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 وي دقنى  مدن كمدل لمسادو ل ول%( 65)أن ال يقل معدلل لممققدلل ملسل دل لممتي دقيس  دن  -1
  .اتمى ال مالخقصتصتت لمطايل ولمهىل يل

  (%07)أن ال يقل معلل لممققلل ملسل ل لملكقوسله  ن -2

 مققددلل ملسل ددل ددىل م  45 ددىل و  47لن ال يزيددل  مددس لممققددلل ملسل ددل لممتي ددقيس  ددن -3
  .1997م ىل ( 26)لملكقوسله ل قىتلل لم  قع يمتت لملسل تت لمع يت سقل 

  .ي قنى  لممققلل ملسل ل لملا ول لمعتمي من شسط لمعمس ولممعلل-4

  .%65أن ال يقل معلل أ تس لممفتض ل  ن -5

خلمدل  مد  لن قكدون( مدن لممدويفين)يشقسط في لممققلل ملسل ل لممتي قيس ولملا ول لمعتمي  -6
 وييفيدل فع يدل ممدلن  دىقين اعدل  صدوم    د  لخدس شدهتلن وق ق دم مدلن لمخلمدل مدن قدتسي 

  .ولمقفسغ لمقتل م لسل ل 2717لمماتشسن اوييفق  ومغتيل ل ول من أي ول م عتل 

لمعدتمي   دلل مىق داي وزلسقدي لمقع ديل)يشقسط في لممققلل ملسل ل لمدلكقوسله مدن لممدويفين  -0
وييفيدل  أن قكدون مليد  خلمدل( لمقسايدل لمختضدعين مقدتىون لمخلمدل لميتمعيدلولما د  لمع مدي و

ماتشدسق   فع يل ممدلن  دىقين اعدل  صدوم    د  هخدس شدهتلن وق ق دم مدلن لمخلمدل مدن قدتسي 
  .ولمقفسغ لمقتل م لسل ل 2717اتموييفل ومغتيل ل ول من أي ول م عتل 

ولمقأكدل مدن  مع مدي مق ليدل أي يقد  م لسل دلأن ييقتز لممققلل لممقتا دل لمقدي ييسيهدت لمق دل ل -8
  . المق  لمالىيل ولمعق يل ولمىف يل امت يقىت م مو لخقصتص لممققلل

  .ويوم لممشتسكل في لمق تن لمقاول الون شسط لمىيتح -9

كفتءن قيدتلن  أو مت يىتيسيت، ولمق تن (itp-toefl) ليقيتز لمق تن كفتءن لم غل لالىك يزيل -17
  .لو مت يىتيسيت، و  م لمقع يمتت لمصتلسن اكمل (ic3) لم ت وم

 

ً   احتسابًمعدلًاساسًاملفاضلة:ًثانياا

 لممفتضدد ل م مققددلل ملسل ددل لمددلا ول لمعددتمي ولممتي ددقيس أ ددتسيددقل ل ق ددتم معددلل  - .1

 :ولملكقوسله وفق لممعتلمل لآلقيل

 37/177 × لسيل لمق تن لمقاول+  07/177× لممعلل = معلل أ تس لممفتض ل 

 :مال يل

مشدهتلن %  47+مشدهتلن لماكدتموسيوس % 67= لملا ول لمعدتمي  لممعلل اتمى ال م م ل شهتلن
قكدون لسيدل لمق دتن  .(لمشدهتلن ادىفس لخقصدتص لماكدتموسيوس     لن قكدون)لملا ول لمعتمي 

  . %177لممعتلمل ل اله من  لمقاول في

 

 


