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 األكادٌمً واالعتماد الجودة مركز

:-  مقدمة         

 ٌمثل هام كمنتج الطالب على جهودها تتركز و الجامعات مسؤولٌة تتمحور

 متناهً الال سباقها فً األمة وقود و الوطنٌة التنمٌة ومستقبل المجتمع ركٌزة

 فً المثلث أضالع احد الطالب وٌمثل.  المتقدم العالم أمم مع االزدهار و للرقً

 الجهود كافة مواهبه صقل و وتدرٌبه لتعلٌمه تكرس الذي العالً التعلٌم هٌكل

  رعاٌتهم من األول المقام فً  دائما و األمر والة اهتمام بؤرة فً ٌجعله مما

 ٌمثل كما  ، تهمٌشها أو إهمالها ٌنبغً ال قوة الشابة الطاقات تمثل.   وعناٌتهم

 السٌاسات رسم فً توظٌفها ٌنبغً مبدعة طاقة  ورؤٌته رأٌه و الطالب فكر

 ٌسد و له الموجه و علٌه المبنً القرار اتخاذ فً ومشاركته به الخاصة

 هذه له توفر منضبطة بٌئة فً الترفٌهٌة و االجتماعٌة و األكادٌمٌة  متطلباته

.  االحتٌاجات

 الهندسة كلٌة فً التوجه هذا لدعم مقترح مشروع الطالبً المجلس الئحة

 الطالبً الدور بتفعٌل إٌمانها من انطالقا القرى أم بجامعة اإلسالمٌة والعمارة

 من الرفع و القرار صنع فً اٌجابٌة عالقة ٌحقق بما مستوٌاته أعلى على

 فً العملٌة الخبرة الطالب إكساب و تطوٌرها و التعلٌمٌة العملٌة مستوٌات

. التطوعً العمل ثقافة تعزٌز و القٌادي العمل مسؤولٌات تحمل و شؤونه إدارة

 الكلٌة تسعى التً األكادٌمً االعتماد متطلبات ألحد تلبٌة المقترح ٌأتً كما

.    لنٌله حثٌثا

:-  الطالبً المجلس أهداف         

 روح تعزٌز و الوطنً الوعً وترسٌخ واألخالقٌة الدٌنٌة القٌم تنمٌة .1

 . والوالء  االنتماء

 مصالح مع ٌتوافق بما اتخاذها فً المشاركة و التعلٌمٌة القرارات دعم  .2

 .  أمالهم و طموحهم ٌحقق بما و الطالب

  االحترام و الحرٌة من مساحات منح و الواحد الفرٌق بروح العمل تنمٌة .3

 االجتماعٌة واألعراف التقالٌد إطار فً  لرأياب  والتعبٌر المشاركة فً

 .  الجامعٌةو

 بالفائدة ٌعود بما وتوظٌفها ومهاراتهم قدراتهم وتنمٌة الطالب مواهب صقل .4

 صناعة فً التعلٌمٌة بالعملٌة ٌرتقً و والوطن والجامعة الطالب علً

 .  صالحة بناء لبنات للمجتمع ٌفرز و والموهوبٌن المبدعٌن ورعاٌة

 اإلداري و األكادٌمً الكادر أعضاء بٌن متجددة و دائمة وصل حلقة إنشاء .5

 .  بالكلٌة األكادٌمٌة البٌئة من تحسن و التفاعل زٌادة فً تساهم الطالبً و

 . الطالبً للعمل الفصلٌة الخطط إعداد .6

 ٌحقق بما المناهج و الخطط فً التعلٌمٌة البرامج توجٌه فً المساهمة .7

   العمل سوق احتٌاجات و متوافق تعلٌمً مخرج
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:-  الطالبً للمجلس التنظٌمً الهٌكل         

:  التالٌة العناصر من الكلٌة طالب مجلس شكلتي

 . للمجلس العام األمٌن .1

 . المساعد األمٌن .2

 . العام المنسق .3

 . قسم كل من عضوٌن بواقع األربعة التخصصات من األقسام ممثلو .4

 .  اإلسالمٌة والعمارة الهندسة بكلٌة الطالبً النادي رئٌس .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امين عام المجلس 

ممثل قسم  
الهندسة الميكانيكية

ممثل قسم  
الهندسة المدنية

رئيس النادي  
الطالبي

ممثل قسم الهندسة 
الكهربائية 

ممثل قسم العمارة 
االسالمية

المنسق العام االمين المساعد
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 األكادٌمً واالعتماد الجودة مركز

 للمجلس التنظٌمٌة الالئحة

 

 المجلس لعضوٌة الترشٌح:  األول البند          

 لعضوٌة القسم طالب بٌن من المرشحٌن باختٌار  األقسام رؤساء ٌقوم .1

:- التالٌة الشروط غالبٌة فٌهم تتوفر ممن المجالس

 الحسن الخلقً المستوى  

 المتمٌز الدراسً المستوى  

 المشاركة و التعاون روح و النشاط  

 التطوعً العمل نزعة  

 بالنظام وااللتزام التنظٌم حسن  

 اإلدارٌة و القٌادٌة المهارات  

 واالبتكار اإلبداع روح 

 نفسه بترشٌح ٌتقدم أن الرغبة و اإلمكانٌة نفسه فً ٌرى الذي للطالب ٌحق .2

 .  األكادٌمٌة للشئون الكلٌة وكٌل لدى

 . دورتٌن من ألكثر للمجلس الترشح للعضو ٌحق ال .3

 مجلس قبل من البدٌل العضو فٌرشح المجلس أعضاء احد انسحاب حال فً .4

 . الكلٌة

 . الكلٌة مجلس طرٌق عن المجلس ألعضاء النهائً االختٌار ٌتم .5

 .  لذالك الحاجة دعت إذا الطالبً المجلس تشكٌل إعادة الكلٌة لمجلس ٌحق .6

 

