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كلمة معالي رئيس 
جامعة الحدود الشمالية 

الحدود الشمالية رئيس جامعة  معالي 
أ.د. محمد بن يحيى الشهري 

يطيب لي أن أرحب لالقارئ الكريم من خالل 
وتطوير  لتصميم  المتعلق  الــسلــيــا  هــذا 
أعسته  والذي  األكاديمية،  البرامج  ومراجعة 
ليكون  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  وكالة 
المرجع التنظيمي وخارطة الطريق الموجهة 
في  القرار  وصناع  لألكاديميين  والمرشسة 
أو  است ساث  أجا  من  األكاديمية  الشؤون 
أو  األكاديمية  البرامج  مكونات  ت سين 
ومتطلبات  يتسق  دوري  لشكا  مراجعتها 
لشقيه  ــعــمــا  ال ســـوق  فـــي  الــوظــائــف 

والخاص. ال كومي 

أنظمة  وحوسبة  نمذجة  خــالل  ومــن  الجامعة  إن 
والمالية  واإلداريـــة  األكاديمية  الــشــؤون  ــة  وأدل
من  العلمية  مسيرتها  في  جسيسة  لبنة  تضع  والفنية 
من  األكاديمي  الشأن  في  المعنيين  تمكين  خالل 
مراجعة  ومنهجية  آلية  في  عملهم  وتكاما  تنسيق 
وتعينهم  األكاديمية،  البرامج  واست ساث  وت سين 
السليم  االستراتيجي  التخطيط  مبادئ  تنفيذ  في 
المرجعية  والمقارنات  والتقييم  المسح  من  لــسءًا 
رؤية  مظلة  ت ت  الممارسات  أفضا  مع  والمواءمة 
للمؤهالت  السعودي  واإلطــار   2030 المملكة 
التعليم  وزارة  من  المنبثقة  والتعليمات  )سقف( 
ومجلد شؤون الجامعات إلعساد األسد والضوالط 
والتعليمات الناظمة لمنهجية علمية وعملية سليمة.

سبيا  في  لجامعتنا  التوفيق  اهلل  أســأل  وختامًا 
الرشيسة  قيادتنا  األكاديمية في ظا  والتميز  الرفعة 

حفظها اهلل.   
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كلمة سعادة وكيل الجامعة 
للشؤون األكاديمية  

الجامعة للشؤون األكاديمية   سعادة وكيل 
الدكتور/ فراس بن محمد المدني

الصعيس  على  السعودية  الجامعات  تتصسر 
مجاالت  والعالمي  واإلقليمي  الم لي 
من  ــس  ــعــسي ال ــي  ف التعليمية  ــادة  ــريـ الـ
ومبتعثوها  خريجوها  وتميز  التخصصات 
وتطور  العالمية  الجامعات  أرقــى  في 
العقسين  خــالل  العلمي  الب ث  مــجــال 
األخيرين، وذلك كله لفضا وعزيمة قيادتنا 
الالم سود  السعم  تقسم  التي  الرشيسة 
السعودية.  العربية  المملكة  للتعليم في 

التعليم  متطلبات  مــواكــبــة  وألهــمــيــة 
من  العما  ــوق  س الحــتــيــاجــات  الــعــالــي 
الموارد البشرية الوطنية المؤهلة وت قيقًا 
لمستهسفات رؤية 2030، وما يترتب عليها 
مستمر،  وت سين  ومراجعة  متالعة  من 
الجامعة عملية تطوير  فقس وضعت وكالة 
التقسم  ركائز  كأحس  األكاديمية  البرامج 
وتقسيم  التعليمي  المجال  في  والتميز 
م سد  إطــار  ضمن  متميزة  نوعية  لرامج 

المعالم واضح األهساف.

الشؤون  في  والمهتم  للقارئ  نقسم  أن  ويشرفنا 
هذا  وطلبتنا  الجامعة  ولمنسولي  األكاديمية 
السليا الذي توشح عنوانه لأهم أهسافه المنوطة 
وتطوير  لتصميم  والمتعلقة  األكاديمية  لالشأن 
المرجع  لتكون  األكاديمية  البرامج  ومراجعة 
است ساث  أو  الت سين  قرار  اتخاذ  قبا  التنظيمي 
عليها  يقع  التي  المنجزات  مــن  وهــو  البرامج 
التعليم  ومستجسات  يتسق  لما  والتغيير  التعسيا 
المستمر  التواصا  خالل  من  الجامعي  األكاديمي 
آراء  المعنية، واستقبال  مع القطاعات األكاديمية 
أو  ت سين  إمكانية  دراســة  في  الطلبة  ورغبات 

المتميزة. التعليمية  البرامج  است ساث 
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التعريفاتالمقدمة

الــ ــسود  جــامــعــة  ــسور  لـ ت قيًقا 
منظومة  تطوير  فــي  الشمالية 
من  وإيــمــاًنــا  الجامعي،  التعليم 
الركيزة  أن  فــي  الجامعة  إدارة 
إال  تنهض  ال  ذلك  في  األساسية 
في  الفاعلة  الطالبية  لالمشاركة 
لالعملية  االرتــقــاء  قــرارات  اتخاذ 
والخسمية،  واألكاديمية  التعليمية 
 ، القرارات  اتخاذ  في  ومساهمتها 
في  لإلسهام  الجهود  واستنهاض 
رسالة  لــسعــم  واإللــــساع؛  العما 
ــجــامــعــة وتــ ــقــيــق أهــسافــهــا  ال
خصائص  وتــوفــيــر  االستراتيجية 
إدارة  سعت  فقس  للخريجين،  نوعية 
الجامعة لوضع سياسات وإجراءات 
االستشارية  المجالد  لتشكيا 
المستويات؛  جميع  على  الطالبية 
للطالب  المناسب  التمثيا  لضمان 
في المجالد واللجان ذات الصلة؛ 
سياسة  رسم  في  لهم  لالستنارة  
منظومتها،  وتــطــويــر  الجامعة 
ودعم  المختلفة  لرامجها  وتنفيذ 
المقسمة  وأنشطتها  خسماتها 
النواة  هو  الطالب  لكون  للطلبة؛ 
التعليمية،  للعملية  األولــــى 
عملية  مــن  األول  والمستفيس 

واالرتقاء.  التطوير 

المجالس  01
االستشارية 

الطالبية
وفق  اختيارها  يتم  استشارية  هيئة 
الــطــالب  لتمثيا  ــسدة  مــ  ــط  ضــوال
المستويات،  كافة  على  والطالبات 
مساهمتهم  ت قيق  ــى  إل وتــهــسف 
كا  في  القرار  صناعة  في  الفاعلة 
وفقا  وذلــك  تخصهم،  التي  القضايا 
في  لها  المعمول  واألنظمة  للوائح 

جامعة ال سود الشمالية.

المجلس  02
االستشاري 

الطالبي 
للبرنامج

القسم  رئيد  يرأسها  استشارية  هيئة 
المقسم للبرنامج، وعضوية أحس أعضاء 
هيئة التسريد لالقسم )شطر الطالب(، 
الطالبات(،  )شطر  القسم  منسقة  أو 
الطالب  ممثلي  مــن  ــسًدا  عـ وتــضــم 
األكــاديــمــي؛  للبرنامج  والطالبات 
البرنامج  طالب/طالبات  كافة  لتمثيا 

وفًقا للضوالط الواردة لهذا السليا.

المجلس  	0
االستشاري 

الطالبي للكلية
من  عــسًدا  وتضم  الكلية  عميس  يرأسها  استشارية  هيئة 
لالكلية؛  األكاديمية  البرامج  وطالبات  طالب  ممثلي 
ليمثلوا زمالءهم على مستوى الكلية، وذلك وفًقا للوائح 

واألنظمة المعمول لها في جامعة ال سود الشمالية.

