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 ضوابــط وإجــراءات المجالــس الطالبيــة 

ا:االمسمىاوالمرجعيةااإلداريةأوًلا

 
ادةا) ا(1مـ

يتكوناالســــــقاوالممراوالمرجعـيةااإلدارـيةاللماـلال االمعةـيةاةاـلامـعةااإلـمابا ـ  االر م اة ا

افيصلا لىاالنحوااآلتي:

اوممرهاالكليةاالمعنية،اويرت طاإدارًيااةعمي االكلية.اااا"،المالل االمعةياللكلية" .أ

ة"، .اب ــ ــعـ ام ــ ــالـ ــل ل ىا ــ ــل ا   يا ــ ــمــعة ال ــ ا ــل ــال ــم ــمــعب،ااا"ال ال بــــــــ ونا ــادةا اومــمــرها ــمـ

 ويرت طاإدارًيااةنائبارئي االالامعةاللش وناا كاديمية.

ادةا) ا:(2مـ

افياتم يقاأ كاباهذهاالضواةطايمص اةالتعريفاتااآلتيةاالمعانياالم ينةاقري اكلامنها:

اـلـمعـةي ا:اـلـماـلـل ا

ا

ماف  الة طابة ال؛اية    ــويح الُر ل  هو لجنة طالبية منتخبة عن طريق التصــ

ا لاوا   واأل ؛ــا   لتُقيق األهــفاا الموضـــــــُــة ب،ــفق اللـــــــوابطا ولقــ 

والقوانين المعمول ب،ــا لا الجــامعــة ونتــا  التعاي  العــالا بــالمما؛ــة  

 العربية السعودية.

ة مــــــــلــــــــ ــــــــ ا:الــــــــ
ا

ـــين    اـلجـنســـــ مـن  اـلجــــامـعــــة  يــــات  ـ ـا بــــم ــــفس  اـلمـقـيــــفول  بــــة  اـلطــا  وهـ  

 )الف ور واإلناث(ا ممن يفرسول لا أ ف برامج،ا األ اديمية.

با ــ  ا ــــــــ ــ ــنــــــــ ا:الــــــــ
ا

ـممــاـايــــت   يـ ـتيــــار  بــــايـنـتخــــا   ـــترا   اياـــــ ـ قال  لــــت  الــــفا  اـلطــــالــــح   ـهو 

 .من بين المراُين

ا:الـــــــمـــــــربــــــــــــ ا
ا

   مُــفدف لا هــفق اللـــــــوابط   الطــالــح الــفا لتوالر ليــت اـــــــرو  معينــة

 لتراي  نفست لعلوية المجاس الطالبا.لؤهات 

اةي النتخــ ا:المالمعا

ا

ــطال ـــ ــطالبالال  وـ ـــ ــات الفيـ ـــ ــن يُـ ـــ ــالتصويق ل،   ـ ـــ ــح لمراـ ـــ ـــ ــ  ال؛ايـ ـــ ـــ    ةـ

 لعلوية المجاس الطالبا.
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انيًاا ااا:اأه افاالمالل االمعةيث

 
ادةا) ا(3مـ

ا:يه فاالمالل االمعةياإلى

 لمـةاولـــــــلاةي االمل ـةاوإدارتياالكليـةاوالالـامعـة،اةهـ فاالتوالـــــــلاو ر ااآلرا اإيالـاداا .1

 والممتر اتالخ مةاالعمليةاالتعليمية.

 تعزيزاالمشاركةاوالتعاوناةي االمل ةاواإلدارةاوأ ضا اهيئةاالت ري . .2

ــااا .3 ــةاقضــــــــاي ــ م ــةافيا  ال ــ  ــةاالفع ــة،اوتشــــــاليعهقا لىاالمشــــــــارك ــ راتاالمل  ــةاق اتنمي

 المالتمعاالمحلي.

ســـــهقافياةنا امالتمعااتنم .4 يةامهاراتاالميادةاوالتصـــــاماوالمســـــ وليةال ماالمل ةمامماايا

  عةياقادرا لىاالمنافسةا المًيا.

 اكتشافاق راتاالمل ةاومواه هقاوتوجيههااالتوجيهاالمناسب. .5

تحميقاأقصــــىاوالمشــــاركةافياتنايقاا نشــــمةاالمعةيةاالفرديةاوالالما يةاوتنســــيمهااا .6

 الالامعيةاالمتا ة.ااستفادةام ااإلمكانات

ا  كـاباواللوائ االمعموماةهـاافياالالـامعـةاو ســــــ ا .7 ةاو مهقا لىااللتزاباـة ةاالملـ  تو ـي

 ا دا اوالتحصيلاالعلمياو س االتعاملامعاأ ضا االهيئةاالت ريسيةاوموظفياالالامعة.

 تنميةاول االمل ةالو نهقاوجامعتهقاوكلياتهق. .8

المًا اوبرو هااااالعضويةث

 
ا(ا4ادةا)ـمـ

ربــا العضــويةاا يحقالالميعا ل ةاالكليةاالمعنية،امم القاتصــ راةشــ نهقا موةاتات دي يةاالتح

 المالل االمعةياةالكليةاوفقاالشروطااآلتية:

 أنايكوناالمالبامنتاًماافياال راسةاةالالامعة. .1

 ألايملا  داالفصوماال راسيةاالمت ميةاللمالبا  افصلي ادراسيي . .2

 (.5(م األلا)3التراكمياللمالبا  ا)ألايملاالمع ما .3
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 ضوابــط وإجــراءات المجالــس الطالبيــة 

ا(ا5ادةا)ــم

 يا  ذاةالترتي اتااآلتيةافيماايخصا ضويةاالمالل االمعةي:

ــياكاملات  أامعاة ايةاالا .1 ــويةافياالمالل االمعةيا ابادراســـ ــيام ةاالعضـــ عاباال راســـ

ــاياايوتنته ــهةنهـ اســــــتمراراااا،تـ ــةا ــانيـ إمكـ ــايـــةمعا نهـ ــةا تىا المعةيـ ــال ا ــلااااالمالـ االفصــــــ

 .الصيفيال راسيا

 تنتهيا ضويةاالمالباةالمالل االمعةيافياالحالتااآلتية: .2

 انت،اء الفترف النتامية لمفف عمف المجاس. 2.1

 ة.ــــرج من الجامعـــالتخ 2.2

 الفصف الن،ا ا من الجامعة أو اينسُا  من،ا. 2.3

 زيارف الطالح إلى جامعة أ رس لفراسة لصف دراسا أو أ ار. 2.4

 أو نتيجة لعقوبة لأديبية أو دراسية. عاى طابت الفراسة بناء  عن  وقف قيف الطالح 2.5

 سمطا ضويةاالمالل االمعةيافياالحالتااآلتية:ت .3

 صفور أا  ؛  ضف الطالح لا أا من القلايا الماسة بالشرا أو األمانة. 3.1

 غيـا  علـــــــو المجاس يجتمـاعين متتـاليينا أو ال يـا  لاال ـة اجتمـاعـات غير متتـاليـةا   3.2

 مسبقا أو بعفر ي يت  قبولت من ِقَبف أغابية أعلاء المجاس.من دول عفر 

اـلة لا أعمـال المجاس بنـاء  عاى لوصـــــــيـة من ر يس المجاس   3.3 ــار ـة الفعـال  عـف  المشـــــ

 و ااا األعلاء.

