بسم ميحرلا نمحرلا هللا
جايعت انسوداٌ نهعهوو وانتكنونوجيا
كهيت اندراساث انعهيا
يتطهباث انقبول و خطواث انتسجيم
انتقديى نبرايج اندراساث انعهيا:
ٚزى انزمذٚى ثكهٛخ انذساعبد انؼهٛب ثؼذ اعزٛفبء انششٔط األٔنٛخ ف ٙاعزًبساد يؼذح نٓزا انغشض صى رشعم االعزًبساد ٔانًغزُذاد انًطهٕثخ
إنٗ انكهٛخ انًؼُٛخ ؽٛش ٚزى فؾصٓب ثبنمغى انًخزص نزغبص ثؼذْب ثٕاعطخ يغهظ انجؾٕس ٔرشعم إنٗ كهٛخ انذساعبد انؼهٛب نٛزى اػزًبدْب
ٔرغغٛم انطبنت.
» انًاجستيربانبحث واندكتوراة
ًٚكٍ انزمذٚى نٓزِ انذسعبد ف ٙأ٘ ٔلذ أصُبء انؼبو ٔػه ٙانطبنت رمذٚى خطخ انجؾش ٔخطبة انزضكٛخ ٔانشٓبداد إرا أيكٍ رنك أٔ لجٕل
خطخ ثؾش يؼشٔظخ يٍ انًششف األكبد.ًٙٚ
» قبول انطانب ندرجت يعينت يتطهب:
 .1أٌ ٚكٌٕ انطبنت يغزٕفٛب ً نششٔط انمجٕل.
ٔ .2عٕد انًششف االكبد ًٙٚانًُبعت .
ٔ .3عٕد اإليكبَبد انًبدٚخ األخشٖ انزٚ ٙزطهجٓب انجؾش.
» إجراءاث انتقديى
 ٙانًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ثبنجؾش ػهٗ يذاس انؼبو.
(أ) رمجم طهجبد انزمذٚى نهزغغٛم نذسعز ّ
(ة) رؼهٍ يٕاػٛذ انزمذٚى ٔانزغغٛم نهذسعبد ثبنًمشساد انذساعٛخ فمط أٔ ثبنًمشساد ٔانجؾش انزكًٛهٗ ثبنٕعبئم انًزبؽخ.
(ط) ٚزى انؾصٕل ػهٗ إعزًبساد انزمذٚى يٍ يغبػذ يغغم انكهٛخ .
(د) رًأل اإلعزًبسح يٍ َغخخ ثبنخط انٕاظؼ.
(ْـ) رشفك أسثغ صٕس فزٕغشافٛخ ثؾغى صٕسح عٕاص انغفش يغ اإلعزًبسح.
(ٔ) رشفك انشٓبداد انؼهًٛخ األصهٛخ ٔأسثغ صٕس يُٓب ٔٚزى إسعبع انشٓبداد األصهٛخ) ػهٗ انًزمذو رمذٚى اعً ٍٛنشخصًٚ ٍٛكٍ
انشعٕع إنًٓٛب نزأكٛذ انًؼهٕيبد انخبصخ ثٓى.
(ػ) ػهٗ انًزمذو انؾبصم ػهٗ شٓبدح أعُجٛخ إسفبق شٓبدح رمٕٚى يٍ نغُخ ٔيؼبدنخ انشٓبداد األعُجٛخ ثٕصاسح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش
انؼهً. ٙ
(ط) ٚغٕص نهكهٛخ أٌ رطهت يٍ انًزمذو رمذٚى شٓبدح رفشؽ كه ٙأٔ عضئ ٙؽغت يزطهجبد انذساعخ انز ٙرؾذدْب انكهٛخ انًؼُٛخ.
(ٖ) رغهى إعزًبساد انزمذٚى ثؼذ يهئٓب ٔيؼٓب انٕصبئك انًطهٕثخ نًغبػذ يغغم انكهٛخ نًشاعؼزٓب.
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» انترشيح نهقبول:
أ -رشعم إعزًبسد انزمذٚى نهكهٛبد انًؼُٛخ ثؼذ انؾصٕل ػه ٙانشلى انغبيؼٗ يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهًٔ ٙانز ٙرؾٕنٓب
ثذٔسْب نهمغى انًؼُ ٙؽٛش ٚزى رمٕٚى انًؤْالد ٔيمء انجٛبَبد ثبنغضء انًؼُ ٙيٍ اعزًبسح انزمذٚى يغ انزٕصٛخ.