  المجلس دورة:  الثانً البند           

 بعدها ٌتم دراسٌة فصول أربعة أو دراسٌٌن بعامٌن المجلس دورة تحدد .1

 . أعضاؤه ألحد أو المجلس لكامل جدد أعضاء  ترشٌح

 الجدٌد المجلس ألعضاء الترشٌح ٌتم و األول الفصل بداٌة مع الدورة تبدءا .2

.  الدورة فٌه تنتهً الذي العام من الثانً الفصل فً

 

  المجلس أعضاء: الثالث البند         

 :   التالً التشكٌل من المجلس ٌتكون .1

 المجلس عام أمٌن . 

 المساعد األمٌن  . 

 العام المنسق  . 

 األقسام ممثلو  . 

 اإلسالمٌة والعمارة الهندسة بكلٌة الطالبً النادي رئٌس . 
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 المجلس بأعضاء الخاصة المهام: الرابع البند        

 : للمجلس العام األمٌن .1

 خالل المالٌة و اإلدارٌة أعماله تنظٌم و الطالبً المجلس رئاسة 

 . تمثٌله دورة

 حٌن الكلٌة مجالس أو األقسام مجالس فً الطالبً المجلس تمثٌل 

 . إلٌه الدعوة توجٌه

 المماثلة الطالبٌة المجالس لقاءات فً الطالبً المجلس تمثٌل  . 

 الكلٌة عمادة مع الدائم التنسٌق . 

 المجلس أعضاء على المهام توزٌع و االستراتٌجٌات رسم  . 

  المساعد األمٌن .2

 صالحٌات من إلٌه ٌفوض ما كل فً العام األمٌن عن اإلنابة  

 الجلسات وتوثٌق بالمجلس الخاصة التوصٌات متابعة 

 المجلس  أعمال عن الدورٌة التقارٌر إعداد . 

  للمجلس العام المنسق .3

 التنظٌم و االتصال فً المجلس أعضاء بٌن العام التنسٌق 

 إلٌها والدعوة الجلسات تنظٌم  

 علٌها المطروحة المواضٌع و االجتماعات أعمال جداول إعداد . 

 القسم ممثل .4

 به الخاص القسم طالب تمثٌل  . 

 المختلفة التخصصات من األقسام طالب باحتٌاجات الخاص التنسٌق . 

 التطوٌرٌة األنشطة و المشارٌع أفكار وتبنً بناء . 

 إقرارها و التوصٌات صٌاغة فً المشاركة  . 

  اإلسالمٌة والعمارة الهندسة بكلٌة الطالبً النادي رئٌس .5

 الجامعة الئحة فً علٌها والمنصوص به الخاصة المهام ممارسة . 

 بالكلٌة الطالبً النادي و الطالبً المجلس بٌن العمل تنسٌق . 

 

   : الخامس البند      

 حالة وفً  األمٌن برئاسة المختلفة ولجانها الطالبٌة  مجالسال  جلسات عقدت

 األغلبٌة بحضور قانونٌا االنعقاد وٌعتبر المساعد األمٌن برئاسة تعقد ٌابهغ

.  المجلس أعضاء ثلثً فً المتمثلة لمطلقةا

   : السادس البند      

. المجلس رئٌس من بدعوة أكثر أو شهرٌه بصورة المجلس اجتماعات تعقد
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:   السابع البند    

.  األكادٌمٌة للشئون الكلٌة وكٌل أو الكلٌة عمٌد بحضور الدورة فً مجلس أول ٌعقد

 

:    الثامن البند    

.  األكادٌمٌة للشئون الكلٌة وكٌل بحضور فصل كل فً اجتماع أول ٌعقد

 

:   التاسع البند    

 حالة وفً ، الحاضرٌن أصوات بأغلبٌة صدرت إذا صحٌحة المجلس توصٌات تكون

.   الجلسة رئٌس فٌه صوت الذي الجانب ٌرجح األصوات عدد تساوي

 

:   العاشر البند     

.  األكادٌمٌة للشئون الكلٌة وكٌل قبل من للمصادقة االجتماعات محاضر ترفع

 

:   عشر الحادي البند    

 بعد اجتماعاته لحضور بالكلٌة اإلدارة أعضاء ألحد الدعوة توجٌه للمجلس ٌحق

.    الكلٌة عمٌد من موافقة

 

  :عشر الثانً البند     

.   دراسً فصل كل بداٌة فً ألعماله فصلٌة خطة المجلس ٌقدم

 

  : عشر الثالث البند     

.   نشاط أي تنفٌذ قبل الالزمة الموافقات بأخذ االلتزام

 

  :عشر الرابع البند     

 فً بها المعمول اللوائح مع الالئحة هذه فً البنود تعارض عدم االعتبار فً األخذ       

.  الجامعة

 

                    

  

 

 


