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 ت:ــــــــــــالذًباح
ّ

ً في الطىع الثالث.  ًمثل هظا الضلُل أصاة مغافلت لؾملُت جدػير واوؾلاص مؿابلاث الالخداق بالخيٍى

ت واإلاؾخمضة مً طغف وػاعة الخؾلُم الؾالي والبدث الؾلمي. ٌؿخجُب مدخىاه  للخىغُماث الؿاٍع

ت خيا ل ا لاإلاؾُىت طبل   جىت الخىغُمئط ٌؾخبر صلُل منهجي وؽملي، مىحه ئلى أؽػاء ل  الخىغُمُت الؿاٍع

ً في الطىع الثالث مً والظي  ،أحل الحطٌى ؽلى شهاصة الضهخىعاه واإلاخؾللت بىُفُاث جىغُم مؿابلت الخيٍى

جىت مً الخىغُم والخدىم ألامثل إلاسخلف مغاخل اإلاؿابلت بيل شفافُت.
ّ
ً الل

ّ
 ًمى

هماطج اإلاداغغ وألاهماط اإلاؾضة  ظا الضلُل، ًلض  هبهضف جىخُض ئحغاء وؾير اإلاؿابلاثو  هظلً

 مؿبلا لهظا القغع والتي ًيبغي اخترامها.

 جخجلى اإلاغاخل ألاؾاؾُت مً أحل الالخداق باإلاؿابلت خؿب الترجِب الخالي:

ّاإلاشحلت ألاوليت: 
 
ّ، حضيرالخ

 
ّالنـــــجان وؤلاعجىصيب الل

ّ.PROGRESيت الشكميت اإلاشحلت ألاولى: مشحلت ئًذاع الترشيحاث على مسخوى ألاسض

 .اإلاشحلت الثاهيت: مشحلت دساست ومعالجت اإلالفاث

ّاإلاشحلت الثالثت: مشحلت ئحشاء الامخحاهاث الكخابيت.

ّاإلاشحلت الشابعت: مشحلت اإلاصادكت وئعالن الىخائج النهائيت.

أحل  اإلاؿطغة مً الخذابير ألامىيت اإلاخضزلت وهظا الجهت الفاعلت صفت باليؿبت ليل مغخلت، جدضص

 اإلاغافلت لها.  والعملياثجأطير جضزالتهم 

 

 

 

 

 

 

ّ  
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ّألاوليت: شحلت اإلا
 
ّ، حضيرالخ

 
 النـــــجان وؤلاعجىصيب الل

 حؿبم هظه اإلاغخلت ول اإلاغاخل ألازغي، وجخمثل في:

ً في الطىع الثالث طبل   -1 لخيا  لا الشغوؼ في جىطِب لجان جىغُم مؿابلت الالخداق بالخيٍى

ت.  الخىغُمُت الؿاٍع

ش اإلاؿابلاث، مىاص الامخدان ومؾامالتها(  -2 الشغوؼ في وشغ اإلاؾطُاث اإلاخؾللت بيل مؿابلت )جىاٍع

ت.    في ئطاع اخترا  آلاحاٌ اإلاىطىص ؽليها في الخىغُماث الؿاٍع

 PROGRESمشحلت ئًذاع الترشيحاث على مسخوى ألاسضيت الشكميت  :اإلاشحلت ألاولى

هاصة ماؾتر أو شهاصة أحىبُت مؾاصلت والطلبت ألاحاهب الحائؼون الطلبت الحائؼون ؽلى ش :الجهت الفاعلت

ت ت الخؾاون والخباصٌ(. ؽلى شهاصة ماؾتر حؼائٍغ  )بشغط الحطٌى ؽلى عزطت مً طغف مضًٍغ

ا بىاؾطت أعغُت عكمُت وطىُت لػمان الخدىم آلامً الخذابير ألامىيت: في  ًخم ئًضاؼ الترشُداث خطٍغ

 فاث وغمان ؾالمت ؤلاحغاءاث.الؾملُت، مؿ حؿُير أمثل للمل

ّّ:العملياث

 الطلبت مضؽىون للدسجُل ؽبر الخط ؽلى الغابط الخالي: -1

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat 

 . ًخىحب ؽلى الطلبت ملئ مسخلف الاؾخماعاث وجأهُض حسجُلهم ؽلى مؿخىي ألاعغُت الغكمُت -2

 ( مإؾؿاث حامؾُت ؽلى اإلاؿخىي الىطني.04في أعبؿ) ًمىذ الطلبت ئمياهُت الترشح -3

 ًمىً للطلبت باؾخمغاع مخابؾت جطىع صعاؾت ملفاتهم ؽلى مؿخىي ألاعغُت الغكمُت. -4

 ًخىحب ؽلى الطلبت جأهُض ازخُاعاتهم وطبؿ الاؾخضؽاء مً أحل اإلاشاعهت في اإلاؿابلت. -5

 ومعالجت اإلالفاث مشحلت دساست :اإلاشحلت الثاهيت

بعذ الخذسج، هواب العمذاء  خىظيم )هواب مذساء الجامعاث اإلاكلفون بمااللجىت  :الجهت الفاعلت

ولجىت  اإلاكلفون بما بعذ الخذسج، اإلاذساء اإلاساعذون اإلاكلفون بما بعذ الخذسج، سؤساء ألاكسام،

