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بسم هللا الرحمن الرحيم

وثيقة املجلس الاستشاري الطالبي بقسم إلادارة التربوية
مقدمة
يسعى قسم إلادارة التربوية إلى تعزيز التواصل مع الطالب والطالبات بما يسهم في تحقيق رؤية
القسم وأهدافه ويضع مبادراته وتوجهاته املستقبلية موضع التنفيذ ،وتحقيق رسالة الجامعة نحو " تقديم
تعليم مميز" ،إضافة إلى السعي نحو خلق " بيئة تعليمية داعمة " كما جاء في الهدف السادس من الخطة
الاستراتيجية للجامعة  ، KSU2030الذي أكد على " توفير بيئة محفزة لطلبة الجامعة".
ومن أجل ذلك كله جاء إنشاء املجلس الاستشاري الطالبي بقسم إلادارة التربوية ،الذي يعد
ً
ً
تطبيقا عمليا ،وممارسة فعلية ملا يتلقونه الطلبة أثناء دراستهم ،وفي مجال تخصصهم في إلادارة التربوية،
كما يأتي هذا املجلس بنظامه ولجانه الطالبية؛ ليسهم في تلبية احتياجات الطلبة ملمارسة دورهم الريادي -
غير التقليدي  -في دعم قدراتهم وتطوير مهاراتهم ،وتحقيق متطلبات جودة البرامج ألاكاديمية في القسم.
وتجدر إلاشارة إلى أن اللجنة قد استعانت بوثيقة املجلس الاستشاري الطالبي للجامعة في بناء هذه
الوثيقة.
وتأمل اللجنة التأسيسية للمجلس أن يحقق املجلس ولجانه املختلفة املأمول منه ،ويتقدم رئيس
اللجنة ،رئيس قسم إلادارة التربوية بالشكر إلى أولئك الطلبة الذين قاموا بإعداد هذه الوثيقة ،وألصحاب
السعادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين قاموا بمراجعتها وتصويبها ،وملجلس القسم املوقر على
القيمة واملقترحات ّ
مناقشة املوضوع في جلسة القسم ،واملالحظات ّ
النيرة التي أبداها أعضاء املجلس،
ً
ً
ومباركتهم لهذه املبادرة التي تمثل دعما مميزا للمجلس وأعضائه.
وهللا ولي التوفيق،،،

رئيس قسم إلادارة التربوية
د .ابراهيم بن داود الداود
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وثيقة املجلس الاستشاري الطالبي بقسم إلادارة التربوية
تشتمل هذه الوثيقة على املبادئ وألاسس التي بموجبها تم تأسيس املجلس الاستشاري الطالبي لتنظيم
أعماله بقسم إلادارة التربوية بكلية التربية بجامعة امللك سعود.

املادة لاولى
مصطلحات الوثيقة:
للمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة املعاني املبينة أمام كل منها ،مالم يقتض السياق غير
ذلك.
 الوثيقة :هي مجموعة املواد التي تتمثل في اللوائح والوثائق وآلاليات وإلاجراءات التي تنظم عمل
املجلس الاستشاري الطالبي في قسم إلادارة التربوية في كلية التربية بجامعة امللك سعود والاتصال
إلاداري بين لجانه وأعضائه.
 املجلس :هو مجلس استشاري طالبي دائم يرأسه رئيس قسم إلادارة التربوية في كلية التربية بجامعة
امللك سعود .ويتألف من طلبة الدراسات العليا امللتحقين بالقسم واملتخرجين منه ويطلق عليه
"املجلس الاستشاري الطالبي بقسم إلادارة التربوية بجامعة امللك سعود".
 الجامعة :جامعة امللك سعود.
 الكلية :كلية التربية  -جامعة امللك سعود.
 القسم :قسم إلادارة التربوية (طالب -طالبات) في كلية التربية بجامعة امللك سعود.
 العام :العام الدراس ي الجامعي.
 طالب القسم :الطالب  /الطالبة امللتحق/ة بأحد برامج القسم في جميع مستوياته :املقررات –
الشامل – الخطة – الرسالة أو الخريج/ة من الدرجات العلمية (ماجستير -دكتوراه) التابعة لقسم
إلادارة التربوية  -كلية التربية – جامعة امللك سعود.
 الرئيس :رئيس املجلس الاستشاري الطالبي.
 نائب الرئيس :نائب رئيس املجلس الاستشاري الطالبي.
 لامانة :أمانة املجلس الاستشاري الطالبي.
 أعضاء املجلس :طلبة القسم الذين تم اختيارهم لعضوية املجلس حسب البرنامج واملستوى الدراس ي.
 اللجنة التنفيذية :لجنة متصلة برئيس املجلس ،وتتكون من مقرري اللجان الطالبية و بعض أعضاء
املجلس ،وتمثل السلطة التنفيذية للمجلس.
 اللجان الطالبية :لجان يتم تشكيلها من املجلس الاستشاري ،ويتولى رئاستها طالب/طالبات من أعضاء
املجلس ،وتمثل الذراع التنفيذي للمجلس.
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املادة الثانية
الهيكل التنظيمي :
رئيس املجلس
نائب رئيس املجلس
مستشار املجلس

