مجّٕسٖة وصش العشبٗة
ٔصاسة الرتبٗة ٔالتعمٗي ٔالتعمٗي الفٍى
اإلداسة العاوة لالوتحاٌات
المجٍة املشكضٖة الوتحاُ الجإٌٖة العاوة
***************

تعليوات هراكس تىزيع كراسات اهتحاى
شهادة إمتام الدراسة الثاًىية العاهة
( للدوريي عام ) 1029

السيد األستاذ  /هدير هديرية الرتبية والتعلين مبحافظة /
لما كانت الوزارة بصدد اإلعداد المتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للدورين ( األول ـ الثانى )
للعام  9109فإنه يتم تشكيل أعضاء مراكز توزيع كراسات االمتحان من العاملين التابعين لديوان مديريتكم وفى حالة
عدم توافر العدد المطلوب يتم االستعانة بالعاملين بدواوين اإلدارات التعليمية التابعة لسيادتكم وتحت إشرافكم
ومسبوليتكم الشخصية عدا ربيس المركز سوف يتم انتدابه مركزيا عن طريك لجنة اإلدارة المركزية المتحانات
الثانوية العامة باإلدارة العامة لالمتحانات .
عمى أُ تتبع التعمٗىات اآلتٗة :
أٔالً  :وكش وشكض تٕصٖع كشاطات االوتحاُ :
يجب عدم تغيير ممر المركز عن العام الماضى  9108إال فى حالة الضرورة المصوى ويتم معاينة هذا
المركز بصفه مستمرة تحت إشراف سيادتكم شخصيا  ،ومرسل رفك هذا نماذج كشوف خاصة بمركز التوزيع
الستيفابها واعتمادها من سيادتكم شخصيا وفى حالة لجوء سيادتكم إلى تغيير ممر المركز أو إنشاء مركز جديد يتبع
اآلتى .
 )0الحصول على موافمة الجهات المعنية اآلتية :
أ ) بالنسبة للمديريات التعليمية  ( :مدير المديرية  ،مدير مديرية األمن  ،اإلدارة المركزية لألمن بالوزارة ) .
ب) بالنسبة لمديريتى الماهرة والجيزة  ( :مدير المديرية  ،مدير عام اإلدارة التعليمية  ،مدير مديرية األمن ،
مؤمور المسم  ،اإلدارة المركزية لألمن بالوزارة )
 )9أن يتوسط المركز ممار لجان سير االمتحان التى يخدمها بحيث يسهل نمل صناديك كراسات االمتحان فى أسرع
ولت ممكن وبطريمة آمنه .
 )3أن يكون المركز مستمال بذاته وال يشترن معه لجنة سير امتحان أو مركز توزيع خاص بالتعليم الفنى .
 )4أن تتوافر فيه حجرات مإمنة إليداع صناديك كراسات االمتحان بها وأن تكون نوافذها مدعمة بمضبان حديدية
يصعب اخترالها وأن تكون أبوابها حديدية ومإمنة وأن تتوافر فيه جميع االشتراطات الموضحة بكتاب تعليمات
األمن المستديمة بالوزارة فى هذا الشؤن .
ثاٌٗاً  :املششحُٕ لمعىن مبشاكض التٕصٖع :
 )0يتم ترشيح أعضاء المركز والعمال تحت إشراف سيادتكم شخصيا بعد استيفاء إلرارات الموانع طبما لنشرة
الموانع رلم (  ) 0لسنة  ، 9107ومرسل لسيادتكم رفك هذا :
أ ) كشوف خاصة ( نموذج  ) 0يدون بها أسماء المرشحين للعمل كؤعضاء بالمركز وكذلن نسبة  %01احتياطى
تحسبا ألى ظروف طاربة تحدث ألى من األعضاء  ،على أن يوضح بها عمل كل عضو بالمركز وفما
للنموذج المرفك ( أعضاء توزيع كراسات االمتحان – أعضاء تجميع كراسات االمتحان – أعضاء األمن –
أعضاء تسليم وتسلم كراسات االمتحان – االحتياطى ) وترسل مع مندوب إلى اإلدارة العامة لالمتحانات بعد
استيفاءها واعتمادها من سيادتكم والسيد المحافظ وما يفيد إرسال هذه الكشوف إلى الجهات األمنية .
ويراعى أن نوافى بالتشكيل النهابى على ( نموذج  ) 9بعد بحث المولف األمنى لجميع المرشحين معتمد من
سيادتكم ومختوم بخاتم الشعار .