ُـف الـطاـلح الفا   ولا ـ ف األ والا يرل  المجاس الطالبا لوصــــــــية لعمـيف ال؛اـية ـبأل  ي

 م؛انتا ويصفر قرار بفلك من قبف عميف ال؛اية.  يايت لا نتا ج انتخابات المجاس الطالبا  

فيا الةاا تذارا ضواأواأكمرام اأ ضا االمالل االمعةياةالكلية،ايحقاللعمي اأنايختارام اا .4

اةي اقائمةاالمل ة،االذي ايلونهقافياترتيباقوائقانتائجاالقتراعاللعاباال راســـــيانفســـــهاا

ــاـهااأســــــ وعاواـ  ام اا اأوااإل عنا  اتربــــــي ا لـ ةاإ ري اوإجرا االقتراعا عماـم ةاأقصــــ

 تاريخاال تذار.

ا
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ا(ا6ادةا)ــم

من االمتيازاتااآلتيةالعضواالمالل االمعةي:  تا

 ةماقةا ضويةاالمالل االمعةي. .1

 بهادةابكراةع اانتها افترةا ملاالمالل . .2

 اإللكترونيةاللمالل االمعةياةالالامعة.نشراملفهاالشخصيا لىاالصفحةا .3

مابادا لاالالامعةاأوا ارجها. .4  ا ولويةافياالتربي الل وراتاالمعةيةاالتياتا

 تمميلاالالامعةافيااللما اتاوالفعالياتادا لاالمملكةاو ارجها. .5

يصــرفالعضــواالمالل االمعةياا  لىامكاف ةاماليةا لىاةن انااباالتشــطيلاالمعةيماا .6

افيالئحةالـن و االمعبماويشـترطالصـرفاتللاالمكاف ةاأنايكوناالعضـوافا ًعاوةحسـباا

 أ ماماالمالل اوأنشمتها وامام ةا ضويته.

االمعةيةا المالال  ا:امهابراةًعا

 
ادةا) ا(ا7مــ

 المالال االمعةيةاوا تصالاتهاا لىاالنحوااآلتي: تكونامهاب

 ا تصالاتاالمالل االمعةياللكلية. (اأ)

 المل ةاومرئياتهقالعمي االكلية.نملاممتر اتا .1

تمميلا ل ةاالكليةافياالجتما اتاوالمناســ اتاتاتاالععقةاةالمضــايااا كاديميةاالتيا .2

اجهةادا لاالكليةاأوا ارجها. يِّ  تهقاالمل ة،ال ماأح

العملا لىاتنفيذاممتر اتاالمل ةاق راالمستماع،او لامشكعتهق،ام ا عماالتنسيقا .3

ماالايتعارضامعاأنامةاالكليةاوســياســاتها،اأوام ا عماال رامجاامعاالالهاتاالمعنية،اوة

 وا نشمةاالتيايشرفا ليهااالمالل االمعةياأواينفذها.

ـــهاـماتالا .4 ــاـيا التـح ـيات مواجـهةتـم يقااســــ واـجه التياالجتمـا ـية والمضــــ ا الشـــــــ اب تا

 .الالامعي المالتمع دا ل
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 .ود مهاامتاةعةاأنشمةاالنادياالمعةيادا لاالكلية .5

 .الكلية  ل ة ةي  تنش  ق  التي اإلبكالت  ل في اإلسهاب .6

 الكلية. فيباوالمسا  ةا)ا كاديمية،اوالجتما ية(الزمعئهقاالمع ال  ق تم يق .7

ـــنةالتولـي االمعرفـةاوتنميتهـا،اا .8 ا،اوةيـئةاـ ايــــ اامهنـيً ااتعليمـي  التعـاونالالعـلاالكلـيةامالتمعـً

 ميعامنسوةيها.واكتساباالمملاوا  ع اوالتعارفاوالتآلفاةي اج

المشـاركةافياتمويراال رامجاوالخمطاال راسـيةاةالكليةاةصـورةامسـتمرة،ام ا عماا  ذا .9

اـجاتاســــــو االعمـل،ا ا تـي ائجااـل راســــــاتاوال حوباالمرت مـةاـة اـةاقتراـ اتاالملـ ة،اأواةنـت

 التياترفعاللمالل ام اق لاأ ضائه،اأواأيافرداإ رالهالفةارسميةاةالكلية.

 باالتخصصية.ـاراتاالمالاــرامهـةالتمويـاتاالكليـودوراتاتخ باتخصصةاـع اأنشمـإ  .10

 .ةها الخالة السالعت ةالمالل االمعةيافي الخالة وا نشمة الخمط جميع توثيق .11

 ا تصالاتاالمالل االمعةياا  لىاللالامعة.اا (اب)

اةاــــــ االالامعــــــبارئيــــــاالنائــــــاتاوممتر اتهــــــةاةالكليــــــ االمعةيــــــلاإرا االمالالاــــــنم .1

 .ةـــ وناا كاديميــللشا

ــتناي .2 ــا نشم قـ ــا تياج تل ي التي ةـ ــالمل  اتـ ــتعزي ةه ف ة،ـ ــدوره زـ ــقافياالالامعـ ا ة،ـ

 المحلي. المالتمع ل تياجات المل ية ا  اا نشمةفضًعا

المشـاركةافياويـعاتصـورالخمةاا نشـمةاالمعةيةا لىامسـتوماالالامعة،اوالعملامعا .3

للمشـــاركةاالفا لةافياا نشــــمةاالمعةيةافياالكلياتاالمالال االمعةيةافياالكلياتاا

 و مادةاب وناالمعب.

االتمو يـةاتاتاا ثرااإليالـاةياا ا  مـام في المشـــــــاركـة  لى  ل ـةاالالـامعـة تشــــــاليع .4

 .المحلي والمالتمع  لىاالالامعة

ــة اإلبــــــراف .5 ــاةعـ ــ يق والمتـ ــ ة وتمـ ــة أدا  لتحســــــي  المســــــــا ـ ــال اا أنشــــــمـ االمالـ

 .المعةيةاةالكليات

لرأيا وماتمويراال رامجاا كــاديميــة،اواقترا ــاتا وماتحســــــي ا مليــاتاالتعليقاإةــ ا اا .6

 والتعلقافياالالامعة.

