3

شٙش أوزٛثش

3

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌجٛاالد
ِؼب٘ذ اٌمب٘شح

سجزّجش

4

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌجٛاالد
ِؼب٘ذ اٌمب٘شح

سجزّجش

5

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌّششفٟ
ِؼب٘ذ اٌمب٘شح ٚااللبٌُ١

سجزّجش

6

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌّششفبد
ِؼب٘ذ اٌمب٘شح ٚااللبٌُ١

سجزّجش

7

دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد
اٌىشف١خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ ثٛجٗ ثذشٞ

ثٛسسؼ١ذ

أوزٛثش

8

دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد
االسشبد٠خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ ثٛجٗ ثذشٞ

ثٛسسؼ١ذ

أوزٛثش

9

دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد
اٌىشف١خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ ثٛجٗ لجٍٟ

ثٛسسؼ١ذ

أوزٛثش

11

دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد
االسشبد٠خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ ثٛجٗ لجٍٟ

ثٛسسؼ١ذ

أوزٛثش

ػذد اٌّسزف١ذٓ٠

َ

إٌشبط

11

ص٠بسح ألدذ ِالجئ اال٠زبَ اٌّؼبلٓ١
ٚادذ دٚس اٌّسٕٓ١

12

االػذاد ٚاٌزٕس١ك السجٛع شجبة
اٌجبِؼبد

13

اسجٛع شجبة اٌجبِؼبد

14

اٌذٚسح اٌىشف١خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ

15

اٌذٚسح اٌىشف١خ ٌجٛاالد اٌّؼب٘ذ

16

اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ٌٍزذس٠ت ػٍٝ
اٌطبئشاد اٌٛسل١خ

51

17

اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ٌزأ٘ ً١لبئذ ٚدذح
وشف١خ ٌّشدٍخ اٌجٛاٌخ

51

جٛاٌ ٓ١جٛاالد
51

51

اٌّىبْ

لبدح

لبئذح

3

3

ربس٠خ اٌزٕف١ز

٠ذذد فّ١ب ثؼذ
٠ذذد فّ١ب ثؼذ

12

12

5

٠ذذد فّ١ب ثؼذ

5

٠ذذد فّ١ب ثؼذ
٠ذذد فّ١ب ثؼذ
5

5

ٔٛفّجش

5

5

د٠سّجش

18

اٌذٚسح اٌشسّ١خ ٌزأ٘ ً١لبئذاد ٚدذٖ
اسشبد٠خ ٌّشدٍخ اٌجٛاٌخ

51

5

5

د٠سّجش

19

ِسبثمخ اٌفٕ ْٛاٌىشف١خ ٚاالسشبد٠خ
ثبٌّؼب٘ذ

51

5

5

د٠سّجش

21

فٛط اٌجٛاٌ – ٓ١اٌجٛاالد ثّؼسىش
ثٍطُ١

121

11

11

121

51

ِص١ف
ثٍطُ١

٠ذذد فّ١ب ثؼذ

ثبالضبفخ اٌ ٝاالشزشان ف ٟاالٔشطخ اٌزٕ٠ ٟظّٙب اٌّجٍس اٌمٌٍ ِٟٛشجبة ٚإٌّظّخ اٌىشف١خ اٌؼشث١خ
ٚاالرذبد اٌؼبَ ٌٍىشبفخ ٚاٌّششذاد ٚاٌجّؼ١بد اٌّشوض٠خ ٚااللٍ١ّ١خ ( فز١بْ – ثذش٠خ – ج٠ٛخ – ِششذاد )
ٚاٌجبِؼبد اٌّصش٠خ .

ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اإلداسح اٌؼبِخ ٌشػب٠خ اٌطالة
إداسح اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ

اسزّبسح اشزشان ف ٟاألٔشطخ ٌؼبَ َ 2119/ 2118
َ

إٌشبط

1

اٌذٚسح اٌزذ٠ج١خ ٌّسئ ٌٟٛاٌجٛاٌخ

2

اإلدزفبي ثأػ١بد  6أوزٛثش

3

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌجٛاالد ِؼب٘ذ اٌمب٘شح

4

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌجٛاالد ِؼب٘ذ اٌمب٘شح

5

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌّششفِ ٟؼب٘ذ اٌمب٘شح ٚااللبٌُ١

6

اٌذٚسح األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ ٌّششفبد ِؼب٘ذ اٌمب٘شح ٚااللبٌُ١

7
8
9
11

دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌىشف١خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ
ثٛجٗ ثذشٞ
دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد االسشبد٠خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ
ثٛجٗ ثذشٞ
دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌىشف١خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ
ثٛجٗ لجٍٟ
دٚسح صمً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد االسشبد٠خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ
ثٛجٗ لجٍٟ

ضغ ػالِخ √

ضغ ػالِخ ×

ف ٟدبٌخ

ف ٟدبٌخ ػذَ

االشزشان

االشزشان

َ

إٌشبط

11

ص٠بسح ألدذ ِالجئ اال٠زبَ اٌّؼبلٚ ٓ١ادذ دٚس اٌّسٕٓ١

12

االػذاد ٚاٌزٕس١ك السجٛع شجبة اٌجبِؼبد

13

اسجٛع شجبة اٌجبِؼبد

14

اٌذٚسح اٌىشف١خ ٌجٛاٌ ٟاٌّؼب٘ذ

15

اٌذٚسح اٌىشف١خ ٌجٛاالد اٌّؼب٘ذ

16

اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ٌٍزذس٠ت ػٍ ٝاٌطبئشاد اٌٛسل١خ

17

اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ٌزأ٘ ً١لبئذ ٚدذح وشف١خ ٌّشدٍخ اٌجٛاٌخ

18

اٌذٚسح اٌشسّ١خ ٌزأ٘ ً١لبئذاد ٚدذٖ اسشبد٠خ ٌّشدٍخ اٌجٛاٌخ

19

ِسبثمخ اٌفٕ ْٛاٌىشف١خ ٚاالسشبد٠خ ثبٌّؼب٘ذ

21

فٛط اٌجٛاٌ – ٓ١اٌجٛاالد ثّؼسىش ثٍطُ١

ضغ ػالِخ √

ضغ ػالِخ ×

ف ٟدبٌخ

ف ٟدبٌخ ػذَ

االشزشان

االشزشان

صورة

ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اإلداسح اٌؼبِخ ٌشػب٠خ اٌطالة
إداسح اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ

الطالب

اٌسٕخ اٌذساس١خ -:

اسُ اٌّؼٙذ-:

(((( أٚالً  :ث١بٔبد أ١ٌٚخ ػٓ اٌطبٌت ))))
اســُ اٌطبٌت صالص/ ٟ
ربس٠خ  ٚجٙخ اٌّ١الد /
ػٕــــٛاْ اٌسىــٓ /
سلُ اٌجطبلخ اٌشخص١خ /
جٙخ اإلصذاس /

رٍ١فـــ/ ْٛ
ربس٠خ اٌصذٚس /
(((( صبٔ١ب  - :شئ ْٛاٌطالة ))))
ثبْ اٌطبٌت /

٠شٙذ ِؼٙذ
ِٚم١ذ ثبٌفشلخ
ثبٌمسّ١خ سلُ

ٌٍؼبَ اٌذساسٟ

/

ثزبس٠خ

شئ ْٛاٌطالة
(

ِٚسذد ٌٍشس َٛاٌذساس١خ

ِشالت اٌّؼٙذ
(

)

)

(((( صبٌضب  - :رٛل١غ اٌىشف اٌطج)))) ٟ
رُ رٛل١غ اٌىشف اٌطج ٟػٍ ٟاٌطبٌت /
) ٚخبي ِٓ األِشاض اٌّضِٕخ
اسُ اٌطج١ت /