ً في الذكخوساه(.  الخكٍو

ؽلى مؿخىي ألاعغُت الغكمُت، مؿ مغاؽاة الجضٌو الؼمني  جدضًض صوع ول حهت فاؽلت :الخذابير ألامىيت

ا  تخيا  ل لاإلادضص طبل  ّ.الخىغُمُت الؿاٍع

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
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ّّ:بعذ الخذسج واإلاذساء اإلاساعذون اإلاكلفون بما اإلاسىذة لىواب مذساء الجامعاث العملياث

ش  PROGRES ئصعاج اإلاؾطُاث اإلاخؾللت بيل مؿابلت ؽلى مؿخىي ألاعغُت الغكمُت -1 )جىاٍع

 ،ؿابلاث، جىطين اإلاؿابلاث، جدضًض مىاص اإلاؿابلاث(اإلا

 ،عكابت مطابلت اإلاؿابلاث -2

 عؤؾاء بؾض الخضعج، هىاب ؽمضاء اليلُاث اإلايلفىن بمابالخؾاون مؿ مخابؾت صعاؾت اإلالفاث ) -3

ً في الضهخىعاه(اكؿالا  ،  ولجىت الخيٍى

 اؾخسغاج اإلاؾطُاث )زاعج الخط(. -4

ّ:ألاكسام سؤساءياث ّوالعملياث اإلاسىذة لىواب عمذاء الكل

ت للملفاث ؽبر الخط وزاعج الخط )اؾخسغاج اإلاؾطُاث(.لاإلاؾا -1  جت ؤلاصاٍع

ً في الضهخىعاه للملفاث. -2  عكابت اإلاطابلت ومخابؾت مؾالجت لجىت الخيٍى

 صعاؾت الطؾىن. -3

ً في الذكخوساه العملياث ّ: اإلاسىذة لشؤساء ألاكسام ولجان الخكٍو

ً في الضهخىعاه  ًلي: ألاكؿا  بما عؤؾاءبالخيؿُم مؿ  جيلف لجىت الخيٍى

 اإلاؾالجت البُضافىحُت للملفاث. -1

 صعاؾت الطؾىن. -2

ً في الّضهخىعاه للمترشحين اإلالبىلين الحخُاػ  وشغ -3 اللىائم اإلاطاصق ؽليها مً طغف لجىت الّخيٍى

 الامخداهاث الىخابُت ؽلى اإلاىكؿ الالىترووي للمإؾؿت وفي أماهً ئحغاء اإلاؿابلت.

ت التي لها ؽالكت باإلاؿابلت مً طغف جدػير الىؾا -4  اللؿم. عئِـئل اإلااصًت والبشٍغ

 مشحلت ئحشاء الامخحاهاث الكخابيت: اإلاشحلت الثالثت

ّ
ً

ّئعذاد مواضيع الامخحان :أول

ً في الضهخىعاه، عئِـ اللؿم :الجهت الفاعلت وأؾاجظة أزغون مخسططىن مؾُىىن  أؽػاء لجىت الخيٍى

 ُت.مً طغف مضًغ اإلاإؾؿت الجامؾ

ّ:الخذابير ألامىيت

فان اإلاضعاء اإلاؿاؽضون وؽمضاء اليلُاث ومضعاء اإلاؾاهض ومؿإولي ألاكؿا ، مً مىطلم اختراػي،  -1

 ،مً أحل جأمين مىاغُؿ الامخداهاث الالػمت الاخخُاطاثمضؽىون ئلى اجساط وافت 
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أن  شحينمً أحل جفاصي جػاعب اإلاطالح، ال ًمىً ألي شخظ جغبطه ؽالكت كغابت مؿ أخض اإلاتر  -2

ً في الضهخىعاه، ئؽضاص اإلاىاغُؿ، جصحُذ  ًيىن غمً الطاكم اإلايلف بالخىغُم )لجىت الخيٍى

 أوعاق الامخدان، الحغاؾت، الدشفير...(.

ّّ:العملياث

 ا.ضباخ  ص(  00و 8)ًى  ئحغاء اإلاؿابلت ؽلى الؿاؽت الثامىت  ًخم جدػير اإلاىغىؼ الخاص بيل امخدان

 )خػىع الؾملُت لهظه  غمان الؿير الحؿًالضهخىعاه  مؿابلت جىغُمًخىحب ؽلى أؽػاء لجىت 

ً في الضهخىعاه، عئِـ اللؿم، ؤلامياهُاث اإلاخاخت،  أؽػاء لجىت ئؽضاص مىاغُؿ الامخدان، لجىت الخيٍى

 اخترا  كىاؽض أزالكُاث اإلاهىت...(.

