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 الئحة النظام األساس ي للمجلس الطالبي
 

 مقدمة:

 بالدور ا    
ً
تم إنشاء  ،تحقيق أهداف الكلية/املعهد التربويةمسؤولية ملشاركة الطالب في املهم عترافا

 ية/املعهد، والذي سيعمل وفق املبادئ واألسس التالية:مجلس طالبي يمثل طالب الكل

 .تعزيز جودة التعليم والتميز األكاديمي واملحافظة على هذه الجودة 

 .تعزيز رؤية ورسالة الكلية/املعهد 

 اال.
ً
 وروحا

ً
 لتزام بقوانين وتشريعات الكلية/املعهد نّصا

 

 املجلس الطالبي  املسمى:
 

 

 لكلية الجامعية/ الكلية الصناعية/ املعهد التقني(الجهة التابع لها)ا مقره:    
 

 

 تعريفه:

 مع اللوائح     
ً
هو تنظيم قوامه طالب منتخبون يمثلون الجسد الطالبي في الكلية/املعهد، تماشيا

تصال بين الهيئة األكاديمية التقني، ويهدف إلى فتح قنوات اال والقوانين املعمول بها في معهد الجبيل

جهة وبين الطالب من جهة أخرى، باإلضافة إلى تفعيل الحوار بشكل يتسم بالتفاعل املباشر، واإلدارية من 

 ويمثل مصالحهم أمام إدارة الكلية/املعهد. هم، ومتطلبات الطالب حيث يمثل املجلس آراء
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 الرؤية:

والعمل على ، ليمية مناسبةلطالب، وخلق بيئة تعافي ي تهدف الكلية/املعهد إلى زرعها ترسيخ القيم الت    

 مما ينتج روابط دائمة بين الطالب واإلدارة. ؛ي وأكاديمي لطالب الكلية/املعهدجتماعاإثراء ثقافي و 
 

 

 

 الرسالة:

 .حفظ حقوق الطالب 

 .تسهيل عملية التواصل بين طالب الكلية/املعهد وجميع منسوبيها 

 كأعضاء فاعلين ومتميزين. ندماج في املجتمع ساعدة طالب الكلية/املعهد على اال م 

 

 

 القيم:

  املسؤولية 

 النزاهة 

  حتراماال 

 العمل بروح الفريق 
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 )) مواد النظام األساس ي ((

 (: إطار املجلس الطالبي1املادة )

 ينشأ املجلس الطالبي ضمن منظومة الكلية/املعهد بإشراف وكالة شؤون الطالب.
 

 :(: أهداف املجلس2املادة )

ملشاركة في مناقشة كل ما يتعلق بهم في الجوانب األكاديمية وغيرها، والتعبير اطالب فرصة منح ال 2/1

 عن رأيهم بوضوح حيال ذلك.

 توثيق العالقات اإليجابية بين الطالب وأساتذة الكلية/املعهد. 2/2

من ثمَّ حصر املشاكل والعوائق التي يواجهها الطالب في الكلية/املعهد أو في حياتهم الخاصة، و  2/3

 بحسب ما يناسب موضوع املشكلة.
ً
 أو جماعيا

ً
 عالجها فرديا

 قتراحات التي يرغب الطالب في تحقيقها، والعمل على تنفيذ املناسب منها قدر اإلمكان.جمع اال 2/4

 تخاذ القرار وتحمل املسؤولية.اد الطالب، وتعويدهم املشاركة في تنمية مهارة الحوار البناء عن 2/5

 املهارات القيادية عند الطالب.تعزيز  2/6

 نتماء الطالب إلى الكلية/املعهد وأنظمتها.اتعزيز  2/7

 نتخاب للمجلس الطالبي(: شروط الترشيح واال 3املادة )

 للقواعد واإلجراءات  ،نتخابات املجلس الطالبي بموافقة خطية من إدارة الكلية/املعهداتجري  3/1
ً
وفقا

 الواردة في الالئحة.

سبوع الثالث من بداية العام رية للمجلس الطالبي في األ نتخابات الهيئة اإلداباب الترشيح ال يفتح  3/2

نتخابات بعشرة أيام دراسية ب الترشيح قبل التاريخ املحدد لال الدراس ي، ويتم اإلعالن عن فتح با

 نتخاب عن خمسة أيام دراسية متتالية.ل، على أن ال تقل مدة فتح باب اال على األق

 يح 3/3
ً
ق لجميع طالب الكلية/املعهد املنتظمين ترشيح أنفسهم لعضوية الهيئة اإلدارية للمجلس وفقا

 (.3/8للضوابط كما في املادة )

نتخاب اكمنتظمين التصويت من خالل نموذج يحق لكل الطالب املقيدين في سجل الكلية/املعهد  3/4

