هحعــــــس اعــزوـــبع
الغلعخ الضبهٌخ للغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
للؼــــبم الغــــــــبهؼــــٍ 6102/6106م
والوٌؼقدح َىم األحد 6102/4/62م
****************************
ػقــدد لغٌــخ شئــىى الزؼلُن والطالة علعزهب (الضبهٌخ) فٍ روبم العبػخ الؼبشسح
والٌصف صجـــبحــب َــىم األحد الوىافـق 6102/4/62م هي كال هي-:
األســـــــــــــــــــــــــــــى
و
زئُعـــب
 0أ1د /فزحٍ العُد ػجد العوُغ
ػعــــىا
 6أ1د /هؼىض إثساهُن هؼىض
ػعــــىا
 2د /1عوبل هحسوض ػطُخ
ػعـــــىا
 4د /1حعًٌ ػجد الؼصَص شؼلخ
ػعـــــىا
 5د /1خبلد هحوىد حعي ػجد السحُن
هـــدَس إدازح شئــىى الزؼلُــن
 6العُدً /1جُل عىزعً ثقطس
والطـــالة
ظيـــسرُـــسح الغـلعخ
 2دالُب فىشٌ إثساهُن ال هبلً
اظزهل العُد أ1د /زئُط اللغٌخ الغلعخ ثركس ( ثعن هللا السحوي السحُن ) والزسحُت
ثبلعبدح األػعــــبء صــــن شـــسع ظُـــبدرــــه فــــٍ عـــدول األػوبل1
واػزرز ػي الحعىز العُد أ1د /ظبهٍ ػجد الوٌؼن العلُل
*الوىظىع األول -:
الوصبدقخ ػلً هحعس اعزوبع الغلعخ العبثؼخ ثزبزَخ6102/2/01م1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
القـــــساز
الوصبدقخ
*الوىظىع الضبًً ( -:رسخُص لدخىل االهزحبًبد )
الوــركسح الوؼسوظخ هـــي هدَس إدازح شئـــىى الزؼــلُن والطـالة ػلـً العـُد أ1د/
وكُــل اليلُــخ ل ــئىى الزؼلــُن والطــالة ث ــطى الزــسخُص لطــالة ال ــس هــي ال ــبزط
لدخىل االهزحبًبد لهرا الؼبم الغبهؼٍ 6102/6106م وذلك ػلً الٌحى الزبلٍ-:
ػدد الوىاد فسصخ الزقدم لالهزحبى
ال سقخ
اظن الطبلت
م
صبًُخ هي ال بزط
6
الضبًُخ
 0حبرن أثى الٌغب هحود دػجط
صبلضخ هي ال بزط
4
الضبلضخ – رحين
 6هحوىد هحود ػجد العزبز

 2حرَ خ هحوىد أحود هحود
 4هحود العُد هحود ال ق ً

الضبلضخ  -ارصبالد
الساثؼخ  -حبظجبد

6
6

صبلضخ هي ال بزط
األولً هي ال بزط

حُش قبم الطالة ثعداد السظىم ال بصخ ثرلك1

وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ

*الوىظىع الضبلش  -:إرجبء تأجيم دخىل ايتحبٌ يقرر تحًيم )

أ-

الوــركسح الوؼسوظخ هـــي هدَس إدازح شئــىى الزؼـلُن والطالة ػلــــً العُـــد
أ1د /وكُل اليلُخ ل ئىى الزؼلُن والطالة ث طى الطلت الـرٌ رقـدم ثـه الطبلـت /
هحوـــىد ػـــبغف ػجـــد ال ـــبلق الؼُـــبغ والوقُـــد ثبل سقـــخ األولـــً هـــرا الؼـــبم
6102/6106م حُش َلـزوط فــــً غلجـــه رطعُـل دخــــىل اهزحــــبى هقـــــسز
لغبد الحبظت حُش أًه هـي هقـسزاد ال سقـخ ااػـدادٌ الزـٍ رـن رحوُـل الطبلـت
ثهب ػٌد رحىَله ثبل سقخ األولً هي كلُخ الهٌدظخ ث جُي اليىم1

وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1
ة -الوـــــركسح الوؼسوظــــــخ هــــــي هدَـــــــس إدازح شئـــــىى الزؼـلُــــــن والطــــــالة
ػلــــً العُـــد أ1د /وكُـل اليلُـخ ل ـئىى الزؼلـُن والطـالة ث ـطى الطلـت الـرٌ
رقدم ثه الطبلت  /هحود فبزض فزحـٍ شَـداى والوقُـد ثبل سقـخ الضبًُـخ هـرا الؼـبم
6102/6106م حُــش َلــزوط فــٍ غلجــــــه رـــطعُــــــل دخـــــــىل اهزحـــــــبى
هقــــسز لغبد الحبظت حُش أًه هي هقسزاد ال سقـخ ااػـدادٌ الزـٍ رـن رحوُـل
الطبلت ثهب ػٌد رحىَله ثبل سقخ األولً هي كلُخ الهٌدظخ ث جُي اليىم1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة

القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

*الوىظىع الساثغ  ( -:رصىَت اظن غبلت)
الوــركسح الوؼسوظخ هـــي هدَس إدازح شئـــىى الزؼــلُن والطـالة ػلـً العـُد أ1د/
وكُل اليلُخ ل ئىى الزؼلُن والطالة ث طى رصىَت اظن غبلت ثبل سقـخ ااػـدادٌ هـرا
الؼبم الغبهؼٍ 6102/6106م
هي :هحود عوبل صجحٍ ًصبز

إلً : :هحود عوبل صجحٍ ػجُد
حُش أحعس الطبلت -:
 -1أصم شهبدح انًيالد قجم انتصىيت
 -2أصم شهبدح انًيالد ثعد انتصىيت
 -3ثيبٌ تصحيح وتثجيت وإثطبل قيد
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
-4
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

*الوىظىع ال بهط -:
الوـــــركسح الوؼسوظـــخ هــــــي هـــــدَــــــــس إدازح شئـــــىى الزؼـلُـــــــن والطــــــــالة
ػلــــــً العــُد أ1د /وكُــل اليلُــخ ل ــئىى الزؼلــُن والطــالة ث ــطى هىقــف الزــدزَت
الصــُ ٍ ال ــبزعٍ لطــالة ال سقـــــخ الـــساثؼـــــخ الجــــبقىى لـــدػـــــبدح وال ــــــس
والطلــــت الوقــــدم هـــي العُـــد
أ1د /عوبل هحسوض ػطُخ زئُط كٌزسول ال سقخ الساثؼخ1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة

ا لقـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثطى َيزت فً خبًخ ردزَت ال سقخ الضبلضخ ثي ىف السصـد ثطًـه ( هؼ ـً
) وريزت فً الوالحظبد
هؼ ً ليىًه الئحخ قدَوخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

*الوىظىع العبدض  ( -:أػراز )
الوــــركسح الوؼسوظــخ هـــــي هــدَس إدازح شئــــىى الزؼـــلُن والطــالة ػلــً العــُد أ1د/
وكُل اليلُـخ ل ـئىى الزؼلـُن والطـالة ث ـطى األػـراز الوسظـُخ الزـٍ رقـدم ثهـب ثؼـط
الطــالة لؼــدم دخــىل اهزحبًــبد ال صــل الدزاظــٍ الضــبًٍ لهــرا الؼــبم 6102/6106م
وذلك ػلً الٌحى الزبلٍ-:
اظن الطبلت
م
 0أحود ػصد أحود إثساهُن
الوعُسي

هالحظبد
ال سقخ ًىع الؼرز وزقوه
ااػدادٌ ػرز هسظً أول احعــس رقسَــس هــي اادازح الطجُــخ وظــجق وأى
رقــدم ثؼــرز هسظــً ػــي ال صــل األول

َــزن

احزعبة الؼرزَي ػـي هـرا الؼـبم ػـرزا واحـدا
 6هحود ػجد الؼبغً إثساهُن الضبًُخ -ػرز هسظً أول احعس رقسَس هي اادازح الطجُخ وظجق وأى
رقدم ثؼرز هسظً ػي ال صل األول َزن
فسصخ
ال ىلً
احزعبة الؼرزَي ػي هرا الؼبم ػرزا واحدا
أخُسح
الضبًُخ  -ػرز هسظً أول احعس رقسَس غجٍ هي اادازح الطجُخ َ ُد
 2أحود هحود هحود ػجد
ذلك1
هٌقىل
الوؼطً ػوس
 4هحود فزحً كوبل هحوىد األولً -ػرز هسظً صبًٍ احعس رقسَس هي اادازح الطجُخ وظجق وأى
رقدم ثؼرز هسظً ػي ال صل األول َزن
ثبقٍ
احزعبة الؼرزَي ػي هرا الؼبم ػرزا واحدا
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

