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ادتمارة طلب االدتعانة بمدتذار غير متفرغ
( للقطاع الخاص )
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أٔالً  :يعهٕيبد عٍ انجٓخ انطبنجخ

ٚعجأ ْزا انحقم يٍ قجم انجٓخ انطبنجخ

اسى انجٓخ :
ْ41ـ يصذسِ :
/
ربسٚخّ /
سقى رشخٛص انعًم :
انُشبط انز٘ رًبسسّ :
سقى انٕٓٚخ انٕطُٛخ :
اسى انًسزشبس سثبعٛب ً :
جٓخ عًم انًسزشبس :
انجبيعخ :
انكهٛخ :
انقسى :
َٕع االسزشبسح انًطهٕثخ :
عذد سبعبد انعًم انٕٛيٛخ :
ْ412ـ
/ /
سُخ ٔاحذح يٍ ربسٚخ
يذح االسزشبسح
/
/
إرا كبٌ انًسزشبس ٚعًم حبنٛب ً نذٖ انجٓخ انطبنجخ فٛحذد ربسٚخ اَزٓبء االسزشبسح انحبنٛخ :

ْ412ـ

عذد يشاد انزجذٚذ انسبثقخ
أسجبة طهت انزجذٚذ
رٕقٛع سئٛس انجٓخ انطبنجخ أٔ يٍ ُٛٚجّ
االسى :

انزٕقٛع :

انٕظٛفخ :

انزبسٚخ ْ412 / /ـ

ثبَٛب ً  :يعهٕيبد عٍ انًسزشبس :
ٚعجأ ْزا انحقم يٍ قجم انًسزشبس

/
/

انًؤْم انعهًٔ ٙربسٚخ انحصٕل عه: ّٛ
انشرجخ انعهًٛخ ٔربسٚخ انزع ٍٛٛعهٓٛب :
انزخصص :
انًسبًْبد انعهًٛخ ف ٙيجبل انزخصص (( ٚكزفٗ ثزكش يجٕٓد ٍٚعهً ٍٛٛيقجٕنٔ ٍٛفق انًعابٛٚش انعهًٛاخ انًطجقاخ فا ٙانجبيعاخ
سٕاء اَفشد انًسزشبس ثٓزا انجٓذ أٔ شبسك يعّ آخشٌٔ )) .
-4
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ْ412ـ
/ /
انزبسٚخ
انزٕقٛع :
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/
/

ْـ
ْـ
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ثبنثب ً يشئٛبد انجبيعخ :
َعى

ٚعجأ ْزا انحقم يٍ قجم انجبيعخ

ْم نذٖ عضٕ ْٛئخ انزذسٚس إجبصح رفشغ عهً: ٙ
ْ412 / /ـ
إرا كبَذ اإلجبثخ ثُعى فٛزكش ربسٚخ ثذاٚخ اإلجبصح :
َعى
ْم االسزشبسح انًشاد رقذًٓٚب رذخم ضًٍ يجبل رخصص عضٕ ْٛئخ انزذسٚس :
َعى
ْم ٚعًم حبنٛب ً عهٗ رقذٚى اسزشبسرّ نجٓخ أخشٖ - :
اسى انجٓخ إرا كبَذ اإلجبثخ ثُعى :
ْ412ـ
/
/
ربسٚخ َٓبٚخ االسزشبسح :
يذٖ انزضاو عضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثٕاججبرّ األسبسٛخ ف ٙانجبيعخ خالل اسزشبسارّ انسبثقخ  :يهزضو

