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  )عمل فايل  -1
 
  2كارتون وليس نايلون( عدد ) ورق

 
  تم تقديمها ق

  الفايل االول كل المستمسكات االصلية الت 
 
( توضع ق

 )   الوسط )االصىل 
 
  االعىل ق

 
  اثناء التقديم ويكتب عىل غالف الملف ق

ون    مستنسخ الملف االلكت 
والملف الثان 

 :   كل حسب القسم وكما يىل 
 
 استنساخ ملون وواضح نسخة كاملة من الملف االول وتكون الوان الملف الورق

 القسم
هندسة 

 العمارة

هندسة ال

ةمدنيال  

هندسة 

بو الحاس  

الهندسة 

ئيةالكهربا  

الهندسة 

يةالميكانيك  

الموارد هندسة 

 والسدود المائية

الفايل  لون

  
 
 الورق

ورديال االحمر  االصفر االزرق الفاتح 
 االخض  

 الفاتح
 االبيض

 

 يكتب عىل غالف كل فايل )بخط واضح واليجوز الحك والشطب( المعلومات ادناه: 
 الشهادة المطلوبة: )دبلوم عال  , ماجستتر , دكتوراه( 

 , النفقة الخاصة(قناة التقديم: )القبول العام , االمتيازات 
 الرباع  واللقب: اسم المتقدم 

 )ذكر , انتى ( الجنس: 
 :  ) الهندسة / قسم الهندسة ......( الكلية والقسم العلم 

 االختصاص: )حسب خطة القبول(
 موظف أم غتر موظف: 

 مكان العمل:)الوزارة/الدائرة( 
 رقم الهاتف النقال: 

 
  عىل قرص )يتم ***

ون  ( وتوضع فيه كل م والشهادةويكتب عىل القرص اسم الطالب والقس CDعمل ملف ثالث الكت 
تيب حسب المستمكات االصلية بعد عملها)سكت     اثناء التقديم ترتيب واضح والت 

ون    فولدر  (الملف االلكت 
 
ويوضع ق

  اعاله
 
 .يكتب عليه اسم الطالب والقسم والشهادة تسلم مع الملفير  الورق

 مع المربع الذهت    -2
  يتم جلب صورتير 

: لغرض اكمال التضيح االمت   
المرفق مع مىلء جدول المعلومات التضح االمت 

  ويكتب عليه جدول  حتما Excelبنظام  طي التعليمات
ون    مع قرص الملف االلكت 

ويوضع عىل قرص بفولدر ثان 
 معلومات التصاريح االمنية. 

وليس ورقة واحدة  2-2و  2-1المسائلة والعدالة والمتكونة من ورقتير  حتما ) استمارة سالمة الموقف من اجراءات -3
 الوجه والظهر( 

الذي تم ملئه سابقا اثناء التقديم كامال بدون ترك اي حقل فارغ او مؤشر  جدول المعلومات 2-1) الصفحة االول - أ
  
 
اسم وتوقيع منظم االستمارة( ثم يتم  ) المكان بخط مائل وانما كتابة ويتم كتابة اسم الطالب كامل مع التوقيع ق

 توقيعها من العميد وختمها بختم مكتب العميد. 
مؤشر بخط  تعهد خط  الذي تم ملئه سابقا اثناء التقديم كامال بدون ترك اي حقل فارغ او  2-2) الصفجة الثانية  - ب

  عمادة الكلية(. 
 
 مائل وانما كتابة يتم ختمه الشعبة القانونية ق

  فولدر  2-2و  2-1الصفحتير  )ويتم عمل 
 
مع الملف  يكتب عليه استمارة المسائلة والعدالة سكت  وتوضع ق

  ومعلومات
ون    يالتض االلكت 

   ح االمت 
  وفولدر معلومات التضيح االمت 

ون    القرص فولدر الملف االلكت 
 
ليكون ق

المسائلة والعدالة استمارة ومطلوب )الصفحتير   وفولدر استمارة سالمة الموقف من اجراءات المسائلة والعدالة
  
 
  ا سكت   + ورق

ون   (.لكت 
 



 
  ملفة  -4

 
كفالة : بالنسبة للموظف يتم عمل الكفالة من دائرته وجلب نسخة من الكفالة ال الدراسات العليا لتوضع ق

