الباب األول
الباب الثاني
الباب الثالث

اال�سم واملقر والتعاريف
املادة ()1

االسم  :املجلس االستشاري الطالبي لطلبة جامعة الجوف.

املادة ()2

الباب الرابع

الباب الخامس

املق�ر:جامع�ةالج�وفوفروعه�ا.

املادة ()3
املجلس االستشاري الطالبي :هو ملتقى طالبي يمثل كافة الطلبة ويلتزم
بتحقي�ق أهدافه املوضح�ة بهذه الالئح�ة ،كما يلتزم باللوائ�ح واألحكام
والقوانني املعمول بها يف الجامعة ووزارة التعليم العايل .

املادة ()4

الباب السادس

الهيئة اإلدارية :هي مجموعة الطالب الذين يتم ترشيحهم من قبل عمداء
الكليات وذلك عىل النحو الوارد بهذه الالئحة.

2

الباب األول
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع

الباب الخامس
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�أهداف املجل�س اال�ست�شاري الطالبي
املادة ()5

يهدف املجلس االستشاري الطالبي إىل تحقيق األهداف التالية:
1 1.إيج�اد حلق�ة وصل بين الطلب�ة وإدارة الجامعة بهدف خدم�ة الطلبة وط�رح قضاياهم،
والدفاع عن وجهة نظرهم لدى اإلدارة.
2 2.تعزيز روح املشاركة والتعاون بني الطلبة واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس.
3 3.تنمية الشعور باالنتماء الوطني وخدمة الجامعة واملجتمع وفق القيم األخالقية الراقيه.
4 4.بث روح القيادة واملسؤولية لدى الطلبة.
5 5.ممارسة حرية التعبري عن الرأي وإثبات الهوية الجامعية وفق الرشع ونظام الدولة.
6 6.رفع مستوى الحياة الفكرية واالجتماعية داخل الحرم الجامعي.
7 7.اكتشاف املواهب والقدرات واملهارات الطالبية وصقلها وتنمية الروح اإلبداعية لديهم.
8 8.االستفادة من الطاقات الطالبية املتنوعة يف خدمة املجتمع.
9 9.املشاركة بتنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية الفردية والجماعية.
110.دعم األنشطة الطالبية الفردية والجماعية.
1 11.املشاركة يف الجهود املبذولة لتحقيق أقىص استفادة من اإلمكانيات الجامعية املتاحة.
112.توعية الطالب وحثهم عىل االلتزام باألحكام واللوائح املعمول بها يف الجامعة وحس�ن األداء
والتحصيل العلمي وحسن معاملة السادة أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة.
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الع�ضوية

املادة ()6
يحق لجميع طالب الجامعة الرتشيح لعضوية املجلس االستشاري الطالبي وفقا ً للرشوط اآلتيه:
•أال يكون الطالب أو الطالبة صدر يف حقه أو حقها عقوبة تأديبية بالجامعة.
•أال يكون الطالب أو الطالبة صدر ضدهما أحكام قضائية مخلة بالرشف أو األمانه.
•أن يكون الطالب أو الطالبة قد أنهيا  3فصول دراسية كاملة.
•أال يكون الطالب أو الطالبة يف آخر فصل أو لم يتبقى له إال فصل درايس واحد بالجامعة.
•يجب أن يحصل الطالب أو الطالبة عىل توصية من أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم
الذي يدرس فيه.

املادة ()7

يف حالة صدور قرار من الهيئة اإلدارية للمجلس االستشاري بسقوط عضوية أحد األعضاء يحق
ملن س�قطت عضويت�ه التظلم خالل  30يوما ً من تاريخ صدور الق�رار أمام معايل مدير الجامعة
وإال أصبح القرار نهائي وال يجوز الطعن فيه.
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الع�ضوية

املادة ()8
•تنتهي العضوية باملجلس يف الحاالت اآلتية
•التخرج من الجامعة.
•الفصل النهائي أو االنسحاب من الجامعة.
•وقف قيد الطالب أو الطالبة.
•وقف قيد الطالب أو الطالبة نتيجة لعقوبة تأديبية أو دراسية.
•صدور قرار من الهيئة اإلدارية للمجلس االستشاري بسقوط العضوية ألحد
األسباب اآلتيه:
 إخالل اعضو بالنظام األسايس للمجلس إخالل العضو بأحكام الرشع والنظام العام واآلداب العامة. -صدور حكم ضد الطالب أو الطالبة يف قضايا مخلة بالرشف أو األمانة.
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الهيئة الإدارية للمجل�س اال�ست�شاري الطالبي
املادة ()9

تتكون الهيئة اإلدارية للمجلس االستشاري الطالبي من طالب يتم اختيارهم من قبل العمداء حسب
عدد األقسام عىل أن ال يقل عددهم يف الكلية الواحدة عن خمسة طالب .

