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 نظام الهيئة الطالبية

 

 إن جامعة الحكمة،

ومّدها بكل مستلزمات النمو الالزم لشخصية الطالب وتأمين  حرصًا منها على تعزيز الحياة الطالبية
 ،المطلوبةاألطر التنظيمية 

ضرورة ممارستها ل تأكيداً منهاالجماعة الطالبية، و  ومنهاالديموقراطية في حياة المواطنين،  اً لقيمةنيثموت
لهيئة ها بواسطة اوالمشاركة في قرارات الجامعة،من  خدمة الشأن العام ابتداءً واالشتراك من خاللها في 

 ،لألصول المرعية االجراء وفقاً  مندوبون لهامثّ الطالبية التي ي

الطالب  ةوتعزيزًا لمبدأ الحوار وقبول اآلخر والتعاون في االعمال التي تفيد الحياة الجامعية وعالق
 ،بالجامعة وعالقتهم ببعضهم البعض

 بادئممع األخذ باالعتبار ها يطريقة انتخاب مندوب وعملها و كان ال بد من تنظيم الهيئة الطالبية
 شرعة طالب جامعة الحكمة.الحياة الطالبية المدرجة في 

I- المبادئ العامة  

ة الحكمة المتجسدة ة بروحيّ االخوّ  طالب جامعة الحكمة عائلة الجامعة، وهم مدعوون الى عيشل يشكّ 
 .نفتاح واحترام اآلخر وعيش القيمفي التعاضد والتعاون واال

االلتزام واحترام  صدق االنتماء وجدّية أن يظهرواعليهم  فإن الحكمةاذ يحمل الطالب هوية جامعة و  
 ،النظام العام إطارفي ذلك التعددية والحرية الفردية و 

 مة والدفاع عنها في كل المحافلالجامعة في الداخل والخارج والوفاء لها كأم ومعلّ عليهم احترام كما  
 شفافية وصراحة ووضوح.لجميلة والتعامل مع ادارتها في والعمل على إبقاء صورتها ا
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ن هذا النظام ينطلق من الشركة الطالبية ويعمل على تحقيقها من خالل الهيئات ومجلس المندوبين إ
 كما سيرد الحقًا. وفق ما

 

II- الهيئة الطالبية 
تضم الهيئة الطالبية جميع الطالب المسجلين في كليات جامعة الحكمة لسنة جامعية معينة  -1

ى ين الذين يتابعون دورات يحصلون بنتيجتها عليباستثناء الطالب الخارج ،تسجياًل نظامياً 
 دبلوم خاص.

 نال بعد نيله بطاقة االنتساب الى الجامعة.  يعتبر الطالب مسجاًل  -2
كل على الشالمحصّلة والمسجلة اما سنوات الدراسة الجامعية فيتم احتسابها وفق األرصدة  -3

 التالي:
 03 رصيداً  الى  1: من السنة األولى

 03الى  رصيدًا  01من  السنة الثانية:
 89الى  رصيدًا  01من  السنة الثالثة:
 ما فوق و 99من : السنة الرابعة

 11الى  رصيدًا  1: من 1الماستر 
 ما فوق ورصيًدا  18: 2الماستر 

 
 تتألف الهيئة الطالبية من جمعية عامة ومجلس مندوبين: -4

الجمعية العامة هي الهيئة الطالبية، التي تجتمع في هيئة انتخابية سنوية النتخاب مجلس  -أ
 تاريخ انتخاب مجلس نواحدة تبدأ مالمندوبين وفق األصول المحددة الحقًا، ومدتها سنة 

 المندوبين وتنتهي في نهاية أيلول.
وفق  امةالجمعية العالتي يتم انتخابها من قبل  التنفيذية مجلس المندوبين هو الهيئة -ب

األصول المحددة في هذا النظام ويضم مندوبين من كليات الجامعة ويتمتع بالصالحيات 
 المنصوص عنها في المادة الالحقة.

 .أيلول مدة المجلس سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابه وتنهي في آخر
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 :الجمعية العامةفي صالحيات  -5
 مهامها من خالل مجلس المندوبين. الجمعية العامةتمارس 

وتساهم في النشاطات التي تتم في الجامعة  مجلس المندوبينعمل  الجمعية العامةتراقب  -أ
البية او العمل الرعوي اما من خالل المجلس المذكور اما من خالل مكتب الشؤون الط

 او سواها من األجهزة الجامعية المعنية. النوادي او الجامعي
 يتمتع مجلس المندوبين بالصالحيات التالية: -ب

 ل جلسة يعقدها بعد انتخابه.ينتخب رئيسه وهيئة مكتبه ورؤساء لجانه في او  -1
 األنظمة والتعاميم المتعلقة بالطالب. يسهر على احترام -2
 ل عمل اللجان الطالبية وينسق فيما بينها.يفعّ  -0
اما تمثيل الطالب في مجالس يسه ئيمثل الطالب في مجلس الجامعة بشخص ر  -4

 الكليات فيتم من خالل انتخاب مندوبي الكلية الحدهم للقيام بهذه المهمة.
 ينظم ويشارك في النشاطات المختلفة التي تعني الطالب. -5
 .اويتعاون معهل الهيئة الطالبية لدى الهيئات الطالبية من الجامعات األخرى يمث -0

 

 تطبق هذه الصالحيات بإشراف مكتب الشؤون الطالبية وبالتنسيق معه.