المجلس  04
االستشاري 

الطالبي للجامعة
طالب/طالبات  بين  الوصا  حلقة  تمثا  استشارية  هيئة 
إلى  ويهسف  الجامعة،  وإدارة  الشمالية  ال سود  جامعة 
تطوير  قرارات  في  الفعالة  الطالبية  المشاركة  ت قيق 
رئيد  معالي  ويرأسها  واألكاديمية،  التعليمية  العملية 
االستشارية  المجالد  ــاء  رؤس من  وتتألف  الجامعة، 
مستوي  على  الكلية  طالب  لتمثيا  لالكليات؛  الطالبية 
الجامعة، وذلك وفًقا للوائح واألنظمة المعمول لها في 

جامعة ال سود الشمالية.
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عضو  09
المجلس 

االستشاري 
الطالبي

ضوالط  يجتاز  الــذي  الطالبة  الطالب/ 
المجالد  لعضوية  المفاضلة  وشــروط 
االستشارية الطالبية، ممن تقسموا إلى 
خالل  من  ويسعى  المجلد،  عضوية 
أن  إلى  م سدة  لضوالط  وفًقا  اختياره 
في  /الطالبات  للطالب  ممثاًل  يكون 

المجلد االستشاري الطاللي.

رئيس  05
المجلس 

االستشاري 
الطالبي

وفقًا لمستويات المجالد االستشارية 
الجامعة(،  الكلية-  )البرنامج–  الطالبية 
فرئيد المجلد االستشاري الطاللي 
للبرنامج هو رئيد القسم األكاديمي 
الكلية  عميس  هو  أو  للبرنامج،  المقسم 
ذات البرنامج الواحس كرئيد للمجلد 
هو  أو  للكلية،  الطاللي  االستشاري 
كرئيد  الــجــامــعــة  ــد  ــي رئ مــعــالــي 
الــطــاللــي  االســتــشــاري  للمجلد 

للجامعة.

نائب رئيس  06
المجلس 

االستشاري 
الطالبي

وفقًا لمستويات المجالد االستشارية 
الطالبية )البرنامج – الكلية- الجامعة( 
فنائب رئيد المجلد االستشاري هو 
الطالب،  تسريد من شطر  هيئة  عضو 
أو مشرفة القسم األكاديمي المقسم 
نائب  بينما  الطالبات،  لشطر  للبرنامج 
الطاللي  االستشاري  المجلد  رئيد 
للشؤون  الكلية  وكيا  فهو  للكلية 
وكيلة  أو  الطالب،  لشطر  األكاديمية 
وكيا  ويمثا  الطالبات،  لشطر  الكلية 
نائبًا  األكاديمية  للشؤون  الجامعة 
الطاللي  االستشاري  المجلد  لرئيد 

للجامعة.

اللجنة المؤقتة  10
الختيار المجلس 

االستشاري 
الطالبي للبرنامج/ 

للكلية
لجنة يشكلها عميس الكلية يتراوح عسد أعضائها من ثالثة 
وتعنى  اللجنة،  رئيد  ضمنهم  من  أعضاء  أرلعة  إلــى 
االستشاري  المجلد  لعضوية  التقسيم  طلبات  لاستقبال 
الطاللي، وإجراء المفاضلة، والترشيح، وف ص االعتراضات 

في كا من شطري الطالب والطالبات.

 

أمين المجلس  07
االستشاري 

الطالبي
الساخلي  لالترشيح  اختياره  يتم  الذي  الطالبة  الطالب/ 
المجالد  مستويات  كا  في  عليه  األغلبية  وتصويت 
االستشارية الطالبية )البرنامج – الكلية – الجامعة(، ويمثا 
المجلد  في  للبرنامج  الطاللي  االستشاري  المجلد 
االستشاري الطاللي للكلية، أو يمثا المجلد االستشاري 
الطاللي  االستشاري  المجلد  في  للكلية  الطاللي 
للجامعة، أو يمثا المجلد االستشاري الطاللي للجامعة 
في كافة الم افا على مستوى الجامعات السعودية.

أمين مساعد  08
المجلس 

االستشاري 
الطالبي

الساخلي  لالترشيح  اختياره  يتم  الذي  الطالبة  الطالب/ 
المجالد  مستويات  كا  في  عليه  األغلبية  وتصويت 
االستشارية الطالبية )البرنامج – الكلية – الجامعة(، ويمثا 
المجلد  في  للبرنامج  الطاللي  االستشاري  المجلد 
عسد  انخفاض  حالة  في  للكلية  الطاللي  االستشاري 
البرامج األكاديمية لالكلية إلى أرلعة لرامج لضمان تمثيا 
كاف للطالب في المجلد االستشاري الطاللي للكلية.
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فصل

المجالس 
االستشارية 

الطالبية

1	  



المجالد االستشارية الطالبية

2021

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

االستشارية  المجالد  تهسف 
الـــطـــالبـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 

المستويات إلى:

طــالب/ جميع  مــن  التقسيم  ي ق 
طالبات البرنامج المسجلين ليكونوا 
االســتــشــاريــة  لالمجالد  ــضــاء  أع
الطالبية، وفق شروط عضوية هذه 
البرامج  مستوى  على  المجالد 

األكاديمية وهي كاالتي:

وإداري  	1 أكاديمي  بين  االتــصــال  قنوات  فتح 
الجامعة من جهة وبين طاللها من جهة أخرى.

تعزيز مبسأ الشفافية وثقافة ال وار والنقس البناء  	1
والرأي اآلخر لسى الطالب.

ت سيس احتياجات الطالب من وجهة نظرهم. 	1

واالستفادة  	1 المتنوعة  الطلبة  طاقات  اكتشاف 
منها في خسمة جامعتهم ومجتمعهم.

على  	1 القادرين  الجامعة  طلبة  من  قادة  إعــساد 
المتعلقة  ــرارات  ــق ال صناعة  فــي  المشاركة 
العملية  وتطوير  وتقييم،  وتنفيذ  لتخطيط، 

التعليمية.

تعزيز روح التعاون وثقافة العما الجماعي بين  	1
الطالب/الطالبات، ودعم قيم العما التطوعي.

اإلسهام في تطوير العملية الترلوية واألكاديمية  	1
وأهسافها،  الجامعة  رسالة  لت قيق  والخسمية 
واإلسهام في حا مشكالت الطلبة األكاديمية 
الجهات  مع  لالتعاون  والسلوكية  واالجتماعية 

المختصة لالجامعة.

متوقعًا  	1 يكون  وأال  منتظًما،  الطالب  يكون  أن 
يتم  الـــذي  ــسراســي  ال الفصا  ــالل  خ تخرجه 

فيه. التقسيم 

أال يقا معسله التراكمي عن ثالثة من خمسة. 	1

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك. 	1

لجان  	1 من  تأديبية  عقولة  ل قه  صسر  يكون  أال 
أية  في  حكًما  صسر ضسه  أو  لالجامعة،  التأديب 
قضية من القضايا التي تمد الشرف واألمانة.

ال ي ق للطالب الترشح ألكثر من عامين دراسيين.  	1

يشغا أمين المجلد واألمين المساعس منصبيهما  	1
لمرة واحسة فقط خالل العامين السراسيين.

أهداف المجالس . 1.01
االستشارية الطالبية

شروط التقديم إلى عضوية . 2.01
المجالس االستشارية الطالبية 
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 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

الجامعة  	1 وكــالــة  تــعــلــن 
ــة  ــي ــم ــادي لــلــشــؤون األك
للمجالد  الترشيح  مواعيس 
ــة الــطــالبــيــة  ــاري ــش ــت االس
ــبــرامــج، واإلعــــالن عن  ــال ل
توقيتات التقسيم والترشيح، 
واالعتراضات على مستوى 

البرامج/ الكليات.

البرنامج  	1 وجــود  حالة  في 
من  كا  في  األكاديمي 
شطري الطالب والطالبات 
ــا مــجــلــســيــن  ــمـ ــم عـ ــتـ يـ
لكا  منفصلين  استشاريين 
والطالبات  الــطــالب  مــن 
البرنامج  مــســتــوى  عــلــى 

والكلية.

