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 .1الالئحة االدارية
الفصل االول
(مقدمة الالئحة الطالبية)

 مادة :1
الفقرة اإلفتتاحية:
ان مجلس الطالب بكل كلية هو التنظيم الممثل للطالب أمام جهة اإلدارة الطالبية ويمارسون من خالله
كافة األنشطة الطالبية .
 مادة : 2
أهداف اإلتحاد:
 .3العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسؤلية وخدمة الوطن العربي وقيادته.
 .2تمثيللل الطللالب فللي القللرارات والسياسللات المتعلقللة بهللم و بشللنون تعللليمهم والللدفاع عللن
مصالحهم وحقوقهم وتوصيل آرائهم إلى ادارة الكلية وبالتبعيلة إللى رئاسلة األكاديميلة ملن
خالل التواجد بمجالس الكلية واألقسام وأى إجتماعات تناقش أمور الطالب.
 .1الللدفاع عللن مصللال جمللوع الطللالب والتواصللل مللع الجهللات المختلفللة لتللوفير وتحسللين
الخدمات المقدمة إليهم من أنشطة وغيره.
 .4توثيق الروابط بين جموع الطالب من جهلة وبلين أعضلا هينلة التلدريس والعلاملين وملد
جسور التفاهم من جهة أخرى.
 .5تيسير ممارسلة الطلالب للتعبيلر علن آرائهلم بحريلة تجلاه الموضلوعات المختلفلة علميلا و
ثقافيا داخل الوطن وخارجه.
 .1تنميللة القلليم الروحيللة واألخالقيللة وترسلليو الللوعي العربللي القللومي وإعللال قيمللة االنتمللا
والوال و تعميق أسس الديمقراطية وحقوق االنسان والمواطنة
 .7صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهارتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة عللى الطاللب
والكلية والوطن العربي.
 .8تشللجيع إقامللة األسللر و تنظلليم أسلللوب االسللتفادة مللن طاقللات و مهللارات الطللالب و دعللم
أنشطتهم و تنمية قدراتهم اإلبداعية.
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تنظللليم األنشلللطة الطالبيلللة و توسللليع قاعلللدة المشلللاركة و تحفيلللل الطلللالب و تشلللجيع

.9
المتميلين منهم.

 .31تفعيل العالقات مع المؤسسات العلمية و االتحادات الطالبية و مؤسسات المجتمع المدني
في دولة المقر و الوطن العربي و المجتمع الدولي .
 .33دعللم شخصللية الطالللب بمللا يمكنلله مللن القللدرة علللى التفكيللر الحللر الناضل البنللا و ت هيللله
لتحمل الواجبات و المسؤليات نحو وطنه -الوطن العربي -و مجتمعه على حد سوا .
 .32العمل على حل مشاكل الطالب و توفير سبل الراحة و وسائل المعيشة لهم داخلل الجامعلة
و خارجهللا و متابعللة الشللكاوى و التظلمللات مللن طللالب الكليللة و تمثلليلهم أمللام الهينللات
اإلدارية.
 .31وضللع و تنظلليم المشللروعات و البللرام الطالبيللة التللي تخللدم أهللداا األكاديميللة و تسللاهم
بإيجابية في بنا و تطوير المجتمع العربي.
 مادة : 3


يتشكل مجللس طلالب الكليلة ملن الطلالب المقيلدين بالكليلة لنيلل درجلة البكلالوريس و
المنتخبللين للمجلللس يشللترط ف لي مللن يتقللدم لعضللوية لجللان مجلللس الطللالب ان يكللون
مستوفيا لشروط االنتخابات .

 مادة : 4


يتم انتخاب مجلس الطالب و لجانه سنويا خالل أربعة اسابيع من بد الدراسة كل علام
عللى ان يفللت بللاب الترشل خللالل االسللبوع الثلانى و يصلدر القللرار مللن عمللادة شللنون
الطالب أو نائلب رئليس األكاديميلة لشلنون الطلالب و يكلون قبلل الموعلد بعشلرة ايلام
على األقل.



