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 الطالبية  االستشارية الساجمل دليل

 جبامعة احلدود الشمالية 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة احلدود الشمالية

 وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية

 -------------------------- 
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 أعضاء جلنة 
 الطالبية جبامعة احلدود الشمالية االستشارية إعداد وصياغة القواعد املنظمة للمجالس 

 

 

 
 
 ا مراجعة وحتكيم الدليل داخلي

 متامعلي عمرو حسن الدكتور / االستاذ سعادة 

 اجلامعة للشؤون األكادميية وكيلمستشار 

 

 إيهاب صربي حممد جادالدكتور / االستاذ سعادة 

 للتطوير واجلودة وخدمة اجملتمعاجلامعة  وكيلمستشار 

 

 اهلل عبد علي ياقوت زيدانسعادة الدكتور / 

 عمادة شؤون الطالب

 

   مراجعة وحتكيم الدليل
 
 ا خارجي

 سعادة الدكتور / ناصر حممد مجيل سرحان

 اخبري اجلودة باملركز الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي سابًق

 ومستشار وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية لشؤون اجلودة

 

 سعادة الدكتور / خالد إبراهيم الرتكي

 مستشار اجلودة جبامعة اإلمام حممد بن سعود

 الصفة االسم  م
 .لشؤون الطالب وكيل اجلامعة للشؤون األكادمييةمساعدة  العنود صبيح الشراريد.  1

 .كلية العلوم -ستاذ مساعد أ د. أمساء جزاء العنزي 2

 .كلية الرتبية واآلداب -ستاذ مساعد أ حمند سعيد ولد حييىحورية د.  3

 .كلية االقتصاد املنزلي - رةحماض حنان محاد الزارع. أ 4

 .كلية اجملتمع - ةحماضر الكريم اجلنادة أ. روز عبد 5

 .عمادة شؤون الطالب أ. مناور فارس العنزي 6

 .األكادمييةوكالة اجلامعة للشؤون  أ. إميان حسني الضوي 7
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 احملتويات قائمة 

 

 

 الصفحة املوضوع

 2 .بجامعة الحدود الشمالية للمجالس االستشارية الطالبيةلجنة إعداد وصياغة القواعد املنظمة  •

 3 . قائمة املحتويات •

 4 . الجداول قائمة  •

 4 . االشكالقائمة  •

 5 . املقدمة •

 5 . التعريفات •

 7 .الطالبية املجالس االستشارية أهداف  •

 8 .الطالبية شروط التقديم على عضوية املجالس االستشارية •

 8 .ملجالس االستشارية الطالبيةعلى ا  واالعتراض إجراءات التقديم والترشيح  •

 11 . القيم املنظمة لعمل املجالس االستشارية الطالبية •

 11 .رئيس املجلس االستشاري الطالبيمهام  •

 12 . نائب رئيس املجلس االستشاري الطالبيمهام  •

 12 .أمين املجلس االستشاري الطالبيمهام  •

 12 .الطالبياالستشاري   أمين مساعد املجلسمهام  •

 13 .االستشاري الطالبي املجلس  سكرتير مهام  •

 13 .آلية عمل املجلس االستشاري الطالبي •

 14 .الطالبياالستشاري نظام انعقاد املجلس  •

 14 .الطالبي سقاط عضوية اعضاء املجلس االستشاري إضوابط انتهاء أو   •

 15 .حل املجلس االستشاري الطالبيضوابط  •

 .املجلس االستشاري الطالبي للبرنامج •

 . للبرنامجالطالبي  االستشاري املجلس  تشكيل -

 .للبرنامجالطالبي   االستشاري املجلس مهام   -

15 

15 

17 

 .للكليةاملجلس االستشاري الطالبي  •

 .للكليةالطالبي  االستشاري املجلس  تشكيل -

 .للكليةالطالبي   االستشاري املجلس مهام   -

18 

18 

19 

 .للجامعةاملجلس االستشاري الطالبي  •

 .للجامعةالطالبي  االستشاري املجلس  تشكيل -

 . للجامعةالطالبي   االستشاري املجلس مهام   -

21 

21 

22 
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 4   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 احملتويات قائمة تابع 

 

 اجلداول قائمة 

 

 االشكال قائمة 

 الصفحة املوضوع

 . الطالبية االستشاريةاللجان الطالبية الفرعية للمجالس  •

 .لجنة الشؤون األكاديمية -

 . لجنة الخدمات الطالبية -

 . الطالبيةلجنة األنشطة  -

23 

23 

23 

24 

 24 للمجالس االستشارية الطالبية مؤشرات األداء  •

 املالحق  •

 . )البرنامج/ الكلية( املجالس االستشارية الطالبية على عضويةالتقديم  نموذج( 1نموذج ) -

 .)البرنامج/ الكلية( املفاضلة بين املرشحينالتقييم و  نموذج( 2نموذج ) -

 .)البرنامج/ الكلية(  االستشارية الطالبيةاملجالس    إلىاملتقدمين  االختيار  /ترشيح  ال  نموذج  (3نموذج ) -

 . )البرنامج/ الكلية( عدم الترشيح للمجالس االستشارية الطالبيةل اعتراض نموذج( 4نموذج ) -

 .مؤشرات األداء للمجالس االستشاريةتقرير   نموذج (5نموذج ) -

26 

27 

29 

30 

31 

32 

 رقم
 اجلدول 

 الصفحة عنوان اجلدول 

واالعتراض • 1 والترشيح  التقديم  املجالس    إجراءات  الطالبيةعلى  على    االستشارية 

 . مستوى البرامج
10 

على   • 2 الطالبية  االستشارية  املجالس  على  واالعتراض  والترشيح  التقديم  إجراءات 

 . مستوى الكليات
11 

 16 . املجلس االستشاري الطالبي للبرنامجتشكيل  • 3

 19 للكلية. املجلس االستشاري الطالبي تشكيل  • 4

 21 للجامعة.املجلس االستشاري الطالبي تشكيل  • 5

 24 . للمجالس االستشارية الطالبيةمؤشرات األداء  • 6

 رقم
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل 

 16 املجلس االستشاري الطالبي للبرنامج تشكيل  • 1

 19 للكلية املجلس االستشاري الطالبي تشكيل  • 2

 22 للجامعةاملجلس االستشاري الطالبي تشكيل  • 3
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 قدمة: امل 
من إدارة الجامعة  ا  إيمان  ، و في تطوير منظومة التعليم الجامعيجامعة الحدود الشمالية  لدور    اتحقيق  

ذلك   في  األساسية  الركيزة  أن  إال في  تنهض  قرارات  اب  ال  اتخاذ  في  الفاعلة  الطالبية  بالعملية  املشاركة  الرتقاء 

  ؛ جهود لإلسهام في العمل واإلبداعالواستنهاض    ، قرارات  الفي اتخاذ    ا ومساهمته  ،التعليمية واألكاديمية والخدمية 

و  االستراتيجية  أهدافها  وتحقيق  الجامعة  رسالة  سعت  ، ينللخريج   نوعية  خصائصتوفير  لدعم  إدارة    فقد 

ل لالجامعة  وإجراءات  سياسات  على  الستشارية  اال جالس  امل تشكيل  وضع  لضمان    جميعطالبية  املستويات؛ 

الصلةامل  التمثيل ذات  واللجان  املجالس  في  للطالب  بهم  ناسب  لالستنارة   رسم سياس؛  الجامعةفي  وتطوير    ة 

و ،  منظومتها املختلفة ودعم خدماتها  برامجها  للطلبةأنوتنفيذ  املقدمة  لكون  شطتها  األولى ال  هوالطالب  ؛    نواة 

   تطوير واالرتقاء.العملية   املستفيد األول من و ، عملية التعليميةلل

 

 : تعريفات ال
 الطالبية:  االستشارية املجالس  •

، على كافة املستوياتختيارها وفق ضوابط محددة لتمثيل الطالب والطالبات  ايتم    هيئة استشارية

وذلك وفقا للوائح واألنظمة   خصهم، التي ت القضاياكل  القرار في   ةعاتحقيق مساهمتهم الفاعلة في صن إلى تهدف و 

 املعمول بها في جامعة الحدود الشمالية. 

