ضٕاثظ ٔلٕاعذ انُشش
يغهخ كهٛخ انكٕد انغبيعخ ْ ٙيغهخ أكبدًٛٚـخ يحكًـخ رعُٗ ثُشش انجحـٕس انعهًٛـخ
انشطُٛخ انًمذيخ إنٓٛب ف ٙيغبالد انعهٕو ٔانًعبسف انًخزهفخ.
ٚزمٛذ انجبحش ف ٙإعذاد ثحضّ ثبنضٕاثظ اٜرٛخ:
ٚ .1هزضو انجبحش ثمٕاعذ انجحش انعهً ٙيٍ حٛش المنهجية انعهًٛخ ٔرٕصٛك انًظبدس
ٔانًشاعع ٔانزحهٛم ٔاإلعُبد ٔٓٚزى ثغاليخ انهغخ ٔحغٍ طٛبغزٓب.
ٌٚ .2كزت عُٕاٌ انجحش ثبنهغز ٍٛانعشثٛخ ٔاإلَكهٛضٚخ ٔاعى انجبحش ٔعُٕاَّ يع انجشٚذ
األنكزشَٔ ٙإٌ ٔعذ عهٗ انظفحخ األٔنٗ نهجحش.
 .3أٌ ال ٚضٚذ عذد طفحبد انجحش عهٗ  25طفحخ يع خالطز ٍٛيٕعضر ٍٛثبنهغخ انعشثٛخ
ٔاإلَكهٛضٚخ ثًب ال ٚضٚذ عهٗ  252كهًخ.
ٚ .4شزشط أٌ ال ركٌٕ انجحٕس انًشعهخ نهُشش يُشٕس عبثمب ً ف ٙيغالد اخشٖ .
ٚ .5مذو انجحش ثضالس َغخ عهٗ ٔسلخ لٛبط )ٔ (A4عهٗ شكم عًٕد ٔ ٍٚانخظ انًغزخذو
ف ٙانجحٕس ثبنهغخ انعشثٛخ ْٕ " ٔ "Simplified Arabicثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ
" ٔ " Times New Romanثحغى  12نٛزغُٗ أسعبنٓب إنٗ انزحكٛى انعهً ،ٙيع
لشص يذيظ ) (CDيطجٕعب ً عهٗ طٛغز.pdf ٔ Word ٙ
 .6رخضع انجحٕس نهزمٕٚى ٔانًشاععخ ٔانزحكٛى انغش٘ يٍ نذٌ انًمٕي ٍٛانعهً ٍٛٛحغت
انزخظض انذلٛك ٔ ،ال رعبد انجحٕس إنٗ أطحبثٓب عٕا ًء لجهذ نهُشش أو ال.
 .7اإلشبسح إنٗ انًظبدس ركٌٕ ثئعزخذاو أسلبو داخم ألٕاط كجٛشح (يشثعخ) ضًٍ انًزٍ،
ٔيشرجخ عهٗ انزٕان ٙثحغت رغهغم ظٕٓسْب أٔل يشح ًٔٚكٍ اإلشبسح إنٗ اعى انجبحش
(انجبحض )ٍٛف ٙانًزٍ ٔنكٍ ٚغت أٌ ٚشفك يعّ انزشلٛى انًزكٕس اَفب ً يع يالحظخ االر-:ٙ
أ -إرا كبٌ انًظذس يغهخ عهًٛخٚ :كزت اعى انجبحش (انجبحضٚ )ٍٛه ّٛاعى انجحش ٔاعى
انًغهخ ث ٍٛلٕعٔ ٍٛثبنحشف انغبيك صى ٚزكش انعذد ٔ انغُخ ٔسلى انظفحبد.
ة -إرا كبٌ انًظذس كزبثبًٚ :كزت اعى انًؤنف (انًؤنفٚ )ٍٛه ّٛانعُٕاٌ ث ٍٛلٕعٍٛ
ٔثبنحشف انغبيك ،صى انطجعخ ٔعُخ انُشش ٔانُبشش ٔيكبٌ انُشش .
ط ـ ارا كبٌ انًظذس انجحٕس اإلَغبَٛخ  :رضجذ انٕٓايش فَٓ ٙبٚخ انجحش ثحغت
رغهغهٓب ف ٙانًزٍ صى رضجذ انًظبدس ٔانًشاعع انز ٙإعزًذْب انجبحش عهٗ طفحخ أٔ
طفحبد يغزمهخ ثحٛش رزكش انًشاعع انعشثٛخ أٔالً صى انًشاعع األعُجٛخ.
ٚ .8عجش انجحش عٍ سأ٘ كبرجّ ٔنٛظ ثبنضشٔسح عٍ سأ٘ انًغهخ.
ٚ .9زعٓذ انجبحش ثأٌ ثحضّ غٛش يغشٔق أٔ يغزم يٍ سعبئم انًبعغزٛش أٔ أطبسٚح
انذكزٕساِ انز ٙنى ٚششف عهٓٛب أٔ اإلعزالل يٍ أ٘ ثحش يُشٕس أٔ لبثم نهُشش ال ًٚذ
نّ ثظهخ ٔٚزحًم انجبحش انزجعبد انمبََٕٛخ كبفخ.
 .12إرا أسرأد ْٛئخ انزحشٚش إعشاء أ٘ رعذٚم ف ٙيضًٌٕ انجحش ٔيُٓغٛزّ ٚعبد انجحش
نظبحجّ إلعشاء انزعذٚالد انالصيخ لجم َششِ ف ٙانًغهخ.
 .11رشعم انجحٕس انعهًٛخ إنٗ إداسح انًغهخ عهٗ انعُٕاٌ انًضجذ ف ٙانًغهخ.

