 .7تعليوبث هنح درجت البكبلــىريىس في التخصصبث
األكـــبديويت
امل ةة  )1 ٠:ك تػززززُٖ ٢ززززص ٙايتعًُٝززززات " تعًُٝززززات َززززٓح زضجزززز ١ايبهززززايٛضٜٛؽ يف ايتدككززززات
ا٭نازمي."١ٝ
امل )2 ٠:ك تػط ٟأذهاّ ٖص ٙايتعًُٝات عًز ٢ايطز٬ب املػزحًني يٓٝزٌ زضجز " ١ايبهزايٛضٜٛؽ "
يف أ َٔ ٟايتدككات ا٭نازمي ١ٝاييت تكسَٗا اؾاَع.١

انخطح انذراطُح
امل )3 ٠:ك ٜكط فًؼ اؾاَع ١اـطط ايسضاغ ١ٝاييت ت٪ز ٟإىل ْ ٌٝزضج " ١ايبهزايٛضٜٛؽ " يف
أَ ٟزززٔ ايتدككزززات ا٭نازميٝززز ١ايزززيت تكزززسَٗا اؾاَعزززٚ ١شيزززو بٓزززا٤ٶ عًززز ٢تٛقززز ١ٝاجملًزززؼ
ا٫نازمي ٚ ٞفًؼ ايهً.١ٝ

امل )4 ٠:ك
أ .تٓظ ِٝاـط ١ايسضاغ ١ٝعٝزي ٜهز ٕٛعزسز ايػزاعات املعتُزس ٠املطًٛبز ١يًركز ٍٛعًز ٢زضجز١
ايبهايٛضٜٛؽ" يف أ َٔ ٟايتدككات نُا ٜأتٞك
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أ٫ٚك ايتدككات املٓؿطز٠
ايتدككات املٓؿطزٚ ٠عسز ايػاعات يهٌ ؽكل َٛظع ١ذػب ايهًٝاتك
الرقه

الكلية

التدصص  /ميفرد

عدد الصاعات

أنظمة المعمومات الحاسوبية

122

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

122

الرياضيات

122

اإلنتاج النباتي والوقاية

137

التنمية الريفية

125

الخدمة االجتماعية

122

تنمية المجتمع المحمي

122

التربية الخاصة

122

رعاية الطفل

122

.10

إدارة األعمال

123

.11

االقتصاد

123

.12

ايدً ّٛاإل:از١ٜ

المحاسبة

123

.13

ٚاالقتص ١ٜ:

العموم المالية والمصرفية

123

.14

التسويق

123

.15

اإلدارة الصحية

123

.16

المرحمة األساسية األولى

123

تعميم التربية اإلسالمية

123

تعميم االجتماعيات

123

اإلعالم الجديد

123

المغة العربية وآدابها

122

المغة اإلنجميزية وآدابها

122

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.17

ايتهٓٛيٛدٝ
ٚايدً ّٛايتطبٝك١ٝ
ايصزاا١
ايتُٓ١ٝ
االدتُ ا١ٝ
ٚاألضس١ٜ

ايدً ّٛايرتب١ٜٛ

.18
.19
.20
.21

اإلعالم
اآلداب
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اْٝاك ايتدككات املعزٚج( ١ضٝ٥ؼ  /ؾطع)ٞ
ايتدككززات املعزٚجزز( ١ض٥ززٝؼ  /ؾطعززٚ )ٞعززسز ايػززاعات يهززٌ ؽكززل َٛظعزز ١ذػززب
ايهًٝاتك
الرقه

الكلية

التدصص  /الرئيض

امساء التدصصات الفرعية

أنظمة المعمومات

.1

-

الحاسوبية

ايتهٓٛيٛدٝ

-

التربية

-

أنظمة المعمومات الحاسوبية

-

ٚايدًّٛ
ايتطبٝك١ٝ

-

أنظمة المعمومات الحاسوبية

.4

االدتُ ا١ٝ
ٚاألضس١ٜ

جميع تخصصات كمية العموم
اإلدارية واإلقتصادية

128

التربية

-

العموم

-

أنظمة المعمومات الحاسوبية

-

ايتُٓ١ٝ

128

اإلدارية واإلقتصادية

-

.8

جميع تخصصات كمية العموم

-

العموم

128

الرياضيات

تقنيات الويب

.3

.7

تقنيات الويب

-

-

واالتصاالت

الرياضيات

.6

الرياضيات

جميع تخصصات كمية العموم

-

.5

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

اإلدارية واإلقتصادية

تكنولوجيا المعمومات

.2

عدد
الصاعات

الرياضيات

-

جميع تخصصات كمية العموم

-

التربية

129

اإلدارية واإلقتصادية

يسمح له بااللتحاق بجميع التخصصات

الخدمة االجتماعية

الفرعية التي تطرحها الكميات ما لم يكن

تنمية المجتمع المحمي

هناك ما يمنع عند الكميات األخرى.

التربية الخاصة
رعاية الطفل

128
128
128
128

21

الرقه

التدصص  /الرئيض

الكلية

.9
.10
ايدً ّٛاإل:از١ٜ

.11

امساء التدصصات الفرعية

إدارة األعمال

-

جميع تخصصات كمية العموم

129

االقتصاد

-

جميع تخصصات كمية التنمية

129

اإلدارية واإلقتصادية األخرى

االجتماعية واألسرية

المحاسبة

ٚاالقتص ١ٜ:

عدد
الصاعات

129

أنظمة المعمومات الحاسوبية

-

التربية

.12

العموم المالية والمصرفية

.13

التسويق

-

المغة العربية وآدابها

مرحمة أساسية أولى ،المغة االنجميزية

129

المغة اإلنجميزية وآدابها

مرحمة أساسية أولى ،المغة العربية

128

.14

اآلداب

.15

-

129

المغة االنجميزية

-

129

المغة العربية

ب .تته ٕٛاـط ١ايسضاغ ١ٝ٭ ٟؽكل َٔك
َ )1تطًب ت ادت َد )21 ١ض اَ ١دتُدٚ ٠تكػِ إىل ْٛعنيك

أ – َتطًب ت ادت َد ١االدب ز )18 ١ٜض اَ ١دتُد:ٖٞٚ ٠
رقه
املقرر

عيواٌ املقرر

الصاعات
املعتندة

الصاعات
األشبوعية
ىظري

املتطلب الصابق

عنلي

0101

تعًِ نٝـ تتعًِ

2

2

-

-

0102

اؿاغٛب

3

2

1

-

0104

تاضٜذ ايكسؽ

3

3

-

-

0111

ايًػ ١ايعطب)1( ١ٝ

2

2

-

-

0113

ايًػ ١ا٫لًٝع)1( ١ٜ

2

2

-

-

0205

ؾًػطني ٚايكه ١ٝايؿًػط١ٝٓٝ

3

3

-

-

0206

ايثكاؾ ١ا٫غ* ١َٝ٬

3

3

-

-

18

17

1

-

اجملُٛع
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ا َ -تطًبةة ت ادت َد ةة ١االخت ٝز ٜةة ٜ :١ةةدزع ايط ي ةةب  )3ضةة ا ت َدتُ ةةدَٗٓ ٠ةة
:ٖٞٚ
رقه
املقرر

