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   لشئون التعليم والطالب

 

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2015/   3/  16املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2015/  3/ 16جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 

 العامة اإلدارة عام مدير  / األستاذ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط1.

 الوزارى القرار بشأن  العاىل التعليم وزير مكتب قطاع لرئيس الفنى للمكتب

 التواصل مسئوىل جلنة اختصاص واملتضمن 2015 / 2 /17 بتاريخ 379 رقم

 الطالب بني املختلفة الطالبى التواصل حلقال وتنشيط بتفعيل الطالبى

 : األخص على ووزارتهم وجامعتهم

 اجلامعال فى الطالب بني أ كاهلا بكل التواصل قنوال وتفعيل خلق -1

 . املختلفة مطالبهم وتلبية ملناقشة الوزارة فى واملسئولني

   . اجلامعة ورئيس والطالب اجلامعية القيادال بني التواصل قنوال تفعيل -2

 ملناقشة وذلك الكلية مستوى على أ كاهلا بكل التواصل قنوال تفعيل -3

 . الطالبية واألنشطة التعليمية بالعملية املتعلقة الطالب مطالب

 الشباب برملان مثل اجلامعة فى الطالبية املنابر خمتلف بني والتواصل الربط -4

 ونوادى التواصل ونوادى التواصل ونوادى اجلامعة فى السياسى والنادى

 . وغريها اآلداب ونوادى الفنون

 األنشطة خمتلف فى الطالب بني التواصل قنوال خمتلف وتفعيل تنشيط -5

 القادة إعداد ومعهد الطالب رعاية مع واملشاركة باإسهام وذلك الطالبية

 . املختلفة الطالبية اللقاءال تنظيم فى

 . املختلفة وكلياتها للجامعة الطالبى للنشاط التخطيط فى التعاون -6

 دورية بصورة وحتديثها الطالبية لألنشطة متكاملة بيانال قاعدة إعداد -7

 املزمع باألنشطة الطالب معرفة وضمان األنشطة عن اإلعالم متابعة -8

 . الشباب رعاية مع تنفيذها

 



 لتطوير املقرتحال تقديم على  الطالب وحث املشاركة قاعدة وتوسيع الطالبية القيادال دور تنشيط -9

 . باجلامعة األداء

 . الطالبى التواصل تفعيل إطار فى اجلامعة إلدارة يرتاءى مبا تكليفال من ستجد ما -10

 

  اجلامعى العام فى قبوهلم املقرتح الطالب أعداد بشأن الكليال عمداء السادة خبطابال علما اجمللس أحيط  .2

 . املعادلة  هادة أو العامة الثانوية  هادة على احلاصلني بني من 2016 / 2015

 ( التمريض – الصيدلة – األطفال رياض – البيطرى الطب – اآلداب ) كليال موافاة متت أن  سيادت  أ ار حيث

   . 2016 / 2015 اجلامعى العام فى قبوهلم املقرتح الطالب بأعداد للموافاة الكليال باقى إستعجال مع

 

 واخلاص العلوم بكلية املعتمدة الساعال الئحة من (24) املادة من (2) رقم البند تعديل على اجمللس موافقة.3

 عميد .د.أ السيد خطاب على بناء وذلك ، اجلامعة  لس على للعرض املوضوع رفع مع القيد وإلغاء بإيقاف

 : التاىل النحو على وذلك الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وهو جامعية أعوام ثالثة ملدة ( متتالية إنذارال أربعة على احلاصل ) املتعثر الطالب إلستمرار منعا وذلك

   . الكلية من ذلك بعد يفصل ثم اإلنذارال قائمة

 

 

 قبل التعديل  بعد التعديل 

يلغى قيد الطالب ويفصل  .2

مننها يا من الكلية فى أى   

:اآلتية احلاالل   

إذا جتاوز احلد األقصى على ( أ

ثالثة )متتالية  قائمة اإلنذارال 

التى تعرض ( إنذارال متتالية 

على جلنة  ئون التعليم والطالب 

.ويوافق عليها  لس الكلية   

يلغى قيد الطالب ويفصل . 2

مننهائيا من الكلية فى أى   

:اآلتي  احلاالل   

إذا جتاوز احلد األقصى على ( أ

أربعة إنذارال )  قائمة اإلنذارال

التى تعرض على جلنة ( متتالية 

 ئون التعليم والطالب ويوافق 

.عليها  لس الكلية   