 .وممتر اتهق تمميلا ل ةاالالامعةاأماباإدارةاالالامعةالعرضاقضاياهق .7
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 الخمط جميع دوري،اوتوثيق ةشــــــكـل للمالل  الـ وريـة واللمـا ات الجتمـا ـات  مـ  .8

 .ةها الخالة السالعت المعةيافيةالمالل ا الخالة وا نشمة

اكلياتاالالامعة. مستوم  لى المالال االمعةية مع الخ رات ت ادم .9

ا،اا .10 ا،اوـ المـيً ا،اوإقليمـيً ــاةـهةامحلـيً العـملا لىاتنســــــيقاأوـجهاالتـعاونامعاالماـلال االمشــــ

 لت ادماالخ راتاوالستفادةام االتالارب،اوإجرا االشراكاتاالمممرة.

الكلياتامعةيةال المالال   امًسا:اتشكيل ااـوأدوارهااة

 
ادةا) ا(ا8مــ

اي:تالالاكليةا لىاالنحوفياكلايتشكلاالمالل االمعةيا

 ) عباأوا ال ات(ااالالن اوا  افمطأ ضا اإتااكانتاالكليةاٌتم باةرناماًلاادراسًيااوا  ًاااستة .1

م باةرناماًلاادراسًيااوا ً االلالنسي ا)المعباوالمال ات(.ا .2  ثمانيةاأ ضا اإتااكانتاالكليةاتا

اوا ـ الالن اوا ـ افمطااااٌتمـ باأكمرام اةرنـامجادراســــــيثمـانيـةاأ ضـــــــا اإتااكـانـتاالكليـةاا .3

 .) عباأوا ال ات(

للالنســــــي ا .4 وا ـــ ا ةرنـــامجادراســــــيا أكمرام ا مـــ با تا ــانـــتاالكليـــةا كـ إتاا ــا ا أ ضــــــ ا شــــــرةا

 باوالمال ات(.)المع

اثعثةاأ ضا ا  اكلامسارام امساراتاالسنةاالتحضيرية. .5

ك لافياالكلياتاو مادةاالســنةاالتحضــيريةاوال راســاتاالمســان ةاامالل ا عةياوا  اا .6 شــح يا

 يشملاالمعباوالمال اتاةاآللياتاالمذكورةافياهذهاالضواةط.

ا(ا9)ادةاـــم

غل يةاالتصـــويتاأ لىااااالمالل االمعةياةالكليةاةنا ًااا  ضـــا يتقاا تياراالمنالـــباالداريةاا

ا ضا االمالل .أم اق لا

ا(ا10)ادةاـــم

تربـي امنصـبانائبارئي اكوناتقاتربـي ارئي االمالل االمعةيام االمعب،افيا امفياا

اأواالعك .االمالل ام االمال اتا
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ا(ا11)ادةاـــم

ااآلتي:تتوزعاا دوارادا لاالمالل االمعةياةالكليةا لىاالنحوا

 :اآلتية ةا دوار يموب المالل االمعةي: رئي ا ▪

  اجتما اتاالمالل االمعةياةالكلية. إدارة .1

المل ـةا ا تيـاجـات إيصـــــــام  لى تمميـلاالمالل االمعةياأمـاباإدارةاالكليـة،اوالعمـل .2

 إلىاالمس ولي اةالكلية. وممتر اتهق

 .تنفيذها المالل اومتاةعةالتنسيقامعاةميةاأ ضا االمالل االمعةيافياويعاةرامجا .3

 .الالامعة في ا  رم المالل االمعةياوأ ضائهاةالكليات رؤسا  مع التوالل .4

ــا   لى الت كي  .5 ــواةط تعليمات ةات اع المالل  أ ضــ المعةيةاا للمالال  التنايمية الضــ

 للمالل . ا ساسية واللتزاباةالمهاب

مملاالكليةافياالمالل االمعةياا  لىا لىامستوما .6  الالامعة.يا

  ضورااجتما اتامالل االكليةاةناً ا لىاد وةام ا مي هااإتااتملباا مراتلل. .7

 :اآلتية ةا دوار يموب المعةي: المالل ا رئي ا نائب ▪

 .غياةها  االجتماع  ام المعةي، المالل  إناةةارئي  .1

 .المالل اوتنفيذها أنشمة تخميط  لى اإلبراف في المسا  ة .2

 .المعةي المالل  رئي  ق ل م  ةه يكلف ما تنفيذ .3

 اآلتية:اةا دوار يموب المعةي: المالل ا أمي  ▪

 ةمو  ها. المالل  أ ضا  الجتما اتاوال  وةاإليها،اوإةعغ أ مام ج وم إ  اد .1

 .المالل اوتوثيقاأنشمته جتما اتاامحضر ت وي  .2

 .الجتما ات ةموا ي  المالل  أ ضا  إةعغ .3

ــا،اا  فظ .4 وأربــــــفتهـ ــاتا ــا ـ الجتمـ ــايــــــرا المعةيااومحـ المالل ا ــ اتا ــتنـ ــةامســــ ــافـ اكـ

 .هــهاوأ تامــووثائم

 .للمالل  اإلداري ةالالانب الخالة المهاب تنايق .5

 ي.ــــــ االمعةـــــراراتاالماللــــذاقـــةاتنفيـــمتاةع .6

 اإلبرافا لىاإ  اداالمراسعتاالصادرةا  االمالل . .7

ــ قيقافواتيراالمالل اا .8 ــةت ــهاوممــاةمتهــااةحســـــــباا لــــــوماالمــالي امعاااومصــــــروفــات

 .رئي االمالل 
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 كونادوره:يو :المعةية ا نشمةاانسقم ▪

 .التخصصياومتاةعتهاانادياالكليةمعاشمةاا ناتنسيق .1

ــاركــةافياالنوادياالمعةيــةاا .2 االتــاةعــةااالعــامــةااتشــــــاليعاو ــكا عباالكليــةا لىاالمشـــــ

 لعمادةاب وناالمعب

 النادياالمعةياةالكليةاوتشكيله.أ ضا االتعاونامعاإدارةاالكليةال تيارا .3

 :اآلتية ةا دوار يموباإل عمي:اا المس وم ▪

افياتحميقاأه افاالمالل االمعةي. .1 قا سه   إ  اداالخمةااإل عميةاالتياتا

ــةاةــالمالل االمعةياللكليــة،ا .2 ــلاالجتمــا ياالخــالـــــ ااإلبــــــرافا لىامواقعاالتوالـــــ

 وتفعيلهااوالردا لىاالستفساراتاالتياتخصانشا اتاالمالل االمعةياةالكلية.

إنشــــا اقنواتاالتوالــــلاالعزمةالســــتم اماجميعاالممتر اتاوالصــــعوةاتاالتياتواجها .3

  ل ةاالكلية.

كلـيةاوـ ارجـها،اورفعامســــــتوماالو ياـة هميـتهافياالتعريفاـةالمالل االمعةياداـ لاالا .4

 تمويراالعمليةاالتعليميةاةالكلية.

