دليل لازد د لاد دي ف ج م ة ت قلمو ىا قاص ت
إلازد د ألاد دي ف هى:
– وؾُلة إلاؿعدض لطؼعط دلى ثدصُل دلمي أفظل
– دملُة هصح و ثىحُه و ئعشعص طلؼعط إلهجعػ محؼلبعت لطحسغج في بغهعمجه لطضعلس ي بأفظل لطىحعئج و أكل
ً
ً
ً
ً
ً
مض ممكىة طلضعلؾة و طحدفيز مىله لطؼعط لإلاحىىدة طحىمى همىل محكعمال أكعصًمُع وهفؿُع ولححمعدُع.

 .1أهدقف إلازد د ألاد دي ف:
•
•
•
•
•

لطحععون مع لطؼلبة دلى ثؼبُم للخؼة لطضعؾُة لإلاىطىدة ولزحُعع لإلالغعلت.
ثلضًم لطىصح ولإلاشىع فُمع ًحعلم بأصلء لطؼلبة ومؿحىلهم لطعلمي في مسحلف لإلالغعلت.
ً
لطحعغف دلى حىله لطلى ولطظعف أكعصًمُع لطؼلبة .
مؿعدض لطؼلبة دلى لكخشعف كضعلتهم ولؾحعضلصلتهم.
ً
ثدؿين أصلء لطؼلبة لإلاحعثرًً صعلؾُع ،وكظطك لطظًً ًجضون صعىبعت في لطحعلم ولطحععون مع أؾحعطلتهم
طحظطُل هظه لطصعىبعت.

 .2قملسدد ألاد دي ف:
– لإلاغشض ألاكعصًمي هى دظى هُئة جعلُمُة في لطكلُة لطتي ًضعؽ فيهع لطؼعط
ً
– ًكىن مؿإوال دً مجمىدة مً لطؼالب ًكىن مشغفع دليهم وٍلضم طهم لطىصح وؤلاعشعص ألاكعصًمي في كل
مع ًحعلم بخؿهُل دملُة لطضعلؾة ولطحفىق فيهع.

 .3وظ ئف قملسدد ألاد دي ف:
أ.
ب.
ت.
ذ.
ج.

ً
ؤلاشغلف دلى مجمىدة مً لطؼلبة أكعصًمُع.
لطلُعم باعشعص لطؼلبة أرىعء دملُة لطخسجُل في كل فصل صعلس ي خؿ لإلاؿعع لطحعلُمي ولإلالغعلت
لإلاؼغوخة في ططك لإلاؿعع.
ً
ثىحُه لطؼلبة جعلُمُع بعض لطحعغف دلى ئمكعهعتهم وكضعلتهم لطعلمُة وؿغوفهم الاححمعدُة.
محعبعة خظىع وغُعب لطؼلبة ولطحدصُل لطضعلس ي وئدضلصهم طالزحبععلت لطفصلُة.
محعبعة لطؼلبة وثدلُل مشكالتهم لطضعلؾُة وثلضًم لطىصح وؤلاعشعص طهم
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ح .خث لطؼلبة دلى لإلاشععكة في لطيشعػعت لإلاسحلفة بعلجعمعة.
ر .لطحعغٍف بمغلفم للجعمعة ومهعمهع.

 .4قمله م قملطوىبت ةن قملسدد ألاد دي ف
أ - .إعدقدسجل إلازد د ألاد دي ف لوط لب:

ًلىم لإلاغشض ألاكعصًمي بادضلص ملف زعص طكل ػعط مً لطؼالب لطظًً ُو ِّكل بعالشغلف دليهم وٍدحىي لإلالف آلاجي:
 للخؼة لطضعؾُة طللؿم لطظي ًخبع طه لطؼعط (مً لطكلُة ). آزغ وسخة مً كشف صعحعت لطؼعط مؿحسغحة مً لطىـعم ألاكعصًمي. ورعئم أزغي ( كعفة لطؼلبعت لطتي ًلضمهع لطؼعط  :ئوسحعب ،ئؾلعغ ملغع ،ثجمُض صعلس ي ،للخ و كعفة لطلغلعلتلطتي ثصضع بدم لطؼعط  :مكعفأ  ،ثىىٍه ،ثىبُه ،ئهظلع ،دلىبعت للخ).
 ثىرُم ثععٍش ػٍععلت لطؼعط و لإلاىلطُع لطتي ثم ثضلوطهع. مالخـعت خىل أصلء لطؼعط بعطفصل. -الاعشعصلت لإلاؼوص مً لإلاغشض.

