اإلاباساة الػامت للػلىم والخلىُاث 2019
بطاكت جىحيهُت للمترشحاث واإلاترشحين
.1

ما هي اإلاباساة الػامت لػلىم والخلىُاث؟
 مباساة جفخذ في وحه الخلمُزاث والخالمُز اإلاخميزًً في الامخدان الىطني اإلاىخذ وبالخدذًذ في اإلاادة الذساظُت اإلالابلت إلاجال
الخباسي كما هى مدذد في اإلازكشة الىصاسٍت سكم  18/136بخاسٍخ  23هىهبر  2018اإلاىظمت للذوسة .وجخىصع أغذاد اإلاترشحاث
واإلاترشحين خعب مجاالث اإلاباساة كاآلحي:
الشٍاضُاث98 :؛
الفيزًاء والكُمُاء98 :؛
غلىم اإلاهىذط84 :؛
غلىم الحُاة وألاسض.114 :
ً دصل غلى مىدت الاظخدلاق ألكادًمُت الحعً الثاوي للػلىم والخلىُاث .طُلت معاسهم الذساس ي ألاكادًمي ششٍطت مىاصلت
الخميز .اإلاشجبىن في الصفىف ألاولى ورلك وفم الخىصَؼ آلاحي:
 مىدت لكل واخذ(ة) مً الحاصلين(اث) غلى اإلاشاجب ألاسبػت ألاولى باليعبت إلاجال الشٍاضُاث؛الحاصلي ْ
ْ
ن(جين) غلى اإلاشجبخين ألاولى والثاهُت باليعبت إلاجال الفيزًاء والكُمُاء؛
 مىدت لكل واخذ(ة) مً مىدت للحاصل(ة) غلى اإلاشجبت ألاولى باليعبت إلاجال غلىم اإلاهىذط – هىذظت كهشبائُت؛ مىدت للحاصل(ة) غلى اإلاشجبت ألاولى باليعبت إلاجال غلىم اإلاهىذط – هىذظت مُكاهُكُت؛ْ
الحاصلي ْ
ْ
اإلاشجبخين ألاولى والثاهُت باليعبت إلاجال غلىم الحُاة وألاسض.
ن(جين) غلى
 -مىدت لكل واخذ(ة) مً
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جشجِباث جىظُمُت
 بىاء غلى هخائج الامخدان الىطني للذوسة الػادًت لىُل شهادة البكالىسٍا ًخم جدذًذ اإلاؤهلين للمشاسكت في اإلاباساة ،وٍخم إخباسهم
بزلك مً طشف اإلاصالح الخاسحُت لألكادًمُاث الجهىٍت للتربُت والخكىًٍ .وحعلم لهم وسخت مً هزه البطاكت الخػشٍفُت
ووسخت مً مطبىع اإلاشاسكت.
ً جب غلى كل مترشح(ة) غىذ الىصىل إلى ثاهىٍت مىالي ًىظف الخأهُلُت بالشباط:
 oحعلُم مطبىع اإلاشاسكت مػبأ للجىت الاظخلبال (ًدمل صىسة فىجىؾشافُت)؛
 oالاهضباط داخل مخخلف مشافم مشكض اإلاباساة خُث ًخم ؤلاًىاء والخؿزًت أًضا.
 أثىاء فترة احخُاص اإلاباساة؛
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 oالحضىس إلى كاغت الاخخباس الخاصت باإلاباساة غلى العاغت  7و 45دكُلت؛
 oضشوسة ؤلادالء ببطاكت الخػشٍف الىطىُت بلاغت الاخخباس؛
 oال ٌعمذ باظخػمال أي وثُلت خاسج اإلاىضىع ودفتر الخدشٍش وأوساق الدعىٍذ الشظمُت؛
ً oمكً الخىفش غلى آلت خاظبت ،لكً العماح باظخػمالها مً غذمه مشاس إلُه بما خذدجه لجىت اإلاباساة للمادة؛
 oلطلب أي اظخفعاس خالل هصف العاغت ألاولى ًخم سفؼ الُذ واهخظاس الخداق أخذ أغضاء لجىت اإلاباساة؛
 oالاظخفعاساث ال تهم ظىي الجىاهب الشكلُت والخىظُمُت؛
 oإرا ما الخظ اإلاترشح(ة) ما اغخبره خطأ في اإلاىضىعٌ ،شير إلى رلك ،بػذ الخدلم مً مالخظخه غلى وسكت جدشٍشه
وَػالج اإلاىضىع وفم ما ًشاه صائبا؛
 oال ٌعمذ خالل خصت الاخخباس بالحذًث أو جبادل أي وثُلت أو أدواث مذسظُت بين اإلاترشحاث واإلاترشحين؛
 oال ًخم الاهصشاف مً كاغت الاخخباس ،بػذ حعلُم أوساق الخدشٍش ،كبل ؤلارن بزلك مً طشف اإلاشاكبين.
 غىذ اهتهاء خصت اإلاباساة:
 oحعلم للمشاسكاث واإلاشاسكين شىاهذ اإلاشاسكت مىكػت مً طشف العُذ الىصٍش والعُذ أمين العش الذائم ألكادًمُت
الحعً الثاوي للػلىم والخلىُاث.
 ؤلاغالن غً الىخائج:
ٌ oػلً غً الىخائج غبر بالؽ صحفي غلى مىكؼ الىصاسة ًىم ً 18ىلُىص .2019
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