عيواٌ املقرر

الصاعات
املعتندة

الصاعات
األشبوعية
ىظري

املتطلب الصابق

عنلي

0211

ايًػ ١ايؿطْػ)1( ١ٝ

3

3

-

-

0300

اؿهاضات ايبؿطَٓٚ ١ٜحعاتٗا

3

3

-

-

0306

املػٚ٪ي ١ٝاجملتُع* ١ٝ

3

3

-

-

* ٜعتززدل َكزززطض املػزززٚ٪ي ١ٝاجملتُعٝزززَ )0306( ١تطًزززب جاَعزز ١اجبزززاضٜٚ ٟعتزززدل َكزززطض ايثكاؾززز١
ا٫غَ )0206( ١َٝ٬تطًب جاَعز ١اختٝزاضٚ ٟشيزو يطز٬ب نًٝز ١ايتُٓٝز ١ا٫جتُاعٝزٚ ١ا٫غزط١ٜ
ؾكط.
َ )2تطًب ت ايهً ١ٝتذلاٚح بني ( )18 - 15غاعَ ١عتُسَ ٖٞٚ ٠كطضات تؿهٌ قاعزس٠
عطٜه ١يتدككات ايهً.١ٝ
َ )3كسزات ختصصَٛ :١ٝظع ١غاعاتٗا املعتُس ٠عً ٢ايٓر ٛا٫تٞك
أ .ايتدككات املٓؿطزٚ ٠عسز غاعاتٗا ( )92 – 77غاعَ ١عتُس.٠
ب .ايتدككات املعزٚج( ١ضٝ٥ػٚ )ٞعسز غاعاتٗا ( )66 – 65غاعَ ١عتُس.٠
د .ايتدككات املعزٚج( ١ؾطعٚ )ٞعسز غاعاتٗا  27غاعَ ١عتُس.٠
َ )4ك ةةسزات س ةةس )6 ٠ضة ة ا ت َعتُزززس ٠ىتاضٖزززا ايطايزززب َزززٔ أ ٟؽكزززل َزززٔ ايتدككزززات
املططٚذززز ١يف اؾاَعززز ١خزززاضد اـطززز ١ايسضاغززز ١ٝيتدككززز٘ عًززز ٢إٔ ٜ ٫هزززَ ٕٛهزززُ ٕٛاملزززاز٠
ايتعًَ ١ُٝٝهطضا يف َكطضات أخزط ٣نُزا /ٚأ ٚنٝؿزا َزا مل ٜتعزاضض َزع تعًُٝزات أخزط٣
عًُا إٔ ٖٓاى َكطضات ٜ ٫ػُح بتػحًٗٝا نُكطضات ذط ٖٞٚ ٠خاق ١ببعض ايتدككات.
امل ة  :)5 ٠:تكززٓـ َكززطضات اـطزز ١ايسضاغزز ١ٝعًزز ٢أغززاؽ َػززتٜٛات أضبعززٚ ١تززطقِ ٚؾززل ٖززصٙ
املػتٜٛات عػب أغؼ تعتُسٖا اؾاَعٜٚ ١صنط أَاّ نٌ َكزطض َٓٗزا عزسز ايػزاعات املعتُزس٠
ٚاملتطًبات ايػابك ١ي٘.
امل )6 ٠:ك
أ  .تعطف ايػاع ١املعتُس ٠ايٛاذس ٠يف املكطض ايٓظط ٟظٗس زضاغَٓ ٞظِ ٜكز ّٛبز٘ ايطايزب ٜٚكزسض
بث٬ث غاعات عٌُ أغبٛع ١ٝملس ٠غت ١عؿط أغبٛعا تٛظع عً ٢ايٓر ٛاٯتٞك
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 )1غاع ١ ٬ ٚ ١أضباع ايػاع ١يكطا ٠٤املاز ٠ايعًُ ١ٝيف نتاب املكزطض ٚاٱجابز ١عزٔ أغز ١ً٦ايتكزِٜٛ
ايصاتٚ ٞتٓؿٝص ايتسضٜبات ٚايتطبٝكات املطاؾك.١
ْ )2كـ غاع ١ي٬غتعساز يَ٬ترإ املكطض ٚاؾًٛؽ إيٗٝا.
 )3ضبع غاع ١يًكا٤ات ا٭غبٛعَ ١ٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
ْ )4كـ غاع٫ ١لاظ ايتعٓٝٝات ايسضاغٚ ١ٝنتاب ١تكاضٜط ا٭عاث.
ب .تعطف ايػاع ١املعتُس ٠ايٛاذس ٠يف املكطض ايعًُ ٞظٗس زضاغَٓ ٞظِ ٜكز ّٛبز٘ ايطايزب ٜٚكزسض
بث٬ث غاعات عٌُ أغبٛع ١ٝملس ٠غت ١عؿط أغبٛعا تٛظع عً ٢ايٓر ٛاٯتٞك
ْ )1كـ غاع ١يًكطاٚ ٠٤ايترهرل يًتحطبٚ ١ا٫يتكاَ ٤ع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
 )2غاعتإ يًكٝاّ بايتحاضب ايعًُ.١ٝ
 )3ضبع غاع٫ ١لاظ ايتعٓٝٝات ٚنتاب ١تكاضٜط عٔ ْتا٥خ ايتحاضب.
 )4ضبع غاع ١ي٬غتعساز يَ٬تراْات املكطض.٠

انظُح انذراطُح
امل  :)7 ٠:تته ٕٛايػٓ ١ايسضاغ َٔ ١ٝؾكًني زضاغٝني َزس ٠نزٌ َُٓٗزا غزت ١عؿزط أغزبٛعا
زضاغٝا  َٔٚزٚضتني قٝؿٝتني َس ٠نٌ َُٓٗا مثاْ ١ٝاغابٝع زضاغ.١ٝ

يذج انذراطح
امل  :)8 ٠:اؿس ا٭زْ ٢ملزس ٠ايسضاغز ١يٓٝزٌ زضجز ١ايبهزايٛضٜٛؽ ز٬ث غزٓٛات زضاغزٚ ١ٝاؿزس
ا٭عً ٢أضبع ٚعؿط ٜٔؾك ٬زضاغٝا.

انمثـــىل
امل )9 ٠:ك ٜتِ قب ٍٛايطايب يف أذس ايتدككات اييت تكسَٗا اؾاَعٚ ١ؾل اٱجطا٤ات اٯت١ٝك
أٜ .عب ٧ايطايب طًب ا٫يترام اـام باؾاَعَ ١بٓٝا ؾ ٘ٝبٛنٛح ايتدكل ايزصٜ ٟطغزب ا٫يترزام
ب٘ ايهذلْٝٚا.
بٜ .كزز ّٛايطايززب بعززس قبٛيزز٘ ايهذلْٝٚززا بتعٜٚززس ايؿززطع  /املطنززع ايسضاغزز ٞايززص ٟايترززل بزز٘ باي ٛززا٥ل
ايطزل ١ٝاييت تطًبٗا اؾاَع.١
دٜ .كسض قطاض قب ٍٛايطايب يف ايتدكل َٔ ؾطع اؾاَعَ ١تهُٓا ؽكك٘ ٜٚبًؼ ب٘ ايطايب.
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 .ٙوتؿظ قػِ ايكبٚ ٍٛايتػحٚ ٌٝاَ٫تراْات يف ايؿطع  /املطنع ايسضاغ ٞباملًؿات ٚايػح٬ت
ٚايبطاقات ٚغرل شيو َٔ اي ٛا٥ل اييت تتعًل بكب ٍٛايطايب ٚغرل ٙيف ايسضاغ.١

انتظجُـم
امل : )10 ٠:
أٜ .عتدل ايطايب َػح ٬يًؿكٌ ايسضاغ ٞإشا غحٌ َا ٜ ٫كزٌ عزٔ أضبزع غزاعات َعتُزس ٠يف شيزو
ايؿكٌ.
ب .اؿززس ا٭عًزز ٢يعززسز ايػززاعات املعتُززس ٠ايززيت ٜػززُح يًطايززب بتػززحًٗٝا يف ايؿكززٌ ايسضاغززٞ
ايٛاذس ( )18غاعَ ١عتُس (9)ٚ ٠غاعات َعتُس ٠يف ايسٚض ٠ايكٝؿ ١ٝايٛاذس. ٠
د  -هززٛظ يًطايززب املتٛقززع ؽطجزز٘ يف ؾكززٌ زضاغزز ٞإٔ ٜػززحٌ يف شيززو ايؿكززٌ َززا ٜ ٫عٜززس عًزز٢
( )21غاعَ ١عتُسٜ ٫ٚ ٠عٜس عً )9( ٢غاعات َعتُس ٠يف ايسٚض ٠ايكٝؿ.١ٝ

امل :)11 ٠:
أٜ .ػتطٝع ايطايب اؿك ٍٛعً ٢اٱضؾاز ا٭نازمي َٔ ٞخ ٍ٬ايسخ ٍٛعًَٛ ٢قع اؾاَع ١قبٌ
إنُايز٘ يعًُٝز ١ايتػززح ٌٝا٫يهذلْٚز ٞأَ ٚززٔ خز ٍ٬املطؾززس ا٫نزازمي ٞيف ايؿطع/املطنززع
ايسضاغ. ٞ
بٜ .ػُح يًطايزب بتػزح ٌٝأَ ٟكزطض إشا نزإ قزس زضؽ املتطًزب ايػزابل ٚلزح ؾٝز٘ أ ٚمل ٜزٓحح
ؾٝزز٘ غززٛا ٤يف اؾاَعزز ١أ ٚخاضجٗززا أ ٚإشا نززإ ؽطجزز٘ ٜتٛقززـ عًزز ٢ايتػززح ٌٝشلززصا املكززطض
َٚتطًب٘ ايػابل.
امل )12 ٠:ك هٛظ يًطايب إٔ ٜػحٌ ملكطضات خاضد خطت٘ ايسضاغ ١ٝزا ٜ ٫تعزاضض َزع ؾزطٚ
زضاغ ١املكطض  ٫ٚؼػزب ايػزاعات املعتُزس ٠يتًزو املكزطضات َزٔ بزني ايػزاعات املعتُزس ٠املطًٛبز١
يًتدطد.
امل :)13 ٠:
أ.

ٜػززُح يًطايززب بعززس َٛاؾكززَ ١ززسٜط ايؿززطع /املطنززع ايسضاغزز ٞإنززاؾ ١أ ٚغززرب أَ ٟكززطض
زضاغزز ٞخزز ٍ٬أغززبٛع قبززٌ بساٜزز ١ايؿكززٌ ايسضاغززٚ ٞآخززط َززٔ بساٜزز ١ايؿكززٌ ايسضاغززٞ
 ١ ٬ ٚأٜاّ قبٌ بسا ١ٜايسٚض ٠ايكٝؿ ١ ٬ ٚ ١ٝأٜاّ َٔ بساٜتٗا.
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ب.

ٜػُح يًطايب بعس َٛاؾكَ ١سٜط ايؿطع  /املطنع ايسضاغز ٞاْ٫ػزراب َزٔ زضاغز ١أَ ٟكزطض
قبززٌ تززاضٜذ عكززس اَ٫تراْززات ايٓٗاٝ٥زز ١بأغززبٛع ٚاذززس عًزز ٢ا٭قززٌ عًزز ٢إٔ ٜززتِ إعززَ ّ٬ززسٜط
ايؿزطع /املطنزع خطٝزا بزصيو ٚؾزل ايُٓزٛشد املعتُزس ٚيف ٖزص ٙاؿايزٜ ١ثبزت يف ايػززح٬ت
ايطزل ١ٝيف نؿـ عَ٬ات ايطايب َ٬ذظَٓ ( ١ػرب ) َكابٌ املكطض ايص ٟاْػرب َٓ٘.

امل )14 ٠:ك ٜػُح يًطايب بإعاز ٠أَ ٟكطض نإ قزس زضغز٘ ٚؼػزب ايعَ٬ز ١ا٭خزرل ٠يًُكزطض
يف ذػاب املعزسٍ ايؿكزًٚ ٞاملعزسٍ ايذلانُز ٞنُزا وػزب عزسز غزاعات املكزطض املعتُزسَ ٠زط٠
ٚاذس ٠ؾكط ٭غطاض ايتدطد.

األػًال انفصهُح وااليتحاَاخ وانؼالياخ
امل  :)15 ٠:ا٭عُاٍ ايؿكً ١ٝيًُكطضك
أ.