ب .جىميه ع م لوط لب
ثلضًم لطىصح ولإلاشىع طلؼعط وثىحيهه ئلى مً ٌؿحؼُع لطغص دلى لؾحفؿععلثه ،ومىعكشة وئؾخشعع و ئعشعص لطؼعط
طحىفُظ لطعملُعت لطحعطُة:
 دملُة جسجُل لإلالغعلت. لزحُعع لإلالغعلت. للجضول لطضعلس ي. شغح محؼلبعت لطحسغج. شغح معضل هلعغ لطحلضًغ ( لطفصلي ولطترلكمي ) .AGPA،ِّ GPAث . .قمله م إلادقزيت:
• لإلاىلفلة دلى خظف وئطعفة لإلالغعلت طلؼالب .
• لإلاىلفلة دلى ػل لطؼعط طإلوسحعب مً ملغع.
• لطىـغ بؼلبعت لطحجمُض لطضعلس ي ،لطحأحُل لطضعلس ي ،ثغكين لطلُض ،الاوسحعب مً للجعمعة و ثلضًم لطحىصُة
بظطك ئلى عئِـ لطلؿم لإلاعني.
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 .5إمسقءقث إلازد د ألاد دي ف:
أ .لامخ ع ألاول:
يهضف الاححمعع ألاول مع لطؼعط ئلى:
ً حعغف لطؼعط ئلى مغشضه ألاكعصًمي وولحبعثه كمغشض طلؼعط .
 بىعء لطثلة بين لإلاغشض ولطؼعط :
– الاؾحمعع ئلى جؿعؤالت لطؼالب و ػلبعتهم و ئفؿعح لإلاجعل طهم طلحعبير دً آعلئهم بمع ًسص مؿيرتهم
لطضعلؾُة.
– بىعء دالكة دلمُة مبيُة دلى لطشفعفُة ولطصغلخة ثفُض في لطتزلم لطؼعط باعشعصلت لإلاغشض مع مغلدع
خله في الازحُعع لطصحُذ.
 ثدلُل لإلاعلىمعت لطصخصُةً :فُض ثدلُل لإلاعلىمعت لطصخصُة في ثكىًٍ فكغ مبضئُة دً لطؼعط طضي لإلاغشض
الاكعصًمي.
– لؾم لطؼعط ً :ج دلى لإلاغشض أن ًسعػ لطؼعط بعؾمه مبعشغ إلشععع لطؼعط بأهه مصضع لهحمعم
مً كبل لإلاغشض.
– لإلاعضل في لطثعهىٍة لطععمة.
– مصضع لطشهعص ( هل هي مً لطلؼغ أم مً زععحه )
– ثىكع لإلاؿحىي لطععم.
ً
– ثدضًض هلعغ لطظعف وهلعغ لطلى صعلؾُع
ً
– دمغ لطؼعط  :ثسحلف ػغٍلة لطحفعدل مع لطؼعط طي لطؿً لطىـعمُة دنهع مع لطؼعط ألاكبر ؾىع و لطظي
ً
كض صعؽ مغخلة حعمعُة ؾعبلع دنهع.
 شغح للخؼة لطضعؾُة طلكلُة ومفهىم لإلاحؼل لطؿعبم وزصىصُة لطؿىة ألاولى (وخض لإلاحؼلبعت .).....
 وطع زؼة بعإلالغعلت لطتي ًمكً طلؼعط أن ٌسجلهع (طمً لمكعهُعثه وخؿ لطبرهعمج).
 جؿلُم لطؼعط وسخة مؼبىدة مً:
– للخؼة لطضعؾُة طلكلُة.
– الامحدعن لطنهعئي لطثعبد طلكلُة.
 ثسصُص ؾعدعت مكحبُة و ثىـُم ملعبالت صوعٍة زالل لطفصل وبنهعًحه.
 ثلضًم لطعىن دىض وحىص صعىبة في جسجُل أو جعععض بعع لإلاىلص.
ً
 جعغٍف لطؼعط لطل أمكً دلى ػمُل أو أكثر محلضم صعلؾُع ًمكً أن ٌؿعدضه بعطحأكلم دلى للحُع للجعمعُة.
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ب .ة وىة ث يجب أا ي سفه قلط لب:
-