أمانة املجلس
أعضاء املجلس
اللجنة التنفيذية
اللجان الطالبية

لجنة إدارة الفعاليات

رابطة الخريجين

لجنة الحلقات النقاشية "السمينار"

اللجنة إلاعالمية
لجنة جوائز القسم

املادة الثالثة
لاهداف العامة للمجلس:







إلاسهام في صنع القرارات في قسم إلادارة التربوية.
تطوير الدعم املقدم لطلبة القسم.
تشجيع الطلبة على املشاركة في ألانشطة ألاكاديمية والثقافية والبحثية املقدمة من القسم والكلية
والجامعة ووزارة التعليم.
تعزيز العمل بروح الفريق والعمل الجماعي بين طلبة القسم.
تقديم الاستشارات العلمية وألاكاديمية لطلبة القسم.
تطوير ألاداء املينهي لطلبة الدراسات العليا في القيادة وإلادارة التربوية.
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 تعزيز التعاون بين طلبة القسم وأعضاء هيئة التدريس وإلادارة واملجتمع.
 تقديم املشورة إلى رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس في القضايا ذات العالقة بطلبة القسم.
 تحقيق التواصل املستمر بين طلبة القسم للتعريف بالفرص التعليمية والبحثية والوظيفية.

املادة الرابعة
مهام املجلس:









تمثيل طالب وطالبات القسم في الفعاليات وألانشطة التي يكلف بها املجلس.
بناء خطة العمل السنوية للمجلس.
مناقشه املوضوعات املدرجة على جداول أعمال املجلس واتخاذ التوصيات الالزمة بواسطة نظام
مجالس في الجامعة.
تشكيل اللجان وفرق العمل.
اعتماد عضوية أعضاء املجلس ولجانه.
اعتماد الخطط التنفيذية للجان الطالبية.
النظر في طلبات الطلبة واحتياجاتهم ومبادراتهم ومقترحاتهم املرفوعة للمجلس.
النظر فيما يحال إليه من مجلس القسم ورئيسه.

املادة الخامسة
اجتماعات املجلس:







ً
يجتمع املجلس ثالث مرات سنويا على ألاقل ملناقشة املوضوعات املدرجة على جدول ألاعمال.
كاف ،ويتم إلاعالن عن
يحدد رئيس املجلس موعد اجتماع املجلس ومكانه ،قبل موعده
ٍ
بوقت ٍ
الاجتماع وتوزيع جدول ألاعمال من قبل أمين املجلس.
يحق للمجلس إذا وافق  %51من أعضائه على دعوة من يرى أهمية مشاركته في بعض
الاجتماعات حسب موضوع الاجتماع ،دون أن يملك حق التصويت على توصيات ذلك
الاجتماع.
تعقد جلسات املجلس برئاسة رئيس املجلس ،وعند غيابه تعقد الجلسات برئاسة نائبه.
تعقد جلسات املجلس بحضور ثلثي أعضائه ،وتعد قراراته نافذة بمن حضر ،وفي حال عدم
اكتمال النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد الجلسة القادمة ومكانها خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ تلك الجلسة.
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يتخذ املجلس توصياته بتصويت ألاغلبية ،وعند تساوي عدد ألاصوات يرجح الجانب الذي به
رئيس املجلس.
ً ّ
يحرر أمين املجلس لكل اجتماع محضرا يوثق الحاضرين ،وما عرض من موضوعات وما دار
من مناقشات وما صدر من توصيات ،ويتم تزويد جميع ألاعضاء باملحضر بعد الاجتماع.
يجب على العضو الالتزام بحضور اجتماعات املجلس ،وإذا طرأ ما يستوجب غيابه يخطر
رئيس املجلس بحسب ألاحوال كتابة بذلك.
ً
ال يفوض أي عضو شخصا آخر أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة بالحضور أو التصويت
ً
نيابة عنه.
أن يستهدف العضو في عمله باملجلس مصلحة الطلبة و الوطن  ،وأال يستغل عضويته في
الحصول على منافع خاصة ،كما يمتنع عليه إثارة أي موضوع أمام املجلس يتعلق بمصلحة
شخصية.
الالتزام بسياسة جامعة امللك سعود بعدم التطرق في الاجتماعات لألمور السياسية والدينية
والعرقية.