متعسدة  	1 للكليات  لالنسبة 
يقوم  األكاديمية،  البرامج 
األسبوع  في  الكلية  عميس 
الثاني من الفصا السراسي 
األول لتشكيا لجنة مؤقتة 
المقسم  القسم  رئيد  من 
وعضوية  رئيًسا،  للبرنامج 
هيئة  ــاء  ــض أع ــن  م اثــنــيــن 
إحساهما  لالقسم  التسريد 
واآلخــر  الطالب  شطر  من 
ــن شـــطـــر الــطــالــبــات  ــ م
عملية  سير  على  لإلشراف 

المؤقتة  	1 الــلــجــنــة  ــقــوم  ت
 / الطلبة  أســمــاء  لترشيح 
انتهاء عملية  لعس  الطالبات 
ال اصلين  من  المفاضلة، 
ــلـــى أعـــلـــى درجـــــات  عـ
المتقسمين  بين  المفاضلة 
 )3 ــمــوذج  )ن مستخسمين 
المرش ين  أسماء  وترفع 
لعميس الكلية العتمادها. 

ــقــســم  	1 ــن رئـــيـــد ال ــل ــع ي
ــمــقــسم  األكـــاديـــمـــي ال
الكلية  عميس   / للبرنامج 
البرنامج  ذات  )الكليات 
أسماء  الواحس(  األكاديمي 
الــمــرشــ ــيــن لــعــضــويــة 
ــمــجــلــد االســتــشــاري  ال
الطاللي )طالب – طالبات( 
المستوفية  والــقــوائــم 
لشروط الترشيح خالل ثالثة 
لاب  إغــالق  من  عما  أيــام 

التقسيم.

على  	1 االعــتــراض  لــاب  يفتح 
عما  يومين  لمسة  الترشيح 
لعس إعالن أسماء المرش ين 
 ،)4 )نــمــوذج  لــاســتــخــسام 
المؤقتة  للجنة  ــقــسم  وي
للبرنامج/  المقسم  لالقسم 
في  البّت  ويتم  لالكلية، 
طــلــبــات االعـــتـــراض خــالل 
يومين عما لعس إغالق لاب 

االعتراضات.

في  واالعتراض  والترشيح  والمفاضلة  التقسيم 
كا من شطري الطالب والطالبات. أما الكليات 
عميس  يقوم  الواحس  األكاديمي  البرنامج  ذات 
الكلية في األسبوع الثاني من الفصا السراسي 
الكلية  وكيا  من  مؤقتة  لجنة  لتشكيا  األول 
وكيلة  وعضوية  رئيًسا،  األكاديمية  للشؤون 
من  واثنين  وجست(،  )إن  الطالبات  لشطر  الكلية 
أعضاء هيئة التسريد لالكلية إحساهما من شطر 
وجس(  )إن  الطالبات  شطر  من  واآلخــر  الطالب 
والمفاضلة  التقسيم  عملية  سير  على  لإلشراف 
شطري  مــن  كــا  فــي  ــراض  ــت واالع والترشيح 

الطالب والطالبات.

يفتح لاب التقسيم لعضوية المجالد االستشارية  	1
الطالبية )الطالب / الطالبات( للبرنامج / للكلية 
)الكليات ذات البرنامج األكاديمي الواحس( ممن 
ينطبق عليهم شروط العضوية في لساية األسبوع 
عام  األول من كا  السراسي  الفصا  الثالث من 
اللجنة  وتبسأ  عما،  أيام  خمسة  ولمسة  دراسي 
في  الكلية   / البرنامج  مستوى  على  المؤقتة 
مستخسمين  للعضوية  التقسيم  نماذج  استقبال 
الفصا  من  الثالث  األسبوع  خالل   )1 )نموذج 

السراسي األول من كا عام دراسي.

1	  / البرنامج  مستوى  على  المؤقتة  اللجنة  تقوم 
بين  والمفاضلة  التقييم  عملية  بإجراء  الكلية 
مستخسمين  الطالبات  الطلبة/  من  المتقسمين 

)نموذج 2(.

للمرش ين  	1 النهائية  األسماء  الكلية  عميس  يعتمس 
لعضوية المجلد االستشاري الطاللي )طالب – 
اليوم  في  والطالبات  للطلبة  وتعلن  طالبات( 

التالي للبّت في طلبات االعتراضات.

يسعو عميس الكلية المجالد االستشارية الطالبية  1	
على مستوى البرنامج لالنعقاد خالل أول يومين 
عما في األسبوع السادس من الفصا السراسي 
مستوى  وعلى  الجامعي،  العام  من  األول 
األسبوع  من  األخيرة  الثالثة  األيام  خالل  الكلية 
العام  من  األول  السراسي  الفصا  من  السادس 
المساعس  واألمــيــن  األمين  الختيار  الجامعي 
مستوى  على  الطاللي  االستشاري  للمجلد 
الساخلي  لالترشيح  ــك  وذل الكلية؛  البرنامج/ 
عميس  من  ــراًرا  ق له  ويصسر  األغلبية،  وتصويت 

الكلية.

االستشارية  		 المجالد  تشكيا  قـــرارات  ترسا 
إلى  والكليات  البرامج  مستوى  على  الطالبية 
سعادة وكيا الجامعة للشؤون األكاديمية في 

نهاية األسبوع السادس.

يسعو معالي رئيد الجامعة المجلد االستشاري  		
الجامعة لالنعقاد خالل  الطاللي على مستوى 
األسبوع السالع من الفصا السراسي األول من 
العام الجامعي؛ الختيار األمين واألمين المساعس 
معالي  ويصسر  الطاللي،  االستشاري  للمجلد 
رئيد الجامعة قرار تشكيا المجالد االستشارية 

على مستوى الجامعة )طالب – طالبات(. 

إجراءات التقديم والترشيح . 3.01
واالعتراض على المجالس 

االستشارية الطالبية 
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7 6 5 4 	 2 الفصل الدراسي األول )األسبوع(

	 2 	 2 	 2 2 	 5 5 عدد أيام العمل

تشكيا لجنة مؤقتة إلدارة إجراءات التقسيم 
والترشيح واالعتراض على المجالد 

االستشارية الطالبية.  

فتح لاب التقسيم إلى عضوية المجالد 
االستشارية الطالبية للبرامج.

إجراء عملية المفاضلة بين المتقسمين.

ترشيح أسماء الطلبة / الطالبات لعس انتهاء 
عملية المفاضلة لعضوية المجالد االستشارية 

الطالبية للبرامج.  

إعالن أسماء المرش ين لعضوية المجلد 
االستشاري الطاللي للبرامج.

فتح لاب االعتراض على الترشيح لمسة يومين 
عما.

البّت في طلبات االعتراض وإعالن االسماء 
النهائية للمرش ين لعضوية المجلد 

االستشاري الطاللي للبرامج.

دعوة عميس الكلية للمجالد االستشارية 
الطالبية على مستوى البرامج لالنعقاد.

انعقاد المجالد االستشارية على مستوى 
البرامج.

يسعو عميس الكلية المجالد االستشارية 
الطالبية على مستوى الكلية لالنعقاد.

انعقاد المجالد االستشارية على مستوى 
الكليات.

يسعو معالي رئيد الجامعة المجلد 
االستشاري الطاللي على مستوى الجامعة 

لالنعقاد.

انعقاد المجلد االستشاري الطاللي على 
مستوى الجامعة.

7 6 5 4 	 2 الفصل الدراسي األول )األسبوع(

	 2 	 2 2 2 	 5 5 عدد أيام العمل

تشكيا لجنة مؤقتة إلدارة إجراءات التقسيم 
والترشيح واالعتراض على المجالد 

االستشارية الطالبية.  

فتح لاب التقسيم إلى عضوية المجالد 
االستشارية الطالبية للكلية.

إجراء عملية المفاضلة بين المتقسمين.

ترشيح أسماء الطلبة / الطالبات لعس انتهاء 
عملية المفاضلة لعضوية المجالد االستشارية 

الطالبية للكليات.  

إعالن أسماء المرش ين لعضوية المجلد 
االستشاري الطاللي للكليات.