-

بغهعمج لإلاظلكغلت ولزحالفه دً بغهعمج الامحدعن لطنهعئي:
• الازحبععلت ألاول ولطثعوي ثجغي في ألاؾبىدين لطؿعصؽ ولطثعوي دشغ بعطيؿبة طلفصلين ألاول ولطثعوي ،وفي
لطفصل لطصُفي ًجغي لزحبعع هصف لطفصل ( )Mid-termفي ألاؾبىع لطغلبع.
• الامحدعهعت لطنهعئُة رعبحة ( 6أًعم) في ألاؾبىع لطؿعصؽ دشغ بعطيؿبة طلفصلين ألاول ولطثعوي ،وفي
ألاؾبىع لطثعمً بعطيؿبة طلفصل لطصُفي.
ؤلاحغلءلت لإلاحبعة في خعل لطغُعب لإلابرع دً الازحبعع ألاول أو لطثعوي (وفع أخض ألاكععب مً لطضعحة ألاولى ،حغلخة
لؾععفُة.)....،
وؿبة لطغُعب لإلاؿمىخة وللحغمعن مً لطحلضم طالمحدعن لطنهعئي بؿب ثجعوػ وؿبة لطغُعب لإلاؿمىخة.
مىلدُض سح لإلالغعلت و لطحبععت لإلاعطُة و ألاكعصًمُة طسح لإلالغعلت
شغح ئحغلءلت جؿضًض لطغؾىم لطضعلؾُة و ئعشعص لطؼعط طلحىلصل مع ؤلاصلع لإلاعطُة طلحعغف دلى مىلدُض
جؿضًض لطغؾىم لطضعلؾُة.
شغح شغوغ لطحجمُض لطضعلس ي ولطحأحُل لطضعلس ي وثغكين لطلُض.

ث .قمله م قملنفرة ج أي م قلسحب ولاض فت:

ً
• ًؼل لإلاغشض مً لطؼعط عكمه للجعمعي وٍبضأ لإلاغشض أوال بحصفذ ؾغَع طلسجل ألاكعصًمي.
• يهضف هظل لطللعء للى:
 ئحغلء لطحعضًالت.
 ثثبُد لطبرهعمج لطضعلس ي طلفصل للجضًض.
ً
 إلطعفة ملغعلت طم ًحمكً مً جسجُلهع لطكتروهُع:
– بؿب ثظععب مع مىلص لزغي ،للحعحة ئلى محؼل ؾعبم ،ثظععب في الامحدعن لطنهعئي....
– بدعحة ئلى هىع مً ؤلاحغلءلت للخعصة لطتي جؿعدض في عفع معضطه ،أوثسغحه في لإلاىدض لإلادضصأو ثجىبه
لؾخىفعط فغص ؤلاهظلع أو لطضزىل في لطضعلؾة الاؾحضعلكُة أو لؾخىفعط فغص لطضعلؾة الاؾحضعلكُة...