املادة السادسة
رئاسة املجلس وعضويته:








يرأس املجلس رئيس قسم إلادارة التربوية وينوب عنه وكيلة القسم.
يتم الاختيار لعضوية املجلس ولجانه وفرق العمل ذات العالقة مجموعة من طلبة القسم
يمثل كل منهم مستوى من املستويات الدراسية في القسم من الطالب والطالبات إضافة إلى
الخريجين والخريجات ،ويراعى في اختيار الطلبة أن يكونوا من املتميزين في املجاالت ألاكاديمية
وألانشطة الطالبية بالجامعة ،والذين تم ترشيحهم وفق ضوابط املجلس.
يتولى أمانة املجلس أحد طلبة القسم ويساعده طالب لقسم الطالب وطالبة لقسم الطالبات،
يتم ترشيحهم والتصويت عليهم من أعضاء املجلس.
تمتد عضوية املجلس سنة دراسية واحدة (فصلين دراسيين) مع إعادة الفرصة إلعادة تقديم
الطلب أو طلب إلاعفاء بعد فصل دراس ي.
طلب التقديم للعضوية وإلاعفاء من املجلس يتم عبر تعبئة نموذج مخصص ومحدث يرفع
لرئيس املجلس الكترونيا.
تتطلب عضوية املجلس حضور جميع اجتماعات املجلس الاستشاري واملشاركة الفعالة بها،
ودعم دور املجلس في تحقيق ألاهداف التي شكل من أجلها .وفي حال غياب عضو عن جلسات

9

املجلس لثالث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خالل عضويته ،أو في حال عدم قيامه
بمهامه أو اعتذاره عن الاستمرارية في عضوية املجلس فإنه يحق للمجلس إسقاط عضويته
واستبداله بآخر.
 لكل عضو مناقشة املوضوعات املطروحة على جدول ألاعمال ،ولهم أن يقدموا ما يرونه من
مقترحات والرفع بذلك ألمانة املجلس.
 يحصل كل عضو على بطاقة عضوية املجلس خالل عمله بها وشهادة شكر بعد انتهاء فترة
العمل باملجلس.
 تقتصر عضوية املجلس على طلبة قسم إلادارة التربوية بجامعة امللك سعود.

املادة السابعة
معايير اختيار أعضاء املجلس:

ً
 من أجل أن يكون املجلس ممثال لطلبة القسم ،يتم التصويت وترشيح ألاعضاء من قبل أعضاء هيئة
التدريس والطلبة بالقسم ،فالترشيح لتمثيل املجلس يتم تخصيصه على أساس تمثيل الطلبة وفقا
لتنوعهم من برنامجي املاجستير والدكتوراه ،وفئتهم من الطالب والطالبات وتخصصاتهم من التعليم
العام والتعليم العالي ،إضافة إلى تمثيل الطلبة من غير السعوديين  ،والذي سيتم استخدامه لتحديد
عدد ألاصوات لكل مرحلة ووفق نسبة وتناسب في عدد الطلبة وتنوعهم في كل مرحلة ،وهي تختلف في
كل عام دراس ي ومن تلك املعايير ما يلي:
ّ
 أال يكون قد مر على دراسته في البرنامج أكثر من الحد ألادنى للفصول الدراسية للبرنامج امللتحقبه .
 أال يكون قد وقعت بحقه عقوبة تأديبية أو أدين بحكم جزائي إال إذا رد إليه اعتباره قبل بدايةموعد الترشيح.
 أن يكون على قدر عال من ألاخالق الحميدة وحسن التعامل مع أعضاء هيئة التدريس وزمالئه فيالبرنامج إضافة إلى التميز في مجال الدراسة.
 آلية توزيع أعضاء املجلس:
ً
يتم اختيار أعضاء املجلس والتوصية بهم من برنامجي املاجستير والدكتوراه وفقا لآللية التالية:
 برنامج املاجستير )5( :أعضاء ،طالبان وطالبتان وخريج أو خريجة من البرنامج ،يتوزعون بين برنامجيالرسالة واملقررات.
ً
 برنامج الدكتوراه )11( :عضوا ،خمسة طالب ومثلهم طالبات ،وخريج أو خريجة من البرنامج ،يتوزعونحسب التخصص (عام وعالي) واملستوى الدراس ي (دراسة املقررات والشامل والرسالة).
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 ضوابط الترشيح لعضوية املجلس:
 تمثيل فئات الطالب و الطالبات حسب البرنامج والتخصص واملستوى الدراس ي ،كلما أمكن ذلكحسب ألاعداد املرشحة وفق املعايير املعتمدة .
 ال تقيد عضوية املجلس بالعمر ،أو الجنس  ،أو الحالة الاجتماعية  ،أو الجنسية ،وإلاعاقة. مراحل الترشيح لعضوية املجلس:
ً
يفتح الترشيح ألاعضاء للمجلس وفقا لترشيح أعضاء هيئة التدريس ،و الترشيح الذاتي ( نموذجالترشيح) و ترشيح زمالء الطالب/ـة.
ً
 يتم فرز املرشحين وفقا للمستوى الدراس ي والتخصص والبرنامج والرغبة وعدد التوصيات منأعضاء هيئة التدريس والزمالء.
 -عرض القائمة النهائية على مجلس القسم لتأكيد الترشيح من أعضاء هيئة التدريس.