فتح لاب االعتراض على الترشيح لمسة يومين 
عما.

البّت في طلبات االعتراض وإعالن االسماء 
النهائية للمرش ين لعضوية المجلد 

االستشاري الطاللي للكليات.

دعوة عميس الكلية للمجلد االستشاري 
الطاللي على مستوى الكلية لالنعقاد.

انعقاد المجالد االستشارية على مستوى 
الكليات.

يسعو معالي رئيد الجامعة المجلد 
االستشاري الطاللي على مستوى الجامعة 

لالنعقاد.

انعقاد المجلد االستشاري الطاللي على 
مستوى الجامعة.

إجراءات التقسيم والترشيح واالعتراض على المجالد  ـ 	1	| 01  
االستشارية الطالبية على مستوى البرامج

إجراءات التقسيم والترشيح واالعتراض على المجالد  ـ 	1	| 01  
االستشارية الطالبية على مستوى الكليات *

)الطب-  الواحس  البرنامج  ذات  الكليات   *
الصيسلة- التمريض(.
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العامة  	1 ــاآلداب  ــ ل االلــتــزام 
طرح  فــي  ال سن  والخلق 

وجهات النظر.

ــة والــسقــة  	1 ــان الــصــسق واألم
يرغب  ما  نقا  والعسالة في 

له الطالب والطالبات.

الشفافية والبعس عن القضايا  	1
ما  على  والتركيز  الشخصية، 

يهم الطالب لشكا عام.

ــر الـــمـــســـؤولـــيـــة،  	1 ــسيـ ــقـ تـ
سرية  عــلــى  والــمــ ــافــظــة 

أعمال المجلد. 

القيم المنظمة . 4.01
لعمل المجالس 

االستشارية 
الطالبية
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1	  



مهام أعضاء المجلد االستشاري الطاللي

	0	1

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

المجلد  	1 ــد  ــي رئ مــ ــا  يــ ــا 
ــاري الــطــاللــي في  ــش ــت االس
رئاسة المجلد في حالة تغيبه.

متالعة تنفيذ توصيات المجلد  	1
االستشاري الطاللي.

العامة  	1 الخطة  وتنفيذ  إعــساد 
للمجلد االستشاري الطاللي.

الخاص  	1 السنوي  التقرير  إعساد 
لالمجلد االستشاري الطاللي 
ــى جــمــيــع الــمــســتــويــات  ــل ع

)البرنامج- الكلية- الجامعة(.

يكلف  	1 التي  لاألعمال  القيام 
ــن رئـــيـــد الــمــجــلــد  ــا مـ ــه ل

االستشاري الطاللي.

الموضوعات  	1 على  الموافقة 
المجلد  على  تــعــرض  الــتــي 
حسب  الطاللي  االستشاري 
األولـــويـــة، واعــتــمــاد جــسول 

أعمال المجلد.

اجتماعات  	1 عقس  إلى  السعوة 
المجلد االستشاري الطاللي.

وإدارة  	1 المجلد  شؤون  إدارة 
جلسات االجتماعات.

على  	1 الجلسات  م اضر  يعتمس 
الكلية/  البرنامج/  مستوى 
الجامعة ويتم رفعها إلى عميس 
ــا الــجــامــعــة  ــي ــيــة/ وك ــكــل ال
معالي  األكاديمية/  للشؤون 

رئيد الجامعة.

مهام نائب رئيس المجلس . 2.02
االستشاري الطالبي

مهام رئيس المجلس . 1.02
االستشاري الطالبي
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القيام لمهام أمين المجلد  	1
في  الطاللي  االستشاري 
حالة غيالة أو خلو منصبة.

اللجان  	1 ــن  ع تــقــريــر  يــقــسم 
الطالبية لصفة مستمرة.

المجلد  	1 أعــضــاء  متالعة 
على  ــالع  واالطـ الطاللي 

إنجازاتهم.

الت ضير لالجتماعات من خالل  	1
التنسيق مع رئيد المجلد.

ــاء الــمــجــلــد  	1 ــضـ ــس أعـ ــزويـ تـ
للنقاش  المقررة  لالمواضيع 

في الجلسة.

ــس  	1 ــزوي تــسويــن الــمــ ــاضــر وت
وحفظ  منها  لصورة  األعضاء 
نظام  على  ا  إلكترونيًّ األصول 

مجالد.

تبليغ  	1 خـــطـــالـــات  إعــــــساد 
المعنية  للجهات  التوصيات 

للعما على تنفيذها.

التوصيات  	1 على  الردود  عرض 
الجامعة  جهات  من  الــواردة 
المختلفة على رئيد المجلد 

االستشاري الطاللي.  

مهام أمين مساعد . 4.02
المجلس الطالبي

مهام سكرتير . 5.02
المجلس

تمثيا المجلد االستشاري  	1
القسم/  ــام  أمـ الــطــاللــي 

الكلية /الجامعة.

ــي إعـــساد  	1 الــمــســاهــمــة ف
للمجلد  العامة  الخطة 
لالتنسيق مع رئيد القسم/ 
الجامعة  وكيا  العميس/ 

للشؤون األكاديمية.

مهام أمين المجلس . 3.02
االستشاري الطالبي

خالل  	1 الالحقة  لالجتماعات  زمنية  خطة  وضع 
الفصا السراسي لالتنسيق مع أعضاء المجلد.

الخاصة  	1 الخطط  وتنفيذ  إعــساد  في  المشاركة 
لاللجان التالعة للمجلد.

الخاص  	1 السنوي  التقرير  إعــساد  في  المشاركة 
كافة  على  الطاللي  االستشاري  لالمجلد 

المستويات )البرنامج- الكلية- الجامعة(.
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للمجالد  	1 النظامية  المسة 
سنة  الطالبية  االستشارية 
ــن لــسايــة  ــسأ م ــب واحــــسة، ت
السالع  السراسي  األسبوع 
الجامعي  العام  لساية  من 
األسبوع  لنهاية  وتنتهي 
ــن الــفــصــا  ــادس مـ ــ ــس ــ ال
للعام  األول  ــسراســـي  الـ

الجامعي التالي.

على  	1 لناء  المجلد  ينعقس 
المجلد  رئيد  من  دعــوة 
مرة  الطاللي  االستشاري 
مستويي  على  شهر  كــا 
ومرة  الكلية(،  )البرنامج/ 
كا فصا دراسي للمجلد 
على  الطاللي  االستشاري 
مستوى الجامعة، أو كلما 
انعقاد  إلى  ال اجة  دعت 
تلك المجالد، أو لناء على 
طلب أكثر من نصف أعضاء 
ــمــجــلــد االســتــشــاري  ال
ــي عــقــس اجــتــمــاع  ــطــالل ال
ما  لمناقشة  استثنائي 

يستجس من أعمال.

نظام انعقاد المجلس . 2.03
االستشاري الطالبي

1	 – )العادية  الطاللي  المجلد  اجتماعات  تكون 
االستثنائية( ص ي ة ل ضور أكثر من نصف أعضاء 

المجلد وتتخذ القرارات لاألغلبية.

الذي  	1 القرار  يرجح  األصــوات  تساوي  حال  في 
الطاللي  االستشاري  المجلد  رئيد  له  ت  صوِّ
على كافة المستويات )لرنامج- كلية – جامعة(.

ي ق لعضو المجلد أن يطلب في لساية االجتماع  	1
وذلك  األعمال،  جسول  في  موضوع  أي  إدراج 

لعس موافقة المجلد.

جسول  	1 يقتصر  االستثنائي  االجتماع  حال  في 
أجلها  من  ُعقس  التي  المسائا  على  األعمال 

االجتماع.

في حال انتهاء المجلد- ألي سبب كان- دون  	1
من  تبقى  ما  ُيسرج  األعمال،  جسول  من  االنتهاء 
موضوعات في جسول االجتماع التالي، وُتعطى 
المجلد  يقرر  مالم  األولوية  الموضوعات  تلك 

خالف ذلك.