يحق ألي طالب مقيد في الكلية للم يكلن قلد سلبق الحكلم عليله بعقوبلة فلي إحلدى جلرائم
الشرا و المنصوص عليها بقانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره و أال يكلون
عليه أي مجالس ت ديب ألي سبب كان و أدين فيله حلق التصلوي و ال يجلوت اسلتخدام
الشعارات الدينية او الحلبية او الفنوية في االنتخابات.
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الفصل الثاني
(الهيكل التنظيمي)
 ماده : 1
يتكون مجلس طالب الكلية من:
 .3ممثلين االقسام المنتخبون ويشكلون الهيكل القيادي و اللجان.
 .2خمسة أعضا معينين يمثلون رؤسا الوحدات الداعمة.
 ماده : 2
الهيكل القيادي لمجلس طالب الكلية يتكون من:
 .3رئيس مجلس الطالب.
 .2نائب رئيس مجلس الطالب.
 .1سكرتارية مجلس الطالب .
 .4امين عام الصندوق المالي لمجلس الطالب.
 .5مسنول الموارد البشرية بمجلس الطالب.
 .1مسنول اللجان بمجلس الطالب.
 .7مسنول الخدمات الطالبية.
 ماده : 3
الهيكل التنظيمي للجان مجلس طالب الكلية :
 .3مسنول اللجان بمجلس طالب الكلية.
 .2لجان مجلس طالب الكلية:
أ  -لجنة األسر.
ب  -اللجنة االجتماعية و الثقافية.
ت -اللجنة الرياضية و الجوالة.
ث -اللجنة الفنية.
ج  -اللجنة العلمية.
 .1تتكون كل لجنه من ممثلين االقسام بالكلية و هيكلتهم كاآلتي:
أ  -رئيس اللجنة المعنيه.
ب  -ممثل الموارد البشرية.
ت  -مندوب امين عام الصندوق.
ث  -باقي األعضا يشكلون القيادات الفرعية لنشاط اللجنة.
4

 ماده : 4
إطار عمل اللجان:
 .3لجنة األسر:
أ  -اقامة لجنة شهرية على األقل واالجتماعات الطارئة مع رؤسا األسر .
ب  -اعداد الخطة السنوية الخاصة بنشاط االسر بنا ا على ما يتقلدمون بله فلي
موعد اقصاه  35يوم من تشكيل المجلس.
ت  -اعللداد نمللواج خللاص بتنسلليق انشللطة االسللر غيللر المدرجلله فللي الخطللة
السنوية.
ث  -تقديم الدعم المالي المناسب لجميع األسر مما يتناسب مع ميلانية المجلس
و تنظيم العمل المشترك بين األسر وإدارة االكاديمية.
 .2اللجنة االجتماعية و الثقافية:
أ  -اعداد الخطة السنوية الخاصة بالنشاط االجتماعي ب ختالا مستوياته.
ب  -العملللل عللللى تشلللجيع بلللرام التبلللادل الثقلللافي بلللين طلللالب األكاديميلللة و
الجامعات األخرى على المستوى االقليمي و الدولي.
ت  -العمل على إقامة المعارض و المسابقات الثقافية من أجلل توسلعة ملدارك
الطالب.
ث  -تنسلليق إقامللة حفللالت التعللارا للطلبلة الجللدد و الحفللالت الفنيللة مللن أجللل
توطيد الروابط االجتماعية بين الطالب .
ج  -العمل على تسهيل حياة الطالب داخل و خارج الحرم الجامعي.
ح  -السلللعي ألبلللرات دور طلللالب الكليلللة فلللي المجتملللع و الللل بالتعلللاون ملللع
منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي في انشطتهم المختلفه و تقديم
الدعم المادي و المعنوي بما يتناسب مع امكانيات المجلس.
خ  -نشر ثقافة الحفاظ على البينه و التراث العربي بشتى صوره.
د  -صقل الهوية العربية من خالل النشاط الثقافي الموجه.
ا  -المشاركة فى التنظيم فى حفالت التخرج والمهرجانات بالكليات .
 .1لجنة النشاط الرياضي و الجوالة:
 النشاط الرياضي:
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أ  -اعداد الخطة السنوية الخاصة بالنشاط الرياضي و النشاط الكشفي.
ب  -انشا مدارس رياضية لأللعاب المختلفه لنشر ثقافة ملاولة الرياضه بلين
الطالب على مستوى الترويحي.
ت  -اتاحة االماكن والمعدات الالتمة لممارسة الرياضات المختلفه.
ث  -اإلشلللراا العلللام والمشلللاركة والتنسللليق فلللى جميلللع األنشلللطة الرياضلللية
المقامة في الكلية.
ج  -إتاحللة المللدربين المحتللرفين مللن أجللل ملاولللة الفللرق الرياضللية لنشللاطها
على المستوى االحترافي.
ح  -توفير الدعم المناسب باشكاله المختلفه لألبطال الرياضيين مملا يسلاعدهم
على تحقيق المراكل على المستوى االقليمي و الدولي .
 النشاط الكشفي:
أ  -تشكيل الجوالة على اسس الحركة الكشفية ومبادئ الجوالة العربية.
ب  -اقاملللة المعسلللكرات بشلللكل دوري لرفلللع مسلللتوي االفلللراد اللللي المعلللايير
الدولية.
ت  -تنفيللب بللرام تخللدم البين لة بمللا يسللاهم فللي تنميللة المجتمللع و العمللل علللى
اشتراك الطالب و الجمعيات المختلفة في تنفيبها.
 .4اللجنة الفنية:
أ  -اعداد الخطة السنوية الخاصة باللجنة الفنية .
ب  -توفير مدربين من اوي الخبرة للفرق و االنشطة الفنية المختلفة.
ت  -االهتمام بالمواهب الفنية للطلبة و العمل على تنميتها.

