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 آليت التعبمل مع شكبوي الطالة

 كليت السيبحت والفنبدق

 جبمعت المنيب
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 :التعبمل مع الشكبوي المقدمت مه مقرري الفرق ومرشدي الطالة 

 هرا األيس يتى اآلتي:يقىو انًقسز أو انًسشد انطالثي ثًحبونخ حم انًشكهخ ثُفسه، وفي حبل ػدو انقدزح ػهي 

 نقسى نًُبقشته.زفغ تقسيس نًجهس ا -1

يىيبص يٍ تبزيخ ػسضهب في حبل إتخبذ قساز  15إخطبز يقسز انفسقخ أو انًسشد انطالثي ثبنُتيجخ خالل يتى  -2

 ويتى إثالؽ انطالة ثشأَهب في أول إجتًبع يؼهى.ثشأٌ انًشكهخ في يجهس انقسى، 

ثحم انًشكهخ يسفغ انقسى انشكىي نىكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة  في حبل ػدو إتخبذ يجهس انقسى قسازا   -3

 نهُظس في انشكىي وإتخبذ قساز ثشأٌ حههب، أو ثسفؼهب نؼًيد انكهيخ إلتخبذ انالشو.

  القسم مببشرة رئيسالتعبمل مع الشكبوي المقدمت مه: 

 يىيب  يٍ طسحهب وإذا استدػي األيس يتى اآلتي: 15زئيس انقسى ثحم انًشكهخ، ويجهؾ انطبنت ثبنُتيجخ خالل  يقىو

زفغ تقسيس نًجهس انقسى نًُبقشته وفي حبل إتخبذ قساز ثشأٌ انًشكهخ في يجهس انقسى يخطس انطبنت ثبنُتيجخ  -1

 يىيب  يٍ تبزيخ ػسضهب. 15خالل 

إتخبذ يجهس انقسى قسازا  ثحم انًشكهخ يسفغ انقسى انشكىي نىكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة  وفي حبل ػد -2

 نهُظس في انشكىي وإتخبذ قساز ثشأٌ حههب، أو ثسفؼهب نؼًيد انكهيخ إلتخبذ انالشو.

  إلي وكيل الكليت لشئون التعليم والطالةالتعبمل مع الشكبوي المقدمت: 

 يىيب  يٍ طسحهب وإذا استدػي األيس يتى اآلتي: 15شكهخ، ويجهؾ انطبنت ثبنُتيجخ خالل زئيس انقسى ثحم انً يقىو

يىيب  يٍ  15نًُبقشته وفي حبل إتخبذ قساز ثشأٌ انًشكهخ يخطس انطبنت ثبنُتيجخ خالل  نؼًيد انكهيخزفغ تقسيس  -1

 تبزيخ ػسضهب.

 انكهيخ إلتخبذ انالشو. انؼًيد قسازا  ثحم انًشكهخ يسفغ االيس نًجهسإتخبذ  وفي حبل ػد -2

 الشكبوي: إعتمبد آليت التعبمل مع صندوق 

 ػٍ انصُدوق وزقيب  وإنكتسوَيب . اإلػالٌ -1

 فتح انهجُخ نهصُدوق يسح واحدح شهسيب  نجحث يب يحىيه يٍ شكبوي. -2

 كتبثخ تقسيس ػٍ انشكىي انتي يثجت جديتهب. -3

 آليت التعبمل مع مشبكل الطالة
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 انشكبوي نحههب أو تىجيههب نهًختض.إزسبل انتقسيس نىكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة نجحث  -4

يسفغ تقسيس نىكيم انكهيخ نطسحه في يجهس انكهيخ وذنك ثبنُسجخ نهشكبوي انًتكسزح أو انتي تحتبج حههب انؼسض  -5

 ػهي يجهس انكهيخ إلتخبذ انقساز.

 

 

 

 

 

 