 

 امج:ناالستشاري الطالبي للبر س ل املج •

القسم    ايرأسه   هيئة استشارية للبرنامجرئيس  بالقسم   ،املقدم  التدريس  أحد أعضاء هيئة    وعضوية 

الطالب( القسمأو    ،)شطر  الطالبات(،  منسقة  عدد  تو   )شطر  ممثلي    اضم  و المن  برنامج للطالبات  الطالب 

 . بهذا الدليل للضوابط الواردة اوفق   كافة طالب/طالبات البرنامج ؛ لتمثيل األكاديمي

 

 : ةللكليالطالبي س االستشاري لاملج   •

؛ من ممثلي طالب وطالبات البرامج األكاديمية بالكليةا عدد  ضم تو عميد الكلية  ايرأسه هيئة استشارية

 . الشماليةا للوائح واألنظمة املعمول بها في جامعة الحدود وذلك وفق  ، على مستوى الكلية ءهم ليمثلوا زمال
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 الطالبي للجامعة:االستشاري املجلس  •

استشارية  طالب/طالبات  ت  هيئة  بين  الوصل  حلقة  الشمالية  مثل  الحدود  الجامعةجامعة  ، وإدارة 

في  يو  الفعالة  الطالبية  املشاركة  تحقيق  إلى  واألكاديميةقرارات  هدف  التعليمية  العملية  معالي   ايرأسهو   ، تطوير 

مستوي  الكلية على  طالب  لتمثيل  ؛  بالكليات  املجالس االستشارية الطالبيةتألف من رؤساء  تو ،  رئيس الجامعة

 . ا للوائح واألنظمة املعمول بها في جامعة الحدود الشماليةوذلك وفق  ، الجامعة

 

 :االستشاري الطالبي  املجلس  رئيس •

 ملستويات املجالس  
 
الجامعة(، فرئيس املجلس االستشاري    -الكلية  –الطالبية )البرنامج  االستشاريةوفقا

كرئيس  أو هو عميد الكلية ذات البرنامج الواحد    ،رئيس القسم األكاديمي املقدم للبرنامجهو    للبرنامج  الطالبي

 . امعةكرئيس للمجلس االستشاري الطالبي للج  معالي رئيس الجامعةأو هو    ،للمجلس االستشاري الطالبي للكلية

 

 :االستشاري الطالبي املجلس  رئيسنائب  •

املجالس   ملستويات   
 
)البرنامج    االستشاريةوفقا ف  -الكلية  –الطالبية  املجلس نائب  الجامعة(  رئيس 

الطالبهو    االستشاري  شطر  من  تدريس  هيئة  للبرنامج  ا  مشرفةأو    ،عضو  املقدم  األكاديمي  لشطر  لقسم 

الطالبي   االستشاري  املجلس  رئيس  نائب  بينما  األكاديميةهو  ف  للكليةالطالبات،  للشؤون  الكلية  لشطر    وكيل 

الطالبات  ،الطالب لشطر  الكلية  وكيلة  ويمثل  أو  األكاديمية  ،  للشؤون  الجامعة  املجلس  وكيل  لرئيس   
 
نائبا

 .االستشاري الطالبي للجامعة

 

 :االستشاري الطالبي  املجلس أمين  •

مستويات املجالس   في كل  يتم اختياره بالترشيح الداخلي وتصويت األغلبية عليه  الذي   الطالبة   /الطالب

)البرنامج   الطالبية  املجلس  الجامعة(  – الكلية    –االستشارية  ويمثل  املجلس  في  للبرنامج  الطالبي    االستشاري ، 

  ،الطالبي للكلية في املجلس االستشاري الطالبي للجامعة  االستشاري أو يمثل املجلس  االستشاري الطالبي للكلية،  

 .الطالبي للجامعة في كافة املحافل على مستوى الجامعات السعودية االستشاري أو يمثل املجلس 
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 :االستشاري الطالبي أمين مساعد املجلس •

مستويات املجالس في كل  يتم اختياره بالترشيح الداخلي وتصويت األغلبية عليه    الذي  الطالب/ الطالبة

الطالبي للبرنامج في املجلس    االستشاري   املجلسالجامعة(، ويمثل    –الكلية    –االستشارية الطالبية )البرنامج  

لضمان تمثيل    برامج  أربعة  إلىفي حالة انخفاض عدد البرامج األكاديمية بالكلية    االستشاري الطالبي للكلية

 .املجلس االستشاري الطالبي للكليةكاف للطالب في 

 :االستشاري الطالبي عضو املجلس •

ممن    الطالبية،  االستشارية املجالس لعضوية املفاضلة وشروط ضوابطيجتاز  الذي  الطالب/ الطالبة

املجلس،  إلىتقدموا   وفق    خالل   من  ويسعى  عضوية  محددة  ل  ااختياره  أن ضوابط     يكون   إلى 
 
 للطالب   ممثال

 الطالبي.االستشاري جلس امل الطالبات في/

 : للبرنامج/ للكلية الطالبي ستشاري املجلس اال  ختيار ال  اللجنة املؤقتة •

الكلية يتراوح عدد أعضا  يشكلها لجنة   إلى أربعةها  ئعميد    ، للجنة اأعضاء من ضمنهم رئيس    من ثالثة 

فحص  و   ،والترشيح   ،املفاضلةإجراء  و   الطالبي،  االستشاري س  للعضوية املج  التقديمطلبات    باستقبال  ىوتعن

 في كل من شطري الطالب والطالبات. االعتراضات 

 

 : الطالبية أهداف اجملالس االستشارية
 -: املستويات إلى  جميععلى  املجالس االستشارية الطالبية  تهدف

 فتح قنوات االتصال بين أكاديمي وإداري الجامعة من جهة وبين طالبها من جهة أخرى.  ▪

 والنقد البناء والرأي اآلخر لدى الطالب. وثقافة الحوار  الشفافية  أ تعزيز مبد ▪

 نظرهم. تحديد احتياجات الطالب من وجهة  ▪

 . واالستفادة منها في خدمة جامعتهم ومجتمعهماملتنوعة اكتشاف طاقات الطلبة  ▪

اقادرين على  الالجامعة    طلبةإعداد قادة من   ▪ بتخطيط، وتنفيذ  ات املتعلقة  لقرار املشاركة في صناعة 

 .العملية التعليميةوتقييم، وتطوير 

 . ، ودعم قيم العمل التطوعيالطالب/الطالباتتعزيز روح التعاون وثقافة العمل الجماعي بين  ▪

السهام في ا، و وأهدافها  لتحقيق رسالة الجامعة  اإلسهام في تطوير العملية التربوية واألكاديمية والخدمية  ▪

 .حل مشكالت الطلبة األكاديمية واالجتماعية والسلوكية بالتعاون مع الجهات املختصة بالجامعة
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   :الطالبية عضوية اجملالس االستشارية  إل شروط التقديم 

طالب/طالبات  من  م  يتقداليحق   االستشارية    البرنامج جميع  باملجالس  أعضاء  ليكونوا  املسجلين 

 كاالتي: وهيوفق شروط عضوية هذه املجالس على مستوى البرامج األكاديمية ، الطالبية

 ، وأال يكون متوقعاأن يكون الطالب منتظم   .1
 
 فيه.التقديم تخرجه خالل الفصل الدراس ي الذي يتم ا

 . خمسةمن  ثالثة أال يقل معدله التراكمي عن  .2

 أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.  .3

من    ة قضيةفي أي  اأو صدر ضده حكم    ،أال يكون صدر بحقه عقوبة تأديبية من لجان التأديب بالجامعة .4

 القضايا التي تمس الشرف واألمانة.