ث .جىميه قلط لب قملخ ثر:
قلط لب قملخ ثر هى قلط لب قلري:
• ًىسفع معضطه لطترلكمي دً  2مً  4أو
• ًحكغع عؾىبه في أخض لإلالغعلت أو
• ًبضأ معضطه لطترلكمي بعالهسفعض ( وطى كعن فىق لل  2مً )4
ًج دلى لإلاغشض الاكعصًمي لطحمُيز بين لطؼعط طو لإلاؿير لطضعلؾُة لطؼبُعُة و بين لإلاحعثر مً زالل كشف
صعحعثه و لححمعده مع لطؼعط إلاىعكشة وطعه ألاكعصًمي،
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ً

ً
يدخ ج قلط لب قملخ ثر قهخ ة ز
• ثكثُف لطللعءلت لطضوعٍة.
• مىعكشة أؾبعب لطظعف بشكل صكُم.
• مدعوطة خلهع أو عفعهع ئلى عئعؾة لطلؿم لإلاعني.
• ثدلُل لإلاشعكل وخلهع بعطحىحُه وؤلاعشعص:
 ثىـُم لطىكد. الاؾحععهة بعإلاغلحع. خل مؿعئل أو خعالت زععحُة. خلهع بعإلحغلءلت لطعملُة:• الاؾحععهة بؼمالء آزغًٍ طفهم بعع لطىلعغ.
• هصحه بعطحىحه ئلى مضعؽ لإلالغع طالؾحفؿعع دً بعع ألامىع لطتي ثصع دلُه.
• قاحل ألازير  :هصُدة لطؼعط طسح لإلالغع في خعل وحض لإلاغشض أن أصلء لطؼعط طً ًمكىه مً لطىجعح بعإلالغع،
ً
ً
و بعطحعلي ًمثل سح لإلالغع خال أزيرل طحجى عؾىبه بعإلالغع مع مع ًخبع ططك مً لهسفعض في لإلاعضل لطترلكمي.
في هظه للحعطة لطحىطُذ طللؼعط أن خظف لإلالغع طه ثبععت أكعصًمُة و معطُة ( ثأزغ مؿيرثه لطضعلؾُة بؿب
للحعحة إلدعص لإلالغع و ئدعص صفع لطغؾىم)
ج ع ويت لازد د لاد دي ف يخ ثل ج:

ج .دسح عىققب ةس لفت قاصطت قلدزسيت:
 )1بسن ةج قلط لب لاسبىعج غير ةخىقشا.
 لطحىػع غير لإلاحىلػن في أوكعت لإلادعطغلت وللجلؿعت لطعملُة دلى مضلع ألاؾبىع.
ً صعب لطؼعط بعإلعهعق مً لطضولم في بعع ألاًعم.
ً
ً صل ئلى لإلادعطغ أو للجلؿة ألازير فعكضل طلتركيز.
 ثكىن لطفعئض لطعلمُة ولطعملُة شبه معضومة.
 دضم ثمكً لطؼعط مً للحصىل دلى لطلؿؽ لطكعفي مً لطغلخة بعض هظل لطُىم لطشعق.
 دضم كضعثه دلى لؾحظكعع صعوؾه أوثىفُظ لطىلحبعت لإلاؼلىبة دلى لطىحه ألامثل.
 )2جدصيل س يء ج نه يت قلفصل:
ثإصي مسعطفة للخؼة لطضعؾُة ئلى أن ًأزظ لطؼعط ملغعلت كض ثكىن أدلى مً مؿحىي لؾخُععبه:
• لإلاعلىمعت لطتي ًحللعهع ثغثبؽ بمعلىمعت كض ثكىن محىفغ في ملغعلت جعؼى في لإلاؿحىٍعت لطتي ثسؼعهع
لطؼعط .
ً
• ًىعكـ ؾلبع دلى ثفعدله مع لإلاعلىمعت أرىعء لإلادعطغلت.
• صعىبة صعلؾة لإلالغع أرىعء لإلاظلكغلت و الامحدعهعت.
• بعطىخُجة ثدصُل س يء في نهعًة لطفصل ( هجعح مشغوغ أو عؾىب).
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 )3إلاخب ط وشعصعت قلثمت ب لنفس:
• مسعطفة للخؼة لطضعؾُة ثظع لطؼعط في مىعفؿة مع ػالب في شغٍدة صعلؾُة أدلى مىه ،ممع كض ًىطض
ً
طضًه شعىعل بأهه بأهه أكل ملضع و ًفكغ بعطفشل.
ً
• ٌؿب طه هىدع مً ؤلاخبعغ و عص لطفعل لطؿلبي ثجعه لإلالغع ،و ًؼدؼع رلحه بىفؿه.