  رضامخرجاتاالمالل االمعةياوإةرازاأنشمتهاوإنالازاته. .5

افيا لاالمشـكعتاالتياتعترضاالمل ةافياالكلية،ا .6 قا سـه  إ  ادامواداإ عميةاتو ويةاتا

اماوتللاوفقايــواةطااواإلبــرافا لىاجميعامم و اتاالمالل ،اوإ عناتهاوتصــاميمه

 النشرااآلتية:

 عف  نشر المُتويات المخالفة لاشريعة اإلسالميةا و ف ما يخفش قي  الجامعة. 6.1

ــاـيا غير الـ،ادـلةا وإـ ارلـ،ا بين الطاـبة لا أا وســـــــيـاة من  6.2  ايبتـعاد عن نشـــــــر القلـــــ

 وسا ف التواصف ايجتماعا.

لا؛ـتاـبات التا يت  نشـــــــرهـا عاى المواق   ايهتمـا  ـبالســـــــالـمة الا وـية واإلمال ـية  6.3

 اإلل؛ترونية الخاصة بالمجاس الطالبا.

ـمطــبوعــــات   6.4 ـلا  ــــف  اـلطـالـبا  واـلـمـجـاس  اـلجــــاـمعــــة  )اـــــــعــــار(  ـهويــــة  ـــمـين   للـــــ

 المجاس ولصاميمت.

ا(12ادةا)ــم

يالوزاللمالل االمعةياللكليةاتكليفاأ ضــائهاةمهاباأ رم،اكماايالوزالهاتشــكيلالالانام قتةاا

ام اةي اأ ضائهاأوام اغيرهقام ا ل ةاالكليةالتحميقاأه افاالمالل .ا
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ا اتح ي امهامهاوا  لىااالمعةي  لاالمال :اتشكيلسادًس

 
ا(13ادةا)ــم

اعااـــاةافياجميـــا االمعةيـــاالمالالااا ـــارؤسةام اـــاىاللالامعـــاياا  لـــا االمعةـــاوناالماللـــايتك

اكلياتاالالامعة.

ا(14ادةا)ــم

ــا يتقاا تياراالمنالـــباالداريةاا ــويتاأ لىاااالمالل االمعةياال لىاةنا ًااا  ضـ غل يةاالتصـ

ا ضا االمالل .أم اق لا

ا(15ادةا)ــم

ــي ارئي االمالل االمعةيا امفياا ــبااكوناام االمعب،افيااا  لىااتقاتربــ ــي امنصــ اتربــ

اأواالعك .انائبارئي االمالل ام االمال اتا

 (16ادةا)ــم

ا:المالل االمعةياا  لىاللالامعةا لىاالنحوااآلتيااتتوزعاا دوارادا ل

 :اآلتيةاةا دوار يموبالمعةياا  لىاللالامعة:اا المالل ا رئي ا ▪

 . ـــالمالل اتــاجتما  إدارة .1

 الالامعة.تمميلاالمالل االمعةياأماباإدارةا .2

إدارةاالالامعةاوأ ضــا ام االمالتمعاالمحليال راســةاقضــايااتخصاالشــ نا التوالــلامع .3

 ا كاديمياوالمالتمعيافياالالامعة.

 أدائها ومتاةعةامســــتوم المالال االمعةيةاوأ ضــــائهااةالكليات رؤســــا  مع التوالــــل .4

 .لها والمسا  ة وتم يقاال  ق

 إتااتملباا مراتلل.ارئي االالامعةم اا د وة  لى ةنا ًا الامعةالا مالل  اجتما ات  ضور .5

 اآلتية: ةا دوار يموب المعةياللالامعة: المالل ا رئي ا نائب ▪

 المالل االمعةيال ماتطي ه. إناةةارئي  .1

 .المالل اوتنفيذها أنشمة تخميط  لى اإلبراف في المسا  ة .2

 .المعةي المالل  رئي  ق ل م  ةه يكلف ما تنفيذ .3
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 :اآلتيةاةا دوار يموب المالل : أمي  ▪

االمالل اوال  وةاإليها. لجتما ات ا  مام ج وم إ  اد .1

 .المالل اال وريةاوأربفتها اجتما ات توثيق .2

ة نشـــــمةاا دائق ا عع إلةمائهقا لى المالل االمعةياةالكلية رؤســـــا  مع التوالـــــل .3

 .المالل االمعةياللالامعة

 .ةالمالل  الخالة ا  مامااإلدارية تنايق .4

 ة:اآلتياةا دوار يموباإل عمي:اا المس وم ▪

سهقافياتحميقاأه افاالمالل . .1  ويعاالخمةااإل عميةاالتياتا

 اإلبرافا لىاالموقعااإللكتروني،اومواقعاالتواللاالجتما ياالخالةاةالمالل . .2

 اإلبرافا لىامم و اتاالمالل ،اوإ عناتهاوتصاميمها. .3

 واإل عمية.التواللامعاجميعاالالهاتااإل عنيةا .4

 تم يقاال  قااإل عميالمالال االمعباةالكليات. .5

 (ام اهذهاالضواةط.11التمي اةضواةطاالنشراالواردةافياالمادةا) .6

 كونادوره:يو المعةية: ا نشمةاانسقم ▪

 تمييقاأدائهااةالتعاونامعا مادةاب وناالمعب.الكلياتاوةاا ن يةاالمعةيةمتاةعةا .1

 الكليات.ا نشمةاالمشتركةاةي اتنسيقا .2

 .العامةاوالتخصصيةاالمعةيةانوادي كاالمعبا لىاالمشاركةافياالاتشاليعاو .3

 (17ادةا)ــم

ــكيلا ــائهاةمهاباأ رم،اكماايالوزالهاتشـــ يالوزاللمالل االمعةياا  لىاللالامعةاتكليفاأ ضـــ

الالانام قتةام اةي اأ ضائه،اأوام اغيرهقام االمل ةالتحميقاأه افاالمالل .ا

ا  
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ا

ا: اتشكيلااللالاناالنتخاةيةاومهامهااوج ولةاأ مالهاااساةًع

 
ا:(18ادةا)ـمـ

ــات،ا ــاةـ ـلعـنـتخـ ــاا اـلـعـليـ ــةا اـلـلاـلنـ ــةا ــادـيـميـ ا كـ ــ ونا ـللشــــ ــةا ــاـمعـ اـلالـ رـئـي ا ــبا ــائـ نـ ــلا ــكـ شــــ ايا

اوي  والعم اانتخاةاتاالمالال االمعةيةاوا تمادانتائالها.