 الب الترشح ألكثر من عامين دراسيين.  ال يحق للط .5

 حدة فقط خالل العامين الدراسيين. وا ةيشغل أمين املجلس واألمين املساعد منصبيهما ملر  .6

 

 :  االستشارية الطالبية جملالسعلى ا واالعرتاض إجراءات التقديم والرتشيح 
الطالبية    تعلن .1 االستشارية  للمجالس  الترشيح  مواعيد  األكاديمية  للشؤون  الجامعة  البرامج،  بوكالة 

 . الكليات  البرامج/ على مستوى  االعتراضات و التقديم والترشيح،   توقيتاتعالن عن واإل 

استشاريين  يتم عمل مجلسين    الطالباتو الطالب    ي شطر في كل من    األكاديمي  رنامج البحالة وجود    يف .2

 لكل من الطالب والطالبات على مستوى البرنامج والكلية. منفصلين

في األسبوع الثاني من الفصل الدراس ي  بالنسبة للكليات متعددة البرامج األكاديمية، يقوم عميد الكلية   .3

ن أعضاء هيئة  وعضوية اثنين م  ا،رئيس  املقدم للبرنامج  ل لجنة مؤقتة من رئيس القسم  ي تشكباألول  

الإحداهما  بالقسم  التدريس   الطالبات  من شطر  من شطر  واآلخر  عملية  طالب  سير  على  لإلشراف 

أما الكليات ذات البرنامج    .في كل من شطري الطالب والطالبات  االعتراض والترشيح و واملفاضلة  التقديم  

ل لجنة مؤقتة يتشكبفي األسبوع الثاني من الفصل الدراس ي األول  يقوم عميد الكلية    الواحداألكاديمي  

  ثنينا و   ،)إن وجدت(  لشطر الطالبات  وكيلة الكلية وعضوية    ا،رئيس    وكيل الكلية للشؤون األكاديميةمن  

التدريس   الطالباتبالكلية  من أعضاء هيئة  الطالب واآلخر من شطر    )إن وجد(   إحداهما من شطر 

 . في كل من شطري الطالب والطالبات  االعتراضعملية التقديم واملفاضلة والترشيح و لإلشراف على سير  
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لعضوية   .4 التقديم  باب  الطالبية يفتح  االستشارية  ل  املجالس  الطالبات(   / للكلية    لبرنامج)الطالب   /

ث في بداية األسبوع الثال  العضويةممن ينطبق عليهم شروط   )الكليات ذات البرنامج االكاديمي الواحد(

مستوى    املؤقتة علىللجنة  تبدأ اأيام عمل، و   خمسةوملدة    من كل عام دراس ي  األول الدراس ي  من الفصل  

 الثالث األسبوع    خالل(  1)نموذج  ن  ستخدميمعضوية  للالبرنامج / الكلية في استقبال نماذج التقديم  

 من كل عام دراس ي.  األول من الفصل الدراس ي  

املفاضلة بين املتقدمين من  التقييم و بإجراء عملية    مستوى البرنامج / الكلية تقوم اللجنة املؤقتة على   .5

 (.2نموذج مستخدمين )الطلبة/ الطالبات 

  من الحاصلين على   ،تقوم اللجنة املؤقتة بترشيح أسماء الطلبة / الطالبات بعد انتهاء عملية املفاضلة .6

املفاضلة  أعلى   املتقدمين  درجات  )بين  املرشحين  وترفع    (3نموذج  مستخدمين    الكلية   لعميد أسماء 

   .العتمادها

  الواحد(   األكاديمي)الكليات ذات البرنامج    األكاديمي املقدم للبرنامج / عميد الكلية  القسمرئيس  يعلن   .7

والقوائم املستوفية لشروط   طالبات( –لعضوية املجلس االستشاري الطالبي )طالب   أسماء املرشحين

 باب التقديم.  إغالقمن عمل أيام  ثالثةالترشيح خالل 

 ،(4نموذج  )  باستخدام  إعالن أسماء املرشحين ملدة يومين عمل بعد  على الترشيح    االعتراض يفتح باب   .8

يومين عمل  خالل    االعتراض طلبات  في    ت  الب، ويتم  بالقسم املقدم للبرنامج/ بالكليةويقدم للجنة املؤقتة  

 . االعتراضاتبعد اغالق باب 

  طالبات(   –للمرشحين لعضوية املجلس االستشاري الطالبي )طالب    يعتمد عميد الكلية االسماء النهائية .9

 .االعتراضاتفي طلبات   في اليوم التالي للبت   للطلبة والطالباتوتعلن 

خالل أول يومين عمل   نعقادلال البرنامج  مستوى يدعو عميد الكلية املجالس االستشارية الطالبية على  .10

األيام  من الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي، وعلى مستوى الكلية خالل    في األسبوع السادس

األمين واألمين  ختيار  ال األخيرة من األسبوع السادس من الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي    الثالثة

وذلك بالترشيح الداخلي وتصويت   ؛املساعد للمجلس االستشاري الطالبي على مستوى البرنامج/ الكلية

 من عميد الكلية.  ا ، ويصدر به قرار  األغلبية
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الطالبية على مستوى    قرارات  رسلت .11 االستشارية  املجالس  سعادة وكيل  إلى  الكليات  البرامج و تشكيل 

 األكاديمية في نهاية األسبوع السادس.  الجامعة للشؤون

خالل األسبوع    لالنعقاديدعو معالي رئيس الجامعة املجلس االستشاري الطالبي على مستوى الجامعة   .12

الجامع  العام  من  األول  الدراس ي  الفصل  من  للمجلس   ي؛السابع  املساعد  واألمين  األمين  الختيار 

الطالبي الجامعة  االستشاري  رئيس  معالي  ويصدر  مستوى  ،  على  االستشارية  املجالس  تشكيل  قرار 

   .طالبات(  –الجامعة )طالب 

 ( 1)جدول 
 على مستوى الربامج  جملالس االستشارية الطالبيةعلى ا واالعرتاضإجراءات التقديم والرتشيح  

 

 

 7 6 5 4 3 2 (األسبوع) الفصل الدراس ي األول 

 3 2 3 2 3 2 2 3 5 5 أيام العملعدد 

لجنة  يتشك إلدارةل  التقديم   جراءات إ  مؤقتة 

ا  واالعتراضوالترشيح   ملجالس االستشارية على 

   .الطالبية

         
 

التقديم    فتح املجالس إلى  باب  عضوية 

 . للبرامج االستشارية الطالبية
          

           . إجراء عملية املفاضلة بين املتقدمين

بعد   الطالبات   / الطلبة  أسماء  انتهاء ترشيح 

ال  عملية املفاضلة ملجالس االستشارية عضوية 

   .للبرامج الطالبية

         
 

املجلس اعالن   لعضوية  املرشحين  أسماء 

 .للبرامج االستشاري الطالبي
          

باب   يومين    االعتراضفتح  ملدة  الترشيح  على 

 . عمل 
          

 الب
 
طلبات    ت االسماء وإعالن  االعتراض  في 

املجلس  لعضوية  للمرشحين  النهائية 

 .للبرامج االستشاري الطالبي

         
 

الكلية    دعوة االستشارية للعميد  مجالس 

 نعقاد. لال البرامجالطالبية على مستوى 
          

مستوى  على  االستشارية  املجالس  انعقاد 

 .البرامج
          

االستشارية  املجالس  الكلية  عميد  يدعو 

 نعقاد. لال الكليةالطالبية على مستوى 
          

مستوى  على  االستشارية  املجالس  انعقاد 

 . الكليات
          

يدعو معالي رئيس الجامعة املجلس االستشاري  

 نعقاد. الطالبي على مستوى الجامعة لال
          

على املجلس  انعقاد   الطالبي  االستشاري 

 .مستوى الجامعة
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 ( 2)جدول 
 *على مستوى الكلياتجملالس االستشارية الطالبية على ا إجراءات التقديم والرتشيح واالعرتاض