ً في الّضهخىعاه، بمؿاؽضة أؾاجظة  باليؿبت ليل امخدان، -1 ً ًيلف أؽػاء لجىت الّخيٍى آزٍغ

 8)ابخضاء مً الؿاؽت الثامىت  مخسططين مؾُىين مً طغف مضًغ اإلاإؾؿت الجامؾُت باؽضاص،

بخصحُذ همىطجي مؿ حضٌو جىلُط  تمغفل ( مىاغُؿ،03زالزت ) ،ًى  اإلاؿابلت اضباخ   ص( 00و

  ،مفطل

)ممض ى مً طغف عئِـ اللؿم  فىع ئؽضاص ألاؾئلت ًخم وغؾها صازل عغف مقلم ومسخى  -2

ً في الضهخىعاه(وعئِـ لجى ًدخفػ به لضي عئِـ اللؿم ئلى فاًت جىكُذ ئحغاء  ت الخيٍى

 ،الامخداهاث الىخابُت

ً في الضهخىعاه وعئِـ  -3 ًخم ئمػاء مدػغ ئؽضاص مىاغُؿ الامخدان مً طغف عئِـ لجىت الخيٍى

( وئعؾاله ئلى هائب ؽمُض اليلُت أو اإلاضًغ اإلاؿاؽض 1 اسخماسة همورحيت: وثيلت سكماللؿم )

 إلايلف بما بؾض الخضعج.ا

ّعمليت اللشعت لسحب موضوع الامخحان :اثاهيًّ

ً في الضهخىعاه، عئِـ اللؿم واإلاترشحىن اإلاؾُىىن لهظا القغع. :الجهت الفاعلت  عئِـ لجىت الخيٍى

ّ: الخذابير ألامىيت

أزغي اجطاٌ ًجب ؽلى اإلاترشحين اإلاؾُىين مً أحل اللغؽت جغن أصواتهم اإلادمىلت وول وؾُلت  -1

 بالحغاؾت. ضي اإلايلفينل

ً في الضهخىعاه -2  اللؿم،وعئِـ  ًغافم اإلاترشحين اإلاؾُىين مً أحل اللغؽت، عئِـ لجىت الخيٍى

 مىاغُؿ الامخدان. طبؿ مً أحل السحب، ئلى كاؽت

ً في الذكخوساه وسئيس اللسمًلوم : العملياث ّ:بـ سئيس لجىت الخكٍو

 مترشح ليل جسطظ(. )ازخُاع  الؾشىائي إلاترشح بدؿب الخسطظ الازخُاع  -1

الازخُاع الؾشىائي للاؽت الامخداهاث لللُا  بسحب اللغؽت إلاىغىؼ امخدان الخسطظ، بدػىع  -2

ً في الضهخىعاه ئطالؼ اإلاترشحين  جب ؽلى عئِـ لجىت الخيٍى اإلاترشحين اإلاؾُىين لهظا القغع، ٍو

لخفاصي أي  اإلاؾُىين ؽلى ألاعغفت اإلاقللت واإلاسخىمت والخأهض مً فُاب أي ؽالماث زاضت

 مداوالث فش.
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ين( ألازغي فخذ ألاعغفت  -3 ىين للخأهض مً وحىص ُومؾاًىتها بغفلت اإلاترشحين اإلاؾ )الغغفين الازٍغ

ين مػمىن )اهدباه الا ًلغا اإلاترشح اإلاؾ اإلاىاغُؿ ألازغي وؽض  مطابلتها للمىغىؼ اإلاسخاع

 .مىغىؼ الامخدان(

 (.2 حيت: وثيلت سكماسخماسة همورملئ مدػغ ازخُاع مىغىؼ الامخدان ) -4

ّ
ً
ّا: وسخ موضوع الامخحان: ثالث

ً في الضهخىعاه، عئِـ اللؿم واإلاترشحىن اإلاؾُىىن لهظا القغع. :الجهت الفاعلت  عئِـ لجىت الخيٍى

ّ :الخذابير ألامىيت

 ًمىؿ اجطاٌ الجهت الفاؽلت مؿ الىؾط الخاعجي. -1

 ًمىؿ فُاب أخض الجهاث الفاؽلت ولى وان عغفُا. -2

والاخخفاظ به  ضلُتواليسخت ألا  ٍط مً آلالت الطابؾت الخاص باإلاىغىؼ اإلايؿىراؾترحاؼ الشغ  -3

ؽلى مؿخىي اللؿم في عغف مقلم ومسخى  )ممض ى مً طغف عئِـ اللؿم وعئِـ لجىت 

ً في الضهخىعاه(.  الخيٍى

ّ:العملياث

يافي الؾضص اإلاطلىب وال بقُت طبؿ بىلل مىغىؼ الامخدان ئلى كاؽت السحب، جلى  الجهت الفاؽلت -1

 (.2 وزُلت عكم مً اليسخ )ًجب أن ٌشاع ئلى ؽضص اليسخ اإلاطبىؽت في الاؾخماعة الىمىطحُت:

ً في الضهخىعاه اؾخؾاصة مىاغُؿ الامخدان الؼائضة )اإلاخبلُت(  -2 ًخىحب ؽلى عئِـ لجىت الخيٍى

)ًجب أن ٌشاع ئلى ؽضص اليسخ اإلاخبلُت في  وئؽاصتها ؽىض اهتهاء الامخدان ئلى عئِـ اللؿم

 (.2وزُلت عكم ؾخماعة الىمىطحُت:الا 

 

ّا: اهطالق الامخحان الكخابي سابعًّ

ً في الضهخىعاه، عئِـ اللؿم واإلايلفىن  :الجهت الفاعلت  الحغاؾت.بعئِـ لجىت الخيٍى

ّ: الخذابير ألامىيت

 ،الخطبُم الطاع  لللاهىن الضازلي لالمخداهاث مؿ غغوعة الالتزا  بالخضابير الصحُت -1

 ،لخسطظ ؽلى مؿخىي حمُؿ اللاؽاث واإلاضعحاث في هفـ الخىكُذاهطالق امخدان ا -2

ًجب زخم ول أوعاق الامخداهاث واإلاؿىصاث مؿبلا مً طغف هائب الؾمُض أو اإلاضًغ اإلاؿاؽض  -3

 اإلايلف بما بؾض الخضعج )الجامؾت واإلاغهؼ الجامعي( و/أو مً طغف عئِـ اللؿم )اإلاضعؾت(.

