إدساٛات الدزاضات العلٔا
أّالً :الكبْل (دبلْو عالٕ ،مادطتري ،دنتْزاِ)
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إدساٛات الكبْل بربىامر الدبلْو العالٕ

 مسادع٘ دْٓاٌ عنادٗ الدزاضات العلٔا للشصْل عل ٙالينْذز ارتاص بتكدٓه الطلب.
 تعب ُٔٝالبٔاىات املطلْب٘ يف الطلب.
 التْدُ للداٜسٗ املالٔ٘ لدفع السضْو املطتشك٘.
 ازفام صْزٗ عً املصدق٘ ادتامعٔ٘ ّالْصل املالٕ ّاعادٗ الطلب لدْٓاٌ الدزاضات العلٔا.
ٓ تلك ٙالطالب ىتٔذ٘ قبْلُ يف بسىامر الدبلْو العالٕ مً خالل اعالٌ امسا ٛاملكبْلٔني علٙ
صفش٘ ادتامع٘ بعد اىتَا ٛفرتٗ تكدٓه الطلبات.
 بعد سصْل الطالب عل ٙاملْافك٘ ٓسادع الطالب دْٓاٌ عنادٗ الدزاضات العلٔا ّالضتالو طلبُ
ّتطلٔنُ ملطذل الدزاضات العلٔا لػآات اضتهنال قبْلُ يف ادتامع٘.

 .2إدساٛات الكبْل بربىامر املادطتري:
 تكدو طلبات االلتشام بربىامر املادطتري عل ٙالينْذز الصادز مً عنادٗ الدزاضات العلٔا إلهرتّىٔاً
ّالتطذٔل خالل الفرتٗ اليت حيددٍا اجمللظّ ،تسفل بتلو الطلبات مجٔع األّزام الجبْتٔ٘
الالشم٘.
 التْدُ للداٜسٗ املالٔ٘ لدفع السضْو املطتشك٘ (زضه طلب التشام).
 تكْو عنادٗ الدزاضات العلٔا بإزضال الطلبات إىل األقطاو ّالهلٔات لدزاضتَا ّاعتنادٍا ّالتيطٔب
بأمسا ٛالطلب٘ املكرتح قبْهله يف الربامر املتعددٗ إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا.
ٓ صدز اجمللظ قْاٜه بأمسا ٛاملكبْلني يف بسىامر املادطتري بيا ًٛعل ٙتيطٔب مً زتلطٕ الكطه
ّالهلٔ٘.
ٓ ته إزضال زضال٘ ىصٔ٘ للنتكدو عل ٙزقه اهلاتف املسفل يف الطلب االلهرتّىٕ.
ٓ طتهنل الطالب إدساٛات قبْلُ يف داٜسٗ الكبْل ّالتطذٔل.

 .3إدساٛات الكبْل بربىامر الدنتْزاِ:
 تكدو طلبات االلتشام بالربامر عل ٙالينْذز املعد هلرا الػسض الهرتّىٔا خالل الفرتٗ اليت
حتددٍا عنادٗ الدزاضات العلٔاّ ،تسفل بتلو الطلبات مجٔع األّزام الجبْتٔ٘ الالشم٘.
 التْدُ للداٜسٗ املالٔ٘ لدفع السضْو املطتشك٘ (زضه طلب التشام).
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 تكْو عنادٗ الدزاضات العلٔا بإزضال الطلبات إىل األقطاو ّالهلٔات لدزاضتَا ّاعتنادٍا ّإدساٛ
املكابالت إٌ ّددت ّالتيطٔب بأمسا ٛالطلب٘ املكرتح قبْهله يف الربامر املتعددٗ إىل عنادٗ
الدزاضات العلٔا.
ٓ صدز اجمللظ قْاٜه بأمسا ٛاملكبْلني يف الربامر ،بيا ً ٛعل ٙتْصٔ٘ مً دتييت الكطه ّالهلٔ٘.
ٓ ته إزضال زضال٘ ىصٔ٘ للنتكدو عل ٙزقه اهلاتف املسفل يف الطلب االلهرتّىٕ.
ٓ طتهنل الطالب إدساٛات قبْلُ يف داٜسٗ الكبْل ّالتطذٔل.

ثاىًٔا :االىتكال
جيْش اىتكال الطالب مً بسىامر يف دامع٘ أخس ٚإىل بسىامر مماثل يف ادتامع٘ يف سال اضتٔفاُٜ
الػسّط اآلتٔ٘:
 اضتٔفا ُٜغسّط الكبْل.
 تْافس مكعد لُ غاغس يف الربىامر الرٖ ٓسغب يف االىتكال إلُٔ.
 أال ٓكل معدلُ الرتاننٕ عً دٔد ددا أّ ما ٓعادهلا.