ب) إلرارات موانع ( استمارات ) للمرشحين للعمل بالمركز على أن يموم كل مرشح بملء واستيفاء استمارة
الترشح بخط يده واعتمادها من سيادتكم وإرسالها مع كشوف بؤسماء المرشحين ( نموذج  ) 0وبالنسبة
ألعضاء األمن يجب أن يكون من بينهم مسبول األمن بالمديرية ( ومسبول األمن باإلدارات التعليمية بالنسبة
للماهرة والجيزة ) وإذا كان لديه مانع يحول دون اشتراكه فى العمل يتم تكليف مسبول أمن بمعرفتكم وتحت
مسبوليتكم  ،على أن توافى اإلدارة العامة لالمتحانات بؤمر التكليف والكشوف وإلرارات الموانع فى موعد
غايته (  ) 05خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال تعليمات المراكز حتى يتسنى لإلدارة العامة لالمتحانات
اتخاذ الالزم حيال السادة المرشحين .
ج) عند تشكيل المركز يجب تغيير طبيعة عمل أعضاء المركز عن العام الماضى لكل عضو ( أعضاء توزيع
كراسات االمتحان – أعضاء تجميع كراسات االمتحان – أعضاء تسليم وتسلم كراسات االمتحان وكذلن
العمال ) ويكون التشكيل تحت مسبولية مدير المديرية أو مدير اإلدارة أو بحسب األحوال .
 )9يتم الندب للعمل بمراكز التوزيع كما يلى :
أ ) أعضاء المركز  :يتم ندبهم طبما للمعدالت الواردة بالجدول المرفك ومن العاملين المسكنين بالمديرية على
درجات مالية على أال تمل الدرجة المالية لكل منهم عن الدرجة الثالثة من المجموعات الوظيفية المختلفة .
ب) العمال  :يتم ندب العمال طبما للمعدالت .
ج) السابمين  :يتم ندب السابمين طبما للمعدالت الواردة بالجدول المرفك .
 )3شرطة مركز التوزيع :
أ ) شرطة المركز  :طبما للمرار الوزارى رلم  365لسنة  0994يتم ندب عدد ثالثة ضباط وعدد ستة من رجال
الشرطة وعدد ثالثة من رجال المطافا يمومون بحراسة المركز وتؤمينه ضد أخطار الحريك طوال األربعة
والعشرون ساعة يوميا ( بالنسبة للمراكز التى تتسلم أوراق األسبلة بالمدة ) .
ب) شرطة النجدة  :طبما لموافمة الوزير فى  9100 / 8 / 98يتم ندب عدد ضابط وفردين من رجال الشرطة
لتؤمين وحراسة سيارات نمل كراسات االمتحان من المركز إلى لجان السير ولجان النظام والمرالبة وذلن لكل
خط سير  .وبالنسبة للمراكز التى تتسلم كراسات االمتحان يوميا من المطبعة المركزية يتم ندب عدد اثنان من
الضباط وعدد ستة من أفراد شرطة النجدة لكل مركز يتولون تؤمين وحراسة السيارات أثناء نمل صناديك
كراسات االمتحان من المطبعة المركزية إلى المركز ومن المركز إلى لجان سير االمتحان ونمل كراسات
االمتحان من لجان السير إلى المركز ومنها إلى لجنة النظام والمرالبة .
ومحٕظة ٖ :تي ٌذب أعضاء الذٔس الجاٌى وَ بني األعضاء الزَٖ متت املٕافكة عمّٗي أوٍٗاً فى الذٔس األٔه ٔفكاً لمىعذالت .