6

الفصل الثالث
(اإلنتخابات)
 .1االنتخابات على مستوى األقسام:


مادة : 1
تقللوم عمللادة شللنون الطللالب بتشللكيل لجنللة اإلشللراا علللي االنتخابللات و البل فللي
الطعون في موعد أقصاه األسبوع الثاني من الفصل األول في السنة الدراسية .
مادة :2
 .3يقوم عميد الكلية بتكليف رؤسا األقسام بتشكيل اللجان االنتخابية في القسلم و
تتكون من عضوين من أعضا هينة التدريس وثالث مدرسين مساعدين.
 .2تتولي هبة اللجنلة مسلؤلية تلقلى طلبلات الترشل و اإلشلراا عللي التصلوي
بالنسللبة لكللل قسللم بالكليللة و تقللوم بفللرت األصللوات بعللد اإلنتهللا مللن عمليللة
التصوي فى نفس يوم االنتخابلات و يسلم بحضلور المرشل نفسلة أو وكيلل
عنة و يحرر بما تلم إتخلااه ملن إجلرا ات و نتيجلة الفلرت محضلر يوقلع عليله
أعضا اللجة ويعتمده رئيس القسم في يومه ويتم رفعلة للجنلة االشلراا عللي
االنتخابات في اليوم التالي .



مادة :3

قواعد الترش على مستوى األقسام:
 .3يتم فت باب الترش لالنتخابات لمدة اسبوع .
 .2يقوم الطالب الراغبين في الترش ممن ينطبق عليهم
شروط الترش

و هي:

أ  -ان يكون المتقدم متمتعا بجنسية عربية.
ب  -مسددا للرسوم الدراسية.
ت  -أاليك لون قللد سللبق الحكللم عليللة بعقوبللة فللي إحللدى جللرائم الشللرا
المنصللوص عليهللا فللي قللانون العقوبللات مللا لللم يكللون قللد رد إلي له
إعتباره.
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ث  -أال يكون تسبب في أى مشاجرة داخل الحلرم الجلامعي و أديلن فلي
التحقيق و أال يكون عليه أي مجالس ت ديب .
 .3تقديم األوراق (اإلستمارة االنتخابية – صورة الكارنية – السيرة الذاتية ).

 .4يلللتم عملللل الدعايلللة االنتخابيلللة عللللي ان تقتصلللر داخلللل األقسلللام و فلللي الللللوح
المخصصة لإلعالنات و يصلرح بإسلتخدام الدعايلة عللي المواقلع االجتماعيلة
بشرط أال تكون تح أي شعارات فنوية أو دينية.


مادة: 4



مادة :5

تتم اإلنتخابات في بداية األسبوع الثالث ويشترط لصحتها حضور 3+ %51
علي األقل ممن لهم حق التصوي و ان لم يكتمل العدد تعاد االنتخابات خلالل
ثالثة ايام و تكون صحيحة بحضور أي عدد من الطالب.
قواعد االنتخاب على مستوى األقسام:
 .3تكون االنتخابات علي شكل االستمارة التى تعدها لجنة االنتخابات.
 .2تكون انتخابات كل قسم في الصندوق الخاص به.
 .1تعد اللجنلة المسلنولة علن االنتخابلات فلي القسلم قائملة باسلما المرشلحين بعلد
الرجوع لعمادة شنون الطالب و الشنون القانونية و شلطب ملن لليس لهلم حلق
الترش .
 .4يوفر في يوم االنتخاب الجو المالئم و المكان للمنتخبين لإلدال ب صلواتهم فلي
شفافية وسرية تامة.
 .5يقوم الناخب باإلدال بصوته في الخانة المحددة لكلل مرشل و حسلب القواعلد
االنتخابية المعلنة.
 .1يبطل الصوت حسب قانون الفرت.


