Student affairs/ Student activities
شـــؤون الطــلبـــــــة  /األنشـطــة الـطـالبـيــة

دلـيـل

المجلس الطالبي لجامعة صحار

المجلس الطالبي
 -1تعريف:
هو تجمع طالبي منظم يقصد به العمل الجماعي لصالح جميع الطلبة المنتخبين من قبل زمالئهم ليكونوا ممثلين
عنهم في توجيه وقيادة النشاطات الطالبية بغية تحقيق األهداف المنشودة .والمجموعات الطالبية تشكل المجلس
الطالبي و رؤساؤها هم أعضاء المجلسس الطالبسي الس ين يقسررون بسرامش األنشسطة الطالبيسة بعسد عرضسها علس
المشرفين المسؤولين عسن األنشسطة .يعمسل المجلسس الطالبسي ،ضسمن األطسر واألنظمسة المعمسول بهسا فسي جامعسة
صحار وتوجيهات وتعليمات وأنطمة وزارة التعليم العسالي المتعلقسة بهس ا الشس ن .وتقسوم فلسس ة المجلسس الطالبسي
عل إشرا ك الطالب وإعطائه جزء مسن المسسؤولية ااداريسة داخسل محسيط الجامعسة ،كسي يتبنس وزمسالء تحديسد
الرغبات وحل المشكالت التي قد تعترض مسيرتهم التعليمية بااضاف إل المشاركة في وضع برامش األنشطة
الطالبية من خالل طرحها عل المجلس ومن ثم مناقشتها.
 -2األهداف العامة للمجلس الطالبي:
خلق بيئة أخوية تعاونية بين طلبة وطالبات الجامعة.
تشجيع وإشراك الطلبة والطالبات عل العمل التطوعي من خالل األنشطة االجتماعية والبرامش الثقافية التي
تنظمها شؤون الطلبة والعمل عل نشر الوعي ب همية ه ا النشاط بين جميع الطالب.
تنمية وتشجيع المواهب المتعددة عند الطلبة.
التشاور والتنسيق المستمر فيما بين الجماعات الطالبية وإدارة الجامعة ،بهدف تحقيق األهداف المنشودة
تهيئة الطلبة ليصبحوا قادرين عل اتخا القرارات وحل المشكالت التي تواجههم أثناء أداء عملهم
الجماعي.
تنمية وبناء فكر البحث واالبتكار والمشاركة بين الطلبة.
تدريب الطالب عل االعتماد عل أن سهم ،وتعويدهم حب النظام لت هيلهم للعمل وفق نظم وبرامش معينة
وأهداف موحدة.
كشف الميول والمواهب والقدرات لدى الطالب وتنميتها واكتساب خبرات ومهارات جديدة.
تلبية الحاجات االجتماعية للطالب ،وهو في المقابل يساعد عل التخلص من بعض المشكالت الن سية
كالقلق واالضطراب والخجل والتوتر الن سي.
توعية الطلبة والطالبات ب همية التعليم ال اتي.
تعويد الطلبة عل ممارسة النقد البناء والنقد ال اتي لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.
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 -3الهيكل التنظيمي للمجلس:
يبين الشكل ( )1أدنا الهيكل التنظيمي للمجلس الطالبي بجامعة صُحار.