 .التمريض( -الصيدلة -*الكليات ذات البرنامج الواحد )الطب

 القيم املنظمة لعمل اجملالس االستشارية الطالبية:
 . والخلق الحسن في طرح وجهات النظر ةب العامادااللتزام باآل  ▪

 .والطالبات الطالب بهفي نقل ما يرغب والعدالة  واألمانة والدقةالصدق  ▪

 . البعد عن القضايا الشخصية، والتركيز على ما يهم الطالب بشكل عامالشفافية و  ▪

 .  املجلسعمال أواملحافظة على سرية تقدير املسؤولية،  ▪

 

 االستشاري الطالبي: رئيس اجمللس مهام 
املوافقة على املوضوعات التي تعرض على املجلس االستشاري الطالبي حسب األولوية، واعتماد جدول   .1

 . أعمال املجلس

 7 6 5 4 3 2 (األسبوع) الفصل الدراس ي األول 

 3 2 3 2 2 2 3 5 5 أيام العملعدد 

التقديم   جراءاتإ  ل لجنة مؤقتة إلدارةيتشك

اوالترشيح   على  ملجالس واالعتراض 

    .االستشارية الطالبية

         

التقديم    فتح املجالس إلى  باب  عضوية 

 للكلية.  االستشارية الطالبية
         

          . إجراء عملية املفاضلة بين املتقدمين

انتهاء  بعد  الطالبات   / الطلبة  أسماء  ترشيح 

ال  املفاضلةعملية   ملجالس عضوية 

   للكليات. االستشارية الطالبية

         

املجلس اعالن   لعضوية  املرشحين  أسماء 

 للكليات. االستشاري الطالبي
         

باب   يومين   االعتراضفتح  ملدة  الترشيح  على 

 . عمل 
         

 الب
 
طلبات    ت وإعالن  في  االسماء االعتراض 

للمرشحين   املجلس النهائية  لعضوية 

 للكليات. االستشاري الطالبي

         

الكلية    دعوة  االستشاري   للمجلسعميد 

 نعقاد. لال الكليةالطالبي على مستوى 
         

مستوى  على  االستشارية  املجالس  انعقاد 

 الكليات. 
         

املجلس  الجامعة  رئيس  معالي  يدعو 

مستوى   على  الطالبي  الجامعة االستشاري 

 نعقاد. لال

         

على انعقاد   الطالبي  االستشاري  املجلس 

 .مستوى الجامعة
         



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 12   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 . الدعوة إلى عقد اجتماعات املجلس االستشاري الطالبي .2

 .جتماعاتإدارة شؤون املجلس وإدارة جلسات اال  .3

الجامعة ويتم رفعها   .4 البرنامج/ الكلية/  الكلية/ وكيل    إلى عميديعتمد محاضر الجلسات على مستوى 

 عالي رئيس الجامعة. مالجامعة للشؤون األكاديمية/ 

 

 نائب رئيس اجمللس االستشاري الطالبي: مهام 
 .هفي حالة تغيبفي رئاسة املجلس يحل محل رئيس املجلس االستشاري الطالبي  .1

 .متابعة تنفيذ توصيات املجلس االستشاري الطالبي .2

 الخطة العامة للمجلس االستشاري الطالبي.تنفيذ إعداد و  .3

  -الكلية  -املستويات )البرنامج  جميعاعداد التقرير السنوي الخاص باملجلس االستشاري الطالبي على   .4

 الجامعة(. 

 طالبي. القيام باألعمال التي يكلف بها من رئيس املجلس االستشاري ال .5

 

 لطالبي: ا االستشاري سل أمني اجملمهام 
 الكلية /الجامعة.القسم/  تمثيل املجلس االستشاري الطالبي أمام   .1

في   .2 العميداملساهمة  القسم/  رئيس  مع  بالتنسيق  للمجلس  العامة  الخطة  الجامعة    /إعداد  وكيل 

 .للشؤون األكاديمية

 خطة زمنية لالجتماعات الالحقة خالل الفصل الدراس ي بالتنسيق مع أعضاء املجلس.  وضع .3

 إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة باللجان التابعة للمجلس. املشاركة في .4

  - عداد التقرير السنوي الخاص باملجلس االستشاري الطالبي على كافة املستويات )البرنامجإاملشاركة في   .5

 الجامعة(.  -الكلية

 

 : أمني مساعد اجمللس الطالبيمهام 
 . مين املجلس االستشاري الطالبي في حالة غيابة أو خلو منصبةأ  بمهامالقيام  -1

 يقدم تقرير عن اللجان الطالبية بصفة مستمرة.  -2

 نجازاتهم. إمتابعة أعضاء املجلس الطالبي واالطالع على   -3



 ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 13   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 جمللس: ا سكرتي مهام 
 .ملجلسرئيس االتحضير لالجتماعات من خالل التنسيق مع   .1

 . تزويد أعضاء املجلس باملواضيع املقررة للنقاش في الجلسة .2

 . على نظام مجالس اإلكتروني    األصول تدوين املحاضر وتزويد األعضاء بصورة منها وحفظ  .3

 .هاللعمل على تنفيذ  املعنيةجهات  لعداد خطابات تبليغ التوصيات لإ .4

الردود   .5 التوصيات  عرض  جهات  على  من  املختلفةالواردة  االستشاري    الجامعة  املجلس  رئيس  على 

 .  الطالبي

 

 آلية عمل اجمللس االستشاري الطالبي: 

رفاق  إ كتابة و االستشاري الطالبي  املجلس    رئيسلى  إمن قبل االعضاء  الرفع باملواضيع التي يراد مناقشتها   .1

 .عمال املجلسأإلدراجها في جدول   ؛كل ما يتعلق بها

االلتزام بجدول االجتماعات وعدم التطرق ملواضيع غير مدرجة إال فيما يدخل ضمن ما يستجد من   .2

 أعمال.  

  املجلس.  رئيسإلى التوقيع على محاضر االجتماعات ورفع مالحظات األعضاء أو اعتراضاتهم كتابة   .3

4.  
 
 رح من قبل عضو لم يحضر االجتماع.عدم مناقشة أي موضوع ط

 حاالت الفردية التي تختص بطالب بعينه مالم تشكل ظاهرة عامة. ال ينظر املجلس في ال .5

 ولين الذين لهم عالقة باملواضيع محل النقاش لحضور اجتماعات املجلس.ؤ يجوز دعوة املس .6

البرنامج   .7 وطالبات  طالب  الطالبي  االستشاري  املجلس  برنامج  الكلية    / يدعو  لشرح  عامة  جلسة  إلى 

 واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في أول أسبوعين من عمل املجلس. ،املجلس االستشاري الطالبي

املواضيع املطروحة للنقاش والتي لها عالقة  بخصوصاملجلس    رئيس من قبل    الجهات املعنية مخاطبة   .8

 بهذه الجهات. 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 14   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 الطالبي: االستشاري نظام انعقاد اجمللس 
 السابعتبدأ من بداية األسبوع الدراس ي    ،سنة واحدة  للمجالس االستشارية الطالبية املدة النظامية   .1

بداية   وتنتهي  ال عام  المن  الجامعي   السادسنهاية األسبوع  بجامعي  للعام  األول  الدراس ي  الفصل  من 

 التالي.

