
 p رهز الجاهعت  رهز الشعبت  رهز المسن   رلن  إجراء العول:

 اللجاى االهتحاًيت

 

 الِدف -1
ّاداء ا ودداا اللجدداى  تْ يدد يِدددف ُددإلا اءجددراء إلددف التعريدد  لددالتمْاث التددع يددتن إًجا ُددا  ٌددد 

 االهتحاًيت

ًماق العول  -2

 )الوجاا(

ضوي المسدن العلودع  دع ًِايدت  االهتحاًيت اللجاى ا واا ّاداء تْ ي يمبك ُإلا اءجراء  لف  وليت 

 الفظل الدراسع 

 التعاري  -3

ْلف هِام ادارة االهتحاًاث لٌِايت الفظل الدراسع تتاللجاى التع ُع -:االهتحاًيت اللجاى 3/1

 .  سعع ّالد تر  ع السجل االهتحاًع اليدّي ّااللكترًّع الّادخاا درجاث 

 

 / كليت اءدارة ّااللتظاد. العلْم الواليت ّالوظر يت/ لسن ّا ضاء اللجاى االهتحاًيت رئيس المسن  الوسؤّليت  -4

  طريمت العول -5

السيد دق  ليَ هي يظاّاللجاى االهتحاًيت يمْم رئيس المسن  ع لدايت السٌت الدراسيت لتحديد  5/1

  ويد كليت االدارة ّااللتظاد 

 .لاطدار اهر اداري لاللجاى االهتحاًيت  ّااللتظاد االدارة كليت  ويديمْم  5/2

تمْم اللجاى االهتحاًيت لادارة  وليت االهتحاًاث هي ا داد الجدّا ّتْ ي  الملبت  لف  5/3

 . الما اث ّكل هايتعلك لالما اث االهتحاًيت ّتكْى ُإلٍ اللجٌت هكًْت هي رئيس المسن ّالومرريي

ليت هي لسن التسجيل لعد تدليمِا لبل هْ د لْرتمْم اللجاى لاستالم السجالث االهتحاًيت ا 5/4

 االهتحاى

 تمْم اللجاى االهتحاًيت لاستالم السجل االلكترًّع هي رئاست المسن العلوع . 5/5

تمْم اللجاى لاستالم السعع هي رئاست المسن ) حيث يمْم اساتإلة الوْاد لتسلين السعع الف  5/6

 يا .رئيس المسن ( ّتمْم لادخالَ يدّيا ّالكترًّ

لاستالم الد اتر لتدريسييي ا كًْت هيوتمْم اللجاى االهتحاًيت ) ّحسب الوراحل الدراسيت ( ّال 5/7

 هي رّساء الما اث االهتحاًيت ّ ترليوِا ّلض اسن المالب ّتسلين الد اتر الف تدريسع الوادة .

تستلن اللجاى االهتحاًيت الد اتر هي تدريسع الوادة ّتعيد اسواء الملبت الومظْطت ّتدلمِا  5/8

 ّتمْم لادخاا الدرجاث الف السجل الْرلع ّااللكترًّع .

 تمْم لجاى التدليك لتدليك الٌتائج اليدّيت ّااللكترًّيت ّتكتب تمرير التدليك الف رئيس المسن  5/9

ًيت لا الى الٌتائج لعد تْلي  رئيس المسن ّهظادلت هجلس المسن تمْم اللجاى االهتحا 5/10

 ّالكليت  ليِا 

الرسْم  -6

 التْضيحيت
 . االّليتتْ ي  هْاد الدراساث يتن رسن هتمظ اًسيالع لعوليت 



 الور ماث  -7

 اءداري التاص لالتدريس  ع الدراست االّليتاالهر ًستَ هي  7/1

 .الجدّا ًستَ  7/2

 دع ّ ارة   دليل ادارة االهتحاًاث ّالظادر  ي دائرة الدراساث ّالتتميظ ّالوتالعدتًستَ هي  7/9

 .2012( لسٌت 7ّالبحث العلوع رلن )  2018-2017 التعلين العالع

 حفظ الْثائك  -8

 الْثائك اآلتيت لظْرة هستورة ّلشكل يدّي ّ دم إتال ِا :ـ تحفظ 

  . التاص لتشكيل اللجاىاالهر االداري ًستت هي   8/1

 ًستت هي لْائن السعع  8/2

 ًستت هي تمرير التدليك  8/3

 ًستت هي الٌتائج االهتحاًيت  8/4

 

سجل اءطدار  -9

 التعديالث 

 المسؤول الموظف الوصف التاريخ اإلصدار رقم

    

 
 