ّ:العملياث

ً في الضهخىعاه وعئِـ اللؿم(،مىذ عزطت اهطالق الامخدان الى -1  خابي )عئِـ لجىت الخيٍى

  ،حؾُين الحاعؽ اإلاؿإوٌ ؽً اللاؽت -2
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 ،جىػَؿ ألاؾئلت )اإلايلفىن بالحغاؾت( -3

اث الحػىع ) -4  ،(3 اسخماسة همورحيت: وثيلت سكمملئ بطاكت مغاكبت هٍى

غ مدػغ الحغاؾت -5  ،(4 اسخماسة همورحيت: وثيلت سكم) جدٍغ

 ،( صكُلت بؾض جىػَؿ مىاغُؿ الامخدان15زمؿت ؽشغ ) ؽض  كبٌى أي جأزير ًخجاوػ  -6

( صكُلت ؽلى بضاًت 30ؽض  الؿماح للمترشحين بمقاصعة كاؽت الامخدان ئال بؾض مغوع زالزىن ) -7

 الامخدان.

 ٌؾض ملص ى مً اإلاؿابلت وّل مترشح لم ًجخاػ الامخداهين الىخابُين. -8

ّا: نهاًت الامخحان الكخابيخامًسّ 

ً في الضهخىعاه، واإلايلفىن بالحغاؾت.عئِـ  :الجهت الفاعلت  لجىت الخيٍى

ّ: الخذابير ألامىيت

1-  ً ؽض أوعاق الامخدان مً طغف اإلاؿإوٌ ؽً الحغاؾت والخأهض منها مً طغف عئِـ لجىت الخيٍى

 ،في الضهخىعاه

اإلاترشحين بػغوعة ئؽاصة وعكت الامخدان زالُت مً أي ئشاعة مميزة )اؾخؾماٌ  الخأهُض ؽلى -2

 ،، ألازػغ، ...ممىىؼ( كبل مقاصعة كاؽت الامخداناللىن ألاخمغ

)فش، مداوالث ؤلاعبان، الؿلىن الؿيئ للميلفين بالحغاؾت(،  في خالت حسجُل ازخالالث -3

غ ًىحه ئلى لجىت  ًخىحب ؽلى اإلاؿإوٌ ؽً الحغاؾت ؤلاباـل الفىعي ؽً هظه الخجاوػاث بخلٍغ

 الخىغُم.

ّ:العملياث

ً في الضهخىعاه،حؿلُم أوعاق الامخدان ئلى عئِـ ل -1  جىت الخيٍى

 ئلى عئِـ اللؿم. حؿلُم مدػغ الحغاؾت -2

اث الحػىع بؾض اهتهاء الامخدان الثاوي ئلى عئِـ اللؿم. -3  حؿلُم بطاكت مغاكبت هٍى

ّا: حشفير أوساق الامخحان:سادًسّ

ً في الضهخىعاه وأؽػاء زلُت ؤلاففاٌ :الجهت الفاعلت  .عئِـ لجىت الخيٍى

ّ:الخذابير ألامىيت

 عاق الامخدان مً طغف الؾػى اإلاؿإوٌ ؽً زلُت ؤلاففاٌ كبل حشفيرها. ؽض أو  -1

ً في الضهخىعاه. -2  ؽض ألاوعاق اإلاشفغة مً طغف عئِـ لجىت الخيٍى

ت اإلاترشحين في -3  جدفػ لجىت الاففاٌ أحؼاء أوعاق الامخدان التي جدمل اإلاؾلىماث اإلاخؾللت بهٍى

ً في الضهخىعاه ؽىض عفؿًخم فخدها ئالفي خػىع عئِـ وأؽػ أعغفت مقللت، وال  اء لجىت الخيٍى

 ؤلاففاٌ. 

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  8صفحت  كٍو

ّ:العملياث

 حشفير ألاوعاق فىع اهتهاء ول امخدان بدؿب همىطج مؾض مؿبلا مً طغف زلُت ؤلاففاٌ، -1

ً في الضهخىعاه، -2  ئعحاؼ ألاوعاق اإلاشفغة ئلى عئِـ لجىت الخيٍى

 جدُين ملف الدشفير.  -3

ّ)علب نهاًت كل امخحان( جصحيح ألاوساق ا:سابعًّ

ً في الضهخىعاه وألاؾاجظة اإلاصححين. :الجهت الفاعلت  عئِـ لجىت الخيٍى

ّ:الخذابير ألامىيت

 ؽض أوعاق الامخدان مً طغف اإلاصححين. -1

ّ:العملياث

ىػؼ أوعاق الامخدان ؽلى اإلاصححين،  -1 ً في الضهخىعاه ؽملُت الخصحُذ ٍو ًىغم مؿإوٌ لجىت الخيٍى

