
 
 

 

1 

     بات الطالدليل إجراء      كلية اهلندسة

 
 

 وزارة التعليم

 جامعة سرت

 كلية اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب دليل إجراءات

 م2019-2020

 

 



 
 

 

2 

    بات الطالدليل إجراء      كلية اهلندسة
 

 

 الطالب يف كلية اهلندسةدليل إجراءات 

 

 

 

 

 

 :جلنة إعداد دليل إجراءات الطالب         

 د. فرج حممد الدعيكي  -1

 د. صاحل خملوف الصداعي -2

 حممد التلماتي عبد اجمليدأ.  -3

 روقزينب حممد الز -4

 خليفة إفطيمة حممد -5

 

 م2019-2020



 
 

 

3 

    بات الطالدليل إجراء      كلية اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باس والنشر حمفوظة للناشرحقوق الطبع واالقتمجيع 

 رتــامعة ســـج

 كلية اهلندسة

 سرت/ليبيا

 ليبيا -سرت  674ب  ص.

 5260157 – 54 (218+)هاتف: 

 5262152 – 54 (218+)بريد مصور: 

 su.edu.lyingengineer@ الربيد االلكرتوني:

 http://su.edu.ly/Colleges/engineering: نياملوقع االلكرتو

mailto:engineering@su.edu.ly


 
 

 

4 
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 كلمة عميد الكلية

 

دليل إجراءات الطالب السـالم عـليكـم ورمحة اهلل وبركـاته، ومرحبًا وأهــاًل بكـم يف 

  .كليـة اهلندسـة جامعة سـرتب للدراسة

تقـوم بـدور هـام وأساسي يف إعـداد الكـوادر ـة جبامعة سـرت لـكى تأسـسـت كليـة اهلندس

ت اهلندسية مبا يتالءم مع والكـفـاءات اهلندسية إعـدادًا أكادمييًا وعلميًا يف خمتلف اجملـاال

متطلبات التنمية يف ليبيا عن طريق املشاركة الفعالة مع مؤسـسات اجملتمع وتـقـديم اخلدمات 

 .ول اهلندسية ملختلف املشاكـل اهلندسيةاالستشارية واحللـ

 

وقـد سعـت الكليـة خالل بناء اخلطة الدراسية اىل حتقيـق املواصفـات العاملية األساسية باإلضافـة اىل حتقيـق متطلبات اجملتمع 

 .احملـلي وسـوق العـمـل يف ليبيا، وهـو اهلـدف األساسي الذي تسعـى الكليـة لـتحـقـيـقـه

 

الستشارات اهلندسية خدمـة اجملتمع احمللي من خـالل إجـراء األحبـاث التطبيقية وتقـديم ا الكليـة علىكمـا حتـرص 

 .للقطاعني العـام واخلـاص وتنظيـم الـدورات التدريبية وورش العمـل املتخصصة واليت ختـدم القطـاع اهلندسـي يف املنطـقـة

 .حبالتوفـيـق والنجـا وفـق اهلل اجلميع لكـل خيـر، مع متنياتنا لـكـم

 

 

 

 يد. محمـد بوخـــزام علـ                                                                                     

 ت امعة ســـرج –عميــد كليـة الهندســـة 
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 الفهرس

 الصفحة املوضوع التسلسل

 6 تأسيس الكلية 

 6 رؤية الكلية 

 6 رسالة الكلية 

 6 أهداف الكلية 

 7 أقسام الكلية 

 7 لكليةراسة بامدة الد 

 8 م قيد هلموصرف أرقا استكمال تسجيل الطلبة اجلدد إجراء 1

 9 ةسيدرا مقرراتوإضافة  وإسقاط وتنزيلقيد ال يدجتد 2

 10 قيد طالب إيقافاجراء  3

 10 إجراء اإلفراج عن قيد طالب 4

 11 إجراء قبول طلبة منتقلني من جامعات أخرى 5

 11 ملنقولني من جامعات أخرىمواد للطلبة ا معادلةإجراء  6

 12 إجراءات احلصول على بطاقة املكتبة 7

 12 قسام العلمية بالكليةإجراء التسجيل يف األ 8

 13 يةإجراء تسيري االمتحانات النهائ 9

 14 إجراء إعالن النتائج الكرتونيًا 10

 15 النهائية إجراء مراجعة نتائج االمتحانات 11

 16 جشهادة التخروإستالم كشف الدرجات وإخالء الطرف  اتإجراء 12
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 الطالب يف كلية اهلندسةدليل إجراءات 

 

 تأسيس الكلية

م وتعترب إحدى الكليات األساسية واملتميزة  1990- 1989مت إنشاء كلية اهلندسة جبامعة سرت سنة 

( وخربات متميزة يف خمتلف التخصصات ةباجلامعة ودلك ملا تزخر به من كوادر تدريسية )وطنية ومغرتب

هندسة   -ائيةهندسة كيمي --هندسة النفط-هندسة كهربائية واتصاالت -ية )هندسة مدنيةاهلندس

النفطية  فقد أعطى املوقع اجلغرايف املميز الي مدينة سرت بقربه من النفط والصناعات )ميكانيكية

 .مبفهومه العامأهمية خاصة هلده التخصصات اليت ختدم قطاع الطاقة 

 

 رؤية الكلية

يف جمال الطاقة وتوفري بيئة  ة عالية اجلودة مع التميز يف التعليم اهلندسيم خدمة تعليمينسعى إىل تقدي

 مساهمة يف التنمية املستدامة يف ليبيا.حبثية متميزة لل
 

 

 رسالة الكلية

ية والتطبيقية، والرتكيز على تزويد الطالب مبستوى عال من التعليم اهلندسي وإجراء البحوث األساس

وتقديم اخلدمات املختلفة ملنفعة اجملتمع من خالل برنامج علمي يشرف على تنفيذه أعضاء  جماالت الطاقة

 مؤهلني. هيئة تدريس وحباث 

 أهداف الكلية

 االتي:للكلية أهداف عديدة ومهمة ميكن تلخيصها يف 

ية فة القادرة على املساهمة يف التنمية الصناعاعداد الكوادر العلمية يف جماالت اهلندسة املختل .1

 واالقتصادية للمجتمع.
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أجراء البحوث والدراسات النظرية والعملية واليت تثري االنتاج العلمي وتقدم دراسات وحلوال جادة  .2

 دسة املختلفة.حول مشاكل اجملتمع يف جماالت اهلن

 . لعمل على فتح مساقات جديدة هلادعم وتشجيع برامج الدراسات العليا املوجودة بالكلية وا .3

 ات البحثية املتعلقة مبجاالت الطاقة.ى االهتمامالرتكيز عل .4

املساهمة الفاعلة يف تنمية وتطوير اجملتمع من خالل تقديم االستشارات اهلندسية وتنظيم الدورات  .5

 لتأهيلية للمهندسني.التطويرية وا

 لبحثية املناظرة احمللية منها.دعم وتوثيق الصلة مع الكليات اهلندسية واملراكز ا .6

من مركز ضمان  األكادمييدة والسعي اىل احلصول على االعتماد  ضمان اجلوتطبيق معايري .7

  جودة واعتماد املؤسسات التعليمية.