املادة الثامنة
رئيس املجلس ومهامه:
هو رئيس قسم إلادارة التربوية ،ويقوم باملهام التالية:
ً
 التحدث باسم املجلس ،معبرا عن سياسات ووجهات نظر وآراء املجلس في عالقاته مع القسم
والجامعة واملجتمع في جميع اجتماعات املجلس .وله سلطة إدارية عامة على أعمال وشؤون إدارة
املجلس.
 متابعة أداء املجلس ولجانه واتخاذ القرارات وإلاجراءات الالزمة حيال ذلك.
 رئاسة اجتماعات املجلس.
 الاشراف على أعمال املجلس.
 تفويض الصالحيات ألعضاء املجلس.
 إخطار أعضاء املجلس قبل خمسة ( )5أيام على ألاقل من موعد الاجتماعات املنتظمة.
 تكليف جميع اللجان ورؤساء اللجان.
 تكليف أعضاء في اللجان املخصصة الالزمة إلجراء أعمال املجلس.
 يكون للرئيس مزيد من الصالحيات والواجبات املنصوص عليها من قبل املجلس.
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املادة التاسعة
نائب رئيس املجلس ومهامه:
هي وكيلة قسم إلادارة التربوية ،وتقوم باملهام التالية:
 القيام بمهام وواجبات رئيس املجلس في غيابه.
 إلاشراف على أعمال اللجان الطالبية ومتابعة منجزاتها السنوية.
 التعامل مع جميع الشؤون املالية وميزانية املجلس .
 الحفاظ على الوثائق و السجالت ذات العالقة باملجلس.
 إعداد التقارير املالية الشهرية.
 البحث عن فرص للتطوير املينهي ذات الصلة ،والتعاون مع إلادارات ألاخرى ،و املجتمع لتنظيم
وتنفيذ أعمال املجلس.
 الواجبات ألاخرى التي يحددها الرئيس أو املجلس الاستشاري.

املادة العاشرة
أمين املجلس ومهامه:
يتم انتخاب أمين املجلس وهو أحد طلبة الدراسات العليا من القسم من قبل أعضاء املجلس ملدة عام،
ويمكن إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها عام واحد .ويقوم باملهام التالية :
 تسجيل محاضر الاجتماعات ،وتحديث بيانات ومعلومات ألاعضاء ،و الالئحة الداخلية للمجلس
الاستشاري الطالبي وما تم من التصويت على التغييرات من قبل ألاعضاء ،والحفاظ على سجل
حضور ألاعضاء في الاجتماعات.
 إعداد كل املراسالت املطبوعة وغير املطبوعة لجميع أحداث املجلس.
 تطوير و نشر الرسالة إلاخبارية النصف سنوية بالتنسيق مع اللجنة املختصة .
 مراقبة وتحديث وسائل إلاعالم الاجتماعية وموقع الويب بالتنسيق مع اللجنة املختصة.

املادة الحادية عشرة
مستشار املجلس:
يتم اختياره من قبل رئيس قسم إلادارة التربوية .وقد يكون املستشار من أعضاء هيئة التدريس في القسم
أو من منسوبي الكلية أو الجامعة .ويقوم بمهمة تقديم الدعم والاستشارة للمجلس.
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املادة الثانية عشرة
ضوابط إنهاء العضوية:
 التغيب:
تعد عضوية املجلس منتهية بعد غياب العضو بدون عذر عن ثالثة اجتماعات متتالية أو خمسة
اجتماعات متفرقة للمجلس أو اللجان التنفيذية والطالبية في عام جامعي معين .ويجوز للعضو الذي
انهيت عضويته أن يتقدم بطلب لالنضمام إلى املجلس في الترشيح التالي لألعضاء الجدد بشرط أن
يوثق أسباب عدم حضوره الاجتماعات السابقة  ،ويجب على أعضاء املجلس الحاليين إجراء املقابلة
معه ،واتخاذ القرار عن طريق التصويت باألغلبية على مثل هذه الطلبات.
 الاستبعاد لعدم استيفاء متطلبات العمل:
ً
ال يعد العضو املشارك في املجلس مؤهال لتولي منصبه إذا تبين عدم أهليته لشروط العضوية  ،أو
صدر منه أي سلوك غير أخالقي ،أو تخريبي .وتنتهي عضوية أي عضو من أعضاء املجلس وبالتالي من
اللجان التابعة له في أي من الحاالت آلاتية:
 ارتكاب مخالفة صريحة تس ئ إلى أو تؤدي إلى املساس بسمعة القسم. ارتكاب أي مخالفة تأديبية يترتب عليها إيقاع أي من العقوبات التأديبية املنصوص عليها في نظامتأديب الطلبة في الجامعة.
 إدانته بارتكاب أي جناية من القضاء. فقدانه أي معيار من معايير اختيار أعضاء املجلس . الحصول على إنذار أكاديمي. الانتقال من القسم إلى آخر أثناء فترة عضويته. الانسحاب من الدراسة الجامعية أو تأجيلها. الاستقالة الخطية أو الفصل. مخالفة القوانين املتبعة في القسم أو مخالفة نظام املجلس وآلياته. طريقة إنهاء العضوية :
ً
ً
وكتابيا بإنهاء العضوية مع توضيح ألاسباب ،ويجوز
شفويا
يتم إخطار العضو املشارك في املجلس
استبعاد أي عضو مشارك في اللجان الفرعية من منصبه بواسطة رئيس اللجنة الفرعية
وبحضور عضو من املجلس وعضو من اللجنة التنفيذية عند عدم الوفاء بالواجبات املطلوبة منه
كما وصفت في مسؤولياته ووصف مهامه .
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املادة الثالثة عشرة
اللجان:
ا
أول :اللجنة التنفيذية :