شطب  ؿ غغوعة ئؽالمهم بؾض  ئصعاج أي مالخغاث،هما ًلى  بخؾُين مؿإوٌ باليؿبت ليل ماصة، م

 ،أو جىلُط ؽلى أوعاق الامخدان

جسػؿ أحىبت اإلاترشحين ئلى جصحُذ مؼصوج، وحؾخبر الّىلطت اإلامىىخت خطُلت مؾّضٌ الّىلطخين، في  -2

( هلاط، وفي خالت وحىص فاعق بين 03خالت وحىص فاعق بين الّخصحُدين ًلّل ؽً زالر )

( هلاط، ًخّم اللُا  بخصحُذ زالث. وفي هظه الحالت، حؾّض 03ًفىق زالر ) الّخصحُدين ٌؿاوي أو 

الر، حؾّض 
ّ
ا، وئطا حؿاوث الفغوق بين الؾالماث الث الؾالمت الّنهائُت مؾّضٌ الؾالمخين ألاهثر جلاعب 

 ،الؾالمت الّنهائُت مؾّضٌ أؽلى الؾالمخين اإلاخدّطل ؽليها

شغؼ، ؽلب اهتهاء ؽملُت الّخصحُذ، -3 ضض الؾالماث اإلامىىخت للمترشحين في مدػغ، مؿ مغاؽاة في ع  ٌُ

وثيلت  -بطاكت الخصحيح الثاوي، 8 سكم وثيلت -الخصحيح ألاوّلكىاؽض الّؿٍغت وؤلاففاٌ )بطاكت 

 ،(10 سكم وثيلت -بطاكت الخصحيح الثالث، وؽىض الاكخػاء 9سكم 

ً في الضهخىعاه  -4 صحُدين )أو الخصحُداث بغضض ؽالماث الخ بكل عىاًتًلى  مؿإوٌ لجىت الخيٍى

ً في  ،(11وثيلت سكم ) العالماث النهائيت تبطاكفي  الثالر( وبحضوس أعضاء لجىت الخكٍو

 ،الذكخوساه، وهزا لخفادي أي أخطاء محخملت

ً في الضهخىعاه مدػغ الخصحُذ  -5 ؽلب الاهتهاء مً الخصحُدين، ًدغع مؿإوٌ لجىت الخيٍى

 لجىت الخصحُذ.مً طغف  واإلامض ى (5 اسخماسة همورحيت: وثيلت سكم)

ّ
ً
ت وسفع ؤلاغفال: )بحسب جخصصاث شعبت اإلاسابلت( ا: اإلاذاولثثامى ّالسٍش

ً في الضهخىعاه، أؽػاء زلُت ؤلاففاٌ :الجهت الفاعلت  ومؿإولي ألاكؿا  اإلاؾىُت. أؽػاء لجىت الخيٍى

ّ:الخذابير ألامىيت

 ،وعاق الامخداهينالؾالماث اإلاغضىصة في بطاكت الخىلُط الؾامت مؿ أ ملاعهت -1

 للوعاق. الدشفير ومطابلخه مغاكبت -2

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  9صفحت  كٍو

ّ:العملياث

غ -1  البطاكاث الؾامت في ملف الدشفير، جدٍغ

 ،خؿاب اإلاؾضالث الؾامت -2

 ،الترجِب خؿب صعحت الاؾخدلاق -3

ت -4 ً في الضهخىعاه وأؽػاء  اإلاضاوالث الؿٍغ بدػىع مؿإولي ألاكؿا  اإلاؾىُت، أؽػاء لجىت الخيٍى

 ،زلُت ؤلاففاٌ

 ،(6اسخماسة همورحيت: وثيلت سكم ) اإلاضاوالث الؿٍغتػغ جدٍغغ مد -5

ً في الضهخىعاه وأؽػاء زلُت  -6 عفؿ ؤلاففاٌ بدػىع مؿإولي ألاكؿا  اإلاؾىُت، أؽػاء لجىت الخيٍى

  ،ؤلاففاٌ

ً في  -7 ؤلاؽالن ؽً اللائمت الاؾمُت للىاجحين بدػىع مؿإولي ألاكؿا  اإلاؾىُت، أؽػاء لجىت الخيٍى

 ،ت ؤلاففاٌالضهخىعاه وأؽػاء زلُ

ً في الضهخىعاه  -8 ئؽضاص مدػغ اإلاضاوالث باللائمت ؤلاؾمُت اإلامض ى مً طغف عئِـ لجىت الخيٍى

واإلاخػمً جأشيرة اإلاجلـ الؾلمي لليلُت)الجامؾت( أو اإلاجلـ الؾلمي للمؾهض )اإلاغهؼ الجامعي( أو 

 (.7 اسخماسة همورحيت: وثيلت سكملؿم )اإلاضعؾت(.  )لاللجىت الؾلمُت ل

 تـج النهائيـالن الىخائـ: اإلاصادكت وئعالشابعت اإلاشحلت

ؽلى مؿخىي ضعؾت الؾلمي للم طغف اللجىت الؾلمُت لللؿم/اإلاجلـاإلاطاصكت ؽلى الىخائج مً  -1