رئيس   .2 من  دعوة  على  بناء  املجلس  الطالبيينعقد  االستشاري  مستويي كل    ةمر   املجلس  على  شهر 

أو كلما   ،كل فصل دراس ي للمجلس االستشاري الطالبي على مستوى الجامعة، ومرة  )البرنامج/ الكلية(

ء املجلس االستشاري  نصف أعضاأكثر من  أو بناء على طلب    ،انعقاد تلك املجالسدعت الحاجة الى  

 . من أعمال دعقد اجتماع استثنائي ملناقشة ما يستج  الطالبي

أكثر من نصف أعضاء االستثنائية–تكون اجتماعات املجلس الطالبي )العادية   .3 ( صحيحة بحضور 

 املجلس وتتخذ القرارات باألغلبية.

ا  في .4 القرار  يرجح  تساوي األصوات    لذي  حال 
له  صو  كافة ت  الطالبي على  االستشاري  املجلس  رئيس 

 .جامعة( –كلية  - املستويات )برنامج

جدول   .5 في  موضوع  أي  إدراج  االجتماع  بداية  في  يطلب  أن  املجلس  لعضو  بعد   ،األعماليحق  وذلك 

 موافقة املجلس.

 أجلها االجتماع.من  قد في حال االجتماع االستثنائي يقتصر جدول األعمال على املسائل التي ع   .6

درج دون االنتهاء من جدول األعمال،    -ألي سبب كان  -املجلس  انتهاء في حال   .7 في   موضوعاتما تبقى من    ي 

  ،جدول االجتماع التالي
 
 األولوية مالم يقرر املجلس خالف ذلك. املوضوعات تلك  عطىوت

 

 : الطالبي  االستشاري اجمللساعضاء سقاط عضوية إضوابط انتهاء أو 
 الطالبي بالحاالت التالية: االستشاري  تنتهي عضوية الطالب في املجلس 

 التخرج من الجامعة. .1

 . سوء السلوك .2

وخمس    عذر مقبول مرات متتالية دون    ثالثالتغيب عن حضور االجتماعات الدورية أو االستثنائية   .3

 بأعذار مقبولة. مرات 
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 15   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 طي قيد العضو عن الدراسة ألي سبب كان.  .4

املجلس خطي   .5 من  باالستقالة  ي  االتقدم  الطالبي  االستشاري  املجلس  أمين  استقالة  حالة  وفي  كلف ، 

 . عمال ومهام أمين املجلساألمين املساعد للقيام بأ

 خالل العضو بأنظمة املجلس الطالبي. إ .6

 الحصول على عقوبة تأديبية من قبل اللجنة التأديبية بالجامعة أو اللجان الفرعية لها بالكليات.  .7

 

 الطالبي:  االستشاري حل اجمللس ضوابط 
 . عن االستمرارية أكثر من نصف أعضائه باعتذار الطالبي االستشاري حل املجلس ي   .1

إل  .2 املجلس    ةدار يجوز  حل  حال  االستشاري  الجامعة  في  الضوابط إالطالبي  أو  املواد  من  بأي  خالله 

 . ةالطالبياالستشارية دليل املجالس الواردة في 

في حالة حل املجلس االستشاري الطالبي لألسباب السابقة يعين مجلس استشاري طالبي مؤقت من   .3

االستشاري  لحين تشكيل املجلس    قبل معالي رئيس الجامعة لتسيير مهام املجلس االستشاري املنحل

 . لإلجراءات املقرة بهذا الدليل اوفق   الجديدالطالبي 

 

 لربنامج لالطالبي    االستشارياجمللس  

 لربنامج: لتشكيل اجمللس االستشاري الطالبي أوالً: 

االستشارية على   املجالس االستشارية الطالبية لبقية    يةالنواة األساس   للبرنامج يعد املجلس االستشاري  

 وفق الشروط االتية:  للقسم الطالبي املجلس االستشاري شكل يو  ،مستوى الكلية والجامعة

في  رنامج  البحالة وجود    ي. وفطالب  ستة  االستشاري الطالبي للبرنامج  في املجلس  أن يكون عدد الطالب .1

 بنفس العدد لكليهما.  شطر الطالبات يتم عمل مجلسين منفصلين له في  مماثلبرنامج شطر الطالب و 

حد أعضاء هيئة التدريس أالطالبي للبرنامج برئاسة رئيس القسم وعضوية االستشاري يتكون املجلس  .2

الطالب/ القسم  من شطر  )إن    مشرفة  الطالبات  من شطر    ،وجدت(  بشطر  تدريس  هيئة  أو عضو 

من الطالب/الطالبات يتم اختيارهم    وستة ،  للمجلس من الكادر اإلداري بالكليةا  وسكرتير    ،الطالبات

 للضوابط املحددة في العضوية. اوفق  



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 16   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

األعضاء   .3 الطالبات   / الطالب  أحد  اختيار  أمين    ،للمجلس  اأمين  يتم  بالترشيح    ا،مساعد    اوآخر  وذلك 

 الداخلي وتصويت األغلبية.

   . لكليةللمجلس االستشاري الطالبي ل  ممثلين  أمين/ أمينة املجلس االستشاري الطالبي للبرنامجيكون  أن    .4

ين،  مناسبيراهم  رهم ممن  يجان فرعية من أعضائه أو من غ تشكيل لالطالبي  يحق للمجلس االستشاري   .5

 . م اللجان تقارير دورية للمجلستقد  ، بحيث ويعين املجلس رؤساء اللجان

 :(1( وشكل )2كما هو موضح بجدول ) لبرنامجل الطالبياالستشاري   املجلسيتكون أعضاء   .6

 اجمللس االستشاري الطالبي للربنامجتشكيل ( 3جدول ) 

 اجمللس االستشاري الطالبي للربنامج 
 شطر الطالبات   شطر الطالب 

 (ااألكاديمي مقدم البرنامج )رئيس  رئيس القسم 

  للرئيس( ا)نائب   عضو هيئة تدريس من شطر الطالب
أو عضو  وجدت(    مشرفة القسم بشطر الطالبات )إن  

 للرئيس( ة)نائب الطالباتهيئة تدريس من شطر 

 
 
 طالبة )أمينة للمجلس(   للمجلس( اطالب )أمين

 
 
 للمجلس(  اطالب )أمين

 
 )أمينة مساعدة للمجلس(طالبة   مساعدا

 طالبات )عضوات(  أربع  طالب )أعضاء(  أربعة

 (اداري )سكرتير  اإل كادر عضو من ال
 

 
 اجمللس االستشاري الطالبي للربنامج تشكيل (1شكل )



 ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 17   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 : للربنامجالطالبي  االستشارياجمللس مهام ثانيًا: 
 .كليةال القسم و تمثيل املجلس أمام الجهات املسؤولة في  .1

 . لعميد الكليةبصوره دورية  والتقارير  املجالس االستشارية الطالبيةرفع محاضر   .2

 . الطالبية على مستوى القسم ةاملشاركة في وضع خطط األنشط  .3

بتطوير   .4 املتعلقة  أفكارهم  على  والتعرف  والطالبات،  الطالب  مع  ونقل التواصل  التعليمية،  العملية 

 
 
 .هامشاكلهم، ومساعدتهم في حل

 . رشادوأصدقاء اإل  املشاركة في برامج اإلرشاد الجامعي .5

األنشطة الطالبية املقرة    ة ضمن خط  الفردية والجماعيةاملشاركة في تنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية   .6

 .ات الجامعية املتاحةيمن اإلمكان واالستفادة ،بالجامعة

 واجباتهم.  ومتابعة رعاية حقوق الطالب .7

وحل   .8 الطالب  مقترحات  تنفيذ  على  ال  اكلمش  العمل  بما  املعنية  الجهات  مع  التنسيق  خالل  من  هم، 

 ة الجامعة. يتعارض مع أنظمة الكلية وسياس

 من الخدمات الطالبية. احتياجات الطالب   مناقشة .9

 ختبارات النصفية والنهائية وضع جداول اال املشاركة في  و   ،املشاركة في تطوير الخطة الدراسية والبرنامج .10

 . على مستوى البرنامج

اقتراح   فعاليتها  ومدى   والجامعة   الكلية   تقدمها   التي   الخدمات  في  الرأي   إبداء .11  اإلجراءات   واملساهمة في 