 

 أقسام الكلية:

 قسم اهلندسة املدنية .1

 ائية وااللكرتونيةسم اهلندسة الكهربق .2

 قسم هندسة النفط .3

 قسم اهلندسة الكيميائية .4

 ندسة امليكانيكيةاهل قسم .5

 

 : لكليةراسة بامدة الد

( مائة ومخسون 150) عن ال يقل ( عشرة فصول دراسية، وإجناز عدد10( مخس سنوات على عدد )5)

 وحدة دراسية.
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 م قيد هلموصرف أرقا استكمال تسجيل الطلبة اجلدد إجراء .1

 اشرتاطات اإلجراء:

 كلية.رة املسجل العام إىل المن إدا احملالةأن يكون الطالب ُمدرج امسه يف القوائم  .1

 أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي. .2

 .يرد يف شروط تنسيب الشهادة الثانوية العامة الواردة من الوزارة باخلصوص عماأال يقل تقديره العام  .3

 إن تكون الشهادة الثانوية التخصصية حديثة. .4

 اده يف القسم العام.زيل موبعد تن يصرف رقم قيد الطالب االال .5

 اإلجراء:ات خطو

 مللف.( إلثبات إستالم ا001عام اجلامعة بإستالم ملفات الطالب اجلدد وتسليم الطالب منوذج رقم )يقوم مسجل  .1

 .الكلية مسجليقوم مسجل عام اجلامعة بإحالة قوائم الطالب اجلدد الذين مت قبوهلم بالكلية إىل  .2

م مسجل الكلية بالتأكد من مطابقة ملفات الطلبة ملعايري القبول يف الكلية، ويف حالة وجود خمالفة ملعايري يقو .3

الطالب بتعبئة النموذج رقم  مع معايري القبول يقوم أما إذا تطابقت امللفات، امعةعام اجلمسجل القبول يبلغ 

(019). 

يقوم الطالب املعين بدفع رسوم دراسية إىل خزينة اجلامعة، وإحضار إيصال مالي يفيد بذلك، وتسليمه إىل  .4

 املرشد األكادميي.

 القسم العام.  تمقررايقوم الطالب بتنزيل  .5

 .مسجل الكليةإىل  ةوإحالة نسخ رراتاملقمن منوذج تنزيل  تنيفظ نسخم حبيقوم القسم العا .6

 7الطلبة مبلفاتهم وصرف أرقام قيد هلم تتكون من  رراتقميقوم مسجل الكلية حبفظ نسخة من منوذج تنزيل  .7

 م املتسلسل ق(، حيث تشري األرقام الثالثة األوىل إىل الر7-6-5-4-3-2-1أرقام. )

اخلامس إىل رقم يشري الرقم و للربيع( 2للخريف و 1للفصل الدراسي ) الرقمني الرابع للطالب يف دفعته، ويشري

(، ويشري الرقمني السادس والسابع إىل السنة اليت مت فيها قبول الطالب 04) الكلية اليت يرمز هلا بالرمز

 بالكلية وفقًا للتقويم الشمسي.
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ة واالمتحانات والقسم العام التابعني  من قسم الدراسقام قيد الطلبة على كاًللية بتعميم أريقوم مسجل الك .8

 للكلية.

يقوم مسجل الكلية بإصدار بطاقة تعريف طالب وتعبئة البيانات من واقع ملف الطالب وتوضع عليها صورته  .9

 الشخصية ويكتب فيها رقم قيده، ثم يسلمها للطلبة املعنيني بها.

 ةسيدرا مقرراتوإضافة  إسقاطو جتديد القيد وتنزيل .2

 

 اشرتاطات اإلجراء:

 .الفصل الدراسي املراد إيقاف القيد فيهأن يكون الطالب مسجل يف  .1

 أن يكون قد دفع رسوم التسجيل. .2

 .املقررات الدراسيةأن يكون قد قام بتنزيل  .3

 ل.األسبوع الثاني من بداية التسجي واالضافة قبل نهاية أن يكون اإلسقاط .4

 اليت يرغب الطالب يف إسقاطها قد رسب فيها من قبل. رراتاملقأال تكون  .5

 ثالث من بداية التسجيل.الاألسبوع  قبل نهاية االسقاطأن تكون  .6

 

 خطوات اإلجراء:

 إىل املرشد اخلاص به. (004رقم ) النموذجبتعبئة يقوم الطالب  .1

 .نموذجال بتعبئةأي ويف حالة موافقته يقوم بالطالب بإبداء الريقوم املرشد اخلاص  .2

 سجل الكلية.مل لحياثم القسم العلمي  إىل ق عليه ثم حييلهيصدبالتاملرشد اخلاص به يقوم  .3

حالة موافقته يعتمد اإلجراء ثم حيتفظ بالنسخة األصلية للنموذج مبلف بإبداء الرأي ويف يقوم مسجل الكلية  .4

 الطالب، وحييل نسخة إىل قسم الدراسة واالمتحانات للحفظ ونسخة ملرشد الطالب للعلم، ونسخة للطالب للعلم. 
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 طالبقاف قيد إجراء إي .3

 األسبوع الرابع من بداية التسجيل. قبل نهايةأن يكون ايقاف القيد  .1

 تتجاوز مدة ايقاف القيد فصلني دراسيني. ال .2

 اسة.من املدة الفعلية للدرحتسب مدة ايقاف القيد  ال .3

 

 خطوات اإلجراء:

لثاني مرة  لإليقاف (006مرة والنموذج رقم ) ألول اإليقافيف حالة  (005رقم ) النموذجبتعبئة يقوم الطالب  .1

 إىل املرشد اخلاص به.لثالث مرة  لإليقاف( 007والنموذج رقم )

 .نموذجال بتعبئةأي ويف حالة موافقته يقوم بالطالب بإبداء الريقوم املرشد اخلاص  .2

 سجل الكلية.مل لحياثم القسم العلمي  إىل ق عليه ثم حييلهيصدبالتاملرشد اخلاص به يقوم  .3

حالة موافقته يعتمد اإلجراء ثم حيتفظ بالنسخة األصلية للنموذج مبلف بإبداء الرأي ويف يقوم مسجل الكلية  .4

 الطالب، وحييل نسخة إىل قسم الدراسة واالمتحانات للحفظ ونسخة ملرشد الطالب للعلم، ونسخة للطالب للعلم. 