يراد  	1 التي  لالمواضيع  الرفع 
مناقشتها من قبا االعضاء 
ــد الــمــجــلــد  ــيـ إلــــى رئـ
االستشاري الطاللي كتالة 
لها؛  يتعلق  ما  كا  وإرفــاق 
إلدراجها في جسول أعمال 

المجلد.

االلتزام لجسول االجتماعات  	1
وعسم التطرق لمواضيع غير 
مسرجة إال فيما يسخا ضمن 

ما يستجس من أعمال. 

م اضر  	1 عــلــى  ــع  ــوقــي ــت ال
ــات ورفــــع  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
ــالحــظــات األعـــضـــاء أو  م
إلى  كتالة  اعــتــراضــاتــهــم 

رئيد المجلد. 

آلية عمل المجلس . 1.03
االستشاري الطالبي

عسم مناقشة أي موضوع ُطرح من قبا عضو لم  	1
ي ضر االجتماع.

التي  	1 الفردية  ال االت  في  المجلد  ينظر  ال 
تختص لطالب لعينه مالم تشكا ظاهرة عامة.

عالقة  	1 لهم  الــذيــن  المسؤولين  دعــوة  يجوز 
اجتماعات  ل ضور  النقاش  م ا  لالمواضيع 

المجلد.

طالب  	1 الطاللي  االستشاري  المجلد  يسعو 
وطالبات البرنامج / الكلية إلى جلسة عامة لشرح 
لرنامج المجلد االستشاري الطاللي، واالستماع 
آرائهم ومقترحاتهم في أول أسبوعين من  إلى 

عما المجلد.

مخاطبة الجهات المعنية من قبا رئيد المجلد  	1
والتي  للنقاش  المطروحة  المواضيع  لخصوص 

لها عالقة لهذه الجهات.
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ــاري  	1 ــش ــت ُيــ ــا الــمــجــلــد االس
نصف  من  أكثر  لاعتذار  الطاللي 

أعضائه عن االستمرارية.

يجوز إلدارة الجامعة حا المجلد  	1
حال  في  الطاللي  االستشاري 
إخالله لأي من المواد أو الضوالط 
المجالد  دلــيــا  فــي  ــواردة  ــ الـ

االستشارية الطالبية.

في حالة حا المجلد االستشاري  	1
يعين  السالقة  لألسباب  الطاللي 
مجلد استشاري طاللي مؤقت 
الجامعة  رئيد  معالي  قبا  من 
لتسيير مهام المجلد االستشاري 
المجلد  تشكيا  ل ين  المن ا 
االستشاري الطاللي الجسيس وفًقا 

لإلجراءات المقرة لهذا السليا.

ضوابط حل المجلس . 4.03
االستشاري الطالبي

تنتهي عضوية الطالب في المجلد 
لال االت  الــطــاللــي  االســتــشــاري 

التالية:

ضوابط انتهاء أو إسقاط . 3.03
عضوية أعضاء المجلس 

االستشاري الطالبي

التخرج من الجامعة. 	1

سوء السلوك. 	1

أو  	1 ــة  ــسوري ال االجتماعات  حضور  عــن  التغيب 
االستثنائية ثالث مرات متتالية دون عذر مقبول 

وخمد مرات لأعذار مقبولة.

طي قيس العضو عن السراسة ألي سبب كان. 	1

ا، وفي حالة  	1 التقسم لاالستقالة من المجلد خطيًّ
الطاللي  االستشاري  المجلد  أمين  استقالة 
ومهام  لأعمال  للقيام  المساعس  األمين  ُيكلف 

أمين المجلد.

إخالل العضو لأنظمة المجلد الطاللي. 	1

اللجنة  	1 قبا  من  تأديبية  عقولة  على  ال صول 
التأديبية لالجامعة أو اللجان الفرعية لها لالكليات.
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للبرنامج  االستشاري  المجلد  يعس 
المجالد  لبقية  األساسية  النواة 
االستشارية  الطالبية  االستشارية 
والجامعة،  الكلية  مستوى  على 
االســتــشــاري  المجلد  ويشكا 
الشروط  وفــق  للقسم  الطاللي 

اآلتية:

أن يكون عسد الطالب في  	1
ــشــاري  الــمــجــلــد االســت
ستة  للبرنامج  الطاللي 
وجود  حالة  وفي  طالب. 
البرنامج في شطر الطالب 
في  لــه  مماثا  ولــرنــامــج 
عما  يتم  الطالبات  شطر 
لنفد  منفصلين  مجلسين 

العسد لكليهما.

تشكيل المجلس االستشاري . 1.04
الطالبي للبرنامج

الطاللي  	1 االســتــشــاري  المجلد  يتكون 
أحس  وعضوية  القسم  رئيد  لرئاسة  للبرنامج 
الطالب/  شطر  من  التسريد  هيئة  أعضاء 
مشرفة القسم لشطر الطالبات )إْن وجست(، 
الطالبات،  شطر  من  تسريد  هيئة  عضو  أو 
اإلداري  الــكــادر  مــن  للمجلد  وسكرتيًرا 
يتم  الطالب/الطالبات  من  وستة  لالكلية، 
في  الم سدة  للضوالط  وفًقا  اختيارهم 

العضوية.

األعضاء  	1 الطالبات   / الطالب  أحس  اختيار  يتم 
وذلك  مساعًسا،  أميًنا  وآخر  للمجلد،  أميًنا 

لالترشيح الساخلي وتصويت األغلبية.

االستشاري  	1 المجلد  أمينة  أمين/  يكون  أن 
للمجلد  ممثلين  لــلــبــرنــامــج  ــطــاللــي  ال

االستشاري الطاللي للكلية. 

تشكيا  	1 الطاللي  االستشاري  للمجلد  ي ق 
لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم ممن 
رؤســاء  المجلد  ويعين  مناسبين،  يراهم 
دوريــة  تقارير  اللجان  تقّسم  ل يث  اللجان، 

للمجلد. 

يتكون أعضاء المجلد االستشاري الطاللي  	1
 )02( لــجــسول  موضح  هــو  كما  للبرنامج 

وشكا )01(:

المجلس االستشاري الطالبي للبرنامج

شطر الطالبات شطر الطالب

رئيس القسم األكاديمي مقدم البرنامج )رئيًسا(

مشرفة القسم لشطر الطالبات )إْن وجست( أو عضو 
هيئة تسريد من شطر الطالبات )نائبة للرئيد( عضو هيئة تسريد من شطر الطالب )نائًبا للرئيد(

طالبة )أمينة للمجلد( طالب )أميًنا للمجلد(

طالبة )أمينة مساعسة للمجلد( طالب )أميًنا مساعسًا للمجلد(

أرلع طالبات )عضوات( أرلعة طالب )أعضاء(

عضو من الكادر اإلداري )سكرتيًرا(

تشكيا المجلد االستشاري  ـ 	1	| 01  
الطاللي للبرنامج
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تــمــثــيــا الــمــجــلــد أمـــام  	1
في  المسؤولة  الجهات 

القسم والكلية.

المجالد  	1 مــ ــاضــر  ــع  رفـ
ــة الــطــالبــيــة  ــاري ــش ــت االس
ــة  والــتــقــاريــر لــصــوره دوري

لعميس الكلية.

المشاركة في وضع خطط  	1
على  الطالبية  األنشطة 

مستوى القسم.

ــطــالب  	1 الـــتـــواصـــا مـــع ال
على  والتعرف  والطالبات، 
لتطوير  المتعلقة  أفكارهم 
ونقا  التعليمية،  العملية 
ومساعستهم  مشاكلهم، 

في حّلها.

ــمــشــاركــة فـــي لــرامــج  	1 ال
اإلرشاد الجامعي وأصسقاء 

اإلرشاد.

مهام المجلس االستشاري . 2.04
الطالبي للبرنامج

المشاركة في تنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية  	1
الفردية والجماعية ضمن خطة األنشطة الطالبية 
اإلمكانيات  من  واالستفادة  لالجامعة،  المقرة 

الجامعية المتاحة.