 (19ادةا)ــم

شكلااللالنةاالعلياالإلبرافا لىاانتخاةاتاالمالال االمعةيةاةحيكاتتكونام : (أ)  تا

ارئيًســـــاانائبارئي االالامعةاللش وناا كاديميةا .1

انائً االلرئي ااعبـــ وناالمـــادةابـــ ا مــ مي .2

مســـتشـــارانائبارئي االالامعةاللشـــ وناا كاديميةاا .3

الل  قاالمعةي

ا ضًواا

ا ضًواااةاــةاةالالامعــ االمعةيــرفاالمالالـمش .4

ا ضًواااادةاب وناالمعبالألنشمةاـوكيلا م .5

ــةا .6 يـ اـلمـعـة ــةا ا نشــــــمـ ــ ةا و ـ ــ ـيرا ــادةااامـ افـيا ـمـ

االمعبب وناا

ا ضًواا

ــرافا لىاانتخــاةــاتاالمالــال االمعةيــةافيهــاااا (با) ــكــلالالنــةافر يــةاةكــلاكليــةالإلبــــ شــــ اتا

 :ةحيكاتتكونام 

ارئيًســـــااةاـــ وناا كاديميــةاللشــلاالكليــوكي .1

اأ ضا ا(ااثني ام اأ ضا اهيئةاالت ري اةالكليةا2 ضويةا) .2

ــويةا) .3 ــحي اااغيراا(ا عبام 3 ضـــ ــويةااالمربـــ لعضـــ

االمعةياالمالل 

اأ ضا 

ا ضًوااام يراو  ةاا نشمةاالمعةيةافياالكليةا .4

ا

ا
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ا(20ادةا)ـم

 تكونامهابااللالنةاالعلياالإلبرافا لىاالنتخاةات،ا لىاالنحوااآلتي: (أ)

لعنتخـاةـاتاوالتهيئـةالهـااةـ ً اام االمالـال االمعةيـةاةكليـاتاالالـامعـةاوانتهـاً ا اإل ـ اد .1

اللالامعة.ةالمالل االمعةياا  لىا

 اإلبرافا لىااللالاناالفر يةالعنتخاةاتاةكلياتاالالامعة.ا .2

 المعةية. المالال  إلنالا اانتخاةات العزمي  والمعنوي المادي ال  ق رتوفي .3

 تكونامهابااللالاناالفر يةالعنتخاةاتاةالكليات،ا لىاالنحوااآلتي:ا (با)

 .المعةيالتربي اوالتصويتال تياراأ ضا االمالل اااإلبرافا لىا مليةا .1

وأنشــــــمتها،اونشــــــرهادا لا المالال االمعةيةاوأه افها ة همية تو وي ةرنامج إ  اد .2

ــلااإللكترونـيةاالمـتاـ ة،ا م ا عم اـل راســــــي الـعاب ـة اـية الكلـيةامع ــاـئلاالتوالــــ اوســــ

 وتللاةطرض:

ا.وبرو ها التعريفاةآليةاالتربي اوالقتراع -

ــار اوإةــ ا اا -  في وتفعيلهــاااالرأياوالمشــــــورةاالمعةيــةاالتعريفاةمفــاهيقاالتعــاوناوالتشـــــ

ا.ا كاديمياالالامعي المالتمع

 الكلية. مستوم  لى المعةي للمالل  أنفسهق تربي   لى المل ةا تحفيز -

 ات.ـــــاالعنتخاةــــةاالعليـــلامعااللالنــالتوال .3

 (21ادةا)ـم

ا الموا ي ااآلتية:النتخاةيةاأ مالهاافياالشهراا ومام اكلا ابادراسيا سباااللالان ت  أ

ا(ا2ا س وعا)ااإل عنا  االنتخاةاتاوة  ااستم اماأسما االمربحي 

ا(ا3ا س وعا)ااإل عنا  اأسما االمربحي اوإةعغاالمالاميعاالنتخاةيةاةذلل

ا(ا4ا س وعا)االتصويتاوالقتراعا لىاالمربحي ام اق  لاالمالمعاالنتخاةي

ــه،ا ــاـئ ـ ونـ اـلرـئـي ،ا ــ ا ــ يـ ـلـتحـ اـلمـعـةيا ـلـلمـاـلـل ا ا وما ــاعا االـجـتمـ

ا.اوالمس ومااإل عمي،ااالمعةيةااامنسقاا نشمةاوأمي االمالل ،اا

ا(ا5ا س وعا)

ــكيلـهالنـائـبارئي االالـامعـةاا رفعاأســــــمـا االمالل االمعةياوتشــــ

اللش وناا كاديميةا

ا(ا5ا س وعا)

ا(ا5ا س وعا)اتشكيلاالمالل االمعةياا  لى
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ا ــارا اتاالتربـــإجا:امنًاث ا ــ

 
ا(22ادةا)ــم

صوتاالايالوزاللنا باأن ااب.ــلافياالنتخـــالتوكياالهااوزـلمرب االوا  ،اولاياللمرةااااأكمرام اايا

ا(23ادةا)ــم

ــروطاالواردةافياالمادةا) (ام اهذهاالضـــواةطاالحقا 5لكلا البافياالكليةاتنم قا ليهاالشـ

أنايتقاتم يقا لباالتربــــ امرفًمااةهاالمســــتن اتافياالتربــــي النتخاةاتاالمالل ،ا لىاا

االعزمةام االمرب ابخصًيااولايالوزااتم يقا لباالترب ام اوكيلا  االمرب .

ا(24)اادةــم

ا.ينشراإ عنافت اةاباالترب اق لاالتاريخاالمح دالعنتخاةاتاةخمسةاأيابادراسيةا لىاا قل

ا(25ادةا)ــم

شترطالم ومااللالنةا الفر يةا ورا االترب ،اأناتكونامستوفاةالكافةابروطاالترب االواردةايا

 :وفًمااللخمواتااآلتية (ام اهذهاالضواةطاوتع ئةاكافةاالنماتجاالمملوةة،5فياالمادةا)

ــة تموب .1 ــة اللالن ــالةعغ الفر ي ــاريخ م   لىاا كمر يومي   عم المربــــــحي  ة  تمــ يمهقا ت

 .رفضهامعاإة ا االس بأوا  ل هق ق وم    التربي ، لملب 

ــيامعي (اا الفر ية اللالنة تموب .2 ــ ي ال رنامجادرسـ ةالةعغاكلامالمعاانتخاةيا)المعباالمنتسـ

 المربحي االمم ولي اللترب . ة سما 

 يومي  أو يوب النتـخاباومـكاـنهاـة اـ لاـكلاكلـيةا عم زـمان ةتـح ـي  الفر ـية اللالـنة تموب .3

 .يةةرامالهااا كاديم و  د الكلية  الق وتللاوفق

ا(26ادةا)ــم

ــا) سا ةا لىاا قلا لىاا (48يحقاللمرب اأنايسحباتربيحهاكتاةًيااق لامو  االنتخاةاتاةــــ

اأنايسلقا لباالنسحابابخصًيا.

