
  2017-2016 مجلس الطلبة
 طلبة االتحاد تنتخب 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 تحية طيبة وبعد 

لجميع   2017-2016أن نقدم اليكم التفاصيل الخاصة بإنطالق المجلس الطالبي  في مدرستنا  للعام  يسعدنا 
ية الطلبة في المدرسة حول لمتابعة وتوع من المشرفين والمدرسين  المراحل  حيث تم تكليف لجنة منظمة

وبرنامج الترشيح  حسب  العمل الطالبي متبوعا بتوضيح المعايير الخاصة للترشيح وآلية أهمية المجلس 
 اليهم وتوجيههم للمسار السليم لهذا المجال يرجى من ولي األمر تشجيع ابنائه والتحدث  والمسؤوليات النظم

  

 
الطالب بالتصويت الختيار ممثليهم من الطلبة للمشاركة في صنع هو نشاط يقوم به  :مجلس الطلبةتعريف 

 . القرار في المدرسة
  الهدف: 

يهدف المجلس إلى تطوير دور الطلبة في تطبيق الديموقراطية في الحياة الحقيقية في المدرسة، وتعزيز 
 .المعلمين ومديري المدارسو المصالح، و االهتمامات مع  تبادل األفكار و يساعد على مهاراتهم القيادية

 
 :االنتخابات

يتم اختيار أعضاء مجلس الطلبة عن طريق االنتخابات فهناك عدد من الطالب يجد نفسه على استعداد لتحمل 
الطالب بالتصويت للمرشح  لالنتخابات و يقوم هذه المسؤولية ويكون ممثال جيدا لزمالئه يقوم بترشيح نفسه

 .في مجلس الطلبة يكون عضواً  ن يحصل على أعلى عدد من األصواتاألفضل بحرية و المرشح الذي
 

 :يتكون مجلس الطلبة من 

 الرئيس و هو الطالب الذي يحصل على أعلى عدد أصوات •
 نائب الرئيس •
 األعضاء •
 و يشرف على المجلس أحد المعلمين يتابع أعمالهم و ينظم مهامهم •

 :أعضاء مجلس الطلبة مسؤوليات

 إلى هيئة التدريس و اإلدارةإيصال صوت الطالب  •
 المساعدة في تحقيق النظام و ضبط الطلبة أثناء الطابور الصباحي و في الممرات و الساحات •
  حل مشاكل الطلبة بالتعاون مع المرشد الطالبي •
 المشاركة في المناسبات و االحتفاالت و األنشطة التي تقيمها المدارس  •

 

 

 

  

 



 : بهأهمية مجلس الطل

 .وجود الحياة الديمقراطية ف الطالب على أهمية يتعر  •
 . تحسين فكرة الطالب عن ذاته •
 .تقوية ثقته بنفسه •
 .تنمية التعاون بين الطالب •
 .تنمية الممارسات الديمقراطية بين الطالب •
 تنظيم  النشاطات االجتماعية والثقافية في المدرسة •

 التنظيم الهيكلي لمجلس الطلبة  :

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                                                            

 

                                                     

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

لبهالطرئيس مجلس   

 أمين صندوق سكرتير نائب الرئيس

العالقات العامة ةرئيس لجن  

 ونائبه

 ةرئيس لجن
 المالية 

           ونائبه
            

 ةرئيس لجن
 الثقافة

 ونائبه

 ةرئيس لجن
 االلتزام الذاتي

 ونائبه

 ةرئيس لجن
 الرياضة

 ونائبه

توطيد العالقات بين طالب  .1
 المدرس

أخرىربط عالقات مع مدارس . 2  

تنظيم رحالت مدرسية . 3
للمحميات الطبيعية واألماكن 

 األثرية

تنظيم لقاءات بين مختلف . 4
الدولة  الطلبة ومختلف القطاعات  

على نطاق  الطلبة  تمثيل. 5
 خارجي

العمل على تنظيم يوم الطالب . 6
 في المدرسة

إدارة حسابات . 1
 مجلس الطالب

اشتراكات جمع . 2
مقابل مصروفات 
 مختلفة

اإلهتمام بوضع . 3
ميزانية رمزية 
تحت تصرف 
مجلس الطالب 
بالتنسيق مع إدارة 
 المدرسة

لوحة إعالنات. 1  

/ مجلة شهرية. 2
سنوية/ فصلية  

تنظيم حلقات . 3
 ومحاضرات

نشاطات . 4
 ومسابقات

   
 

تحضير طالب للقيام . 1
 بأعمال مختلفة

تحضير أماكن استيعاب . 2
 للطالب

االهتمام بتزيين . 3
 المدرسة ونظافتها

االهتمام برفع المستوى . 4
العلمي واالجتماعي لطالب 

 المدرسة

جمع تبرعات . 5
" لمؤسسات رسمية 

" جمعية مكافحة السرطان
 وغيرها

تنظيم مباريات . 1
 رياضية صفية

لقاءات رياضية . 2
 مع مدارس أخرى

لقاءات رياضية . 3
بين الطالب 

 والمعلمين

تنظيم يوم . 4
 رياضي للمدرسة

االشتراك في . 5
مسيرات ومباريات 

 رياضية


