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 جاهعة نالىت

 كلٍة الحربٍة جادو

 كلوة العوٍذ

بسم ميحرلا نمحرلا هللا , ٚاٌظالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ١ٍل اٌقٍك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فبرُ األٔج١بء 

 .ٚاٌّو١ٍٍٓ

ُ٘ فٟ إٌٙٛع بَراٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ١ٌج١ب اٌزٟ  بداٌّؤٍَ عبكٚ اؽلٜرؼل و١ٍخ اٌزوث١خ 

ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ِقزٍف اٌزقظظبد ٚمٌه ِٓ فالي اٌّؼب١٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ 

 .رزجؼٙب ٌزؾم١ك اٌَّزٜٛ إٌٛػٟ فٟ ػ١ٍّخ إػلاك اٌّؼٍُ

ٚلل ؽوطذ و١ٍخ اٌزوث١خ ػٍٝ رٛف١و ػلك ِزٕٛع ِٓ اٌزقظظبد رٍج١خ ٌّزطٍجبد 

ً ِغ ػظو ٍٛق اٌؼًّ اٌٍ ١جٟ، ٚطٛالً إٌٝ هٍُ َِزمجً أفؼً ٌٍّغزّغ، ٚرّبش١ب

 .اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚصٛهح اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠شٙل٘ب اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ

ٚرٛاوت و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ آفو اٌزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ ٚمٌه ِٓ فالي األثؾبس 

١خ اٌزٟ ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ ٠ملِٙب األٍبرنح فٟ ع١ّغ اٌزقظظبد، ٚأ٠ؼب اٌّشبه٠غ اٌؼٍّ

٠مَٛ ثٙب اٌطالة، وّب رؾوص و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ ػٍٝ رٛص١ك اٌؼاللبد ِغ ِؤٍَبد 

اٌزٟ ٕشبؽبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚمٌه ِٓ فالي اٌجواِظ ٚإٌلٚاد ٚٚهُ اٌؼًّ ٚاٌ

 .رَُٙ فٟ ر١ّٕخ للهاد اٌطالة ٚاألٍبرنح

بءح فٟ رٙلف و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ إٌٝ رقو٠ظ ِزقظظ١ٓ ػٍٝ كهعخ ػب١ٌخ اٌىف      

ِغبالد اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ، ٌٚزؾم١ك مٌه ٠زُ إػلاك اٌقطؾ اٌلها١ٍخ ثشىً 

ِالئُ ثؾ١ش رؾزٛٞ ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّموهاد اٌزٟ رؤِٓ ٌٍطبٌت اٌّغبي إٌّٟٙ ثؼل 

 .رقوعٗ

 جعرٌف بالكلٍة

( 15رأٍَذ و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ ثٕبء ػٍٝ لواه ِغٌٍ اٌٛىهاء ٌؾىِٛخ اٌٛفبق هلُ )

َ ، ٚرمغ 05/06/2017اٌّٛافك  1348اٌوِؼبْ  10اٌّؤهؿ ثزبه٠ـ  2017ٌَٕخ 

ثّل٠ٕخ عبكٚ ، ٚثٙب ٍٕخ أٌٚٝ ٍٕٚخ صب١ٔخ ٌٙنا اٌؼبَ ٠ٚلهً ثٙب ؽٛاٌٟ ٍجؼْٛ ؽبٌت 

( ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 10ب ػلك )ِٛىػ١ٓ ػٍٝ صالصخ ألَبَ ٠ٚمَٛ ثزله٠ٌ ثٙ

 ثبإلػبفخ إٌٝ ػلك ِٓ اٌّزؼب١ٔٚٓ. 
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 الرؤٌة والرصالة واألهذاف

 :الرؤٌة

رزطٍغ و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ إٌٝ أْ رزجٛأ ِىبٔخً الئمخً ث١ٓ ع١ّغ اٌى١ٍبد اػزّبكاً ػٍٝ 

ٔغبؽٙب فٟ رقو٠ظ أع١بي رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌؼًّ ٚإٌّبفَخ ثغل ٚإفالص فٟ 

اٌؼ١ٍّخ ثظفخ ػبِخ، ٚفٟ ١ِبك٠ٓ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزأ١ً٘ اٌزوثٛٞ ثظفخ  ا١ٌّبك٠ٓ

 .فبطخ

 :الرصالة

رزّضً هٍبٌخ اٌى١ٍخ ثظفخ ػبِخ فٟ اٌّشبهوخ فٟ اٌجٕبء اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ 

ٌٍٛؽٓ، ٚري٠ٚل اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ ثبٌىٛاكه اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّيح اٌمبكهح ػٍٝ أكاء هٍبٌخ 

 .ُ ٚاٌم١بَ ثبألثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ اٌوال١خ اإلثلاػ١خ اٌغبكحاٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍ

 :األهذاف

إػلاك ِؼ١ٍّٓ أوفبء فٟ ِقزٍف اٌزقظظبد ٌٍؼًّ ثّواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ِٓ  .1

ه٠بع األؽفبي ٚمٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ إٌٝ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ ِٚوؽٍخ 

 طٍجبرٗ.اٌزؼ١ٍُ اٌّزٍٛؾ، ثّب ٠زٕبٍت ِغ ؽبعبد اٌّغزّغ ِٚز

اإلٍٙبَ ِغ وبفخ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌلافً ٚاٌقبهط فٟ إعواء األثؾبس  .2

ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ رٙلف إٌٝ رط٠ٛو إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌّله١ٍخ ثّب ٠ؾمك أ٘لاف 

 ا١ٌَبٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ١ٌج١ب.

اٌزؼبْٚ ِغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ فٟ ١ٌج١ب ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ ػجو اٌّؤرّواد ٚإٌلٚاد  .3

مبد اٌلها١ٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ ٚػجو رجبكي اٌّؼوفخ ٚاٌقجواد فٟ ِقزٍف ٚاٌؾٍ

 اٌّغبالد اٌزوث٠ٛخ.