 

 إجراء اإلفراج عن قيد طالب .4

 اإلجراء:  خطوات

يف بداية الفصل الدراسي  عند مسجل الكلية (020رقم ) جبتعبئة منوذراسته يقوم الطالب الراغب يف استئناف د .1

 قسمه العلمي. رئيسإىل ها حيال بعد

 قسمه العلمي بإبداء الرأي ويف حالة موافقته حييل اإلجراء إىل مسجل الكلية. رئيسيقوم  .2

 .مقرراتج تنزيل منوذسلم للطالب املعين يقوم مسجل الكلية بالتأكد من إجراءات املعين ويف حالة موافقته ي .3

وفقًا للطريقة املشار إليها يف )إجراء استكمال تسجيل الطلبة اجلدد وصرف أرقام  املقرراتيقوم الطالب بتنزيل  .4

 قيد هلم( املوجودة يف هذا الدليل.
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 إجراء قبول طلبة منتقلني من جامعات أخرى .5

 اإلجراء: اشرتاطات 

 اجلدد.نفس شروط قبول الطلبة  .1

 عة معرتف بها.مإن يكون قادم من جا .2

% من متطلبات التخرج للقسم 65ليت سيدرسها الطالب بالكلية عن تقل عدد الوحدات الدراسية للمقررات ا أال .3

 الذي سينسب إليه.

 اإلجراء: خطوات 

يرغب فيه االنتقال للدراسة بكلية اهلندسة  عام اجلامعةإىل مسجل  (014النموذج رقم ) تعبئةب يتقدم الطالب .1

 جامعة سرت.

 الكلية. مسجلبإبداء الرأي ويف حالة موافقته حييل اإلجراء إىل  جلامعةعام ايقوم مسجل  .2

مسجل عام حييل اإلجراء إىل  وافقةامل ةويف حال الرأي بإبداءراسة واالمتحانات وقسم الدالكلية  مسجليقوم  .3

 اجلامعة.

 الب.ألصلي للطلف الحصول على املطالب ليقوم مسجل عام اجلامعة مبخاطبة اجلامعة اليت كان يدرس بها ال .4

 طالب ملسجل الكلية.لل األصليحيال امللف  .5

 

 بالكلية.الدائمة ملف الطالب للجنة املعادلة حيال  .6
 

 ملنقولني من جامعات أخرىمواد للطلبة اإجراء معادلة  .6

 اإلجراء: اشرتاطات 

 ن يكون الطالب قد مت قبوله للدراسة بالكلية.أ .1

 دلتها ُتدرس يف كلية اهلندسة جبامعة سرت.اليت يرغب الطالب يف معا املقرراتأن تكون  .2
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 اإلجراء: خطوات 

الدائمة بالكلية اليت تتكون من رؤساء  يقوم رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بعرض امللف على جلنة املعادلة .1

 وبرئاسة رئيس قسم الدراسة واالمتحانات. األقسام العلمية

ين، ويف حالة موافقتها حتيل اإلجراء إىل قسم الدراسة املع مقرراتتقوم جلنة املعادلة الدائمة بالبت يف  .2

 واالمتحانات.

 يقوم قسم الدراسة واالمتحانات بإحالة حمضر اجتماع اللجنة الدائمة للمعادلة إىل عميد الكلية. .3

عتماد حمضر اجتماع اللجنة الدائمة للمعادلة ثم حييل اإلجراء إىل رئيس قسم الدراسة يقوم عميد الكلية با .4

 تحانات.واالم

تماع وإحالة نسختني إىل كاًل من مسجل يقوم رئيس قسم الدراسة واالمتحانات حبفظ نسخة من حمضر االج .5

 الكلية، والقسم العلمي الذي انتقل إليه الطالب. 

 إجراءات احلصول على بطاقة املكتبة .7

 اإلجراء: اشرتاطات 

 .مقيد بالكليةأن يكون الطالب  .1

 اإلجراء: خطوات 

 .(011وذلك بتعبئة النموذج رقم ) للكليةالكلية للحصول على إفادة تثبت أن املتقد ينتمي  التقدم ملسجل .1

 ( صور مشسية.2عدد ) .2

 التوجه للمكتبة املركزية إلمتام االجراء. .3

 قسام العلمية بالكليةإجراء التسجيل يف األ .8

 اإلجراء: اشرتاطات 

 ( وحدة دراسية على األقل من وحدات القسم العام بنجاح.26أن يكون الطالب قد اجتاز ) .1
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معدل ويف اقل عدد من الفصول  بأعلىالقسم العام  مقرراتالذين اجتازوا ى أولوية اختيار التنسيب للطلبة تعط .2

 الدراسية.

وقسم ة املدني اهلندسة قسمبنجاح للراغبني يف التسجيل ب وامليكانيكا اهلندسيةالرسم اهلندسي،  مقررياجتياز  .3

 .ةامليكانيكياهلندسة 

اهلندسة قسم و ةالكهربائياهلندسة قسم ( بنجاح للراغبني يف التسجيل ب2) يزياء( وف2) رياضيات مقررياجتياز  .4

 .ةالكيميائي

 .النفطهندسة قسم ( بنجاح للطلبة الراغبني يف التسجيل ب2) ، وفيزياءسيةنيكا هندمقرري ميكااجتياز  .5

 اإلجراء: خطوات 

متحانات ورؤساء األقسام العلمية للكلية تقوم جلنة الدراسة واالمتحانات املتكونة من رئيس قسم الدراسة واال .1

 العلمية بالكلية.عن فتح باب التسجيل يف األقسام  باإلعالن

 (003رقم ) يتقدم الطلبة املعنيني إىل قسم الدراسة واالمتحانات لتعبئة مناذج حتديد الرغبة .2

مع بيانات كل طالب وكشف درجاته  ئيس قسم الدراسة واالمتحانات بإحالة مناذج حتديد الرغبة مرفقيقوم ر .3

 إىل جلنة الدراسة واالمتحانات.

م إىل األقسام العلمية بالكلية وفقًا لضوابط التسجيل سابقة الذكر، تقوم اللجنة بفرز ملفات الطلبة وتنسيبه .4

 لية.للك عميدوإحالتها إىل 

 قسم الدراسة واالمتحانات.يقوم عميد الكلية باعتماد قوائم تنسيب الطالب وإحالة اإلجراء إىل رئيس  .5

هم إىل األقسام العلمية يقوم رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بإحالة كشف بأمساء الطالب ونسخة من ملفات .6

 .اليت نسبوا إليها، ونسخة إىل مسجل الكلية

 

 إجراء تسيري االمتحانات النهائية .9

 اإلجراء: اشرتاطات 

 ي درسه.% يف املقرر الدراسي الذ25أال يتجاوز غيابه  .1
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 أن تكون البطاقة اجلامعية للطالب عند إبرازها للجنة االمتحانات سارية املفعول.  .2