شكل ( :)1الهيكل التنظيمي للمجلس الطالبي

ويت لف المجلس من:
رئيس المجلس ،ويتم تعيينه عن طريق انتخابه من قبل جميع الطلبة.
أمين سرالمجلس :ويتم تعيينه من قبل الهيئة ااشرافية للمجلس.
اللجان الطالبية للمجلس ،وتت لف من:
 اللجنة المالية واادارية.
 لجنة التخطيط والمتابعة.
 لجنة الصحافة وااعالم.
 -4اإلشراف على المجلس :
تعتبر الهيئة ااشرافية عل المجلس الجهة المناط بها مسؤولية ااشراف عل سير المجلس الطالبي وأدائه
خالل دورته الكاملة وهي عام دراسي ،وتت لف الهيئة ااشرافية للمجلس من:
مدير دائرة األنشطة الطالبية.
مشرفي أنشطة طالبية (عدد  2أو أكثر)
رئيس المجلس الطالبي.
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 -5سكرتارية المجلس الطالبي :
تعتب ر سكرتارية المجلس األداة التي من خاللها يتم تن ي قرارات المجلس كما أن رئيس السكرتارية يدعو
الجتماعات السكرتارية ،وتتكون السكرتارية من خمسة عشر عضواً يمثلون الجماعات الطالبية ،يتم تكلي هم
من قبل اللجنة ااشرافية .وتتخ القرارت داخل السكرتارية باألغلبية المطلقة ( )1+ %50وب سلوب شوروي
ديمقراطي .تعقد السكرتارية اجتماعات دورية حسب الظروف التي يدعو لها االجتماع و لك باكتمال أعضاءها
أو بتواجد عشرة أعضاء عل األقل داخل االجتماع .تتابع السكرتارية البرنامش العام للمجلس وتن ي من خالل
االجتماعات الدورية.
وتنحصر مهام السكرتارية في:
ااعداد والتحضير الجتماعات المجلس الطالبي واللجان التابعة له.
القيام بكافة أعمال التنسيق بين المجلس وشؤون الطلبة.
تقديم المقترحات والتوصيات بالقرارات التي ينبغي أن يتخ ها كل من المجلس الطالبي واللجان التابعة له.
تدوين محاضر اجتماعات المجلس الطالبي واللجان التابعة له.
إعداد ااعالنات والنشرات الخاصة باألنشطة أو االجتماعات التي يعقدها المجلس واللجان الطالبيسة التابعسة
له.
متابعة تن ي القرارات.
أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو شؤون الطلبة.
 -6االجتماعات الطارئة:
في الحاالت الطارئة وخارج نطاق دورات المجلس االعتيادية ،يدعو المجلس لعقد جلسة غيراعتيادية لدراسة
الموضوعات الطارئة التي تهم الطلبة وبعد االت اق عل أي أمر منها يتم رفعها إل شؤون الطلبة التي تقوم
بدراســتها ورفعها إل إدارة الجامعة.
 -7مهام المجلس الطالبي:
المشاركة في مراجعة ااطار العام لتن ي سياسة المجلس وتحقيق أهدافه.
المساهمة في وضع الخطط السنوية الالزمة لألنشطة الطالبية.
المشاركة في تنظيم حمالت التوعية العامة للطلبة.
تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة وبناء شخصيتهم المتوازنة من خالل الدورات التدريبية.
تنمية مهارات الطلبة في الحوار والت اهم وسماع الرأي اآلخر واحترام أصحابه.
إ كاء روح التنافس اايجابي بين الطلبة من خالل المشاركة في عضوية المجلس.
تعزيز روح التعاون وم هوم العمل الجماعي بين الطلبة.
العمل كحلقة وصل بين الطلبة وشؤون الطلبة ومن ثم إدارة الجامعة لتوثيق الروابط المهنية بينهم.
المساهمة باالقتراحات لتطوير برامش الخدمات الطالبية والتوسع في األنشطة في المجاالت
العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية.
دراسة قضايا الطلبة واقتراح الحلول المناسبة لها وتقديمها للجهات المختصة في الجامعة.
دعم أنشطة العمادة نحو خدمة المجتمع.
تنظيم وإدارة العمل فيما بين الجماعات الطالبية المختل ة .
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 -8مهام ومسئوليات شؤون الطلبة:
يقوم مدير دائرة األنشطة الطالبية بتشكيل هيئة إشرافية عل المجلس تضطلع بمهام التخطيط ووضع األطر
والقوانين التي تحكم عمل المجلس ورصد مسيرته وتقويم تجربته.
يعقد مدير دائرة األنشطة الطالبية (أومن ينوب عنه) لقا ًء عاما ً مع جميع الطلبة يشرح فيه نظام المجلس
وأهميته ومهامه وطريقة اختيار أعضائه.
بعد إتمام عملية فرز األصوات وانتخاب رئيس المجلس ،يقوم مدير دائرة األنشطة الطالبية بالتعاون مع
الهيئة ااشرافية بااعالن عن رئيس المجلس الطالبي وأمين سر المجلس.
بعد إعالن رئيس المجلس وأمين السر ،يتم تعيين سكرتارية المجلس والمكونة من رؤساء الجماعات
الطالبية واللجان التابعة للمجلس بعد إتمام عملية انتخاب الجماعات.
يوجه مساعد الرئيس لشؤون الطلبة أو من ينوب عنه ،خطاب تهنئة للطالب وولي أمر عل اختيار رئيسا ً
للمجلس الطالبي.
يتم عقد اجتماع افتتاحي بين كل من الهيئة ااشرافية وأعضاء المجلس المختارين من الطلبة يتم فيه ما يلي:
 إيضاح دور المجلس وأهميته إنشائه.
 شرح نظام المجلس والتعريف ب ساليب النقاش وأدب الحوار.
 تحديد وإعالن الهيكل التنظيمي للمجلس ومهامه.
يرفع رئيس المجلس بعد كل جلسة إل مدير دائرة األنشطة الطالبية محضر الجلسة متضمنا ً ما تم مناقشته
من الموضوعات والتوصيات والقرارات التي اتخ ت حيالها من قبل المجلس.
كما تباشر الهيئة ااشرافية دراسة التقارير بمشاركة مساعد الرئيس لشؤون الطلبة واتخا القرارات