ذهٛض ايعسز املطًٛب َٔ ايًكا٤ات يف ايؿطع  /املطنع ايسضاغ ٞايص ٟايترل ب٘.

ب .اٱجاب ١عٔ ايتعٓٝٝات املهتٛبٚ ١ايٓؿاطات ا٫يهذل.١ْٝٚ
د .إلاظ ا٭عاث املطًٛب.١
ز .ايكٝاّ با٭عُاٍ املددل ١ٜأ ٚايتطبٝك.١ٝ
.ٙ

ايتكسّ يَ٬ترإ ايٓكؿ ٞيف ا٭غبٛعني ايثأَ ٚايتاغع َٔ ايؿكٌ ايسضاغ.ٞ

.ٚ

ايتكسّ يَ٬ترإ ايٓٗا ٞ٥خ ٍ٬ا٭غبٛع ا٭خرل ( ايػازؽ عؿط ) َٔ ايؿكٌ ايسضاغ.ٞ

ظ.

ايتكسّ يَ٬ترإ ايعًُ ٞقبٌ اَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥باغبٛع.

امل :)16 ٠:
أ٫ٚك عسز ايًكا٤ات ايكؿ ١ٝاملطًٛب ذهٛضٖاك
أ.

وزززسز عزززسز ايًكزززا٤ات املطًزززٛب ذهزززٛضٖا يف ايؿكزززٌ ايسضاغززز ٞيًُكزززطضات ايٓظطٜززٚ ١ؾزززل
ايػاعات املعتُس ٠عً ٢ايٓر ٛايتايٞك

عدد الصاعات املعتندة للنقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورٍا

مدة كل لقاء بالصاعة

1
2
3
4

4
8
8
8

1
1
1.5
2

25

ب .وسز عسز ايًكا٤ات املطًٛب ذهٛضٖا يًُكطض ايعًُ ٞيف ايؿكزٌ ايسضاغزٚ ٞؾزل ايػزاعات
املعتُس ٠عً ٢ايٓر ٛايتايٞك
عدد الصاعات املعتندة للنقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورٍا

مدة كل لقاء بالصاعة

1
2
3
4

16
16
24
32

1
2
2
2

د.

وسز عزسز ايًكزا٤ات يًُكزطض ايٓظزط ٟايزصٜ ٟتهزُٔ جٛاْزب عًُٝز ١نُزا ٚضز يف ايؿكزط( ٠أ)
َٔ ٖص ٙاملاز ٠يًحاْب ايٓظط َٔ ٟاملكطض ٚنُا ٚضز يف ايؿكط( ٠ب) َزٔ ٖزص ٙاملزاز ٠يًحاْزب
ايعًُ َٔ ٞاملكطض.

اْٝاك ٜعتدل ذهٛض ايط٬ب يًكا٤ات ايكؿ ١ٝيف ايؿكزٌ ايسضاغزٚ ٞؾزل َزا شنزط يف ايبٓزس ضقزِ (أ)٫ٚ
إيعاَٝا  ٫ٚهٛظ ي٘ ايتػٝب عٔ أنثط َٔ  َٔ %25ايًكا٤ات ايكؿ ١ٝاملدكك ١يًُكطض .

انتؼُُُاخ انذراطُح
امل )17 ٠:ك وسز عسز ايتعٓٝٝات يًُكطض ٚظَٔ اٱجاب ١عٔ نٌ تعٝني َٓٗا ٚؾل غزاعات املكزطض
املعتُس ٠عً ٢ايٓر ٛاٯتٞك
عدد الصاعات املعتندة للنقرر

عدد التعيييات

زمً اإلجابة عً كل تعيني بالصاعة

1
2
3
4

2
2
2
2

3
6
9
9

امل :)18 ٠:
أ.

تكسّ اٱجابات عٔ ايتعٓٝٝات خَٜٛ )40( ٍ٬ا يًتعٝني ا٭َٜٛ )80(ٚ ٍٚا يًتعٝني ايثزاَْ ٞزٔ
بسا ١ٜايؿكزٌ ٚتكزسّ تكزاضٜط ا٭عزاث ٚتكزاضٜط ا٭عُزاٍ املددلٜزٚ ١ايتطبٝكٝز ١إىل عهز٦ٖٝ ٛز١
ايتسضٜؼ يف ايؿطع /املطنع ايسضاغ ٞايص ٟغحٌ ؾ ٘ٝايطايزب ٚؾزل املٛاعٝزس ايزيت ؼزسزٖا
ايعُازٚ .٠إشا تعصض عً ٘ٝبعس شيو تكس ِٜأ ٟعٌُ ؾكزً ٞيف املٛعزس احملزسز تعتزدل عَ٬تز٘ يف
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ٖززصا ايعُززٌ ( قززؿطا) ٚعًزز ٢أ ٟذززاٍ عًزز ٢ايطايززب إٔ ٜكززسّ ا٫عُززاٍ املطًٛبززَٓ ١زز٘ قبززٌ بززس٤
اَ٫ترإ ايٓٗا.ٞ٥
بٜ .ك ّٛعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بتػًِ اٱجابزات عزٔ ايتعٓٝٝزات ايسضاغزٚ ١ٝا٭ْؿزط ١اٱيهذلْٝٚز١
ٚتكاضٜط ا٭عاث ٚؾل َٛاعٝسٖا احملسز ٠نُا ٜك ّٛبتكرٝرٗا َٓٚاقؿزتٗا َزع ايطز٬ب
ٚضقززس عَ٬اتٗززا يف َززس ٫ ٠تعٜززس عًزز ٢اغززبٛع َززٔ تززاضٜذ تػززًُ٘ شلززا أَززا تكززاضٜط ا٭عُززاٍ
املددلٚ ١ٜايتطبٝكات ؾٝك ّٛبتكرٝرٗا َٓٚاقؿزتٗا ٚضقزس عَ٬اتٗزا أ ٫ٚبزأٚ ٍٚيف َٛعزس ٫
ٜتحاٚظ ْٗا ١ٜاَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥بث ١ ٬أٜاّ.

االيتحاَاخ انُهائُح
امل :)19 ٠:
أ.

ٜؿذل يسخ ٍٛايطايب اَ٫ترإ ايٓٗا ٞ٥يهٌ َكطض إٔ ٜه ٕٛقس ذهزط اؿزس ا٭زْزَ ٢زٔ
ايًكا٤ات ايٛاضز ٠يف املازٖ َٔ )16( ٠ص ٙايتعًُٝات.

بٜ .عكزززس اَ٫ترزززإ ايٓٗزززا ٞ٥يهزززٌ َكزززطض يف ْٗاٜززز ١ايؿكزززٌ ايسضاغزززٚ ٞؾزززل تطتٝبزززات ايتكزززِٜٛ
ا٭نازمي َٔ ٞعُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػحٚ ٌٝاَ٫تراْات.
د.

ٜعًززٔ ايؿززطع /املطنززع ايسضاغزز ٞبطْززاَخ اٱَتراْززات ايٓٗاٝ٥زز ١ايكززازض عززٔ عُززاز ٠ايكبززٍٛ
ٚايتػحٚ ٌٝاٱَتراْات نُا ٜعًٔ تٛظٜع ايط٬ب عً ٢قاعات اَ٫تراْات ٖزصا إنزاؾ ١إىل
ٚنع ْػد َٔ ١اٱع ٕ٬يف َهإ باضظ َزٔ يٛذز ١اٱعْ٬زات يف ايؿزطع  /املطنزع ايسضاغزٞ
ٚعً ٢ايبٛاب ١ا٭نازميٚ ١ٝشيو قبٌ ؾٗط عً ٢ا٭قٌ َٔ تاضٜذ عكس اَ٫ترإ ايٓٗاٞ٥

زا

يف شيو إعساز ايذلتٝبات اـاق ١بعكس ٙيًط٬ب َٔ ش ٟٚا٫ذتٝاجات ٚاؿا٫ت اـاق.١
امل :)20 ٠:
ؼػززب َززس ٠اَ٫ترززإ ايٓٗززا ٞ٥يًُكززطض عػززب عززسز غززاعات٘ املعتُززس٠ك عٝززي ؽكززل غززاع١
اَترإ ٚاذس ٠يهٌ غاعَ ١عتُس ٠عًز ٢إٔ  ٫تعٜزس َزس ٠اَ٫ترزإ عًز ٢غزاعْٚ ١كزـ يًُكزطضات
ايٓظطٜٚ ١ٜعس اَ٫ترإ عٝي ٜػتٛيف ايؿط ٚاٯت١ٝك
أ.

إٔ تػتػطم اٱجاب ١عٔ أغً٦ت٘ املس ٠ايعَٓ ١ٝاملدكك ١ي٘.

ب .إٔ ٜه ٕٛؾاَ ٬يًٛذسات املطًٛب ١يف اٱَترإ يًُكطض ٚبؿهٌ َتٛاظٕ.
د.