املادة ()10

الباب الرابع

الباب الخامس

تش�كل الهيئة اإلدارية للمجلس االستش�اري الطالبي ملجمع الطالبات تمثل في�ه كل كلية بطالبة يتم
ترشيحها من قبل وكيلة الكلية

املادة ()11

يشترط لعضوية الهيئة اإلدارية ما ييل:
•أن يكون الطالب  /الطالبة مسجالً نظاما يف جامعة الجوف.
•أال يكون الطالب منذرا ً بسبب انخفاض معدله الدرايس.
•أال يكون الطالب متوقعا تخرجه خالل الفصل الدرايس الذي يتم فيه الرتشيح.
•أال يكون قد صدر ضد الطالب جزاء تأديبي.
•أال يكون الطالب موظفا ً يف الجامعة.
•أال يكون قد صدر ضد الطالب أي حكم جزائي يف أية قضية تكون ماسة بالرشف واألمانة.

املادة ()12

الباب السادس

تجتمع الهيئة اإلدارية بحضور عميد الكلية الختيار الرئيس ونائبه .
يعقد اجتماع الهيئة اإلدارية بنا ًء عىل دعوة من رئيسها مرة كل أسبوعني
أو بنا ًء عىل طلب من ثلثي أعضاء الهيئة االدارية وكلما دعت الحاجة لذلك.
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الباب األول
الباب الثاني

الهيئة الإدارية للمجل�س اال�ست�شاري الطالبي

الباب الثالث

املادة ()13

الباب الرابع

الباب الخامس

الباب السادس

يجوز لكل عضو يف الهيئة اإلدارية أن يطلب يف بداية الجلسة إدراج أي موضوع يف جدول األعمال وذلك
بعد موافقة الهيئة اإلدارية .ويقترص اجتماع الهيئة اإلدارية االستثنائي عىل املسائل التي عقد االجتماع
من أجلها ،وإذا انتهى االجتماع ألي سبب دون االنتهاء من جداول األعمال يتم إدراج هذه املسائل يف
جدول أعمال االجتماع التايل وتكون لها األولوية ما لم تقرر الهيئة اإلدارية خالف ذلك.

املادة ()14

تكون اجتماعات الهيئة اإلدارية العادية أو االستثنائية قانونية بحضور أغلبية األعضاء .وتتخذ
القرارات بأغلبية األصوات .فإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .وتبدأ اجتماعات
الهيئة اإلدارية باعتماد جدول أعمالها ويكون لكل عضو الحق يف مناقشة أية مسألة مطروحة عىل
جدول األعمال وله أن يقدم يف شأنها ما يراه من مقرتحات.

املادة ()15

إذا انقطع عضو الهيئة اإلدارية عن االجتماعات أربع مرات متتالية أو سبع مرات منقطعة بدون عذر
مقبول من الهيئة تسقط عضويته بقرار تتم املوافقة عليه من أغلبية الهيئة ويحل محله املرشح الذي
يختاره العميد حسب الكلية التي ينمى لها املسقط عضويته.
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قواعد تر�شيح الهيئة الإدارية للمجل�س
اال�ست�شاري الطالبي و�إجراءاتها
أوالً /املرشحون

املادة ()16

يتم ترشيح الطالب والطالبات من قبل عمداء ووكيالت الكليات من الطالب ذوي األخالق
الحميدة عىل أن تكون معدالتهم فوق . 3.00

ثانياُ  /إجراءات عملية الرتشيح

املاده ()15

1-1يرشح كل عميد عدد طالبا ً من كل قسم ممن يتوسم فيهم الخري والعمل الجاد والتفوق
العلمي ويف حال كون األقسام أقل من خمسه يرشح طالبني من األكثر عدداً.
2-2يختار الطالب املرشحون من كل قسم رئيسا ً لهم بحضور العميد .

املادة ()18

يقوم املجلس االستشاري الطالبي الجديد برتتيب مقرة حسب ما ييل:
 أمقر املجلس االستشاري الطالبي وتجهيزاته املكتبية. بأرشيف املجلس االستشاري الطالبي.ويتحمل املجلس االستشاري الطالبي قانونيا ً أي فقدان للعهدة التي بحوزته.
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حل الهيئة الإدارية
للمجل�س اال�ست�شاري الطالبي
املادة ()19
 أتحل الهيئة اإلدارية باستقالة أغلبية أعضائها. بيجوز إلدارة الجامعة حل املجلس االستشاري الطالبي يف حالة اإلخاللباملادة ( )3من هذه الالئحة.

املادة ()20

يف حالة الحل تحدد اإلدارة الجامعية موعد لرتشيح مجلس استشاري طالبي جديد
بموعد ال يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل ،ويستمر املجلس االستشاري الطالبي
الحايل بأداء مهامه لحني تشكيل املجلس الجديد.

املادة ()21

يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارا ً من تاريخ اعتمادها.

املادة ()22

تتوىل اإلدارة القانونية حق تفسري هذه القواعد التنظيمية.

الباب السادس
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