 ، اإلاضاعؽ

ؽلى مؿخىي  /اإلاجلـ الؾلمي للمؾهض لللؿم اإلاطاصكت ؽلى الىخائج مً طغف اإلاجلـ الؾلمي -2

 .اإلاغاهؼ الجامؾُت

ـ الؾلمي  لللؿممً طغف اإلاجلـ الؾلمي اإلاطاصكت ؽلى الىخائج  -3  .الجامؾتؽلى مؿخىي لليلُت /اإلاجل

وشغ اللائمت ؤلاؾمُت ؽلى اإلاىكؿ الخاص         ئج مً طغف لجىت الخىغُمؤلاؽالن ؽً الىخا -4

باإلاإؾؿت اإلاإهلت ليامل اإلاترشحين الظًً شاعوىا في الامخداهاث الىخابُت للمؿابلت، مغجبت ؽلى 

الّخسطظ، مؿ جبُان مالخغت "هاجح" أو "عاؾب" صون وشغ اإلاؾضالث  أؾاؽ الجضاعة وخؿب

 .اإلادطل ؽليها

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  11صفحت  كٍو

............... اإلاسابلت بعىوان السىت الجامعيتمحضش ئعذاد مواضيع   

 الوثيلت سكم1: 

ً في الضهخىعاهوفي ًى  ................. مً في ؾىت ..............    .............. شهغ ................. احخمؾذ لجىت الخيٍى
........................................................................................................................................................................... 

 ............................................................. كؿم: ........................................................ :اليلُت/ اإلاؾهض/ اإلاضعؾت

 ........................................................... ............. الشؾبت:..................................................................... اإلاُضان:

 ........................................................................................................................................................ الخسطظ:

 مً أحل ئؽضاص اإلاىاغُؿ الثالزت بخصحُداث همىطحُت وحضاٌو جىلُط مفطلت باليؿبت ليل امخدان:

 امخدان اإلااصة اإلاشترهت للشؾبت. الامخحان ألاول:

 امخدان الخسطظ. الثاوي:الامخحان 

 : معذي مواضيع الامخحانأللاب وأسماء 
1.ّ
2.ّ

.3 
4.ّ

ّالامخحانالامخحان ألاول: عىوان 

 : معذي مواضيع الامخحانأللاب وأسماء 
1.ّ

.2ّ

.3ّ
4.ّ

ّالامخحانعىوان : 1 الامخحان الثاوي: الخخصص

 1.ّ
.2ّ
.3ّ
4. 

 الامخحانعىوان : 2 الامخحان الثاوي: الخخصص

1.ّ
.2ّ
.3ّ
4. 

 الامخحانعىوان : 3 الخخصص :الامخحان الثاوي

ّمالحظت: ئضافت جخصصاث أخشى ئن وحذث. 

خ ّ  ّ../ ...... ..../  .... بخاٍس

ّ                                            ّّسئيس اللسم ّكخوساهمسإول لجىت الخكوًٍ في الذ 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  12صفحت  كٍو

 ساه محضش هخائج اللشعت الخاصت بسحب موضوع مسابلت الذكخّو

 ......./........ بعىوان السىت الجامعيت

2ّ الوثيلت سكم

ّ

ّ
 
 .........................................................................................ّيت/ اإلاعهذ الكل

 .........................................................................................ّاللسم 

 ......................................................................................... اإلايذان 

 ......................................................................................... الشعبت

ّالخخصص

1- ................................................................................... 
2- ................................................................................... 
3- ................................................................................... 
4- ................................................................................... 

ّ: أثىاء امخحان اإلاادة اإلاشتركت/الخخصص

ش  ............................ )اللاؽت( .................... ميان ئحغاء السحب :ؽلى الؿاؽت .............................: بخاٍع

( مً طغف مترشح مؾين ؽشىائُا باليؿبت 03جم ئحغاء سحب اللغؽت إلاىغىؼ مً بين اإلاىاغُؿ الثالزت)
ً في الضهخىعاه  ليل جسطظ،  وعئِـ اللؿم.وبدػىع مؿإوٌ لجىت الخيٍى

ّ:ااإلاترشحون اإلاعيىون عشوائًيّ

 للب واسم اإلاترشح
سكم بطاكت الخعٍشف 

ّالوطىيت
خ ومكان  جاٍس

ّؤلاصذاس
ّجوكيع اإلاترشحّالخخصص

ّّّ1ّّ

ّّّ2ّّ

ّّّ3ّّ

ّّّ4ّّ

ً وجأكذوا مً اخخالف  ٌشهذ اإلاترشحين اإلاعيىين لسحب اللشعت بأنهم اطلعوا على اإلاوضوعين آلاخٍش
ّالثت.اإلاواضيع الث

خ  ../ ...... ..../  .... بخاٍس

ّ                                            ّّسئيس اللسم  هكخوسامسإول لجىت الخكوًٍ في الذ 
 

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  13صفحت  كٍو

ت والحضوس   ........./...... بعىوان السىت الجامعيت بطاكت مشاكبت الهٍو

ّ:3الوثيلت سكم 

ّ

ّ
 
 .........................................................................................ّيت/ اإلاعهذ الكل

