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تؤَٔ داَعة تبٛى بأُٖٝة ضُإ تهافؤ ايفسص يف املشازنة جبُٝع األْشطة املٓٗذٝة ٚايالَٓٗذٝة يهافة
ايطًبة َٔ خمتًف ايتخصصات ٚايرباَر األنادميٝة َٔ َٓطٛب ٞاجلاَعة نشل طالبٜ ٞطُٓ٘ إيتصاّ إدازة
اجلاَعة بايًٛائح ٚايكٛاعد ايتٓفٝرٜة املعتُدة فٗٝا َٗٓٚا َٝجام ايطايب اجلاَعٚ ٞايكٛاعد ايتٓفٝرٜة املٓظُة،
إلاجياد بٝةة تٓافطٝة إاجيابٝة بني ايطًبة ٚيتٗٝةة ايفسص يًطًبة يًُشازنة مبختًف األْشطة ايطالبٝة احملًٝة
ٚاإلقًُٝٝة ٚايدٚيٝة ،سٝح تعترب األْشطة ايطالبٝة بتعدد أْٛاعٗا َٚطُٝاتٗا عًُٝة أ ٚثكافٝة أ ٚإدتُاعٝة أٚ
زٜاضٝة أ ٚفٓٝة َٔ املُازضات األضاضٝة يف عًُٝة ايتعًِ ٚايتعًٚٚ ِٝضًٝة َٔ ٚضائٌ انتشاف ٚتطٜٛس ٚتُٓٝة
املٛاٖبٚ ،املطاُٖة يف تشذٝع االبتهاز ٚاإلبداع يدى ايطًبة.

 - 1تٗٝةة ايبٝةة املٓاضبة ٚاحملفصة يًطًبة يتُٓٝة ٚصكٌ قدزاتِٗ َٗٚازاتِٗ ٚتبادٍ اخلربات فُٝا ب.ِٗٓٝ
- 2حتكٝل َبدأ تهافؤ ايفسص بني ايطًبة يًُشازنة يف خمتًف األْشطة ٚايفعايٝات ايطبٝة.
- 3تٓظ ِٝعًُٝة املشازنة يف األْشطة ايطالبٝة ايسٜاضٝة ٚاإلدتُاعٝة ٚايهشفٝة ٚايفٓٝة ٚايجكافٝة
 - 4املطاُٖة يف إنطتاب ايطًبة يًُٗازات ٚايكدزات ايعًُٝة ٚاحلٝاتٝة.
 - 5تُٓٝة ٚتسضٝخ ايك ِٝاجملتُعٝة ايسٚسٝة ٚاألخالقٝة ايصاحلة يدى ايطًبة نايٛالء ٚاإلْتُاء يًدٚ ٜٔايكٝادة
ٚايٛطٔ.
 - 6بٓاء قاعدة بٝاْات يًُٛاٖب ٚاإلبداعات ايطالبٝة يف خمتًف األْشطة.
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 .1إٔ ٜه ٕٛايطايب أ ٚايطايبة َٔ اجلٓطٝة ايطعٛدٜة.
 .2إٔ ٜه ٕٛايطايب أ ٚايطايبة ممٔ ميًه ٕٛايكدزة ٚاملٖٛبة ٚاهلٛاٜة ٚايسغبة يف دلاٍ املشازنة.
 .3إدتٝاش اإلختبازات ايعاَة ٚاخلاصة يًُشازنة سطب ْٛعٗا َٛٚضٛعٗا.
 .4أال ٜه ٕٛايطايب َشازناً يف فعايٝات أنجس َٔ ْشاطني.
 .5آال ٜه ٕٛقد ضبل يًطايب  /ايطايبة املشازنة اخلازدٝة إلتاسة ايفسصة يػريِٖ َٔ ايطًبة.
 .6ايتُٝص يف ايتشص ٌٝاألنادمي ٞسٝح تعطى األٚيٜٛة يف املشازنة يًطًبة ايًر ٜٔتبًؼ َعدالتِٗ ايرتانُٝة
( )3,5فأنجس.
 .7إٔ ٜه ٕٛايطايب  /ايطايبة َٔ املٓتظُني يف ايدزاضة باجلاَعة.
 .8أال ٜه ٕٛقد صدز حبل ايطايب  /ايطايبة قساز بعكٛبة تأدٜبٝة َٔ اجلاَعة أ ٚخازدٗا.
َٛ .9افكة أٚيٝاء األَٛز عًى َشازنة أبٓائِٗ يف فعايٝات األْشطة املكبٛيني فٗٝا.