إٔ ٜطنزززع عًززز ٢اغزززتٝعاب ايطززز٬ب يًُؿزززاٖٚ ِٝايتعُُٝزززات ٚاملٗزززاضات ا٭غاغززز ١ٝيًُكزززطض
ٚقسضتِٗ عًز ٢اغزتدساّ َٗزاضات ايزتؿهرل ايعًٝزا يف ايتعاَزٌ َزع ٖزص ٙاملؿزاٖٚ ِٝايتعُُٝزات
ٚاملٗاضات .
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امل  :)21 ٠:ؼػب ايع ١َ٬ايٓٗا ١ٝ٥يًُكطضات ايسضاغٚ ١ٝؾل اؾس ٍٚاٯتٞك
املكسزات ايٓعس: ١ٜ

- 1

عالمة التعيني
االول

عالمة التعيني
الجاىي

اإلمتخاٌ اليصفي

اإلمتخاٌ اليَائي

العالمة

%5

%5

%45

%45

%100

- 2

املكسزات اييت حتت ٟٛاً ٢د ْب اًُ: ٞ
أمجلة

التعيني
األول

التعيني
الجاىي

اليصفي
اليظري

اليَائي
اليظري

اليَائي
العنلي

العالمة
اليَائية

َباز ٨اؿاغٛب
ؼًٚ ٌٝتكِٝٝ
املؿاضٜع/نً ١ٝايتُٓ١ٝ
تٚ ٠ٚ٬ػٜٛس
بطفٝات اؿاغٛب
ايؿدكٞ
تطبٝكات ذاغٛب ١ٝيف
ايعً ّٛا٫زاض١ٜ

%5

%5

%30

%30

%30

%100

%5

%5

-

%30

%60

%100

ؽطٜخ اؿسٜي

%5

%5

%30

%30

%30

%100

Language Use
ELT Methodology
)(2
َباز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ

%5

%5

%25

%25

%40

%100

-

-

-

%40

%60

%100

%5

%5

%25

%25

%40

%100

%5

%5

%25

%25

%40

%100

%25
%5
%5
اؿهٛض اىل املدتدل ٚنتاب١
ايتكاضٜط
%50

%25

%40

%100

-

%50

%100

ا٫زلسٚ ٠خكٛب ١ايذلب١
املػاذٚ ١ايطغِ اشلٓسغٞ
َباز ٨اٯ٫ت ايعضاع١ٝ
كتدل
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* ٜػتثٓ َٔ ٢شيو املكطضات ايتاي ١ٝيف نً ١ٝايعً ّٛايذلب١ٜٛك
عنلي

ىظري
اشه املقرر

رقه
املقرر

ايذلب ١ٝايعًُ١ٝ

5419

%35

تطب ١ٝعًُ)1( ١ٝ

5420

%60

%40

تطب ١ٝعًُ)2( ١ٝ

5425

-

%65

امتخاٌ
ىَائي
ىظري

امتخاٌ
ىَائي
عنلي

ملف اجناز
()Portfolio
الطالب املتدرب

تقرير
املعله
املتعاوٌ

تقرير
مدير
املدرشة

مالحظات

%45

%5

%10

%5

خط ١قسمي١

-

-

-

خط ١جسٜس٠

%15

%15

%5

خط ١جسٜس٠

* ٜه ٕٛتٛظٜع ايع ١َ٬ايٓٗا ١ٝ٥ملؿطٚع ايتدطد يف ايهًٝات املدتًؿ ١عً ٢ايٓر ٛايتايٞك

 .1نً ١ٝايتهٓٛيٛدٚ ٝايدً ّٛايتطبٝك:١ٝ
تقويه عضو ٍيئة
التدريض

التقرير

امليظومة
الربدلية

املياقعة

العالمة اليَائية

%40

%15

%20

%25

%100

 .2نً ١ٝايصزاا:١
خطة املعروع
املقرتح

مجع البياىات

التقرير اليَائي

عرض املعروع

العالمة اليَائية

%20

%20

%40

%20

%100

 .3نً ١ٝايدً ّٛاإل:ازٚ ١ٜاالقتص ٚ ١ٜ:نً ١ٝايتُٓ ١ٝاالدتُ اٚ ١ٝاألضس:١ٜ
خطة املعروع
املقرتح

مجع
البياىات

متابعة عضو
ٍيئة التدريض

التقرير
اليَائي

مياقعة
املعروع

العالمة
اليَائية

%15

%15

%25

%25

%20

%100
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 .4نً ١ٝايدً ّٛايرتب:١ٜٛ
املادة
العلنية

التوثيق

الصياغة (اللػة
واالشلوب
والتخليل والربط)

املقدمة
واخلامتة

ترتيب قائنة
املصادر
واملراجع

مياقعة
املعروع

اجملنوع

%25

%20

%20

%10

%10

%15

%100

امل َ :)22 ٠:سادد ١تصشٝح :فرت االد ب:١
أ.

هززٛظ يًطايززب خزز ٍ٬اغززبٛع ٚاذززس َززٔ اٱَترززإ ايٓكززؿٚ ٞايٓٗززا ٞ٥تكززس ِٜطًززب اىل َززسٜط
ايؿطع/املطنع ايسضاغ ٞٱعاز ٠تكرٝح زؾذل إجابت٘ يف اٱَترإ.

بٜ .سؾع ايطايب ضزلزا قزسض ٙعؿزط ٠زْزاْرل أضزْٝز ( ١أ َ ٚزا ٜعازشلزا ) عزٔ نزٌ طًزب ٜتكزسّ بز٘
ملطاجع ١أ ٟع َٔ ١َ٬عَ٬ات٘.
د.

تكزز ّٛؾٓزز ١يف ايؿززطع َهْٛزز٘ َززٔ املػززاعس ا٭نززازميٚ ٞض٥ززٝؼ قػززِ ايتػززحَٛٚ ٌٝظززـ
اٱَتراْات ٚعه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ كتل طاجع ١زؾذل إجاب ١ايطايب ٚشيو َٔ خَ ٍ٬كاضْ٘
زؾذل اٱجابَ ١ع ٚضق ١اٱجاب ١يٲَترإ .

د .ؼؿظ أٚضام اَ٫ترإ يس ٣ايؿطع/املطنزع ايسضاغز ٞإىل ْٗاٜز ١ايؿكزٌ ايسضاغز ٞايزصًٜ ٟزٞ
ايؿكٌ ايص ٟعكس فيه االمتحان النهائي ،ثم تتلف بعد ذلك.

امل :)23 ٠:
أ.

عًزز ٢ايطايززب تكززس ِٜاَترززاْني (ْكززؿْٗٚ ٞززاٚ )ٞ٥تعٝٝززٓني (أ ٚ ٍٚززاْ )ٞيًُكززطض ايززصٟ
ٜػحٌ ي٘ ٚاَترإ عًُ ٞيًُكزطضات شٚات اؾٛاْزب ايعًُٝزٚ ١ؾزل َزا ٖزَ ٛزصنٛض يف
املازٚ 21 ٠املاز َٔ 23 ٠زي ٌٝاؾاَع.١

ب.

ميهٔ يًطايب ايتػٝب ٚعسّ تكس ِٜاَ٫ترزإ ايٓكزؿ ٞأ ٚايٓٗزا ٞ٥ملكزطضْ( ٜٔكزؿٞ
ْكزززؿ ٞأْ ٚكزززؿْٗ ٞزززا ٞ٥أْٗ ٚزززاْٗ ٞ٥زززا )ٞ٥نرزززس أقكززز ٢يف ايؿكزززٌ ايسضاغزززٞ
ايٛاذزززس ٜٚزززس ٕٚيززز٘ يف خاْززز ١ايعَ٬زززات عبزززاض( ٠غزززرل َهتُزززٌ) ؾزززطٜط ١إٔ ٜتكزززسّ
يَ٬ترززإ ايٓٗززا ٞ٥ا٭قزز ٌٝإشا مل ٜتكززسّ يَ٬ترززإ ايٓكززؿٚ ٞإٔ ٜهزز ٕٛقززس تكززسّ
يَ٬ترإ ايٓكؿ ٞا٭ق ٌٝإشا مل ٜتكسّ يَ٬ترإ ايٓٗا.ٞ٥
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د .ايطًب ١ايص ٜٔيس ِٜٗأعصاض قزاٖطٜ ٠طبزل عكٗزِ َزا ٚضز يف بٓزس (ب) ؾزطٜط ١إٔ ٜ ٫عٜزس
ذززسٖا ا٭قكزز ٢عززٔ أضبعزز ١اَتراْززات (ْكززؿ ١ٝأْٗ ٚاٝ٥ززٚ )١قززس ذززسزت ٖززص ٙا٭عززصاض
ايطاض ٘٥ا ًٜٞك
 .1اي٫ٛز ٠أ ٓا ٤اَ٫تراْات أ ٚقبٌ اَ٫تراْات بأغبٛع (ٜطؾل َع طًب ا٫غزتثٓا٤
تكطٜط أ ٚؾٗاز ٠اي٫ٛز.)٠
 .2ذايٚ ١ؾا َٔ ٠ايسضج ١ا٭ٚىل (أب أ ٚأّ أ ٚأر أ ٚأخزت أ ٚإبزٔ أ ٚإبٓز٘ أ ٚظٚد أٚ
ظٚج٘ أ ٚجس أ ٚجس.)ٙ
 .3عًُ ١ٝجطاذ ١ٝطاضٜ( ٘٥طؾل َع طًب ا٫غتثٓا ٤تكطٜط طيب َٔ َػتؿؿ)٢
.4

ذازث غرل أغزؿط عٓز٘ إقاَز ١يف َػتؿزؿٜ( ٢طؾزل َزع طًزب ا٫غزتثٓا ٤تكطٜزط
طيب َٔ َػتؿؿ.)٢

.5

غؿط طزاض ٤٣انزططاض ٟيزسٚض ٠عػزهط ١ٜأ ٚيتطزٜٛط َٗزين (ٜطؾزل َزع طًزب
ا٫غتثٓا ٤نتاب َٔ املػ ٍٚ٪ا٭عً ٢يًُ٪غػ.)١

 .6ا٫غتثٓا٤ات ايطاض ١٥ا٭خط ٣املطتبطز ١باؿزا٫ت اـُػز ١ايزٛاضزٜ ٙبزت ؾٗٝزا
َٔ قبٌ عُٝس ايكبٚ ٍٛايتػحٚ ٌٝاَ٫تراْات.
.7

مخػ ١أٜزاّ قبزٌ أ ٚبعزس ظٚاد ايطايزب أ ٚايطايبز ١أ ٓزا ٤اَ٫تراْزات (ؾزطٜط١
إذهاض قٛض ٠عٔ عكس ايعٚاد ٚبطاق ١ايعطؽ).

