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انيات انعمم بانكنترو ل
اوالِ -:ىضىع ِشاخؼخ واػبدح سصذ دسخبد اٌطالة في اِزسبٔبد ٔهبيخ اٌؼبَ اٌذساسي
 -1تن تشكيل لجٌت لفحص التظلوبث هكىًت هي -:
 االسزبر اٌذوزىس  /وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ واٌطالة االسزبر اٌذوزىس  /سئيس وٕزشوي اٌفشلخورٌه ثمشاس ِدٍس اٌىٍيخ سلُ  33ثزبسيخ
 االسزبر اٌذوزىس  /وائً ِسّذ ِجبسن سفبػي2013/5/13
 -2يجذأ لجىي االٌزّبسبد ػمت اػالْ إٌزيدخ سسّيب ً وٌّذح اسجىػيٓ ػٍي اْ رؼٍٓ ٔزيدخ االٌزّبسبد
ثؼذ اسجىع ِٓ أزهبء فزشح االٌزّبسبد ورٌه ثبٌّٕىرج اٌّؼذ ٌزٌه ثبٌىٍيخ ثّب ال يخً ثأزىبَ اٌمبٔىْ إرا
اِىٓ رطجيمه.
 -3يسذد اٌطبٌت  100خٕيخ ٌىً ِبدح يشغت في إػبدح سصذ دسخبرهب يخصص ِٕهب  50خٕيخ طبثغ
ِهٓ رؼٍيّيخ و 50خٕيخ ٌٍىٍيخ في زبٌخ وخىد خطب رجيٓ رصسيسه يسزشد  50خٕيهب ً ِٓ سصيذ اٌىٍيخ.
 -4رصىس وشاسخ االخبثخ ويسّر ٌٍطبٌت ثبالطالع ػٍيهب ٌٍزأوذ ِٓ أهب وشاسزه وِٕبظشح اٌصىسح
فمظ وِطبثمخ اٌشلُ اٌسشي ثهب ثُ يىلغ ػٍيه أهب وشاسزه ووبٍِخ االوساق ووزٌه ثسضىس اػضبء
اٌٍدٕخ ٌٍزأوذ ِٓ صسه سصذ اٌذسخبد او ػذَ وخىد اخبثبد ِزشووه ثذوْ رصسير.
 -5يؼبد سصذ اٌذسخبد ِٓ اٌخبسج واٌذاخٍيخ ثبٌىشاسخ ويصسر اي خطأ في اٌدّغ ويضبف ٌٍطبٌت
ورصسر زبٌزه في إٌزيده ثّؼشفخ سئيس وٕزشوي اٌفشلخ.
ثبٔيب ً ِ -:ىضىع دسخبد اٌشأفخ
 -1يضبف ٌٍطبٌت ِ ِٓ % 2دّىع اٌّبدح ٌشفغ اٌزمذيش ثسيث ال يزيذ اخّبٌي ِب يسصً ػٍيه اٌطبٌت
ػٓ ِ ِٓ %2دّىع اٌذسخبد إٌهبئيخ
 -2رشفغ إٌسجه اٌي  %5ارا ِب وبٔذ سزغيش زبٌخ اٌطبٌت واٌي  %7في اٌطبٌت اٌّؼشض ٌٍفصً وفي
خّيغ االزىاي ال يزيذ اخّبٌي ِب يسصً ػٍيه اٌطبٌت ِٓ دسخبد ػٓ  ِٓ %2اٌّدّىع إٌهبئي
 -3ال رىضغ ٌٍطبٌت (ؽ) إال ػٓ غيبثه في االِزسبٔبد إٌظشيه فمظ ورٌه ٌزفبدي االخطبء في ٔظبَ اي
MIS
ثبٌثبًِ -:ىضىع دسخبد اػّبي اٌسٕخ ٌٍطالة فشصخ ِٓ اٌخبسج
لذ وافك ِدٍس اٌدبِؼخ ػٍي سفغ دسخخ اػّبي اٌسٕخ ٌٍطبٌت اٌّزمذَ ِٓ اٌخبسج او اٌطبٌت إٌّمىي
ثّىاد رخٍف ( وزبصً ػٍي دسخخ اػّبي سٕخ ِٕخفضخ )اٌي  ِٓ %60اخّبٌي دسخخ اػّبي اٌسٕخ
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في اٌّىاد اٌزي يزطٍت إٌدبذ فيهب ٌه ِب ٌُ يسصً اوثش ِٓ رٌه إرا أدي االِزسبٔبد ".لشاس هجلس
الجبهعت بجلسته بتبسيخ "2112/1/31

ساثؼبً -:اػّبي اٌىٕزشوي
ال يسّر ثزىاخذ اي ػضى هيئخ رذسيس او هيئخ ِؼبؤخ ِٓ خبسج اػضبء اٌىٕزشوي اثٕبء اػّبي
اٌىٕزشوي
خبِسب ً  -:اٌؼًّ داخً اٌىٕزشوي
 -1يمسُ اٌؼًّ داخً اٌىٕزشوي ثّؼشفخ سئيس وٕزشوي اٌفشلخ زيث يىىْ وً ػضى ِسئىي ػٓ إدخبي
وِشاخؼخ ثيبٔبد ِبدح ِٓ اٌّىاد ويىىْ سئيس اٌىٕزشوي ِسئىي ػٓ اٌّشاخؼخ إٌهبئيخ ٌىبفخ اٌّىاد
واػالْ إٌزبئح ..
 -2يزُ ِشاخؼخ وبفخ إٌزبئح ورسمك ِٓ صسزهب لجً اػالٔهب ػٍي اٌطالة ويزسًّ وً اػضبء
اٌىٕزشوي اٌّسئىٌيه في زبٌخ وخىد اخطبء في إٌزبئح اٌّؼٍٕخ
سبدسب ً  -:زدت إٌزيدخ ػٓ اٌطبٌت في زبٌخ ػذَ رسذيذ اٌشسىَ اٌذساسيخ
رسدت إٌزيدخ ػٓ اٌطبٌت في زبٌخ ػذَ رسذيذ اٌشسىَ اٌذساسيخ وػٍي سئيس اٌىٕزشوي اثالؽ ِسئىي
اٌجشٔبِح
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اليبث التعبهل هع الطالة الوتعثشيي
طبمب ً لمشاس هجلس الكليت سلن  22بتبسيخ  2116/12/11بٌذ سلن  161تن الوىافمت علي اليبث التعبهل
هع الطالة الوتعثشيي وهي كبالتي :
 -1هخبطبت االلسبم للتأكذ علي عول اكثش هي تميين دوسي بطشق هختلفت في الفصل الذساسي
الىاحذ
 -2يتن حصش الطالة الحبصليي علي الل هي  %51في اي هي التمييوبث السببمت
 -3العول علي تحسيي هستىي هؤالء الطالة عي طشيك :
 يمىم السيذ الذكتىس  /سئيس المسن بتىصيع الطالة علي اعضبء هيئت التذسيس اوهعبوًيهن ليمىهى بوتببعت ادائهن في تكليفبث خبصت ببلتعلن الزاتي
 -4يمىم سئيس المسن بعول تمشيش عي الحبلت التي يتن هتببعتهب واسسبله الي السيذ االستبر الذكتىس /
وكيل الكليت لشئىى التعلين والطالة ولىحذة الجىدة
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