ً
تتكون اللجنة التنفيذية من نائب رئيس املجلس " رئيسا للجنة " وخمسة أعضاء يمثلون رؤساء اللجان
إضافة إلى أمانة املجلس ،وثالثة أعضاء يكلفهم رئيس املجلس ،وتعمل هذه اللجنة بمثابة السلطة
التنفيذية للمجلس ،وتقوم بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للمجلس ،وسير أعمال اللجان وتقويمها وتقديم
تقارير دورية للمجلس ،كما تعمل على سرعة اتخاذ القرارات ذات العالقة باللجان.

ا
ثانيا :اللجان الطالبية:

وتتمثل تلك اللجان في ما يلي:

 -0لجنة إدارة الفعاليات:
 0-0التعريف باللجنة:
ً
حرص املجلس على إنشاء هذه اللجنة إيمانا منه بأهمية الفعاليات من البرامج وألانشطة التي يقوم بها
ً
طالب القسم ،ودورها في إعداد القيادات التربوية جنبا إلى جنب مع إلاعداد العلمي الذي يتلقاه الطلبة من
خالل املقررات الدراسية ،وأهمية إدارتها وتوجيهها بما يناسب توجهات القسم والكلية والجامعة.
 8-0أهداف اللجنة:
 تحديد احتياجات طالب القسم من البرامج وألانشطة. إقامة ألانشطة والفعاليات لطالب القسم بما يالئم احتياجاتهم ويرفع كفاياتهم. إلاشراف على البرامج وألانشطة التي ينفذها القسم ذات العالقة بالطلبة. تنظيم مشاركة القسم في الفعاليات داخل أو خارج الجامعة. تطوير مهارات طلبة القسم واستثمار مواهبهم. 3-0مهام اللجنة:
 تحليل احتياجات الطالب من الفعاليات وألانشطة. متابعة وتقويم فعاليات وأنشطة اللجنة. إعداد التقارير حول الفعاليات وألانشطة املقامة على مدار العام. الاشراف والتنظيم للفعاليات املعتمدة من اللجنة التنفيذية للمجلس. إقامة الفعاليات وألانشطة مع ألاخذ في الاعتبار ما يلي: فعاليات وفق فترات العام الجامعي ( بداية العام – نهاية الفصل الدراس ي – نهاية العام )
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 فعاليات وفق املستويات الدراسية للطالب.
 فعاليات وفق املناسبات املجتمعية ( مؤتمرات سنوية – ألايام العاملية – اليوم الوطني)
 فعاليات وفق مكان التنفيذ ( داخلية – خارجية )
 فعاليات مرتبطة بمجاالت إلادارة التربوية ( استضافة قيادات تربوية – مشاركات تطبيقية
للطالب في مؤسسات تربوية)

 -8لجنة رابطة خريجي قسم إلادارة التربوية
 0-8التعريف بالرابطة:
ً
يأتي إنشاء رابطة خريجي قسم إلادارة التربوية بكلية التربية بجامعة امللك سعود امتدادا الهتمام
الجامعة بمخرجاتها من الطلبة ،الذين يمثلون أحد أهم عناصر بناء مجتمع املعرفة ،ومصدر أساس
ً
وموردا ً
مهما من املوارد البشرية القتصاد املعرفة في بالدنا ،وفي كلية التربية تمثل تلك
لتأهيل الكفاءات
ً
ً
املخرجات أحد أهم مكونات النظام التعليمي ،وتمثل مخرجات قسم إلادارة التربوية موردا نوعيا إلعداد
القيادات التربوية على املستويين إلاشرافي والتنفيذي ،و يستند إنشاء الرابطة على توجهات الجامعة بما
يتماش ى مع رابطة الخريجين فيها.
 8-8أهداف اللجنة:
 بناء شراكة علمية وتكوين روابط مهنية متينة مع الخريجين؛ لالستفادة من خبراتهم في: oوضع الخطط ألاكاديمية والبرامج العلمية وتطويرها.
 oاملشاركة في اللجان والفعاليات وألانشطة التي ينظمها القسم أو يشارك بها مثل
املؤتمرات والندوات واملعارض وألانشطة والبرامج املختلفة وورش العمل.
 oمشاركتهم في تهيئة الطللبة الجدد وتوجيههم وإرشادهم.
 oإنجاز بحوث علمية مشتركة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 اطالع الخريجين على ما يستجد في النواحي ألاكاديمية والعلمية والبحثية داخل القسموخارجه.
 بناء قاعدة معلومات تهتم بالخريجين والتواصل معهم حيثما وجدوا ،يتم تحديثها باستمرار. تعزيز املكانة البحثية للقسم بتشجيع الخريجين لتقديم ألابحاث العلمية. 3-8مهام اللجنة:
 إنشاء صفحة للرابطة على املوقع إلالكتروني للقسم في البوابة إلالكترونية للجامعة. تقديم التسهيالت املختلفة داخل مرافق الجامعة والكلية. -دعوة الخريجين للمشاركة في ألانشطة املختلفة التي تقيمها الجامعة.
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 تمكين الخريجين من تنظيم ورش عمل متخصصة ،ولقاءات علمية ،واملشاركة في تنفيذالدورات التدريبية في الكلية ،تستثمر إمكاناتهم وتحقق النمو العلمي واملينهي املستمر.
 -تنظيم رحالت وأيام مفتوحة للرابطة يشارك فيها الخريجون.

