هذعــــــش اجــزوـــبع
الجلغخ الغبدعخ للجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
للؼــــبم الجــــــــبهؼــــٖ 6102/6106م
ّالوٌؼقذح ْٗم األدذ 6102/6/01م
****************************
ػقــذد لجٌــخ شئــْى الزؼل٘ن ّالطالة جلغزِب (الغبدعخ) فٖ روبم الغبػخ
الؼبششح
ّالٌصف صجـــبدــب ٗــْم األدذ الوْافـق 6102/6/01م هي كال هي-:
م
0
6
3
4
5
6
2
8

األســـــــــــــــــــــــــــــن
سئ٘غـــب
أ1د /فزذٖ الغ٘ذ ػجذ الغو٘غ
ػعــــْا
أ1د /هؼْض إثشاُ٘ن هؼْض
ػعــــْا
أ1د /عبهٖ ػجذ الوٌؼن العل٘ل
ػعــــْا
د /1جوبل هذشّط ػط٘خ
ػعـــــْا
د /1دغٌٔ ػجذ الؼضٗض شؼلخ
ػعـــــْا
د /1خبلذ هذوْد دغي ػجذ الشد٘ن
هـــذٗش إداسح شئــْى الزؼل٘ــن
الغ٘ذً /1ج٘ل جْسجٔ ثقطش
ّالطـــالة
عيـــشر٘ـــشح الجـلغخ
دال٘ب فْصٕ إثشاُ٘ن ال ِبلٔ

اعزِل الغ٘ذ أ1د /سئ٘ظ اللجٌخ الجلغخ ثزكش ( ثغن هللا الشدوي الشد٘ن ) ّالزشد٘ت
ثبلغبدح األػعــــبء ثــــن شـــشع ع٘ـــبدرــــَ فــــٖ جـــذّل األػوبل1

*الوْظْع األّل -:
الوصبدقخ ػلٔ هذعش اجزوبع الجلغخ الخبهغخ ثزبسٗخ6102/0/05م1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
الوصبدقخ
*الوْظْع الثبًٔ ( -:رشخ٘ص لذخْل االهزذبًبد )
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئـــْى الزؼــل٘ن ّالطـالة ػلـٔ الغـ٘ذ أ1د/
ّك٘ــل اليل٘ــخ ل ــئْى الزؼلــ٘ن ّالطــالة ث ــطى الزــشخ٘ص لطــالة ال ــش

هــي الخــبس

لذخْل االهزذبًبد لِزا الؼبم الجبهؼٖ 6102/6106م ّرلك ػلٔ الٌذْ الزبلٖ-:

اعن الطبلت
م
 0ػوبد جو٘ل اًطْى هز٘بط

ال شقخ
الثبلثخ

ػذد الوْاد
4

فشصخ الزقذم لالهزذبى
األّلٔ

د٘ث قبم الطالة ثغذاد الشعْم الخبصخ ثزلك1

ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ
*الوْظْع الثبلث -:
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئـــْى الزؼــل٘ن ّالطـالة ػلـٔ الغـ٘ذ أ1د/
ّك٘ــل اليل٘ــخ ل ــئْى الزؼلــ٘ن ّالطــالة ث ــطى رطج٘ــل دخــْل اهزذــبى هقــشس الي٘و٘ــبء (
هقشس رذو٘ل هي ال شقخ اإلػذادٕ ) للطبلت  /سظْاى صكشٗـب سظـْاى هذوـذ ّالوق٘ـذ
ثبل شقخ الثبً٘خ للؼبم الجبهؼٖ 6102/6106م د٘ث رقـذم الطبلـت ثطلـت ٗلـزوظ ف٘ـَ
إثذاء سغجزَ فٖ ػذم دخْل اهزذبى هقشس الزذو٘ل(هقشس الي٘و٘بء)1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1
*الوْظْع الشاثغ-:
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئـــْى الزؼــل٘ن ّالطـالة ػلـٔ الغـ٘ذ أ1د/
ّك٘ل اليل٘خ ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى الخطـبة الوْجـَ للغـ٘ذ أ1دّ /ك٘ـل اليل٘ـخ
ل ــــئْى الزؼلــــ٘ن ّالطــــالة هــــي أ1د /سئــــ٘ظ هجلــــظ قغــــن ٌُذعــــخ االليزشًّ٘ــــبد
ّاالرصبالد اليِشث٘خ ّالوْظخ فَ٘ ًوْر هلـف الوؼبهـل ّرلـك الػزوـبدٍ هـي لجٌـخ
شــئْى الزؼلــ٘ن ّالطــالة ّهــي اليل٘ــخ ّهــي الجبهؼــخ ( كوــب ُــْ هْظــخ فــٖ الخطــبة
الوشفق ثبلوزكشح )1

ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبػزوبد ًوْر هلف الوؼبهل ّرؼو٘وَ ػلٔ جو٘غ األقغـبم ّسفؼـَ إلـٔ
هجلظ اليل٘خ ّث٘بًبرَ ػلٔ الٌذْ الزبلٖ-:
 -0هؼبهل قغن ٌُذعخ االليزشًّ٘بد ّاالرصبالد اليِشث٘خ
 -6رْص٘ف الوقشس
 -3رقشٗش الوقشس الغٌْٕ
 -4اليزبة الوقشس
ً -5وْر هي كـل رجشثـخ ّالـزٕ ٗؼزجـش ًقطـَ هشجؼ٘ـَ ّدل٘ـل رـْجِٖ٘ لق٘بعـبد
الزجشثخ هقبسًَ ثبلوؼبٗ٘ش الؼلو٘خ
 -6اخزجبس قص٘ش ( ) Quiz
 -2رقشٗش الطالة أثٌبء ال صل
ّرْص٘خ خطبة شـيش إلـٔ أ1د /ػجـذ الؼضٗـض إثـشاُ٘ن هذوـْد ّالؼـشض ػلـٔ هجلـظ
اليل٘خ1

*الوْظْع الخبهظ  ( -:رصْٗت ربسٗخ ّهذل ه٘الد خشٗج )
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئـــْى الزؼــل٘ن ّالطـالة ػلـٔ الغـ٘ذ أ1د/
ّك٘ــل اليل٘ــخ ل ــئْى الزؼلــ٘ن ّالطــالة ث ــطى رصــْٗت رــبسٗخ ّهذــل هــ٘الد الخشٗجــخ
الوٌِذعخ  /دػبء شبكش ػجذ الٌجٖ ّرلك ػلٔ الٌذْ الزبلٖ -:
هي

إلٔ

هذل الو٘الد

الذقِل٘خ  /هشكض أجب

اإلهبساد الؼشث٘خ

ربسٗخ الو٘الد

0188/1/05

0188/8/65

د٘ث أدعشد الخشٗجخ-:
 -0أصل شِبدح الو٘الد قجل الزصْٗت
 -6أصل شِبدح الو٘الد ثؼذ الزصْٗت

 -3أصل صْسح رصذ٘خ ّرثج٘ذ ّإثطبل ق٘ذ
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الغبدط -:
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئـــْى الزؼــل٘ن ّالطـالة ػلـٔ الغـ٘ذ أ1د/
ّك٘ل اليل٘خ ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى الطلت الزٕ رقـذم ثـَ الطبلـت /إعـالم هٌ٘ـش
الغــ٘ذ دغــي ّهشفــق ثــَ خطــبة هــي هيزــت الزٌغــ٘ق ٗ ٘ــذ ثــطى الطبلــت دبصــل ػلــٔ
الثبًْٗـــخ الؼبهـــخ الوؼبدلـــخ ( ػلوـــٖ ) هـــي جوِْسٗـــخ الغـــْداى ػـــبم 6104م ّأى
الوذيوخ اإلداسٗخ الؼل٘ب ديوذ ثقجْل الطؼـي شـيال ّرٌ ٘ـز الذيـن ثوغـْدرَ ّهْظـخ
فٖ ًِبٗخ خطبة هيزت الزٌغ٘ق ثق٘ذ الطبلت ثيل٘خ الٌِذعـخ االليزشًّ٘ـخ 1ػلوـب ثـطى
لــن ٗــشد لليل٘ــخ ثشٗــذٗب إٔ خطــبة عــْاء هــي هيزــت الزٌغــ٘ق أّ هــي اإلداسح الؼبهــخ
ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ثجبهؼـخ الوٌْف٘ـخ ثخصـْ