ثالجاً  :املّاً املكمف بّا أعضاء وشكض تٕصٖع كشاطات االوتحاُ :
 وّاً أعضاء اطتالً كشاطات االوتحاُ ( األطئمة ) وَ املطبعة املشكضٖة :
 )0استالم صناديك كراسات االمتحان من المطبعة المركزية وفما لتوزيع العمل الذى يضعه ربيس المركز
وطبما للضوابط الممررة فى هذا الشؤن .
 )9تسليم صناديك كراسات االمتحان إلى أعضاء التسليم والتسلم طبما لجدول االمتحان .
 )3استالم كراسات االمتحان المتبمية من أعضاء التسليم والتسلم لتجميعها وإرسالها إلى المطبعة المركزية .
 وّاً أعضاء التظمٗي ٔالتظمي :
 )0استالم صناديك كراسات االمتحان ( األسبلة ) من مركز التوزيع وتسليمها لرإساء لجان سير االمتحان من
الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا من خالل حافظة تسليم وذلن لكل يوم امتحان
ويستمر بمابه بلجنة سير االمتحان حتى نهاية االمتحان ويتسلم مظاريف كراسات االمتحان ( اإلجابة ) بعد
انتهاء االمتحان لتسليمها لعضو اإلجابة تمهيدا لتسليمها للجنة النظام والمرالبة .
 )9الميام بحصر كراسات االمتحان ( األسبلة ) المتبمية باللجنة بعد نهاية كل فترة وتحرير محضر بؤعداد هذه
الكراسات باالشتران مع ربيس اللجنة وإعادتها إلى مركز التوزيع مرة أخرى وكذلن مظاريف كراسات
االمتحان ( األسبلة ) المغلمة والتى لم تستخدم إلعادتها إلى المركز بحالتها التى سلمت عليها بمحضر
محرر بمعرفة ربيس اللجنة وعلى ربيس المركز إرفاق محضر يفيد عدم فتحها بما يضمن عدم تسرب أية
كراسة من هذه الكراسات علً أى يخن حغييط العضى يىهياً هع اعخباض أى هصا األهط هام وذطيط .
 وّاً أعضاء اطتالً كشاطات االوتحاُ ( اإلجابة ) وَ دتاُ طري االوتحاُ :
 )0استالم مظاريف كراسات االمتحان ( اإلجابة ) من أعضاء التسليم والتسلم داخل لجان سير االمتحان .
 )9تجميع مظاريف كراسات االمتحان ( اإلجابة ) الواردة من لجان سير االمتحان لتسليمها إلى لجنة النظام
والمرالبة التابع لها مركز التوزيع .
 وّاً أعضاء األوَ :
 )0التؤكد من سالمة وتؤمين ممر مركز توزيع كراسات االمتحان .
 )9مصاحبة ربيس المركز وأعضاء استالم كراسات االمتحان ( األسبلة ) أثناء استالمها من المطبعة
المركزية والمشاركة فى تؤمين نملها من المطبعة إلى ممر المركز .
 )3تؤمين المركز من تاريخ استالم كراسات االمتحان ( األسبلة ) من المطبعة المركزية حتى نهاية االمتحانات .
 )4التواجد مع ربيس المركز أثناء فتح وغلك حجرات المركز .
 )5تشكيل نوبتجيات مبيت بالمركز من ( عضو أمن من الرجال  +عامل من الرجال ) فى حالة وجود
صناديك كراسات االمتحان ( األسبلة ) داخل ممر المركز .
 )6مصاحبة أعضاء كراسات االمتحان ( اإلجابة ) عند ليامهم بنملها من المركز إلى لجنة النظام والمرالبة .

والحظات :
 )0يتم تسكين عضو التسليم والتسلم داخل لجان سير االمتحان وفما ألعداد اللجان المحددة لديكم
( عضو لكل لجنة سير امتحان ) .
 )9المركز الذى يخدم لجنة سير امتحان واحدة يتم االستعانة بعدد عضوين للتسليم والتسلم بالتناوب بينهما
ويمومان بالتوليع بدفاتر الحضور واالنصراف يوميا وتصرف المكافؤة لكل عضو وفما لعدد أيام االمتحان
وكذا الدور الثانى .
 )3يتم استبعاد األعضاء المكلفين للعمل بالمركز من أى أعمال أخرى خاصة باالمتحانات والتى تتزامن مع
العمل بالمركز .
سابعاً  :املٕاٌع التى حتٕه دُٔ االشرتاك لمعىن باملشكض :
طبكاً لمٍششة سقي (  ) 1لظٍة  2017بشأُ االشرتاك فى أعىاه االوتحاٌات العاوة ِٔى :
 )0الحرمان من أعمال االمتحانات .
 )9توليع أى جزاء من الجزاءات المنصوص عليها لانونا ـ ما لم يتم محو الجزاء ـ عدا ( اإلنذار ـ الخصم من
األجر خمسة أيام فؤلل ) .
 )3اإلحالة للمحاكمة التؤديبية أو الجنابية .
 )4صلة المرابة بؤحد الطلبة المتمدمين لالمتحان حتى الدرجة الرابعة .
 )5أال يكون من المحالين للمعاش لبل . 9109 / 8 / 30
درجات المرابة :
الدرجة األولى ( األب – األم – األبناء – الزوج أو الزوجة ) .
الدرجة الثانية ( األخ واألخت – الجد والجدة – األحفاد ) .
الدرجة الثالثة ( أبناء األخ واألخت – العم والعمة – الخال والخالة – أبناء األحفاد ) .
الدرجة الرابعة ( أبناء أبناء األخ واألخت – أبناء العم والعمة – أبناء الخال والخالة – أبناء أبناء األحفاد ) .
( مرفك نموذج إلرار الموانع الستيفابه من كل عضو بخط يده )
جيب اإلحاطة باآلتى :
 )0تدبير السيارات الخاصة بنمل صناديك كراسات االمتحان ( األسبلة ) إلى لجان سير االمتحان والعودة
بكراسات االمتحان ( اإلجابة ) إلى المركز وفى حالة االستعانة بالسيارات الخاصة ببعض المدارس يتم
وضع الفته على السيارة تبين تبعيتها للمديرية أو اإلدارة التعليمية ( ممنوع منعا باتا كتابة أية عبارة تدل
على وجهة وعمل السيارة ) .
 )9عدم السماح بمبيت كراسات االمتحان ( األسبلة  -اإلجابة ) خارج المركز بؤى حال من األحوال .
 )3يتم تجميع كراسات االمتحان ( اإلجابة ) من اللجان بعد نهاية كل يوم مباشرة .