ز .إشا تػٝزززب ايطايزززب بعزززصض عزززٔ أنثزززط َزززٔ اَترزززاْني ؼززز ٍٛاملكزززطضات ايزززيت تعٜزززس عزززٔ
اَتراْٝني املصنٛض ٙيف "ب" " ٚد" إىل نًَُٓ ١ػرب بعس إضغاٍ ضغاي ١إىل ايطايزب
ؽدل ٙبهطٚض ٠اختٝاض املكزطض ايزصٜ ٟزٛز ؼٜٛزٌ ذايتز٘ إىل غزرل َهتُزٌ إيهذلْٝٚزا أٚ
باؿهٛض إىل ؾطع َ /طنزع اؾاَعز ١خز ٍ٬أغزبٛع َزٔ اْتٗزا ٤اَ٫تراْزات ايٓكزؿ ١ٝأٚ
ايٓٗاٝ٥ز ٚ .١يف ذايز ١عزسّ اختٝزاض ايطايزب يًُكزطض ٜٔايًزصٜ ٜٔزٛز ؼٜٛزٌ ذايتُٗزا إىل غزرل
َهتٌُ و ٍٛأَ ٍٚكطض ٜٔعً ٢بطْزاَخ اَ٫تراْزات إىل غزرل َهتُزٌ ٚؼز ٍٛبزاقٞ
املكطضات إىل نًَُٓ ١ػرب ايهذلْٝٚا.
.ٙ

ايطايب ايزص ٟتػٝزب عزٔ اَترزاْٝني ْكزؿٝني ٚأقزبح يسٜز٘ عزصضا قزاٖطا يف اَ٫تراْزات
ايٓٗاٝ ٥زٜ ١ػزُح يز٘ بايتػٝزب عزٔ اَترزاْني ْٗزاٝ٥ني ؾكزط نُزا  ٫هزٛظ يًطايزب ايززصٟ
تػٝب عٔ أضبع ١اَتراْات ْكؿ ١ٝبػبب عصض قاٖط ايتػٝب عٔ أ ٟاَتراْات ْٗا.١ٝ٥

.ٚ

تعٚز أقػاّ ايكبٚ ٍٛايتػزح ٌٝيف ؾزطٚع َ /طانزع اؾاَعز ١عُزاز ٠ايكبزٚ ٍٛايتػزحٌٝ
ٚاَ٫تراْززززات بأزلززززا ٤ايطًبززززٚ ١املكززززطضات ايززززيت ضقززززست ذايتٗززززا غززززرل َهتُززززٌ (يف
اَ٫تراْات ايٓكؿٚ ١ٝايٓٗا )١ٝ٥خ ٍ٬أغبٛع َٔ اْتٗا ٤اَ٫تراْات ايٓٗا.١ٝ٥
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ظ.

املكطض احملاٍ إىل غرل املهتٌُ ٜ ٫طتبط ب٘ َعسٍ ايطايب ايذلانُز ٞاملعتُزس يف ذزاٍ
تطؾح ايطايب ٭َٓ ٟر٘ َ /ػزاعسَ ٠ايٝز٪ٜٚ ١خزص باملعزسٍ ايذلانُز ٞايظزاٖط ؿظز١
اعتُاز ايكطاض يًُٓر/١املػاعس.٠

حٜ .عكس اَترإ بس ٌٜيف َٜٛني يَ٬ترزإ ايٓكزؿَٛ ٞظعز ١عًز 3 ٢جًػزات يف ايٝزٚ ّٛيف
َٜٛني يَ٬ترإ ايٓٗاَٛ ٞ٥ظع ١عً 3 ٢جًػات أخط ٣يف ايٝزٚ ّٛشيزو خز ٍ٬ؾزٗط َزٔ
اْتٗززا ٤اَ٫تراْززات ايٓٗاٝ٥زز ١يًؿكززٌ ا٭ٜٚ ٍٚعكززس اَ٫ترززإ ايبززس ٌٜيًؿكززٌ ايثاْزززززٞ
ايٓك ؿٝززَ ١زززززع اَ٫تراْزات ايٓكؿٝزززززز ١يًززززسٚض ٠ايكٝؿٝززززز ١ا٭ٚىل ٚاَ٫تراْزات ايٓٗاٝ٥ز١
َع اَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥يًسٚض ٠ايكٝؿ ١ٝا٭ٚىل.
 .تطبزل ايبٓززٛز املزصنٛض ٠أعزز ٙ٬عًزز ٢ايؿكزًني (ا٭ٚ ٍٚايثززاْ )ٞأَزا غكززٛم ايززسٚضتني
ايكٝؿٝتني ٜعتُس ا٫تٞك
.1

ٜػتطٝع ايطايب ايتػٝب عٔ اَترإ ملكطض ٚاذس (ْكؿ ٞأْٗ ٚا )ٞ٥يف ايزسٚض٠
ايكٝؿ ١ٝايٛاذس.٠

.2

ٜعكس اَترإ بسٚ ٌٜاذس يًسٚضتني ايكٝؿٝتني ا٭ٚىل ٚايثاْ ١ٝخ ٍ٬ؾزٗط َزٔ
اْتٗا ٤اَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥يًزسٚض ٠ايكزٝؿ ١ٝايثاْٝزَ ١زا ٜعزين عكزس اَتراْزات
غرل املهتٌُ َطٚ ٠اذس ٠يًسٚضتني ايكٝؿٝتني.

ٜٛ ٫ .ٟجس اَترإ بس( ٌٜغرل َهتٌُ) يًحاْب ايعًُ.ٞ
املة َ :)24 ٠:ع َطاعاَ ٠زا ٚضز يف املزازَ )14( ٠زٔ ٖزص ٙايتعًُٝزات ٜعٝزس ايطايزب املكزطض ايزصٟ
ضغزب ؾٝز٘ أ ٚاملكزطض ايززصٜ ٟطغزب يف ؼػزني عَ٬تزز٘ ؾٝز٘ ٚؼػزب يزز٘ يف ٖزص ٙاؿايز ١ايعَ٬زز١
ا٭خرل ٠يف املعسٍ ايؿكًٚ ٞايذلانُ.ٞ
امل :)25 ٠:
أ.

هط ٟاذتػاب ايعَ٬ات ٚتػحًٗٝا يهٌ َكطض َٔ َاَ ١٥ع بٝإ ايػاعات املعتُس ٠ي٘.

بَ .سٜط ايؿطع  /املطنع ايسضاغَ ٞػ ٍٚ٪عٔ َتابعز ١أزا ٤ايطايزب بايتعزاَ ٕٚزع عهز٦ٖٝ ٛز١
ايتسضٜؼ املعين ٚتػح ٌٝعَ٬ات٘ يف أ ٓا ٤ايؿكٌ ايسضاغٚ ٞإضغاٍ ٚتعٜٚس قػِ ايكبزٍٛ
ٚايتػحٚ ٌٝاَ٫تراْات بعَ٬ات عٝع ايط٬ب املػحًني يف ايؿطع  /املطنع ايسضاغ.ٞ
د .اؿس ا٭زْ ٢يع ١َ٬ايٓحاح يهٌ َكطض ٖ.)100( َٔ )50( ٛ
ز.

ايطايب ايص ٟوكٌ عًز ٢عَ٬زْٗ ١اٝ٥ز ١يف املكزطض ايسضاغز ٞتكزٌ عزٔ ايعَ٬زٜ )35( ١عطز٢
ع ١َ٬ايكؿط اؾاَع ٖٞٚ ٞع.)35( ١َ٬
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.ٙ

املعسٍ ايؿكًَ ٖٛ ٞعسٍ عَ٬ات عٝع املكطضات اييت زضغزٗا ايطايزب يف ايؿكزٌ ايسضاغزٞ
ايٛاذس لاذا ٚضغٛبا.

َ .ٚع َطاعاَ ٠ا ٚضز يف املازٖ َٔ )14( ٠ص ٙايتعًُٝات املعسٍ ايذلانُزٖ ٞزَ ٛعزسٍ عَ٬زات
عٝع املكطضات اييت زضغٗا ايطايب لاذا أ ٚضغٛبا ذت ٢تاضٜذ اذتػاب شيزو املعزسٍ نزُٔ
خط ١ؽكك٘.
ظ .هززط ٟاذتػززاب أَ ٟززٔ املعززس٫ت ايػززابك ١بهززطب ايعَ٬ززَ ١ززٔ َا٥زز ١يهززٌ َكززطض زاخززٌ يف
املعسٍ بعسز ايػاعات املعتُس ٠ي٘ ِ قػُ ١فُٛع ذٛاقزٌ ايهزطب ايٓاػز ١عًز ٢فُزٛع
عسز ايػاعات املعتُس ٠نُٔ خط ١ؽكك٘ َكطب ١إىل أقطب خاْتني عؿطٜتني.

امل : )26 ٠:
أ.

