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 رفع احلرمان آلية
 

٘مممااتلسااا ٘ممّٗفقااالمادنااال م مممممممممممممممماااًمة خااا٘مااوااسااا٘مّاةاتقااالاالمّااقْا اااومااتي ٔ ٓااا٘م لم ااا

٘مّاخللص٘ممبًم قوماا زٓزماألمريمسطلو ّكا امممم،حبرملٌمااطلابممًم اْلماةاتقلاالماايَل ٔا

حمادطلااابمبااواْلماسااتيل المادناال ٗماا لماارٗممااًمى ااصمااة خاا٘مّاخللصاا٘مبرفاا ما رماالٌمّااشاانلممم

،محٔثمأىُمااًمٓيرارممماحمللضرالفلىُمجيبم دٙممجٔ مااطدق٘مااتقٔومّاةاتزاومحبطْاماةاتقلا،م

٘ممماف ما رملٌيفمطدبم ةميفما الةلما رةا٘مفقا ممممإم%52املتجالّ مايشاق٘ماااامممممادطلاابمأّمااطلاقا

ٌممّاملْضااخ٘مأ ىاالِ،مب ااوماسااتلنللماةةاارا المااة ماا٘ماطداابمممممممم ٘ممافاا ما رماال جمدااصمممّمْافقاا

ارف ما رمالٌممبلستخقلقمااطلاب/مااطلاق٘ممبلالدٔ٘ماالدٔ٘م دٙمتْصٔ٘م ي٘مااقطلٓلمااطةبٔ٘

ّاااابمبااوّاٍلمممكل مئاا٘اسااللماْكلااا٘ما لم اا٘مادلاالٌّماات دٔنٔاا٘مّاألمممإلمااًم ومااُمّمااًم ااهمامم

م. ًمااطلاب/مااطلاق٘م نل ٗمملٌّمااققْلمّااتشجٔلمارف ما رملٌمستْةُ
م

 :انرفع احلرملية طلب آ

افلقممجٔ ماملشتيوالمإّماف ما رملٌطدبمممنْذجبت قئ٘ممجٔ محقْلممرّوٓقْومااطلابماحمل .1

اا ٖمٓقووماألكل ميٕماملطدْب٘مّاابمتثقتمصخ٘مسقبمااغٔلبمّتشدٔنَلماىلما ٔصمااقشهم

 .املقرا

مم .2 ما ٔص مٓقْو م ه مّمً مبلاقشه مّاخللص ماةستنلاٗ ممً ما ز  مبت قئ٘ ممًمااقشه ااتأكو

  اماملقووممًممجٔ ماملتطدقللماملْصٙمبَلمّمًم همإحلا٘ممجٔ ماألّااقمإىلم ي٘ماستٔ ل ماا

 .ْٓملٌممًمت قئ٘مااطلابماينْذجماف ما رملٌميفمموٗمأقصلٍلممبلالدٔ٘مااقطلٓلمااطةبٔ٘

م .3 مااطةبٔ٘تقْو مااقطلٓل مم ي٘ مااثقْتٔ٘ ماملشتيوال ممً مّااتخقق مااطدقلل صواامإّمبراة ٘

ماإل مااققْل/اارفض/ م) مأقصلٍلمااتْصٔ٘ ميفمموٗ مااطقٔ٘( مااتقلآر مادتخققممًمصخ٘ اسلل

ممًمتلآخماستةومااطدقللمم ممرا لٗمملمٓدٕ:مْٓملٌ

 مٍدٔ٘مٓتهمققْهللممب ولمْٓومّاحومفق ةل الماملرضٔ٘ممًماملشتْص للماألإلا

 سقْعمّاحومفق ممل وامأٍدٔ٘مٓتهمققْهللممب ولمةل الماملرضٔ٘ممًماملشتل ٔللماألإلا

مىلممَرمّاحومفق .إحٔ٘مفٔتهمققْهللمااا ندٔللما ر

 م.ٓلومفق أةل الماملرضٔ٘ممًممركزمصخٕمٓتهمققْهللممب ولم ة ٘مإلا

 اااا ااماملقوماااا٘ممااااًما َااااللمماألّمأٔللما لْمٔاااا٘م املشتلااااةاااال الماملرضاااأ٘ممااااًمإلا 

 دجي٘.ا لْمٔ٘مفٔتهمققْهللمحشبمملتراِماا
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 :اآلتيعلى التأكد من استيفاء التقرير الطيب سبق يتم  يف كل ما
م

 م.كلمةلم/ٗاسهمااطلاب

 اقهماملدفم. 

 مًمّتلآخمااللفمااطيبم . 

 ّصفم قٔقمادخلا٘م. 

 اسهمّتْقٔ مّاتهمااطقٔبمامل لجلم. 

 اسهمّتْقٔ مّاتهمموٓرمامليلأٗمااطقٔ٘م. 

 

 :عنهارفع احلرمان ر يف طلب َظْناحلاالت اليت ُي

 م مأٌ مم تنوٗ مطقٔ٘ مبتقلآر مٓثقت مااصخٔ٘ااطلابماا ٖ ممحلاتُ ممً مثل:مما طْامي تُ

م.َِ٘ٓوِ امُلمّاألمراضاا ندٔللما راحٔ٘م

 ممًمم ممي تَل مىزٓف مأّ مّة ٗ محبلا٘ ممرل مأىَل مم تنوٗ مطقٔ٘ مبتقلآر مٓثقت مااب ااطلاق٘

 .ا طْا

 ااقراب٘مبُممًممٔثمتلٌْمصد٘حبوميفماملشتل ٙمََّيامُلأفرا م ل دتُممألحوااطلابماملرافقمم

 .مًم االماملندل٘مأّمالاةَلمااواة٘ماألّىلممبْةبمااتقرٓرمااطيبمامل تنومسْاّ 

 األّىل ل دتُمحبٔثمتلٌْمصد٘مقرابتُمبُممًمااواة٘ممأفرا ااطلابماا ٖمٓتْفٙمأحومم 

 مادم مٓت رض ماا ٖ مِقمْقٔفتااطلاب ممِلَقمً مملمماألمئ٘ا َلل مأّ ممرّاٖ محل ث بشقب

 خبطلبمامسٕممًما َللماألمئ٘.ممذامإ قللب وممملبَُ

 .٘ٔما لةلماملرضٔ٘مأّماةستثيل ٔ٘ماابمتقواٍلم ي٘مااقطلٓلمااطةبٔ٘مبلالد 
 م

 :يف صحة التقرير مور اليت تدعو للشكمن األ

 م.ّممللٌم ندُمّ ااستُأصوّامااتقرٓرممًمةَ٘مب ٔوٗم ًمسلًمااطلابم

 ٓهمسقْعم ٌّمتيْةل الماملرضٔ٘مألإلا. 

ممةحر٘:

ضمااطلابمادنشل ا٘مرَِّ ٌمذاممُٓإيفمحلا٘م قْلمتزّٓرمألٖممًماملشتيوالماملقوم٘مم مااطدبمف

م.مىلم ي٘مااتأ ٓبمبلالدٔ٘إحلا٘مإلااقلىْىٔ٘مّا
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