 ّماللس

 ......................................................................................... اإلايذان 

 ......................................................................................... الشعبت

 .........................................................................................ّالخخصص

 

ت والحضوس في الامخحان ّبطاكت مشاكبت الهٍو
ّاللاعت:

ّ

 الشكم
للب واسم 

ّاإلاترشح
سكم 

ّالطاولت
سكم بطاكت 
ف  الخعٍش
ّالوطىيت

الامخحان 
ّألاوّل

 الخوكيع 
الامخحان 

 الثاوي
ّالخوكيع

1ّّّّّّّّ

2ّّّّّّّّ

3ّّّّّّّّ

4ّّّّّّّّ

5ّّّّّّّّ

6ّّّّّّّّ

7ّّّّّّّّ
 

 

خ  ../ ...... ..../  .... بخاٍس
 

ّجوكيع اإلاكلفين بالحشاستّّّّّعً الحشاست اسم وللب اإلاسإول

 

 

 

  



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  14صفحت  كٍو

 ......./........ بعىوان السىت الجامعيت محضش الحشاست

ّ: 4الوثيلت سكم 

 

 .....................................: ..............................................................................................................اليلُت/ اإلاؾهض

 ........................................اللؿم:   ....................................................................................................................

ّ.......................................................................الشؾبت: ............................ : ...........................................اإلاُضان

 ........................................................................................................................................................ الخسطظ:

 

ّمحضش الحشاست

ش:  .......  ...............................جاٍع

 امخدان:  ...................................................................................................

 ...................................................... الخىكُذ: ..............اللاؽت: ................

 : اإلاترشحين

 ............................................................................................................................ ؽضص اإلاسجلين:

:ً  .......................................................................................................................... ؽضص الحاغٍغ

 .............................................................................................................................. ؽضص القائبين:

 ...............................: ............ؽضص أوعاق الامخدان اإلاؿلمت

 ................................................................................................................................................................: مالخغاث

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 :جىكُؿ الحغاؽ

1-  .......................................................... 
2- .......................................................... 
3- .......................................................... 

 
خ ّجوكيع اإلاسإول عً الحشاست                                                 ../ ...... ..../  .... بخاٍس

 

 

 

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  15صفحت  كٍو

 ............... بعىوان السىت الجامعيت محضش الخصحيح

 الوثيلت سكم5: 

 ..................................................................................................................: .................................اليلُت/ اإلاؾهض

  .................................... ..........................................................................................: ................................اللؿم

ّ.......................................................................ؾبت: الش: ....................................................................... اإلاُضان

 ........................................................................................................................................................ الخسطظ:
ّ

 مخحىيناإلاترشحين اإلا عذد 
أللاب وأسماء 

 اإلاصححين

عذد أوساق 
الامخحان التي 

خضعذ لخصحيح 
 ثالث

ّاإلاالحظت

ّ ............. الامخحان ألاول:

1- 

2- 

3- 

4- 

ّّ

ّ:الثاويالامخحان 

ّ............. :1الخخصص
ّ

1- 

2- 

3- 

4- 

ّّ

ّ:الثاويالامخحان 

ّ............. :2الخخصص
ّ

1- 

2- 

3- 

4- 

ّّ

ّ:الثاويالامخحان 

 ............. :3الخخصص
ّ

1- 

2- 

3- 

4- 

ّّ

ّ:الثاويالامخحان 

ّ............. :4الخخصص
ّ

1- 

2- 

3- 

4- 

ّّ

 

خ ّ  ّ../ ...... ..../  .... بخاٍس

ّ                                            ّّسئيس اللسم  كخوساهمسإول لجىت الخكوًٍ في الذ 
 

 

 

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  16صفحت  كٍو

ت  ............... جامعيتبعىوان السىت ال محضش اإلاذاولث السٍش
 

ّ: 6الوثيلت سكم

...............، اإلاخؾللت بىُفُاث جىغُم مؿابلت الالخداق .........اإلاإّعزت في  ................ ما للمظهغة عكجطبُل  
ً في الطىع الثالث مً أحل الحطٌى ؽلى شهاصة الضهخىعاه بؾىىان الؿىت الجامؾُت  بالخيٍى

ت:................  .........، احخمؾذ مً أحل اوؾلاص اإلاضاوالث الؿٍغ
  .................................................................................................... في الذكخوساه:لجىت الخكوًٍ  -1

................ ........................................................................................: ................................................اليلُت/ اإلاؾهض
 ................  ...................................................................................................................................: .................اللؿم
ّ............................................................................الشؾبت: ........................... : ............................................اإلاُضان

 الخوكيع الكليت أو اإلاعهذ ألاصليين الشجبت الللب والاسم 

ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ

 

 خليت ؤلاغفال اإلاخكوهت مً:  -2

عهذ ألاصليينالكليت أو اإلا الشجبت الللب والاسم   الخوكيع 

ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ

 أؾفغث اإلاضاولت ؽً الىخائج الخالُت )بدؿب صعحت الاؾخدلاق(: 