ته ٕٛايتكسٜطات اٯت ١ٝملكطض َطازؾ ١يًعَ٬ات املٛنر ١أَاَٗاك
التقدير

العالمة مً مائة

ممتاظ

َٔ  90إىل 100

جٝس جسا

َٔ  80إىل 89

جٝس

َٔ  70إىل 79

َكبٍٛ

َٔ  60إىل 69

نعٝـ

َٔ  50إىل 59

ضاغب

أقٌ َٔ 50

ب .ته ٕٛايتكسٜطات اٯتَ ١ٝطازؾ ١يًُعس٫ت ايؿكًٚ ١ٝايذلانُ ١ٝاملٛنر ١أَاَٗاك
التقدير

العالمة مً مائة

ممتاظ

َٔ  85إىل 100

جٝس جسا

َٔ  75إىل 84.9

جٝس

َٔ  65إىل 74.9

َكبٍٛ

َٔ  60إىل 64.9

ضاغب

أقٌ َٔ 60
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انتُثُه واإلَذار وانفصم األكادًٍَ
امل :)27 ٠:
أٜٓ .ب٘ َسٜط ايؿطع  /املطنع ايسضاغ ٞخطٝا نٌ طايب وكٌ عًَ ٢عزسٍ تطانُزٜ ٞكزٌ عزٔ
( )%60بعززس زضاغززَ ١ززا فُٛعزز٘ ( )15غززاعَ ١عتُززس ٠يف اؾاَعززٜٛٚ ١نززع " ؼززت املطاقبزز١
ا٭نازمي." ١ٝ
بٜٛ .جز٘ َزسٜط ايؿزطع  /املطنزع ايسضاغز ٞإْزصاضا أٚيٝززا يهزٌ طايزب ْبز٘ ٚٚنزع" ؼزت املطاقبزز١
ا٭نازميٝزززٚ " ١أخؿزززل يف ضؾزززع َعسيززز٘ ايذلانُززز ٞإىل ( )%60ؾُزززا ؾزززٛم بعزززس زضاغزززَ ١زززا
فُٛع٘ ( )30غاعَ ١عتُس ٠يف اؾاَعٜٚ ١بك"٢ؼت املطاقب ١ا٭نازمي." ١ٝ
دٜٛ .جز٘ َززسٜط ايؿزطع  /املطنززع ايسضاغز ٞإْززصاضا ْٗاٝ٥زا يهززٌ طايزب أْززصض إْزصاضا أٚيٝززا ٚٚنززع "
ؼت املطاقب ١ا٭نازميٚ " ١ٝأخؿل يف ضؾع َعسي٘ ايذلانُ ٞإىل ( )%60ؾُا ؾٛم بعس زضاغ١
َا فُٛع٘ ( )45غاعَ ١عتُس ٠يف اؾاَعٜٚ ١بك ٢ؼت املطاقب ١ا٭نازمي. ١ٝ
زٜ .ؿكٌ َٔ ايتدكل نزٌ طايزب أخؿزل يف ضؾزع َعسيز٘ ايذلانُز ٞإىل ( )%59ؾُزا ؾزٛم بعزس
زضاغ )60( ١غاعَ ١عتُس ٠يف اؾاَع.١
ٖز .هٛظ يًطايب املؿك ٍٛأنازميٝا ٛجزب ايؿكزط( ٠ز) إشا ضغزب يف اٱبكزا ٤عًزًَ ٢ؿز٘ اْ٫تكزاٍ
َٔ ايتدكل ايص ٟؾكٌ َٓ٘ ٚإعاز ٠قٝس ٙيف ؽكل آخزط جسٜزس بعزس اغزتٝؿا ٤ضغزِ إعزاز٠
قٝس قسض 30 ( ٙزٜٓاضا أضزْٝا ) ٚشيو َع َطاعا ٠ايتدكل يف ايؿٗاز ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَٚ ١ؾطٚ
ايكب ٍٛيف ذٚ ٘ٓٝعً ٢إٔ  ٫تعٜس عسز َطات اْ٫تكاٍ شلزص ٙايػاٜز ١عًزَ ٢زطتني ٚؼتػزب يز٘
املكطضات اييت تسخٌ يف خطت٘ ذػب ا٭غزؼ املعُز ٍٛبٗزا يف ذٓٝز٘ عٝزي  ٫تكزٌ عَ٬ز ١أٟ
َٓٗززا عززٔ ( )%60ززا ؾٗٝززا ( )6غززاعات َعتُززس ٠ذززطٚ ٠تززسخٌ يف ذػززاب َعسيزز٘ ايذلانُززٞ
اؾسٜس.
ٜ .ٚػُح يًطايب ايص ٟؾكٌ َٔ ٬ث ؽككات كتًؿ ١يف اؾاَع ١بايعٛز ٠اىل اؾاَع ١بطقِ
جاَع ٞجسٜس ( طايب جسٜس) عً ٢إٔ ٜعزٛز اىل ؽكزل جسٜزس غزرل ايتدككزات ايزيت ؾكزٌ
َٓٗا ٜ ٫ٚػُح ي٘ بزايعٛز ٠اىل أ ٟؽكزل ؾكزٌ َٓز٘ غزابكا ٚؼتػزب يز٘ املكزطضات ايزيت
تسخٌ يف خطت٘ ذػب ا٭غؼ املعُ ٍٛبٗا يف ذٓٝز٘ ٚ.يف ذزاٍ ؾكزً٘ يًُزط ٠ايثايثز ١عًز ٢ايزطقِ
اؾسٜس ٜ ٫ػُح ي٘ بايعٛز ٠يًسضاغ ١يف اؾاَع َٔ ١جسٜس.
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ظ .إشا ضغززب ايطايززب املؿكزز ٍٛأنازميٝززا ايعززٛز ٠إىل اؾاَعززً ١ززـ جسٜززس عًٝزز٘ اْ٫تكززاٍ َززٔ
ايتدكل ايص ٟؾكٌ َٓ٘ ٚإعاز ٠قٝس ٙيف ؽكزل آخزط جسٜزس ٚؼتػزب يز٘ املكزطضات ايزيت
تززسخٌ يف خطتزز٘ ذػززب ا٭غززؼ املعُزز ٍٛبٗززا يف ذٓٝزز٘ عٝززي  ٫تكززٌ عَ٬زز ١أَٗٓ ٟززا عززٔ
( )%60ا ؾٗٝا ( )6غاعات َعتُس ٠ذطَ ٠زع َطاعزا ٠إٔ ٜ ٫هز ٕٛقتز ٣ٛاملكزطضات اؿزط٠
ا٫ختٝاض ١ٜاييت غترػب ي٘ َؿابٗا نُا ٚنٝؿا حملتَٚ ٣ٛهَُ ٕٛكزطضات ايتدكزل ايزصٟ
ٜسضغ٘ ٚعً ٢عُٝس ايهً ١ٝا٭نازميٝز ١ؼسٜزس ٚإعزٖ ٕ٬زص ٙاملكزطضات نزُٔ نًٝتز٘ يتحٓزب
اذتػابٗا يًط٬ب.
حٜ ٫ .ؿكٌ َٔ ايتدكل نٌ طايب أمت بٓحاح ( )90غاعَ ١عتُس.٠
 .ضغززِ َززا ٚضز يف ايؿكززط( ٠ح) َززٔ ٖززص ٙاملززازٜ ٠ؿكززٌ ايطايززب َززٔ اؾاَعزز ١إشا ظازت املززس ٠ايززيت
قهاٖا َػح ٬يف اؾاَع ١عً )24( ٢ؾك ٬زضاغٝا ٚمل وكٌ عًز ٢زضجز" ١بهزايٛضٜٛؽ"
َٔ اؾاَعٚ ١هٛظ يف ٖص ٙاؿاي ١إعطا ٙ٩ؾٗاز ٠باملكطضات اييت زضغٗا ٚايٓتا٥خ ايزيت ذكزٌ
عًٗٝا يف نٌ َكزطض .نُزا هزٛظ يز٘ ا٫يترزام باؾاَعزً ١زـ جسٜزس ٚؾزل ؾزط ٚايكبز ٍٛيف
ذ.٘ٓٝ

تأخُم انذراطح واالَمطاع ( االطتُكاف )ػُها
امل :)28 ٠:
أ .هززٛظ تأجٝززٌ ايسضاغزز ١يًطايززب املػززتحس يف اؾاَعزز ١أ ٚايطايززب املٓتكززٌ إيٗٝززا بعززس إحاَزز٘
زضاغَ ١ا ٜ ٫كٌ عٔ غاعتني َعتُستني بٓحاح.
ب .هٛظ يًطايب إٔ ٜتكسّ بطًب تأج ٌٝايسضاغز ١عًز ٢ايُٓزٛشد املكزطض إىل َزسٜط ايؿزطع  /املطنزع
ايسضاغ ٞخ ٍ٬ؾٗط َٔ بسا ١ٜايؿكٌ ايسضاغزَ ٞبٓٝزا ؾٝز٘ أغزباب ايتأجٝزٌ َٚستز٘ ٚوزاٍ
ايطًب إىل َسٜط ايؿطع /املطنع ايسضاغ٫ ٞؽاش ايكطاض املٓاغب ٚإب٬ؽ عٝع اؾٗزات املعٓٝز١
بصيو  ٫ٚهٛظ تأج ٌٝايسضاغ ١ملس ٠تعٜس عً ٢غت ١ؾك ٍٛزضاغ.١ٝ
د .بايطغِ مما ٚضز يف ايؿكط( ٠ب) َٔ ٖص ٙاملاز ٠تعتدل املس ٠اييت ميهزٗٝا ايطايزب يف املعتكزٌ َزس٠
تأج ٌٝيًسضاغ ١يف اؾاَعَُٗ ١ا بًػت ٖص ٙاملسٚ ٠عًٚ ٢ي ٞأَط ايطايب إب٬ؽ اؾاَع ١خطٝزا
بتاضٜذ ا٫عتكاٍ يف َس ٫ ٠تتحاٚظ ايؿٗط َٔ ٜٔاعتكاي٘.
ز ٫ .ؼتػب َس ٠ايتأج َٔ ٌٝاؿس ا٭عً ٢يًُس ٠املػُٛح بٗا يًرك ٍٛعً ٢ايسضج ١اؾاَع.١ٝ
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ھ .إشا مل ٜػحٌ طايب َٓتظِ يف اؾاَعز ١يؿكزٌ زضاغزٚ ٞمل وكزٌ عًزَٛ ٢اؾكز ١خطٝزَ ١زٔ
َسٜط ايؿطع  /املطنزع ايسضاغز ٞبتأجٝزٌ زضاغزت٘ شلزص ٙاملزسٜ ٠ؿكزس َكعزس ٙيف اؾاَعزٜٚ ١عتزدل
َػززتٓهؿا عززٔ ايسضاغززٚ ١يف ٖززص ٙاؿايزز ١هززٛظ يزز٘ إٔ ٜتكززسّ بطًززب جسٜززس ي٬يترززام يف
اؾاَعزز ١ؾززإشا قبززٌ ؾٗٝززا وززتؿظ بػززحً٘ ا٭نززازمي ٞنززاَ ٬إٕ ضغززب يف شيززو عًزز ٢إٔ
ٜهٌُ َتطًبات ايتدطد ٚؾل اـط ١ايسضاغ ١ٝاملعُ ٍٛبٗا عٓس عٛزتز٘ إىل اؾاَعزٚ ١ؼػزب
يزز٘ َززس ٠ايسضاغززَٚ ١ززس ٠اْ٫كطززاع عززٔ ايسضاغزز( ١ا٫غززتٓهاف) نززُٔ اؿززس ا٭عًزز ٢يًؿكززٍٛ
ايسضاغ ١ٝيًتدطد ٚيف اؿا٫ت اييت ٜؿكس ؾٗٝا ايطايب َكعس ٙبػبب عسّ تػح ً٘ٝملكطضات أٚ
تأجًٝززز٘ يؿكزززٌ زضاغززز ٞأ ٚأنثزززط بعزززصض قٗزززطٜ ٟتكزززسّ بطًزززب يعُٝزززس ايكبزززٚ ٍٛايتػزززحٌٝ
ٚاٱَتراْات ٱعتباض ٖص ٙاملس ٠نُٔ اؿس ا٭عً ٢ملس ٠ايتأج ٌٝاملػُٛح بٗا يف ايؿكط( ٠ب) َٔ
ٖص ٙاملاز. ٠
 .ٚإشا ضغب ايطايب املػزتٓهـ عزٔ ايسضاغز ١ا٫يترزام باؾاَعزَ ١زٔ جسٜزس ؾعًٝز٘ إٔ ٜتكزسّ إىل
اؾاَع ١بطًب ايترام جسٜس ذػب ا٭ق ٍٛاملطعٚٚ ١ٝؾل ؾطٚ ٚتعًُٝات ايكبٚ ٍٛايتػزحٌٝ
يف ذ ٘ٓٝؾإشا قبٌ يًسضاغ ١يف اؾاَعٚ ١أعط ٞضقُا جاَعٝا جسٜسا جاظ ي٘ إٔ ٜتكزسّ بطًزب
اذتػاب يًُكطضات ايسضاغ ١ٝاييت لح ؾٗٝا َٔ زضاغت٘ ايػزابك ١ممزا ٜزسخٌ َٓٗزا يف َكزطضات
اـطزز ١ايسضاغزز ١ٝيًتدكززل اؾسٜززس ايززص ٟايترززل بزز٘

