مييــــــت اىتشبيت اىفنيت
ٍيف االنجاص ىيَقشساث اىعَيي
مىنتشوه اىفشقت ........................................
انؼـــاو اندايؼــــي  – 2020 / 2019دٔس يايـــــٕ

ػضيضٖ انطانة
انًهف انساني ْٕ ًَٕرج اسرششادٖ نؼًم يهف االَداص انخاص تانًمشساخ انؼًهي
يهف االَداص ػثاسج ػٍ يدًٕػح اػًال انطانة انري اَدضْا اثُاء انفصم انذساسي  ٔ ،انري ذٕظر ذطٕس يٓاساذّ ٔ
افكاسِ  ،كًا يٕظر اتذاػّ انفُي ٔ لذساذح االكاديًيح ٔ انرضايح.
يدة اٌ يرعًٍ يهف االَداص ػهي يدًٕػح يرُٕػح يٍ انًٓاساخ ٔ انخثشاخ انثصشيح ذثثد اٌ انطانة لادس ػهي
اسرخذاو ٔ ذدشتح يدًٕػح يٍ االًَاغ ٔ انٕسائػ ٔ انرمُياخ  ،كًا ذثثد اكرساب انطانة نخثشج انرسكى في انٕسائػ ٔ
يؼانداذٓا تطشق يالئًح

يشخي انشخٕع نكم اسرار يمشس السرالو انثشيذ االنكرشَٔي انزي سيرى االسسال ػهيّ انًهف انخاص تانًمشس

يشجي عذً دزف اي صفذت ٍن اىَيف اىذاىي  .فقظ االضافت عييه عذد اىصفذاث اىتي تستىعب اعَاىل و انجاصك في
مو ٍقشس .ديث يعتبش هزا اىَيف بذيو عن وسقت االجابت.
فقظ ٍسَىح بذضف اىصفذاث سقٌ  3و  4بعذ قشاءتها جيذا .

1

استَاسة بياناث

اوال :بياناث عاٍت
اىفشقت اىذساسيت
اسٌ اىَقشس
استار اىَقشس

ثانيا  :اىبياناث اىخاصت باىطاىب
اسٌ اىطاىب سباعي
و اىشعبت

اىشقٌ اىقىٍي
ينتب باالسقاً االنجييضي
2020 / 7 /

تاسيخ االسساه

ثاىثا  :اىبياناث اىخاصت باىننتشوه
( يَيئ هزا اىجزء بَعشفت استار

االسماء

اىَادة)

اعضاء ىجنت تقييٌ ٍيف

التوقيع

1

االنجاص
2

سابعا  :اعتَاد ىجنت اىتصذيخ
النتيجة

راسب

ناجح

في حالة عدم قبول

............................................................................................... .1

ممف االنجاز يرجى

............................................................................................... .2

ذكر االسباب

............................................................................................... .3
............................................................................................... .4

2

مقدمة ىَيف االنجاص
يًكٍ اٌ يكرة انطانة ٔصف يثسػ نهًشازم ٔانرداسب انري يعيفٓا نهًهف ٔ يؼشض اْى األفكار المطروحة في اَراخح انفُي (
اسكرشاخ  -ذداسب  -ذطثيماخ  -اػًال يُرٓيح  -يصادس )

ٍقتشداث ىتنظيٌ ٍيف االنجاص
 -١يفعم ذشذية االػًال يسثما لثم اظافرٓا نهًهف يٍ زيث
انرداسب االٔنيح ٔ االسكرشاخ
انرداسب انًثذئيح تاسرخذاو انخاياخ
تؼط انسهٕل انري ذسثك انرُفيز انُٓائي نهًششٔع انفُي
كافح انُرائح انري ذٕصم انيٓا انطانة
ػًم اخشاج يُاسة نكم يشزح يًا سثك
 -٢يمٕو كم غانة تاظافح انصٕس انري سثك اػذادْا تانرشذية انزي يشي اَّ افعم ذمذيى الَراخّ في انًمشس ٔ رنك تاَشاء يهف
ٔٔسد  ،ثى يمٕو تاظافح تؼط اندًم انًفسشج نرهك انًشازم ػُذ انعشٔسج ( كم االػًال سٕاء ذداسب أ اػًال فُيح)
يثال
انًششٔع االٔل  -انرداسب االٔنيح  -االسكرشاخ  -ذداسب تانخاياخ
يغ ششذ أ ذفسيش ارا نزو االيش
 -٣يًكٍ اظافح تسث َظشي يذػى تانصٕس ٔ انشسٕو في زانح غهة اسرار انًمشس
نصائخ عنذ اختياس عناصش و ٍذتىي ٍيف االنجاص
يدة يشاػّ اَّ سٕف يرى ذمييى يهف االَداص انخاص تك تُاء ػهي ػذد يشاخ االنرضاو تانًساظشاخ ٔ انرٕخيٓاخ يٍ لثم اسرار
انًثشس  ,كًا اٌ ػشظك انًرسهسم الػًانك ٔ ذداستك نٓا ذاثيش في انرميى  ,كًا اٌ دلح ٔ ذُٕع كم يا ذعيفح في يهف االَداص
يظٓش يسرٕي خيذ  ٔ ,اخيشا انرُٕع في اسرخذاو انخاياخ تاخرالف كم يمشس تًا يسمك ليى خًانيح
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شـــــشوط عـــــــاٍــــــــت
بعذ االنتاهاء ٍن تنظيٌ ٍيف االنجاص بشنو ماٍو
يقىً اىطاىب بذفظ نسخت  PDFو يقىً بتسَيت اىَيف ماالتي
اىفشقت  -اسٌ اىَقشس -اىشعبت  -اسٌ اىطاىب
ٍثاه
اوىي.دساساث طبيعيت.شٍ.٩ذَذ ابشاهيٌ عيي
-

يرى اسسال َسخح يهف االَداص ػهي االيًيم انزي يسذدج اسرار انًمشس

-

اخش يٕػذ السسال يهف انُداص نكم انًمشساخ انؼًهيح ْٕ يٕو اندًؼح انًٕافك 10
يٕنيح 2020
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