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 ةعباء المعيشأرتفاع إ رغم :مدير مركس التعليم المفتىح جامعة بنها

تكاالي  بباعاة الكتال الدرا اية  و  %02خفضنا مكافأت العااملي  باالمركس 

 %022زادت 

 

ر العمل دارة مركز التعميم المفتوح بجامعة بنيا استمراإقرر مجمس 
ية لطالب التعميم نتظام العممية التعميمإبالضوابط المقررة لضمان 
 الف طالب وطالبو. 42المفتوح البالغ عددىم نحو 

الدراسية ووضع برامج جديدة تمبي رتقاء بالبرامج عداد خطة عمل لإلإكما قرر المجمس 
 حتياجات الطالب وسوق العمل.إ

ن مجمس قيادات الجامعة كان أمدير المركز، وأضاف  -عزت الخياط  /أكد ذلك الدكتور
ن تطبق أ، عمي ةجنييًا لكل ماد 05لدراسية بواقع قد أقر في وقت سابق زيادة الرسوم ا

 الزيادة مع بداية الفصل الدراسي الحالي.
 

رتفاع تكاليف طباعة الكتب قرار ىذه الزيادة نظرًا إلإلي إن المجمس اضطر أوقال الخياط 
دراسية التي يتم الدراسية التي يتم توزيعيا عمي طالب التعميم المفتوح ضمن الرسوم ال

 %.055رتفاع كافة تكاليف العممية التعميمية بنسب تجاوزت إتحصيميا، وكذلك 
  

دارة المركز كان قد اتخذ قرارًا بخفض إن مجمس أحين أكد  ةوفجر مدير المركز مفاجأ
ا العمال قيمة المكافأت التي يحصل عمييا جميع العاممين بمركز التعميم المفتوح فيما عد

رتفاع تكاليف المعيشة التي إجمالي المكافأت، عمي الرغم من إ% من 45بة العاديين بنس
 يعاني منيا الجميع عمي مختمف المستويات.

 
دارة المركز واألداريين، ونفي إطبق اواًل عمي رئيس وأعضاء مجمس ن ىذا الخفض أوقال 

مدير مركز التعميم المفتوح بجامعة بنيا ما تردد عن زيادة مكافأت أعضاء ىيئة التدريس 
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الذين يتولون التدريس في برامج التعميم المفتوح، رغم تدنييا ورغم المطالبات المستمرة 
من ن رئيس الجامعة طمب من األساتذة مزيدًا أال إية أعباء المعيشة، يا لمواجتبزياد

ستجابة من إ، وىو ما لقي ةكبير  ةعباء ماليأولياء امورىم أالتحمل حتي ال يتكبد الطالب و 
عضاء ىيئة التدريس، وأكدوا عمي قياميم بتطوير البرامج الدراسيو واالرتقاء بمستوي جودة أ

توي عممي مرتفع ويتمتعون ميم المفتوح وتخريج طالب بمسالعممية التعميمية في التع
 .ةبالكفاء
 6ن نياية الفصل الدراسي األول ليذا العام الدراسي شيدت الجامعة تخريج حوالي أيذكر 

 االف من كمية الحقوق وحدىا. 2االف طالب من طالب التعميم المفتوح منيم 

 
 

 