 )4يتم تكليف أعضاء المركز من بين األسماء السابك ترشحها من سيادتكم والتى وافمت عليها الجهات األمنية
على أن يكون ذلن فى حدود المعدالت الممررة مع ليام كل عضو تم تكليفه بالتوليع بالعلم  ،وفى حالة
حدوث ظرف طارئ ألى عضو بالمركز يحول بينه وبين العمل المكلف به يتم استكمال المعدالت من
االحتياطى طبما للترتيب المعتمد على أن توافى اإلدارة العامة لالمتحانات بذلن فى حينه .
 )5يموم السيد مدير المديرية باعتماد الكشوف ( نموذج  ) 9بعد التوليع عليها بالعلم من لبل األعضاء ويكون
جميع العاملين بالمركز تحت إشراف سيادته .
 )6وافك السيد األستاذ الدكتور الوزير فى  9101 / 6 / 97على منح العاملين بمراكز التوزيع بالمديريات
واإلدارات التعليمية مكافؤة امتحانات بوالع ثالثة أيام عن كل يوم عمل فعلى بالمركز طبما للتوليعات بدفاتر
الحضور واالنصراف .
 )7وافك معالى الدكتور الوزير فى  9100 / 4 / 09على منح السيد ربيس المركز يومان مكافؤة لبل تاريخ
استالم األسبلة نظير أعمال التحضير للمركز وكذلن منح السادة أعضاء المركز يوم واحد فمط نظير أعمال
التحضير ( بالنسبة للعمال والسابمين ليس لهم أيام تحضير ) .
 )8وافك معالى الدكتور الوزير فى  9105 / 7 / 97على منح السيد ربيس المركز مكافؤة بوالع اليوم بؤربعة
أيام بالنسبة للمناطك النابية .
 )9يتم صرف مكافؤة يوم واحد عن كل ليلة مبيت بالمركز للنوبتجية ( عضو أمن وعامل ) طبما للمادة
رلم (  ) 3الفمرة ( ج ) بالمرار الوزارى رلم (  ) 365لسنة  0994بشؤن مكافآت االمتحانات العامة
وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم مع إرفاق كشف يوضح ليالى النوبتجية ألعضاء األمن والعمال
وذلن للمراكز التى تتسلم كراسات االمتحان ( األسبلة ) بالمدة من المطبعة المركزية ويحتفظ بها بالمركز
لتسليمها للجان السير وفما لجدول االمتحان .
عمى أُ تٕافى اإلداسة العاوة لالوتحاٌات بالكشٕف ٔإقشاسات املٕاٌع لمظادة املششحني فى وٕعذ غاٖتْ أطبٕعني وَ
تاسٖخ إسطاه تعمٗىات املشاكض حتى ٖتظٍى لإلداسة اختار الالصً حٗاه الظادة املششحني .