ة -رمذو اإلعزًبساد إنٗ يغهظ ثؾٕس انكهٛخ انًؼُٛخ ثؼذ انُظش فٓٛب يٍ انمغى انًؼُٔ ٙانزمذو ثئؽذٖ انزٕصٛبد انزبنٛخ :ـ
( )iانمجٕل.
( )iiانمجٕل ثئيزؾبٌ رأْٛه.ٙ
( )iiiانمجٕل ششٚطخ اعزٛفبء يمشساد ركًٛهٛخ ٔانُغبػ فٓٛب ٔفْ ٙزِ انؾبنخ ٚزى انزششٛؼ ايب -:
 )1نهًبعغزٛش إرا كبٌ ػذد انغبػبد انًؼزًذح ال ٚضٚذ ػٍ صهش انغبػبد انًؼزًذح نهجشَبيظ.
 )2نزًٓٛذٖ يبعغزٛش ارا صاد ػذد انغبػبد انًؼزًذح ػٍ صهش انغبػبد انًؼزًذح نهجشَبيظ.
( )3انشفط
ط -رؼبد اإلعزًبساد نهكهٛخ يٍ يغهظ ثؾٕس انكهٛخ انًؼُٛخ الػزًبدْب .
د -رؼهٍ أعًبء انذاسع ٍٛانًششؾ ٍٛنهمجٕل انًؼزًذ ٍٚف ٙنٕؽخ إػالَبد انكهٛخ .
» إجراءاث انتسجيم:









أ) رؼهٍ انكهٛخ فزشح يؾذدح نهزغغٛم نكم ثشَبيظ دساعٗ.
(ة) ٚزى رغغٛم انذاسط نهمجٕل ثبنجشَبيظ انًؼُٗ ثبنكهٛخ ثؼذ دفغ انًصشٔفبد انذساعٛخ انًمشسح.
(ط) رؼبد صٕسح يٍ اإلعزًبسح ثؼذ إكًبل ػًهٛخ انزغغجم نهكهٛخ انًؼُٛخ .
(د) ٚزى رغغٛم انًششؾ ٍٛنهمجٕل كذاسع ٍٛيزفشغ ٍٛكهٛب ً أٔ عضئٛب ً ٔٚغٕص رغغٛم داسع ٍٛغٛش يزفشغ ٍٛفٗ ؽبالد خبصخ.
(ْـ) ال ٚغًؼ ألٖ داسط ثبنزغغٛم ألكضش يٍ دسعخ ػهًٛخ ٔاؽذح فٗ َفظ انٕلذ ٔالٚغًؼ ثبػبدح انزغغٛم نذسعخ ػهًٛخ كبٌ
انذاسط لذ سعت فٓٛب يٍ لجم.
ٚ -1غت ػهٗ كم داسط انزأكذ يٍ انؾصٕل ػهٗ ثطبلخ انزغغٛم يٍ يغغم انكهٛخ ٔإثشاصْب ػُذ انطهت.
 -2رًُؼ انجطبلخ نهذاسط انز٘ دفغ انًصشٔفبد انذساعٛخ كبيهخ .
(ص) ػهٗ كم داسط رغذٚذ ثطبلخ انزغغٛم فٗ ثذاٚخ كم ػبو أكبد. ًٗٚ

» إانغاء انتسجيم:
نهكهٛخ انؾك فٗ إنغبء رغغٛم انذاسط ثؼذ رٕصٛخ يغهظ ثؾٕس انكهٛخ انًؼُٛخ فٗ انؾبالد انزبنٛخ-:
 -1إرا نى ٚجذأ انذاسط انذساعخ فٗ يذح شٓش يٍ ربسٚخ ثذء انذساعخ ثبنًمشساد .
 -2إرا نى ٚزًكٍ انذاسط يٍ ثذء دساعزّ انًمشسح ثبنجؾش ثؼذ صالصخ أشٓش يٍ ربسٚخ انزغغٛم.
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