رٛف١و اٌلهاٍخ اٌغبِؼ١خ ٚاٌؼ١ٍب ٌٍؾظٛي ػٍٝ اإلعــــبىح اٌّزقظظـــــخ  .4

)ا١ٌٍَبٌٔ ٚاٌجىبٌٛه٠ًٛ )ٚاإلعــــبىح اٌؼ١ٍب )اٌّبعَز١و( ٚاإلعــبىح اٌلل١مـخ 

 ّقزٍفخ ماد اٌؼاللخ ثطج١ؼخ اٌى١ٍخ.)اٌلوزٛهاٖ( فٟ اٌزقظظبد اٌ

اإلٍٙبَ فٟ هٍُ ا١ٌَبٍبد اٌزوث٠ٛخ ِٓ فالي اٌّشبهوخ فٟ وبفخ اٌٍغبْ  .5

 ٚاٌّؤٍَبد اٌَّؤٌٚخ ػٓ اٌزقط١ؾ ٚٚػغ االٍزوار١غ١بد اٌزوث٠ٛخ فٟ ١ٌج١ب.

إػلاك وٛاكه ػ١ٍّخ ِؤٍ٘خ ٚثبؽض١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي  .6

 ١ب ٌّوؽٍزٟ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ.ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ
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رم٠ٛخ اٌوٚاثؾ ِغ اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ل اٌؼ١ٍب ٚاٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ األفوٜ  .7

 ثّب ٠َُٙ فٟ رط٠ٛو اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚاٌؼٍّٟ فٟ ١ٌج١ب.

اٌّشبهوخ فٟ إػلاك ٚرط٠ٛو ٚرٕف١ن اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ٚاٌزٕش١ط١خ ٌّؼٍّٟ  .8

ٌوفغ َِزٜٛ رأ١ٍُ٘ٙ اٌزوثٛٞ ٚاٌؼٍّٟ ٚرؾل٠ل اٌّواؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّقزٍفخ 

 ِؼبهفُٙ ٚفجوارُٙ.

اٌزؼبْٚ ِغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ كافً ١ٌج١ب ٚفبهعٙب ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ ػٓ ؽو٠ك  .9

اٌّشبهوخ ثبٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ، ٚؽؼٛه اٌّؤرّواد اٌؼ١ٍّخ، ٚإٌلٚاد 

 ٚاٌؾٍمبد اٌلها١ٍخ، ٚرجبكي اٌّؼوفخ ٚاٌقجواد.
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 الهٍكل الحنظٍوً بالكلٍة

 ػ١ّل اٌى١ٍخ: أ ٍِٛٝ ػو٠جٟ اثٛهاً .1

 اٌشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ : أ ؽ١َٓ ف١ٍفخ ػج١ل .2

 هللا اثٛاٌمبٍَُِغً اٌى١ٍخ : أ اثٛػغ١ٍخ ػجل .3

 ػّوٚ ك٠بة هِيٞاٌشؤْٚ اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ :  .4

 ٚؽلح اٌلهاٍخ ٚاالِزؾبٔبد: أ ٍٚبَ اٌجبٟ٘ .5

 أؽّل ىاِٛٔخ إٌشبؽ اٌطالثٟ: .6

 ٔٛهح ٠ٍٛف اٌّىزجخ:هئ١ٌ  .7
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 الشهائذ الوونىحة

٠ّٕغ اٌلاهٍْٛ ثبٌى١ٍخ كهعخ اإلعبىح اٌّزقظظخ فٟ ا٢كاة ٚاٌزوث١خ ) ا١ٌٍَبٌٔ ( 

ٚاإلعبىح اٌّزقظظخ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزوث١خ ) اٌجىبٌٛه٠ًٛ ( فٟ اٌزقظظبد 

 اٌّٛعٛكح ثبٌى١ٍخ ثؼل اٍز١فبئُٙ ٌّزطٍجبد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؤً٘.

 الذراصة بالكلٍة نظام

و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ رؼًّ ثٕظبَ إٌَخ اٌلها١ٍخ اٌىبٍِخ ، ؽ١ش ٠لهً اٌطبٌت ٌّلح 

كها١ٍخ، ٠ُّٕؼ ثؼل٘ب شٙبكح ا١ٌٍَبٌٔ فٟ ا٢كاة ٚاٌزوث١خ، أٚ  ٍٕٛاد أهثؼخ

 .اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزوث١خ

 األقضام العلوٍة بالكلٍة

 رئٍش القضن Department القضن ت

أٍبِخ  . أ English languish اإلٔغ١ٍي٠خ اٌٍغخ 1

 اٌّجوٚن

 ٠بٍو ف١ًٍ ؽّلٞ . أ Mathematics اٌو٠بػ١بد 2

 ٍؼ١ل اٌجلهأٍّٟبػ  . أ Biology األؽ١بء 3

 غ١و ِفبػً Arabic languish اٌٍغخ اٌؼوث١خ  4

 غ١و ِفبػً Physics اٌف١ي٠بء 5

 

 إحصائٍة بعذد الطلبة

 
 القضن

 الضنىات
 الوجوىع

 الثانٍة األولى 

 41 11 31 اللغة اإلنجلٍزٌة 

 19 4 15 الرٌاضٍات 

 18 12 6 األحٍاء 

 77 26 51 الوجوىع 

 الخذهات الطالبٍة

 رزٛفو ثبٌى١ٍخ اٌقلِبد ا٢ر١خ:

رزٛفو ثبٌى١ٍخ ِىزجخ روٛفو ِظوبكه اٌّؼٍِٛوبد ٌٍطٍجوخ فوٟ ِغوبي اٌزقظوض ، ؽ١وش  الوكحبة: .1

روولاَٚ ٠ّٚىووٓ ٌٍطبٌووت االؽووالع ػٍووٝ اٌىزووت ٚاٌوولٚه٠بد ٚاٌّغووالد فووٟ ِغووبي اٌزقظووض 
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طووجبؽب ٚؽزووٝ  9إٌووٝ اٌقّوو١ٌ  ثزٛل١ووذ ِووٓ اٌَووبػخ  األؽوولِووٓ  األٍووجٛعاٌّىزجووخ ؽ١ٍووخ أ٠ووبَ 

 َِبًء.2اٌَبػخ 

لِخ االرظبي ثبٌشجىخ اٌل١ٌٚخ )ٔذ( ػٍٝ ؽَت اٌى١ٍخ ثلْٚ ِمبثوً رٛف١و فشبكة االنحرنث :   .2

ٌغ١ّغ اٌطٍجخ ٌٍَّبػلح فٟ كهاٍزُٙ ٚاٌجؾش ٚرؾ١ًّ اٌىزوت ٚاٌّغوالد اٌؼ١ٍّوخ اٌزوٟ رقوض 

 ِٕب٘غُٙ ٚاالٍزفبكح ِٕٙب فٟ اٌلهاٍخ ػٓ ثؼل ٚاالرظبي ثأٍزبمُ٘.