وذٖش عاً االداسة العاوة لالوتحاٌات

سئٗع قطاع التعمٗي العاً

ٌائب سئٗع عاً االوتحاُ
( ا  /خالذ عبذ اذتكي )

( ا  .د  /سضا حجاصى )

منوذج رقم ( ) 1
بيان بأمساء الصادة املرشحني لمعمن كأعضاء
مركس توزيع كراشات االمتحان المتحان شهادة إمتام الدراشة الجانوية العامة
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تاسٖخ ٔجّة املٗالد

الٕظٗفة ٔجّة العىن

أعضاء /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذسجة املالٗة

املؤِن ٔتاسخيْ

عٍٕاُ الظكَ

كتبْ  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوالٓ  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساجع الكتابة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساجع اإلوالء  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖشاعى أال ٖكُٕ لمىششح أقاسب حتى الذسجة الشابعة ٖؤدُٔ اوتحاُ الجإٌٖة العاوة ِزا العاً .

وذٖش عاً اإلداسة

وذٖش املذٖشٖة

اعتىاد الظٗذ احملافظ

منوذج رقم ( ) 0
بيان بأمساء الصادة املكمفني بالعمن كأعضاء
مركس توزيع كراشات االمتحان بعد موافقة األمن عميهم المتحان شهادة إمتام الدراشة الجانوية العامة
الدور

عام

02

*************************************
حمافظة /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االطي سباعى

مديرية  /إدارة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كٕد املٕظف

ٖعاد إىل اإلداسة العاوة لالوتحاٌات بعذ التٕقٗع بالعمي وَ الظادة املكمفني .

وذٖش عاً اإلداسة

الٕظٗفة

العمن املكمف به عضو /

عٍٕاُ املشكض
ٔتمٗفٌْٕ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التٕقٗع بالعمي

وذٖش املذٖشٖة

والحظات

ثانوية عامة

إدارة  /مديرية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إقرار موانع لالشرتاك فى مراكس توزيع
كراشات االمتحان المتحان شهادة إمتام الدراشة الجانوية العامة الدور

عام

02

االطي سباعى
املؤِن ٔتاسخيْ
كٕد املعمي  /املٕظف
الٕظٗفة ٔجّة العىن
الذسجة املالٗة
بطاقة الشقي الكٕوى
تاسٖخ ٔجّة املٗالد
عٍٕاُ الظكَ
تمٗفُٕ حمىٕه
تٕقٗع املششح
(( ــــــــــــــــــــــ ))

الوىاًع الخً ححىل زوى االشخطاك للعول بالوطكز ( هطفق ًوىشج إقطاض الوىاًع السخيفائه هي كل عضى ) :
طبقاً للٌشطة ضقن (  ) 2لسٌت  1027بشاى االشخطاك فً أعوال االهخحاًاث العاهت
 -2الحطهاى هي أعوال االهخحاًاث .
 -1حىقيع أي جزاء هي الجزاءاث الوٌصىص عليها قاًىًاً ها لن يخن هحى الجزاء عسا ( اإلًصاض ـ الرصن هي
األجط ذوست أيام فأقل ) .
 -3اإلحالت للوحاكوت الخأزيبيت أو الجٌائيت .
 -4حاضيد اإلحالت للوعاش قبل  32أغسطس هي عام . 1029
 -5وجىز أقاضب حخً السضجت الطابعت يؤزوى اهخحاى الثاًىيت العاهت .
السضجت األولً ( األب – األم – األبٌاء – الزوج أو الزوجت ) .
السضجت الثاًيت ( األخ واألذج – الجس والجسة – األحفاز ) .
السضجت الثالثت ( أبٌاء األخ واألذج – العن والعوت – الرال والرالت – أبٌاء األحفاز ) .
السضجت الطابعت ( أبٌاء أبٌاء األخ واألذج – أبٌاء العن والعوت – أبٌاء الرال والرالت – أبٌاء أبٌاء األحفاز )
إقـــــرار

أقط أًا  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبياًاحً الوصكىضة بعاليت بأًه ال يٌطبق علً أي هي الوىاًع السابقت
الخً ححىل زوى اشخطاكً فً هصا العول .

املكش مبا فْٗ
(( ــــــــــــــــــــــــــــ ))

ال أسى واٌعا وَ ٌذبْ هلزا العىن
الشئٗع املباشش
خامت شعاس
ادتىّٕسٖة

ثانوية عامة

إدارة  /مديرية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان مبقر مركس توزيع
كراشات االمتحان المتحان شهادة إمتام الدراشة الجانوية العامة الدور

