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 إجراءات عامة تتعهق بامتحان انكفاية بانهغة انعربية

 .عششج دَاَٛش (10)تثهغ قًٛح سسٕو ْزا االيتحاٌ  -

 نٛتى تعز رنك (مكتب انقبول)وسخة مه انوصم انماني نكهية اندراسات انعهيا ٚتى تسهٛى  -

 .تحذٚذ يٕعذ ٔيكاٌ االيتحاٌ، ٔرنك حسة عذد انًتقذيٍٛ

سهى انٕصم انًانٙ تشكم ال ٚسًح تذخٕل أ٘ عانة إنٗ قاعح االيتحاٌ يا نى ٚكٍ قذ  -

 .ٔسد اسًّ فٙ كشف األسًاء انًعتًذ يٍ كهٛح انذساساخ انعهٛايسثق ٔ

انتٙ ٚتى اإلعالٌ عُٓا عهٗ انًٕقع اإلنكتشَٔٙ نكهٛح االنتضاو تًٕاعٛذ االيتحاٌ ٚدة  -

 .ال تًٕعذِإ٘ عانة أ ًُٔٚع  دخٕل انذساساخ انعهٛا،

 .انًعهٍ عُّ تعشش دقائقعهٗ انغهثح انحضٕس قثم يٕعذ االيتحاٌ  -

انٕٓٚح اندايعٛح أٔ انٕٓٚح انشخصٛح )  ساس٘ انًفعٕلثثاخ شخصٛحإحضاس ٚدة إ -

 .( نغٛش األسدٍَٛٛخٕاص انسفشانٕٓٚح اندايعٛح أٔ  نألسدٍَٛٛ ٔ

 .حضاس انُسخح انثاَٛح يٍ ٔصم االيتحاٌٚدة إ -

 .ثُاء االيتحاٌأٔ انكتاتح أخهٕ٘ خٓاص الًُٚع استخذاو ال -

 .ال تًٕعذِإ٘ عانة أ ًُٔٚع  دخٕل انتٙ ٚتى اإلعالٌ عُٓا،االنتضاو تًٕاعٛذ االيتحاٌ   -

حضاس كتاب يٍ عًادج شؤٌٔ انغهثح تاسى إ يٍ رٔ٘ االحتٛاخاخ انخاصح انةعهٗ انظ -

 .انغانة انز٘ سٛشافقّ ٔإال نٍ ٚسًح نّ تذخٕل االيتحاٌ 
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 :عالمات انىجاح في االمتحان عهى انىحو انتاني 

%( 70 )انغهثح انزٍٚ ٚذسسٌٕ فٙ اندايعح تانهغح انعشتٛح ٔنغتٓى األو ْٙ انهغح انعشتٛح  -

ْٕٔ ششط نتسدٛم انشسانح أيا إرا كاٌ انغانة فٙ يساس انشايم فٛدة أٌ ال ٚتدأص فٙ 

 .اختٛاصِ انفصم انثانث النتحاقّ تانثشَايح 

ٌ أٔٚدة (% 60)انغهثح انزٍٚ ٚذسسٌٕ تانهغح انعشتٛح ٔنغتٓى األو ْٙ غٛش انعشتٛح  -

 .ٚتقذيٕا ناليتحاٌ خالل انفصم االٔل نٓى فٙ اندايعح

 .ْٕٔ ششط نهتخشج (% 60 )انغهثح انزٍٚ ٚذسسٌٕ تهغاخ أخشٖ  -

ٔٚذسسٌٕ  (تًا فٛٓى رٔ٘ األصٕل انعشتٛح)ٚعفٗ انغهثح غٛش انُاعقٍٛ تانهغح انعشتٛح  -

 .تهغاخ أخشٖ

انغهثح انزٍٚ ال  ٕٚفقٌٕ تاختٛاص االيتحاٌ ٚحق نٓى تسدٛم يادج يتخصصح ٚعقذْا قسى  -

انهغح انعشتٛح تكهٛح اٜداب  فٙ اندايعح االسدَٛح ٔعهٛٓى يشاخعح ٔحذج انقثٕل ٔانتسدٛم 

 .نًعشفح تفاصٛم انتسدٛم

  

 

 

 


