
 

 

 
 

 القواعد العامة: :أواًل

  تٓػس ايبشٛخ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلزلًٝص١ٜ، يف رلتًـ ؾسٚع املعسؾ١

 ا١ْٝ ٚاييت تتٛاؾس ؾٝٗا ايػسٚط اآلت7١ٝاإلْط

إٔ ٜهٕٛ ايبشح أصٝاًل ٚتتٛاؾس ؾٝ٘ غسٚط ايبشح ايعًُٞ املعتُد ع٢ً  (4

 املٓٗذ١ٝ املتعازف عًٝٗا يف نتاب١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ.

إٕ  -ٚاألغهاٍ  فإٔ ٜهٕٛ ايبشح َهتٛبًا بًػ١ ض١ًُٝ َساعًٝا دق١ احلسٚ (7

( ٚخبط 43ببٓط )( WORD) بربْاَر( IBMَٚطبٛعًا ع٢ً ْعاّ )-ٚددت 

(Traditional Arabic ٔٚأال ٜصٜد عدد صؿشات ايبشح ع )صؿش١  01

 . َتط١ُٓ اهلٛاَؼ ٚاملسادع

املصادز ٚاملسادع  اضتعُاٍإٔ ٜهٕٛ ايبشح ًَتصًَا بدق١ ايتٛثٝل ٚسطٔ  (0

ٚتجبٝتٗا ناآلت7ٞ تهتب ن١ٝٓ املؤيـ )اضِ ايعا١ً٥( ثِ األمسا٤ األخس٣ 

باحلسٚف اييت تػري إىل أمسا٥٘، ثِ ٜهتب أمسا٤  يًُؤيـ ٚميهٔ االنتؿا٤

ًٜٞ ذيو ض١ٓ ايٓػس )ثِ عٓٛإ -إٕ ٚددٚا -املؤيؿني املػرتنني َع٘ 

 ايبشح ٚاضِ اجمل١ً َٚهإ ايٓػس، اجملًد ٚعدد ايصؿشات(.

 أال ٜهٕٛ ايبشح قد ضبل ْػسٙ أٚ قدّ يًٓػس يف أٟ د١ٗ أخس٣. (1

تخصص ايدقٝل ايرٟ ٜٓتُٞ ٜسؾل بايبشح ضري٠ ذات١ٝ َٛدص٠ َع حتدٜد اي (2

 ْٚػس٠ . حتهُٝ٘إيٝ٘ َٛضٛع ايبشح املساد 

َا١٥  (421عػسٕٚ أيـ زٜاٍ ميين يًُٝٓٝني ، ٚبـ)( 71زضّٛ ايٓػس تكدز بـ ) (3

ّٝس ايُٝٓٝني تسضٌ اىل سطاب اجلاَع١ دٚالز ٚمخطٕٛ  عرب سٛاي٘ أَسٜهٞ يػ

 (203) حبطاب زقِ (سدٙؾسع )ايدٚيٞ  اإلضالَٞبٓو ايتطأَ بٓه١ٝ عرب 

، اٚ عرب حتٌٜٛ املبًؼ عٔ طسٜل غبه١  (TIBKYESA101) نٛد ضٜٛؿت

 .( Western Union))ٜٚطرتٕٚ ْٜٕٛٝٛ( 
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 ثانيًا: إجراءات  النشر:

  ٌع٢ً ٚزم ْطختإ َٔ ايبشح تسضA4 ع٢ً إٔ تهٕٛ املاد٠ َطبٛع١ 

 ٢CD ٣ٚاسد، ٚذلؿٛظ١ عً  مبطاؾات َصدٚد١ بني األضطس ٚع٢ً ٚد٘

ٚذيو إىل عٓٛإ اجمل١ً اٚ تطًُٝٗا ( ١Office Word بربْاَر )َٚطبٛع

، ٜد االيهرتْٚٞ اخلاص باجمل١ًايربٚتسضٌ ْطخ١ أخس٣ بملكس اجلاَع8١ 

 حبٝح ٜعٗس يف غالف ايبشح اضِ ايباسح ٚيكب٘ ايعًُٞ َٚهإ عًُ٘.

 ن١ًُ( بايًػ١ ايعسب١ٝ  421-411) ٜسؾل بايبشح ًَخص يًبشح يف سدٚد

 ًٝص١ٜ.بايًػ١ اإلزلٚ 

  خيطس ايباسح بكساز صالس١ٝ ايبشح َٔ عدَ٘ خالٍ غٗسٜٔ ع٢ً األنجس

َٔ تازٜخ اضتالّ ايبشح، ٚمبٛعد ايٓػس، ٚزقِ ايعدد ايرٟ ضٝٓػس ؾٝ٘ 

 ايبشح.

  يف ساي١ ٚزٚد َالسعات َٔ احملهُني تسضٌ املالسعات إىل ايباسح إلدسا٤

 ايتعدٜالت ايالش١َ، ع٢ً إٔ تعاد خالٍ َد٠ أقصاٖا غٗس.

 صاسب٘ إٕ ٚددت ساد١ يبعض ايبشح إىل  يًُذ١ً احلل يف إعاد٠

 ايتعدٜالت عًٝ٘.

 .يف ساي١ عدّ قبٍٛ ايبشح يًٓػس التعاد زضّٛ ْػس ايبشح 

  حتتؿغ اجمل١ً حبكٗا يف إخساز ايبشح ٚإبساش عٓاٜٚٓ٘ مبا ٜتٓاضب ٚأضًٛبٗا

 يف ايٓػس.

 ٓػٛز بعد طبع اسب ايبشح املَٔ ايعدد إىل ص تنيتًتصّ اجمل١ً بإزضاٍ ْطخ

 ايعدد عٓد تٛاؾس عٓٛإ يًباسح.

 .تؤٍٚ مجٝع سكٛم ايٓػس يًُذ١ً 
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