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 فهرس المحتويات
 

 رقم الصفحة  العنـــــــــــوان المواد
 ٣  ةـــمقدم             

 ٤  أهداف المجلس الطالبي )١المادة (
 ٤  الطالبيتشكيل المجلس  )٢المادة (
 ٤  قوانين االنتخاب للمجلس الطالبي )٣المادة (
 ٥ ضوابط انتهاء أو إسقاط عضوية المجلس )٤المادة (
 ٦  هيكل المجلس الطالبي ومهامه )٥المادة (
 ٧  صالحيات المجلس )٦المادة (
 ٨  نظام انعقاد المجلس الطالبي )٧المادة (
 ٨  الجمعية العمومية )٨المادة (
 ٩  حل المجلس )٩المادة (
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 مقدمة:

التربوية تم إنشاء  معهد الجبيل التقنيفي مسئولية تحقيق أهداف  طالببالدور الهام لمشاركة ال اعترافاً 
 :اآلتيةيعمل وفق المبادئ واألسس و  "المجلس الطالبي بمعهد الجبيل التقنيالطالب، يسمى: "يمثل مجلس 

  على هذه الجودة. ةظفاحمالو تعزيز جودة التعليم والتميز األكاديمي 
  المعهدتعزيز رؤية ورسالة. 
  نّصاً وروحاً  المعهدااللتزام بقوانين وتشريعات. 
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 :أهداف المجلس الطالبي )١(المادة 

  أخرى.فتح قنوات االتصال بين أكاديميي وإداريي المعهد من جهة وبين طالبه من جهة 
  المعهد. إلى إدارةالتعرف على آراء الطالب والمشاكل التي تعترضهم وإيصالها 
 .رفع توصيات إلدارة المعهد باألعمال واألنشطة التي من شأنها تعزيز المصلحة العامة للطالب 
  وإجتماعي ترسيخ القيم التي يهدف المعهد إلى زرعها في الطالب، وخلق بيئة تعليمية مناسبة، وإثراء ثقافي

 وأكاديمي لطالب المعهد.
 .مساعدة طالب المعهد على االندماج في المجتمع كأعضاء فاعلين ومتميزين 
 .المشاركة وعقد األنشطة الطالبية المختلفة وتقديم أفكار ومقترحات إلدارة األنشطة الطالبية 
  .دعم وصقل مواهب الطالب وتنميتها بما يعود بالفائدة على الطالب والمعهد 

 

 :المجلس الطالبي تشكيل )٢(المادة 
 يشّكل المجلس الطالبي ضمن منظومة المعهد بإشراف وكالة شؤون الطالب.

 

 :قوانين االنتخاب للمجلس الطالبي )٣(المادة 
نتخاب المباشر، وذلك وفقاً ثمانية أعضاء يتم اختيارهم باالمن المجلس الطالبي تكون ي ١-٣

 للضوابط التالية:
 مسجالً في المعهد.أن يكون الطالب  .أ 
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. .ب 
 أال يكون حاصًال على إنذار بسبب انخفاض معدله الدراسي. .ج 
 أن تكون المدة الدراسية المتبقية للطالب سنة دراسية واحدة كحد أدنى. .د 
 أال يكون قد صدر في حقه إجراء تأديبي، أو فصل. .ه 

 

الطالبي بموافقة خطية من إدارة المعهد وفقًا للقواعد واإلجراءات تجرى انتخابات المجلس  ٢-٣
 الواردة في الالئحة.

يفتح باب الترشيح النتخابات عضوية المجلس الطالبي في األسبوع الثالث من بداية العام  ٣-٣
الدراسي، ويتم اإلعالن عن فتح باب الترشيح قبل التاريخ المحدد لالنتخابات بعشرة أيام 

 على األقل، على أن ال تقل مدة فتح باب االنتخاب عن خمسة أيام دراسية متتالية.دراسية 
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يحق لجميع طالب المعهد المنتظمين ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس وفقًا للضوابط كما  ٤-٣
 ).١-٣في المادة (

يحق لكل الطالب المسجلين في المعهد التصويت من خالل نموذج انتخاب معتمد من قبل  ٥-٣
لة شؤون الطالب، بحيث يحتوي على جدول بأسماء الطالب المرشحين، ويوقع الطالب وكا

 على استالم نموذج التصويت.
 يكون التصويت باالقتراع المباشر عن طريق صندوق االقتراع. ٦-٣
يعتمد وكيل المعهد لشؤون الطالب اللجنة اإلشرافية المكونة من الموظفين، والتي تسند إليها  ٧-٣

