
 

 المجلس االستشاري الطالبي

 

 :التعريف 

ها من عدد من طالب / طالبات الكلية نتكوي يتميقصد باجمللس االستشاري الطالبي يف الكلية : تلك اهليئة اليت 
املنتخبني من زمالئهم يف األقسام العلمية ، وفق آليه يعتمدها وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ، ويشار إليه مبصطلح 

 اجمللس.: 

 :االرتباط 

 يرتبط اجمللس بعميد الكلية ، وميثل طالب / طالبات الكلية .

 : أهداف المجلس االستشاري

 تنمية الوعي بالقيم اإلسالمية واألخالقية لدى الطالب. .1

 إشراك الطالب يف تطوير العملية التعليمية وحتسني املخرجات . .2

 .يف اخلدمات املقدمة  القصورالتعرف على االحتياجات الطالبية وأوجه  .3

 .املشاركة يف صنع القرارات ذات العالقة بالطالب  .4

 تعميق االنتماء للجامعة والوالء للوطن والعمل على حتقيق املصاحل العامة. .5

 والرياضية والفنية داخل اجلامعة . واالجتماعيةرفع مستوى احلياة الفكرية  .6

 ع لدى الطالب.عمل مسابقات منوعة لتنمية املواهب وبث روح اإلبدا .7

 .مهارات حفظ احلقوق والدفاع عنهاتعويد الطالب على  .8

 االستفادة من طاقات الطالب يف خدمة اجملتمع فيما يعود عليهم بالنفع. .9

 .اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها ، وتنمية الروح اإلبداعية لديهم .10

صة ، وبث روح القيادة يف أنفسهم، مع االلتزام ممارسة الطالب حلرية التعبري عن آرائهم وإثبات هويتهم اخلا .11
  بآداب العلم واحلوار.

 مهام المجلس االستشاري الطالبي :

 .مناقشة القضايا التعليمية اليت ختص الطالب داخل كلياتهم  .1

 .مناقشة املشكالت املختلفة اليت تتعلق بالطالب واختاذ التوصيات الالزمة حياهلا  .2

 .تقديم املبادرات واملقرتحات الطالبية اليت تساهم يف تطوير العمل التعليمي .3

 .ترشيح الطالب املشاركني يف املناسبات واملسابقات الدولية واحمللية حسب االختصاص  .4

 .خالفة للوائح اجلامعة وإبداء احللو  املقرتحة مناقشة السلوكيات والظواهر امل .5

 .اقرتاح الربامج والفعاليات اليت تساهم يف تفعيل العالقة بني الطالب ومنسوبي الكلية وقياداتها  .6

تفعيله  املساهمة يف عمليات اإلرشاد األكادميي بالتعاون مع وحدة اإلرشاد األكادميي وحث الطالب على .7
 ."باألقرانرشاد ورفع مستويات الطالب "اإل



 اقرتاح الربامج الفاعلة يف خدمة اجملتمع. .8

 تفعيل الربامج التطوعية داخل الكلية وخارجها. .9

 تشكيل المجلس :

طالبني / يتكون اجمللس من عدد من الطالب / الطالبات املرشحني من قبل زمالئهم / زميالتهم بواقع  .1
 .طالبتني عن كل قسم علمي

 .هلذه العملية  ةاملناسب اإلجراءاتيتم ترشيح واختيار الطالب بطريقة االنتخاب وتتخذ الكلية  .2

 .جيوز للطالب / الطالبات املنتظمني يف الدراسة ترشيح أنفسهم للعضوية أو ترشيح غريهم  .3

 شروط الترشيح لعضوية المجلس :

  .ترشيحهمأن يكون الطالب / الطالبة من املنتظمني يف الدراسة حا   .1

 . 4أن ال يقل معد  الطالب / الطالبة عن  .2

اإلساءة /التزوير تأدييب يف القضايا التالية ) الغش /  قرارأن ال يكون قد صدر حبق الطالب / الطالبة  .3
 .(واالعتداء على األخرين 

بالسلوك اجليد والسرية احلسنة بتزكية من عضوين من أعضاء  املتمتعني أن يكون الطالب / الطالبة من .4
 استمارة الرتشيح . يتم توقيعهما علىهيئة التدريس 

باحملافظة على سرية املعلومات ومداوالت اجمللس ومسعة اجلامعة ومكانتها العلمية / الطالبة أن يتعهد الطالب  .5
 وعدم استغال  عضوية اجمللس ألغراض شخصية .