ا

ا
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ا: ــارا اتا ملياــإجاتاسًع اراعــةاالقتـ

 
ا(27ادةا)ــم

الرما مليةاالقتراعاوالتصويتاتحتاإبرافااللالنةاالفر يةاةالكليةاوفقا االخمواتااآلتية:تا

 لتسـا  هق جي  ةشـكل محتوياتها ةالعمليةاالنتخاةية،اوقرا ة الخالـة والنماتج ا دوات جمع .1

 وناجحة. سلسة ةمريمة القتراع  ملية إجرا  في

ا(الناديقالعقتراعا،اةحسباأ  اداالمل ةاالمساللي افياكلاكلية.5ــاا2  دا) الكلية توفر .2

 القتراع،اويالباأنايحتوياالمحضرا لىاالمعلوماتااآلتية: سير  ملية فت  محضر كتاةة .3

 وقح بفاية ايقتراع وم؛انت. .3.1

 عفد المقترعين من واق  التساسف الرقما ألوراق ايقتراع. .3.2

 أسماء أعلاء الاجال الُاضرين عنف بفاية ايقتراع ولوقيع، . .3.3

 أا لبفيف يُفث لا أعلاء الاجنة وأوقالت. .3.4

 لعماية ايقتراع م  بيال السبح ومفف التوقف.أا لوقف يُفث  .3.5

 قفف المُلر لور انت،اء الوقح المُفد لعماية ايقتراع. .3.6

 أسماء أعلاء الاجال الُاضرين عنف قفف با  ايقتراع ولوقيع، . .3.7

 أا أ فاث أ رسا إْل وجفت. .3.8

  .ـالنا  ي  لى راعــالقت اتـةماق عـتوزي .4

ااآلتي:القتراعاسرياويكونا لىاالنحوا .5

 التأ ف من هوية النا ح. .5.1

سا  ر يس الاجنة الفرعية  ف نا ح ورقة اقتراع مختومة ومرقمة. .5.2  ي 

 يؤار لا  شف األسماء أما  اس   ف نا ح للمال عف  ل؛رار اينتخا . .5.3

 لعتمف البطاقة الجامعية أو البطاقة المفنية أو ر صة القيادف لاتصويح. .5.4

ا(.عص  04:00–ص  00 08)لترف ايقتراع يو  دراسا وا ف  .5.5  ر 

 (28ادةا)ــم

اا،اإتاامااتعذراإجراؤهاا ضورًيا.يالوزاإجرا ا مليةاالقتراعاالكترونيًا
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 )29) ادةــم

تنعمـ االلالـنةاالعلـياالعنتـخاـةاتا تىانهـاـيةا ملـيةاالقتراعافياممرا مـادةابــــــ وناالمعباا

التياتردام االلالاناالفر يةاااالشــــــكاومةالالامعة،اوتتولىامراق ةا مليةاالقتراعاوالنارافياا

اةالكلياتاوال تافيها.

ائـواتاوإ ـارزاا لـاإجرا اتا مليةافا ابًرا: اجـاعناالنت

 
ا(30ادةا)ــم

اتكوناإجرا اتا مليةافرزاا لواتاوإ عناالنتائجا لىاالنحوااآلتي:

ةطلقا مليةاالقتراعاةمفلاالصـــــناديقااارمحضـــــالاتموبالالاناالقتراعاةع االنتها ام اتوقيعاا .1

ــة،االتياتح دهاااللالنةا ــتن اتاإلىاقا ةاالفرزاالرئيســ ةصــــورةامحكمةاونملهاامعاكافةاالمســ

االفر يةالعنتخاةاتاة ا لاالكلية.

تمارسالالاناالفرزاالتياتشـكلهاااللالنةاالفر يةالعنتخاةاتاةالكليةافرزاا لـواتاوفًماالموا  ا .2

المملوباانتخــاةــه،ااالفرز،اوتعــ اأورا اال كــانــت:ا)تحتوياأكمرام االعــ دا ةــا لــةاإتاا اقتراعا

 أواغيرامختومةا،أواغيرامرقمة،ااأواتحتويا لىاإبارةات ما لىالا  ها(.

ال تعف،اااالعنتخاةات،اللفصـلافياليا ن اال تعفا وماورقةاالقتراع،اتحاماإلىااللالنةاالع .3

العنتخاةات.اليارئي االلالنةاالعاوفيا اماتعادماا لواتايرج االالانباالذيافيه

اي ونامحضراالفرزاويالباأنايحتويا لىاالمعلوماتااآلتية: .4

 م؛ال عماية الفرز وموعف البفء لي،ا .  4.1

 أسماء أعلاء لجنة الفرز عنف بفاية لت  المُلر مصُوبة بالتوقي  . 4.2

 عفد أوراق ايقتراع الموجودف لا صنفوق ايقتراع. 4.3

ف  لطابق عفد أوراق ايقتراع الموجودف لا الصــنفوق م  عفد  اإلاــارف إلى لطابق أو ع 4.4

 المقترعين من واق  التساسف الرقما ألوراق ايقتراع م  ذ ر الفروقا إل وجفت. 

 عفد أوراق ايقتراع الما اف. 4.5

 إجمالا األصوات التا  صف عاي،ا  ف مرا . 4.6

 أا أ فاث أ رسا إل وجفت. 4.7

 المُلر مصُوبة بالتوقي  .أسماء أعلاء لجنة الفرز عنف قفف  4.8
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 (31ادةا)ــم

ــرة،اا .1 اتعل انتيالةاالقتراعاوالفرزاةشـــــكلانهائياةع االنتها ام ا مليةافرزاا لـــــواتام ابـــ

اةع االتص يقا لىاالمحضر.

ــا، .2 ــ هم ــازماأ  ــ باتن حيد او  ــ  ربــــ ةي اما ــادماا لــــــواتا ــاماتع ــاراةينهمــااااافيا  ايتقاال تي

ا:يتللترتيباا وفًماا

 عفد من الو فات الفراسية.اجتياز أ بر  2.1

 فل دراسا.ــــف عاى أعاى معـــالُاص 2.2

 القرعة عنف التساوا لا المعيارين السابقين. 2.3

االمالل االمعةياةــالكليـةاا لعضــــــويــة الفــائزي     تتولىااللالنــةاالفر يــةاةــالكليــةااإل عن .3

ام ا عم:

ــماء الفا  ين لعايق 3.1 ــا ط اإلل؛ترونية المتا ة  اإلعالنات بال؛اية وعبر   لو ة لا أســـ الوســـ

 نفست. يو  ايقتراع بالموق  اإلل؛ترونا لا؛اية والجامعة لا

 الاجنة الفرعية بال؛اية قرار وإعالل لي،ا البح يجح النتيجةا عاى طعول  ال وجود لا 3.2

 .الطعول لقفي  من الاانا اليو  لا

اياـالمعةا ـاتاالماللـرا اتااجتما ـإج:احاديا شرال

 
 (32ادةا)ــم

ــا االمالل االمعةياالمنتخــباةــالكليــةاةــالتعــاونامعاوكيــلاالكليــةاللشــــــ ونا .1 يتولىاأ ضـــــ