 : اآلتيةالمسؤولية عن المهام 
 اإلشراف على إجراء انتخابات نزيهة، عادلة وشفافة.  .أ 
 قبول أو رفض الترشيح. .ب 
 التحقق من صحة اإلجراءات االنتخابية ونتائجها. .ج 
 إلجراء تعديل، أو تحسين، أو تغيير إن لزم األمر.مراجعة إرشادات االنتخابات  .د 

ويتم شؤون الطالب،  وكالةيتم فرز األصوات بعد انتهاء مدة التصويت بحضور وإشراف ممثل  ٨-٣
 إعالن الفائزين بعد فرز األصوات مباشرًة، ويكون الثمانية األوائل أعضاء المجلس.

 تكون مدة المجلس سنة أكاديمية. ٩-٣
 

 لمجلس:أو إسقاط عضوية اضوابط انتهاء  )٤(المادة 
 لمجلس الطالبي في الحاالت التالية:ضوية الطالب في اتنتهي ع ١-٤

 التخرج من المعهد. .أ 
 سوء السلوك. .ب 
) مرات متتالية بدون سبب وجيه، وخمس مرات ٣التغّيب عن حضور االجتماعات الدورية أو االستثنائية ( .ج 

 ألسباب وجيهة.
 ة ألي سبب كان.طي قيد العضو عن الدراس .د 
 خطيًا. المجلسالتقدم باإلستقالة من  .ه 
 لمجلس الطالبي.مة انظإخالل العضو بأ .و 
 الحصول على عقوبة تأديبية من قبل لجنة العقوبات. .ز 

يحق إلدارة المعهد إيقاع العقوبات التأديبية على أي عضو من أعضاء المجلس الطالبي عند  ٢-٤
أو اإلخالل بحسن السيرة والسلوك، وذلك بعد إجراء تحقيق كتابي نظمة المجلس مخالفته أل
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ويتم إشراك جميع أعضاء المجلس في مسار التحقيق، وفي حال ثبت الخطأ على العضو، 
 يحق إلدارة المعهد إيقاع إحدى العقوبات التالية:

 إيقاف نشاط العضو في المجلس أو اللجان الطالبية لمدة أقصاها شهر. .أ 
 العضو في المجلس أو اللجان الطالبية لمدة فصل دراسي واحد.إيقاف نشاط  .ب 
 إيقاف عضوية الطالب بشكل نهائي من المجلس. .ج 

 

 :هيكل المجلس الطالبي ومهامه )٥(المادة 
 رئيس المجلس: يعتبر وكيل المعهد لشؤون الطالب رئيساً للمجلس ويتولى المهام اآلتية: ١-٥

 المعهد.تمثيل المجلس الطالبي أمام إدارة  .أ 
 ترؤس اجتماعات المجلس الطالبي. .ب 
 الفصل في المسائل اإلدارية واألمور المستعجلة. .ج 
 التوقيع على المراسالت والمستندات الصادرة عن المجلس الطالبي. .د 

 نائب رئيس المجلس ويتولى المهام اآلتية: ٢-٥
 القيام باألعمال التي يفوضه بها رئيس المجلس. .أ 
 حال غيابه.النيابة عن رئيس المجلس في  .ب 
 طالع على إنجازاتهم.متابعة أعضاء المجلس الطالبي واال .ج 

 مقرر المجلس ويتولى المهام اآلتية: ٣-٥
 الدعوة إلى اجتماعات المجلس الطالبي. .أ 
 إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس الطالبي. .ب 
 متابعة تنفيذ قرارات المجلس الطالبي. .ج 
 المجلس.اإلشراف على إعداد المراسالت الصادرة عن  .د 
 االحتفاظ بكافة مستندات ووثائق المجلس. .ه 

 المهام العامة للمجلس: ٤-٥
 تنفيذ البرامج والمشاريع التي تتمحور حول الطالب. .أ 
 رعاية ومتابعة حقوق الطالب، والتحقق من شكاويهم. .ب 
 تحقيق التواصل ونشر المعلومات الخاصة بشؤون وقرارات المجلس. .ج 
 ية الخاصة بأعضاء المجلس الموكلة إليهم.المسؤولية عن جميع الشؤون الداخل .د 
 .طالب المعهدإعداد واقتراح برامج تتناول اهتمامات  .ه 
 .البالتي تصون وتعزز حقوق الط المعهدالمساعدة في تنفيذ قوانين وسياسات  .و 
 .مقترحاتهم، وذلك بالتعبير عن آرائهم، و طالب المعهدتمثيل  .ز 
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 اللجنة اإلشرافية