ثبٌى١ٍووخ  ٌزموول٠ُ اٌّشوووٚثبد اٌجووبهكح ٚاٌَووبفٕخ ٚثؼووغ اٌٛعجووبد  وبفز١و٠ووبرووٛف١و :  الكافحٍرٌااا .3

 اٌقف١فخ ثأٍؼبه ِٕبٍجخ .
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 وزارة التعميم \دولة ليبيا 

 العام لمجامعةالسدجل  \جامعة نالهت 

 نسهذج إخالء طرف طالب

 كمية : ...................................

 ة ........................................................................................... الجشدياسم الطالب رباعيًا: 

 رقم القيد: ............................ القدم العمسي: ............................ العام الجامعي: ...................... 

 داخمي                                خارجي                           مكان اإلقامة: .................

 صبب اإلخالء:

 انتقال                                                   تخرج     

 تهقيع الطالب : .........................                                                                       

 مالحظات التهقيع والختم الجهة

   القدم العمسي السختص

   السكتبة

   القدم الداخمي

   والسالية اإلداريةالذؤون 

 -هالحظات لغٍر الخرٌجٍن:

تدميم السمف الذخري إال لراحب الذأن شخريًا؛ مع ضرورة إرجاع التعريف الجامعي السسشهح لمطالب ال يتم  .1
 بالكمية.

أقر أنا السهقع أدناه بأن أتعهد بعدم العهدة لمدراسة بالكمية مرة ثانية، عمسًا بأني استمست ممفي الذخري كاماًل  .2
 عمى طمبي الذخري. أخميت طرفي بشاءً متزسشًا استسارة الشجاح األصمية )الثانهية(، وأنشي 

 يعتسد / مدجل بالكمية                                                                                          

 )التدجيل( –)الدراسة واالمتحانات(  –)القدم العمسي(  –ُيعد من أربع ندخ: )الطالب( 
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 إجراءات مشروع التخرج

الطالب في إجراءات مشروع التخرج فيي الني ا ايخييرع بايد اجتيياع جميير الم يررات  يبدأ   

% لم يررات الني وات النياب ا 55الدرانيا لني وات الالثاليا ب جياب وبمايدت التراالميي   ي يت 

وياتبر من ضيمن الم يررات الني ا ال يا ييا وتيتا إجراءاتيي بت نييب الطاليب مير ال نيا الا ميي 

حييل لمشييروع التخييرج فييي مجييات تخننيييل و ييً أن يشييمت ونيي ا  المخييتب بت ييديا خطييا ب

ل مشروع وأهدافي ومدى ا نت ادع م ييل وخطيوات الاميت وييتا اوتمياد موضيوع الدرانيا مين 

ال نا المختب وياين وضيو هي يا تيدريت يتيولً ايشيراه و ييي وي يوا بتوجيييي طي يا الميدع 

ا المال  يا مين ببيت إدارع الال ييا ب ياء الم ررعل وي يا المشروع مين ببيت لج يا الم ابشيا المختني

و ً ابتراب من ال نيا الا ميي المخيتب واوتمياد الشي ون الا مييا و يً أن ياليون وضيو هي يا 

لت ظييا التا ييا الايالي  511التدريت المشره و ً المشروع من بين أوضا يا ل ووفب   حا 

 . 99إلً المادع  92من المادع 

 حموق الطالب

 حموله المدنٌة واألكادٌمٌة وفك التالً:ٌتمتع الطالب بجمٌع 

 تيي ا البي ا الم انبا ل تا يا والتا ا. .1

بطابييا الجامايييا الالحنييوت و ييً جمييير المنييت دات الرنييميا التييي ت ييدميا الال يييا ميين  .2

 وتاري ات ومن خدمات تتيحيا الال يا وف ا  لأل ظما والتا يمات.

 و يي بدون أي ورابيت.حنولي و ً دليت الطالب في بدايا تنجي ي وا طثع  .3

تمالييين الطالييب ميين تنييجيت ال ييرارات وفييب اوجييراءات والمواويييد التييي تا يين و ييييا  .4

 الال يا.

حنيييولي و يييً ت يييويا ل تحنييييت الا ميييي بالونيييا ت المخت  يييا وفيييب   حيييا الدرانيييا  .5

 وا متحا ات وبواود ت  يدها.

 حنولي و ً درجا ايومات ببت امتحان ال يا ي .6

 ومات الطالب الشخنيا والا ميا.الح اظ و ً نريا ما  .7

 توفير الخدمات الم انبا ل طثب ذوي ا حتياجات الخانا  .8

ال رنا النا حا ليا في إباما الدورات والبرامج واي شطا التدريبيا والتال  ييا  إوطاء .9

 بما   يتاارض مر واجبات ولوا ح الال يا.

