بسم هللا الرحمً الرحيم

املجلس الهىدس ي السوداوي
اللجىت ألاكاديميت
استمارة
طلب جقويم

البياهاث واملستىداث والالتزاماث املطلوبت
----------------

ً
أوال  :طلب جلىٍم مً مذًش الجامعت مخخىم بخاجم الجامعت صاخبت املعؤولُت ألاولى لخلىٍم البرهامج
والاعتراف بالخشٍجين فُه.
ً
زاهُا  :طلب جلىٍم مً عمُذ اليلُت أو املذًش ألاوادًمي (اليلُاث  /ألاوادًمُاث).
زالثا  :حعذًذ كُمت الشظىم امللشسة إلداسة املجلغ الهىذس ي.
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بسم هللا الرحمً الرحيم
املجلس الهىدس ي السوداوي
استمارة طلب جقويم
 )1الجهت ملذمت الطلب:
ً ىىب عنها سئِغ اللعم  /أو مً ًىىب عىه
الهاجف
الاظم

البرًذ إلالىترووي

 امليعم بين املجلغ الهىذس ي و الجامعت
الهاجف
ألاظم

البرًذ إلالىترووي

 )2العىىان البرًذي للمؤظعت :
ص .ب: .
الشمض البرًذي :
املذًىت :
الىالًت :
َاجف :
فاهغ :
البرًذ ألالىترووي ( : ) E-mail
مىكع الجامعت على شبىت الاهترهذ ) :( web site
 )3جاسٍخ كُام الجامعت  /اليلُت /البرهامج :
شهش
الجامعهً :ىم
شهش
ًىم
اليلُت:
شهش
البرهامجً :ىم
 )4هىع الجامعت أو اليلُت:
خيىمُت

ظىت
ظىت
ظىت

أحىبُت

خاصت
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أَلُت

 )5جخيىن إداسة املؤظعت خعب أمش الخأظِغ أو اللاهىن مً ً ( :شفم كاهىن الجامعت أو أمش الخأظِغ )
مجلغ حامعت أم مجلغ أمىاء
أ-
مجلغ أظاجزة
ب-
مجلغ إداسة ولُت
ج-
مجلغ أكعام
د-
 )6املجالغ التي جمش عبرَا إحاصة الىدُجت:

اظم البرهامج كُذ الاعتراف:

)7

 )8املشاحعت والخلىٍم:
جاسٍخ آخش مشاحعت داخلُت شاملت لخطىٍش أو جدذًث البرهامج واللىائذ _______ :
جاسٍخ آخش جلىٍم مً املجلغ الهىذس ي (إن وحذ)_______ :
)9
 الشهادة العلمُت التي جمىذ ملً أهمل البرهامج:
بيالىسٍىط علمي
بيالىسَغ َىذس ي
بيالشٍىط جلاوي
دبلىم جلني
 الخخصصاث الذكُلت التي ًمىدها البرهامج
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( )10أ) فترة جىفُز دساظت البرهامج __ :ظىت ___ فصل دساس ي.
(ب) عذد العاعاث املعخمذة_____ :
(ج) عذد ظاعاث الاجصال_____ :

( )11أ) مدخىاث البرهامج مً امللشساث خعب جصيُفها في الئدت الاعتراف:
املجموعت

الساعاث املعتمدة
(اليسبت املئويت)

أسماء املقرراث

ساعاث
الاجصال

( )1العلوم ألاساسيت والرياضياث
( )2العلوم الهىدسيت
( )3الهىدست التطبيقيت والتصميم
( )4العلوم الاجتماعيت وإلاوساهيت
مجموع الساعاث
اليسبت املئويت

الفئت (= )1

 %الفئت (= )2
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%

الفئت (% = )3

الفئت (% = )4

 )12البرامج ألاخشي التي جىفزَا املؤظعت:
عدد الطالب
اسم البرهامج

السىت ألاولي

السىت الثاهيت

السىت الثالثت

السىت الرابعت

املجمىع

 )13أظماء املمخدىين الخاسحُين للعىىاث الثالر الاخيرة :
جشفم جلاسٍش املمخدىين الخاسحُين.

 )14إداسة اليلُت
أظم عمُذ اليلُت. ________________________ :
الشجبت العلمُت ____________ :جأسٍخ الحصىل عليها ____ .
املؤَل العلمي ألاخير _________ :في العام ____:في جخصص. __________ :
إلاهجاصاث إلاداسٍت التي جمذ في عهذٍ. _______________________________ :
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السىت الخامست

املجموع

 )15أظم سئِغ اللعم أو ميعم البرهامج. _______________________ :
الشجبت العلمُت ____________ :جأسٍخ الحصىل عليها. _____ :
ملؤَل العلمي ألاخير _______ :في جخصص _______ :مً حامعت. _________ :
إلاهجاصاث ألاوادًمُت التي جمذ في عهذٍ. _______________________________ :
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َُ )16ئت الخذسَغ املشاسهت مباششة في جىفُز البرهامج:
(أ) املفشغين العاملين باملؤظعت:
الرقم
املتسلسل