 .1تك ّٛعُادة شؤ ٕٚايطالب يف داَعة تبٛى بايتٓطٝل َع ايهًٝات ايعًُٝة ٚاملعاٖد ٚاملسانص ايتابعة هلا
بإعداد ايٓشسة ايدٚزٜة يألْشطة ٚايفعايٝات ايطالبٝة َٚتابعة ْشسٖا.
 .2تك ّٛعُادة شؤ ٕٚايطالب بٓشس بسٚشٛزات َٚطٜٛات تعسٜفٝة بشسٚط ٚضٛابط املشازنة يف تًو األْشطة
ٚايفعايٝات ٚتٛازخيٗا بايتٓطٝل َع ايهًٝات ايعًُٝةٜٚ ،تِ:
ٜ- 1/2ك ّٛايطايب  /ايطايبة بتعبةة منٛذز طًب املشازنة يف فعايٝات األْشطة ايطالبٝة املعتُد هلر ٙايػاٜة.
ٜٚ- 2/2ك ّٛايكطِ ايعًُ ٞبرتشٝح عدد َٔ ايطًبة ٜتٓاضب َع ايعدد اإلمجاي ٞيًطًبة املتٛقع َشازنتِٗ
بايتٓطٝل َع أعطاء ٖٝةة ايتدزٜظ ٚاملسشد ٜٔاألنادميني سطب ْٛع َٛٚضٛع املشازنة سطب َعاٜري ايرتشٝح
ٚاإلختٝاز املعتُدة
ٜ .3ك ّٛايكطِ ايعًُ ٞبايهًٝة بإضتكباٍ طًبات ايرتشٝح يًُشازنة يف املٛاعٝد احملددة ٜٚتِ:
- 1/3إدساء إختباز عاّ ٜكٝظ ايكدزات ٚاملعازف ايعاَة /ٚأ ٚاخلاصة مبٛضٛع املشازنة.
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 - 2/3إدساء املكابالت ايشخصٝة يًطًبة املسششني سطب ْٛع َٛٚضٛع املشازنة.
- 3/3تك ِٝٝاألحباخ ٚاألٚازم ايعًُٝة يًطًبة املسششني إذا تطًبت املشازنة ذيو.
ٜك ّٛايكطِ ايعًُ ٞبإدساء عًُٝة ايتصفٝة ٚاملفاضًة ايٓٗائٝة بني ايطًبة املسششني يًُشازنة يف ضٛء َعاٜري
ايرتشح ْٚتائر اإلختٝاز ٚايتك ِٝٝايٛازد يف ايبٓد زقِ ( )3املشاز إي ٘ٝأعال.ٙ
ٜ .4ك ّٛايكطِ ايعًُ ٞبسفع تٛصٝات٘ يعُٝد ايهًٝة املعٓٝة إلعتُادٖا َسفكاً بطٗٝا نشف بأمساء ايطًبة
املكبٛيني يًُشازنة.
ٜ .5عتُد عُٝد ايهًٝة املعٓٝة تٛصٝات ايًذٓة َٚسفكٗا ايهشف بأمساء ايطًبة املكبٛيني يًُشازنة.
 .6تك ّٛإدازة ايهًٝة مبتابعة ٚزٚد اخلطابات َٔ األقطاّ ايعًُٝة ٚتصدٜس خطاب يعُادة شؤ ٕٚايطالب بطًب
املشازنة يًطًبة املكبٛيني يًُشازنة.
 .7تك ّٛاإلدازة املختصة يف عُادة شؤ ٕٚايطالب بإضتهُاٍ إدساءات املشازنة.

 .1منٛذز طًب ايرتشح يًُشازنة يف األْشطة ايطالبٝة.
 .2ايطرية ايراتٝة يًطايب  /ايطايبة.
 .3املٛافكة املطبكة ألٚيٝاء األَٛز عًى املشازنة.
 .4ايطذٌ األنادمي ٞاحلدٜح يًطايب  /ايطايبة.
 .5نشف أمساء ايطًبة املكبٛيني يًُشازنة.
 .6خطاب عُٝد ايهًٝة املعٓٝة يعُادة شؤ ٕٚايطالب.
 .7ايبشح أٚ ٚزقة ايعٌُ يًُشازنة إذا تطًب َٛضٛع املشازنة ذيو.
 .8صٛزة عٔ اهلٜٛة اجلاَعٝة يًطايب  /ايطايبة.
 .9صٛزة عٔ اهلٜٛة ايشخصٝة يًطايب  /ايطايبة.
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