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هبرس 6102

أوال :السيبسبد
 .1تهتزو االقسبو االكبديًيخ ثإعذاد ويشاخعخ وتقذيى يهف انًبدح انخبص ثكم يقشس يتى تذسيسّ يٍ قجم
انقسى نىحذح ضًبٌ اندىدح ورأنك فً صىسح وسقيخ وانكتشوَيخ و فً خالل  3اسبثيع يٍ اعالٌ
َتبئح انطالة ثبنًقشس.
 .2تهتزو وحذح ضًبٌ اندىدح ثأعذاد تقشيش عٍ يهفبد انًىاد انًقذيخ يٍ االقسبو االكبديًيخ نعشضّ
ويُبقشتّ ندُخ شئىٌ انتعهيى وانطالة.

ثبنيب :اإلجزاءاد
 .1يششف سئيس كم قسى يٍ االقسبو االكبديًيخ عهً اعذاد يهف انًبدح انخبص ثكم يقشس يتى تذسيسّ
يٍ قجم انقسى ويقىو ثًشاخعتّ واعتًبدِ.
 .2يشسم سئيس انقسى يهف انًبدح انخبص ثكم يقشس وسقيًب وانكتشوَيبُ نىحذح ضًبٌ اندىدح فً خالل 3
اسبثيع يٍ اعالٌ َتبئح انطالة ثبنًقشس عهً اٌ يتضًٍ االتي:
 صفحخ انغالف

 يخطظ انًقشس ) (syllabusاو انُسخخ انُهبئيخ يٍ تىصيف انًقش ثبإلضبفخ انً يعهىيبد استبر
انًبدح (انسيشح انزاتيخ ،انجشيذ اإلنكتشوَي ،انسبعبد انًكتجيخ ،يكبٌ انًكتت) واندذول انزيًُ
نهًقشس.
 يتعهقبد انًقشس (ًَبرج ألسبنيت انتقييى انًثبني او االخبثبد انًثبنيخ نكم فصم دساسً يتضًُّ
انسُخ وسقى االختجبس ودسخبد كم سؤال ًَ/برج يٍ انًبدح انعهًيخ انًقذيخ)
 أيثهخ نتحصيم انطالة وانطبنجبد (ًَبرج إلخبثبد انطالة ألسبنيت انتقييى (االفضم-انًتىسظ-
انًتذَي) نكم فصم دساسً او انتكبنيف يع تعهيق استبر انًبدح عهيهب)
 يشئيبد ويالحظبد أستبر انًبدح (تعهيق أستبر انًبدح عهً سيش انًقشس يٍ يالحظبد دوسيخ
َ/قبط ضعف ثبإلضبفخ انً اقتشاحبد انتطىيش).
 .3تحتفظ االقسبو االكبديًيخ سُىيبً ثُسخخ وسقيخ وانكتشوَيخ يٍ يهف انًبدح فً يكبٌ يُبست ثبنقسى.
 .4تقىو وحذح ضًبٌ اندىدح ثًشاخعخ يهف انًبدح وانتأكذ يٍ استيفبئّ نهًحتىيبد سبنفخ انزكش ويًكٍ
اعبدتّ نهقسى انعهًي الستكًبنّ فً حبنخ عذو استيفبء انًحتىيبد او وخىد يالحظبد أخشي.
 .5فً َهبيخ انعبو انذساسي تصذس وحذح ضًبٌ اندىدح تقشيشا نًُبقشتّ فً ندُخ شئىٌ انتعهيى وانطالة
عٍ يذي استيفبء االقسبو نًهف انًىاد انتً تقىو ثتذسيسهب.

الولحقبد
 .1يعبييش انهيئخ انقىييخ نضًبٌ خىدح انتعهيى واالعتًبد
 .6يحتىيبد يهف انًبدح