 . لها التطويرية

عرض  بها املجلس االستشاري الطالبي،    قامالتي  عمل تقرير سنوي عن جميع األنشطة   .12 مجلس   علىوي 

 .القسم في نهاية كل دورة للمجلس 

  



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 للكلية الطالبي    االستشارياجمللس  
 تشكيل اجمللس االستشاري الطالبي على مستوى الكلية:أوالً: 

للكلية   االستشاري  املجلس  املتعددة  يعد  البرامج   ذات 
 
مستوى   امتدادا على  الطالبية  االستشارية    للمجالس 

 الجامعة األخرى.    ويعتبر حلقة الوصل بين املجالس االستشارية الطالبية في البرامج وبين جهات   ، البرامج
 
شكل  وت

 لكلية وفق الشروط االتية: لاملجالس االستشارية الطالبية 

 للكليات ذات الشطرين. يتم تشكيل مجلسين منفصلين لشطري الطالب والطالبات  .1

 أربعةيقل عدد الطالب / الطالبات في تمثيل املجالس االستشارية الطالبية على مستوى الكلية عن   أال .2

 للضوابط طالب/ طالبات  ثمانيةوال يزيد عن  ،طالب/ طالبات
 
 - التالية: وفقا

ال . أ والتي  املتعددة  البرامج  ذات  عن    الكليات  البرامج  عدد  فيها  الطالب/    ،برامج  أربعةيقل  يمثل 

 الطالبات في عضوية املجلس االستشاري الطالبي للكلية أمناء املجالس االستشارية الطالبية للبرامج. 

يمثل الطالب/ الطالبات  ،برامج أربعةالكليات ذات البرامج املتعددة والتي يقل فيها عدد البرامج عن   . ب

اال  املجلس  عضوية  االستشارية  في  للمجالس  املساعدين  واألمناء  األمناء  للكلية  الطالبي  ستشاري 

 الطالبية للبرامج. 

الواحد؛   .ج األكاديمي  البرنامج  ذات  تالكليات  يزيد  املجلس ال  عضوية  في  الطالبات  الطالب/  مثل 

 طالب/ طالبات ثمانية  عن  االستشاري الطالبي للكلية

الطالبي    يتشكل  .3 الكلية برئاسة    للكليةاملجلس  وكيلة    عميد  األكاديمية/  للشؤون  الكلية  وكيل  ويكون 

أو    )إن    الكلية الطالباتوجدت(  تدريس من شطر  هيئة  من    اوسكرتير  للرئيس،    انائب    عضو  للمجلس 

البند  للضوابط املحددة في    امن الطالب/الطالبات يتم اختيارهم وفق    ، ومجموعةبالكليةالكادر اإلداري  

 .على مستوى الكلية ة الطالبي ة االستشاريمن تشكيل املجالس  ( 2رقم )

األعضاء   .4 الطالبات   / الطالب  أحد  اختيار  أمين    ،للمجلس  اأمين  يتم  بالترشيح    ا،مساعد    اوآخر  وذلك 

 الداخلي وتصويت األغلبية.

 للمجلس االستشاري الطالبي للجامعة.  ممثلينأمين/ أمينة املجلس االستشاري الطالبي للكلية  يكون  أن   .5

ي  .6 ممن  غيرهم  من  أو  أعضائه  بين  من  فرعية  لجان  تشكيل  االستشاري  الطالبي  للمجلس    راهم يحق 

 .تقدم اللجان تقارير دورية للمجلس، بحيث . ويعين املجلس رؤساء اللجانينمناسب 
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 19   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 :(2( وشكل )3كما هو موضح بجدول ) للكليةالطالبي جلس االستشاري يتكون أعضاء امل .7

 

 اجمللس االستشاري الطالبي للكلية  تشكيل   ( 4جدول ) 

 اجمللس االستشاري الطالبي للكلية 
 شطر الطالبات   شطر الطالب 

 ( ا)رئيس   عميد الكلية

  للرئيس(  ا)نائب   وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
الكلية عضو  وجدت(    )إن    وكيلة  من  أو  تدريس  هيئة 

 للرئيس(  ة)نائب الطالباتشطر 

 
 
 طالبة )أمينة للمجلس(   للمجلس( اطالب )أمين

 
 
 للمجلس(  اطالب )أمين

 
 طالبة )أمينة مساعدة للمجلس(  مساعدا

 طالبات )عضوات(أربع إلى ثماني من   طالب )أعضاء( أربعة إلى ثمانيةمن 

 (اداري )سكرتير  اإل كادر عضو أو عضوة من ال

 

 
 اجمللس االستشاري الطالبي للكليةتشكيل ( 2شكل )

 

 الطالبي على مستوى الكلية: االستشارياجمللس مهام ثانيًا: 

واملناسبات ذات العالقة بالقضايا التي تهم الطالب، لدى أي جهة    االجتماعاتتمثيل طالب الكلية في   .1

 .داخل أو خارج الكلية
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 20   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 .الجامعةالكلية و تمثيل املجلس أمام الجهات املسؤولة في  .2

 التطويرية   اإلجراءات   اقتراحواملساهمة في    فعاليتها   ومدى  الكلية  تقدمها  التي  الخدمات  في  الرأي  إبداء .3

 .لها

  دراستهم   على   تأثيرها  أولويات  وفق  ومناقشتها  الطالب  تواجه   التي   واملعوقات  املشاكل  على   التعرف .4

 .  التعليمية وبيئتهم الجامعية

للمجالس .5 الفرعية  اللجان  وضع خطط  من  الطالبية  التأكد  فصلآو   ،االستشارية  لكل  التنفيذ   ، لية 

 ومتابعتها والتنسيق بينها. 

مش .6 وحل  الطالب  مقترحات  تنفيذ  على  ال  كلاالعمل  بما  املعنية  الجهات  مع  التنسيق  خالل  من  هم، 

 الجامعة.  اتيتعارض مع أنظمة الكلية وسياس

 .الجامعة للشؤون االكاديمية وكيلبصورة دورية إلى  املجالس االستشارية الطالبيةرفع محاضر   .7

 خاصة.في سجالت  للكلية توثيق جميع الخطط واألنشطة الخاصة باملجلس االستشاري الطالبي .8

عميد  إلى    مستمر ورفع التقارير بشكل    البرامج متابعة أداء املجالس االستشارية الطالبية على مستوى   .9

 . الكلية

 . على مستوى الكلية واجباتهممتابعة رعاية حقوق الطالب و  .10

  مستوى   على والرياضية واالجتماعية،  والثقافية، العلمية،  الطالبية األنشطة وإثراء تنظيم في املشاركة  .11

 الجامعة. الكلية و 

األكاديمية .12 والبرامج  الدراسية  الخطط  تطوير  في  والتعلم إ وكذلك    ،املشاركة  التعليم  ستراتيجيات 

 وأساليب التقويم، واملشاركة في وضع جداول االختبارات النصفية والنهائية على مستوى البرنامج. 

عرض  بها املجلس االستشاري الطالبي،    قامعمل تقرير سنوي عن جميع األنشطة التي   .13 مجلس   علىوي 

 .في نهاية كل دورة للمجلس الكلية
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 21   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 لجامعةلالطالبي    االستشاري  اجمللس

 تشكيل اجمللس االستشاري الطالبي على مستوى اجلامعة: أوالً: 
بقرار من معالي رئيس الجامعة ملدة سنة دراسية بعد اكتمال املجلس   للجامعة  يشكل املجلس االستشاري الطالبي

 تية:وفق الشروط اآلاالستشاري الطالبي في الكليات من كل عام ويكون 

 يتم تشكيل مجلسين منفصلين لشطري الطالب والطالبات للجامعة. .1

الجامعةي .2 رئيس  معالي  )طالب/  الطالبي  االستشاري  املجلس    ترأس  وكيل  للجامعة  ويكون  طالبات(، 

نائب   األكاديمية  للشؤون  للشؤون    االجامعة  الجامعة  وكيل  مساعد  عضويته  في  ويضم  للرئيس، 

الكادر اإلداري    اوعميد شؤون الطالب، وسكرتير    األكاديمية لشؤون الطالب ،  بالجامعةللمجلس من 

 .والطالب / الطالبات أمناء املجالس االستشارية الطالبية للكليات 

األعضاء  يتم   .3 الطالبات   / الطالب  أحد     ،للمجلس  اأمين  اختيار 
 
مساعدا  

 
أمينا بالترشيح  ؛  وآخر  وذلك 

 الداخلي وتصويت األغلبية.