ُـزا الطبلـتّ1أى الطبلـت رقـذم

ثِزا الخطبة ثٌ غَ كوب أى الطبلت لن ٗذعش أصل الص٘غخ الزٌ ٘زٗخ لوٌطْق الذيـن
د٘ــث أفــبد الطبلــت ثــطى األصــل ثويزــت الزٌغــ٘ق ّهشفــق ثبلطلــت صــْسح هــي األّساق
الزٖ رقذم ثِب الطبلت1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبٙرٖ -:
 ثزٌ ٘ز دين الوذيوخ اإلداسٗخ ثطى ٗق٘ذ الطبلت ثبل شقخ اإلػذادٕ ّٗزن إسجبءق٘ذٍ للؼبم الجبهؼٖ  6108/6102لْصْل خطبة هيزت الزٌغ٘ق هزطخشا فٖ
شِش فجشاٗش 6102
 ٗزن إخطبس اإلداسح الؼبهخ ل ئْى الزؼل٘ن ّكزلك إخطبس هيزت الزٌغ٘ق للزطكذ هيصذخ الخطبة الْاسد ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الغبثغ  ( -:إسجبء ق٘ذ غبلت )
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئــْى الزؼـل٘ن ّالطالة ػلٔ الغ٘ذ أ1د/
ّك٘ل اليل٘خ ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى الطلت الوقذم هــــي الطبلت /دجب سجت
دجــــب ّالزٕ ٗلزوظ فَ٘ إسجبء ق٘ذٍ للؼبم القبدم 6108/6102م ًظشا لزطخش
ّصْل خطبة هيزت الزٌغ٘ق للطبلت د٘ث أًَ رن رؼذٗل رشش٘خ الطبلت ًز٘جخ
لضٗــــبدح دسجـــبرَ فٖ الثبًْٗخ الؼبهخ ّقذ ّسد إلٌ٘ب اعزؼالم هي إداسح الجبهؼخ
ثزبسٗخ 6102/0/08م ٗ ٘ذ ثطى الطبلت هششخ إلٔ اليل٘خ ػي غشٗق الزٌغ٘ق (
هشفق غَ٘ صْسح هي االعزؼالم ّثطبقخ الزشش٘خ ّشِبدح الثبًْٗخ الؼبهخ)1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الثبهي-:
أ-الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئــْى الزؼـل٘ن ّالطالة ػلٔ الغ٘ذ أ1د/
ّك٘ل اليل٘خ ل ئْى ّالطالة ث طى الزذسٗت الص٘ ٖ لطالة اليل٘خ د٘ث رلزوظ
إداسح شئْى الزؼل٘ن ّالطالة ثبالرٖ-:
 -0هخبغجخ الغبدح أػعبء ُ٘ئخ الزذسٗظ ( ه شف الزذسٗت ) ثطى ٗيْى ًِبٗخ
شِش دٗغوجش ُْ أخش هْػذ إلػالى ًز٘جخ الزذسٗت الص٘ ٖ عْاء الذاخلٖ أّ
الخبسجٔ1
 -6رْص٘خ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة ثبالقزشادبد الزٖ رزلل الو بكل ّالوؼْقبد
الخبصخ ثبلزذسٗت الص٘ ٔ1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة

القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ -:
ثوخبغجــخ الغــبدح أػعــبء ُ٘ئــخ الزــذسٗظ( ه ــشفٖ الزــذسٗت ) ثــطى ٗيــْى
أ-
ًِبٗــخ دٗغــوجش ُــْ أخــش هْػــذ إلػــالى ًز٘جــخ الزــذسٗت الصــ٘ ٖ عــْاء
الذاخلٖ أّ الخبسجٔ1
ة -هخبغجخ األقغبم الؼلو٘خ لزذذٗذ هضٗذ هي ال شكبد ثذال هي ال شكبد الزـٖ
رشغت األقغبم فٖ اعزجؼبدُب1
جــ  -اػزوبد ال ِبداد الذّل٘خ الزٖ رن الذصْل ػلِ٘ب خـالل فزـشح الزـذسٗت دزـٔ
ّلْ كبًذ فشدٗخ ث شغ أى ريْى فٖ هجبل رخصص القغن ّفٔ ال زشح هي
( 2/0دزٔ ّ ) 1/05أى ريْى ثوْافقخ ه شف الزذسٗت ّػلٔ هجلظ اليل٘خ1
ة-هقزشح الغ٘ذ أ1دّ /ك٘ل اليل٘خ ل ئْى ّالطالة ث طى ر ي٘ل اللجٌخ الزٌ ٘زٗـخ
للزذسٗت الص٘ ٖ للؼبم الجبهؼٖ 6102/6106م1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ػلٔ الز ي٘ل الوزكْس ثبلوـزكشح الوشفقـخ ّالؼـشض ػلـٔ
هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الزبعغ -:
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئــْى الزؼـل٘ن ّالطالة ػلـــٔ الغ٘ذ أ1د/
ّك٘ل
اليل٘خ ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى رذْٗل الطبلت /أدوذ أدوذ ثذّٓ هذوذ هـــي
ًظبم
ال صل٘٘ي إلٔ ًظبم الجشاهج ( الغبػبد الوؼزوذح ) د٘ث أى الطبلت هق٘ذ ثبل شقخ
الثبً٘خ ُزا
الؼبم ثبق لإلػبدح1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثؼذم الوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الؼبشش -:

الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئــْى الزؼـل٘ن ّالطالة ػلٔ الغ٘ذ أ1دّ /ك٘ل
اليل٘خ
ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى خطبة الغ٘ذ أ1د /سئ٘ظ قغن الذبعجبد ّالزٓ ٗ ٘ذ
ثطًَ ال

هبًغ لذٓ القغن هي ع ش الطبلت /ث٘ ْٓ ػجذ لوؼٖ كبهل لذعْس هغبثقخ
Hackathon
الزٖ عزقبم فٔ هذٌٗخ صْٗسٗخ ثغْٗغشا ثزبسٗخ 6102/3/06-00-01م د٘ث أى
الوغبثقخ
رزي ل ثيل الذػن هي د٘ث رزاكش الط٘شاى ّاالقبهخ11
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الذبدٓ ػ ش -:

الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئــْى الزؼـل٘ن ّالطالة ػلٔ الغ٘ذ أ1دّ /ك٘ل
اليل٘خ
ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى االلزوبط الزٕ رقذم ثَ الطبلت /دبرن ػجذ الؼبل ػجذهللا
دغ٘ي
ثبل شقخ الشاثؼخ رذين ّالوْظخ فَ٘ ثطى الٌز٘جخ الزٖ رن إثالغَ ثِب رخزلف ػي
الٌز٘جخ
الوؼزوذح الوْجـــــْدح ثــــبليل٘خ د٘ث دعش ٗـــــْم الثالثـــــبء لذعْس هــــبدح
الزخلف
( رطج٘قبد ًظن الزذين ) ّفْجئ ثطًَ ًبجخ فِ٘ب ّساعت فٔ هبدح ثذال هٌِب كبى
ٗؼزقذ اًَ
ًبجخ فِ٘ب ُّٔ هبدح (اليزشًّ٘بد غج٘خ ) ّػلل رلك ثطى قْاػذ الشأفخ الزٖ غجقذ
ػلٔ
ًز٘جزَ ثبل شقخ الثبلثخ ُٔ الزٖ رغججذ فٔ رلك د٘ث رن سفغ هقشس رطج٘قبد ًظن
الزذين
ثطكثش هي ّ %5لن ٗزن سفغ هقشس اليزشًّ٘بد غج٘خ ثطقل هي 1%5
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
قبهذ اللجٌخ -:
ث ذص دبلخ الطبلت ّرج٘ي ّجْد خطط فٖ رطج٘ق ثشًبهج قْاػذ الشأفخ
ّأّصذ اللجٌخ ثبٙرٖ-:
 رصْٗت ًز٘جـخ الطبلـت غجقـب لقْاػـذ الشأفـخ ّػـشض الزصـْٗت ػلـٔ هجلـظ
اليل٘خ القبدم 1
 ػقذ اهزذبى رخلف لوقشس ( رطج٘قبد ًظن الزذين  ) 0لِزا الطبلـت فـٔ ال صـل
الذساعٖ الثبًٖ ٙى الزخلف فٔ ُزا الوقشس ظِش ثؼذ رصْٗت ًز٘جخ الطبلت (
ػلوب ثطى ُزا الوقشس كـبى هْػـذ اهزذبًـَ فـٔ رخل ـبد ال صـل الذساعـٖ األّل
ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ

*الوْظْع الثبًٔ ػ ش -:

(أ)

