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 .جهأكمل ولتعليمية على العملية اسير ن لضما دفعته امام مجلس الكلية لطالب ليمثاختيار  الرؤية :

لتعليمية العملية اسير حول لطلبة من اجعة الرالمستمر للتغذية التلقي ا تنمية املهارات القيادية لدى الطلبة وكذلك الهدف:

 جهونها. التي يوت الصعوبات والمشكالحل افي ون لتعاالى اسعيا و مالحظاتهم 

 الشروط الالزم توفرها في ممثل الطلبة:

 ان يكون حسن السيرة والسلوك. .1

 لم يسبق تحصله على إنذارات إدارية في ملفه الدراس ي. .2

 االلتزام بحضور كافة املحاضرات واملعامل والجلسات التعليمية.  .3

 عن التحيز. .4
ً
 بنقل أراء كافة الطلبة بكل حيادية ومصداقية وبعيدا

ً
 ان يكون ملتزما

 ان يكون لديه مهارات تواصل جيدة. .5

6. .
ً
 أن يكون مستواه الدراس ي جيدا

7. .
ً
 ان ال يكون تم انتخابه مسبقا

 

   مهام ممثل الطلبة :

 األفكار واملشاركة في صنع القرار.نقل  .1

و لجنة تطوير املناهج بدعوة من رئيس اللجنةو ذاك لنقل  جلس الكليةمحددة ملاجتماعات ممثل عن الطالب في  .2

 آراء الطالب و مالحظاتهم لتخطي الصعوبات و تحسين سير العملية التعليمية.

 السعي لالرتقاء بالكلية وااليمان برؤيتها ورسالتها. .3

 .مؤثرين في مجال التنمية البشرية القيم االخالقية والعمل بروح الفريق الواحد وذلك باالستعانة بأشخاص تنمية .4

 تمثيل الطلبة في مكتب ضمان الجودة . .5

 .الخاصة بالكلية والعلمية و املجتمعيةاملساهمة في األنشطة التسويقية والطالبية  .6

 عليها. تثقيف الطلبة بخصوص االنتخابات السنوية واالشراف .7

القيام باالجتماع مع طالب دفعته إلستقبال أرائهم و مقترحاتهم قبل اجتماع مجلس الكلية بخصوص بنود معينة  .8

 تخص الطلبة في االجتماع.

 مسجل الكليةحضور أحد اعضاء مكتب في بإجتماعات  بعد االجتماع مع الطالب يقوم جميع املنتخبين .9

لذلك و لمخصص ذج النموالى عع جتماابكل محضر يتم تحرير و , بةلطلا أبداهالتي ع ملالحظات الالستما

ع الجتمامحضر ايتضمن أن على جلد مخصص لذلك, املفي  وذلك لحفظهاالكلية  مسجلالى سخة  ن ارسال

 .إجتماعلاعنها نتج لتي النتائج ت واصيالتوا
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 ممثل الطالب:  قواعد سلوك

 تمثيل  .1
ً
الطلبة بطريقة معقولة ومسؤولة ومهنية في جميع األوقات ، على الصعيدين الشخص ي واملنهي ، تقديرا

 بشكل خاص داخل و خارج الجامعة. ,لكإلختيارهم 

عنيفة أو سلوك ال تقم بإيقاف اآلخرين بلغة , و تمييز غير قانوني بنزاهة ودون ظلم أو واآلخرين باحترام وكرامة  معاملة .2

 عي أو تمييزي.غير اجتما

 .الجامعةفي أي نشاط أو سلوك يحتمل أن يؤذي سمعة الطالب أو عدم االنخراط  .3

 .ض يعطل العملية التعليمية و سمعة الجامعةغر ألي   استعمال القوائم والتوقيعات و النماذج الغير الرسمية عدم  .4

 .بفاعلية و نشاط ممثل الطالب  مادعم أهداف ومه  .5

 مجلس الكلية و اجتماعات ممثلوا الطالب. وتوصيات االلتزام بجميع قرارات .6

 لية الديمقراطية.دعم واحترام العم .7

 ئة واملرافق واملمتلكات باحترام.تعامل مع البي .8

 .الخاصة بالجامعة األنشطة أو الخدمات فيبشكل تبادلي خرين اآل  مشاركةب ألتزام الحيادية و السماح .9

 كممثل للطالب.سؤوليات املواجبات و الالقيام بو  ألراءفي نقل األفكار و املتطلبات و اة يشفافال .11

 الكلية بطريقة مسؤولة وصادقة. استخدام موارد  .11