 ها وان كانت خالية.أي مادة مكتوبة أو ورقة غري مصرح ب جيوز اصطحاب ال .3

 ال جيوز اصطحاب اآلالت احلاسبة املربجمة وأجهزة االتصاالت.     .4

 مهما كان السبب.من متطلبات االمتحان  شيءال جيوز استعارة أي  .5

 املراقب.   ال جيوز التحدث مع املراقبني مباشرة وعلى الطالب رفع اليدين واالستئذان لطلب التحدث مع  .6

 أعضاء جلنة االمتحانات. أحدمتحان والعودة ألي سبب إال بصحبة مغادرة قاعة اال ال جيوز .7

 ن.ال جيوز طلب االستفسار عن نص األسئلة بعد انقضاء نصف مدة االمتحا .8

                      .جيوز مغادرة القاعة بصفة نهائية قبل انقضاء نصف مدة االمتحان ال .9

       

 إجراء إعالن النتائج الكرتونيًا .10

 اشرتاطات اإلجراء:

 لكلية بنفس الطريقة اليت طبقت يف اإلجراء السابق.ا عميدد مت اعتمادها من أن تكون النتائج ق

 ت اإلجراء:خطوا

املراجعة والرصد الفرعية اخلاصة بكل قسم باستالم نسخة من كشف الدرجات املعتمد بشكل تقوم جلان  .1

 نهائي من عميد الكلية.

كل قسم بإرسال كشف الدرجات املوجود يف منظومة القسم تقوم جلان املراجعة والرصد الفرعية اخلاصة ب .2

 لية.االلكرتونية إىل املنظومة االلكرتونية بالك

دراسة واالمتحانات بإبالغ مركز املعلومات بربط منظومة نتائج االمتحانات مبوقع الكلية يقوم رئيس قسم ال .3

 على شبكة املعلومات الدولية.

 بط املنظومة مبوقع الكلية على شبكة املعلومات الدولية.يقوم مركز املعلومات بإمتام عملية ر .4

 

االلكرتوني للكلية وإدخال رقم قيده يف اخلانة  ئج املوجودة على املوقعيقوم الطالب بالدخول إىل منظومة النتا .5

 املخصصة لذلك لكي يتمكن من معرفة نتيجته.   
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 لنهائيةإجراء مراجعة نتائج االمتحانات ا .11

 اشرتاطات اإلجراء:

 .اليت يرغب يف مراجعة نتيجته املقررإن يكون الطالب راسب يف  .1

 .ررينمقنتيجتها عن  ةيرغب الطالب يف مراجعاليت  املقرراتأال يزيد عدد  .2

 من إعالن النتائج. ايام ثالثةأال تزيد مدة املراجعة عن  .3

على إن يكون  ذلك املقررخصصني يف تدريس من أعضاء هيئة تدريس مت قررمأن تشكل جلنة للمراجعة لكل  .4

 . املقررمن بينهم أستاذ 

 خطوات اإلجراء:

املوافقة على مراجعة  بشأن قسم العلمي التابع له الطالبالئيس إىل ر( 014رقم )بتعبئة النموذج يقوم الطالب  -1

 نتائجهم.  

اليت تقدم الطلبة  املقرراتيقوم رؤساء األقسام العلمية بتشكيل جلان مراجعة فرعية خاصة بكل قسم على عدد  -2

 س قسم الدراسة واالمتحانات بذلك.مبراجعة نتائجها، وإبالغ رئي

 

 

وإعالم يع األقسام العلمية حتت إشراف رئيس قسم الدراسة واالمتحانات جتتمع جلان املراجعة الفرعية يف مج -3

 .للمراجعة دديناملوعد واملكان احملبالطالب 

 تقوم اللجان الفرعية بتنظيم عملية املراجعة ويسمح للطالب مبراجعة كراسة إجابته. -4

 .ة واالمتحاناتمناذج املراجعة املعدلة اىل قسم الدراسيقوم رؤساء األقسام العلمية بإحالة  -5

 الدراسة واالمتحانات.   قسم  رئيسإىل تها وإحالمناذج املراجعة املعدلة يقوم عميد الكلية باعتماد  -6

 .جلان الرصداىل مناذج املراجعة املعدلة يقوم رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بإحالة  -7
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 شهادة التخرجوإستالم كشف الدرجات وإخالء الطرف  اتإجراء .12

 جراء:اشرتاطات اإل

 .مجيع متطلبات القسم العلمي ىأنهقد ن يكون الطالب أ .1

 .اإلجراءاتإلمتام  أو وكيل قانوني عنه احلضور الشخصي للطالب اخلريج .2
 

 خطوات اإلجراء:

 .الطرف من مسجل الكلية( 016رقم )الطالب اخلريج منوذج إخالء  استالم .1

 ات املبينة يف النموذج.من اجله واعتمادهرف إخالء الط تعبئة البيانات املطلوبة يف منوذج .2

او فق معه صورة جلواز السفر مرج ملسجل الكلية ، يسلم النموذعند االنتهاء من اعتماد منوذج اخالء الطرف .3

 .طالب اخلريجللالوطين الرقم 

 شهادة التخرج.كشف الدرجات و الستالميوم  15مسجل الكلية بعد لطالب مراجعة على ا .4



 

 الهندسة بجامعة سرت كلية حسب كود  فهرس نماذج التسجيل والقبول                 

 
 الكــــــــود نموذج رمز ال اســـم األنمـــــوذج 

  **** Us24/4/1/001 ج س001/1/4/24 1 نموذج استالم ملفات الطالب الجدد

  **** Us24/4/1/002    ج س002/1/4/24 2 نموذج االلتزام باللوائح والقوانين 

  **** Us24/4/1/003  ج س003/1/4/24 3 نموذج القبول وتحديد الرغبات

  **** Us24/4/1/004  ج س004/1/4/24 4 موذج تجديد قيد ودفع الرسومن

  **** Us24/4/1/005  ج س005/1/4/24 5 للمرة االولى نموذج ايقاف قيد 

  **** Us24/4/1/006  ج س006/1/4/24 6 نموذج ايقاف قيد للمرة الثانية 

  **** Us24/4/1/007  ج س007/1/4/24 7 للمرة الثالثة نموذج ايقاف قيد 

  **** Us24/4/1/008  ج س008/1/4/24 8 نموذج سبب التأخير عن تجديد القيد 

  **** Us24/4/1/009  ج س009/1/4/24 9 نموذج الرجوع للدراسة 

  **** Us24/4/1/010  ج س010/1/4/24 10 نموذج افادة بعدم الفصل 

  **** Us24/4/1/011  ج س011/1/4/24 11 استخراج افادة وكشوف درجات نموذج 



 

 الهندسة بجامعة سرت كلية حسب كود  فهرس نماذج التسجيل والقبول                 

 

 

  **** Us24/4/1/012  ج س012/1/4/24 12 نموذج تغيير مسار من كلية إلى الكلية 

  **** Us24/4/1/013  ج س013/1/4/24 13 نموذج تسديد الرسوم لطالب وافد 

  **** Us24/4/1/014  ج س014/1/4/24 14 نموذج طلب كتابي 

  **** Us24/4/1/015  ج س015/1/4/24 15 نموذج سحب ملف طالب

  **** Us24/4/1/016  ج س016/1/4/24 16 نموذج اخال طرف 

  **** Us24/4/1/017  ج س017/1/4/24 17 نموذج عيادة مريض 

  **** Us24/4/1/018  ج س018/1/4/24 18 نموذج فتح حساب مصرفي 

  **** Us24/4/1/019  ج س019/1/4/24 19 نموذج تحصيل رسوم دراسية للطلبة الجدد

  **** Us24/4/1/020  ج س020/1/4/24 20 نموذج طلب االفراج عن قيد



 

 su/  24 /1/4/ 001                              التعليـــموزارة                                                            ج س/  1/4/24/ 001
 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

                                                                                                                           

 

 

 م20......التاريخ.../.../.

