
 (Log book) التعليمات النهائية للسجل العلمي

( ٔ نجًٍغ انًزاحم ٔ انتؼهًٍاخ َٓائٍح ٔ يهزيح نهجًٍغ Log bookادَاِ انتؼهًٍاخ انُٓائٍح نهسجم انؼهًً)

 االيتحاٌ انُٓائً ٔ ْٕ تانُٓاٌح نفائذج انطانة نسجم انؼهًً ْٕ يٍ يستهزياخ دخٕلػهًا اٌ ا

 .جًٍغ انًزاحم يشًٕنح تانتؼهًٍاخ يٍ االٔل انى انخايس اوال: 

 

( ػهى جًٍغ انطهثح ٔ فً كم انًزاحم ٠١فً َٓاٌح كم ػاو دراسً فً االٔل يٍ تشزٌٍ انثاًَ )شٓز  ثانيا:

ٔ تزسم َسخح يٍ انًهف ػهى لزص يذيج انى  ( تمذٌى انسجم انؼهًً نذنك انؼاو تشكم يهف َٕع )تً دي اف

. يحتٌٕاخ انًهف أراق يكتٕتح طثاػح ٔ نٍس تانٍذ ٔ يٕلؼح تٕلٍغ حً يٍ لثم  سسكزتارٌح انًجه

  . االخظائٍٍٍ ٔ يسحٕتح تطزٌمح سكاَز ػهى يهف تً دي اف

ٌتى استخذاو تؼهًٍاخ يهئ انسجم انؼهًً ٔ انفاٌالخ انخاطح تّ ٔ انًُشٕرج ػهى يٕلغ انًجهس انؼزالً فً 

ًٌكٍ سحة انتؼهًٍاخ ٔ االستًاراخ ٔ يتاتؼح ٔ لزاءج انتؼهًٍاخ يجهس جزاحح انؼظاو ٔ انكسٕر حٍث 

 تسٕٓنح
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 جزاحح انؼظاو ٔ انكسٕر
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نة يٍ يهفاخ يٍ لثم انهجُح انخاطح تذنك ٔ اي خطأ أ يؼهٕيح اسٍتى تذلٍك ٔ يزاجؼح يا ٌمذيّ انط ثالثا:

 انًحاسثح.غٍز دلٍمح ػزضح نهتذلٍك ٔ 

 

لثم االيتحاٌ  انًزحهح انخايسح انًُتٍٓح ٌمٕو انطهثح تتسهٍى انسجم انؼهًً تتارٌخ االٔل يٍ شٓز آب رابعا :

ٌشًم جًٍغ يا تى تمذًٌّ  قرص مدمج نهائي انتذلٍك ٔ انًزاجؼح لثم االيتحاٌ .. ٌمذو انطانةنغزع  انُٓائً

تطزٌمح  يٍ يؼهٕياخ نجًٍغ سُٕاخ انذراسح ٔ تكٌٕ جًٍغ االٔراق ٔ انجذأل يٕلؼح تٕلٍؼا حٍا ٔيسحٕتح

ح تحًم انًجًٕع انُٓائً نجًٍغ انسُٕاخ ٔ تاالخض تً دي اف ٔ تمذو انجذأل انُٓائٍ  سكاَز ػهى فاٌم َٕع

 انجذٔل االخٍز حٍث ٌجة اٌ ٌستٕفٍّ انطانة الَّ انزايً 

Part III, Table 10, Must do list 

الستخذايٓا يستمثال نًا  تانتؼهًٍاخ ٔ تُفٍذْا حزفٍا دٌٔ يثانغح كً تكٌٕ يُاسثح َزجٕ يٍ انجًٍغ االنتزاو

 .ذٌى ػهى ػًماخ أ يشاركاخ أ انتمدراس تزٔيٌٕ انمٍاو تّ يٍ

ػهًا اٌ يجهسُا ْٕ انٕحٍذ انذي ٌُفزد تُشز تفاطٍم دراستّ ػهى َفس انًٕلغ اػالِ انذي ٌؼتثز يٕلغ رسًً 

 نهحكٕيح انؼزالٍح ٔ يؼتًذ ػانًٍا 
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 حظا يٕفما نهجًٍغ 