*الوىظىع العبثغ  ( -:رصىَت ًزُغخ غبلجخ)-:
الوــــركسح الوؼسوظــخ هـــــي العــُد أ1د /أَوــي العــُد أحوــد ػوُــسح زئــُط كٌزــسول
ال سقخ األولً ػلً العُد أ1د /وكُـل اليلُـخ ل ـئىى الزؼلـُن والطـالة ث ـطى رصـىَت
ًزُغــخ الطبلجــخ  /هبلــخ ظــؼُد قٌــدَل الحغــسٌ هــي ًزُغــخ ال سقــخ األولــً دوز هــبَى
6106م لزصجح هٌقىلخ ثوـبدرٍ ( إدازح ه ـسوػبد
هـي هـبدرٍ( هٌدظـخ إًزــبط

زظـن هٌدظـٍ وإظـقبغ ) ثـدال

زظـن هٌدظـٍ وإظـقبغ ) لىعــىد خطـط فـً ًظـبم رطجُــق

قىاػد السأفخ ػي غسَق ثساهظ رطجُق قىاػد السأفخ 1
حُش َىعد ثسًبهغُي-:

األول -:

َطجق السأفخ  %5للطالة الوعزغدَي

أهب الضبًٍ َ -:طجق السأفخ(  )%01للطالة الوعزغدَي أَعب فٍ حبلخ زظـىثهن فـٍ
صالس هقسزاد فقػ والرٌ رن فٍ حبلخ الطبلجخ هى رطجُق الجسًبهظ الضبًٍ 1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

*الوىظىع الضبهي-:
الوــــركسح الوؼسوظــخ هـــــي هـــــدَـــــــس إدازح شئــــىى الزؼـلُــــــن والطـــــــالة
ػلــــً العُد أ1د /وكُل اليلُخ ل ئىى الزؼلـُن والطـالة ث ـطى إهيبًُـخ أداء الزـدزَت
الصُ ٍ ثباظبفخ للو سوع لطالة ال سقخ الساثؼخ1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
-1
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثؼدم الوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

* الوىظىع الزبظغ-:
الوـــــركسح الوؼسوظـــخ هــــــي هـــــدَــــــــس إدازح شئـــــىى الزؼـلُـــــــن والطــــــــالة
ػلــــــً العــُد أ1د /وكُــل اليلُــخ ل ــئىى الزؼلــُن والطــالة ث ــطى خطــــــــخ الزــدزَت

الصُ ـــٍ الـــداخلـــٍ والوُـــداًٍ لل ـــسق الـــدزاظُــــخ ( أػـدادٌ – أولـً – صبًُـخ
– صبلضخ ) للؼبم الغبهؼٍ 6102/6106م 1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
-2
القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثبلوىافقخ والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

الوىظىع الؼبشس-:

الوـــــركسح الوؼسوظـــخ هــــــي هـــــدَــــــــس إدازح شئـــــىى الزؼـلُـــــــن والطــــــــالة
ػلــــً العُد أ1د /وكُل اليلُخ ل ئىى الزؼلُن والطالة ث طى قىاػد السأفـخ الوىحـدح
الزـــٍ وزدد لليلُـــخ ثزـــبزَخ  6102/4/06ووافـــق ػلُهـــب هغلـــط اليلُـــخ ثزـــبزَخ
6102/2/61م1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة
-3
القـــــساز
أحُطذ اللغٌخ ػلوب والؼسض ػلً هغلط اليلُخ1

الوىظىع الحبدٌ ػ س-:
الوــركسح الوؼسوظخ هـــي هـــــدَـــــس إدازح شئــىى الزؼـلُــــن والطـــــالة
ػلــــً العُد أ1د /وكُل اليلُخ ل ئىى الزؼلُن والطالة ث طى الطبلت /خلُل ػجد
الوهُوي خلُل ػصوش ( ال سقخ الساثؼخ6102/6106م ) والوـــىظـــح فُهـــب
ثؼــــدم ظهـــىز هقـــسز الز ل ف ( قىي كهسثُخ ) ثي ىف زصد دزعبد ال سقخ
الضبًُخ ( 6105/6104م )1
ػلوب ثطى الطبلت ًبعح ثزقدَس عُد ورن اكز بف ذلك أصٌبء الوساعؼخ ال ٌُخ اػداد
الزساكوٍ لطالة ال سقخ الساثؼخ 6102/6106م1
وثبلؼسض ػلً لغٌخ شئىى الزؼلُن والطالة

القـــــساز
أوصذ اللغٌخ ثؼسض الوىظىع ػلً زئُط كٌزسول ال سقخ الضبًُخ ( أ1د /أحود
إثساهُن ثهٌعً ) اػداد هركسح وػسظهب ػلً هغلط اليلُخ القبدم  1والؼسض ػلً
هغلط اليلُخ1

وانتهت انهجنخ في تًبو انسبعخ انىاحدح ظهرا 0
وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة
أ0د /فتحي انسيد عجد انسًيع

