العنلية – التأجيل:

العنلية:االىشحاب

العنلية التحويل:
-

التكدٓه قبل بدآ٘ الفصل التدزٓيب.
:
ّقت

التكدٓه قبل اىكضا ٛميتصف الفصل
:
ّقت

ّقت التكدٓه :قبل ىَآ٘ األضبْع األّل مً الفصل

التدزٓيب.

التدزٓيب.

اإلجراء:

اإلجراء:

ٓ -تكدو املتدزب إىل إدازٗ الكبْل ّخدمات

 -التكدو إىل إدازٗ الكبْل للخصْل عل ٙمنْذج

املتدزبني للخصْل عل ٙمنْذج طلب االىطخاب.

التخْٓل.

ٓ -تْجُ املتدزب إىل ّحدٗ التْجُٔ ّاإلزغاد

ٓ -كْو املتدزب بتعب ٘ٝالينْذج مً قطنُ.

لدزاض٘ طلبُ.

 -اخر املْافك٘ مً الكطه الرٖ ٓسغب االىتكال

 -بعد البت يف الطلب باملْافك٘ ٓتْجُ املتدزب

إلُٔ.

اإلجراء:
املؤضط٘ العام٘ للتدزٓب التكين ّاملَين
الهلٔ٘ التكئ٘ مبه٘ املهسم٘
ّنال٘ الهلٔ٘ خلدمات املتدزبني

 ٓتكدو املتدزب إىل إدازٗ الكبْل ّخدماتاملتدزبني بطلب التأجٔل ّفل منْذج التأجٔل.
 ٓتطله املتدزب ىطخ٘ مً طلب التأجٔلبعد اعتنادِ مً خدمات املتدزبني.
 -الٓعد طلب التأجٔل ضازٖ املفعْل مامل

إجراءات احلصول على
اخلدمات املتوفرة بالكلية

خيته خبته إدازٗ خدمات املتدزبني.

إىل إدازٗ الكبْل إلمتاو إجساٛات االىطخاب.

األحكاو:

 -حيصل املتدزب عل ٙىطخ٘ مً طلب

 -التأجٔل لفصل تدزٓيب ّاحد فكط.

االىطخاب معتند مً إدازٗ الكبْل.

 -الحيتطب فصل التأجٔل مً املدٗ الالشم٘

-

الٓعد طلب االىطخاب جازٖ املفعْل مامل

-

التْجُ إىل ّنٔل التدزٓب العتناد مْافك٘
الكطنني.

-

التْجُ إىل عنٔد الهلٔ٘ العتناد الطلب.
األحكاو:

إلىَا ٛمتطلبات التخسج.

خيته خبته خدمات املتدزبني.

ٓ -هٌْ التخْٓل خالل الطي٘ التدزٓبٔ٘ األّىل.

 -جيْش للنتدزب املطتجد طلب التأجٔل

األحكاو:

-أٌ ٓهٌْ املعدل الرتاننٕ(  )3.5مً(.)5

 -تْقف مجٔع اخلدمات املكدم٘ للنتدزب طٔل٘

 -التخْٓل ملسٗ ّاحدٗ فكط.

فرتٗ االىطخاب.

 -مْافك٘ الكطنني غسط للتخْٓل.

 -جيْش االىطخاب ّملسٗ ّاحدٗ فكط.

ّ -جْد أمانً غاغسٗ يف الكطه احملْل إلُٔ.

لعرز ٓكبلُ عنٔد الهلٔ٘.
 تْقف مجٔع اخلدمات عً املتدزب طٔل٘فرتٗ التأجٔل.

 حيتطب فصل االىطخاب مً املدٗ الالشم٘للتخسج.

املتدرب
أخي :

أخي املتدرب:

عيد زغبتو يف احلصْل عل ٙإحدٍ ٚرِ اخلدمات أّ غريٍا مً اخلدمات الْثاٜكٔ٘ تْجُ إىل

نل ماتساِ مً حْلو مطخس خلدمتو فال ترتد يف مساجع٘ اإلدازات املعئ٘ خبدمتو فجنٔع ميطْبَٔا يف

إدازٗ الكبْل ّخدمات املتدزبني بالهلٔ٘ فَٕ املعئ٘ بَا ّ ،ميَا تبدأ العنلٔ٘.