اء الطالب املرشحين، ويوقع معتمد من قبل قسم شؤون الطالب، بحيث يحتوي على جدول بأسم

 ستالم نموذج التصويت.الى الطالب ع

 قتراع.قتراع املباشر عن طريق صندوق االيكون التصويت باال 3/5
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يعتمد وكيل الكلية/املعهد لشؤون الطالب اللجنة اإلشرافية املكونة من املوظفين، والتي تسند  3/6

 إليها املسؤولية عن املهام التالية: 

 نتخابات نزيهة، عادلة وشفافة. ااإلشراف على إجراء   -/ أ3/5

 أو رفضه. الترشيح قبول  -/ ب3/5

 نتخابية ونتائجها.التحقق من صحة اإلجراءات اال   -/ ج3/5

 إلجراء تعديل، أو تحسين، أو تغيير إن لزم األمر. االنتخاباتمراجعة إرشادات  -/ د3/5

ويت بحضور وإشراف ممثل قسم شؤون الطالب، وتحسب نتهاء مدة التصايتم فرز األصوات بعد  3/7

 األوائل(. يةنسبة الفوز باألغلبية التراتبية)الثمان

.ايتم تحديد الفائزين ب 3/8
ً
 نتخابات املجلس بعد فرز األصوات مباشرة

نتخاب ختيارهم باال الس الطالبي من ثمانية أعضاء يتم تتكون الهيئة اإلدارية املنتخبة للمج 3/9

 للضوابط التالية:املباشر
ً
 ، وذلك وفقا

 أن يكون الطالب ملتحق            -أ/ 3/9
ً
 في الكلية/املعهد. ا

ً
 ومسجال

 أن يكون حسن السيرة والسلوك.             -/ ب3/9

 على إنذار بسبب    -/ ج3/9
ً
 نخفاض معدله الدراس ي.اأال يكون حاصال

 ب سنة دراسية واحدة كحد أدنى.أن تكون املدة الدراسية املتبقية للطال   -/ د3/9

 أال يكون قد صدر في حقه إجراء تأديبي، أو فصل.            -/ هـ3/9

 تكون مدة املجلس سنة أكاديمية. 3/11
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 نتهاء أو إسقاط عضوية الهيئة اإلدارية للمجلس:ا(: ضوابط 4املادة )

 تنتهي عضوية الطالب في الهيئة اإلدارية للمجلس الطالبي في الحاالت التالية: 4/1

 التخرج من الكلية/املعهد.  / أ4/1

 سوء السلوك.  / ب4/1

( مرات متتالية بدون سبب وجيه، 3ستثنائية )ات الدورية أو اال جتماعالتغّيب عن حضور اال   / ج4/1

 وخمس مرات ألي سبب.

 عضو عن الدراسة ألي سبب كان.طي قيد ال  / د4/1

.التقدم باال   / هـ4/1
ً
 ستقالة من الهيئة اإلدارية خطيا

 إخالل العضو بالنظام األساس ي للمجلس الطالبي.  / و4/1

 الحصول على عقوبة تأديبية من قبل لجنة العقوبات.  / ز4/1

أعضاء املجلس الطالبي عند يحق إلدارة الكلية/املعهد إيقاع العقوبات التأديبية على أي عضو من  4/2

مخالفته لقواعد النظام األساس ي للمجلس الطالبي أو اإلخالل بحسن السيرة والسلوك، وذلك بعد 

إجراء تحقيق كتابي ويتم إشراك جميع أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس في مسار التحقيق، وفي 

 العقوبات التالية:حال ثبت الخطأ على العضو، يحق إلدارة الكلية/املعهد إيقاع إحدى 

 إيقاف نشاط العضو في املجلس أو اللجان الطالبية ملدة أقصاها شهر.  / أ4/2

 إيقاف نشاط العضو في املجلس أو اللجان الطالبية ملدة فصل دراس ي واحد.  / ب4/2

 إيقاف عضوية الطالب بشكل نهائي من املجلس.  / ج4/2
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 ي ومهامه(: هيكل املجلس الطالب5املادة )

 للقواعد واإلجراءات اتجري  5/1
ً
نتخابات املجلس الطالبي بموافقة خطية من إدارة الكلية/املعهد وفقا

 الواردة في الالئحة.