الوــزكشاد الوؼشّظخ هـــي الوذٗشٗي الزٌ ٘زٗ٘ي للجشاهج الثالثخ ثبليل٘خ ث طى
رذـــْٗل ثؼط الطــــالة هــــي ًظـــــبم ال صل٘٘ي الذساع٘٘ي إلــــٔ ًظبم الجشاهج
(الغبػــــبد الوؼزوـــــذح ) فــــٔ ثـــذاٗخ ال صل الذساعٖ الثبًٖ 6102/6106م
ّأّصذ اللجٌخ ثبٙرٖ-:
أّال -:رطج٘ق قشاس هجلظ اليل٘خ ثؼذم قجْل إٔ غبلت ثبق لإلػبدح أّ رن رْق٘غ
ػقْثخ رطدٗج٘خ ػلَ٘1
ثبً٘ب -:ال ٗزن اعزخشا إٔ ًز٘جخ ػي هقشساد ال صل الذساعٖ األّل لِزا الؼبم
6102/6106م ٙى الٌز٘جخ ال رؼزوذ إال فٔ ًِبٗخ الؼبم1
ّثبلزبلٖ فغْف ٗيْى ث٘بى الذبلخ الوغزخش ػي الؼبم الجبهؼٖ 6106/6105م
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ّثٌبء ػلَ٘ رْصٔ اللجٌخ ثقجْل الطالة اٙرٖ أعوبئِن1
ّأّصذ -:
أ-قجْل رذْٗل الطالة اٙرٖ أعوبئِن-:
دبلخ الق٘ذ فٖ ًظبم ال صل٘٘ي
اعن الطبلت
ال شقخ اإلػذادٓ هغزجذ
ػوبس ٗبعش هذوذ ػضة أثْ
الؼٌ٘٘ي
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
هذوذ هذوْد ػجذ الؼظ٘ن ٗذ٘ٔ
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
فشٗذ أعبهخ فشٗذ جؼ ش
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
عؼ٘ذ جبثش فش هذوْد
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
ػوش ػبدل فؤاد هذوذ
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
هذوْد ػلْٓ هصلذٔ الو ذ
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
ػوشّ جوبل ػثوبى أثْ الغ٘ػ
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
ػوشّ عؼ٘ذ الجضاس
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
أه٘شح هصط ٔ أه٘ي دغي
ال شقخ األّلٔ هٌقْل
هذوذ هصط ٔ أه٘ي أثْ الشّط
ال شقخ الثبً٘خ هٌقْل
ثالل صالح الذٗي ػجذ الوٌؼن ًذا

ال شقخ الثبً٘خ هٌقْل
ال شقخ الثبً٘خ هٌقْل

 06هذوْد سجت هذوْد الجضاسح
 03إعوبػ٘ل إثشاُ٘ن ػجذ الوشظٔ
هذوذٓ إثشاُ٘ن
هي ًظبم ال صل٘٘ي إلٔ ثشًبهج الو٘يبرشًّك فٖ ثذاٗخ ال صل الذساعـٖ الثـبًٖ ث ـشغ
أى ٗزقذم الطبلت ثطلت رذْٗل إلٔ إداسح شئْى الزؼل٘ن ّالطالة ّٗـزن اعـزخشا ث٘ـبى
دبلخ لِن ػي الؼبم الغبثق( 6106/6105م) 1
ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1
ة -قجْل رذْٗل الطالة اٙرٖ أعوبئِن إلٔ ثشًبهج ٌُذعخ االرصبالد ّال جيبد فـٔ
ثذاٗخ ُزا ال صل الذساعٖ الثبًٖ ّرلك ػلٔ الٌذْ الزبلٖ-:
م
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6
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5

اعن الطبلت
أششف إِٗبة ػوش ال بفؼٖ
هذوذ أدوذ صغلْل هذوذ
أدوذ ٗغشٓ ػجذ الوذغي
الذسدٗشٓ
أدوذ هبُش رْف٘ق دغي