ألاجس قلب يد:
ثـهغ آرعع مسعطفة للخؼة لطضعلؾُة بشكل ولضح في لطؿىة ألازير أو لطؿيحين ألازيرثين مً لطضعلؾة ،خُث:
• ًلع لطؼعط في مشعكل دضم لإلالضع دلى جسجُل للحض ألاصوى مً لطؿعدعت.
• ثكىن ملغعلت لطؼعط مبعثر بين مؿحىٍعت صعلؾُة مسحلفة ممع ًإصي ئلى ؿهىع ثظععب في أوكعت
لطضولم ،كمع كض ًإصي ئلى ثغلكم الامحدعهعت في أًعم مححعطُة ( أو في طلت لطُىم) ممع الٌعؼي طلؼعط
فتر كعفُة طلحدظير طالمحدعن.
• بؿب لإلاشكلحين أداله ًحأزغ ثسغج لطؼعط دً ػمالئه لإلالتزمين بسؼتهم لطضعلؾُة.

ح .دسح قلبرن ةج لاةخد نف:
مً لإلاعلىم أن لطبرهعمج الامحدعوي مصمم بمع ًخىعؾ مع للخؼة لطضعؾُة ،وئن مسعطفة للخؼة ًإصي للى:
• ػٍعص لطظغؽ دلى لطؼعط أرىعء فترلت الامحدعن (لمحدعهعن أو أكثر في طلت لطُىم).
• ثىدصغ لطفتر الامحدعهُة في أًعم كلُلة مححعطُة.
• ًإصي بعطىخُجة ئلى ثلضًغلت مىسفظة
• ًلغي لطفعئض لإلاغحى مً الامحدعن:
• ثغؾُش لإلاعلىمعت ألاؾعؾُة طلملغع .
• الاؾخُععب للجُض إلافغصلثه.

ر .قمخ ع نه يت قلفصل:
يجخ ع قملسدد ألاد دي ف ةع قلط لب ج نه يت قلفصل لومي م ب يلج:
• مغلحعة أصلء لطؼلبة في لطفصل لإلاىصغم.
• لدؼعء لطؼعط لطفغصة طحلُُم طلثه وزالطهع ًمكً لطحعغف دلى بعع حىله شخصِحه.
• جصجُع لطؼعط أو لطؼعطبة دلى لإلاؼٍض مً الاحتهعص.
ً
• لطثىعء دلُه ئطل كعن محميزل في أخض لإلالغعلت.
• مىعكشة لطصععب ئن وحضت ولطبدث دً للحلىل لإلاىعؾبة.
• وطع زؼة جسجُل لإلالغعلت طلفصل لطحعلي.
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د .قزد د ةشسوع قلخسسج:
دعص ًبضأ لطحسؼُؽ إلاشغوع لطحسغج مً لطؿىة لطؿعبلة طؿىة لطحسغج .ثلىم كل كلُة بحدضًض لطشغوغ لطىلح ثىفغهع
طلخسجُل دلى مشغوع لطحسغج ( دضص لطؿعدعت لإلاىجؼ  ،لإلاعضل لطترلكمي ،أو أي شغوغ أزغي ثدضصهع لطكلُة)
ًحىكع مً لإلاشغف أن ٌشغح طلؼعط :
• معلىمعت دعمة دً ػبُعة مشغوع لطحسغج في كؿمه( صعلؾة دملُة ،بدث هـغي ،ثىفُظ مشغوعً ،حؼل
ثلضًم مدعطغ  ،طغة لطحلغٍغ (دغبي/لهكليزي) ،دضص لطؼالب في لإلاشغوع ... ،وغيره)
• كُف ًسحعع لطؼعط لإلاشغف دلى مشغوع لطحسغج بشكل دعم؟
• كُف ًسحعع مجمىدحه (لزحبعع الاوسجعم مً زالل خللعت لطبدث).
• لؾم لإلاؿإول دً مشععَع لطحسغج في لطلؿم ومكعن مكحبه.