إلاسم

الرجبت
الجامعيت

املؤهل
العلمي
ألاخير

7

التخصص
الدقيق

سىت الحصول على املؤهل
العلمي

الع ــدد

املرجبت العلميت
اظخار
أظخار مشاسن
أظخار معاعذ
مداضش
العدد الكلي

(ب) غير املفشغين:
الع ــدد

املرجبت العلميت
اظخار
أظخار مشاسن
أظخار معاعذ
مداضش
العدد الكلي
 )17ألاطش املعاعذة املشاسهت مباششة في جىفُز البرهامج:

الع ــدد
مفرغين

الفئ ــت
معاعذو جذسَغ
مذسظىن
جلىُىن
عمال
العدد الكلي
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غير مفرغين

 )18البيُت الخدخُت:
(أ) بيان بالقاعاث الدراسيت واملراسم
الرقم
إلاسم (إن وجد)
املتسلسل

السعت
عدد الساعاث ألاسبوعيت
املساحت
في خدمت البرهامج
الطالبيت
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مالحظاث

(ب) بيان باملختبراث معامل الحاسوب والورش
إلاسم املختبر أو السعت
الرقم
املساحت
املتسلسل املعمل أو الورصت الطالبيت
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التجهيزاث

(ج) املكتبت
بيان

مالحظاث

معاختها
عذد البرامج التي جخذمه
عذد الطالب
عذد مدخىٍاتها مً الىخب
عذد مدخىٍاتها مً الىخب التي جخص البرهامج
عذد عىىًٍ الىخب التي جخص البرهامج
مص ددذس مدخىٍ دداث املىخب ددت إلالىتروهُ ددت مد ددً الىخد ددب
التي جخص البرهامج (إن وحذث)
عذد خىاظِب املىخبت إلالىتروهُت (إن وحذث)

العدد

(د) املرافق ألاخرى
املساحت

مياجب إداسٍت
مياجب َُئت الخذسَغ
مطاعم
خماماث
ظاخاث
مصلى
مالعب
اظتراخاث طالباث
أخشي
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مالحظاث

 حهاث الخذسٍب علي سأط العمل

 )19اللبىل
(أ) ششوط اللبىل___________________________________________ :
_____________________________________________
(ب) م ددذي اليع ددب املئىٍ ددت للش ددهاداث الثاهىٍ ددت الت ددي خص ددل عليه ددا خشح ددىا الذفع ددت ألاخي ددرة ف ددي البره ددامج :م ددً
__________ %ألى __________ .%
(ج) َل جلىم اليلُت بئحشاء ملابالث للمششحين لللبىل للخأهذ مً اظخعذادَم الفطشي؟

 )20إخصائُت الطالب
(أ) عذد الطالب املسجلين في البرهامج:
املعخىي املعخىي املعخىي املعخىي
العام
ألاول
الثالث الشابع
الثاوي
الذساس ي

(ب) الخشٍجىن للعىىاث كُذ الىظش:
العىت الذساظُت
حعلعل

املعخىي
الخامغ

املجمىع

العذد
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 )21الذساظاث العلُا والبدث العلمي
عذد بشامج الذساظاث العلُا التي جىفزَا اليلُت.
أ.
ب .عذد أظاجزة البرهامج الزًً ٌشاسوىن في الخذسَغ في بشامج الذساظاث العلُا داخل أو خاسج اليلُت.
ج .عذد أظاجزة البرهامج الزًً ٌشاسوىن في إلاششاف على سظائل بدثُدت فدي بدشامج الذساظداث العلُدا داخدل أو
خاسج اليلُت.
د .عذد ألاوساق العلمُت امليشىسة ألعضاء َُئت الخذسَغ املشاسهين في البرهاهج.
ٌ .عذد الجامعاث التي الخدم بها الطالب مً خشٍجي البرهامج إلهمال الذساظاث علُا.
عذد الىذواث العلمُت والحللاث الذساظُت التي أكامتها اليلُت.
و.
عذد ألاظاجزة املشاسهين في خذمت املجخمع وهىع املشاسهت.
ص.
ح .عذد مشاسهت ألاظاجزة في املؤجمشاث العلمُت املدلُت وإلاكلُمُت والعاملُت والىخابت في الذوسٍاث املعترف
خالل العيخين املاضِخين.
 )22املشفلاث:
أ .كاهىن الجامعت أو أمش جأظِغ اليلُت أو ألاوادًمُت.
ب .الخطت الذساظُت لخىفُز البرهامج على املذي املزوىس.
ج .بُاهاث بما ًفُذ اداء الخذسٍب ألاظاس ي و الخذسٍب على سأط العمل.
د .اللددىائذ ألاوادًمُددت الخاصددت بخلددىٍم أداء الطددالب خددالل دساظددتهم للبرهددامج إلددى بلددىد مشخلددت مددىذ الذسحددت
العلمُت.
ٌ .عُىت شاملت مً مشاسَع الخخشج.
و .همارج مً اظئلت الامخداهاث.
ص .عُىت شاملت مً هشاظاث أحىبت الامخداهاث.
ح .جلاسٍش املمخدىين الخاسحُين.
ط .الخماسًٍ املنزلُت.
ي .همارج مً السجل ألاوادًمي للطالب .
ن .همارج مً الشهاداث .
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املعؤول الزي إعخمذ الاظخماسة
الاظم :
الىظُفت :
الخىكُع :
الخاسٍخ :
العىىان البرًذي :
الهاجف :
الفاهغ :
العىىان الالىترووي :
خخم املؤظعت :

E-mail:
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