 متاباا ورفر الشالوى من أي متضرر من الط با داخت الال يا. .11

 تخنيب أماالن لت ديا وجبات غذا يا. .11

 واجبات الطالب
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 ا طثع و ً اي ظما وال وا ح وال رارات الماموت بيا داخت الال يا وا لتعاا بيا. .1

 جمير المتط بات واوجراءات ايالاديميا المط وبا وفب المواويد الم ررع من الال يا.ومت  .2

 ا  تظاا في الدرانا واحتراا ال وا ين وال وا ح الماموت بيا  .3

 التح ي بايما ا الا ميا وأخثبيات البحل الا مي. .4

 حمت والمحافظا و ً البطابا الجامايا وت ديميا ل مختنين و د الط ب. .5

متاباييا اووث ييات النييادرع ميين الال يييا نييواء و ييً موبايييا اولالترو ييي او فييي لوحييات  .6

 نميا بالال يااووثن الر

 المحافظا و ً ممت الات الال يا وودا الابل بيا. .7

 احتراا الاام ين وأوضاء هي ا تدريت والطثب والت من لي وثبا بالام يا التا يميا. .8

 المحافظا و ً ال ظافا داخت الال يا. .9

 إٌماف المٌد

 وذلكالطار ال  الحا ت في الدراني الن ا بدايا من شير خثت بيده إي اه ل طالب يجوع

 الدرانا مدع ضمن ال يد إي اه مدع تحنب و  درانتي فترع طي ا ف ط لمرتين

 توزٌع الدرجات لممرر ما

 ال يا يا و ً الدرجا وتحنب حدعل و ً دراني م رر الت في الطثب ت ييا يتا

 أن و ً %  60ب نبا ال يا ي ا متحان ودرجا % 04 ب نبا الن ا أومات أنات

 .الال يا   حا من ( 5 ) ف رع ( 6 )   المادع في جاء ما يراوً

 تمدٌر درجات الطالب

درجييا وياتبيير  يياجح اذا تحنييت و ييً  111يحنييب ت ييدير درجييات الطالييب فييي الييت مييادع ميين 

 % من الدرجا ال يا يا ل مادع وتالون ت دير درجاتي حنب الجدوت التالي:51

 ال نبا الم ويا الت دير
 111ــ  51  اجح

 6449 ــ 51 م بوت

 7449 ــ 65 جيد

 8449 ــ 75 جيد جدا  

 111 ــ 85 ممتاع

 

 حساب معدل متوسط التمدٌر السنوي
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يحنب المتونط الن وي بضرب درجا اليت م يرر فيي ويدد الوحيدات هيذا الم يرر ل تيا يجمير 

حانت الضرب وي نا و ً مجموع الوحدات التي درنيا الطاليب فيي ال نيت الدرانييل و  

 الم ررات التي تغيب و يا الطالب بادر م بوت.تحنب من ضم يا 

 حساب معدل متوسط التمدٌر العام

ويحنب مادت متونط الت دير الاياا أو المايدت التراالميي بالطري يا   نييا مير إضيافا مجميوع 

الوحدات مر الدرجات النياب ا إليً الوحيدات واليدرجات الثح يا وبنيما  ياتج اليدرجات و يً 

  اتج الوحدات التراالميا.

 إعادة ممرر ما

% أن ياييد درانيا م يرر اجتياعه نياب ا وذليك 55يحب ل طالب الذي ي ت مادلي التراالمي وين 

لمرع واحدع ف ط لتحنين مادلي التراالمي بما   يتجاوع االتر من م ررين طيوت فتيرع الدرانيا 

 باد التابا ط ب لر يت ال نا المنجت بي ومواف ا الشإون الا ميا ووميد الال يا بذلك. 

 راجعة ممرر رسب فٌه الطالبم

 التي رنب المواد في إجابتي يوراق الموضوويا المراجاا بط ب الت دا ل طالب يجوع

  :التاليا والضوابط اوجراءات وفب مادتين و ً تعيد أ  و ً فييا

و ً  تعيد   مدع خثت وا متحا ات الدرانا بنا إلً المراجاا ط ب ي دا أن 1 - 

 .ال يا يا ال تيجا إوثن من أنبووين

الدرانا  بنا من ابتراب و ً ب اء و ي ي وب أومن الال يا وميد يتولً 2 - 

 و ً ايبتل التدريت هي ا من أوضاء الثالا من المراجاا لج ا تشاليت وا متحا ات

 .الااما الث حا حنب بي يا من المادع أنتاذ يالون أن يشترط و 

 اإلنذار والفصل من الدراسة:

 اإلنذار

 -:التاليا الحا ت في الطالب ي ذر 

في  أنابير أرباا  ون تعيد   مدع الان نبب يي درانتي متاباا ون ا  طر إذا/ أ 

 .الث حا هذه من ( 13 ) المادع أحالاا مراواع مر لاالن ا الدراني

 .ياب يايا الن ا الدران ) ضايه ( واا ت دير و ً تحنت إذا/ب
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 الحرمان من االمتحان

 الطالب من ا متحانيحرا 

 % 25اذا عادت  نبا غيابا و ً  .1

اذا بيياا بممارنييا أومييات الغييا وذلييك بانييطحاب الالتييب أو ايوراق أو ايدوات أو ايجيييعع  .2

 التي تم ر في ا متحان.

مما أدى إلً ورب ا نير ا متحا ات  إالارع ال وضً أو الشغب أو باا بايخثت ب ظاا ا متحان .3

 بآيا نورع الا ت.

 أو التؤالير و ً أدا يا لثمتحان.اربت عمث ي من أداء ا متحان يم ر او اا بؤي ومت يال ي .4

ا مت ياع وين ا متالييات أو اود ء بشييادع أمياا لجييان التح ييب أو مجيالت التؤديييب المشيال ا ميين  .5

 إدارع الال يا.

 الفصل من الدراسة

 -اٌزب١ٌخ: اٌؾبالد فٟ اٌى١ٍخ ِٓ اٌطبٌت ٠فظً

 األٌٚٝ. كها١ٍخ إٌَخ  فٟ علاً  ػؼ١ف ػبَ ِؼلي ػٍٝ رؾظً إما .1

 .شوػٟ ػنه كْٚ ٍٕخ كها١ٍخ ٌّلح اٌلهاٍخ ػٓ أمطغ إما  .2

 .اٚ اٌوٍٛة ِور١ٓ  اٌّموهح اٌلهاٍخ ٌّلح األلظٝ اٌؾل اٍزٕفل إما  .3

 ٚاالِزؾبٔبد اٌلهاٍخ ثالئؾخ ػ١ٍٙب إٌّظٛص األفؼبي أؽل اهرىت إما  .4

 ثفظٍٗ ٠مؼٟ رأك٠جٟ ثؾمٗ لواه ٚطله

 .اما رؾظً ػٍٝ صالصخ إٔناهاد .5

 الفرصة االستثنائٌة

مدع الدرانا أربر ن وات وياطي الطالب فرنيا انيتال ا يا ني ا واحيدع ف يط فيي حيات رنيوبي 

 في أحد الن وات الدرانيا. 

