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 الْطئ٘ األماى٘

االضيتْٔ"خبصْص شاٜعات " التصسٓح السمسٕ لليقاب٘ الْطئ٘ لعنال الرتبٔ٘

 6102تطسٓب اضٝل٘ مْاضٔع بكالْزٓا 

 

 تطسٓبات مْاضٔع البكالْزٓا "فطٔح٘ إجسامٔ٘" إذا تأكدتإٌ 

 مسع٘ البكالْزٓا يف اجلصاٜس إىل أًٓ؟

ــً الت ن  ــالس ه م ٗ    ب ــٙ تطــٔ  ّشاز ــاوبْا  ل ــرًٓ تع ــْشزاٛ ال ــب ال ــا أ ل ــل ٓ لقَ ــات ال ــ٘  ٔي ــ٘ الْطئ الرتبٔ

ــا ٍــرايف ّلــدٓ َه يف كــ  مــسٗ  ــً تــْف     كــ  الْضــاٜ  البشــسٓ٘   خــ ل الطــيْات الةازطــ٘ ّإىل ْٓمي

ــات     ــ  الت نٔيـ ــح كـ ــا ٓةطـ ــس اٌ مـ ــع ضـ ــايف إال أٌ الْاوـ ــال دّزات البكالْزٓـ ــ٘ ّاملعيْٓـــ٘ ورـ ّاملادٓـ

ــل ــدات ال ــً أضــيدت   ّالتعَ ــا م ــإٓ لقَ ــه ٔل ــاو تطــٔ  أٍ ــب ديف  َه مَ ــع  أ ّشازٗ يف ال ــً لــع اجلنٔ ــٔظ م ّل

   ٘ ــ بقــْٗ لــْل  الــدّاٜس السمسٔــ٘  مــً الٔــْو اٌ ٓتطــاٛل  ــً مــدٚ ةــح٘ لقٔقــ٘ ٍــرِ اوشــا ات املتداّل

   ٗ ٓــته فطــح   ّملــاذا ال ؟ّمــً املتطــبب فَٔــا إذا ةــح    ؟ 6102تطــسٓب مْاضــٔع شــَادٗ البكالْزٓــا دّز

  اال ــ و الْطئــ٘ املطــنْ ٘ ّاملقــسّٛٗ ّمعاوبتــُ مَنــا      ّضــاٜ مــاو الــساٚ العــاو ّيف كــ    أاملتطــبب 

 ...ٍرا مً جَ٘  . ْزظيفاو اٌ االمس ٓتجاّش املطنْل إىل احمل؟كاى  ةةتُ ّمطؤّلٔتُ 

ــاطع ّاملساكــص ّبصــة٘  ــدّدٗ       ــأجَصٗ التشــْٓ  يف بعــ  املي ــ٘ اخــسٚ ألٔطــ  االضــتعاى٘ ب ــً جَ ّم

ــه   ــْ أٍ ــا ٍ ــ  جمــسد "تشــْٓ   ن ــاد يف أٖ ـ ــٌْ ذز السم ـــ العٔ ــع التْاةــ     م ـ ــع مْاو ــ٘  ل ــ   اّل ــَا م   ل

  فتح املْاضٔع ؟ حلظ٘االجتنا ٕ 

ــؤّلٔتَا         ــ  مطـ ــ٘ بتحن ـ ــيتْٔ احلكْمـ ــ٘ االضـ ــال الرتبٔـ ــ٘ لعنـ ــ٘ الْطئـ ــب اليقابـ ــ  ت الـ ّيف األخـ

ــؤّل          ــ٘ املط ــُ ملعاوب ــسٓع ّىصٓ ــع ض ــتح هقٔ ــب٘يف بة ــؤّلٔ٘ باحملاض ــي املط ــل تقتطــٕ زب ــتْزٓ٘ ال الدض

ــات البكالْزٓــا إٌ ذبــ  ذلــرب كنــا تعــ  االضــيتْٔ  ــً شــجبَا    احملــتنل   ــً تطــسٓب مْاضــٔع  امتحاى

 الــب تّ املــتعلن  ّ املتعلنــات مجٔــع أشــكال ال ــ  يف االمتحاىــات لةاكــا  لــٙ تكــافؤ الةــسص بــ  

أٓطــا بتيظــٔه امتحــاٌ اضــت ياٜٕ يف املــْاد ّالشــعب املعئــ٘ بالتطــسٓب إذا تأكــد ّ ذبــ  ٍــرا ا مــس يف مــع    

ــع   ــساٛ هقٔ ــ٘ إج ــسازات       إجبازٓ ــ٘ ّا ــاذ الق ــرِ احلال ــ٘ يف ٍ ــرِ املَصل ــات ٍ ــْل م بط ــةال ل ــُ ّش ىصٓ

ــاز      ــسٓبيف ّإخب ــ٘ التط ــً  نلٔ ــؤّل    ــع املط ــب٘ يف ل ــع ّبالتــداب       املياض ــاٜق التحقٔ ــاو بيت ــسأٖ الع ال

ٕ    .ّالقــسازات املتةــرٗ يف لــع املــرىب     يف ضــ  للــتحكه  إٌ االٍتنــاو مطــتقب  باجلاىــب التيظٔنــ

ٕ    ال دٗامتحــاٌ شــَا  ضــٔكٌْ كةــٔ  بثلــدا       مــٕاو بكالْزٓــا  لــٙ لطــاب اجلاىــب الشــكل

مْاكبــ٘ الت ــْز التكيْلــْجٕ أضــحٙ لتنٔــ٘ ال     ألٌ تكــافؤ الةــسص بــ  املــتعلن  ّاملرتشــح      

                                                                ..   مياص ميَا يف تيظٔه م   ٍدِ االمتحاىات املص ٓ٘ يف لٔاٗ املدزض٘ العنْمٔ٘

 6102ما10ٖ اجلصاٜسيف:

 ع األماى٘ الْطئ٘

 

  