ززا ؾٗٝززا ( )6غززاعات َعتُززس ٠ذززط٠

ؾززطٜط ١إٔ  ٫تكززٌ ايعَ٬زز ١ايٓٗاٝ٥زز ١٭َ ٟكززطض َززٔ ٖززص ٙاملكززطضات عززٔ (ٚ )%60تعتززدل ٖززصٙ
املكطضات نُكطضات َٓكٛي َٔ ١جاَع ١أخط ٫ٚ ٣تسخٌ يف ذػاب َعسي٘ ايذلانُ.ٞ
ظٜ .سؾع ايطايب ضغِ اغتٓهاف عٔ ايسضاغَ ١كساض 30 ٙزٜٓاضا أضزْٝا عٔ املط ٙا٭ٚىل أ ٚايثاْٝز١
ٜٚتِ ظٜاز ٠ايطغ ّٛكساض  30زٜٓاضا أضزْٝا عٔ نٌ اغتٓهاف بعس املط ٙايثاْ. ١ٝ

االَظحاب يٍ انفصم انذراطٍ
امل :)29 ٠:
أٜ .ػززُح يًطايززب خزز ٍ٬ا٭غززابٝع ا٭ضبعزز ١ا٭ٚىل باْ٫ػززراب َززٔ ايؿكززٌ ايسضاغززٚ ٞخززٍ٬
ا٭غبٛعني ا٭ٚيني َٔ ايسٚض ٠ايكٝؿ.١ٝ
بٜ .ػُح يًطايب اْ٫ػراب َٔ ايؿكٌ ايسضاغ ٞبعس املس ٠املصنٛض ٠يف ايؿكط( ٠أ) َٔ ٖص ٙاملاز٠
ٚقبٌ َٛعس عكس اَ٫ترزإ ايٓٗزا ٞ٥بأغزبٛع

ٛاؾكزَ ١زسٜط ايؿزطع  /املطنزع ايسضاغز ٞعًز٢

ايُٓٛشد ايصٜ ٟتكزسّ بز٘ ايطايزب ٚيف ٖزص ٙاؿايز ١تثبزت يف غزحٌ ايطايزب ٚنؿزـ عَ٬اتز٘
َ٬ذظَٓ " ١ػرب " ؾُٝع املكطضات اييت غحٌ شلا يف شيو ايؿكٌ.
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د .إشا اْػرب ايطايب َزٔ ايؿكزٌ ايسضاغز ٞبعزس املزس ٠املزصنٛض ٠يف ايؿكزط( ٠أ) َزٔ ٖزص ٙاملزاز٠
ٚقبٌ َٛعس اَ٫ترإ ايٓٗا ٞ٥ز ٕٚاٱب٬ؽ عزٔ شيزو خطٝزا ٚعًز ٢ايُٓزٛشد املكزطض تٛنزع يز٘
نًَُٓ ١ػرب أَاّ عٝع املكطضات اييت غحٌ شلا يف شيو ايؿكٌ ٚتسخٌ تًزو ايعَ٬زات يف
ذػاب َعسي٘ ايؿكًَٚ ٞعسي٘ ايذلانُ.ٞ

االَتمال يٍ كهُح أكادًَُح  /تخصص إنً آخز
امل ة  :)30 ٠:اشا ضغززب ايطايززب اْ٫تكززاٍ َززٔ ؽكززل إىل آخززط ز ٕٚإ ٜهززَ ٕٛؿكززَٓ ٫ٛزز٘
انازميٝززا عًٝزز٘ تكززس ِٜطًززب " تػززٝرل ؽكززل " ضزلزز ٞبززس ٕٚزؾززع ضغززٚ ّٛوززتؿظ بطقُزز٘ يف
ايتدكل ايػابل ٚتسخٌ املكطضات اييت زضغٗا بٓحاح ٚاييت تكع نُٔ اـط ١اؾسٜس ٠يف َعسيز٘
ايذلانُ ٞعً ٢إٔ ٜ ٫عٜس عسز َطات اْ٫تكاٍ عًَ ٢طتني ط ١ًٝؾذل ٠ايسضاغ ١يف اؾاَع.١

االَتمال يٍ انجايؼاخ وانًؼاهذ انؼهُا األخزي وحظاب انظاػاخ
انًؼتًذج يٍ خارج انجايؼح
امل :)31 ٠:
أٜ .زززتِ تكزززس ِٜطًبزززات اْ٫تكزززاٍ إىل قػزززِ ايكبزززٚ ٍٛايتػزززحٚ ٌٝاَ٫تراْزززات يف ايؿطع/املطنزززع
ايسضاغٚ ٞتطؾع اىل عُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػحٚ ٌٝاٱَتراْات.
بٜ .ػُح باْتكاٍ ايط٬ب إىل اؾاَع ١ذػب ايؿط ٚاٯت١ٝك
 .1إٔ ٜػتٛيف ايطايب ؾط ٚايكب ٍٛيف اؾاَع.١
 .2إٔ ٜه ٕٛايطايب َٓتك َٔ ٬جاَع ١أَ ٚعٗس عاٍٍ تعذلف ب٘ اؾاَع.١
 .3إٔ ٜهٌُ ايطايب بٓحاح يف جاَعز ١ايكزسؽ املؿتٛذزَ ١زا ٜ ٫كزٌ عزٔ ( )60غزاعَ ١عتُزس٠
ؿني ؽطج٘.
 .4ؼػب يًطايب عٝع املكطضات اييت لح ؾٗٝزا يف جاَعتز٘ ممزا ٜزسخٌ يف َكزطضات اـطز١
ايسضاغ ١ٝيًتدكل ايص ٟغًٝترل بز٘ عًز ٢إٔ ٜ ٫كزٌ تكزسٜط ٙيف نزٌ َكزطض غٝرػزب يز٘
عٔ  %60أ( ٚجٝس) يف بعض اؾاَعات.
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اإلحتظاب
امل :)32 ٠:
أ.

إشا أمت ايطايب زضاغ ١غاعات َعتُس ٠بٓحاح يف جاَع ١أ ٚنً ١ٝجاَع ١ٝأَ ٚعٗس عاٍ آخزط
بعس قبٛي٘ يف اؾاَع ١ؾٝحٛظ ي٘ إٔ ٜطًب اذتػاب ٖص ٙايػاعات ٚؾل اٱجزطا٤ات املتبعز ١يف
املززازَ ) 31( ٠ززٔ ٖززص ٙايتعًُٝززات  ٚززا ٜ ٫تعززاضض َززع َززا جززا ٤يف املززازَ )10( ٠ززٔ ٖززصٙ
ايتعًُٝات.