مادة :6

قواعد الفرت على مستوى األقسام:
 .3تقللوم اللجنللة المشللرفة علللي االنتخابللات بتحريللر محضللر بموعللد غلللق
صناديق االقتراع.
 .2تفللت صللناديق االقتللراع للفللرت بحضللور ممثللل للجنللة المنظمللة و ممثللل
اللجنة المشرفة.
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 .1يللتم فللرت األصللوات و رصللد النتيجللة فللي كللل لجنللة علللي حللدى و حصللر
االصوات الباطلة و جمع االصوات الصحيحة .
 .4فللي حالللة حصللول عللدد مللن المرشللحين فللي لجنللة واحللدة علللي نفللس عللدد
االصلوات يقللوم رئلليس لجنللة الفللرت بتحريللر محضللر إثبللات حالللة وتع لاد
االنتخابات بين المرشحين المتساويين في عدد االصوات في اليوم التالي.
 .5يعلن اسما الفائلين في االنتخابات عقلب اإلنتهلا ملن الفلرت ان للم يكلن
هناك إعادة.
 .1في حالة اإلعادة تقوم اللجنة بإعالن الفائلين و لجان اإلعادة معا و عقب
فرت اإلعادة تعلن النتيجة النهائية لتشكيل اللجان فى األقسام.


مادة :7

حاالت إعادة االنتخابات على مستوى األقسام:
 .1ان لم يكتمل النصاب القانوني ممن لديهم حق االنتخاب وتعاد االنتخابات
خالل يومين.
 .2حصول أكثر من مرش علي نفس عدد االصوات في نفس اللجنلة وتعلاد
في هبة الحالة في اليوم التالي.
 .3في حالة االعادة ي خب ب غلبية االصوات(  %51من الحضور ).3+


مادة : 8

بطالن الصوت في االنتخابات على مستوى األقسام:
 .1يعتبللر الصللوت بللاطال إاا انتخللب الطالللب عللددا يقللل أو يليللد عللن العللدد
المحدد في اإلستمارة االنتخابية.
 .2إاا وجد أي عالمة في القسيمة االنتخابية تدل علي صاحب الصوت.
 .3ان لللم يلتلللم الناخللب بقواعللد االنتخللاب المقللررة مللن قبللل لجنللة اإلشللراا
على االنتخابات.
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 .2االنتخابات على مستوى المجلس:
 مادة : 1
 .1يعقد المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي جلسة اجرا ات برياسة
اكبر االعضا الحاضرين سنا ،ويعاونه في اجرا ات الجلسة اصغر
عضو منهم.
 .2تخصص هبه الجلسة النتخاب الرئيس ومسنول اللجان
 .3ال يجوت اجرا اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
 مادة : 2
قواعد الترش على مستوى المجلس:
 .3انتخابات رئيس المجلس:
أ  -يقللوم الطالللب المرشل علللى مقعللد الرئاسللة بالتقللدم لللرئيس السللن بطلللب
إدراج اسمه في قائمة المرشحين للرئاسة .
ب  -يقوم معاون رئيس السلن بعملل قرعلة علنيلة لتحديلد ترتيلب المرشلحين
لشرح خطتهم و رؤيتهم للمجلس .
ت  -يقوم كل مرش بعرض رؤيته مستخدما الوسائل المتاحة .
ث  -يكون من حق الناخبين خمس دقائق لألسنلة بعد كل عرض.
ج  -يعلن رئيس السن انتها فترة العرض و األسلنلة و بلد عمليلة اإلقتلراع
السري على منصب الرئاسة .
ح  -يكون الفوت من نصيب من يحصد أكبر عدد من االصوات .
خ  -في حالة تساوي االصوات بين المرشحين األوائل تعاد االنتخابات بينهم
في نفس الجلسة .
 .2انتخابات مسنول لجان المجلس:
أ  -يقللوم الطالللب المرشل علللى مقعللد مسللنول اللجللان بالتقللدم لللرئيس السللن
بطلب إدراج اسمه في قائمة المرشحين .
ب  -يعلن رئيس السن انتها فترة التقدم و بد عملية اإلقتلراع السلري عللى
منصب مسنول اللجان .
ت  -يكون الفوت من نصيب من يحصد أكبر عدد من االصوات .
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ث  -في حالة تساوي االصوات بين المرشحين األوائل تعاد االنتخابات بينهم
في نفس الجلسة .
 .1انتخابات مسنول الوحدات الداعمه بالمجلس:
 -3يجللوت اجللرا انتخابللات القيللادات كللل علللى حللدى أو مجمعللين وتحللدد الل
اللجنة المشرفة.
 -2تكون االنتخابات فى الجلسة االولى و قد تمتلد اللى الجلسلة الثانيلة حسلب
االحوال.
 -1ينتهى عمل رئيس السن مباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس.
 مادة :3
قواعد االنتخاب على مستوى المجلس:
 .3تجري عمليات االنتخاب بين اعضا المجلس بطريق االقتراع السري.
 .2يسلم لكل عضو عند بد عملية االنتخاب ورقة معدة لبل يكتب فيها اسم
عضو المجلس البي يوافق على انتخابه  ،ثم يضعها العضو في الصندوق
المخصص لهبا الغرض عند الندا على اسمه.
 .1يعتبر صوت العضو باطال ااا ادرج في ورقة االنتخاب اكثر او اقل من العدد
المطلوب انتخابه.
 مادة : 4
قواعد الترش على مستوى اللجان:
 .3انتخابات رئيس اللجنة:
أ  -يقوم الطاللب المرشل عللى مقعلد رئليس اللجنلة بالتقلدم لمسلنول اللجلان
بطلب إدراج اسمه في قائمة المرشحين.
ب  -يقوم مسنول اللجان بإدارة انتخابات كل لجنة على حدى .
ت  -يكون فوت من نصيب من يحصد أكبر عدد من االصوات .
ث  -في حالة تساوي االصوات بين المرشحين األوائل تعاد االنتخابات بينهم
في نفس الجلسة .
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 مادة :5
 .3يقوم رئيس المجلس بتعين :
أ  -نائب رئيس المجلس .
ب  -أمين عام صندوق المجلس .
ت  -سكرتارية المجلس .
ث  -رئيس وحدة الموارد البشرية .
 مادة : 6
 .3يللدعو رئللليس مجللللس الطلللالب إلللى عقلللد أول اجتملللاع للمجللللس مكلللتمال
بحضور عميد الكلية أو عميد شنون الطالب و مجلس الكلية.
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الفصل الرابع
المسميات
 مادة :1
رئيس مجلس الطالب
 .3يجب ان يكون منتخب.
 .2له حق التصوي وفي حاله عدد االصوات متساوي يحتسلب