 إعادة تنسٌب

 ف طايولً بالن ا  المنج ين الطثب و ً آلخر بنا من بالال يا الطثب ا ت ات ي تنر

 م  و    ياد ا  ت اتل و  أنباب يحدد التابي بط ب الطالب يت دا أن و ً واحدعل ولمرع

 أبناها مدع وا متحا اتل وفي الدرانا طريب ون الما يين ال نمين مواف ا باد إ 

 العم يا المدع الناب ا ضمن الدرانا فترع وتحنب لاالدراني ا الن بدايا من أنبووان

 .ا بالال ياالث ح من ( 9 ) المادع في جاء ما حنب المحددع
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 مواعٌد العمل بالكلٌة

تامت الال يا طي ا أياا اينبوع  حنب الدواا الرنمي ل دولا ويالون يوا النبت وميت االياديمي 

 الا متحا ات. ف ط وتالون اودارع وط ا رنميا أ  في باض أوبات الدرانا التي تتط ب ذلك

 نظام المبول والمٌد واالنتمال

 11إلً المادع  8الت ظيميا ل ال يا من المادع حنب الث حا 

 

 

 8المادة 

 :المبول شروط

 أي شييادع أو التخننييا الالا ويا الشيادع أو الااما الالا ويا الشيادع و ً حانث   يالون أن  -1

 الشييادع حنيولي و يً و يً مضيً بيد ياليون وأ  ل  بيوت الماتميدع ال نيبا حنب تاادليا أخرى

 .التخرج تاريخ من ن وات الثل من أالالر

 ال ا و ييا المالييا اوجيراءات حنيب الدرانيا بدايا في با و ا الم ررع الدرانيا الرنوا دفر  -2

 .الماتمدع

 .المرغوب تخنني في الدرانا متاباا و ً نحيا بادرا   يالون أن -3

 .وتوجياتي المجتمر ب يا مإم ا يالون أن -4

 .الجاماا إدارع تحددها التي المط وبا اين يا المنت دات ت ديا -5

 .الجاماات أو الال يات في الدرانا من فن ي نبب بد يالون أ  -6

 إجراء امتحان أو بالشخنيا تتا ب ل  بوت ماي ا وموان ات شروط تحديد في الحب ول ال يا -7

 .وموان ات من شروط الما ا في يتوفر أن يجب ما مراواع مر المت دمين بين ل م اض ا ببوت

 ( 9  :- (مادة

 - :االنتمال نظام

 - :ي ي لما وف ا جادو التربيا ال يا إلً ا  ت ات ل طالب يجوع
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 .الان نبب يي م يا الم  وت الجاماا أو الال يا من م نو    الطالب يالون أ 

 أن الم يررات و يً هذه ومحتويات درنيا التي الم ررات المتضم ا المنت دات بت ديا ي تعا أن

 .م يا الم ت ت الجاماا أو الال يا من ماتمدع تالون

 جادو. التربيا ال يا من ل تخرج ن تان متتاليتان ب ضاء الم ت ت الطالب ي تعا

 .جع يا أو ال يا رفضيا أو درانتيا ل طالب نبب التي الم ررات ببوت ل ال يا يجوع

 ومواف يا مج يت الماادليا إجيراء بايد ايخيرى أو الم ياظرع الال ييات مين ا  ت يات ل طالب يجوع

 .لال ياا

 ( 02)  مادة

 ميدع درانيتي طيوات اوتيادييا إباميا ب يبيا م يما ال يبيين غير من بالال يا ل درانا المت دا يالون أن

 .و يي الحنوت في يرغب الذي بالمإهت المتا  ا ل شروط ومنتوفيا بالال يال

 في مر ايخذ بيا الماموت ال وا ح وفب الدرانا    ات رنوا بدفر ال يبيين غير الطثب ي تعا أن

 .بالمالت الماام ا بشؤن وال افذع الموباا ا ت ابيات ا وتبار

 المخالفات والعموبات التأدٌبٌة

 المخالفات التأدٌبٌة

 0202من الئحة تنظٌم التعلٌم العالً  33المادة 

و ً الطالب ا لتعاا بؤداء واجباتي التا يميا و ً احنن وجي والح اظ و ً الراما الجاماا أو 

يا بؤن ين ك في تنرفاتي من الا يت ب مر وضاي باوتباره طالبا  جامايا  وأن تت ب الال 

 تنرفاتي مر ال وا ين وال وا ح الماموت بيا في التا يا الاالي.

 33المادة 

يخضر الطالب ل تؤديب إذا ارتالب فاث يشالت ل  وا ين وال وا ح واي ظما الماموت بيا في 

و في أي مالان من م ح اتيا ل وت ر المخال ا بارتالاب فات الال يا نواء تا ال ات داخ يا أ

محظور با و ا ويظت الطالب خاضاا يحالاا التؤديب من تاريخ تنجي ي بالدرانا وحتً عوات 

 هذه الن ا بتخرجي أو إلغاء تنجي ي.

 33المادة 

  يجوع ل طالب ارتالاب المخال ات التاليا:
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 ثب أو الاام ين بالجاماا.ا وتداء و ً أوضاء هي ا التدريت او الط - أ

 ا وتداء و ً أموات الجاماا أو المرافب التاباا ليا. - ب

 اوخثت ب ظاا الدرانا وا متحا ات. - ت

 ارتالاب أي ن وك م اه لألخثق أو يمت ال ظاا الااا واآلداب الااما - ل

 33المادة 

أومات ياد من المخال ات ا وتداء و ً أوضاء هي ا التدريت والاام ين أو الطثب 

الشجار أو الضرب أو اويذاء أو النب أو ال ذه أو التيديد ل ويتح ب ا وتداء إذا تا 

 بنورع و  يا وبحضور الماتدي و يي نواء ارتالب ال ات ش اهي أو التابا أو باوشارع.