توصية مجلس القسم
غير مؤيد
مؤيد
توقيع رئيس القسم

توصية مجلس الكلية
غير مؤيد
مؤيد
توقيع عميد الكلية

241هـ

241هـ

التاريخ

/

/

التاريخ

/

/

مؤيد

ال
ال
ال

غٛش يهزضو

مرئيات مدير الجامعة
غير مؤيد
التـوقيـع
التاريخ

/

/

241هـ

موافقة وزير التعليم العالي
غير موافق
موافق
التـوقيـع

التاريخ

3

/

/
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ذروطًاالدمشارةًوضوابطها ً
ً–ً1أنًقعملًادليمشارًيفًجمالًختصصهًوإنًؽانًفناكًخالفًبنيًرلوعةًاالدمشارةًواؾمىصصًػمذؽرًادلربراتً .
ً–ً2أنًقكونًاحلدًاألؼصىًؾالدمشارةًدنةًؼابلةًؾلمهدقدًً .
 ً–ً3تممًادلواػقةًعلىًاالدمشارةًواؾمهدقدًخبطابًؿنًوزقرًاؾمعلومًاؾعاؾيًبناءًًعلىًتوصوةًؿننًجملينيًاؾقينمًواؾكلونةًوت قوندًؿندقرًاواؿعنةًوًالً
جتوزًاالدمعاـةًب يًذىصًؼللًصدورًادلواػقةًعلوهًً .
ً–ً4أنًالًقمعارضًتقدقمًاالدمشارةًؿعًاؾواجلاتًاألدادوةًؾعضوًفوكةًاؾمدرقسًيفًاواؿعةًوخاصةًيفًاألـشطةًاؾماؾوةًً :
أً–ً أنًالًقنقصًاؾعبءًاؾمدرقييًؾعضوًفوكةًاؾمدرقسًعنًاحلدًاألدـىًيفًجاؿعمهًأوًؽلومهًوجينوزًادمنناءًأعضاءًفوكةًاؾمدرقسًاؾذقنً
قموؾونًأعماالًًإدارقةًيفًاواؿعةًأوًاؾكلوةًؿنلًاؾعمداءًواؾوؽالءًورؤداءًاألؼيامًًًوًؿدراءًؿراؽزًاؾلووثًؿنًفذاًاؾشرطًً .
بً–ًأنًقلمزمًعضوًفوكةًاؾمدرقسًباؾمواجدًيفًؿكملهًخاللًداعاتهًادلكملوةًً .

جً–ً أنًقلمزمًعضوًفوكةًاؾمندرقسًيفًاؾكلوناتًواألؼينامًاؾمطلوقونةًباؾمواجندًيفًاؾعوناداتًوادلىمنرباتًوؿراؽنزًاحلادنبًا ؾنيًو ؾن ًًًًًًًًًً
يفًاألوؼاتًادلىصصةًؾهًؿنًؼللًاؾقيمًأوًاؾكلوةًً .
دً–ً أنًقيافمًعضوًفوكةًاؾمدرقسًيفًعضوقةًوانًاؾقيمًواؾكلوةًً،وأنًحيرصًعلىًحضورًاجمماعاتًاؾلهانًوجلياتًمجوعًاجملاؾسً
اؾيتًقنمميًإىلًعضوقمهاًً .
ً–ً5أنًقكونًفناكًعائدًعلميًؿنًاالدمشارةًادلقدؿةًتنميًؼدراتًعضوًفوكةً اؾمندرقسًوتمنوأًأؿاؿنهًاؾةرصنةًء نراءًحصنولمهًاؾعلمونةًيفًاؾمطلون ً
اؾعمليًجملالًختصصهًً ً.
ً–ً6أنًالًقيافمًعضوًفوكةًاؾمدرقسًبمقدقمًادمشارتهًؾدىًأؽنرًؿنًجهةًواحدةًؿنًجهاتًاؾقطاعًاخلاصًيفًـةنسًاؾوؼنتًً..ؽمناًالًجينوزًؾعضنوً
فوكةًاؾمدرقسًأنًجيمعًبنيًتقدقمًادمشارتهًءحدىًجهاتًاؾقطاعًاخلاصًوبنيًخدؿاتهًاالدمشارقةًءحدىًاألجهزةًاحلكوؿوةًاؾيتًختضعً
ؾمنظومًؼراراتًجملسًاؾوزراءًاخلاصةًبهاًً ً.
ً–ً7الًجيوزًؾعضوًفوكةًاؾمدرقسًاالرتلاطًبعقدًعملًأوًادمشارةًإ اًؿاًحصلًعلىًإجازةًتةرغًعلميًً .
ً -ً 8علىًادليمشارًأنًققدمًؾوزقرًاؾمعلومًاؾعاؾيًتقرقراً ًدنوقاًًوؽذؾ ًعندًاـمهاءًؿدةًادمشارتهًعنًاألعمالًاؾيتًأٌزفاًخاللًػرتةًاالدمشارةً
وقزودًؿدقرًاواؿعةًبنيىةًؿنهًً ً.
 ً -ً 9وزارةًاؾمعلومًاؾعاؾيًأوًاواؿعاتًغريًؿيكوؾةًأوًؿعنوةًعنًأيًـزاعًأوًخالفًؼدًقنش ًبنيًعضوًفوكةًاؾمدرقسًوجهةًاؾقطاعًاخلاصًاؾيتً
تيمعنيًبهًً.
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