صلوته ب

.2
 .1يقدم له كل من نائب رئيس والمسلنول الملالي ورئليس وحلدة الملوارد البشلرية
التقارير الخاصة بالمجلس .
 .4المتحلدث الرسلمي باسلم المجللس إال إاا كللف عضلو ملن األعضلا ان ينلوب
عنه.
 .5يفتت الرئيس الجلسات ويراسها ،ويعلن انتها ها ،ويضبطها ويدير
المناقشات ،وياان في الكالم ،ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى
التلام حدود الموضوع .
 .1له ان يوض أو يستوض مسالة يراها غامضة ،ويطرح كل ما يؤخب الرأي
عليه ،وهو البي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات .
 .7لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضلوع هلام
او عاجل ،ويرؤس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها .
 .8لللرئيس المجلللس ان يفللوض نائبلله فللي بعللت اختصاصللاته أو لرئاسللة بعللت
الجلسات .
 .9حضور مجالس الكليات.
 مادة :2
نائب رئيس مجلس الطالب
 .3يجب ان يكون منتخب.
 .2له حق التصوي .
 .1يقدم تقريره لرئيس مجلس الطالب.
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 .4ينظم اجتماعات دورية مع كل من مسنول اللجان ومسنول الوحدات الداعمة.
 .5له الحق في حضور أي اجتماع سوا كان للجان أو الوحدات.
 .1له الحق في إعطا للجان أو الوحدات مهمة.
 .7ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
 .8يضع أجندة اجتماع المجلس.
 مادة :3
سكرتارية مجلس الطالب
 .3يعين من قبل رئيس مجلس الطالب من األعضا المنتخبين.
 .2يقدم تقريره إلى رئيس مجلس الطالب.
 .1يقوم بحضور جميع اجتماعات المجلس وتحرير محضر لكل اجتماع.
 .4يقوم بإرسال محاضر االجتماعات لكل أعضا المجلس.
 .5يقوم بجميع األعمال الورقية للمجلس.
 .1له حق التصوي .
 مادة :4
أمين عام اللجنة المالية :
 .3يعين من قبل رئيس مجلس الطالب من األعضا المنتخبين .
 .2يقدم تقريره إلى رئيس مجلس الطالب.
 .1ينظم اجتماعات دورية مع المسنولين عن الشنون المالية في كل لجنة.
 مادة :5
مسنول اللجان
 .3مسنول على التنسيق بين اللجان .
 .2يجب ان يكون منتخب .
 .1له حق التصوي

داخل المجلس.