 33المادة 

ياد من المخال ات ا وتداء و ً أموات الجاماا الت انتيثء أو إتثه ل مادات أو ايدوات 

التاباا ل جاماا أو احدى المرافب التاباا ليا مما يجا يا غير نالحا لثنتامات ال يا او 

 جع يا وت ر المخال ا نواء تمت بنورع ومديا أو غير ومديا.

 38المادة 

 ياد من مخال ات اوخثت ب ظاا الدرانا وا متحا ات ما ي ي:

والوالا ب نواء الا ت نادرع تعوير المحررات الرنميا مالت الشيادات واوفادات  .1

 من الجاماا أو غيرها إذا الا ت ذات ن ا بإجراءات الدرانا.

 ا تحات الشخنيا نواء لتح يب من حا ل  اوت او لغيره .2

 إالارع ال وضً أو الشغب وورب ا نير الدرانا أو ا متحا ات بؤيا نورع الا ت. .3

أو الت ييا أو ال تا ج  التؤالير و ً ايناتذع أو الاام ين فيما يخب نير ا متحا ات .4

 أو غيرها مما يتا ب بشإون الدرانا وا متحا ات.

 ممارنا أومات الغا في ا متحا ات أو الشروع فييا بؤيا نورع من النور. .5

ا مت اع ون ايد ء بالشيادع أماا لجان التح يب أو مجالت التؤديب المشال ا وف ا  .6

 يحالاا هذه الث حا.

  ظا المتا  ا بالتا يا الاالي.ايا مخال ا ل  وا ين وال .7

 39المادة 

 ياد ن والا م افيا لألخثق وال ظاا الااا واآلداب الااما ايفاات ا تيا:

ا وتداء و ً الارض ولو تا برضا الطره اآلخر وفي حالا الرضا ياد  .1

 الطره اآلخر شريالا في ال ات.
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 خدا الحياء الااا. .2

 فييا بآيا نورع من النور.تااطي المخدرات والمنالرات أو التاامت  .3

 تداوت ايشياء ال اضحا أو توعيايا أو ورضيا. .4

الظيور بمظير غير   ب داخت الال يا أو احدى مالو اتيا أو ارتداء ايعياء  .5

الم افيا ل حشما أو المبالغا في العي ا وتبين ال وا ح الداخ يا ل ال يات شروط 

 العي الجاماي.

المنات باآلداب الااما وايخثق وف ا  الت ما من شؤ ي اوخثت بالشره أو .6

 ل تشرياات ال افذع.

وفي جمير ايحوات إذا شالت الن وك جريما ج ا يا توجب و ً الال يا إبثغ 

 الجيات المختنا.

 العموبات التأدٌبٌة

 32المادة 

ياابب الطالب باوي اه ون الدرانا لمدع   ت ت ون ن تين درانيتين إذا ارتالب أحد 

من هذه الث حا وي نت الطالب من الال يا اذا  36 نوب و ييا في المادع ايفاات الم

 الان وا دا

 32المادة 

ياابب الطالب باوي اه ون الدرانا لمدع   ت ت ون ن ا درانيا اذا ارتالب أحد ايفاات 

 وتضاوه الا وبا و د الاود 37الم نوب و ييا في المادع 

لموان ا الدرانا إ  إذا دفر بيما ايضرار وفي جمير ايحوات   يجوع وودع الطالب 

 التي أحداليا بؤموات الجاماا.

 30المادة 

من هذه  38ياابب الطالب و د ارتالابي يحدى المخال ات الم نوب و ييا في المادع 

 الث حا بالا وبات اآلتيا:

الوبه ون الدرانا لمدع  ت ت ون ن ا درانيا و  تعيد و ً ن تين درانيتين  .1

من المادع المذالورع وي نت  2ل  1ارتالب المخال ات الواردع في ال  رع الت من 

 الطالب من الدرانا فنث  يا يا و د الاود
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الحرمان من دخوت ا متحان ال يا او جع يا اذا ارتالب المخال ات المحددع في  .2

من المادع المذالورع وفي جمير ايحوات ياتبر امتحا ي م غيا في  4ل 3ال  رتين 

 لتي ارتالب فييا المخال ا.المادع ا

ألغاء  تيجا امتحان الطالب في دور واحد و ً ايبت اذا ارتالب المخال ا الوارد  .3

من المادع المذالورع ويجوع لمج ت التؤديب ألغاء امتحا ي لن ا  5بيا ي في ال  رع 

 الام ا وي نت الط ب فنث  يا يا و د الاود

ن الدرانا مدع   تعيد و ً ن ا الحرمان من ح وق الطالب ال ظامي أو إي اه و .4

من المادع  7ل  6واحدع اذا ارتالب احد المخال ات الم نوب و ييا في ال  رتين 

 المذالورع.

 33المادة 

يجوع ل ج ا المراببا أو المشرفين و ً باوا ا متحان ت تيا الطالب اذا وجدت 

وثبا بالم رر  برا ن تدوو لثشتباه بؤن في حياعتي أورابا أو أدوات أو أجيعع ليا

موضوع ا متحان ل الما يجوع ليا اخراج الطالب من باوا ا متحان اذا خاله 

تا يمات لج ا ا متحان أو بدأ في ارتالاب أومات الغا وفي جمير ايحوات ياتبر 

 امتحا ي م غيا.

 33المادة 

ياابب بالوبه ون الدرانا لمدع   ت ت ون ن ا و  تعيد و ً ن تين الت طالب 

من هذه الث حا وي نت الطالب  39ب إحدى ايفاات الم نوب و يي في المادع ارتال

 يا يا و د الاودل ويتوجب و ً ر يت الال يا و د ارتالاب المخال ا الم نوب و ييا 

من المادع المذالورع انتدواء ولي امر الطالب ول ت  ظره الً ن والي  5في ال  رع 

طالب و ً من الي توجب ا نتمرار في وتحذيره من مغبا هذا الن وك فاذا أنر ال

 إجراءات التؤديب.

