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 م2007( لسنة 32قرار مجهوري رقم )

 الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنيةبشأن 
 

 

 

 

 

 الباب الثاني 

 تكوينات اجملالس واختصاصاتها
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 جملس شؤون الطالب

 يتكون جملس شؤون الطالب من: (12)مادة

 رئيسًا       نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب -1

 أعضاء      ون الطالبنواب عمداء الكليات لشؤ -2

 مقررًا        مدير عام القبول والتسجيل -3

 يتوىل جملس شؤون الطالب االختصاصات التالية: (11)مادة

 اقرتاح السياسة العامة لشؤون الطالب. -أ 

 إعداد النظم اخلاصة بأعمال شؤون الطالب والوحدات اإلدارية التابعة هلا. -ب 

 اإلشراف الفين على الوحدات اإلدارية التابعة لشؤون الطالب. -ج 

اقرترترتاح الرترتنظم والقواعرترتد الالرمرترتة إلبرترتراءات قبرترتول الطرترتالب ومسرترتجيلبم و ويلرترتبم ومرترتأديببم          -د 

 وقواعد االمتحانات وشروط التخرج والتقويم السنوي للجامعة.

 رعاية الطالب روحيًا وابتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا وصحيًا. -ه 

م والقواعد الالرمة ملا يدفعه الطالب لألنشطة الطالبية املختلفة و ديد كيفيرتة  وضع النظ -و 

 أدائبا ومعايري وطرق صرفبا.

وضرترتع شرترتروط وقواعرترتد صرترترف اإلعانرترتات واملسرترتاعدات املاليرترتة للطرترتالب اليمنرترتي  ا ترترتاب             -ر 

 واملعوق .
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 الفصل التاسع 

 األحكام املشرتكة للمجالس

( مرتن ذرت ا البرتاب ابتماعرتًا     8–2يعقد كل جملرتس مرتن الرتالس املنصرتوي عليبرتا ص الفصرتول مرتن           (03)مادة

 ملا يلي: عاديًا كل شبر خالل العام اجلامعي وفقًا

 جملس القسم وجيتمع ص بداية األسبوع األول من كل شبر. .أ 

املركز التابع للجامعة وجيتمع ص بداية األسبوع الثاني من كل أو  املعبدأو  جملس الكلية .ب 

 شبر.

واللرتس األكرترتاد ي  ، وجملرتس الدراسرتات العليرتا والبحرتع العلمرتي     ، جملرتس شرتؤون الطرتالب    .ج 

وجيتمرتع كرتل مرتنبم ص بدايرتة األسرتبوع      ، نشر والرتمجةوجملس شؤون املكتبات والتوثيق وال

 الثالع من كل شبر.

 جملس اجلامعة وجيتمع ص بداية األسبوع الرابع من كل شبر. .د 

املركرتز الترتابع للجامعرتة ص ابتمرتاع الشرتبر األخرتري مرتن العرتام         أو  املعبدأو  أ. يناقش ويقر جملس الكلية (02)مادة

قرمبرتا جمالسرتبا ص ابتماعامبرتا برتنفس الشرتبر      مقرتحرتات األقسرتام الرت  أ    –وبوبه خاي  –اجلامعي 

بشأن خطة الدراسة وموريع الدروس وا اضرترات واملبرتام علرتى أعضرتاء ذيلرتة الترتدريس ومسرتاعديبم        

 املركز للعام اجلامعي القادم.أو  املعبدأو  ويضع بداول الدراسة على مستوى الكلية، باألقسام

ع للجامعرترتة ص ابتمرترتاع الشرترتبر األخرترتري مرترتن العرترتام     املركرترتز الترترتاب أو  املعبرترتدأو  ب. ينرترتاقش جملرترتس الكليرترتة  

 اجلامعي التقرير السنوي املعد من قبل العميد وذلك قبل رفعه إىل رئيس اجلامعة.

مقرترترتر الرترترتالس اجلامعيرترترتة األخرترترترى مشرترترتاريع املوارنرترترتات السرترترتنوية واتسرترترتاب اخلترترترتامي ص ابتماعرترترتات      (01)مادة

 على دعوة من رؤسائبا. معقد ص املواعيد املناسبة بناًء، استثنائية ختصص هل ا الغرض

 ( من ذ ا الباب:8-2لكل جملس من الالس املنصوي عليبا ص الفصول منه   (00)مادة

ثلع عدد أعضرتاء اللرتس   أو  أن يعقد ابتماعًا استثنائيًا بناًء على طلب مسبب من رئيس اللس -1

 على األقل.

سرتتطالع  أن يدعو تضور ابتماعامه مرتن يرترى ضرترورة حضرتوره مرتن ذوي اخلرتخة واالختصرتاي ال        -2

 مسالة معينة معروضة على اللس دون أن يكون له اتق ص التصويت.أو  رأيه ص موضوع

 