 -3لجنة جوائز القسم:
 0-3التعريف باللجنة:
ً
ً
إدراكا من قسم إلادارة التربوية بأهمية تحفيز الطلبة على التميز العلمي ،وانسجاما مع أنظمة
ولوائح الجامعة التي تعزز روح التنافس إلايجابي بين منسوبيها؛ انطلقت لجنة الجوائز بالقسم لتنسجم مع
ً
الاتجاهات الفاعلة لتعزيز قيم التميز ألاكاديمي والبحث العلمي ،وتقديرا لجهود الطلبة املشاركين ،وحث
زمالئ هم على إلانتاج العلمي املتميز ،حيث تقدم اللجنة جوائز تقديرية سنوية لطالب وطالبات القسم
ً
املتميزين أكاديميا واملتقدمين بأبحاث علمية متميزة ،ويتم منح الجائزة عن التميز العلمي وفق معايير دقيقة
للتقييم ،من خالل مراحل وإجراءات التحكيم التي تتم من قبل املختصين بمجالي الجائزة للتميز البحثي
والتميز ألاكاديمي.
 8-3أهداف اللجنة:
ً
إقليميا
 تشجيع الطلبة على النشر العلمي وتعزيز نشر الانتاج الطالبي السعودي والتعريف بهً
وعامليا.
 دعم وتشجيع التفوق ألاكاديمي لدى الطلبة. التعرف على الطلبة املوهوبين واملبدعين في القسم وتكريمهم ورعايتهم. تعزيز ثقافة توجيه النقد والثناء لعمل الطالب/ـة وليس للطالب /ـة لشخصة. استشراف وتطوير معايير التميز والابتكار لدى طالب القسم. تشجيع املبادرة والتنافس إلايجابي بين طلبة القسم. الارتقاء باألداء النوعي املتقن ونشر ثقافة التميز وإلابداع وإلاتقان بين طلبة القسم. 3-3مهام اللجنة
 اختيار فرق العمل واملتطوعين في تنظيم الجائزة. متابعة آلية الترشح للجائزة وطلبات املتقدمين. التعريف بالجائزة في املناسبات والفعاليات. تحديد معايير الفوز بالجائزة لطالب الدراسات العليا. تحديد شروط التقدم للجائزة. -تحديد آلية الترشيح للجائزة.
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 املساهمة في تحكيم الجائزة. -تنظيم مراسم إعالن نتائج املتقدمين للجائزة.

 -4لجنة الحلقات النقاشية ( السمينار):
 0-4التعريف باللجنة :
تقدم لجنة الحلقات النقاشية (السمينار) خدماتها للطالب والطالبات في قسم إلادارة التربوية الراغبين في
دعم ألافكار البحثية لديهم وتطويرها ،من خالل حلقات نقاش تجمع أعضاء هيئة التدريس واملتخصصين
والخريجين واملهتمين من الطالب والطالبات.
 8-4أهداف اللجنة:
 مساندة طالب وطالبات القسم على بلورة أفكارهم البحثية وتطويرها. توجيه ألافكار البحثية املقدمة نحو تحقيق ألاهداف الاستراتيجية للتعليم في ضوء رؤيةاململكة .2131
 استثارة أفكار بحثية جديدة تخدم مجاالت إلادارة التربوية املختلفة. تعزيز ألافكار البحثية ذات الجدة وألاصالة. إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والدراسات في القسم. 3-4مهام عمل اللجنة:
 استالم نماذج ألافكار البحثية من الطالب والطالبات بالقسم خالل الفترة املعلنة. فرز وتنظيم النماذج املستوفية للشروط. جدولة مواعيد الحلقات بعد التنسيق مع القسم واملختصين ،والاستعانة بقاعدة بيانات إلانتاجالعلمي للقسم.
 -إلاعالن عن مواعيد انعقاد الحلقات النقاشية.