عام

02

والمجان التى خيدمها املركس

وكاس ٔعٍٕاُ املشكض ٔالتمٗفُٕ
امجاىل عذد المجاُ

ً

أمساء المجاُ التى خيذوّا املشكض

والحظات

2
1
3
4
5
6
7
8
9
20
22
21
23
24
25

وذٖش إداسة شئُٕ الطمبة ٔاالوتحاٌات

وذٖش إداسة ارتذوات
وذٖش اإلداسة
وذٖش املذٖشٖة
خامت شعاس
ادتىّٕسٖة

معذالت اليذب
طبكاً ملوافكة معاىل األطتار الذنتوس الوصيش بتاسيخ 2018/1/10
يته االلتضاو مبعذالت اليذب اخلاصة مبشانض توصيع وجتنيع نشاطات االمتخاٌ المتخاٌ شَادة إمتاو الذساطة
الجاىوية العامة اعتباس ًا مً العاو الذساطى  2019/2018واملوضخة باجلذول التاىل :

( الذٔس االٔه )

أوالً  :باليظبة جلنيع احملافظات عذا الكاٍشة اجليضة :
ــ ي يذب عامل واحذ لهل مخظة صياديل وحبذ أدىى عذد (  ) 2عنال وحبذ أقصى مخظني عامل .
ــ ي يذب عامل واحذ لهل مخظة صياديل وحبذ أقصى طتوٌ عامل ألنجش مً  500صيذوم.
ثاىيا  :باليظبة حملافظتى الكاٍشة اجليضة :

أطئمة

إجابة

 6جلية فاقل

2

3

3

3

مً  7إىل  15جلية

2

5

5

3

4

مً  16إىل  30جلية

2

7

7

4

4

4

مً  31إىل  40جلية

2

8

8

5

5

5

مً  41إىل  50جلية

2

20

20

6

6

6

مً  51إىل  60جلية

2

23

23

6

6

6

مً  61إىل  70جلية

2

25

25

6

7

7

مً  71إىل  80جلية

2

27

27

6

7

7

مً  81إىل  90جلية

2

10

10

6

7

7

مً  91إىل  100جلية

2

12

12

6

8

8

مً  101إىل  110جلية

2

14

14

6

8

8

مً  111جلية فأنجش

2

16

16

6

8

8

(الذٔس الجاٌى )

األوَ

عذد المجاُ

الشئٗع

عذد األعضاء

عذد العىاه
أطئمة

إجابة

3

3
4

الظائكني

الذٔس األٔه
طائل لهل ثالث
جلاٌ باإلضافة إىل
طائل الطتالو
نشاطات االمتخاٌ
( األطئلة ) وتظليه
نشاطات االمتخاٌ
( اإلجابة ) مً املطبعة
املشنضية وجلاٌ
اليظاو و املشاقبة

* باليظبة ليذب العنال للذوس الجاىى ( مجيع املشانض ) يته احتظابَا طبكا لعذد اللحاٌ ننا ٍو موضح باجلذول
الظابل ( عنال اطئلة – عنال اجابة ) .
* ييذب طائل لهل إداسة تعلينية .
علناً بأىُ يته ىذب أعضاء التظليه والتظله وفكاً ألعذاد جلاٌ الظ ر التى دخذمَا املشنض ومبعذل عضو واحذ
لهل جلية ط ر امتخاٌ وباليظبة للنشنض الزى دخذو جلية ط ر امتخاٌ واحذة يته ىذب عضويً للتظليه
والتظله ويته التياوب بييَنا ويصشف لهل واحذ ميَنا املهافأة املكشسة .

باإلضافة إىل املعذالت املبيية فى اجلذول األول فيته صيادة أعضاء املشنض باحملافظات اآلتية ننا باجلذول التاىل :
عذد األعضاء
إجابة
أطئمة

األوَ

الظائكني

ً

احملافظة

4
4
4

-

-

1
2
3
4

اجليضة ( الباويطى )
الذقَلية
الششقية
الغشبية

8
4
4
4

-

-

5

نفش الشيخ

4

4

-

6

البخ رة

4

4

-

(  ) 9لهل مشنض مً املشانض
الشئيظية
-

7

جيوب طيياء

3

3

2

8

مشال طيياء

9

مشطى مطشوح

3
3

3
3

2
2

-

10

البخش األمحش

3

3

2

-

11

أطيوط

6

-

-

-

12

قيا

4

4

-

-

13

طوٍاج

6

4

1

-

14

أطواٌ

6

4

1

-

15

الوادى اجلذيذ

3

3

2

-

ثالجاً  -:إلغاء نافة املوافكات الظابكة فينا يتعلل مبشانض توصيع األطئلة وجتنيع نشاطات اإلجابة المتخاٌ شَادة
إمتاو الذساطة الجاىوية العامة .