ال شقخ
اإلػذادٕ
الثبً٘خ
الثبً٘خ

هالدظبد
-------------------------

ٗغزذػٔ ُزا الطبلت ّإثالغَ ثطى ػذد عبػبد
الثبلثخ
اإلػ بء  %51هي الوقشساد فقػ ّثبلزبلٖ
عْف ٗذسط هقشساد كث٘شح عجق ّأى ًجخ
فِ٘ب
ٗغزذػٔ ُزا الطبلت ّإثالغَ ثطى ػذد عبػبد
الثبلثخ
ػوش هذوذ ػجذ الغٌٔ الجٌضّسٓ
اإلػ بء  %51هي الوقشساد فقػ ّثبلزبلٖ
عْف ٗذسط هقشساد كث٘شح عجق ّأى ًجخ
فِ٘ب
 ػلٔ أى ٗزقذهْا ُؤالء الطالة ثطلت رذْٗـل إلـٔ إداسح شـئْى الزؼلـ٘ن ّالطـالةّٗزن اعزخشا ث٘بى دبلخ لِن ػي األػْام الغبثقخ 6106/6105م 1
 ّال ٗزن اعزخشا ًز٘جخ هقشساد ػي ال صل الذساعٖ األّل ٙ6106/6105ىالٌز٘جخ ال رؼزوذ إال فٖ ًِبٗخ الؼبمّ 1الؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

جــ  -قجْل رذْٗل الطالة اٙرٖ أعوبئِن ثؼذ فٔ ثشًبهج الٌِذعخ الطج٘خ ّالذْ٘ٗخ
ّرلك ػلٔ الٌذْ الزبلٖ-:
م
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هالدظبد
دبلخ الق٘ذ
اعن الطبلت
-------------هذوذ عؼ٘ذ ػجذ الوقصْد إعوبػ٘ل اإلػذادٕ
األّلٔ إٗقبف ق٘ذ 6106/6105م لوشافقخ الضّ
عبسح أدوذ ع٘ذ إثشاُ٘ن
ثبلخبس ّهذْلخ هي ٌُذعخ شجشا ثوبدرٔ
رخلف 6106/6105م
----------------األّلٔ
هذوْد شٌذٓ ػط٘خ هذوذ
--------------الثبً٘خ
أدوذ عو٘ش رْف٘ق رشكٖ
--------------------الثبً٘خ
ػجذ الشدوي هذوذ فزذٔ فش
الثبً٘خ رقذم ثطلت رذْٗل أٗعب لجشًبهج االرصبالد
هذوذ أدوذ صغلْل هذوذ
ّال جيبد
 ػلٔ أى ٗزقذهْا ُؤالء الطالة ثطلت رذْٗـل إلـٔ إداسح شـئْى الزؼلـ٘ن ّالطـالةّٗزن اعزخشا ث٘بى دبلخ لِن ػي األػْام الغبثقخ 6106/6105م 1
 ّال ٗزن اعزخشا ًز٘جخ هقشساد ػي ال صل الذساعٖ األّل ٙ6102/6106ىالٌز٘جخ ال رؼزوذ إال فٖ ًِبٗخ الؼبمّ 1الؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الثبلث ػ ش -:
الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي الغ٘ذ أ1دّ /ك٘ل اليل٘خ ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى
العْاثػ الؼبهخ لزغج٘ل الوقشساد الذساع٘خ لطالة الجشاهج الخبصخ1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة
القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ االلزـضام ثبلعـْاثػ الؼبهـخ لزغـج٘ل هقـشساد الذساعـخ لطـالة الجـشاهج
الخبصخ ّهخبغجخ الوذٗشٗي الزٌ ٘زٗ٘ي ثؼذم رغج٘ل الطالة الذبصل٘ي ػلـٔ هقـشساد
لِــب هزطلجــبد عــبثقخ ّلــن ٗذصــلْا ػلــٔ رقــذٗش ٗ " C-ؼــبدل  %62ػلــٔ األقــل "
ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1

*الوْظْع الشاثغ ػ ش -:

الوــزكشح الوؼشّظخ هـــي هذٗش إداسح شئــْى الزؼـل٘ن ّالطالة ػلٔ الغ٘ذ أ1د/
ّك٘ل اليل٘خ ل ئْى الزؼل٘ن ّالطالة ث طى هقزشح جذّل اهزذبى ًصف ال صل
الذساعٖ الثبًٖ للؼبم الجبهؼٖ 6102/6106م1
ّثبلؼشض ػلٔ لجٌخ شئْى الزؼل٘ن ّالطالة

القـــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثبلوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ اليل٘خ1
وانتهت اللجنت في تمبم السبعت الىاحدة ظهرا 0
وكيل الكليت لشئىن التعلين والطالة
أ0د /فتحي السيد عبد السميع
داليب//