ٚٚجذ أٔٗ ( الئك  /غ١ش الئك

خزُ اٌٛدذح اٌصذ١خ

اٌزٛل١ـــغ /
(((( ساثؼب ِٛ -:افمخ اٌّؼٙذ ))))
ٛ٠افك اٌّؼٙذ ػٍ ٟاشزشان اٌطبٌت /
ٌجٛاٌٚ ٟصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟاٌفزشح ِٓ / /
سػب٠خ اٌطالة
(

فِ ( ٟسبثمخ  /ثطٌٛخ )
إٌ/ / ٟ
٠ؼزّذ ،،،،،،

)

ػّ١ذ ِ /ذ٠ش اٌّؼٙذ

خاتم المعهد

ٍِذٛظخ  -:ضشٚسح إدضبس صٛسح اٌجطبلخ اٌشخص١خ ِغ االسزّبسح  +صٛسح وبسٔٗ١
اٌّؼٙذ
 رمغ اٌّسئ١ٌٛخ ػٍ ٟاٌّؼٙذ ف ٟدبٌخ اإلصبثخ ا ٚاٌؼجض ا ٚاٌٛفبح ٔز١جخ ػذَ رٛل١غ
اٌىشف اٌطجٚ ٟروش أِشاض اٌمٍت  ٚاٌصشع ٚاألِشاض اٌّضِٕخ
 ضشٚسح إدضبس اٌطبٌت أغشاضٗ اٌشخص١خ ( ٍِؼمخ – شٛوخ – وٛة )

صورة

ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اإلداسح اٌؼبِخ ٌشػب٠خ اٌطالة
إداسح ٔشبط اٌجٛاٌخ  ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ

اسزّبسح اشزشان فٟ
ٌجٛاالد ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟاٌفزشح ِٓ
/

اسُ اٌّؼٙذ-:

/

/

/إٌٟ

اٌسٕخ اٌذساس١خ -:

(((( أٚالً  :ث١بٔبد أ١ٌٚخ ػٓ اٌطبٌجخ ))))
اســم الطالبة ثالثي /
تاريخ و جهة الميالد /
عنــــوان السكــن /
رقم البطاقة الشخصية /

تليفـــون /
جهة اإلصدار /

تاريخ الصدور /
(((( صبٔ١ب  - :شئ ْٛاٌطالة ))))
بان الطالبة /

يشهد معهد

للعام الدراسي

ومقيدة بالفرقة
بتاريخ
رقم

شئ ْٛاٌطالة
(

/

ومسددة للرسوم الدراسية بالقسيمة

ِشالت اٌّؼٙذ
(

)

)

(((( صبٌضب  - :رٛل١غ اٌىشف اٌطج)))) ٟ
ووجد أنها ( الئقة  /غير الئقة ) وخالية

تم توقيع الكشف الطبي علي الطالبة /
من األمراض المزمنة

اسم الطبيب /

خزُ اٌٛدذح اٌصذ١خ

التوقيـــع /

(((( ساثؼب ِٛ -:افمخ اٌّؼٙذ ))))
يوافق المعهد علي اشتراك الطالبة /
لجواالت وزارة التعليم العالي في الفترة من /

يعتمد ،،،،،،

سػب٠خ اٌطالة
(

/

في ( مسابقة  /بطولة )
إلي / /

)

خاتم المعهد

ػّ١ذ ِ /ذ٠ش اٌّؼٙذ

ٍِذٛظخ


ضرورة إحضار صورة البطاقة الشخصية مع االستمارة  +صورة كارنيه المعهد



تقع المسئولية علي المعهد في حالة اإلصابة او العجز او الوفاة نتيجة عدم توقيع
الكشف الطبي وذكر أمراض القلب والصرع واألمراض المزمنة



ضرورة إحضار الطالبة أغراضه الشخصية ( ملعقة – شوكة – كوب )