رعاية حقوق الطالب ومتالعة واجباتهم. 	1

وحــّا  	1 الــطــالب  مقترحات  تنفيذ  على  العما 
الجهات  مــع  التنسيق  خــالل  مــن  مشاكلهم، 
المعنية لما ال يتعارض مع أنظمة الكلية وسياسة 

الجامعة.

الخسمات  	1 مــن  الــطــالب  احتياجات  مناقشة 
الطالبية.

المشاركة في تطوير الخطة السراسية والبرنامج،  1	
والمشاركة في وضع جساول االختبارات النصفية 

والنهائية على مستوى البرنامج.

الكلية  		 تقسمها  التي  الخسمات  في  الرأي  إلساء 
في  والمساهمة  فعاليتها  ومــسى  والجامعة 

اقتراح اإلجراءات التطويرية لها.

عما تقرير سنوي عن جميع األنشطة التي قام  		
لها المجلد االستشاري الطاللي، وُيعرض على 

مجلد القسم في نهاية كا دورة للمجلد.

تشكيا المجلد االستشاري  ـ 	1	|  
الطاللي للبرنامج
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4849

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

للكلية  االستشاري  المجلد  يعس 
امــتــسادًا  المتعسدة  البرامج  ذات 
للمجالد االستشارية الطالبية على 
حلقة  ويعتبر  الــبــرامــج،  مستوى 
االستشارية  المجالد  بين  الوصا 
جهات  وبين  البرامج  في  الطالبية 
الجامعة األخرى. وُتشكا المجالد 
وفق  للكلية  الطالبية  االستشارية 

الشروط اآلتية:

مجلسين  	1 تــشــكــيــا  ــم  ــت ي
الطالب  لشطري  منفصلين 
ذات  للكليات  والطالبات 

الشطرين.

تشكيل المجلس االستشاري . 1.05
الطالبي على مستوى الكلية

تمثيا  	1 في  الطالبات   / الطالب  عــسد  يقا  أال 
مستوى  على  الطالبية  االستشارية  المجالد 
عن  يزيس  وال  طالبات،  طالب/  أرلعة  عن  الكلية 
ثمانية طالب/ طالبات وفقًا للضوالط التالية: -

الكليات ذات البرامج المتعسدة والتي ال يقا أ 
يمثا  لرامج،  أرلعة  عن  البرامج  عــسد  فيها 
المجلد  عضوية  في  الطالبات  الطالب/ 
المجالد  أمناء  للكلية  الطاللي  االستشاري 

االستشارية الطالبية للبرامج.
يقا ب  والتي  المتعسدة  البرامج  ذات  الكليات 

يمثا  لرامج،  أرلعة  عن  البرامج  عــسد  فيها 
المجلد  عضوية  في  الطالبات  الطالب/ 
االستشاري الطاللي للكلية األمناء واألمناء 
الطالبية  االستشارية  للمجالد  المساعسين 

للبرامج.
 الكليات ذات البرنامج األكاديمي الواحس؛ ال ج 

عضوية  في  الطالبات  الطالب/  تمثيا  يزيس 
عن  للكلية  الطاللي  االستشاري  المجلد 

ثمانية طالب/ طالبات

عميس  	1 لرئاسة  للكلية  الطاللي  المجلد  يتشكا 
الكلية ويكون وكيا الكلية للشؤون األكاديمية/ 
وكيلة الكلية )إْن وجست( أو عضو هيئة تسريد 
وسكرتيًرا  للرئيد،  نائًبا  الطالبات  شطر  من 
للمجلد من الكادر اإلداري لالكلية، ومجموعة 
وفًقا  اختيارهم  يتم  الطالب/الطالبات  مــن 
للضوالط الم سدة في البنس رقم )2( من تشكيا 
مستوى  على  الطالبية  االستشارية  المجالد 

الكلية.

المجلس االستشاري الطالبي للكلية

شطر الطالبات شطر الطالب

عميد الكلية )رئيًسا(

وكيلة الكلية )إْن وجست( أو عضو هيئة تسريد من 
شطر الطالبات )نائبة للرئيد( وكيا الكلية للشؤون األكاديمية )نائًبا للرئيد(

طالبة )أمينة للمجلد( طالب )أميًنا للمجلد(

طالبة )أمينة مساعسة للمجلد( طالب )أميًنا مساعسًا للمجلد(

من أرلع إلى ثماني طالبات )عضوات( من أرلعة إلى ثمانية طالب )أعضاء(

عضو أو عضوة من الكادر اإلداري )سكرتيًرا(

تشكيا المجلد االستشاري  ـ 	1	| 01  
الطاللي للكلية

1	  / الطالب  أحــس  اختيار  يتم 
أميًنا  األعــضــاء  الطالبات 
لــلــمــجــلــد، وآخــــر أمــيــًنــا 
لالترشيح  ــك  وذل مساعًسا، 
الساخلي وتصويت األغلبية.

أمينة  	1 ــن/  ــي أم ــكــون  ي أن 
ــمــجــلــد االســتــشــاري  ال
ممثلين  للكلية  الطاللي 
لــلــمــجــلــد االســتــشــاري 

الطاللي للجامعة.

ي ق للمجلد الطاللي االستشاري تشكيا لجان  	1
فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ممن يراهم 
ل يث  اللجان،  رؤساء  المجلد  ويعين  مناسبين. 

تقسم اللجان تقارير دورية للمجلد.

الطاللي  	1 االستشاري  المجلد  أعضاء  يتكون 
للكلية كما هو موضح لجسول )03( وشكا )02(:



المجلد االستشاري الطاللي للكلية

5051

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

في  	1 الكلية  طالب  تمثيا 
والمناسبات  االجتماعات 
لالقضايا  الــعــالقــة  ذات 
لسى  الطالب،  تهم  التي 
خارج  أو  ــا  داخ جهة  أي 

الكلية.

أمــام  	1 الــمــجــلــد  تمثيا 
في  المسؤولة  الجهات 

الكلية والجامعة.

الخسمات  	1 في  الرأي  إلساء 
الكلية  تــقــسمــهــا  ــي  ــت ال
ــا  ــه ــت ــي ــال ــع ومــــــــسى ف
اقتراح  في  والمساهمة 
اإلجراءات التطويرية لها.

المشاكا  	1 على  التعرف 
تواجه  التي  والمعوقات 
وفق  ومناقشتها  الطالب 
على  تــأثــيــرهــا  أولـــويـــات 
ــتـــهـــم الــجــامــعــيــة  دراسـ

وبيئتهم التعليمية. 

خطط  	1 وضــع  مــن  التأكس 
للمجالد  الفرعية  اللجان 
الطالبية،  االســتــشــاريــة 
فصا،  لكا  التنفيذ  وآلية 
ومتالعتها والتنسيق بينها.

مهام المجلس االستشاري . 2.05
الطالبي على مستوى الكلية

وحا  	1 الــطــالب  مقترحات  تنفيذ  على  العما 
الجهات  مــع  التنسيق  خــالل  مــن  مشاكلهم، 
الكلية  أنظمة  مــع  يتعارض  ال  لما  المعنية 

وسياسات الجامعة.

الطالبية  	1 االستشارية  المجالد  م اضر  رفــع 
للشؤون  الجامعة  وكيا  إلــى  ــة  دوري لصورة 

األكاديمية.

توثيق جميع الخطط واألنشطة الخاصة لالمجلد  	1
االستشاري الطاللي للكلية في سجالت خاصة.

متالعة أداء المجالد االستشارية الطالبية على  	1
مستوى البرامج ورفع التقارير لشكا مستمر إلى 

عميس الكلية.

على  1	 واجباتهم  ومتالعة  الطالب  حقوق  رعاية 
مستوى الكلية.

الطالبية  		 األنشطة  وإثراء  تنظيم  المشاركة في 
العلمية، والثقافية، واالجتماعية، والرياضية على 

مستوى الكلية والجامعة.

المشاركة في تطوير الخطط السراسية والبرامج  		
األكاديمية، وكذلك إستراتيجيات التعليم والتعلم 
وأساليب التقويم، والمشاركة في وضع جساول 
مستوى  على  والنهائية  النصفية  االختبارات 

البرنامج.