ــا االمالل ا لعجتـماع والتهيـئة اإلـ  اد ا ـكاديمـية، ا وماةحضــــــورا مـي االكلـيةالتعريفاأ ضــــ

 .الحالي للعاباالالامعي المعةياة نفسهقاوتح ي االمساراوا ولويات

ا  لىاللالامعةاةالتعاونامعا مي ا مادةابـــــ وناالمعب،اايتولىاأ ضـــــا االمالل االمعةياا .2

لعجتـماعاا وماةحضــــــوراـناـئبارئي االاـلامـعةاللشــــــ وناا ـكاديمـيةالتعريفا والتهيـئة اإلـ  اد

 .الحالي للعاباالالامعي أ ضا االمالل االمعةياة نفسهق،اوتح ي االعمل

ا
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 (33ادةا)ــم

صاالجتماع ــا خصـ ــا االمالل اا يا المعةيا لىامســـتوماالكليةاأوا لىامســـتوماا وما  ضـ

االالامعةالتناوماالمويو اتااآلتية:

نتخبارئي االمالل ،او .1 ااالمعةيةا نشـــمةاااانســـقوم،ااوالمســـ ومااإل عمي،اوأمينه،اانائ هيا

 ةالتتاةع.ايهقام اةي اأ ضا االمالل االمعةيماةحيكايتقاالقتراعا ل

الموا  ا تويـ  التي للتفالـيل الم ينة المعةية للمالال  التنايمية الضـواةط ال ععا لى .2

  ضو كل وأدوار أه افها وفهق ويو ها م  المعةيةا،اوالت ك  المالال  ل رنامج وا ـساليب

 ا. ليهااو فاها ومس ولياتهاوالتوقيع المالل  في

ــيـةاالواردةاةهـذهاالضــــــواةطاللعمـلا ثيمـةو أســــــفـل في يالـباالتوقيع .3 االمهـاباا ســـــــاســــ

 ةمااجا افيها.

 وأولياته.ااالحالي تح ي امساراالعملافياالمالل اللعاباالالامعي .4

 توزيعاا دواراةي اأ ضا االمالل اوالمهاباالخالةايكلاوا  امنهق. .5

اـلـيوب .6 ــ ا ــ يـ ــ  ـتحـ ـلـعمـ ـــهرا اـلـمخصــــــصا الشــــ ـفيا ـمرةا أدـنىا ــ ا ـةحـ ــة،ا ــ وريـ الـ ــاتا ــا ـ االـجـتمـ

  ليها. والموافمة

 (34)اادةــم

الكليـةاأواالمالل االمعةياا  لىاللالـامعـةاا تكوناالجتمـا ـاتااـل وريـةاللمالل االمعةياـة

ا: لىاالنحوااآلتي

اينعم االمالل اة  وةام ارئيسهاو ضوراثلمياا  ضا امرةافياالشهراةح اأدنىاأدنى. .1

  لىاا قل. ا  ضا  ةنا ا لىا لبانصف استمنائي، ةشكل المالل العنعماد د وة يمك  .2

 شـرةا    يمل ل ما أمانةاالمالل  تلمت إتا اسـتمنائي، ةشـكل المالل العنعماد د وة يالوز .3

اللنماش.ا ممرو ة مواييع

هافياترؤسااجتمـا ـاتاالمالل ،اإتاالقاتســــــم اـلهاظروفـهاا .4 ةا ـن اـة يالوزالرئي االمالل ااإلـن

 راالجتما ات.اةحضو

ا(35ادةا)ـم

تخذ التي المرارات اجتما اتاالمالل االمعةيا لىامســتوماالكليةاأوا لىامســتوماا في تا

ااةــاإلجمــاع،اأواةــا غل يــة،اا ــيــة،اوتكوناالموافمــةا ليهــا:اإمــا االالــامعــةاتكوناةصــــــيطــةاالتولــــ

حتسبالوتارئي االمالل ا"ةصوتي ".  أواةع باالموافمة،اوفيا اماتساوياا لواتايا
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ا(36ادةا)ـم

ــةاةــا ــةاللمالــال االمعةي ــ وري ال ــاتاوالمالل الجتمــا ــاتا االمعةياا  لىاللالــامعــةاا الكلي

ا:اإلجرا اتااآلتية يالباأناتتضم 

 مناقشتها. يرغباا  ضا افي التي وا فكار ا  مامامتضمًنااالممتر ات ج وم .1

 الساةق،اوإقراره. الجتماع ال ععا لىامحضر .2

م مهااا  ضــا ااايالال ي ةاالت وا فكار  ضــواأواالممتر ات كل م  المرفو ة  رضاالتمارير .3 يا

 .أواأيام ا ل ةاالكلية

 بخص. كل مهاب المادب،اوتويي  الجتماع مويو ات مناقشة .4

 اجتمــاعاااأثنــا   ر ــهافي تق مــا كــل يحتويا لى ةســــــالــل الجتمــا ــات،اوال تفــا  توثيق .5

االمعةي. المالل  

 الجتما ات. محاير  لى التوقيع .6

انيا شر:ال االخمطاالتنفيذيةا  ماماالمالل اوأنشمتهام

 
 (37ادةا)ــم

ـع االمالل االمعةياللكلـيةاأواالمالل االمعةياا  لىاللاـلامـعةا مـةاـة نواع ـــمة يا ااا نشــــ

ــتميعاالمالل  ال رامج،االتيو ــي  تنفيذها يسـ ال يئةاالتعليميةاا كاديميةاوتمويرها،ا لتحسـ

ــة.اوفياكــلاا  وام،ايالــباأناا ــراالخمــةااااتحتوي عمامــ ةا مــلاالمالل االناــامي ــالــــ  ن

اا:الفصلية(ا لىاالمكوناتااآلتية أو )السنوية

 .اااسقاالنشاطاواله فامنها -

 .هاومكاناالتنفيذ فترة -

 .ذــــــالتنفي  ومــمس -

 .ذـــــــالتنفي را اتــــإج -

 .لتنفيذاالنشاط المملوةةا اإلمكانات -

 . ـااالمستفي يـاساريـةاقيـاست ان -

ا
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 (38ادةا)ـم

ــيقامع ــلية(االتياأ  هااالمالل االمعةياللكليةاةالتنسـ راجعاالخمطاالتنفيذيةا)الفصـ م يراا تا

ــلـية(االتي راجعاالخمطاالتنفـيذـيةا)الفصــــ عتـم ام االعمـي ،اكـمااتا ـــمةاالمعةـيةاةـها،اوتا اا نشــــ

المالل االمعةياا  لىاللالــامعــةاةــالتنســــــيقامعا ميــ ا مــادةابــــــ وناالمعبااأ ــ هــااا

عتم ام انائبارئي االالامعةاللش وناا كاديمية،اوتللاةه ف: الألنشمةاوتا

ــا ــ ةافياتنفيــذاالخمطاالتنفيــذيــةا)الســــــنويــةاا تمــ يق .1 اا-أواالشــــــهريــةاااا–الــ  قاوالمســـــ

اأواا س و ية(.ا

االممتر ةالع تياجاتاالفعليةاللمعباةالكليةاأواالالامعة.الت ك ام امناس ةاا نشمةا .2

ــالــــاتا ملاالمالل االواردةاةالمادةارققا) .3 ــمةامعاا تصــ ا(اا7الت ك ام امناســــ ةاهذهاا نشــ

 ةهذهاالضواةط.