  راهم رهم ممن ي يجان فرعية من أعضائه أو من غتشكيل لللجامعة  يحق للمجلس االستشاري الطالبي   .4

 .  تقدم اللجان تقارير دورية للمجلس ، بحيثويعين املجلس رؤساء اللجان ،ينمناسب 

 :(3( وشكل )4كما هو موضح بجدول ) لبرنامجل الطالبياالستشاري   املجلسيتكون أعضاء   .5

 اجمللس االستشاري الطالبي للجامعة تشكيل (5جدول ) 

 اجمللس االستشاري الطالبي للجامعة 
 شطر الطالبات   شطر الطالب 

 (ا)رئيس   معالي رئيس الجامعة

 للرئيس( ا)نائب   وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

 ( امساعد وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية لشؤون الطالب )عضو  

 ( اعميد شؤون الطالب )عضو  

 
 
 طالبة )أمينة للمجلس(   للمجلس( اطالب )أمين

 
 
 طالبة )أمينة مساعدة للمجلس(  للمجلس(  امساعد  ا طالب )أمين

 )عضوات(  باقي أمينات املجالس االستشارية الطالبية للكليات  )أعضاء( الطالبية للكلياتاالستشارية باقي أمناء املجالس 

 (اداري )سكرتير  اإل كادر عضو أو عضوة من ال
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 22   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 
 اجمللس االستشاري الطالبي للجامعة تشكيل (3شكل )

 

 لجامعة: ل الطالبي    االستشاري   اجمللس   مهام ثانيًا:  
 . في الجامعة العليا واإلدارة والطالبات  الطالب  بين وصل  كحلقة العمل .1

 .  تهمهم  التي القضايا كل  في والطالبات الطالب  تمثيل .2

 .باملواطنة الصالحة الطلبةوعية ت .3

 . العالقة ذات  الجهات  إلى باحتياجاتهم والرفع احتياجاتهم   لتحديد والطالبات  الطالب مع  التواصل .4

  وواجباتهم   بمسؤولياتهم   وتعرفهم  والطالبات  للطالب  العامة   االحتياجات  تخدم  وندوات  لقاءات  عقد .5

 . وحقوقهم

لوكالة الجامعة    بشكل مستمر   التقارير   ورفع   بينها  والتنسيق  بالكليات   االستشارية   املجالس أداء متابعة .6

 .للشؤون األكاديمية

 . لطلبة الجامعةاملسيرة األكاديمية و  ميل العلي دعم التحص  .7

 والرياضية.   واالجتماعيةدعم األنشطة الطالبية في كافة املجاالت العلمية والثقافية  .8

 رائهم. آتنمية الروح القيادية بين الطلبة واتاحة الفرصة لهم التعبير أمام املسؤول عن   .9

 . تقديم املبادرات واملقترحات التطويرية في الخطط واألنظمة واإلجراءات والنشاطات .10
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 23   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

عرض  بها املجلس االستشاري الطالبي،    قامعمل تقرير سنوي عن جميع األنشطة التي   .11 مجلس   علىوي 

 .نهاية كل دورة للمجلسفي  الجامعة 

 الطالبية   االستشاريةاللجان الطالبية الفرعية للمجالس  
   الفرعية: تكوين اللجان الطالبية 

الكلية مستوى  على  الطالبية  االستشارية  للمجالس  الفرعية  الطالبية  اللجان  تكوين  مستوى  ،أيمكن  على  و 

  / بتكوين لجان طالبية على مستوى الكلية   الجامعة  /الطالبي في كل كلية  االستشاري يقوم املجلس  الجامعة، و 

املجالس  ،  الجامعة من  أعضاء  لجنة  كل  البرامج   االستشاريةويمثل  مستوى  على  ويجوز    ،الكليات  /الطالبية 

  / طالب  ةعشر يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة   أالعلى  ،  االستعانة بأعضاء من خارج املجالس االستشارية الطالبية

م  ض وال يجوز للعضو الواحد أن ين  .  الجامعة  /الطالبي في الكلية  االستشاري املجلس  أحد ممثلي  يرأسهم  ،    طالبات

 إلى أكثر من لجنة فرعية. 

 

 وتختص باملهام اآلتية:  :: جلنة الشؤون األكادميية أوالً 

داخل   .1 الطالب  رأي  فيما  الكلية/  استطالع  أكاديمية  هم جه ايو الجامعة  تحديات  وسائل  ،  من  واقتراح 

 عالجتها.  ملوسبل 

القبول   .2 حول  الطالب  مالحظات  واإلرشادرفع  هيئة  و   الجامعي  والتسجيل  وأعضاء  التعلم  مصادر 

 . للجامعة /التدريس في تقرير مفصل للمجلس االستشاري الطالبي للكلية

األكاديمية .3 والبرامج  الدراسية  الخطط  تطوير  في  االختبارات    ،املشاركة  جداول  وضع  في  واملشاركة 

 النصفية والنهائية على مستوى البرامج. 

 أي مهام أخرى تكلف بها.  .4

 

 وتختص باملهام اآلتية: :: جلنة اخلدمات الطالبية ثانياً 

تلبيتها   .1 ومدى  الجامعة  داخل  منها  يستفيدون  التي  الطالبية  الخدمات  حول  الطالب  رأي  استطالع 

 وتطلعاتهم.   الحتياجاتهم

 متابعة مستوى جودة الخدمات الطالبية داخل الجامعة.  .2
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 24   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

خدمات طالبية أخرى   يةرفع مالحظات الطالب حول خدمة املطاعم واملرافق الرياضية واإلسكان، وأ .3

 . للجامعة /تقرير مفصل للمجلس االستشاري الطالبي للكلية معة، فيالجاتقدمها  

 أي مهام أخرى تكلف بها.  .4

 تختص باملهام اآلتية: و  :الطالبية: جلنة األنشطة ثالثاً 

املجلس   .1 يقيمها  سوف  التي  والفعاليات  والبرامج  لألنشطة  متكاملة  خطة  الطالبي   االستشاري وضع 

 في الجامعة. شؤون الطالب عمادةبشكل سنوي بالتنسيق والتعاون مع  للجامعة /للكلية

 في الجامعة وخدمة املجتمع. تعزيز العمل التطوعي  .2

 النقاشية الهادفة التي تعزز القيم اإليجابية في الحياة الجامعية.اقتراح الندوات التوعوية والحلقات  .3

 الطالبي للكلية. االستشاري إعداد وتنفيذ املسابقات الطالبية التي ينظمها املجلس  .4

 أي مهام أخرى تكلف بها.  .5

 
 الطالبية  االستشارية   مؤشرات األداء للمجالس

املجالس االستشارية  قيمة قابلة للقياس توضح مدى فعالية  تعد مؤشرات األداء للمجالس االستشارية الطالبية  

(  5، وتتبنى الجامعة مؤشرات األداء املوضحة بجدول )اجلهأضعت من فها التي و  في تحقيق وإنجاز أهدا  الطالبية