 33المادة 

في تطبيب ايحالاا التؤديبيا الم نوب و ييا في هذه الث حا يحنب الت فن ين 

 درانيين ن ا درانيا واحدع.

 33المادة 

يترتب و ً اوي اه ون الدرانا حرمان الطالب من الت دا إلً ا متحا ات طي ا مدع 

 ل طالب ا  ت ات إلً ٍأي ال يا أت اء مدع نريان الا وبا. الوبه و  يجوع
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 إجراءات التأدٌب

 33المادة 

و ً الت من و ا بوبوع مخال ا ل  وا ين وال وا ح واي ظما الماموت بيا في الال يا أو 

 الجاماا أن ي دا بثغا ون هذه المخال ا يتضمن ت رير مالتوبا ون الواباا ودارع الال يا .

 38المادة 

اين و ً ر يت الال يا فور إبثغي ون ارتالاب المخال ات تال يه لج ا ل تح يب من الثالا يت

 أوضاء هي ا تدريت يالون أحدها م ررا  ل ج ا.

 39المادة 

يتا أوثا الطالب بالتح يب ماي ببت مووده بيوا الامت و ً ايبت و  يحتنب اليوا الذي 

 لحا ت الضرورع وا نتاجات.تا فيي أوثمي ويجوع أن ي ا التح يب فورا في ا

 32المادة 

ي د المال ه بالتح يب ت ريره باد ا  تياء من التح يب أو من ودا حضور الطالب ل تح يب 

 بالرغا من إوثمي بي من ببت ال ج ا التي ال  تي.

 30المادة 

إذ ما ا تيت لج ا التح يب الً الرأي بمااببا الطالب تؤديبيا يتا تشاليت مج ت ل تؤديب 

 رار من ر يت الال يا ويتالون من الثالا أوضاء هي ا تدريت من ذو الخبرع والدرايا ب

ووضو ون المالتب ال ا و ي بالجاماا وم دوب ون الرابطا الطثبيا ويرأت المج ت 

 ابدا أوضاء هي ا تدريت.

ويتا إوثن من ت رير أحالتي و ً المج ت خثت مدع  ت ت ون الثالا أياا وفي حالا ودا 

ر يندر المج ت براره غيابيا  ويتا إوثن الطالب ون طريب لوحا اووث ات الحضو

بالمإننا التا يميا و يجوع لمن اشترك في لج ا التح يب أن يالون وضو بمج ت 

 التؤديب.

 30المادة 

يندر مج ت التؤديب براره باد نماع أبوات الطالب ويجوع ل مج ت انتدواء الشيود 

 باا بالتح يب.الما يجوع لي انتدواء من 

 33المادة 
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يتولً ر يت الجاماا تشاليت لجان التح يب أو مجالت التؤديب فيما يتا ب بال ضايا أالالر 

 من ال يا في اطار الجاماا

 

 33المادة 

يتا اووثن ون موود التح يب أو التؤديب ب وحا اووث ات في الال يا وياتبر ذلك بري ي 

 و ً الا ا بي.

 33المادة 

لتؤديب برارتي بؤغ بيا أنوات ايوضاء و  تاد  افذع ايباد اوتمادها من يندر مج ت ا

ر يت الال يا أما برارات ال نت فث تاد  افذع أ  باد اوتماده من ر يت الجاماا وتب غ 

الافا الجاماات والمااهد الا يا في ليبيا بال رار وذلك ل حي ولا دون تنجيت الطالب 

 الم نوت في أي م يا.

 33المادة 

يا ن برار مج ت التؤديب ب وحا اووث ات في الال يا المنجت بيا الطالب وتودع  نخا 

 الا يا بالم ه الشخني ل طالب.

 33المادة 

ت  ضي الدووى التؤديبيا بوفاع الطالب أو ا نحابي من الال يا و  يإالر ا  ضاء الدووى 

 اش ا ون الوابااالتؤديبيا أو الحالا فييا و ً الدووى الج ا يا أو المد يا ال 

 38المادة 

تاتبر برارات المجالت التؤديبيا التي تندر طب ا يحالاا هذه الث حا  يا يا باد اوتمادها 

 و  يجوع ا وتراض و ييا إ  بالطان فييا أماا المحالما المختنا.

 أحكام ختامٌة

 511الت ما لا يذالر من إجراءات وأومات تاتبير   حيا جامايا  يالوت و  حيا الال ييا و  حيا 

 لني ا ( 286 ) ربيا الااميا الشيابيا ال ج يا الايالي وعارع التا ييا بيرار ولت ظييا التا ييا الايالي 

 الايالي التا ييا ومإننيات بالجامايات والتؤدييب الدرانيا وا متحا يات   حيا بشيؤن ال2006

 الر يني .  المرجر

 انتهى دلٌل الكلٌة
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 الشئون العلمٌة بالكلٌة                                       لسم الجودة بالكلٌة

 حنين خ ي ا ادمحم وبيد                                   يونه مونً ا جير       

  أعداد                                                             

 حسٌن خلٌفة ادمحم عبٌد-/ أ0  / أ موسى عرٌبً بوراس0

     / ٌوسف  موسى األجهر3 / أ ٌاسر حمدي خلٌل   3

 

 جادو\كلٌة التربٌة 

 نموذج معادلة مواد

    \     \التارٌخ       ......................................                                    \االسم 

 ..................... الال يا الم ت ت الييا.............................                          الم ت ت م ياالال يا 

 .................... ي بت الطالب بالدرانا بالن ا 

 المثحظات الن ا الدرجا المواد الماادلا  ر الن ا المواد المط وب درانتيا ر

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

   الشئون العلمٌة                                                                     رئٌس المسم

                          ............................                            .............................. 
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 عمٌد الكلٌة \اعتماد                                     

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

 

 

 

 

 وزارة التعميم \دولة ليبيا 

 لمجامعةالعام السدجل  \جامعة نالهت 

 نسهذج إخالء طرف طالب

 كمية : ...................................

