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ویٌعمل بها " عمان األهلیةعمان األهلیةتعلیمات المجالس االستشاریة في جامعة "تٌسمى هذه التعلیمات   ):1(المادة 
  .اعتبارا من تاریخ إقرارها

  

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هذه التعلیمات المعاني المخصصة لها أدناه،   ):2(المادة 
  :ذلكما لم تدل القرینة على غیر 

  

  جامعة عمان األهلیة :  الجامعــــة
  رئیس جامعة عمان األهلیة :  الرئیــــس
  كلیات الجامعة :  الكلیـــــة
  القسم األكادیمي :  القســـــم
  عمادة/عمید الكلیة :  العمیـــــد
  المجلس االستشاري :  ســــالمجل

  طلبة جامعة عمان األهلیة  :  الطلبـــــة
  

الطلبـة والجهـات ذات العالقـة فـي رسـم  شـراكم تشـكیل المجلـس علـى مسـتوى الكلیـات بهـدف إیت  ):3(المادة 
  .العمادة/للكلیة یةقبلالخطط المست

 

كحد  عضواً ) 15(بقرار من العمید في بدایة كل عام دراسي بعضویة  شكل المجلسی  -أ   ):4(لمادة ا
  :أقصى على النحو اآلتي

 .عمید الكلیة رئیساً  •

یـــزین بكافـــة أقســـامها ومراحلهـــا الدراســـیة علـــى أن تعطـــى األولویـــة طلبـــة الكلیـــة المتم •
 .لطلبة مستوى السنة األخیرة وما قبل األخیرة، وبحد أقصى خمسة أعضاء

مــــن ســــوق العمـــل ذوي العالقــــة بالتخصصــــات التــــي  خریجـــو الكلیــــة ویمثلــــون جـــزءاً  •
 .تقدمها الكلیة، وبحد أقصى خمسة أعضاء
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ل أربـاب العمـل، والقطاعـات االقتصـادیة العامـة والخاصـة، مثـ: لجهات ذات العالقةا •  
والنقابــات المهنیــة، أو أیـــة جهــة أخـــرى ذات عالقــة بالكلیــة وأقســـامها، وبحــد أقصـــى 

 .خمسة أعضاء

  .یرفع قرار التشكیل إلى الرئیس •
  .سرالیقوم المجلس بتسمیة أمین   - ب 
  .حد أدنىمرة واحدة في الفصل الدراسي یجتمع المجلس   -ج 
 .لعضویة في المجلس سنة دراسیة واحدةتكون مدة ا  -د 

  .بدون عذر تنتهي عضویة أحد األفراد في حال تغیبه عن اجتماعین متتالیین  -هـ
  

  

  :ما یليك مهام المجلس تحدد  ):5(المادة 
 .العمادة/المشاركة في وضع وتطویر رؤیة ورسالة وأهداف الكلیة  - أ

 للقضــایا ى الطلبــة والخــریجین والجهــات ذات العالقــةلتعــرف علــى قضــایا وتطلعــات ورؤ ا  -ب
  .، وأسالیب التعامل معهاالالمنهجیةاألكادیمیة و 

  .والمهنیة تزوید الكلیة برؤى تعكس القضایا الطالبیة األكادیمیة والتربویةت  -ج
ســر الفجــوة بــین الحیــاة الجامعیــة للطالــب والبــرامج األكادیمیــة المقدمــة لــه مــن ناحیــة، ج  -د

  .والممارسة المهنیة من ناحیة أخرى لعملوسوق ا
المســتجدات المعرفیــة و  مـع االحتیاجــات المتجـددة لســوق العمـل العمــادة/الكلیـةبـط بــرامج ر   -هـ

  .أسالیب العمل المستقبليو 
ومؤسســات ســوق العمــل والمجتمــع بمــا یخــدم  العمــادة/الكلیــةعزیــز الشــراكة الفاعلــة بــین ت  -و

  .والمعرفیة الطلبة الشخصیة والعملیةمهارات  البیئة التعلیمیة وینمي
لمســــاهمة فــــي إیجــــاد فــــرص للبحــــث العلمــــي بمــــا یخــــدم قضــــایا المجتمــــع ذات العالقــــة ا  -ز

  .العمادة/الكلیةبالتخصصات التي تقدمها 
قدیم مقترحات بالتعدیالت الواجـب إجراؤهـا لتأهیـل الطلبـة للممارسـة المهنیـة فـي مختلـف ت  -ح

  .قطاعات سوق العمل
 .ال مستجدة یحددها العمید بموافقة الرئیسي أعمأ  -ط

  
 

  .على تنفیذ أحكام هذه التعلیمات والعمداءیشرف الرئیس   ):6(المادة 
 

  

 