 

 استالم ملف طالبنموذج 
 

 

............................الجنسييييييييييييييييييي../......................                                                      .........................................االسم/

الحاصل علي  الهيدا ا النايو ي. الةا ي. .............................................الوطني /.............  الرقم

بمةييييييييي.. عيييييييييا. /..................    ب  ييييييييي. ر  ......................قسيييييييييم/............

بكل.ييييييييييييي.  /  . . .201.../.............201.................لسيييين.عا./..................................

للةييييييييييا. ......................................  بصيييييييييي.. ق.يييييييييي. / ..................................... 

 .. 20..../....20./................. ............................/ال.راسي

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

ستلم امللف من قبل عضو لجنة القبول  : 
ُ
 أ

                                                        ...............................: االسم 

                                                          التوقيع/............................................  م . 201......./........../: ....... التاريخ            

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 

                                                        

                                                                               

 

 

 : مالحظة   

 . اليعتد إال باملستندات االصل 

 االلتزام بضوابط القبول والتنسيب.

 



 

 

 su/  24 /1/4/ 002                             وزارة التعليـــم                                                              ج س/  1/4/24/ 002

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 
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 بإحرتام اللوائح والقواننيتعهد 
 

 

....بصـةة القيـد .................  رقـ يد تحت  والمق.....................................................  /ـــــ / ــةالطالبأنا    أتعهد

ــد/................. ــا لل ......قيـ ــ.............../........ عـ ــ  ،201/.......201الدراسـ ــد بـ ـــالرق  الوطوالمقيـ  /ن.ــــ

  ...............الجنسيـــــــة/....................................................................................................

باحرتام مجيع اللوائح والقوانني اجلامعية املعمول بها، ويف حالة خمالفيت هلا أحتمل املسؤولية  اتعهد

 . كاملةال

 مين بذلك تعهدوهذا 

 
  

 ...................................../ مــــــــــــــــاالس 

 ................................الرقــــــــم الوطين/

 ...................................د/ــــم القيــــــــرق

 ....................................ع /ــــــــــــــالتوقي

 

 
 يعتمد/                                                                                 

 مسجل الكلية                                                                                                                                       

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



   

 su/  24 /1/4/ 003                             ـــموزارة التعلي                                                              ج س/  1/4/24/ 003
 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس                

 

 

                                                                                                                         

 م 20......./.التاريخ.../..

 

 نموذج القبول وتحديد الرغبات 
 

......................                                                        جنساااااااااا  /...................................................................../مقاااااااااا        أناااااااااا  

  ح صااااى ا ااااة   ثااااة ال   ة ن  اااا      ماااا  ........................................................../  اااا  ن     اااا   

 بصف      / .....................................  .  201.. /.............201................. سن   .................................. س /

 قس : تق   إ  ك  ب  ب  هذ  آمااااالً منكااا    م  فق  ا اااة  ب  ااا     ر سااا  ب

1........................................................ 

2. ....................................................... 

3........................................................ 

4. ....................................................... 

 م. ......... /...../ .....التاريخ/ / .............مقدم الطلبع توقي  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 

:
ً
 :   و لجنة القبول البث في الطلب من قبل عض ثانيا

                                                         ............................... : االسم                                                          

 .............................. .: الصفة                                                                               

                                                            ..............................  : التاريخ                                                                                   

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                                                                                                     قسم الدراسة واالمتحانات  : د ام أعت                                                       

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

 

 : مالحظة   

  .اليعتد إال باملستندات االصل 

 االلتزام بضوابط القبول والتنسيب.
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 م20التاريخ..../....../.....                    

 طلب جتديد قيد وتسديد رسوم مالية                      
 

 . الهندسةكلية مسجل  /السيد
 بعد التحية: 

ـــ  ــ   ................................................./االســـــ ــح   ـ ــحوالمقيـ ــ  قيـ ــ   ب،..................... /رقـ صـ

 .......................القيح/

  ــــــالرق،والمقيح ب..................................الجنسـي /.........،م201/...........201الحراسـ//..........  للعام

 .................: ............................ //ــالوطن

ـــــــاتق     اـــــ   ـــــ ا ـــــ لـــــطليب هذ مـــــًادم ا مـــــ ليب  أ طـــــم  اـــــ  ف قـــــ    طـــــد   ـــــاملواف يـــــد ل عـــــ م  ا ـجتد ال

 .م201...../م201...../اجل معي

 ............توقيع الطالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس اخلزينة مبكتب الشؤون املالية  /السيد 

 ،،،بعد التحية

 .ن مل م ليب استام الرسوم امل لط  لتجديد القطد الدراسي لاذ لب امل كور أ اه

 

 يعتمد /                                                              

 كلية المسجل                                                                                                                    

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

 صورة ملاف الذ لب

 



 

 su/  24 /1/4/ 005                             وزارة التعليـــم                                                    ج س/  1/4/24/ 005

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 

                                                                        00218545260363                             medicine@su.edu.ly    :emil                                     00218545260361فاكس 

 

   

 م  202../ ..../ .....التاريخ   

 االولىللمرة  أيقاف قيد طلب    

 
 

 

....بصـةة رقم القيد ..............................................والمقيد تحت  ........................  /ـــــ / ــةأنا الطالب

قيــــد بــــال قم م  ،وال201/.......201الدراســــ.............../........ عــــا بال ......قيــــد/.................

  الوطن./..................................................الجنسيـــــــة/....................................................

نظداًا  م،201........201الدراسد/........ عدامللماًل فيه املوافقة على ايقاف قيدد  آاليكم بطليب هذا اتقدم 

 لظاويف اليت منعتين عن مواصلة الدراسة .