 ة .............................اسم الطالب رباعيًا: .............................................................. الجشدي

 ................... العام الجامعي: ...................... رقم القيد: ............................ القدم العمسي: .........

 مكان اإلقامة: .................                           داخمي                                خارجي

 صبب اإلخالء:

 انتقال                                                   تخرج     

 تهقيع الطالب : .........................                                                                       

 مالحظات التهقيع والختم الجهة

   القدم العمسي السختص

   السكتبة

   القدم الداخمي

   والسالية اإلداريةالذؤون 

 -هالحظات لغٍر الخرٌجٍن:
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تدميم السمف الذخري إال لراحب الذأن شخريًا؛ مع ضرورة إرجاع التعريف الجامعي السسشهح لمطالب ال يتم  .3
 بالكمية.

أقر أنا السهقع أدناه بأن أتعهد بعدم العهدة لمدراسة بالكمية مرة ثانية، عمسًا بأني استمست ممفي الذخري كاماًل  .4
 عمى طمبي الذخري. ميت طرفي بشاءً متزسشًا استسارة الشجاح األصمية )الثانهية(، وأنشي أخ

 يعتسد / مدجل بالكمية                                                                                         

 )التدجيل( –)الدراسة واالمتحانات(  –)القدم العمسي(  –ُيعد من أربع ندخ: )الطالب( 

 

 

 

 وزارة التعميم \دولة ليبيا 
 السدجل العام لمجامعة \جامعة نالهت 

 نسهذج انتقال طالب بين األقدام
 كمية : ...................................

 االسم رباعي :......................................................رقم القيد :............................

 :.................................. القدم العمسي :....................................الجشدية 

.. :............. :قدم........إلى قدم :.........من انتقالي  ىفيو السهافقة عم اتقد إليكم بهذا  الطمب راجياً 

 العام الجامعي: .............................................

 واقر بأنشي  أطمعت عمي الشقاط التالية :

 يحق لمطالب تغيير التخرص إال لسرة واحدة  فقط خالل  فترة دراستو بالكمية. ال 

 .سيتم حذف جسيع السقررات التي ال تتطابق مع الخطة الدراسية لمقدم الستشقل إليو الطالب 

 ( وتزاف مدة الدراسية االعتيادية بالكمية .................... سشهات )فرهل دراسية ..............

 سشتان كحد أقرى لتخرج الطالب .

 تاريخ تقديم الطمب :........../....../...........                                               

 .....التهقيع: .................................                                                      
 رأي رئيس القدم الدابق :............................

 التهقيع: .................................                       التاريخ :......../......../............
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 رأي رئيس القدم الحالي :...........................

 ..                     التاريخ :........../........../.........      التهقيع :................................
 
 

 اعتساد مدجل الكمية    
 

 

 

 

 وزارة التعميم \دولة ليبيا 

 السدجل العام لمجامعة \جامعة نالهت 

 نسهذج طمب استخراج إفادة و كذف درجات 
  كمية : ..................................

 الخريج:بيانات 
 .................................................................اسم الخريج رباعيًا مطابق لذهادة السيالد : 

 :.............القدم العمسي : ..............................     رقم القيد     ..............................الجشدية: 
 :...........................الفرل الدراسي: ..................  سشة التخرج  : ................................ الذعبة 

 :..........................................م    الرقم الهطشي:......./....../.............. تاريخ السيالد
 :..........................................................رقم الهاتف 

 السدتشد السطمهب :
 ذف درجاتك                                   إفادة تخرج         

 
 -مالحظات:

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

 السرفقات 
 الهطشي شهادة الرقم
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                                                                           .................................اسم مقدم الطمب:
 ......................................... التهقيع:

           20ـــــــاريخ :       /       /      التـــ                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 وزارة التعميم \دولة ليبيا 

 السدجل العام لمجامعة \جامعة نالهت 
 نسهذج إيقاف قيد طالب

 كمية : ...................................
 لمعام الجامعي :........................

 رباعي ....................................................رقم القيد ........................ االسم
 القدم العممي ...........................................

 سبب إيقاف القيد :...............................................................................
 تاريخ تقديم الطمب :........./......./...........                                                      

 التهقيع .........................................

 رأي القدم العممي :

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

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

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

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

 التاريخ :........./......./.................
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 التهقيع ....................................

 

 مدجل الكمية يعتسد /

 

 
 

 وزارة التعميم \دولة ليبيا 
 العام لمجامعة السدجل \جامعة نالهت 

 

 نسهذج تعُهد طالبة بالتقيد بارتداء الزى الجامعي 
 كمية : ...................................

 
 أنا الطالبة :.............................................رقم القيد ..................... 

 م.00/        00:        القدم العممي ...............................العام الجامعي

 الجامعي المقرر وعدم استعمال وسائل الزينة المختمفة داخل الحرم الجامعي . الزى أتعهد بارتداء 

كما أتعهد بااللتزام باآلداب العامة ،والتقيد بالنظم والمهائح الدراسية المعمهل بها داخل الكمية ،وفي حالة مخالفتي 

 عقهبــــات لذلك سأتحمل ما يردر في حقي من 

 تأديبية طبقًا لمتذريعات النافذة .

 
 
 
 التاريخ :........./......./.................

 التهقيع ....................................
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 وزارة التعميم \دولة ليبيا 

 السدجل العام لمجامعة \جامعة نالهت 
 

 نسهذج طمب خدمة من السدجل
 ...................................كمية : 

 
 اسم الطالب رباعيًا : ............................................................. الجندية ..............................

 : ...................... رقم القيد : ......................... القدم العممي: .............................. العام الجامعي 

 :فيه راجيا بطمبيإليكم  أتقدم

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

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

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

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

 
 

 واالحترام الذكر وافر مشي ولكم
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 .التهقيع : .............................

 00........\........\........ : التاريخ

 
 

 00........\........\........ : التاريخ

 
 