الكال ا:االمصادراالماليةاللمالل االمعةياوإدارتها شرام

 
 (39ادةا)ــم

ــةاةهاايكوناللمالل االمعةياةالكلـيةاميزانـيةاا اا- عماالعاباال راســــــياالالامعياا-مالـيةا الــــ

ــةا معتم ةام امالل االكليةاالمعنية،اويكوناللمالل االمعةياةالالامعةاميزانيةاماليةا الــ

معتم ةام انائبارئي االالامعةاللشـــــ وناا كاديمية،ااا- عماالعاباال راســـــياالالامعي-ااةه

لكليةاوالالامعةا لىازيادةااوفياكلاا  وام،ايعملاأ ضـا االمالل االمعةيا لىامسـتوماا

 اآلتية: المصادر مواردهقاالماليةاوفقايواةطالن و االمعباولئحتهام ا عماأنواع

 ال  قاالمم بام الن و االمعباةعمادةاب وناالمعب. .1

 ال  قاالمم بام اميزانيةاالالامعة. .2

 ات.ـــــاتاوالت ر ـــاله  .3

 االمالل االمعةياللكلية.رسوباال وراتاالت ري يةاالتياٌيميمهاا .4

ــال اا إـقاـمةاالمـعارض .5 ــرـكاتاالتســــــويمـيةاـة اـ لاالكلـيةامـماـةلادفعارســــــوباـمالـيةالصــــ اللشــــ

  .الن و االمعب
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ا

  ملاالمالال االمعةيةا :اتمييقراةعا شرال

 
 (40ادةا)ــم

ــتخ اب الذاتيا  ماله ةالتمييق يموب أن المعةي المالل   لى  للمياس منامة إلية ةاسـ

دائق،ا ةشــكل نشــا ه نو ية وتحســي  الســاةمةافياأدائه نماطاالضــعف والتمييقمالتعفي

اوفياكلاا  وام:

ســــــهقاهــذااالتمييقافياتحــ يــ  .1 ا نــ اتنفيــذا الموجودة والضــــــعف الموة نمــاط يالــباأنايا

ت ع التحسينها.ا أنشمةاالمالل ،اواإلجرا اتاالتيايالباأناتا

 م  والســــتفادة   اأنشــــمةاالمالل اايالباأنايكشــــفاالتمييقا  امســــتوماريــــااالمل ة .2

 .أنشمةاالمالل ،االمادمة في جوانباالمصور ومعالالة الموة جوانب لتعزيز مع ااتهق

ــحةاا .3 ــراتاأدا اقياساوايـــ ــم االتمييقاالذاتيا  ماماالمالل االمعةيام بـــ يالباأنايتضـــ

االكليـةلكـافـةاأ مـالـهاةـالكليـةماممـل:ا ـ داالم ـادراتاالتياقـ مهـااأ ضـــــــا االمالل المعباا

أواللالـامعـة،او ـ داالمســــــتفيـ ي ام اأنشــــــمـةاالمالل االمعةياوم ـادراتـه،اوغيرهـاام اا

 م براتاالمياس.

 المعةي الختامياللمالل  :االلما االخام ا شر

 
 (41ادةا)ــم

يعملاأ ضـا االمالل اااإدارةاالكلية،اكما يعملاأ ضـا االمالل االمعةياةالكليةاةالتنسـيقامع

ا مادةابــ وناالمعب،عامشــرفاالمالال االمعةيةاوللالامعةاةالتنســيقامالمعةياا  لىاا

 :التالي الجتماعاالختاميا  ماماالمالل اةنهايةاالعاباال راسيماةه فاتحميق تنايق  لى

  عماالعاب.المعةيااتم يقاتمريرانهائيا  ماماالمالل ا .1

نتـــــائجاال راســـــيامـــــ ا ـــــعما ـــــرضااالعـــــاباالماللـــــ ا ـــــعماأدا امســـــتومااســـــتعراض .2

االمل ـــةاةميـــاباأ ضـــا االماللـــ اةتنفيـــذامهـــامهقااقنا ـــةامـــ ماتمـــي (ااســـت انةا)إلكترونيـــة

 وتحميقاأه افاالمالل .

 المعةياوتالارةهق. المالل  أ ضا  توثيقا  رات .3

  ا .ــــالنال صــرضاقصــ  .4
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 م االمالتمعاا كاديمي. رسمية بخصيات د وة .5

الةافياأ ماما تكريق .6  المالل .المل ةاتويااإلسهاماتاالفع 

اال ا مةا نشمةاالمالل االمعةيا عمافترةا ملهام االمالتمعاالمحلي. الالهات تكريق .7

ــهادات من  .8 ــخا  ل عض تكريق بـ ــا  ةا العون تم يق دوٌرافي لهق كان الذي  ا بـ والمسـ

 للمالل افياأدا اأ ماله.ا

ا(42ادةا)ـم

ــا االمالل اا ـن اانتـها افترةاأ ـماماالمالل االمعةي ــلقاأ ضــــ ســــ  الجتـماع في ـةالكلـية،ايا

 فترة  عم إنالازه مااتق تعك  التي وا دواتا الوثائقاوالســــالعتا الختاميالعمي هااأهق

ســـلقاأ ضـــا االمالل االمعةياا  لىاةالالامعةافياالجتماعاا  مل المالل االحالي،اكماايا

 التي وا دواتا الختاميالنائبارئي االالامعةاللشــ وناا كاديميةاأهقاالوثائقاوالســالعتا

االوثائق: تلل إنالازها عمافترةا ملاالمالل االحالي.اوم  مااتق تعك 

ا.تنفيذها تق التي المعةيماالنشا ات المالل   مط -

ا.واجهتاأ ضا االمالل اوسا لاالتطلبا ليها التي التح يات -

ات.اـــالجتما  رـــمحاي -

ا.وقصصاالنالا  الالي ة الممارسات توثيق قائمةا  -

ا.التياأجراهااالمعبا عماالعاباونماتجاالست اناتال حوبا -

االعاب.  عم ةالل ارها المعةي المالل  قاب والنشراتاالتي الممويات نسخ -

ا(43ادةا)ـم

ــيراهــذهاالضــــــواةط،اويتقامراجعــةاا اهــاوتحــ يمهــذهاالضــــــواةطاالمالل االالــامعــةا قاتفســــ

 .كلاثعباسنواتا

 ؛ تم بحمد الله وتوفيقه ؛؛ ؛ 



 

For 