 

 اام والتقدياـق االحتــول فائــوا بقبــوتفض

 

 

 

 :.. مسجل كلية السيدرا    

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

 

 

 

 

 صورة إىل

 الطالب-

 ملف الطالب-

mailto:medicine@su.edu.ly
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 .م20........./......./.........التاريخ..                                                                                                              

 الثانية دـايقاف قيطلب                                                                 

 

 
 

ـةـ ...................................................................والمقيــت ت ــم الــد القيــت الطالبـــــــ ـ ـــ

 عـــــــــــــــــا لل .................................بصـــــــــــــــــ.ة ليـــــــــــــــــتـ.......................

ــ...............ـ........ ــال لد 20.......ـ20التااســـــــــــــــ ــت بـــــــــــــــ  ،والمقيـــــــــــــــ

 ............................................الجنسيـــــــةـ..........................................................الوطــــن.ـ

 

 والســــــــــ عليكم ورمحة اهلل وبركاته ـــــــــــالم                                                     

 /الطالبع توقي                                                                                    

                                                                                                                                              .................... 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 

 -: سم الدراسة واالمتحاناتقبيانات تعبأ من قبل  ثانيًا:

 ))    (( املعدل الرتاكمي للطالب  ))      %((             البـــــــــــــــــــــــــــــــــــللط ةالفعلية ـــــــالسنة الدراسيرقم 

 ))       %(( ت        دد اإلنذاراـــــــــــــ))    (( ع      الب     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزة للطـــــــــــــــــدات املنــــــعدد الوح

  .(())                  ابقــــــــــــــــــــــــــد يف الســـــــــــــــــــــمرات وقف القي عدد

 يعتمد/...............................

 لدراسة واالمتحاناتقسم ا رئيس 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -:البت يف الطلبثالثًا : 

 

 مالحظة   

 
  .لسنة ضمن املدة الزمنية املطلوبة للتخرججيوز للطالب وقف قيده سنة دراسية واحدة فقط والحتسب هذه ا

 

 األعتماد اسباب الرفض أو القبول ال أوافق    أوافق الصفة ر.م

     مسجل الكلية . 1

     عميد الكلية . 2
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 ة اهلندسةكلي
 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 

 م20......./...../......التاريخ..                                                                                                              

  لثةالثاللمرة  دـايقاف قي
 

 :
ً
 -:  بيانات تعبأ من قبل الطالب اوال

 

..............................................................والمقيددد  الط لبدددددـ ددددد.ـ.................... أندد  اتقدد  

تحددددددددددددددددددددددد. ..ددددددددددددددددددددددد  .يدددددددددددددددددددددددد ـ.......................   . 

.ي ـ...............................الجنسيددد.ـ............................................،والمقي    لر.ددد  الوطندي 

عدد   لل  ...................ـف .يدد ل للمددر    ق هذا الطلب .اغب ً في اي  اتق    .................................................ـ

 لألسدددددددددددددددددددددددددب   وذلددددددددددددددددددددددددد .  20... ـ...20......ال .اسدددددددددددددددددددددددددي ـ.

 .................................................................. ........................................................تي........................آلا
 شاكرين حسن تعاونكم معنا 

 ............. /بالالطع توقي
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :
ً
 بالكلية :  سم الدراسة واالمتحاناتقمسجل الكلية و بيانات تعبأ من قبل  ثانيا

 ))    (( املعدل الرتاكمي للطالب  ))      %((             البـــــــــــــــــــــــــــــــــــللط ةالفعلية ـــــــالسنة الدراسيرقم 

 ))       %(( ت        دد اإلنذاراـــــــــــــ))    (( ع      الب     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزة للطـــــــــــــــــدات املنــــــعدد الوح

  .(())                  ابقــــــــــــــــــــــــــد يف الســـــــــــــــــــــمرات وقف القي عدد

 يعتمد/                                                                                            يعتمد/

 مسجل الكلية                                                              رئيس  قسم الدراسة واالمتحانات            

.......................................                                             ......................................... . 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : 
ً
 -:البت في الطلبثالثا

 :  مالحظة

  .جيوز للطالب وقف قيده سنة دراسية واحدة فقط والحتسب هذه السنة ضمن املدة الزمنية املطلوبة للتخرج

 س اجلامعة ،والسيد/ املسجل العام باجلامعة ،وحسب ظروف الطالب.يتم ايقاف الطالب للمرة الثالثة وذلك من صالحيات السيد/ رئي

 

 األعتماد اسباب الرفض أو القبول ال أوافق    أوافق الصفة ر.م

     املسجل العام باجلامعة  .1

     رئيس اجلامعة  .2
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 م.201 ./....التاريخ..../.....   

 

 بعدم التأخر عن جتديد القيدإقرار وتعهد   
 

 

......،بصفة ........واملقيد حتت رقم قيد/ ............ ................................................... ـــة /ـــالطالبأنا أقر 

..........واملقيد ....................../اجلنسية ،م201/............201الدراسي/...........عام لل القيد/....................

  ..................................................../الرقم الوطين ب

التسجيل وأتعهد بعدم التأخر  النتهاءدد ـد احملـوعـمـن الـع هلذا الفصلسجيل تن الـأخرت عـأنين تـب قرا

 اـائج مـأتقبل نتأن والتامة ،ة ـؤوليـل املسـمـاب وأحتـبـانت األسـكا ـهمـم لقادمةا السنواتعن التسجيل يف 

 بهذا الشأن. االختصاصاجلهات ذات قبل من  هم إقرارـيت

 

 إقرار مين بذلكتعهد و وهذا 

 وتفضوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 
 

  

 ................................../ مــــــــــــــــاالس

 ................................ع /ــــــــــــــالتوقي

 

 د/ـيعتم

 عميدالكليـة                                                                                                ةـالكلي مسجل  

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



   

 su/  24 /1/4/ 009                             وزارة التعليـــم                                                     ج س/  1/4/24/ 009

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

    

 م  20..... /...../....التاريخ   

 الرجوع للدراسة   طلب     

 

د ـالمقيـ...............................................و...................................الطالبـــ/ ـــــة/  انــب  الكلية  تفيــد

منـ    بالكليـةة  ـــــلدراسبا  .......... قد التحق....................بصفة قيد/......................../دـتحت رقم قي

ــا  ال ــ عـــ ــ  ال  ،20.........../20..........الدراســـ ــا إلـــ ــ  عـــ ،   20.........../20..........الدراســـ

الجنسيــــــــــــــــة/............................................،والمقيد باليقــــــــــــــــم ال  نــــــــــــــ  

/................................................. 