ً
ذ .ب يدق عن قلدزقست:
•
•
•
•

مً لإلاهم طلمغشض أن ٌؿأل لطؼعط دً وطعه لطععم ممع ًلىي لطعالكة بين لإلاغشض ولطؼعط :
هل هى مغثعح في لطبِئة لإلادُؼة؟
هل طضًه هىلًعت ًمععؾهع ،أو ًغغ في ممععؾتهع؟
ً
هل طضًه أصضكعء ًلض ي معهم أوكعثع ممحعة؟.......ئلخ.

 .6لازد د لاد دي ف لوطوبت قملسخجدوا:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لطحعغٍف بعلجعمعة (لطهُكل الاصلعي لطععم ،لطكلُعت ،مكحبة لكغأ ولإلاؿحىصع ومكحبة لطحصىٍغ ،ألابيُة،
لطؿكً ،ألاوشؼة ،مغكؼ مهععلت ومهً.)....
لطحعغٍف بعطكلُة )لطعمعص  ،ألاكؿعم ،لطلعدعت ،لإلاسعبغ.)....
شغح هـعم لطؿعدعت لإلاعحمض .
شغح للخؼة لطضعؾُة طلكلُة ومفهىم لإلاحؼل لطؿعبم وزصىصُة لطؿىة ألاولى (وخض لإلاحؼلبعت .).....
كُفُة الاؾحفعص لطلصىي مً لطىـعم ألاكعصًمي (طىغىؽ) :ػغٍلة لطضزىل ئلى خؿعب لطؼعط  ،ػغٍلة
الاػالع دلى هحعئج لطؼعط في الازحبععلت والامحدعن ،ػغٍلة لطخسجُل ؤلاطكترووي.
الامحدعهعت وشإون لطؼالب.
وؿبة لطغُعب لإلاؿمىخة وؤلاهظلع بؿب لطغُعب وللحغمعن بؿب لطغُعب
للحغمعن بؿب دضم ثدلُم  %25مً أدمعل لطؿىة
لطىجعح ولطىجعح لإلاشغوغ ولإلاعضل لطترلكمي
ؤلاهظلعلت ألاكعصًمُة ولطضعلؾة الاؾحضعلكُة
شغح خلىق لطؼعط وولحبعثه في للجعمعة.
صطُل لطؼعط .
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 .7قملش دل قلتي ي كن أا يىقمهه إلازد د ألاد دي ف:
•
•
•
•
•
•

دضم الاطتزلم مً حعه لطؼالب أهفؿهم بلىلدض ومىلدُض و ئحغلءلت ؤلاعشعص.
دضم لػالع وفهم لطؼعط إلاكىهعت زؼحه لطضعلؾُة و للخؼة الاؾترشعصًة ممع ًإصي ئلى لزؼعء قي زُععلت
ً
لطخسجُل كض ثإصي الخلع ئلى جعثر لإلاؿعع لطضعلؾيي طلؼعط .
مععهع لطؼالب مً مشعكل في لطحـعم ألاكعصًمي أخُعهع (ئغالق لطشع  ،وكف لطخسجُل ،جعععض لإلاىلدُض،
لهسفعض لإلاعضل.) ...
صعىبة لطحفعهم بين لطؼعط و لإلاغشض ألاكعصًمي طظُم وكد لإلاغشض و دضم ثفغغه طإلعشعص.
فلضلن لطثلة بعإلاغشض ألاكعصًمي إلخؿعؽ لطؼعط بأهه غير ملم بحلىُعت ؤلاعشعص.
دضم ثىفغ معلىمعت كعفُة طضي لإلاغشض خىل ػالبه.