 .4يقدم تقريره لنائب رئيس مجلس الطالب.
 .5يقوم بتنظيم اجتماعات دورية مع رؤسا اللجان.
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 مادة :6
رئيس اللجنة
 .3يقدم تقريره لنائب رئيس مجلس الطالب.
 .2ال يسم له بالحديث باسم المجلس إال في حالة وجلود إان ملن رئليس مجللس
الطالب.
 .1اليسلم لله بإتخلاا أي قلرار بلدون موفقلة أغلبيلة أعضلا اللجنلة وفلي حاللة
االصوات متساوية يحتسب صوته بصوتين .
 .4ينسق اجتماعات اللجنة.
 مادة :7
العضو في اللجنة
 .3منتخب من القسم التابع له.
 .2يقدم تقريره لرئيس اللجنة.
 .1له حق التصوي في اللجنة والمجلس.
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الفصل الخامس
العقوبات
 مادة :1
يوقع المجلس على العضو البي يثب انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب فعال من
االفعال المحظورة عليه احد الجلا ات االتية:
 .3الحرمان من االشتراك في المجلس طوال انعقاد الجلسة.
 .2الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تليد
على اربعة جلسات.
 .3اسقاط العضويه وحرمانة من المشاركة الطالبية لمدة دورتين.
وال يجوت للمجلس توقيع اي من هبه الجلا ات على العضو اال بعد التحقيق معة وسماع
دفاعة.
وااا كان من وقع عليه هبا الجلا رئيسا الحدى اللجان  ،يترتب على ال تنحيه عن
رئاسة اللجنة الى اخر المدة .و يتم فت باب االنتخاب على هبا المنصب.
 مادة :2
اللجنة المسنولة عن التحقيق:
 .3رئيس مجلس الطالب.
 .2نائب رئيس مجلس الطالب.
 .1رئيس وحدة الموارد البشرية.
تقوم اللجنة بالتحقيق مع العضو و سماع شهادة الشهود لتحديد العقوبة المناسبة.
ويشترط السقاط العضوية موافقة ثلثي اعضا المجلس طبقا لالجرا ات المنصوص
عليها في هبه

الالئحة.
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الفصل السادس
أسلوب العمل


مادة : 1
تعقد جلسات المجلس أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنلة بحسلب
األحوال و يتم إخطار األعضا قبل موعد اإلنعقاد بثالثة ايام علي األقل من تلاريو إنعقلاد
الجلسة علي ان يعقد علي األقل اجتماع للمجلس كامال كل شهر و لكل لجنة علي حدة كلل
أسبوعين .

 مادة : 2
يحق لثلثي المجلس الدعوة لجلسة طارئة و يتم إخطار رئيس المجللس قبلل موعلد اإلنعقلاد
بيومين علي األقل من تاريو إنعقاد الجلسة .
 مادة : 3
تعقد الجلسات برئاسة رئيس المجلس و في حالة تغيبه يرأس نائبه المجلس .
 مادة : 4
يعتبر اإلنعقاد قانونيا بحضور األغلبية المطلقة ألعضا المجلس أو اللجنة فإاا للم يكتملل
العدد القانوني يتم اإل نعقاد خالل يومين مع تجديد الدعوة و في هبه الحالة يكون االجتملاع
صحي أيا كان عدد الحاضرين و تطبق العقوبات (الفصل الخامس).
 مادة : 5
تصدر قرارات مجلس الطالب و لجانله المختلفلة ب غلبيلة أصلوات الحاضلرين بالجلسلة و
في حالة تساوي األصوات يكون رأي رئيس المجلس أو اللجنة مرجحا .
 مادة : 6
تقلللوم السلللكرتارية بتسلللجيل محاضرجلسلللات المجللللس و لجانللله المختلفلللة عللللي ان يوقلللع
المحضللر مللن رئلليس الجلسللة و يعتمللد مللن رئلليس المجلللس و يصللدق علللي المحضللر فللي
الجلسة التالية .
 مادة : 7
يحل مجلس الطالب عند إستقالة ثلثيه وال عن طريق بيان رسمي يعلن إستقالتهم على
الطالب .
17