 -5اللجنة إلاعالمية :
 0-5التعريف باللجنة:
تعد اللجنة إلاعالمية إحدى لجان املجلس الاستشاري في قسم إلادارة التربوية ،وتعد بمثابة حلقة وصل
فاعلة بين املجلس واملجتمع واملؤسسات إلاعالمية باستخدام أحدث الوسائل إلاعالمية الحديثة بما يسهم
ً
في إبراز صورة املجلس الحقيقية ودورها الحضاري في خدمة املجتمع ،وهو ما سينعكس إيجابا على القسم
والكلية والجامعة ،و تضم اللجنة ً
عددا من فرق العمل وهي :الصحافة ،والتوثيق إلاعالمي ،وإلاعالم املرئي و
املسموع ،وإلاعالم الجديد .

17

 8-5أهداف اللجنة :
 تهيئة الظروف املناسبة التي تساعد على زيادة مساهمة املجلس في تنمية املجتمع . التعريف بمختلف ألانشطة والخدمات التي يقدمها املجلس . توثيق عالقة املجلس باملؤسسات إلاعالمية . توعية املجتمع برسالة املجلس وأهدافه وإنجازاته. الرد على ما يوجه للمجلس من استفسارات. 3-5مهام اللجنة:
 التواصل مع كافة الجهات فيما يتعلق بالجانب إلاعالمي . الرد على الاستفسارات التي تصل للمجلس . إعداد قاعدة معلومات بأسماء وعناوين َّكتاب الصحف وإلاعالميين ،وتحديثها بشكل دوري.
 تغطية املناسبات التي تقام في القسم والكلية ويكلف املجلس بتنظيمها  ،وتزويد الصحف بهاكاف.
بشكل عاجل و وقبل وقت ٍ
 املساهمة في إعداد و تسهيل إجراء الحوارات الصحفية لقيادات القسم ومجلسه الطالبي. إعداد تحقيقات واستطالعات رأي ونشرات ومطبوعات عن برامج وفعاليات القسم ومجلسهالطالبي.
 تنظيم املؤتمرات الصحفية الخاصة بالقسم ومجلسه الطالبي إذا تطلب ألامر ذلك. التوثيق إلاعالمي لكل ما ينشر بشكل يومي عن القسم في الصحف الورقية وإلالكترونية وشبكاتالتواصل الاجتماعي ،وإعداد ملف إعالمي بذلك.
 إنشاء مكتبة للصور (شخصيات وأبحاث – أحداث وفعاليات) وتصنيفها بطريقة يسهل الحصولعليها ،والعمل على تحديثها باستمرار من خالل موقع القسم.
 التنسيق مع القنوات التلفزيونية وإلاذاعية لتغطية الفعاليات و تسهيل استضافتهم لقياداتالقسم ومجلسه الطالبي .
 إدارة حسابات القسم ومجلسه الطالبي في شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر ،اليوتيوب ،إلخ)وتوظيفها التوظيف الصحيح.
 إدارة املحتوى إلاعالمي ملوقع القسم ومجلسه الطالبي على شبكة إلانترنت. تصميم الرسوم املعلوماتية "انفجرافيك" و" بنرات إلكترونية" عن القسم ومجلسه الطالبي ،وبثهاعلى املوقع.
 التواصل مع الفاعلين في إلاعالم الجديد والاستفادة منهم بما يخدم أهداف القسم ومجلسهالطالبي.
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املادة الرابعة عشرة
السنة املالية للمجلس:
تكون السنة املالية للمجلس حسب السنة املالية للعام الدراس ي الجامعي .

املادة الخامسة عشرة
ميزانية املجلس ومصادر تمويله:


-

إيرادات املجلس ،بما ليتعارض مع أنظمة الجامعة على النحو التالي:
الدعم املادي املقدم من إدارة الجامعة بالتنسيق مع عمادة الكلية .
ما توفره الكلية للقسم وما يتصل به من مجالس ولجان .
إيرادات أنشطة املجلس التي يتم املوافقة عليها من رئيس قسم إلادارة التربوية .
الدعاية وإلاعالن .
التبرعات والهبات التي يوافق عليها رئيس املجلس بعد موافقة عميد الكلية.
إجراءات العمل والتنظيم مليزانية املجلس
ٔ
يعين مدير مالي ( امين صندوق ) معتمد من رئيس املجلس تكون مهامه ٕاعداد ميزانية سنوية
للمجلس و تدقيق إلايرادات واملصروفات .
يتم فتح حساب بنكي معتمد للمجلس الطالبي تودع فيه إلايرادات ويتم الصرف منه من خالل
ٔ
سندات صرف موقعه من رئيس املجلس وامين الصندوق.
ً
ٔ
ً
في نهاية كل عام دراس ي يقدم امين الصندوق
تقريرا مفصال عن امليزانية وأوجه الصرف ،ويعتمد
من رئيس املجلس.