................ وأتعهد بالتزام بكافة الشروط ........اليكم بهذا الطلب أماًل منكم املوافقة علي رجوعي للدراسة بكلية ...أتقدم 

 الصادرة من طرفكم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لب :الوضع العلمي للطا

  -مسجل الكلية:يعتد من 

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -رأي املسجل العام:

 

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

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

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

 



 

 su/  24 /1/4/ 010                        وزارة التعليـــم                                       ج س/  1/4/24/ 010

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي
                                                                                                                                                                                        

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 م.201......التاريخ..../....../
 

 فادة بعدم الفصلإ

 

ـــتفي ــ  دـــــــــــــــــــ ـــب الكليــــــــــــــــــ ـــ  الطالب انـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

د تحـــــ    ـــــ  ـالمقيـــــ.و.................................................................................ـــــ  

العام منذ    بالكلي    ـــــلد اسبا   د التحق  .....................بصف   يد ................................. دـ ي

ــ  ــ   م،20........... 20..........الد اســــ ــامإلــــ ــ  العــــ ،  م20........... 20..........الد اســــ

  ـ  الوطنـــــــــــــــــــــــــالر ............................................،والمقيد ب  ــــــــــــــالجنسي

خ ـتا يـ   ــل حتـــرا  فصـــ   هــبحق  د ـ  يصـــهذا ول،و    ................................................. 

 .  ادةـــذه اإلفـــر هــتحري

 

 خيوله القانونستعماهلا فيما ال على طلبه فادة بناًءإلا هذه له  أعطيت

 

 

 يعتمد/                           

 مسجل الكلية                                                

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

 

 االسم/............................. التوقيع........................../أعده 

 االسم/...........................التوقيع.......................... /راجعه

 

 ورة إىل:ـــــــص  

 ادرـــــــــالص -



 

 su/  24 /1/4/ 011                             وزارة التعليـــم                                                              ج س/  1/4/24/ 011
 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي
 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 م201التاريخ.../.../....

 
   طالب إفادةاحلصول على طلب 

 

 
  

اليكم   الطالباتقدم  ب .................. ........... /أنا  ............... اوالمقيد  الوطني  المقيد    و ..................لرقم 

رقم   تحت  هذابطلب،م    20/....20...... الدراسي/  عاملل........... .........../قيدبالكلية  في  ي    منكم   هأمالً 

 .بـــــــــــإفادة طال حي ــــــــــــمن

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا

 وتفضوا بقبول فائق األحرتام والتقدير

 
 

 

 ........................ مقدم الطلب/توقيع 

 

 

 

 /يعتمد                                                                 

 مسجل الكلية                                                                                                   

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

 

 

 

  



 

 su/  24 /1/4/ 012                     وزارة التعليـــم                                        ج س/  1/4/24/ 012

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 

                      

 00218545260157                                           email:    Engineering@su.edu.ly                                     00218545260361فاكس 

 

 م20....../..التاريخ.../..                             من كلية إلى كلية تغيري مسار                                                  

 

 -اوالً:  بيانات تعبأ من قبل الطالب :

.....................................................وابمقيدد نت ددمنالدددنابقيدد ناتقدد أنا ددطنابـطبـدددددددن ندددد  ن

بدطبقلدنننوابمقيد ننأ،20....... 20....... بلعطأنابجدطعع .....................بصف نليد  .......................

ااغـددطبنبييييددقنابوطن  ..................................................ابجنسيددددددددد  ................................ن

ن.ن......................... بقسدددنن................................. ابددكن ليدد نننن................................. عسطاندااسددي نعددين ليدد نن

نأ.نن.20...... أ20......بلفصلناب ااس  ............ .

 شاكرين حسن تعاونكم معنا

 ............. /توقيع مقدم الطلب
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 

 : 
ً
 مسجل الكلية:بيانات تعبأ من قبل ثالثا

 بيانات املعبئة للطالب  مطابقة مع بياناته يف املنظومة :))           (( .

 ((.        ((الطالب مفصول من الكلية 

 للطالب  ))      %((املعدل الرتاكمي          رقم السنة الدراسيـــــــة الفعلية للطـالب ))    (( 

 عـــــــــــــدد اإلنذارات         ))       %((       عدد الوحــــــدات املنــــــــــــــجزة للطــالب   ))    (( 

 .((عدد مرات وقف القيــــــــــــــد يف الســــابق    ))     

 
                                                      يعتمد/                                                                                            

 مسجل الكلية                                                                                                            

                 

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
 

 املنتقل إليهااعتماد مسجل الكلية 

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

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

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

 



 

 

 su/  24 /1/4/ 013                             وزارة التعليـــم                                                   ج س/  1/4/24/ 013

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 . م20....../...التاريح......../...
                                      

 الوافدينللطلبة  حتصيل رسوم دراسية 

 

     

 

 مبكتب الشؤون املالية رئيس قسم اخلزينة /  السيد

 

 -بعد التحية:

 

حامول .................الطالب.....................................مو   رسوم  تجوليل      نأمل منكم تحصيل قيمة

...........................................رقم   جماز سفر رقم /........................................................اللنجية/

 العوووووا  اللوووووامع خووووو    ...................الجووووونة ال راسوووووية...................................قيووووو  

..(...........20/................20) . 

 

 

 االحرتام  والتقديرفائق قبول تفضلوا ب و                                                

                                                   

 

 

 يعتمد/                  

 كليةالمسجل                                                     

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

 

 
 صورة اىل

 بــــــــــــــملف الطال

 ــادرـــــــــــــــــــــللصــــــ 



 

 su/  24 /1/4/ 014                             وزارة التعليـــم                                                     ج س / 1/4/24/ 014

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

                                                                                                                           

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

   

 م20 ./....التاريخ..../.....   

 

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كتابـــــــــــــــــــــــــــــطلـ
 

 

 . ..................................................السيد/ 

 تحية عطرة وبعد ،،،، 

 .  م20..../20..الدراس ي..للعام  ...................بصفة قيد/...يد/...................تحت رقم ق،  الهندسة لية...املقيد بك............................... أنا الطالب/...

ــى/............................. أتقـــــدم إليكــم ــذا آمــــاال فيـــه املـــوافقة علـ    بطلبـــي هــ

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

... ... 

 

 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب/.............................. 

 م.201...../......./...... التــــاريـخ /.....

 

 
 

 جهات االختصاصرأي 

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

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

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

 التـوقيع والختم                                                                                                                                                

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



 

 su/  24 /1/4/ 015                             وزارة التعليـــم                                           ج س/  1/4/24/ 015

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 م20 ...../التاريخ....../....

 نهائي منوذج طلب سحب ملف

 

ـد تحـ  قمـ  المقي...............................................و...................................ـــــة/  اتقدم أنا الطالبـــ/

ــ ــد/............................/دـميــ ـــة/.... .................بصفة ميــ ـــ  الجنسيــــ ...............والمقيد بالرمــــ

 ......................../ةـــــــــادة الثانويـــــــل علـــه   ـــــــالحاص,الوطنــــ./..................................

  ـــم...........  تقد...................  تاقيخ الميالد  م،20............/20للعام /...........................دلــــــبمع

 . م 20...../20........................// الدقاس. عامالل  الــــــــة خـــــكليالبالتسجيل ف. 

