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 ملجلس شئون الطالبي النظام األساس 

 ملجلس شئون الطالب 1993( لسنة 1رقم ) يالنظام األساس 

 

 بأحكام املادة 
ً
يصدر مجلس  م1990من قانون جامعة كردفان لسنة ( 28)ة مع املادة ءمقرو  )ف( 9عمال

 نصه: ياآلت يس الجامعةالنظام األسا

 ويبدأ العمل به فور التوقيع عليه. م 1993( لسنة 1رقم ) يساس ُيسمى هذا النظام األ  .1

 سيادة أحكام هذا النظام .2

 يآخر تسود أحكام هذا النظام إلى املدى الذ يس نظام أسا يوأ يإذا ُوجد تعارض بين أحكام هذا النظام األساس 

 يزيل ذلك التعرض.

 تفسير .3

ك املوضحة أمام كل منها وذل يهذا النظام وما لم يقتض السياق معنًى آخر تكون للكلمات والعبارات واملعان يف

 :يعلى النحو التال

نشأ بمقتض ى املادة )               :املجلس
ُ
 .ي( من هذا النظام األساس 3ُيقصد به مجلس شئون الطالب امل

 .ُيقصد به مدير جامعة كردفان :                  املدير

 .ُيقصد به نائب مدير جامة كردفان  :     نائب املدير

 .الطالبشؤون ُيقصد به عميد             :العميد

 .ُيقصد به وكيل جامعة كردفان             :الوكيل

 .ُيقصد بها عمادة شئون الطالب         :العمادة

 تكوين مجلس شئون الطالب .4

 يد.مينشأ املجلس ويتم تكوينه بقرار من املدير بعد التشاور مع الع .1

 :يُيشكل املجلس على النحو التال .2

                                     املدير .أ
ً
 .رئيسا

                           نائب املدير  .ب
ً
 عضوا

                                   الوكيل .ج
ً
 عضوا
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                                   العميد .د
ً
  عضوا

ً
      مقررا

رشحهم لجنة العمداءثالثة من عم .ه
ُ
 .بيضمن الكليات خارج األ على أن يكون أحدهم   أعضاء  داءالكليات ت

                         اتذة املهتمين بالتربية بالجامعةأحد األس .و
ً
 عضوا

                النفس بالجامعةأحد األساتذة املهتمين بعلم  .ز
ً
 عضوا

                املهتمين بعلم اإلجتماع بالجامعةأحد األساتذة  .ح
ً
 عضوا

 عضو                                 ياملهتمين بالطب الوقائأحد األساتذة  .ط
ً
 ا

 .دعلى أن يكون من بينهم رئيس اإلتحا أعضاء                         ثالثة ممثلين إلتحاد طالب جامعة  .ي

 يختارهم العميد من خارج الجامعة ءأعضا   اإلهتمام باملسائل الطالبية ي خمسة أشخاص من ذو  .ك

    أعضاء                                   بعمادة شئون الطالبقسام رؤساء األ .ل

                                                   ةعممثل لنقابة العمال بالجام .م
ً
                             عضوا

             والية شمال كردفانلدعم الطالب ب يدوق القومأمين عام الصن .ن
ً
 عضوا

 مجلس شئون الطالبإختصاصات 

 ما يراه من توجيهات تكون للمجلس اإلختصاصات التالية: إصدار  ياإلخالل بسلطة املدير ف دون  .5

 إقتراح السياسات الجامعية الخاصة بشئون الطالب ورفعها ملجلس الجامعة إلقرارها، وتشمل: .1

 واإلجتماعية والرياضية.ية إلى إثراء مناشط الطالب الثقافية مإقتراح الخطط والبرامج الرا .أ

 ب.ال مات الطبية والصحية والنفسية للطاإلشراف على تحديث وترقية الخد .ب

 مجال اإلسكان واإلعاشة والترحيل. يقطاع خدمات الطالب ف  يالتنسيق مع صندوق دعم الطالب ف .ج

 مراجعة الخطط التنفيذية ألجهزة العمادة املختلفة والتصديق عليها ومتابعة تنفيذها. .د

ساعد ف يإنشاء األقسام الت .ه
ُ
 تنفيذ برامجه. يت

 إختصاص من إختصاصاته. يعة له أو تابعة للعمادة لتشرف على أبإنشاء ما يراه من لجان تار  .و

يتقدم به املدير أو العميد وله أن يتقدم بما يراه من  الجامعية أمر يخص الحياة الطالبية يمناقشة أ .ز

 توصيات بشأنه.

