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 9102/9191متحبنبث الدراسبث العليب للفصل الدراسي الثبني للعبم الجبمعي إتعليمبث بشأن 

انصبزضح يٍ ٔظاضح انصحخ ٔانؽكبٌ ثشأٌ حتطاظٌخ ٔاالنتعاو ثبنقٕاػس ٔاإلضشبزاد انٕقبئٍخ انتأكٍس ػهى اال -1

 (.19انٕقبٌخ يٍ فٍطٔغ كٕضَٔب انًؽتجس )كٕفٍس 

ٔطٕال فتطح تٕاجسْى ثٓب، ٔاالنتعاو  انكهٍخ إنىضتساء انكًبيخ انطجٍخ ػُس انسذٕل بنتعاو ثاالػهى انطالة  -2

 .ثٕاثبد انتؼقٍىثبنسذٕل يٍ 

ذبضج انًقطضح  خٔانحفبظ ػهى انًؽبفبد اَيُثٍٍ انطالة إتجبع انتؼهًٍبد انربصخ ثبنتجبػس اإلجتًبػً  -3

 .يتحبَبد، ٔإتجبع اإلضشبزاد إنى يقبض نجبٌ اإلٔزاذم قبػبد اإليتحبَبد

تطاظٌخ نقٍبغ حٔشنك إلتربش اإلجطاءاد االػهى األقم، يٕػس اإليتحبَبد ثؽبػخ ثسء حضٕض انطالة قجم  -4

 .فً فُبء انكهٍخ قجم أٔ ثؼس اإليتحبَبد ثبنتجًغ ، يغ ػسو انؽًبح نهطالة زضجخ انحطاضح ٔذالفّ

ؼٕف ٌتى ػعنّ  ،أٔ انؼبيهٍٍأٔ انؽبزح أػضبء ٍْئخ انتسضٌػ فً حبنخ ظٕٓض أي أػطاض ػهى أحس انطالة  -5

 .انسٔضٌخ نّ ٔانًتبثؼخ تربش انتساثٍط انالظيخ نًغبزضتّ انكهٍخانحٍٍ  فً انغطفخ انًجٓعح ثكم يجُى

إحضبض إحتٍبجبتّ انشرصٍخ ٔػسو تسأنٓب ثٍٍ انطالة يٍ أزٔاد يكتجٍخ، ٔيٍبِ،  كم طبنتػهى  -6

 ٔػصٍط....إند.

 اإلَتٓبء يٍ أزاء اإليتحبٌ.ػهى انطبنت ؼطػخ يغبزضح حطو انكهٍخ فٕض  -7

نتعاو ثقٕاػس ٔتؼهًٍبد اإليتحبَبد، ٔيُغ انسذٕل ثبنٕٓاتف انًحًٕنخ، أٔ أي ٔؼٍهخ تكُٕنٕجٍخ ضطٔضح اال -8

 قس تؼطض انطبنت نهًؽبئهخ أٔ تطجٍق أي ػقٕثخ ػهٍّ.

 (.✓األيبكٍ انًحسزح ثؼاليخ )يتحبٌ فً ثجهٕغ انطبنت فً نجبٌ االنتعاو اال ضطٔضح -9

قجم ٔشنك  ،ء كبفخ اإليتحبَبد انًقطضحاػٍ أز ػتصاضاالكٍفٍخ تقسٌى انطالة ػٍ ػالٌ ػهى يٕقغ انكهٍخ اإل تى -11

 ثسء اإليتحبَبد.

فً حبنخ ظٕٓض أي أػطاض يطضٍخ ػهى أحس انؽبزح انًطاقجٍٍ يٍ أػضبء ٍْئخ انتسضٌػ صجبح ٌٕو  -11

 :تبنٍخؼهٍب ٔانجحٕث ػهى األضقبو انساذهٍخ اناإليتحبٌ ٌتى اإلتصبل ثًكتت أ.ز. ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انسضاؼبد ان

 انالظو ٔنتٕفٍط يطاقت إحتٍبطً. تربشٔشنك ال، 8222 - 8235

انطبضئخ تطجٍق قٕاػس تُظٍى االيتحبَبد ٔيكبفحخ انغش ثجًٍغ إَٔاػّ، ثبالضبفخ إنى انؽًبح ثبألػصاض  -12

 .يتحبَبدطجقبً نهقٕاػس ٔاإلجطاءاد انًُظًخ ألػًبل اال ٔانًطضٍخ انًقجٕنخ

يتحبَبد، ٔتٕفٍط كبفخ انرسيبد تترص انكهٍخ كبفخ اإلجطاءاد ٔانتساثٍط انالظيخ نتٍٓئخ انًُبخ انًُبؼت نال -13

انهٕجؽتٍخ نجًٍغ انًتٕاجسٌٍ نتٕفٍط ؼجم انطاحخ زاذم ٔذبضج انهجبٌ ٔانسػى انطجً ٔؼٍبضاد اإلؼؼبف، يغ 

 يتحبَبد.ٔثؼس االانتؼقٍى انكبيم نهقبػبد ٔنجبٌ انطصس )انكُتطٔل( قجم 
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