 

 -: اآلتيةمن الكلية لألسباب  فيــــملب ـــــــسحيف  يترغبنظرًا لو

1- ................................... ........................................... ...... 

2-  .......................................................................... ........... 

3- .....................................................................................  

 

 ،،،،هـــــــــعلي

 

 .اجلامعــــةإىل دم الرجوع ـــــــــــــــــــأتعهد بعكما  ،فــــــــــــــــة على سحب امللـــــــــــــــــمنكم املوافق نأمل 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 

 .................................. -: الطالباسم 

 ......................................-:ع ــــــالتوقي

 

 

 يعتمد/                                                                               

 كليةالمسجل                                                                                                                          

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



   

 

 su/  24 /1/4/ 016                              وزارة التعليـــم                                               ج س/  1/4/24/ 016

 جامعة  ســـرت  

 ة اهلندسةكلي  
 

 

 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 م 201...... /..../....التاريخ
 أخالء طرف طالب                                            

 

 بيانات متلئ من قبل الطالب::/اواًل 

ــــــــــ ـ ــ...............................................و...................................الطالبــــ ــ ــالمقيــ ــمـ  ــ دـتحــ

..............بصف ـ يدـ...............................ـالجنسيـــ ـ............................................،والمقيدـ.........ـدـ ي

ـبالر ـــ ـالوطنـيــ.................................................ـ

 -:رف ـــالء الطــــسبب إخ

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

 بيانات متلئ من قبل السادة  املدرجة صفاتهم ادناه: :/ثانيًا 

 -:اتمالحظ

 تسليم بطاقة التعريف . األبعد ال يعتمد إخالء الطرف هذا من مسجل الكية  .1

 يعتمد /                                                                                   -ء الطرف من ثالثة نسج :يعد منوذج إخال .2

ــــةمسجل الكلي                                                                                                                 نسخة تسلم للطالب . •  ــ

 .....................                                                                                           . القسم العلمي نسخة حتفظ لدى  •

 نسخة حتفظ لدى مسجل الكلية •

                                                                  

 

 االعتماد  االســـــــــــــــــــــــــم  ر. م

 

 التاريـــــــــــــخ 

 

1. 
 رئيس القسم العلمي

  
 

2. 
 رئيس قسم الدراسة واالمتحان بالكلية

  

  الكليةكتبة م .3
 

 
 

   مدير مكـــتب اإلســكان  واإلعاشــــــــة بإدارة املسجل العام 4

   مدير مكتب اإلعارة بإدارة املكتبات 5



 

 su/  24 /1/4/ 017                             وزارة التعليـــم                                                    ج س/  1/4/24/ 017
 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 م20التاريخ/......../......./.....

 طالبلا عيادة

رقااالطالقياااحط.............................والمقياااحط  ااا ط........................طـااااااااطـطااااا أنااالطالبلل 

قياحطباللمقلطمطم،وال20.......ـ20الحراسا/ـ........ططعلمللطط..........بصف طقيحـ..................................

ططن/ـ..................................................الجنسيااااااا ـ....................................................الوط

 ......................يعتمد/

                                                                                                                                            

 مسجل كلية                                                              

                                          باللغة العربيةيكتب التشخيص  مالحظة/        

 ................./الطبيب اسم

 ......................../التوقيع                                                                                                                                  

                                                    ......................./التاريخ   

 مالحظات تشخيص الطبيب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 su/  24 /1/4/ 018                             وزارة التعليـــم                                                     ج س/  1/4/24/ 018
 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 

 

 م20التاريخ/......../......./.....

  منوذج فتح حساب   

 
 السيد/ مدير مصرف .............................

 

 املوضوع : إفادة لفتح حساب جاري لطالب جامعي.

 بعد التحية،،، 

 

 
ً
  ةم ، بشأن صرف منحة دراسة ، وبدل االعاشة لطلب2012( لسنة 42،52لقراري مجلس الوزراء رقم )تنفيذا

 الجامعات والكليات التقنية واملعاهد العليا واملعاهد الفنية املتوسطة.

 

 عليـــــــــــــه،،، 

 

فيدكم 
ُ
)............(   الهندسةكلية    ت قيد  ،وبصفة   )...............( الدراس ي  رقم  ،تحت   ...................... الطالب/  بأن 

 .م20............../20بقسم ).................( العام الجامعي ................ الجنسية )..............(هو أحد الطلبة املسجلين

 

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 د. مفتاح احمد مفتاح أحواس                                                                زينب محمد الزروق     

 املسجل العام بالجامعة                                                                         الهندسة مسجل كلية 

 

 



 

 

 su/  24 /1/4/ 019                             وزارة التعليـــم                                                   ج س/  1/4/24/ 019

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

 . م20....../...التاريح......../...
                                      

 جلدداللطلبة  حتصيل رسوم دراسية 

 

     

 

 مبكتب الشؤون املالية رئيس قسم اخلزينة /  السيد

 

 -بعد التحية:

 

 اجلنسية/..........................................الطالب.........................من رسوم تسجيل   نأمل منكم حتصيل قيمة

فصل ال............................ ديق مقر..................................... الرقم الوطين...........................................

 .م(20................/20...........).. العام اجلامعيخالل  .........................الدراسي

 

 

 االحرتام  والتقديرفائق قبول تفضلوا ب و                                                

                                                   

 

 

 يعتمد/                  

 كليةالمسجل                                                     

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

 

 
 صورة اىل

 بــــــــــــــملف الطال

 ــادرـــــــــــــــــــــللصــــــ 



 

 su/  24 /1/4/ 020                             يـــموزارة التعل                                                     ج س/  1/4/24/ 020

 جامعة  ســـرت

 ة اهلندسةكلي

 

 00218545260157                                     email:    Engineering@su.edu.ly                              00218545260361فاكس 

 

   

 م  202../ ..../ .....التاريخ   

 االفراج عن قيد طلب    
 

 

 

 ه....بصـ رقم القيد ..............................................والمقيد تحت  ........................  /هـــــ / ــأنا الطالب

ــد/................. ــا بال ......قيـــــ ــ  عـــــ ــم وال  ، 20......./20......... الدراســـــ ــال قم د قيـــــ بـــــ

  ..................................................../هالوطن /..................................................الجنسيـــــــ

علمـا    ،20......./20الدراسـ /.......  عا للقيدي    تجديدمالً فيه الموافقة على  آاليكم بطلب  هذا  اتقدم  

ــ ــذيب تـ ــة الـ ــمب الطلبـ ــينن   ـ ــا م بـ ــ   إيقـ ــا  الدراسـ ــ. ......................... للعـ ــدهم ل صـ قيـ

.................20.........../20.  

 

 رام والتقديرـق االحتــول فائــوا بقبــوتفض

 

 يع مقدم الطلبتوق

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

 

 

 علمي:رئيس القسم ال/  السيدراي   

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

 

 

 صورة إىل

 الطالب-

 ملف الطالب-
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