 .8سجل إلازد د ألاد دي ف:
 .1يجب فخذ سجل إزد د قد دي ف لكل ط لب يش ل ة يلج:
• ثىرُم مدعطغ الاححمعدعت لطضوعٍة (ثععٍسهع ،ؾببهع ،ومضتهع) في سجل زعص بكل ػعط أو ػعطبة.
• ثضوًٍ مالخـعت خىل أصلء لطؼعط بعطفصل.
• لإلاىلص لإلاسجلة.و لطضعحعت ولإلاعضل لطترلكمي( كشف صعحعت لطؼعط ) .
• أي ثلععٍغ أو ئهظلعلت مىحهه مً ملغع لإلاعص ولطتي مً زالطهع ًمكً ثلُُم مؿحىي لطؼعط أو لطؼعطبة.
• ثضوًٍ الاعشعصلت لإلاؼوص مً لإلاغشض.
 .2جدويل قلسجل لاد دي ف لوط لب:
ً
ً
أ .ػعط معضطه صلئمع أدلى مً  2و طكىه ال ًحجعوػ لطـ  ( 3هظل لطؼعط لطععصي ) ًكىن دلى لطغعط ملتزمع
بعلخؼة لطضعؾُة ،لطتزلمه حُض بعطضولم ،صعلؾحه عوثُيُة
ً
ب .ػعط طو معضل محظبظب ًىسفع كثيرل ثدد  ،2و مً رم ٌعىص طيرثفع فىق  2رم ٌعىص ئلى .2
ً
• هظل لطؼعط مؼلجي ،أو أن طضًه مشكلة معُىة في أخض لطفصىل لطضعلؾُة ،أو أهه طم ًيسجم ثمعمع مع
لإلالغعلت في الازحصعص لطظي لزحععه.
• ( هدحعج ئلى معغفة ألاؾبعب ،وهىع لإلاشعكل :دعئلُة -دعػفُة – أكعصًمُة – عفعق لطؿىء) ....
ج .ػعط معضطه ثدد  2و أدلى مً :1.5
• لطؼعط طضًه مىلص علؾبة ومشغوػة مترلكمة دلى دض فصىل ،و طكىه ٌسجل مىلص حضًض وٍتهغب
مً ئدعص لإلاىلص لطغلؾبة.
• لإلاشكلة هىع ثكمً في ؤلاعشعص بعطضعحة ألاولى (ؾىء ثىلصل – ئعشعص زعػئ ...ئلخ ).
ً
ً
• هظل لطىىع مً لطؼالب ًكىن مدبؼع و فعكضل طلحمعؽ ئلى لطضعلؾة.
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ص .ػعط معضطه فىق  ،3هظل لطؼعط محفىقً ،ج جصجُعه و ثدفيزه و صدمه في أي مشكلة ثىلحهه أرىعء
للحُع في للجعمعة.
• ( ٌعحلض بعع لإلاغشضًً أهه هظل لطؼعط ال ًدحعج ئلى ئعشعص لو ثدفيز ،وهظل الادحلعص زعػئ ).

ً
ع ىة :

• ًبضأ لطحسؼُؽ للجُض طلفصل لطضعلس ي مً بغهعمج لطضولم (حضول لإلادعطغلت ألاؾبىعي ).
ً
• فبعض ثدلُل لطسجل ألاكعصًمي طلؼعط كمع طكغهع ؾعبلع ،هلىم بمؼعبلة مضي ثىلفم لإلالغعلت لإلاسجلة
مع للخؼة لطضعؾُة للخعصة بكل ؾىة صعلؾُة لإلاىطىدة بعىعًة مً كبل ئصلع لطكلُة.
• ئن لطخسجُل وفم للخؼة لطضعؾُة وبعضص لطؿعدعت لإلالترح ًغٍذ لطؼعط مً خُث ثىـُم أوكعت
لطضولم ،لطضعلؾة الامحدعهعت.