 ترشيح :جراءات الإ

 .تعلن الكلية عن فتح باب الرتشيح لعضوية اجمللس على مستوى األقسام العلمية مع بداية الدراسة  .1

ن بينهم كممثلني لألقسام تعلن الكلية أمساء الطالب / الطالبات املرشحني من كل قسم لالنتخاب م .2
 العلمية.

جان الستكما  إدراج اجمللس ضمن إىل رئيس جلنة تنسيق أعما  اللترفع أمساء املرشحني من كل كلية  .3
 نظام اجملالس واللجان.

 .تعقد الكلية االجتماع األو  للمجلس مع بداية األسبوع الرابع من الدراسة  .4

 :آلية عمل المجلس 

كثر من ذلك يف حالة رغب عميد كل شهر مرة واحدة وجيوز انعقاده أيعقد اجمللس االستشاري الطالبي يف  .1
 .الكلية يف ذلك 

 تتعارض مواعيد اجتماعات وأعما  اجمللس مع اختبارات الطالب املختلفة. أن ال .2

 .تدون مداوالت وتوصيات اجمللس يف حماضر خاصة من قبل أمني اجمللس  .3

 .لوكالة اجلامعة للشؤون التعليميةمتكامالً مرفقاً به حماضر االجتماعات ويرفع  فصليًايقدم اجمللس تقريرًا  .4

 .ات واملشاركات من العنصر النسائيية وعرب الدائرة التلفزيونية أو الصوتية للطالبجيتمع اجمللس يف مقر الكل .5

 .ينوب عنه عند غيابهويرأس اجمللس عميد الكلية ويضم إىل عضويته وكيل الكلية لشؤون الطالب  .6



ويف حا  عدم اكتما  نصابه ينعقد بعد  يعد اجتماع اجمللس نظاميًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه ، .7
 .طالب / طالبات باإلضافة اىل رئيس اجمللس أو نائبه  3ساعة من املوعد األصلي إذا حضره ما ال يقل عن 

 .بأغلبية األصوات ، وعند تساوي األصوات يغلب اجلانب الذي فيه الرئيس  توصياتهيتخذ اجمللس  .8

 .ات اليت يرى أغلبية األعضاء فيها سرية التصويت ميكن استخدام التصويت السري يف املوضوع .9

للمجلس أن يشكل جلانًا فرعية له ، و أن يدعو أعضاء من خارجه حلضور اجتماعاته أو املشاركة يف جلانه  .10
 .دون أن يكون هلم حق التصويت 

يل مدة عام مدة اجمللس عام دراسي واحد ، ولوكيل اجلامعة للشؤون التعليمية إجازة استمراره بنفس التشك .11
 .آخر 

  .يف حالة سقوط عضوية أي من أعضاء اجمللس من الطالب / الطالبات يتم ترشيح البديل بنفس الضوابط .12

 .وصياته إىل جملس الكلية لالعتمادتشكل للمجلس أمانة خاصة به ، وترفع حماضر اجتماعاته وت .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 استمارة ترشيح للمجلس االستشاري 
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اجلامعة املتميزين علميًا ومن ذوي السلوك إن الطالب املوضحة بياناته أعاله أحد طالب 
 املنضبط ويتمتع بأخالق عالية تؤهله للعمل القيادي الطالبي

 عضو هيئة التدريس عضو هيئة التدريس
  االسم  االسم
  التوقيع  التوقيع
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 : ا
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ث

 

أتعهد انا الطالب /............................. املوضحة بياناتي أعاله بالعمل ضمن فريق اجمللس 
ملتزمًا  وأنظمتهااالستشاري مبا حيقق مصلحة طالب وطالبات اجلامعة وفق لوائحها 

باألخالق اإلسالمية الفاضلة حمافظًا على سرية العمل وعدم استغالله لألعراض الشخصية 
 اخلاصة .

 التوقيع /..............................
 

سم
الق
س 

رئي
قة 

صاد
: م
عًا 
راب

 
يصادق القسم على صحة بيانات الطالب أعاله وعلى توقيع عضوي هيئة التدريس كما أن 

 الطالب مل يصدر حبقه قرار تأدييب خال  مسريته التعليمية بالقسم .

  التوقيع  رئيس القسم

 

 

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة


