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 الطالب الزائر:

انطبنت انضائش ْٕ انز٘ ٚقٕو ثذساعخ ثؼض انًقشساد فٙ خبيؼخ أخشٖ أٔ فٙ فشع 

 يٍ فشٔع اندبيؼخ انتٙ ُٚتًٙ إنٛٓب دٌٔ تسٕٚهّ.

 الطالب الزائر إىل خارج اجلامعة:
  ُ٘ٚتًٙ إنّٛ انطبنت ثدبيؼخ أو انقشٖيٕافقخ انقغى انز. 

  ٙيٕافقخ انقغى انًقذو نهًقشس انًُبظش يٍ ثبندبيؼخ انتٙ ٚشغت انطبنت ف

انذساعخ ثٓب، ٔرنك يششٔط ثأٌ تتطبثق يفشداد انًقشس انز٘ ٚشغت انطبنت 

 .فٙ دساعتّ خبسج اندبيؼخ يغ َظٛشِ انًٕخٕد داخم اندبيؼخ

  ًيٍ ػذد ٔزذاد يتطهجبد 02ألكثش يٍ ال ُٚغًر نهطبنت ثبنذساعخ صائشا %

 .انتخشج ثدبيؼخ أو انقشٖ، ٔٚتسًم انطبنت انُتٛدخ فٙ زبل ثجٕد ػكظ رنك

 ًًُٙٚخصص نهطبنت ٔفقبً نًؼذنّ األكبد  .ال ُٚغًر ثتدبٔص انُصبة ان

 أٌ ٚكٌٕ انطبنت قذ تدبٔص يتطهت انًقشس ثُدبذ ٔرنك ٔفقبً نخطتّ انذساعٛخ. 

 ت انطبنت فٙ دساعتّ ُيكبفئبً أٔ أكثش فٙ ػذد أٌ ٚكٌٕ انًقشس انز٘ ٚشغ

ًُقشس انًؼبدل فٙ خطخ انطبنت  .ٔزذاتّ نؼذد انٕزذاد انذساعٛخ نه

  ٚغهى انطبنت خطبثبً سعًٛبً يٍ ػًبدح انقجٕل ٔانتغدٛم يسذد ثّ انًقشساد

انتٙ ًٚكٍ نهطبنت دساعتٓب ٔيسذد ثّ اندبيؼخ انتٙ ٚشغت انطبنت انذساعخ 

 .ثٓب
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 فصم انذساعٙ ُٚسضش انطبنت أصم َتبئح انًقشساد انتٙ دسعٓب ثؼذ اَتٓبء ان

نؼًبدح انقجٕل ٔانتغدٛم ٔرنك خالل أعجٕػٍٛ يٍ ثذء انذساعخ فٙ انفصم 

 .انز٘ ٚهٙ فتشح دساعتّ كطبنت صائش

 ( ٗأٔ أكثش02تُؼبدل انًقشساد انتٙ زصم فٛٓب انطبنت ػه )%. 

 ذ فٙ انفصم انذساعٙ ُٚشصذ نهطبنت َتٛدخ )يغ( أ٘ يؼبدنخ خبسخٛخ، ٔتُشص

 انتٙ تى تغدٛم انًبدح فّٛ، ٔال تذخم فٙ ازتغبة انًؼذل انتشاكًٙ نهطبنت.

 الطالب الزائر إىل داخل اجلامعة:
  إزضبس يٕافقخ يٍ اندبيؼخ انتٙ ُٚتًٙ إنٛٓب انطبنت يٕضسبً ثٓب انًقشساد

 .انتٙ ٚشغت انطبنت فٙ دساعتٓب ٔأَٓب ُيؼبدنخ فٙ خطخ انطبنت

 نكم ُيقشس، ٔانسصٕل  طهت إضبفخ ُيقشس دساعٙ داخم اندبيؼخ ًَٕرج تؼجئخ

 .ػهٗ يٕافقخ انقغى انًقذو نهًقشس )فقظ زبل أٌ انشؼت يغهقخ(

  انتٕخّ إنٗ يُغق انتغدٛم ثؼًبدح انقجٕل ٔانتغدٛم نٛقٕو ثبنتُغٛق إلصذاس

 .انشقى اندبيؼٙ ٔتغدٛم ٔإصذاس اندذٔل

 ػًبدح انقجٕل ٔانتغدٛم ٚتٕخّ انطبنت ثؼذ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ إن ٗ

 .العتالو أصم عدم انُتبئح نتغهًّٛ إنٗ اندبيؼخ انتٙ ٚذسط ثٓب


