عمادة شؤون الطلبة
املجلس الطالبي
يتألف املجلس من طلبة الجامعة الذين تم انتخابهم ،والطلبة الذين تم تعيينهم عن طريق لجنة تعيين أعضاء املجلس
الطالبي .ويعمل أعضاء املجلس مع الجهات ذات العالقة في الجامعة كافة ،مثل اإلدارة ،املحاضرين ،املوظفين ،وطلبة
الجامعة جميعهم.
أهداف املجلس
َّ
إن الدور الرئيس للمجلس الطالبي هو املساعدة في تقديم أفكار الطلبة واهتماماتهم ومشكالتهم ،وإيصالها إلى الجهات
ذات العالقة ،إضافة إلى تنظيم الفعاليات وخدمة املجتمع وغيرها من األنشطة ذات الصلة.
األهداف األساسية ملجلس الطلبة:
• املساعدة في تعريف الطلبة الجدد بجامعة الفالح والحرم الجامعي.
• العمل بوصف املجلس حلقة وصل بين الطلبة وإدارة جامعة الفالح؛ ألجل خدمة الطلبة ،وطرح قضاياهم
والدفاع عن وجهة نظرهم لدى اإلدارة.
• تعزيز روح املشاركة والعمل الجماعي والتعاون بين الطلبة واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين باملؤسسة.
• تمثيل طلبة جامعة الفالح في التجمعات الطالبية للمؤسسات التعليمية األخرى في الدولة.
• تنمية الوعي الوطني بين الطلبة وتقوية روح االنتماء للوطن وتحمل املسؤولية.
• تنمية الوعي بالقيم األخالقية.
• رفع مستوى الحياة الفكرية واالجتماعية والرياضية والفنية داخل جامعة الفالح.
• اكتشاف املواهب والقدرات واملهارات الطالبية وصقلها وتنمية الروح اإلبداعية لديهم.
مسؤوليات أعضاء مجلس الطلبة
• وضع اللوائح الداخلية للمجلس ومراجعتها وتعديلها بالتنسيق مع إدارة الجامعة.
• اعتماد برامج عمل لجان املجلس املختلفة ومتابعة تنفيذها.
• تنسيق العمل بين لجان املجلس في الجامعة أو مع مجالس املؤسسات التعليمية األخرى.
• تنسيق العمل مع املؤسسات الداخلية في الدولة.
• اعتماد الحسابات الختامية للمجلس.
• وضع املوازنة السنوية للمجلس ولجانه وتوزيع االعتمادات املالية على اللجان.
• مراقبة أعمال اللجان التابعة للمجلس ومطابقتها للشروط واألحكام العامة املتعلقة باملجلس ،وأخذ
املوافقات والتصاريح الالزمة.
• رفع تقارير دورية عن عمل اللجان إلى إدارة الجامعة لالطالع وأخذ التوجيهات.

من يستطيع االنضمام؟
ً
يتكون املجلس من خمسة عشرة عضوا ،يتم اختيارهم من طلبة جامعة الفالح من خالل انتخاب ثلث األعضاء
من قبل طلبة جامعة الفالح ،وتعيين الثلثين عن طريق لجنة تعيين املجلس الطالبي ،املكونة من أعضاء هيئة
ُ
التدريس في الجامعة ،والتي تشكل بقرار من رئيس الجامعة .ويمكن توضيح شروط االنضمام لعضوية املجلس
على النحو التالي:
• أن يكون الطالب من بين الطلبة الدارسين املنتظمين باملرحلة الجامعية.
• أن ال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميالدية.
• أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
• أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
لجان املجلس:
• اللجنة الرياضية.
• اللجنة الثقافية.
• لجنة العالقات العامة واإلعالم.
• اللجنة الفنية.
• لجنة الخدمات العامة.
• لجنة النشاط االجتماعي والرحالت.
• لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي.
انتخابات املجلس
ً
ُ
تجرى العملية االنتخابية سنويا في أيلول ،سبتمبر من كل عام دراس ي ،وذلك النتخاب ثلث األعضاء البالغ عددهم خمسة
ً
ً
عشرة عضوا .ويكون الطلبة جميعهم مدعوين ليكونوا جزءا من العملية االنتخابية ،بوصفهم مرشحين أو ناخبين.
إجراءات انتخاب املجلس
الترشح لالنتخابات
• على كل مرشح ملء استمارة الترشح التي تتضمن ما يلي من املعلومات :االسم ،العنوان ،بيانات
االتصال ،الكلية ،التخصص الدراس ي ،والرقم الجامعي.
• التأكد من توافر الشروط في كل ُمرشح.
• نشر اإلعالنات التي تتضمن أسماء املرشحين.
ً
ً
• عملية االنتخاب تكون أسبوعا واحدا.
• إعالن النتائج في خالل أسبوع واحد من انتهاء عملية التصويت.