ثالجًا :التشْٓل
ميهً للطالب الرٖ ٓسغب بالتشْٓل مً الدبلْو العالٕ (العادٖ) إىل الدبلْو العالٕ (خازز أّقات
الدّاو السمسٕ) أّ مً ختصص إىل آخس اّ مً مطاز الػامل إىل مطاز السضال٘ إذا تْفس مكعد غاغس لُ يف
الربىامر املساد التشْٓل إلُّٔٓ .بدأ إدسا ٛالتشْٓل بتعب ٘ٝالينْذز ارتاص بُّ ،ميهيُ اذتصْل علُٔ مً
نلٔتُ أّ مً خالل شٓازٗ مْقع عنادٗ الدزاضات العلٔا /اليناذز /منْذز التشْٓل.

زابعًا :االىطشاب
ٓ بدأ الطالب الرٖ ٓسغب باالىطشاب بتكدٓه طلب إلهرتّىٕ مً خالل بْابتُ ثه السدْع إىل مدزع
املطام ّزٜٔظ الكطه لتأنٔد االىطشاب.

خامطًا :التأدٔل
ٓبدأ الطالب الرٖ ٓسغب بتأدٔل الفصل الدزاضٕ بتعب ٘ٝالينْذز ارتاص بالتأدٔل ّميهيُ
اذتصْل علُٔ مً نلٔتُ أّ مً خالل شٓازٗ مْقع عنادٗ الدزاضات العلٔا /اليناذز /منْذز االىتكال
ّالتشْٓل ّٓته تكدميُ إىل الكطه ارتاص بُ.

ضادضًا :اإلغساف
ٓبدأ الطالب الرٖ ٓسغب بتعٔني مػسف لإلغساف عل ٙزضالتُ بارتطْات اآلتٔ٘:
 تكدٓه مػسّع السضال٘ (خمطط) للكطه ارتاص بُ .
ٓ ته االعتناد مً قبل الكطه ّالهلٔ٘ ارتاص٘ بُ .
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ٓ ته االعتناد مً عنادٗ الدزاضات العلٔا.

ضابعًا :املياقػ٘
ٓته تػهٔل دتي٘ مياقػ٘ خاص٘ بالطالب باتباع ارتطْات اآلتٔ٘:
 اذتصْل عل ٙعدو مماىع٘ مً داٜسٗ الكبْل ّالتطذٔل.
 حتدٓد أمسا ٛدتي٘ املياقػ٘ مً قبل املػسف.
 اعتناد أمسا ٛدتي٘ املياقػ٘ مً قبل زٜٔظ الكطه ّمً ثه العنٔد ّمً ثه الدزاضات العلٔا.
 حتدٓد مْعد املياقػ٘ مً قبل املػسف ّبالتيطٔل مع زٜٔظ الكطه ّالدزاضات العلٔا.

ثاميًا :ىتاٜر قسازات دتي٘ املياقػ٘
.

قساز ات دتي٘ املياقػ٘ لطالب املادطتري:
 ىادحّ .يف ٍرِ اذتال٘ عل ٙالطالب تطلٔه زضالتُ خالل أضبْع مً تازٓذ املياقػ٘.
 ىادح مع تعدٓالت طفٔف٘ :غسٓط٘ إدسا ٛتعدٓالت طفٔف٘ ،عل ٙأٌ ٓكْو الطالب بإدساٛ
ٍرِ التعدٓالت يف املطنٌْ ،يف مدٗ ال تكل عً أضبْعنيّ ،ال تتذاّش الػَس مً تازٓذ
املياقػ٘.
 تعدٓالت دٍْسٓ٘ :إدسا ٛتعدٓل دٍْسّٖ ،يف ٍرِ اذتال٘ عل ٙالطالب تعدٓل زضالتُ يف
مدٗ ال تتذاّش ضت٘ أغَسّ ،ال تكل عً غَسًٓ مً تازٓذ املياقػَ٘ ُٓ ّ ،عدُ الطالب ىادشاً إذا
ّافكت اللذي٘ بعد ادتناعَا باألغلبٔ٘ عل ٙالسضال٘ بعد إدسا ٛالتعدٓالتّ ،إال ف ُٔعَدُ
زاضباً.
 زاضبا ّتطع اللذي٘ مربزات السضْب يف الكساز.
ٓ سضل قساز دتي٘ املياقػ٘ بعد اعتنادِ مً دتييت الكطه ّالهلٔ٘ إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا
يف مْعد أقصاِ أضبْعني مً تازٓذ املياقػ٘.
ٓ طله الطالب زضالتُ بعد إدسا ٛالتعدٓالت.

.

قساز ات دتي٘ املياقػ٘ لطالب الدنتْزاِ:
 ىادحّ ،يف ٍرِ اذتال٘ عل ٙالطالب تطلٔه أطسّستُ خالل أضبْع مً تازٓذ املياقػ٘.
 ىادح مع تعدٓالت طفٔفّ٘ ،يف ٍرِ اذتال٘ عل ٙالطالب إدسا ٛالتعدٓالت املطلْب٘ ّتطلٔه
أطسّستُ خالل أزبع٘ أضابٔع مً تازٓذ املياقػ٘ ،مع إزفام تكسٓس مً املػسف ٓفٔد بإدساٛ
التعدٓالت املطلْب٘.
 ىادح مع تعدٓل دٍْسّٖ ،يف ٍرِ اذتال٘ عل ٙالطالب تعدٓل أطسّستُ يف مدٗ ال تكل عً
ازبع٘ أغَس ّال تصٓـد عل ٙضت٘ أغَس مً تازٓذ املياقػّ٘ٓ ،طذل الطالب (صفس) ضاع٘ يف
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الفصل التالٕ إذا مل تيفر املدٗ الكاىْىٔ٘ لُ للدزاضّ٘ٓ ،عد الطالب ىادشاً إذا ّافكت
اللذي٘ باألغلبٔ٘ عل ٙاألطسّسّ٘ ،إال فٔعد زاضباً.
 زاضب ّتكدو اللذي٘ مربزات السضْب.

تاضعًا :اإلىراز
ُٓ .يرز طالب الدبلْو العالٕ:
 إذا مل حيصل يف ىَآ٘ أٖ فصل عل ٙاذتد األدى ٙللنعدل الرتاننٕ يف املطاقات اليت دزضَا ستٙ
ىَآ٘ ذلو الفصل.
ُٓ .يرز طالب املادطتري يف اذتاالت اآلتٔ٘:
 إذا مل حيصل يف ىَآ٘ أٖ فصل عل ٙاذتد األدى ٙللنعدل الرتاننٕ يف املطاقات اليت دزضَا ستٙ
ىَآ٘ ذلو الفصل.
 إذا زأ ٚاجمللظ – بيا ًٛعل ٙتكسٓس مً املػسف ّتْصٔ٘ مً دتييت الكطه ّالهلٔ٘ أٌ الطالب قد
أٍنل يف العنل عل ٙزضالتُ.
ٓ .يرز طالب الدنتْزاِ يف اذتاالت اآلتٔ٘:
 إذا مل حيصل يف ىَآ٘ أٖ فصل عل ٙاذتد األدى ٙللنعدل الرتاننٕ يف املطاقات اليت
دزضَا ست ٙىَآ٘ ذلو الفصل.
 إذا زأ ٚاجمللظ ،بيا ًٛعل ٙتكسٓس مً املػسف ّتْصٔ٘ مً دتييت الكطه ّالهلٔ٘ ،أٌ الطالب
قد أٍنل يف إعداد أطسّستُ.

عاغسًا :الفصل
َ ُٓ .عدُ طالب الدبلْو مفصْالً يف اذتاالت اآلتٔ٘:
 إذا مل حيصل عل ٙاذتد األدى ٙيف املعدل الرتاننٕ للنطاقات يف ىَآ٘ الفصلني التالٔني
لإلىراز.
 إذا مل حيكل متطلبات التدسز ضنً اذتد األعل ٙللندٗ املطنْح بَا.
 إذا ظَس يف ضذل الطالب ثالخ ساالت زضْب.
ُٓ .عَدُ الطالب مفصْالً مً بسىامر املادطتري يف اذتاالت اآلتٔ٘:
 إذا مل حيصل عل ٙاذتد األدى ٙيف املعدل الرتاننٕ للنطاقات يف ىَآ٘ الفصلني التالٔني
لإلىراز.
 إذا زضب يف االمتشاٌ الػامل مستني.
 إذا زضب يف مياقػ٘ السضال٘.
 إذا مل حيكل متطلبات التدسز ضنً اذتد األعل ٙللندٗ املطنْح بَا.
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 إذا مل ٓكدو مػسّع السضال٘ سطبنا ّزد يف املادٗ (

) مً ٍرِ التعلٔنات.

 إذا ظَس يف ضذل الطالب ثالخ ساالت زضْب باضتجيا ٛمطتْٓات اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘.
 إذا تػٔب عً االمتشاٌ الػامل أّ املياقػ٘ مستني.
 إذا مل ٓكه طالب املادطتري مبياقػ٘ زضالتُ قبل ىَآ٘ الفصلني التالٔني لإلىـراز املْدـُ لـُ
مبْدب البيد (ب) مً املادٗ (

).

ُٓ .عَدُ الطالب مفصْالً مً بسىامر الدنتْزاِ يف اذتاالت اآلتٔ٘:
 إذا مل حيصل عل ٙاذتد األدى ٙللنعدل الرتاننٕ يف املطاقات يف ىَآ٘ الفصلني التالٔني
لإلىراز.
 إذا ناىت ىتٔذتُ يف مياقػ٘ األطسّس٘ (زاضب).
 إذا زضب يف امتشاٌ الهفا ٗٛاملعسفٔ٘ مستني.
 إذا مل حيكل متطلبات التدسز ضنً اذتد األعل ٙللندٗ املطنْح بَا.
 إذا ظَس يف ضذل الطالب ثالخ ساالت زضْب باضتجيا ٛمطتْٓات اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘.
 إذا مل ٓكه طالب الدنتْزاِ مبياقػ٘ أطسّستُ قبل ىَآ٘ الفصلني التالٔني لإلىراز
املّْدُ لُ مبْدب البيد (ب) مً املادٗ (

).

 إذا تػٔب عً امتشاٌ الهفا ٗٛاملعسفٔ٘ أّ املياقػ٘ مستني.
 إذا مل ٓكدو مػسّع أطسّستُ سطبنا ّزد يف املادٗ (

) مً ٍرِ التعلٔنات.

اذتادٖ عػس :مدٗ ىٔل الدزد٘ العلنٔ٘
 .ته ٌْ اذتدّد العلٔا ّالدىٔا ملدٗ ىٔل دزد٘ املادطتري ننا ٓلٕ:
 اذتد األعل ٙلئل دزد٘ املادطتري ضت٘ فصْل دزاضٔ٘.
 ال جيْش أٌ تصٓد مدٗ التأدٔل ّاالىطشاب مبذنْعَا عل ٙفصلني دزاضٔنيّ ،ال حتطب ٍرِ
املدٗ مً اذتد األعل ٙلئل الدزد٘ ،باضتجيا ٛاالىكطاع فتشطب ٍرِ املدٗ مً اذتد األعلٙ
للشصْل عل ٙالدزد٘ ّعل ٙأٌ ال تصٓد عً فصلني دزاضٔني.
 جيْش للنذلظ ّبتيطٔب مً دتي٘ الهلٔ٘ ّتْصٔ٘ مً دتي٘ الكطه التندٓد لفصلني دزاضٔني
للشد االعل ٙلئل دزد٘ املادطتري.
 جيب أٌ ال تكل املدٗ الصمئ٘ الفاصل٘ بني قبْل مػسّع زضال٘ الطالب ّمياقػتَا عً أزبع٘
أغَس.
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 .تهٌْ اذتدّد العلٔا ّالدىٔا ملدٗ ىٔل دزد٘ الدنتْزاِ ننا ٓلٕ:
ٓ هٌْ اذتد األعل ٙملدٗ اذتصْل عل ٙدزد٘ الدنتْزاِ مثاىٔ٘ فصْل دزاضّٔ٘ٓ .عد الفصل الصٔفٕ
هلرِ الػآ٘ امتداداً للفصل الدزاضٕ الجاىٕ .ننا ال جيْش أٌ ٓكل اذتد األدى ٙملدٗ اذتصْل علٙ
دزد٘ الدنتْزاِ عً ضت٘ فصْل دزاضٔ٘.
 جيْش للنذلظ ّبتيطٔب مً دتي٘ الهلٔ٘ ّتْصٔ٘ مً دتي٘ الكطه التندٓد لفصلني دزاضٔني
للشد األعل ٙلئل دزد٘ الدنتْزاِ.
ٓ عد الفصل الصٔفٕ فصالً دزاضٔاً لػآات الطري يف إعداد األطسّسّ٘ ،جيْش يف ساالت خاص٘
تكدزٍا دتييت الكطه ّالهلٔ٘ ،طسح مطاقات دزاضٔ٘.
 ال جيْش أٌ تصٓد مدٗ التأدٔل ّاالىطشاب بعرز مبذنْعَا عل ٙفصلني دزاضٔنيّ ،ال حتتطب ٍرِ
املدٗ ضنً اذتد األعل ٙملدٗ اذتصْل عل ٙالدزد٘.
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لْس٘ مَاو زتلظ الدزاضات العلٔا
تْنل جمللظ الدزاضات العلٔا (املادطتري) الصالسٔات اآلتٔ٘- :

.