  عمادة الكلية وذلك بجلب متا
 
ب الطالب االصلية وبالنسبة لغتر الموظف يتم عمل الكفالة من الشعبة القانونية ق

  كتاب التاييد( 
 
تاييد اذا كان الكفيل موظف )جلب كتاب تاييد من دائرته يؤيد استمراره بالدوام مع ذكر مقدا الراتب ق

  كتاب التاييد( 
 
وذا كان الكفيل متقاعد )جلب كتاب من دائرة التقاعد يؤيد بانه متقاعد مع ذكر مقدار الراتب ق

  والكفيل والطالب مع المربع الذهت   وكتاب ال
 
 .ادة الكلية عمتاييد الحضور ال الشعبة القانونية ق

ن بالكفالة. طلبة  مالحظة:  ي التعليم العالي غي  مطالبي   الدكتوراه من منتسب 
 

( يوم اعتبارا من تاريخ صدور االمر الجامع  وبخالفه 66جازة الدراسية: عىل الموظف جلب االجازة الدراسية خالل )اال  -5
 يلع  قبوله. 

واحدة توضع عىل الكتاب  (الطت   : كافة الطلبة مطالبير  بالفحص الطت   وذلك من خالل جلب )صورتير   الفحص -6
  الكلية  شعبة الرسم  من

 
حتما والصورة الثانية بعد الذهاب ال اللجان  والكتاب الصورة عىل ختممع الدراسات العليا ق

  مستشف  السالم الجراء الفحص الطت   
 
موقع ومختوم ن الفحص يكو  و الفحص الطت    استمارة عىل توضعالطبية ق
  مستشف  السالم.  الطبية نةمن اللج

 
 ق

  عمادة الكلية قبل  -7
 
  حسابات الكلية الموجودة ق

 
عىل الطلبة المقبولير  عىل قناة النفقة الخاصة تسديد القسط االول ق

  الدراسة اال بعد تسديد القسط االول ويتم جل
 
  الفصل االول ولن يباشر الطالب ق

 
ة ق ب الوصل االصىل  المباشر

ة علما ان طريقة تسديد    القسم لغرض المباشر
 
زه الطالب ق   ملفة الطالب والمستنسخ يت 

 
للدراسات العليا لوضعه ق

ة الدراسة االقساط   ) الدبلوم العال  قسطير  والماجستتر اربع اقساط والدكتوراه خمس اقساط عدا التمديد( خالل فت 
 :  كما يىل 

  الفصل االول. تسديد القسط االول قب يتم - أ
 
ة بالدراسة ق   ل المباشر

ة  - ب   قبل المباشر
  يتم تسديد القسط الثان 

  الفصل الثان 
 
 .(عدا التمديد عال  قسطير  الدبلوم ال,)بالدراسة ق

ف.  )لطلبة الماجستتر والدكتوراه(يتم تسديد القسط الثالث  - ت   قبل اصدار االمر االداري بتسمية المشر
 قبل اصدار االمر االداري باالمتحان الشامل.  فقط( الدكتوراه لطلبة)يتم تسديد القسط الرابع   - ث
( قبل يتم تسديد القسط االختر  - ج  االداري بتشكيل لجنة المناقشة. اصداراالمر )لطلبة الدكتوراه والماجستتر

,دكتوراه( مالحظة:  ,ماجستي  ي حال حاجة طالب النفقة الخاصة ال التمديد )دبلوم عالي
ن
يتم  ف

  التسديد حسب مدة التمديد. 
   

مرفق مع التعليمات يتم ملئه ويوضع عىل قرص نفس قرص الملف  Excelملف  مالحظة: 

ي ومعهم عىل نفس القرص استمارة سالمة الموقف من اجراءات المسائلة والعدالة )جدول 
ن
ون االلكير

بعد كتابة اسم الطالب وتوقيعه اعىل اسم ومنظم توقيع االستمارة ومن   0-2المعلومات الصفحة 

تتم مصادقة  0-0ختم مكتب العميد( )التعهد الخطي الصفحة ثم توقيعه من العميد وختمه ب

 .) ي عمادة الكلية عىل توقيع الطالب عىل التعهد الخطي
ن
 الشعبة القانونية ف