عما تقرير سنوي عن جميع األنشطة التي قام  		
لها المجلد االستشاري الطاللي، وُيعرض على 

مجلد الكلية في نهاية كا دورة للمجلد.

تشكيا المجلد االستشاري  ـ 	1	|  
الطاللي للكلية
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دليل المجالس االستشارية الطالبية

فصل

المجلس 
االستشاري 

الطالبي 
للجامعة

1	  



المجلد االستشاري الطاللي للجامعة

5455

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

ــشــاري  يــشــكــا الــمــجــلــد االســت
الطاللي للجامعة لقرار من معالي 
دراسية  سنة  لمسة  الجامعة  رئيد 
االستشاري  المجلد  اكتمال  لعس 
الطاللي في الكليات من كا عام 

ويكون وفق الشروط اآلتية:

تشكيل المجلس االستشاري . 1.06
الطالبي على مستوى الجامعة

لشطري  	1 منفصلين  مجلسين  تشكيا  يتم 
الطالب والطالبات للجامعة.

المجلد  	1 الجامعة  رئيد  معالي  يترأس 
)طــالب/  للجامعة  الطاللي  االستشاري 
للشؤون  الجامعة  وكيا  ويكون  طالبات(، 
األكاديمية نائًبا للرئيد، ويضم في عضويته 
مساعس وكيا الجامعة للشؤون األكاديمية 
الطالب،  شــؤون  وعميس  الطالب  لشؤون 
اإلداري  الــكــادر  من  للمجلد  وسكرتيًرا 
أمناء  الطالبات   / والــطــالب  لالجامعة، 

المجالد االستشارية الطالبية للكليات.

اختيار أحس الطالب / الطالبات األعضاء  	1 يتم 
وذلك  مساعسًا؛  أمينًا  وآخر  للمجلد،  أميًنا 

لالترشيح الساخلي وتصويت األغلبية.

ي ق للمجلد االستشاري الطاللي للجامعة  	1
من  أو  أعضائه  من  فرعية  لجان  تشكيا 
ويعين  مناسبين،  ــراهــم  ي ممن  غيرهم 
اللجان  تقسم  ل يث  اللجان،  المجلد رؤساء 

تقارير دورية للمجلد. 

يتكون أعضاء المجلد االستشاري الطاللي  	1
 )04( لــجــسول  موضح  هــو  كما  للبرنامج 

وشكا )03(:

المجلس االستشاري الطالبي للجامعة

شطر الطالبات شطر الطالب

معالي رئيس الجامعة )رئيًسا(

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية )نائًبا للرئيس(

مساعد وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية لشؤون الطالب )عضًوا(

عميد شؤون الطالب )عضًوا(

طالبة )أمينة للمجلد( طالب )أميًنا للمجلد(

طالبة )أمينة مساعسة للمجلد( طالب )أميًنا مساعًسا للمجلد(

لاقي أمينات المجالد االستشارية الطالبية للكليات 
)عضوات(

لاقي أمناء المجالد االستشارية الطالبية للكليات 
)أعضاء(

عضو أو عضوة من الكادر اإلداري )سكرتيًرا(

تشكيا المجلد االستشاري  ـ 	1	| 01  
الطاللي للجامعة



المجلد االستشاري الطاللي للجامعة

5657

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

بين  	1 العما ك لقة وصا 
ــات  ــب ــطــال الـــطـــالب وال
في  الــعــلــيــا  واإلدارة 

الجامعة. 

تمثيا الطالب والطالبات  	1
التي  القضايا  كــا  فــي 

تهمهم. 

لالمواطنة  	1 الطلبة  توعية 
الصال ة.

ــتــواصــا مــع الــطــالب  	1 ال
والـــطـــالـــبـــات لــتــ ــسيــس 
ــع  ــرف احــتــيــاجــاتــهــم وال
لاحتياجاتهم إلى الجهات 

ذات العالقة. 

ونـــسوات  	1 ــقــاءات  ل عقس 
تخسم االحتياجات العامة 
ــات  ــب ــطــال ــطــالب وال ــل ل
لمسؤولياتهم  وتعرفهم 
وواجباتهم وحقوقهم.

مهام المجلس االستشاري . 2.06
الطالبي للجامعة

لالكليات  	1 االستشارية  المجالد  أداء  متالعة 
مستمر  لشكا  التقارير  ورفــع  بينها  والتنسيق 

لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.

األكاديمية  	1 والمسيرة  العلمي  الت صيا  دعم 
لطلبة الجامعة.

المجاالت  	1 كافة  في  الطالبية  األنشطة  دعم 
العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية.

تنمية الروح القيادية بين الطلبة واتاحة الفرصة  	1
لهم التعبير أمام المسؤول عن آرائهم.

في  1	 التطويرية  والمقترحات  المبادرات  تقسيم 
الخطط واألنظمة واإلجراءات والنشاطات.

عما تقرير سنوي عن جميع األنشطة التي قام  		
لها المجلد االستشاري الطاللي، وُيعرض على 
مجلد الجامعة في نهاية كا دورة للمجلد.

تشكيا المجلد االستشاري  ـ 	1	|  
الطاللي للجامعة



58

دليل المجالس االستشارية الطالبية

فصل

اللجان الطالبية 
الفرعية للمجالس 

االستشارية 
الطالبية

1	  



اللجان الطالبية الفرعية للمجالد االستشارية الطالبية

6061

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

الطالبية  الــلــجــان  تكوين  يمكن 
االستشارية  للمجالد  الفرعية 
الكلية،أو  مستوى  على  الطالبية 
ويقوم  الجامعة،  مستوى  على 
في  الطاللي  االستشاري  المجلد 
لجان  لتكوين  الجامعة  كلية/  كا 

اآلتية: بالمهام  وتختص 

الــطــالب  	1 رأي  اســتــطــالع 
الجامعة  الكلية/  داخـــا 
فيما يواجههم من ت سيات 
وسائا  واقتراح  أكاديمية، 

وسبا لمعالجتها. 

اآلتية: بالمهام  وتختص 

استطالع رأي الطالب حول  	1
التي  الطالبية  الخسمات 
ــا  داخ منها  يستفيسون 
تلبيتها  ومــسى  الجامعة 
الحتياجاتهم وتطلعاتهم. 

ــطــة مــتــكــامــلــة  	1 ــع خ ــ وض
ــج  ــرامـ ــبـ لــألنــشــطــة والـ
سوف  التي  والفعاليات 
يـــقـــيـــمـــهـــا الــمــجــلــد 
ــاري الــطــاللــي  ــشـ ــتـ االسـ
لشكا  للجامعة  للكلية/ 
والتعاون  لالتنسيق  سنوي 
الطالب  عمادة شؤون  مع 

في الجامعة.

تكوين اللجان . 1.07
الطالبية الفرعية

لجنة الشؤون األكاديمية. 1.1.07

لجنة الخدمات الطالبية. 2.1.07

لجنة األنشطة الطالبية. 3.1.07

القبول والتسجيا  	1 الطالب حول  رفع مالحظات 
واإلرشاد الجامعي ومصادر التعلم وأعضاء هيئة 
التسريد في تقرير مفصا للمجلد االستشاري 

الطاللي للكلية/ للجامعة.

المشاركة في تطوير الخطط السراسية والبرامج  	1
جــساول  وضــع  فــي  والمشاركة  األكاديمية، 
مستوى  على  والنهائية  النصفية  االختبارات 

البرامج.

أي مهام أخرى تكلف لها. 	1

متالعة مستوى جودة الخسمات الطالبية داخا  	1
الجامعة.

المطاعم  	1 خسمة  حول  الطالب  مالحظات  رفع 
خسمات  وأيــة  واإلســكــان،  الرياضية  والمرافق 
طالبية أخرى تقسمها الجامعة، في تقرير مفصا 
للمجلد االستشاري الطاللي للكلية/ للجامعة.

أي مهام أخرى تكلف لها. 	1

وخسمة  	1 الجامعة  في  التطوعي  العما  تعزيز 
المجتمع.