   .فها التي شكلت من أجلهانجاز أهداإو للحكم على فعالية املجالس في القيام بواجباتها 

 ( 5جدول ) 
 للمجالس االستشارية الطالبيةمؤشرات األداء 

 نوعه املؤشر  م

1 
عدد إجمالي    إلىاملشاركين في انشطة املجالس االستشارية في البرنامج/الكلية /الجامعة    الطالبنسبة  

 الطالب في تلك الجهات 
 كمي 

2 
االستشاري    الطالبمعدل رضا   املجلس  من  املقدمة  والخدمات  األنشطة  على    ولجانه عن  املختلفة 

 في تلك الجهات.  الطالبجمالي عدد إ يالجامعة المستوي البرنامج /الكلية /
 نوعي



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 25   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

3 
مستوي البرنامج /الكلية /الجامعة    علىنسبة اإلنجاز الفعلي من برامج ومبادرات املجلس االستشاري  

 العام. الي املستهدف في نفس
 كمي 

4 
/الكلية   البرنامج  مستوي  على  االستشاري  للمجلس  والقرارات  التوصيات  من  الفعلي  اإلنجاز  نسبة 

 الجامعة. /
 كمي 

 (5مرفق ملحق رقم )
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 26   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية
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 ( 1نموذج )

 الكلية   /املجالس االستشارية الطالبية على مستوى البرنامج  إلىتقديم ال نموذج 

            ...........................                   .........................................................................................  اسم الطالب/ــة 

 .         ............................................... /  الكلية/ ...............................................          الرقم الجامعي 

 . ............. ........... ..................... /املستوى      ......................  .............. .......................  /  البرنامج

 البريد اإللكتروني/ ................................... .....................          ........................ رقم االتصال/ ....

 
 
 كاديمية أ ت: بياناأوال

 عدد مقررات االنسحاب  الساعات املكتسبة  املعدل 

   

 

 
 
 التي تم املشاركة بها  واألنشطة الطالبية  البرامج : ثانيا

 الجهة  تاريخه اسم البرنامج 

   

   

   

   

   

 

 
 
 والدورات  التدريبية البرامج: ثالثا

 الجهة  تاريخه الدورة البرنامج/  اسم 
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 28   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 
 
 املجتمعية الخدمة  : رابعا

 الجهة  تاريخها عنوان املشاركة أو  اسم  

   

   

   

   

 

 
 
 والتقدير الشكر شهادات  :  خامسا

 الجهة املانحة  التاريخ  مسمى الشهادة

   

   

   

   

 .بت ذلك بما فيها السجل االكاديميرفاق جميع املستندات التي تثإ*

 

 إقرار 
 ................................ .........................................الطالب / أنا أقر 

استعداد للترشح لعضوية املجلس االستشاري الطالبي، وأتعهد بأن أنجز املهام    بأنني على   ،ة أدناهـاملوقع/  

افقة على ترشيحي.                                                          التي توكل إلي    في حال املو

                                                           

الطالب/                                                                                    .........................................................   ة:ـتوقيع 

                                                                        

 

 



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 29   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 

 ( 2نموذج )

على مستوى   س االستشارية الطالبيةاملجاللعضوية  بين املرشحين التقييم واملفاضلةنموذج 

 الكلية  / البرنامج 

            ...........................                   .........................................................................................  اسم الطالب/ــة 

 .         ............................................... / الكلية الرقم الجامعي / ...............................................         

 .............. ........... املستوى / .....................     ......................  .............. .......................  /  البرنامج

 ................................... البريد اإللكتروني/ .....................          ........................ رقم االتصال/ ....

 (1هذا النموذج من خالل نموذج )  عبأي  

 املعدل 
 الدرجة املستحقة  3.99 – 3 4.74 -4 5 - 4.75

10 8 5  

 البرامج واألنشطة الطالبية 
 2-1 4- 3 كثر أف 5

 
10 8 5 

 التدريبية البرامج 
 واحد  برنامج برنامجين  3أكثر من 

 
10 8 5 

 الخدمة املجتمعية 

اعمال   – )ورش عمل 

 تطوع....الخ( 

 فقط  واحد 3 – 2 4أكثر من 

 
10 8 5 

 شهادات الشكر والتقدير 
 شهادة شهادتين  كثر أف 3

 
10 8 5 

  املجمــــوع 

 : ات هامة للمفاضلةمالحظ 

  ين ى طالبفي حال تساو  .1
 
   .في مجموع درجات املفاضلة يرشح األعلى معدال

   .رشح األكثر ساعات مكتسبةوفي حال التساوي ي   .2

3.  
 
   . املقررات من وفي حال التساوي يرشح األقل انسحابا

    .وفي حال التساوي يكون باالقتراع بينهما .4

 توقيع رئيس اللجنة املؤقتة                                                                                                 عضاء اللجنة املؤقتة أ اء اسم

                                                                                            ..................................                            ................................. 

                                                                                             .................................                            



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 30   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 

 (3نموذج ) 

 الكلية  /املجالس االستشارية الطالبية على مستوى البرنامج  إلى االختيار  /الترشيحنموذج 

 

 

 اللجنة املؤقتة عضاء اللجنة املؤقتة                                                                                               توقيع رئيس  أ اء سمأ

                                                        ..................................                                                               ................................. 

                                                                                             .................................                            

........                                                                                                    .........................                    

 / عميد الكلية  رئيس القسماعتماد 

 ................................                                                                                                            ..................          

 

 اسم الطالب م
الرقم  

 الجامعي 
 املعدل 

البرامج  

 نشطة واأل

 الدورات 

 التدريبية 

الخدمة  

 املجتمعية 
 املجموع  الشهادات 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 31   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 

 (4نموذج ) 

 الكلية  /للمجالس االستشارية الطالبية على مستوى البرنامج عدم الترشيحعلى   اعتراض نموذج

 رئيس قسم/.......................................................... سعادة 

 وبعد، تحية طيبة 

 ...الرقم الجامعي........................... ........................................................................الطالب:أتقدم أنا 

 الشكوى: موضوع 

............................................................................................................................. ..........................

..................................................................................................................................... ..................

 ................................................................................................................. ......................................

....................... ............................................................................................................................. ... 

على أ اعتراض ي  في  النظر  سعادتكم  من  مستوى    الطالبي   االستشاري   للمجلس الترشيح    عدم   لتمس  على 

 الكلية /البرنامج

 وتفضلوا بقبول فائق احترامي.

 ......... ..............التاريخ..                                                                  توقيع الطالب.......................                                 

 

 من قبل اللجنة املؤقتة اإلجراء املتخذ 

............................................................................................................................. ..........................

.................................................................... ...................................................................................

........................................................................................................................ ............................... 

 : االعتراضنتيجة 

........................................................................................................................ ............................... 

 توقيع رئيس اللجنة املؤقتة              عضاء اللجنة املؤقتة                                                                                   أ اء سمأ

                                                                                            ..................................                            ................................. 

 / عميد الكلية  رئيس القسماعتماد 

 ................................ .................. 



 ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 32   دليل املجالس االستشارية الطالبية بجامعة الحدود الشمالية

 ( 5نموذج )

 لمجالس االستشارية الطالبيةلعن مؤشرات األداء تقرير 

 ـ الجامعي  ...................... عام ل من اللفصل الدراس ي .........................................                                   

 

 ........................... .... الكلية.           ...............      ..........البرنامج           ..........          ......... ....املجلس ....

 

 . الرفع بما يثبت لتنفيذ التوصيات •

 توقيع رئيس اللجنة املؤقتة                                                                                            عضاء اللجنة املؤقتةأسماء  أ

                                                                                            ..................................                   .... ............................. 

 اعتماد رئيس القسم / عميد الكلية 

 .................................................. 

 املجلس  م
عدد  

 عضاءاأل 

عدد  

 الحضور 

نسبة  

 الحضور 

عدد  

 التوصيات

التوصيات  

 املنفذة 

نسبة التوصيات  

 املنفذة 
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