إقساز التْصٔات املسفْع٘ إلُٔ مً دتاٌ الدزاضات العلٔا يف الهلٔات/املعاٍد.



املصادق٘ عل ٙقساز دتي٘ اىتكال طلب٘ املادطتري يف ادتامع٘.



التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛبأعداد الطلب٘ املساد قبْهله يف بسىامر املادطتري يف ادتامع٘.



التيطــٔب إىل زتلــظ العنــدا ٛمبــيح الــدزدات العلنٔــ٘ ّالػــَادات لطلبــ٘ املادطــتري الــرًٓ
أىَْا متطلبات اذتصْل عل ٙالدزدات اليت ٓطتشكْىَا.



التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛباقرتاح إىػا ٛبسامر املادطتري ،أّ دمر بعطَا ببعض ،أّ إلػـا،ٛ
أّ جتنٔد الكبْل فَٔا.



اختاذ الكساز بتكدٓه امليح لطلب٘ املادطتري ّفك ًا للتعلٔنات ارتاص٘ بَا.



اختاذ الكساز باملْافك٘ عل ٙحتدٓد مْعد االمتشاٌ الػامل ّامتشـاٌ الهفـاّ ،ٗٛباملْافكـ٘ علـٙ
تػهٔل اللذاٌ ارتاص٘ بَنا.



التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛبسصد املبالؼ املدصص٘ مليح املادطتري يف املْاشىـ٘ يف بدآـ٘ نـل
عاو دزاضٕ.

.



تػهٔل اللذاٌ املدتلف٘ املتعلك٘ بعنل العنادٗ.



اليعس يف املطاٜل اليت حئلَا العنٔد للنذلظ.



للنذلظ تفْٓض بعض صالسٔاتُ إىل عنٔد الدزاضات العلٔا إذا اقتطت الطسّزٗ ذلو.
تْنل جمللظ الدزاضات العلٔا (الدنتْزاِ) الصالسٔات اآلتٔ٘- :

 إقساز التْصٔات املسفْع٘ إلُٔ مً دتاٌ الدزاضات العلٔا يف الهلٔات/املعاٍد.
 املصادق٘ عل ٙقساز دتي٘ اىتكال طلب٘ الدنتْزاِ يف ادتامع٘.
 التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛبأعداد الطلب٘ املساد قبْهله يف بسامر الدنتْزاِ يف ادتامع٘.
 التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛمبيح الدزدات العلنٔ٘ ّالػَادات لطلب٘ الدنتْزاِ الرًٓ أىَْا
متطلبات اذتصْل عل ٙالدزدات اليت ٓطتشكْىَا.
 التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛباقرتاح إىػا ٛبسامر الدنتْزاِ ،أّ دمر بعطَا ببعض ،أّ إلػا ،ٛأّ
جتنٔد الكبْل فَٔا.
 اختاذ الكساز بتكدٓه امليح لطلب٘ الدنتْزاِ ّفك ًا للتعلٔنات ارتاص٘ بَا.
 اختاذ الكساز باملْافك٘ عل ٙحتدٓد مْعد امتشاٌ الهفاّ ،ٗٛباملْافك٘ عل ٙتػهٔل اللذاٌ ارتاص٘
بَنا.
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 التيطٔب إىل زتلظ العندا ٛبسصد املبالؼ املدصص٘ مليح الدنتْزاِ يف املْاشى٘ يف بدآ٘ نل عاو
دزاضٕ.
 تػهٔل اللذاٌ املدتلف٘ املتعلك٘ بعنل العنادٗ.
 اليعس يف املطاٜل اليت حئلَا العنٔد للنذلظ.
 اليعس يف الكطآا ارتالفٔ٘ للذْاىب األخالقٔ٘ بتْصٔ٘ مً دتييت الكطه ّالهلٔ٘ مبا يف ذلو
مد ٚاضتٔفا ٛاألطسّس٘ ملْاصفات ّغسّط البشح العلنٕ مبا حيكل محآ٘ ذتكْم أفساد الدزاض٘
ّاجملتنع بػهل عاو ّمساعاٗ قْاىني محآ٘ امللهٔ٘ الفهسّٓ٘ ،تسفع تكازٓسٍا إىل زٜٔظ ادتامع٘ يف
ٍرا اجملال.
 للنذلظ تفْٓض بعض صالسٔاتُ إىل عنٔد الدزاضات العلٔا إذا اقتطت الطسّزٗ ذلو.
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