النقاشية  	1 وال لقات  التوعوية  النسوات  اقتراح 
ال ياة  في  اإليجابية  القيم  تعزز  التي  الهادفة 

الجامعية.

إعساد وتنفيذ المسالقات الطالبية التي ينظمها  	1
المجلد االستشاري الطاللي للكلية.

أي مهام أخرى تكلف لها. 	1

طالبية على مستوى الكلية/ الجامعة، ويمثا كا لجنة 
أعضاء من المجالد االستشارية الطالبية على مستوى 
خارج  من  لأعضاء  االستعانة  ويجوز  الكليات،  البرامج/ 
المجالد االستشارية الطالبية، على أال يتجاوز عسد أعضاء 
ممثلي  أحس  يرأسهم   ، طالبات  طالب/  عشرة  لجنة  كا 
المجلد االستشاري الطاللي في الكلية/ الجامعة.  وال 

يجوز للعضو الواحس أن ينضم إلى أكثر من لجنة فرعية.
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دليل المجالس االستشارية الطالبية

فصل

مؤشرات األداء 
للمجالس 

االستشارية 
الطالبية

1	  



مؤشرات األداء للمجالد االستشارية الطالبية

6465

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

للمجالد  األداء  مــؤشــرات  تعس 
قاللة  قيمة  الطالبية  االستشارية 
فعالية  ــسى  مـ ــوضــح  ت لــلــقــيــاس 
المجالد االستشارية الطالبية في 
ت قيق وإنجاز أهسافها التي ُوضعت 
الجامعة  وتــتــبــنــى  ــهــا،  أجــل مــن 
لجسول  الموض ة  األداء  مؤشرات 
المجالد  فعالية  على  لل كم   )5(
في القيام لواجباتها وإنجاز أهسافها 

التي شكلت من أجلها. 

نوعه المؤشر م

كمي نسبة الطالب المشاركين في أنشطة المجالد االستشارية في البرنامج/الكلية /الجامعة 
إلى إجمالي عسد الطالب في تلك الجهات 1

نوعي
معسل رضا الطالب عن األنشطة والخسمات المقسمة من المجلد االستشاري ولجانه 
المختلفة على مستوي البرنامج /الكلية /الجامعة إلى إجمالي عسد الطالب في تلك 

الجهات.
2

كمي نسبة اإلنجاز الفعلي من لرامج ومبادرات المجلد االستشاري على مستوي البرنامج /الكلية 
/الجامعة الي المستهسف في نفد العام. 3

كمي نسبة اإلنجاز الفعلي من التوصيات والقرارات للمجلد االستشاري على مستوي البرنامج /
الكلية /الجامعة. 4

مؤشرات األداء للمجالد  ـ 	1	| 01  
االستشارية الطالبية

مرفق مل ق رقم )5(
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دليل المجالس االستشارية الطالبية

فصل

المالحق 

1	  



المالحق 

6869

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

نموذج )1(: نموذج التقديم  ل 01ملحق0
إلى المجالس االستشارية 

الطالبية على مستوى 
البرنامج/ الكلية

*إرفاق جميع المستنسات التي تثبت ذلك لما فيها السجا األكاديمي.

إقرار

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

الموقع/ ـة أدناه، لأنني على استعساد للترشح لعضوية المجلد االستشاري الطاللي، وأتعهس لأن أنجز المهام التي 
توكا إلّي في حال الموافقة على ترشي ي.                                                        

                                                        

                                                                                 توقيع الطالب/ ـة: .........................................................

أواًل: بيانات أكاديمية

عدد مقررات االنسحاب الساعات المكتسبة المعدل

ثانيًا: البرامج واألنشطة الطالبية التي تم المشاركة بها

الجهة تاريخه اسم البرنامج

ثالثًا: البرامج التدريبية والدورات

الجهة تاريخه اسم البرنامج/ الدورة

رابعًا: الخدمة المجتمعية

الجهة تاريخها اسم أو عنوان المشاركة

خامسًا: شهادات الشكر والتقدير

الجهة المانحة التاريخ مسمى الشهادة

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

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

المستوى / ................................................................................. البرنامج / .......................................................................      

البريس اإللكتروني/ ...................................................................... رقم االتصال/ .................................................................        



المالحق 

7071

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

نموذج )2(: نموذج التقييم  ل 02ملحق0
والمفاضلة بين المرشحين 

لعضوية المجالس االستشارية 
الطالبية على مستوى 

البرنامج/ الكلية

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

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

المستوى / ................................................................................. البرنامج / .......................................................................      

البريس اإللكتروني/ ...................................................................... رقم االتصال/ .................................................................        

ُيعبأ هذا النموذج من خالل نموذج )1(

الدرجة المستحقة 3.99 - 	 4.74 - 4 5 - 4.75
المعدل

5 8 10

2-1 4-3 5 فأكثر
البرامج واألنشطة الطالبية

5 8 10

لرنامج واحس لرنامجين أكثر من 3
البرامج التدريبية

5 8 10

واحس فقط 3 – 2 أكثر من 4 الخدمة المجتمعية
5)ورش عمل – أعمال تطوع....الخ( 8 10

شهادة شهادتين 3 فأكثر
شهادات الشكر والتقدير

5 8 10

المجمــــوع

للمفاضلة: هامة  مالحظات 
في حال تساوى طالبين في مجموع درجات المفاضلة يرشح األعلى معساًل.   .1

وفي حال التساوي ُيرشح األكثر ساعات مكتسبة.   .2
وفي حال التساوي يرشح األقا انس الًا من المقررات.   .3

وفي حال التساوي يكون لاالقتراع بينهما.    .4

المؤقتة اللجنة  رئيس  توقيع 

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

المؤقتة اللجنة  أسماء أعضاء 

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

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



المالحق 

727	

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

نموذج )	(: نموذج الترشيح/  ل 	0ملحق0
االختيار إلى المجالس 

االستشارية الطالبية على 
مستوى البرنامج/ الكلية

المجموع الشهادات
الخدمة 

المجتمعية
الدورات
التدريبية

البرامج 
واألنشطة

المعدل
الرقم 

الجامعي
اسم الطالب م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المؤقتة اللجنة  رئيس  توقيع 

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

المؤقتة اللجنة  أسماء أعضاء 

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

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

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

اعتماد رئيس القسم / عميد الكلية

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

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

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



المالحق 

7475

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

نموذج )4(: نموذج اعتراض  ل 04ملحق0
على عدم الترشيح للمجالس 

االستشارية الطالبية على 
مستوى البرنامج/ الكلية

سعادة رئيد قسم/..........................................................

ت ية طيبة ولعس،

الرقم الجامعي: ................................. أتقسم أنا الطالب:...........................................................................

موضوع الشكوى:

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

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

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

ألتمد من سعادتكم النظر في اعتراضي على عسم الترشيح للمجلد االستشاري الطاللي
على مستوى البرنامج/ الكلية

وتفضلوا لقبول فائق احترامي.

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

اإلجراء المتخذ من قبا اللجنة المؤقتة

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

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

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

نتيجة االعتراض:

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

توقيع رئيد اللجنة المؤقتة

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

أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة

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

اعتماد رئيد القسم / عميس الكلية

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



المالحق 

7677

 دليا المجالد لجامعة ال سود الشمالية

نموذج )5(: تقرير عن مؤشرات  ل 05ملحق0
األداء للمجالس االستشارية 

نسبة التوصياتالطالبية
 المنفذة

التوصيات 
المنفذة

الخدمة 
المجتمعية

عدد 
التوصيات

نسبة 
الحضور

عدد 
الحضور

عدد 
األعضاء

المجلس م

* الرفع لما يثبت لتنفيذ التوصيات.

توقيع رئيد اللجنة المؤقتة

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

أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة

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

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

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

اعتماد رئيد القسم / عميس الكلية

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

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

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

من العام الجامعي  ..............................................................    للفصا السراسي ....................................................................

الكلية.................................................. البرنامج  .................................................                المجلد .................................................
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