 بقية أعضاء المجلس
 أعضاء) ٦(

 

 مقرر المجلس
 نائب رئيس المجلس

 طالب
 

 رئيس المجلس
 الطالب وكيل المعهد لشؤون

 

 المجلس الطالبي

 

٢ 
 

 

٣ 
 

١ 

 

٥ 
 

 

٦ 
 

 

٤ 
 

 

 هيكل المجلس الطالبي

 وعملية. ، واقتراح حلول موضوعيةالمعهد طالبعلى مشاكل واهتمامات  إدارة المعهداطالع  .ح 
 يجتمع المجلس الطالبي بعد اإلنتهاء من عملية االنتخابات، وينتخب من بين أعضائه: ٥-٥

 نائب الرئيس، المقرر، وتحدد مهام بقية األعضاء بالتشاور.
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 :صالحيات المجلس )٦(المادة 
 عليها أعاله.يحق للمجلس استحداث مهام إضافية عدا المنصوص  ١-٦
ئح المجلس الطالبي جزئيًا أو كليًا إذا دعت الحاجة، وذلك بعد موافقة يجوز تعديل لوا ٢-٦

 .مجلس المعهد على التعديالت المقترحة وباعتماد مدير المعهد
 مدير المعهد عليها. اعتمادتدخل التعديالت حيز التنفيذ مباشرًة بعد  ٣-٦
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 :نظام انعقاد المجلس الطالبي )٧(المادة 
ينعقد المجلس بناًء على دعوة من الرئيس مرة كل أسبوعين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك،  ١-٧

 أو بناًء على طلب نصف أعضائه عقد اجتماع استثنائي لمناقشة ما يستجد من أعمال.
الدراسي، كما ُيسمح يحدد أعضاء المجلس مكان وزمان االجتماعات الالحقة خالل الفصل  ٢-٧

 بتغيير المكان والزمان في بداية الفصل الدراسي التالي.
تكون اجتماعات المجلس الطالبي العادية واالستثنائية قانونية بحضور أكثر من نصف أعضاء  ٣-٧

 المجلس، وتتخذ القرارات باألغلبية.
) ساعة في نفس ٢٤(بعد  عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، يعقد االجتماع في حال ٤-٧

المكان، ويشكل الحاضرون نصابًا قانونيًا شريطة أن ال يكون النصاب أقل من ثلث أعضاء 
 المجلس.

 يرجح القرار بصوت الرئيس.في حال تساوي األصوات  ٥-٧
يبدأ اجتماع المجلس باعتماد جدول األعمال ويحق لكل األعضاء مناقشة أي مسألة مطروحة  ٦-٧

 وتقديم مقترحاتهم.على جدول األعمال 
لمجلس أن يطلب في بداية االجتماع إدراج أي موضوع في جدول األعمال، يحق لعضو ا ٧-٧

 وذلك بعد موافقة المجلس.
في حالة االجتماع االستثنائي يقتصر جدول األعمال على المسائل التي عقد ألجلها  ٨-٧

 االجتماع.
تهاء من جدول األعمال، يتم إدراج ما دون االن –ألي سبب كان  –في حال انفض المجلس  ٩-٧

تبقى من مسائل في جدول أعمال االجتماع التالي وتعطى األولوية ما لم يقرر المجلس خالف 
 ذلك.

 
 

 :الجمعية العمومية )٨(المادة 
قى لتبادل تتألف الجمعية العمومية للمجلس من جميع طالب المعهد المسجلين، وتكون بمثابة ملت

واالستشارات مع المجلس، ويتم دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد من قبل رئيس  المعلوماتو  اآلراء
 المجلس مرة خالل العام الدراسي.
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 :حل المجلس الطالبي )٩(المادة 
 يحل المجلس الطالبي باستقالة أكثر من نصف أعضائه. ١-٩
و الضوابط يجوز إلدارة المعهد حل المجلس الطالبي في حال إخالله بأي من المواد أ ٢-٩

 الواردة في هذه الالئحة.
عند حل المجلس الطالبي، تحدد وكالة شؤون الطالب موعدًا النتخاب مجلس طالبي جديد  ٣-٩

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

 

************************************************ 
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************************************************ 
 

 هـ٠٩/١١/١٤٣٤المعهد في جلسته المنعقدة بتاريخ هذه الالئحة من قبل مجلس  تمت الموافقة على
 
 

 مدير المعهداعتماد 
 

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

 