( الكبْل ّخدمات املتدزبني،التْجُٔ ّاإلزغاد،اليػاط ،غؤٌّ اخلسجيني األقطاو) ٓسحبٌْ بو ّٓطعدٌّ
نسميا
.
خبدمتو أخا عصٓصا ّابيا

العنلية اليقل /الزيارة جلهة أخرى:
-

سلفة عقد تشغيل
العنلية طلب /
:

التكدٓه قبل بدآ٘ الفصل التدزٓيب.
:
ّقت

اإلجراء:

اإلجراء:

ٓ -تْجُ املتدزب زاغب الطلفُ/عكد التػػٔل

ٓ -تكدو املتدزب زاغب اليكل أّ الصٓازٗ بطلب

إىل إدازٗ الكبْل ّخدمات املتدزبني للخصْل علٙ

إىل إدازٗ الكبْل ّخدمات املتدزبني.

منْذج الطلب.

ٓ -ته زفع الطلب إىل اجلَ٘ اليت ٓسغب

ٓ -تْجُ املتدزب إىل ّحدٗ التْجُٔ بعد تعب٘ٝ

املتدزب اليكل إلَٔا.

الطلب.

 -بعد مْافك٘ اجلَ٘ ٓته إخطاز املتدزب

-

-

بعد مْافك٘ ّحدٗ التْجُٔ عل ٙالطلب ٓتْجُ

بسضال٘ جْال برلو الضتهنال اإلجساٛات.

املتدزب إىل ّنٔل خدمات املتدزبني العتنادِ.

ٓ -ته إزضال ملف املتدزب بسٓدٓا اىل اجلَ٘

ٓ -تْجُ املتدزب إىل صيدّم املتدزبني لصسف

امليكْل إلَٔاّ،يف حال٘ الصٓازٗ تسضل املْاد

الطلف٘ يف حال ّجْد مبالؼ مالٔ٘ يف الصيدّم.

املتبكٔ٘.

األحكاو:

تصّد اجلَ٘ الهلٔ٘ بيتاٜج املتدزب الصاٜس.

 -جيب أال تصٓد الطلفُ خالل الفصل التدزٓيب

األحكاو:

عً ثلح املهافأٗ.

 -أٌ ٓهٌْ املتدزب قد امضٕ فصل تدزٓيب.

ٓ -ته اضتكطاع الطلف٘ مً مهافأٗ املتدزب.

-أٌ ٓهٌْ اليكل عل ٙختصصُ.األضاع .

 -ال حيل طلب ضلف٘ أخس ٚحت ٙتيكضٕ الطلف٘

 -مْافك٘ اجلَ٘ األخس ٚغسط لليكل.

األّىل.

أال ٓهٌْ املتدزب قد اجتاش (  )%50مًمتطلبات التخسج.

-

ٓته تْجُٔ املتدزب اىل اجلَ٘ اليت ضٔعنل بَا
يف الهلٔ٘ يف حال عكد التػػٔل.
ٓ -ته صسف مبلؼ التػػٔل غَسٓا( )20×30

العنلية مراجعة العيادة الطبية.
:

بتظله شكوى.
العنلية التقدو /
:

احلاج٘
.
التكدٓه عيد
:
ّقت

اإلجراء:

اإلجراء:

 -التكدو إىل املسغد التدزٓيب بالتظله.

ٓ -تْجُ املتدزب إىل إدازٗ الكبْل ّخدمات

ٓ -ته عسض التظله عل ٙزٜٔظ الكطه يف حال

املتدزبني للخصْل عل ٙمنْذج املساجع٘ للعٔادٗ.

عدو حلَا مً قبل املسغد التدزٓيب.

ٓ -تْجُ املتدزب إىل العٔادٗ ّعنل اإلجساٛ

ٓ -ته عسض املػهل٘ علّ ٙنٔل التدزٓب

الالشو مً قبل الطبٔب.

الختاذ الالشو.

 -يف حال قسز الطبٔب حاج٘ املتدزب إىل زاح٘

 -يف حال عدو اختاذ إجسا ٛخالل أضبْعني

حيضس التكسٓس مً قبل الطبٔب ّٓصّد بُ إدازٗ

ٓ،تكدو املتدزب إىل ّنٔل خدمات املتدزبني

الكبْل لٔختطب عرز.

بتظلنُ.

األحكاو:

األحكاو:

 -مساجع٘ العٔادٗ مابني احملاضسات إال للخاالت

 -التظله أّ الػهْ ٚلهل ما ميهً اٌ

الضسّزٓ٘.

ٓطٕ ٛللنتدزب ،أّ ٓػعس فُٔ بيكص أّ تعد

 -ال ٓته إعطا ٛاملتدزب إجاشٗ ألنجس مً ْٓو.

عل ٙحكْقُ.

ال تعد مساجع٘ العٔادٗ أثيا ٛاحملاضسات عرز إال
للخاالت الطاز.ٜ٘