أيام، وينتخب من  سبعةبمدة ال تتجاوز  االنتخاباتنتهاء من عملية يجتمع املجلس الطالبي بعد اال  5/2

 بين أعضائه: 

 ر، أمين الصندوق، وتحدد مهام بقية األعضاء بالتشاور.الرئيس، نائب الرئيس، املقر 

 يتولى رئيس املجلس املهام التالية: 5/3

 تمثيل املجلس الطالبي أمام اإلدارة.  / أ5/3

 ات املجلس الطالبي.جتماعاترؤس   / ب5/3

 الفصل في املسائل اإلدارية واألمور املستعجلة.  / ج5/3

 ستندات الصادرة عن املجلس الطالبي.التوقيع على املراسالت وامل  / د5/3

 مهام نائب رئيس املجلس: 5/4

 القيام باألعمال التي يفوضه بها رئيس املجلس الطالبي.  / أ5/4 

 النيابة عن رئيس املجلس في حال غيابه.  / ب5/4 

 طالع على إنجازاتهم.متابعة أعضاء املجلس الطالبي واال   / ج5/4 

 مهام مقرر املجلس: 5/5

 ات املجلس الطالبي.جتماعاالدعوة إلى   / أ5/5 

 ات املجلس الطالبي.جتماعاإعداد جدول أعمال   / ب5/5 

 متابعة تنفيذ قرارات املجلس الطالبي.  / ج5/5 

 اإلشراف على إعداد املراسالت الصادرة عن املجلس.  / د5/5 

 .ووثائقه حتفاظ بكافة مستندات املجلساال            / هـ5/5 

 

 (: صالحيات املجلس6دة )املا

 ستحداث مهام إضافية عدا املنصوص عليها أعاله.ايحق للمجلس  6/1

 إذا دعت الحاجة، وذلك بعد موافقة مجلس  6/2
ً
 أو كليا

ً
يجوز تعديل لوائح املجلس الطالبي جزئيا

 عتماد مدير الكلية/املعهد.اعلى التعديالت املقترحة وب الكلية/املعهد

 بعد  تدخل التعديالت 6/3
ً
 عتماد مدير الكلية/املعهد عليها.احيز التنفيذ مباشرة
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 :نعقاد املجلس الطالبيا: نظام (7املادة )

ينعقد املجلس بناًء على دعوة من الرئيس مرة كل أسبوعين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناًء  7/1

 عمال.ستثنائي ملناقشة ما يستجد من أاجتماع اعلى طلب نصف أعضائه عقد 

خالل الفصل الدراس ي، كما ُيسمح بتغيير  وزمانها ات الالحقةجتماعيحدد أعضاء املجلس مكان اال  7/2

 املكان والزمان في بداية الفصل الدراس ي التالي.

ات املجلس الطالبي العادية واالستثنائية قانونية بحضور أكثر من نصف أعضاء جتماعاتكون  7/3

 خذ القرارات باألغلبية.الهيئة اإلدارية للمجلس، وتت

( ساعة في نفس الزمان 24بعد ) جتماعكتمال النصاب القانوني للحضور، يعقد اإل افي حالة عدم  7/4

 شريطة أن ال يكون النصاب أقل من ثلث أعضاء 
ً
 قانونيا

ً
واملكان، ويشكل الحاضرون نصابا

 املجلس.

 بصوت الرئيس. يرجح القرار  –تساوي األصوات  –في حالة املجلس املعلق  7/5

ويحق لكل األعضاء مناقشة أي مسألة مطروحة  ،عتماد جدول األعمالجتماع املجلس بإايبدأ  7/6

 .لى جدول األعمال وتقديم مقترحاتهع

إدراج أي موضوع في جدول  جتماعيحق لعضو الهيئة اإلدارية للمجلس أن يطلب في بداية اال  7/7

 ي.األعمال، وذلك بعد موافقة املجلس الطالب

 .جتماعستثنائي يقتصر جدول األعمال على املسائل التي عقد ألجلها اال جتماع اال في حالة اال  7/8

نتهاء من جدول األعمال، يتم إدراج ما تبقى دون اال  –ألي سبب كان  –املجلس  انفضاضفي حال  7/9

 ف ذلك.التالي وتعطى األولوية ما لم يقرر املجلس خال  جتماعمن مسائل في جدول أعمال اال 

 

 :(: حل املجلس الطالبي8املادة )

 ستقالة أكثر من نصف أعضائه اإلداريين.ايحل املجلس الطالبي بـ 8/1

يجوز إلدارة الكلية/املعهد حل املجلس الطالبي في حالة إخالله بأي من املواد أو الضوابط الواردة  8/2

 في هذه الالئحة.

 ون الطالب موعدفي حالة حل املجلس الطالبي، يحدد قسم شؤ  8/3
ً
نتخاب مجلس طالبي جديد ال  ا

بحيث ال يتجاوز الشهر من تاريخ الحل، ويستمر املجلس الطالبي الحالي في أداء مهامه لحين موعد 

 .نتخاباتاال 

 