 .9طسيمت جىق ل قملسدد ألاد دي ف ةع قلطالب:
.1
.2
.3
.4

بىعء دالكة أكعصًمُة مع لطؼالب.
ثظوٍ لطفىلعق بين لإلاغشضًً ولطؼالب.
للحفعؾ دلى الاخترلم لإلاحبعصل ولطعالكة لإلاهىُة.
بىعء لطثلة:
• للحفعؾ دلى سجل لطؼعط في مكعن أمين.
• دضم مىعكشة وطع لطؼعط ألاكعصًمي مع غير لإلاعىُين (عئِـ كؿم ،لطعمُض.)...
• الاخحفعؾ بأؾغلع لطؼعط .

 .11إمسقءقث قلخ ةل ةع قلطالب جدت إلانرقز ألاد دي ف:
ً
(جىضيذ كيفيت قسخسدقم ن ذج ح هد قلطوبت قملنرزين أد دي ي )

 -1لطؼعط لطظي أهجؼ أول فصل في للجعمعة ومعضطه ثدد ٌ 2عؼى ألاشععع عكم (( )1لهسفعض لإلاعضل )
 -2لطؼعط لطظي أهجؼ لطفصل لطثعوي في للجعمعة ومعضطه ثدد (ً )1فصل صون ئهظلع مً لطحسصص وال ًدم طه
لطخسجُل في لطفصل لطصُفي
 -3لطؼعط لطظي أهجؼ لطفصل لطثعوي وال ػلل معضطه ثدد ( )2وفىق ()1
ً
أٌ -عؼى فصلين ئطعفُين خؿ كغلع مجلـ لطحعلُم لطععلي ( )2014/21لدحبععل مً ثععٍش ؤلاهظلع وٍىكع
لطىمىطج عكم (-2أهظلع أكعصًمي) بنهعًة لطفصل ؤلاطعفي ألاول.
ب -ئطل طم ًغفع معضطه فىق (ً )2ىكع همىطج عكم ( ( )3لؾحمغلع ؤلاهظلع ألاكعصًمي).
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تٌ -ؿخثنى مً ططك لطؼعط لطظي أصبذ معضطه  1.75أو أكثر وأهجؼ  99ؾعدة أو أكثر وٍىكع لطىم ــىطج
عكم ( -4لؾحمغلع ئهظلع أكعصًمي وعفع لإلاعضل بأكغب وكد) ،وٍفصل صون ئهظلع ئطل لهسفع لإلاعضل دً
1.75
 -4في خعل لؾخىفظ فغص ؤلاهظلع في لإلاعص  /21/مً لطلغلع و طم ًغفع لإلاعضل:
 ًفصل لطؼعط مً لطحسصص ًحلضم بؼل طلبىطه في لطضعلؾة الاؾحضعلكُة في خعل كبىطه مً كبل مجلـ لطكلُة وشإون لطؼالب في لطضعلؾة الاؾحضعلكُة ٌععمل كمع ًلي:أ .معضطه بين (ٌ :)1.49—1عؼى لطؼعط فصل لؾحضعلكي ولخض طغفع معضطه ئلى  1.5أو أكثر وٍىكع
همىطج عكم (.)7
ب .في خعل ثم عفع لإلاعضل ئلى  1.5أو أكثرٌ :عؼى  3فصىل ئطعفُة لؾحضعلكُة وٍىكع همىطج عكم
(.)8
ت .ئطل كعن معضطه فىق ً 1.5 :مىذ  4فصىل لؾحضعلكُة وٍىكع همىطج عكم (.)5
ذ .ئطل أكمل لطفصىل الاؾحضعلكُة ألاعبعة وطم ًغفع معضطه ئلى ( )2فمع فىق ًفصل مً لطحسصص.
جٌ .ؿخثنى مً مظمىن لطفلغ لطؿعبلة لطؼعط لطظي أههى لطفصىل الاؾحضعلكُة ألاعبعة وكعن معضطه
 1.75أو أكثر وأهجؼ  99أو أكثر ٌعؼى فصلين صعلؾبين لؾحضعلكُين وٍىكع لطىمىطج عكم (.)6
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