تعيين أعضاء املجلس
ً
يتم تعيين الثلثين من أعضاء املجلس البالغ عددهم خمسة عشر عضوا عن طريق لجنة تعيين املجلس الطالبي ،املكونة
َّ
من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،واملشكلة بقرار من رئيس الجامعة.
ً
أوال :يتم تحديد تمثيل اعضاء املجلس للكليات ً
بناء على أعداد الطلبة املسجلين للفصل الدراس ي األول ،بحيث يكون
ً
هناك ممثل واحد في مجلس الطلبة عن كل  70طالبا في الكلية.
ً
ثانيا :تحدد املقاعد داخل الكليات وفق التخصصات.
ً
ثالثا :يكلف كل عضو في اللجنة بترشيح مجموعة من طلبة الكلية الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.
ً
رابعا :تتم املفاضلة بين الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في الالئحة ،وفق األسس املوص ى بها من قبل
اللجنة وهي كما يلي:
 .1أن ال يقل املعدل التراكمي عن .3
ً
ً
ً
 .2أن يكون الطالب قد اجتاز فصال دراسيا واحدا على األقل.
 .3أن ال يكون قد حصل على أية عقوبة أكاديمية أو مسلكية.
 .4أن ال يكون من الطلبة املتوقع تخرجهم في الفصل الدراس ي األول.
ً
ً
ً
 .5أن يكون اجتماعيا ومتواصال مع املجتمع وقادرا على تحمل املسؤولية.
الفترة الزمنية للمجلس
يستمر كل عضو في املجلس في منصبه في خالل السنة الدراسية التي تم انتخابه فيها.
اجتماعات مجلس الطلبة
• يجتمع املجلس مرة واحدة في الشهر على األقل في أثناء السنة األكاديمية ،أو بحسب ما يراه
ً ُ
األعضاء مناسبا ،وتعقد هذه االجتماعات داخل الحرم الجامعي فقط.
• يقوم أمين سر املجلس بالتنسيق مع األعضاء جميعهم ،إلبالغهم بموعد االجتماع ،وجدول
أعماله ،ومكانه قبل أسبوع واحد من انعقاده على األقل.
• ُيعقد االجتماع عند حضور أغلبية أعضائه ،كما يجب التصويت على أي قرار يتم اتخاذه،
وتسجيل محضر االجتماع وتوزيعه ألخذ املوافقة عليه.

Deanship of Student Affairs
Student Council
The council consists of the university students who have been elected and the students who have been appointed
by the committee of student council. Members of the council work with all relevant bodies in the university, such
as management, lecturers, staff, and all university students.
Objectives of the Council
The main role of the Student Council is to assist in presenting the ideas, interests and problems of students to the
relevant authorities, in addition to organizing events, community service and other related activities.
The main objectives of the Student Council:
• Assistant new students in Al Falah University
• Working as a liaison between students and the administration of Al Falah University in order to serve the
students and raise their issues and defend their point of view with the administration.
• Promoting the spirit of participation, teamwork and cooperation between students, management, faculty and
staff
• Representing students of Al Falah University in any student gatherings of other educational institutions in the
country
• Developing awareness among students about belonging to the homeland and taking responsibility
• Develop awareness of ethical values
• Raising the level of intellectual, social, sports and artistic activities within Al Falah University
• Discover student talents, abilities and skills and develop their creative spirit
Members of Student Council responsibilities (based on Ministerial Decree No. 334 of 2011)
• Developing, reviewing the bylaws of the Council in coordination with the university administration
• Adopting the work programs of the various committees of the Council and following up their implementation
• Coordinate work between the committees of the Council at the university or with other educational institutions
• Coordinate work with internal institutions in the country
• Approving the final accounts of the Board
• Setting the annual budget of the Council and its committees
• Monitor the work of the committees and their compliance with the general terms and conditions of the Council
and take the necessary approvals and permits
• Submitting periodic reports on the work of the committees to the university administration for review

Who can join?
The Council consists of fifteen members selected from students of Al Falah University through the election of one
third of the members by students of Al Falah University and the selection of two-thirds through the Committee
Student Council composed of faculty members of the University. The membership of the Council can be clarified
as follows:
• Student should be a regular student at the undergraduate level
• Be at least eighteen years of age
•To have a good reputation
• Has not been convicted of a felony or misdemeanor violating honor or honesty
Council Committees:
• The sports committee
• The Cultural Committee
• Committee on Public Relations and Information.
• Technical Committee
• Public Services Committee
• Committee of social activity and trips
• Scientific and Technological Activity Committee.

Council elections
The election process is held annually in September of each academic year, to elect one third of the 15 members. All
students are invited to be part of the electoral process as candidates or voters.
Procedures for Electing the Council
The Elections
• Each candidate must complete the application form which includes the following information: name, address,
contact details, college and major, university number.
• Ensure that conditions are met in each candidate.
• Publish ads containing the names of candidates.
• The election process is one week.
• Results are announced within one week of the end of the voting process.
Choosing Board Members
Two-thirds of the fifteen members of the Council are appointed by the Student Council Committee consisting of
faculty members. The committee is formed by a decision of the President of the University
First: The representation of the Council members of the colleges is determined based on the number of students
registered for the first semester.

Second: Seats within the colleges are determined according to specializations
Third: Each member of the committee is assigned to nominate a group of college students who meet the
conditions of membership
Fourth: Any candidate must meet the following:
1. The GPA should not be less than 3
2. Student must have passed at least one semester.
3. He should not have received any academic or behavioral punishment
4. Students should not be expected to graduate in the first semester
5. be social with the community and able to take responsibility.
The time period of the Council
Each member shall continue in the council all the academic year in which he or she is elected.
Student Council meetings
• The Board meets at least once a month during the academic year, or at the discretion of the members, and is held
on campus only.
• The Secretary of the Council shall coordinate with all members and inform them of the date, agenda and location
of the meeting at least one week in advance.
• The meeting shall be held when the majority of its members are present. Any decision taken shall be voted upon
and the minutes of the meeting shall be recorded and distributed for approval.