المناسبة حيالها والتي تتضمن المصادقة عل الدور المنوط بالمجلس والمتمثلة في حل قضايا الطلبة
ومشكالتهم وتبني مقترحاتهم التطويرية ودراسة برامش األنشطة الطالبية.
 -9رئيس المجلس الطالبي:
أن يكون رئيس المجلس من الطلبة المشهود لهم بالتميز األكاديمي والخلقي والسلوكي والقدرة عل الحوار
والتعبير عن الرأي بين زمالئه ومعلميه.
وتكون مسؤوليات رئيس المجلس الطالبي هي:
االهتمام بتن ي برامش األنشطة التي تعمل عل توثيق العالقة بين الطلبة والجامعة.
طرح ومناقشة بعض الظواهر المختل ة التي تنتشر بين الطلبة.
مناقشة ما يواجهه الطلبة من مشكالت تعليمية أو اجتماعية ورفعها إل شؤون الطلبة للمساهمة في حلها.
المساهمة في ت عيل األنشطة الطالبية داخل الجامعة.
دراسة ومناقشة مشكالت الطلبة والمساهمة في حلها.
 -11أمين سر المجلس:
يعتبر أمين سر المجلس الشخص الثاني بعد رئيس المجلس ويتم تعيينه من قبل الهيئة ااشرافية للمجلس بعد
انتخاب الرئيس .في غياب رئيس المجلس ،يحق ألمين السر إدارة شؤون المجلس وتسيير أعماله و لك بتكليف
من الهيئة ااشرافية للمجلس.
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 -11آلية عمل المجلس:
يعقد المجلس جلسة واحدة اعتيادية كل شهر لمناقشة البرامش والمقترحات المقدمة إليه .إ ا رغب المجلس
استضافة أحد المسئولين من داخل الجامعة أو خارجها ،فيتم التنسيق ل لك .عن طريق شؤون الطلبة .يتم رفع
الموضوعات المراد عرضها عل المجلس والمقدمة من الطلبة من خالل رئيس الجماعة .يتم اتخا توصيات
المجلس في أي موضوع يطرح للنقاش من خالل تصويت األغلبية ،وعند تساوي األصوات يغلب ال ريق ال ي
فيه الرئيس.
يرفع رئيس المجلس محضر الجلسة لمدير دائرة األنشــطة الطالبية للمصادقة عليه ووضع توصياته موضع
التن ي بالتعاون مع الهيئة ااشرافية .يقوم مساعد الرئيس لشؤون الطلبة بالمصادقة عل القرارات التي يتخ ها
المجلس وإجازتها.
 -12عملية االنتخاب:
تنظم شؤون الطلبة في ال صل الدراسي الثاني من كل عام دراسي لقا ًء طالبيا ً خاصا ً بترشيح رئيس المجلس
الطالبي .حيث يقوم الطلبة بانتخاب ممثليهم لالنضمام في عملية الترشيح النتخاب رئيس المجلس الطالبي .إن
الهدف من عملية الترشيح وانتخاب رئيس المجلس ،هو إعطاء الطلبة ال رصة في عملية االنتخاب وتدريب
الطلبة عل العمل في نظام مؤسسي وتربيتهم عل المنافسة الشري ة واختيار األنسب واألصلح واحترام مكانة
الزميل اآلخر المنافس ،والعمل بروح ال ريق الواحد والمشاركة ال اعلة ،وتحمل المسؤولية نيابة عن اآلخرين.
يتم ااعالن عن الترشح لمنصب رئيس المجلس في الوسائل المتاحة بالجامعة عن طريق لوحات ااعالنات،
واللوحة االكترونية ،وغيرها من سبل التواصل مع الطلبة ،وفق الشروط واألنظمة المعمول بها في الجامعة.
يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم لمنصب رئيس المجلس الك اءة واألمانة والخلق وسعة األفق والقدرة عل
إدارة وتسيير أعمال المجلس وحسن التعامل مع الجماعات الطالبية المختل ة.
تتم االنتخابات أوالً عل مستوى طلبة الجامعة بحيث يختار طالب الجامعة مرشحيهم ثم يقوم المرشحون
بانتخاب الرئيس ،وت تي االنتخابات ال رعية النتخاب أعضاء المجلس الجماعات الطالبية المكونة للمجلس .ثم
انتخابات أعضاء الجماعات الطالبية كخطوة أخيرة النتخاب رؤساء الجماعات الطالبية.
تتم عملية الترشيح عن طريق ترشيح الطلبة الراغبين وتعبئة االستمارة الخاصة ب لك واجتياز المقابالت
واالختبارات الخاصة بالترشح لمنصب رئيس المجلس الطالبي .ويقوم المترشحون باعداد برنامجهم االنتخابي
ويتم اتاحة ال رصة لهم لعرض برنامجهم عل طلبة الجامعة وإعطائهم ال رصة لاللتقاء بطلبة الجامعة في
برنامش تعد شؤون الطلبة ويتم اتاحة ال رصة فيه لجميع المترشحين .يشترك جميع الطلبة المرشحين في
انتخاب رئيس المجلس بطريقة االنتخاب أو االقتراع ثم يصبح عضوا في المجلس وينص نظام االنتخاب عل
أن المرشح ال ي يحوزعل أكبر األصوات يكون رئيسا للمجلس الطالبي .كما تتم عملية ترشيح أمين سر
المجلس بتعيين من اللجنة ااشرافية .ويتم تشكيل رؤساء الجماعات الطالبية حسب النظام المتبع وهو الترشيح
من قبل أعضاء الجماعة ن سها .وتشكل الجماعات الطالبية المجلس الطالبي ،ال ي له مقر ،وتتم مناقشة جميع
القضايا المتعلقة بالطلبة وكل ما يستجد من األمور وكل ما يختص بالطلبة سواء من األنشطة الثقافية والتعليمية
وغيرها.
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 -13لجان المجلس:
يت لف المجلس الطالبي من ثالث لجان تقوم عل عملية التنظيم والتخطيط والمتابعة لجميع المواضيع الخاصة
بالمجلس ،كما وتشارك اللجان في رسم مسيرة المجلس ومناقشة المقترحات والبرامش المقدمة من الجماعات
الطالبية .كما وتعن لجان المجلس بوضع ومناقشة الموازنات المطلوبة للبرامش وال عاليات المقدمة من
الجماعات الطالبية ،وتتكون لجان المجلس من اللجان التالية:
لجنة الصحافة وااعالم
اللجنة المالية واادارية
لجنة التخطيط والمتابعة

 .1331لجنة الصحافة واإلعالم:
تعن بالتنظيم وااشراف عل مطبوعات الطلبة من المقاالت والتصميم والطباعة .كما يتمثل الدور األساسي
له اللجنة في إبراز جميع ال عاليات واألنشطة الطالبية ،ويتحقق ه ا من خالل ربط المجلس بمجتمع الجامعة
والمجتمع الخارجي من خالل التغطيات ااعالمية .وتهدف اللجنة إل صقل وتنمية مواهب الطالب من خالل
العمل ااعالمي .كما وتعمل عل توجيه الطالب من خالل إبراز األنشطة التي تناسب مواهبهم وتطلعاتهم.
وتعمل اللجنة عل إبراز ال عاليات المقامة داخل شؤون الطلبة .وتسع اللجنة بشكل دائم إل تطوير وتحديث
الجانب ااعالمي بالمجلس ،واالست ادة من مهارات بعض الطلبة في المجال ااعالمي من الجماعات الطالبية
المختل ة.
 .1332اللجنة المالية واإلدارية:
تقوم اللجنة المالية عل تنظيم أعمال المجلس ودراسة البرامش المقدمة من الجماعات الطالبية والموازنات
الخاصة بها .كما وتشرف اللجنة عل أعمال المجلس اادارية ووضع برامش االجتماعات والقرارات المتخ ة
حيال القضايا المطروحة في كل اجتماع.
 .1333لجنة التخطيط والمتابعة:
تهدف لجنة التخطيط والمتابعة إل تحقيق الك اءة وال اعلية في أداء وأعمال المجلس .وتهدف إل ترسيخ م هوم
التخطيط لدى االطلبة واالبتعاد عن العشوائية في التن ي  .وتقوم اللجنة بوضع المنهجية للمجلس في عملية تن ي
األعمال المطلوبة.
 .1334الجماعات الطالبية المكونة للمجلس الطالبي:
يتكون المجلس الطالبي من عدد من الجماعات الطالبية والتي يمكن أن تختلف أعدادها ومسمياتها من عام إل
آخر نتيجة ارتباطها بميول واتمهامات الطلبة والتخصصات التي يدرسونها .ويتم اعتماد قائمة بالجماعات
الطالبية في كل عام.