 متطلبات املجلس:
-

توفير مقرين للمجلس الاستشاري للطالب وللطالبات.
دعم املجلس بميزانية خاصة ملساعدته في تنفيذ برامجه.
التحفيز بأنواعه ألعضاء املجلس نظير ما سيبذلونه من جهود نهاية دورة املجلس ،كالحوافز
التشجيعية ألعضاء املجلس وشهادات تقدير تتضمن مستوى ألاداء.
صرف مكافأة تشجيعية للعضو املتميز الذي تم ترشيحه باإلجماع بين ألاعضاء.
يمنح ألعضاء املجلس أفضلية لحضور مناسبات الجامعة واملشاركة في أنشطتها.
يمنح ألعضاء املجلس أفضلية الالتحاق بالدورات التدريبية بالجامعة .
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املادة السادسة عشرة
الضوابط العامة للمجلس:
 يمارس املجلس واللجان التابعة له اختصاصها بحيث ال يتعارض ذلك مع عمادة الكلية أوالجامعة.
 يحل املجلس باستقالة أغلبية أعضائه ،وفي هذه الحالة يدعو رئيس املجلس إلجراء ترشيح جديدألعضائه خالل مدة ال تتجاوز الشهر من استقالة املجلس .
عند حل املجلس وفق أحكام هذه الوثيقة تؤول جميع ميزانيته للقسم ،وتعتبر لجانه التابعة لهمنحلة ً
حكما.
 يتم إيقاف نشاطات املجلس وكافة اللجان التابعة له قبل أسبوعين من إجراء ترشيح جديدألعضاء املجلس.
ال يحق للمجلس أو لجانه التابعة له إصدار أي نشرات أو بيانات أو مطبوعات أو الفتات أو إقامةتجمعات أو فعاليات تتعارض مع القوانين السارية في الجامعة أو في اململكة العربية السعودية.
 ال يحق للمجلس أو أحد أعضائه املشاركة أو العمل في ألامور السياسية أو املذهبية أو القبلية أوالعنصرية أو املناطقية أو ممارسة أي أنشطة تخالف النظم الجامعية أو التقاليد وألاعراف
الاجتماعية والقيم وألاخالق إلاسالمية .
 ال يحق للمجلس أو لجانه أو أعضائه إجراء أي نوع من التنسيق أو التعاون مع أي جهة داخل أوخارج الكلية أو الجامعة بدون علم رئيس قسم إلادارة التربوية .

املادة السابعة عشرة
التعديل أو إلاضافة على وثيقة املجلس وتطويرها:
 الرفع بالتعديالت املقترحة :
ً
تقدم التعديالت وإلاضافات املقترحة لنظام املجلس الحالي كتابة إلى رئيس املجلس ورئيس قسم إلادارة
التربوية ،ويوزعها الرئيس على أعضاء املجلس في أو قبل الاجتماع املقرر التالي  ،ويكون التصديق عليها
بأغلبية ألاصوات من ألاعضاء الحاضرين في الاجتماع لحضور نصاب املجلس.
 تبني التعديالت:
يتم اعتماد التعديالت املقترحة على مواد الوثيقة بأغلبية أصوات اللجنة التأسيسية أو التنفيذية في
اجتماع املجلس .ويحق للمجلس إضافة بنود لم يرد ذكرها في وثيقة املجلس  ،وذلك بعد استشارة أعضائه
والتصويت عليها.
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 تطوير الوثيقة:
 يناقش املجلس أي إشكاالت تنشأ عن تطبيق نظام املجلس ويتم اتخاذ قرارات مناسبة لها. يجوز للمجلس إنشاء لوائح تفسيرية أو تنظيمية أو إجرائية دائمة لنظام املجلس لتنظيم العملإلاداري وإلاجرائي للمجلس مثل وقت الاجتماعات ومكانها  ،وما إلى ذلك بحيث ال تتعارض مع نظام
املجلس واللوائح املعتمدة بالجامعة .ويمكن اعتماد هذه اللوائح أو تعديلها أو تعليقها ً
مؤقتا بأغلبية
ألاصوات املوجودة في اجتماع املجلس مع توفر العدد الكافي (النصاب القانوني بعدد الحضور).

تنفيذ وثيقة املجلس:
يعد رئيس املجلس هو املسؤول عن تنفيذ أحكام هذه الوثيقة .

مرجعيات الوثيقة :
أنظمة املجالس الاستشارية الطالبية التي تم الرجوع لها :
 املجلس الاستشاري الطالبي بجامعة امللك سعود املجلس الاستشاري بجامعة شيكاغواملجلس الاستشاري بجامعة واشنطن دي س ي املجلس الطالبي في جامعة كانسس املجلس الطالبي الاستشاري بجامعة والية جاكسون -كلية إدارة ألاعمالاملجلس الطالبي الاستشاري في جامعة جورجيااللجنة الاستشارية الطالبية ( )SACفي جامعة إلينوياملجلس الاستشاري الطالبي ( )SABللكليةإدارة ألاعمال في جامعة .M-Kingsville & Texas A-املجلس الاستشاري للطالب الخريجين في جامعة تكساس للتكنولوجيا
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