ب .إشا أمت ايطايززب زضاغززت٘ بٓحززاح يف جاَعزز ١أ ٚنًٝزز ١أَ ٚعٗززس عززاٍ أَ ٚتٛغززط ٚذكززٌ عًزز٢
زضج ١ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚزبً ّٛأنازمي ٞقبٌ ايتراق٘ باؾاَع ١ؾٝحٛظ ي٘ إٔ ٜطًب اذتػزاب
بعض ايػاعات املعتُس ٠اييت أمت زضاغتٗا بٓحاح ٚؾل اٱجطا٤ات اٯت١ٝك
 .1تكسّ طًبات اذتػاب ايػاعات املعتُس ٠إىل قػِ ايكبٚ ٍٛايتػحٚ ٌٝاَ٫تراْات يف ايؿطع
/املطنع ايسضاغٚ ٞتطؾع اىل عُاز ٠ايكبٚ ٍٛايتػحٚ ٌٝاٱَتراْات.
ٜ .2كززز ّٛقػزززِ اٱذتػزززاب يف عُزززاز ٠ايكبزززٚ ٍٛايتػزززحٚ ٌٝاٱَتراْزززات باذتػزززاب ايػزززاعات
املعتُس ٠اييت زضغزٗا ايطايزب يف نز ٤ٛاـطز ١ايسضاغز ١ٝيًتدكزل املًترزل بز٘ ٚا٭غزؼ
اييت تعتُسٖا اؾاَع ١شلص ٙايػا.١ٜ
ٜ .3ؿذل يف عٝع اؿا٫ت ذك ٍٛايطايب عً ٢زضج " ١ايبهايٛضٜٛؽ " َا ٜأتٞك
أ.

إٔ ٜهُززٌ ايطايززب بٓحززاح يف جاَعزز ١ايكززسؽ املؿتٛذززَ ١ززا ٜ ٫كززٌ عززٔ ( )60غززاع١
َعتُس ٠ؿني ؽطج٘.

ب .إٔ ٜكه ٞايطايب َس ٠أضبع ١ؾك ٍٛزضاغ ١ٝعً ٢ا٭قٌ.
ت .إ شا ضغب خطٜخ َزٔ جاَعز ١ايكزسؽ املؿتٛذز ١ايتػزح ٌٝفزسزا يًركز ٍٛعًز ٢زضجز١
جاَعٝزز ١أخززط ٣يف ؽكززل جسٜززس ٚمت قبٛيزز٘ ٚؾززل ا٭غززؼ املطعٝزز ١ؾترتػززب يزز٘
عٝع املكطضات اييت أحٗا بٓحاح َٔ ؽكك٘ ايػابل ٚتسخٌ نُٔ خطز ١زضاغزت٘
اؾسٜس ٠ا ٜ ٫تعاضض َع َتطًبزات اؿكز ٍٛعًز ٢زضجز ١ايبهزايٛضٜٛؽ ( َزاز٠
ٖ َٔ )35ص ٙايتعًُٝات.
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انتجظُز
امل :)33 ٠:
 .1ايط٬ب ايص ٜٔوًُ ٕٛؾٗاز ٠ايسبً ّٛا٫نازميَٚ ٞعسشلِ يف ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أقٌ َٔ ٜ 55%تِ
قبٛشلِ يف اؾاَع ١إشا تٛؾطت ؾ ِٗٝايؿط ٚاٯت ١ٝك
- 1إْٗا ٤ايطايب زضاغ ١ايسبً ّٛعسٍ تطانُ %70 ٞؾأعً.٢
 - 2ايٓحاح يف اٱَترإ ايؿاٌَ ٚاؿك ٍٛعً ٢تكسٜط جٝس ؾأعً.٢
 - 3اؿك ٍٛعً ٢ؾٗاز ٠خدل ٠عًُ ١ٝيف فاٍ ايتدكل بعس ايتدطد  ٫تكٌ عٔ غزٓ ١يف فزاٍ
ايتدكل.
 - 4إشا تعصض ؼكٝل ؾط اـزدلٜ ٠عطز ٢ايطايزب يف اؾاَعزَ ١ػزاقات اغزتسضان ١ٝشلزا ع٬قز١
بايتدكل ؼسز عٓس ايتراقِٗ باؾاَعٜٚ ١ؿذل ذكٛشلِ عً ٢ع %70 ١َ٬ؾأعً ٢ؾٗٝا .
ٜ - 5كبززٌ ذززاًَ ٞؾززٗاز ٠ايززسبً ّٛيف اؾاَعزز ١إشا تززٛؾطت ؾزز ِٗٝايؿززط ٚاملززصنٛض ٠أعزز ٙ٬زٕٚ
ايٓظط اىل املعسٍ يف ايثاْ ١ٜٛايعاَٚ ١ؾطٜط ١إٔ ٜ ٫تحزاٚظ عزسزِٖ يف ايتدكزل َ %10زٔ عزسز
ايط٬ب املكبٛيني يف ايؿطع.
ٜ - 6تكززسّ ايطزز٬ب املززصنٛض ٜٔأعزز ٙ٬بطًززب اذتػززاب ايسضاغزز ١ايػززابك ١يف ايؿكززٌ ا٭َ ٍٚززٔ
ايترززاقِٗ باؾاَعزززٚ ١يف ٖززص ٙاؿايززز ١ؼتػززب شلزززِ املكززطضات ٚؾزززل آيٝزز ١اٱذتػزززاب املعتُزززس ٠يف
اؾاَع.١
املاز )34( ٠ك ٜكبٌ ايط٬ب ايص ٜٔوًُ ٕٛؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ ٜٚطغب ٕٛاٱيترام باؾاَع١
يف إذس ٣ايسبًَٛات اييت تططذٗا اؾاَع ١ز ٕٚايٓظط اىل املعسٍ يف ايثاْ ١ٜٛايعاَ.١

يتطهثاخ انحصىل ػهً درخح انثكانىرَىص فٍ تخصصاخ انكهُاخ
األكادًَُح
امل  :)35 ٠:حٓح زضج ١ايبهايٛضٜٛؽ يًط٬ب بعس إحاّ املتطًبات اٯت١ٝك
أ.

ايٓحاح يف عٝع املكطضات املطًٛب ١يًتدطد ذػب اـط ١ايسضاغ ١ٝاملكطض ٠يسضج ١ايبهزايٛضٜٛؽ
يف ايهً ١ٝا٭نازمي.١ٝ

ب .اؿك ٍٛعًَ ٢عسٍ تطانُٜ ٫ ٞكٌ عٔ (.)%60
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قهززا ٤املززس ٠ايززسْٝا املطًٛبزز ١يًركزز ٍٛعًزز ٢زضجزز ١ايبهززايٛضٜٛؽ ٚعززسّ ػززاٚظ املززس ٠ايككزز٣ٛ
املٓكٛم عًٗٝا يف املازٖ َٔ )8( ٠ص ٙايتعًُٝات.

ز .قهاَ ٤س ٠أضبع ١ؾك ٍٛزضاغ ١ٝيف اؾاَع ١بايٓػب ١يًطايب املٓتكزٌ َزٔ َعٗزس أ ٚجاَعز ١أخزط٣
عً ٢إٔ ٜه َٔ ٕٛنُٓٗا ايؿك ٕ٬ا٭خرلإ َٔ زضاغزت٘ ٚعًز ٢إٔ ٜهز ٕٛقزس أمت زضاغزَ ١زا ٫
ٜكٌ عٔ ( )60غاعَ ١عتُس ٠يف اؾاَع.١
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أحكـاو ػايــح
امل :)36 ٠:
أَ .سٜط ايؿطع  /املطنع ايسضاغَ ٞػ ٍٚ٪عٔ َتابعز ١ايػزرل ا٭نزازمي ٞيًطايزب املػزحٌ يف ايؿزطع
/املطنع ايسضاغٚ ٞايتركل َٔ اغتٝؿا ٘٥ؾط ٚايتدطد ٚعً ٘ٝإٔ ٜبًؼ ايطايب بصيو زٚضٜا.
ب .عًزز ٢ايطايززب إٔ وكززٌ عًززَ ٢كززسق ١بززطا ٠٤شَززَ ١ززٔ ايؿززطع  /املطنززع ايسضاغزز٫ ٞغززتهُاٍ
إجطا٤ات ؽطج٘.
د ٫ .هٛظ ٭ ٟطايب إٔ وتخ بعسّ عًُز٘ بٗزص ٙايتعًُٝزات أ ٚبعزسّ اط٬عز٘ عًز ٢زيٝزٌ اؾاَعز ١أٚ
ايٓؿطات ايكازض ٠عٔ اؾاَع ١أ ٚعًَ ٢ا ٜٓؿط عً ٢قؿر ١اؾاَعٚ ١ايبٛاب ١ا٭نازميٝزٚ ١عًز٢
يٛذات اٱعْ٬ات يف ايؿطٚعٚ /املطانع ايسضاغ ١ٝؾُٝا ٜتعًل بٗص ٙايتعًُٝات.
ز .ؼٌُ زضج ١ايبهايٛضٜٛؽ تاضٜذ اغتركاقٗا.
امل ٜ :)37 ٠:بت فًؼ اؾاَع ١يف اٱؾها٫ت اييت قس تٓؿأ عٔ تطبٝل ٖص ٙايتعًُٝات.

 .8تعليوبث هنح الذبلىم
امل  :)1 ٠:تػُٖ ٢ص ٙايتعًُٝات " تعًُٝات َٓح ايسبً ّٛيف جاَع ١ايكسؽ املؿتٛذ.١
امل ٜ :)2 ٠:ه ٕٛيًهًُات ٚايعبزاضات اٯتٝز ١ذٝثُزا ٚضزت يف ايتعًُٝزات املعزاْ ٞاملدككز ١شلزا
أزْاَ ٙا مل تسٍ ايكط ١ٜٓعً ٢غرل شيو.
ايسبًّٛك

 - 1زبً ّٛتأٖ ٌٝتطبٟٛ
- 2زبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيف فاٍ ايذلب ١ٝاـاق. ١
- 3زبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيف فاٍ ا٫ضؾاز ايذلبٚ ٟٛايٓؿػ. ٞ

فًؼ ايهً١ٝك فًؼ نً ١ٝايعً ّٛايذلب.١ٜٛ
امل  :)3 ٠:تػط ٟأذهاّ ٖص ٙايتعًُٝات عً ٢ايط٬ب املػحًني يٓ ٌٝايسبً.ّٛ
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