7

 -14االستمارات الخاصة بالمجلس الطالبي:

شــــــــؤون الـــطـــلـبــة

طلب الترشح لرئاسة المجلس الطالبي
اسم الطالب /الطالبة..........................................- :

الرقم الجامعي............................................. :

الكلية ............................................................ :المستوى الدراسي........................................ :

نبذة عن المترشح
نبدة من السيرة الذاتية( :يمكن إرفاق السيرة الذاتية لمن أراد)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
المهارات( :المهارات التي يتمتع بها الطالب)
........................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................
خبرة الطالب( :الخبرات المختلفة التي سبق وخاضها الطالب)
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........
األنشطة التي شارك فيها:
........................................................................................................................... .....................
مالحظات شؤون الطلبة:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
التاريخ ................/......... /........ :

الختم............................................. :
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شــــــــؤون الـــطـــلـبــة

طلب تأسيس جماعة طالبية
الفاضل /مدير دائرة األنشطة الطالبية المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا ،وبعـــــد،
نتقدم إليكم بطلب ت سيس جماعة طالبية تحت مسم (  ) ....................................................و لك ضمن جماعات
األنشطة الطالبية المسجلة بالمجلس الطالبي لممارسة األنشطة الطالبية ،وسيكون نشاط الجماعة ضمن مجال تنمية المهارات
والمواهب التي يتمتع بها أعضاء الجماعة ،كما ونؤكد لكم أن الجماعة ستكون ملتزمة باألنظمة والتعليمات المنظمة لعمل المجلس
الطالبي والجماعات الطالبية.
وتقبلوا فائق االحترام.
أهداف الجماعة( :يمكن ااضافة إل القائمة عند الحاجة)
.................................................................................. .1
.................................................................................. .2
.................................................................................. .3
.................................................................................. .4
.................................................................................. .5
.................................................................................. .6
.................................................................................. .7
.................................................................................. .8
األعضاء المؤسسين للجماعة:
هاتف.......................:
التوقيع ............................
ااسم .............................:
هاتف.......................:
التوقيع ............................
ااسم .............................:
هاتف.......................:
التوقيع ............................
ااسم .............................:
_______________________________________________________
رأي المشرف عل النشاط:
................................................................................................................................................
..................................................................................... ...........................................................
..............................................................................................................
رأي مدير دائرة األنشطة الطالبية:
...................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................
(مدير األنشطة الطالبية)
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شــــــــؤون الـــطـــلـبــة

استمارة تقييم مترشح للمجلس الطالبي (المقابلة)
المعلومات العامة عن المترشح
التاريخ:

االسم:
المنصب المتقدم له:
الرقم الجامعي
الكلية والقسم:
تقييم المترشح
البند

1

2

3

4

 -1المعلومات المتعلقة بالمهارات الخاصة بالمنصب
 -2الخبرة المرتبطة (بالمنصب)
 -3التعليم أو التدريب المرتبط (بالمنصب)
 -4روح المبادرة
 -5مهارات االستماع /االتصال
 -6السلوك
 -7الرغبة في الوظي ة  /الشركة

نقاط قوة المترشح:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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نقاط ضعف المترشح:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4

مالحظات إضافية (إن وجــــدت):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوصية النهائية عن المترشح
غير مقبول

مقبول

اسم وتوقيع أعضاء لجنة المقابلة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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