 الترجيب
سمز الامخحان 

 ألاوّل
 العالمت

سمز الامخحان 
 الثاوي

 الىديجت اإلاعذل العام العالمت

1 ّّّّّّ

2 ّّّّّّ

3 ّّّّّّ

4 ّّّّّّ

5 ّّّّّّ

خ ّ  ّ......../  ..../  .... بخاٍس

ّ                                            ّّسئيس اللسم ّكخوساهمسإول لجىت الخكوًٍ في الذ 

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  17صفحت  كٍو

 محضش اإلاذاولث باللائمت ؤلاسميت )سفع ؤلاغفال( 
 ......./........ بعىوان السىت الجامعيت

ّ:7الوثيلت سكم 

...............، اإلاخؾللت بىُفُاث جىغُم مؿابلت الالخداق .........اإلاإّعزت في  ................ ا للمظهغة عكمجطبُل  
ً في الطىع الثال ث مً أحل الحطٌى ؽلى شهاصة الضهخىعاه بؾىىان الؿىت الجامؾُت بالخيٍى

ت................  :.........، احخمؾذ مً أحل اوؾلاص اإلاضاوالث الؿٍغ
  .................................................................................................... لجىت الخكوًٍ في الذكخوساه: -3

 .... ..................................................................................................: ..................................................لُت/ اإلاؾهضالي
 .............  ................................................................................................: .......................................................اللؿم
ّ............................................................................الشؾبت: : ....................................................................... اإلاُضان

ّ...........................................................................الشؾبت: : ....................................................................... اناإلاُض

 الخوكيع الكليت أو اإلاعهذ ألاصليين الشجبت الللب والاسم 
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ

 

 إلاخكوهت مً: خليت ؤلاغفال ا -4

 الخوكيع الكليت أو اإلاعهذ ألاصليين الشجبت الللب والاسم 
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ
ّّّّ

  أؾفغث ؽملُت عفؿ ؤلاففاٌ ؽً الىخائج الخالُت )بدؿب صعحت الاؾخدلاق(:

سمز الامخحان  الترجيب
 ألاوّل

سمز الامخحان 
 الىديجت اإلاعذل العام الاسم والللب الثاوي

1 ّّّّّ

2 ّّّّّ

3 ّّّّّ

4 ّّّّّ

5 ّّّّّ

خ ّ  ّ../ ...... ..../  .... بخاٍس

ّ                                            ّّسئيس اللسم  كخوساهمسإول لجىت الخكوًٍ في الذ 
1-  

 



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  18صفحت  كٍو

 :8الوثيلت سكم 

ّ.........../.......... بالخكوًٍ في الذكخوساه بعىوان السىت الجامعيت لاللخحاقاإلاسابلت الوطىيت 

ّالكليت/اإلاعهذ: 

ّاللسم:

ّاإلايذان:

ّالشعبت:

ّالخخصص:

 امخحان:

 

  

ّوسكت الخىليط باليسبت لالمخحان ألاوّل

ألاوّلالخصحيح  سمز ؤلاغفال الشكم  

1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
   

خ:  ّ....................................الخاٍس

 سئيس لجىت الخكوًٍ في الذكخوساهّّّّّّاإلاصحح: 

  



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  19صفحت  كٍو

ّ:9الوثيلت سكم 

ّ.........../.......... بالخكوًٍ في الذكخوساه بعىوان السىت الجامعيت لاللخحاقاإلاسابلت الوطىيت 

ّالكليت/اإلاعهذ: 

ّاللسم:

ّاإلايذان:

ّالشعبت:

ّالخخصص:

 امخحان:

 

  

ّالثاويسكت الخىليط باليسبت لالمخحان ّو

الثاويالخصحيح  سمز ؤلاغفال الشكم  

1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
   

خ:  ّ....................................الخاٍس

 وًٍ في الذكخوساهسئيس لجىت الخكّّّّّّاإلاصحح: 

ّ  



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  20صفحت  كٍو

ّ:10الوثيلت سكم 

ّ........../........... بالخكوًٍ في الذكخوساه بعىوان السىت الجامعيت لاللخحاقاإلاسابلت الوطىيت 

ّالكليت/اإلاعهذ: 

ّاللسم :

ّاإلايذان:

ّالشعبت:

ّالخخصص:

 امخحان:

 

   

ّالثالثوسكت الخىليط باليسبت لالمخحان 

الثالثالخصحيح  سمز ؤلاغفال الشكم  

1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  

خ:  ّ....................................الخاٍس

 سئيس لجىت الخكوًٍ في الذكخوساهّّّّّّاإلاصحح: 

ّ

ّ  



ّمسابلاث الالخحاق بالجىظيم  اثدليل ئحشاء
 
الثخ

 
وس الث

 
ً في الط  21صفحت  كٍو

ّ:11الوثيلت سكم 

ّ........./............ الخكوًٍ في الذكخوساه بعىوان السىت الجامعيتب لاللخحاقاإلاسابلت الوطىيت 

ّالكليت/اإلاعهذ: 

ّاللسم:

ّاإلايذان:

ّالشعبت:

ّالخخصص:

 امخحان:

 

   

 مع ؤلاغفال ؤلاحماليت وسكت الخىليط

ؤلاغفالسمز  الشكم  العالمت النهائيت الخصحيح الثالث الخصحيح الثاوي الخصحيح ألاوّل 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        

   
خ:  ّ....................................الخاٍس

 هسئيس لجىت الخكوًٍ في الذكخوسا

 