سس .ح
ُ
 بين العمادة وإتحاد الطالب.عالقة لتنظيم ال أن يضع ما يراه من أ

 ها.قرار مناقشة مقترحات ميزانية العمادة ورفعها ملجلس الجامعة إل .ط

ورفعها ملجلس الجامعة إلقرارها واإلشراف على  طالب جامعة كردفانمناقشة مقترحات ميزانية إتحاد  .ي

 مراجعتها فى إطار القوانين السائدة.
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 تحكم سلوك الطالب. يمعة بالقوانين واللوائح التتقديم املقترحات ملجلس الجا .ك

مهام تحت رقابته وإشرافه بمقتض ى  يجانب اإلختصاصات املتقدمة فيما يتعلق بأإلى يكون للمجلس  .ل

 من قواعد وله أن ُيغير ف يساس هذا النظام األ 
ً
 تلك القواعد أو يلغيها نصوص يأن يصدر ما يراه ضروريا

 ويعمل بها فور توقيع املدير عليها.
ً
 جديدة إليها، ويكون ذلك كتابة

ً
 أو يضيف نصوصا

 إجتماعات املجلس .6

 للمدير أن يدعو املجلس إلجتماع فوق العادة قل و. يجتمع املجلس إلنجاز أعماله مره كل ثالث أشهر على األ1

.
ً
 متى رأى ذلك ضروريا

جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص  يشخص لحضور أية جلسه من جلساته أو أ يأ . للمجلس أن يدعو2

 حق التصويت.

 إختصاصات عميد الطالب .7

( من قانون جامعة كردفان لسنة 19/4دون املساس بمسئولية العميد أمام املدير املنصوص عنها فى املادة )

 يكون للعميد اإلختصاصات واملهام التالية: م1990

 عن إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظمأ. مساعدة 
ً
 وإجتماعيا

ً
 وثقافيا

ً
 الطالب على اإلستفادة القصوى تربويا

 الجامعية والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها.

 ساتذة املشرفين.ب. تنفيذ السياسة العامة للطالب وذلك بالتنسيق مع املجلس وعمداء الكليات واأل 

اونة رعاية كافة النشاطات الطالبية الثقافية واإلجتماعة والرياضية وذلك مع يفيتمثل  يالذ ي ج. اإلشراف التربو 

 قسام املختلفة.األ

 د. اإلرشاد والرعاية الصحية والنفسية والتربوية للطالب وفق ما يقترحه املجلس.

 هـ. اإلشراف على إتحاد الطالب.

 وأمين الشئون العلمية.و. اإلحتفاظ والعناية بسجالت الطالب بالتنسيق مع الكليات 

ح. القيام بتقديم مقترحات امليزانية السنوية للعمادة إلى املجلس ومتابعة الصرف على امليزانية املصدقة 

 ومراجعتها وذلك من خالل األقسام املختصة بذلك.

 رئاستها. يمن ينوب عنه ف فوضخ. أن يقوم برئاسة اللجان التى يرى املجلس ضرورة تكوينها أو أن ي

 قسام عمادة شئون الطالبأ .8

 للنشرات الت1
ً
 يضعها املجلس. ي. تتكون العمادة من عدد من األقسام وفقا
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 يتولى إدارة كل قسم مشرف بدرجة رئيس قسم.. 2

حدد سلطات كل رئيس 3
ُ
. يصدر املجلس بتوصية من العميد نشرات تشمل إختصاصات وواجبات كل قسم وت

 قسم بالعمادة.

 

 م.1993 يوليو28هـ املوافق  1414صفر  11 ربعاءبمجلس جامعة كردفان فى اليوم األ صدر تحت توقيعى 

 

 مشير)م(

 عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب

 رئيس مجلس جامعة كردفان      