III- االنتخابات الطالبية 

 مندوبيها وفق األصول التالية:تنتخب الهيئة العامة لطالب جامعة الحكمة 

 تاريخ االنتخاب -1
يوم  االول واال ففي يتم االنتخاب سنويًا في يوم الجمعة األخير من شهر تشرين -أ

 الجمعة األول من شهر تشرين الثاني.
أسابيع من الموعد المحدد، وتحدد  اربعةالى االنتخاب قبل  الجمعية العامةتدعى  -ب

 اعداد المندوبين المطلوب انتخابهم بحسب نسبة الطالب في كل كلية.
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 عدد المندوبين-2
 بي الكليات وفق التوزيع التالي:يتم انتخاب مندو 

  مندوب واحد الكنسي:كلية الالهوت والعلوم الدينية وكلية الشرع 
  عن كل سنة.كلية الحقوق: خمسة مندوبين، بمعدل واحد 
 كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية: مندوب واحد 
  دارة االعمال: ثمانية مندوبين بمعدل اثنين من السنوات الثالث كلية االقتصاد وا 

 واثنين عن الماستر.لإلجازة 
 .كلية الصحة العامة مندوبان بمعدل واحد عن االجازة وواحد عن الماستر 
  دارة  الفنادق: مندوب واحدكلية السياحة وا 
 كلية الهندسة: مندوب واحد 

 ويكون المجموع العام تسعة عشر مندوبًا. 

 
 لجنة االشراف على االنتخابات – 3

رئيس الجامعة لجنة االشراف على االنتخابات وتكون هي المرجع الصالح  يعين
 لمواكبة العملية االنتخابية وتلقي الشكاوى خاللها او بعد اعالن نتائجها.

 
 رشيحالت -4
 0في االجازة او بـ  رصيدًا على األقل 12يمكن لكل طالب مسجل رسميا )بـ  -

 بترشيحه( في احدى كليات الجامعة ان يتقدم ارصدة على األقل في الماستر
 ط التالية:توفر فيه الشرو تلتمثيل رفاقه في السنة المسجل فيها شرط ان  منفرداً 

 مسلكية.اال يكون قد تلقى إنذارات او عقوبات  -أ
 اال يكون قد أخل بنظام وبمبادئ شرعة الطالب. -ب
ح ظهر االثنين األخير من أسبوع االنتخابات، واذا وقع هذا يينتهي موعد الترش -ج

 النهار يوم عطلة يسبق الموعد الى ظهر الجمعة السابق
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 الى مكتب على االقل يقدم طلب الترشيح قبل موعد االنتخابات بخمسة أيام -
 .يةالشؤون الطالب

 
 العملية االنتخابية -4
 ،حزبية او طائفية في حرم الجامعة شعاراتحمالت انتخابية و يكون هناك ال  -أ

 ألن الترشيح لن يكون من منطلق حزبي بل جامعي بحت.
تؤمن لجنة االنتخابات صناديق االقتراع ولوائح الناخبين ويتم توزيع األقالم  -ب

 .بالتعاون مع إدارة كل كلية التي تحددها اللجنةعلى المراكز 

تعينه اللجنة يعاونه موظف او اثنان، يسهران  من الكلية داريايترأس القلم -ج
 على حسن اجراء العملية االنتخابية بكل تفاصيلها.

يمكن للمرشح او لمندوب عنه ان يحضر الى القلم بصفة مراقب اثناء االنتخاب -د
 واثناء فرز األصوات.

طالب الجامعة االنتخاب ما لم يكن اسمه وارداً على الئحة ال يمكن ألحد من  -ه
 الناخبين، ومزودًا بالبطاقة الجامعية.

فرز األصوات بعد عّد تبدأ عملية  الصناديق ألقفال المحددةعند الساعة  -و
األوراق الموجودة في الصندوق ومطابقتها على عدد المقترعين، وعند عدم 

 بالتوافق مع هيئة القلم، االجراء الالزمة.تطابقها يتخذ رئيس القلم، 
 

 النتائج: -5
ع رئيس وأعضاء هيئة القلم على عند االنتهاء من فرز األصوات يوقّ  -أ

 المحضر ويرفعانه الى لجنة االنتخاب التي تعلن رسميًا أسماء الفائزين
 بعد اطالع رئيس الجامعة. عن كل سنة وعن كل كلية
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يعتبر فائزًا المرشح الذي ينال العدد األكبر من األصوات، بحيث ان   -ب
 األكثرية المطلوبة هي المطلقة ال النسبية، وفي حال تعادل األصوات

 واال فاألكبر سنًا.الطالب األعلى في معدل عالماته،  يعتبر فائزاً 
للجنة االشراف على االنتخابات من التدقيق الالحق عند الحاجة،  تمكيناً  -ج

 يصار الى االحتفاظ بأوراق االنتخاب لدى إدارة الشؤون الطالبية. 
 

 مكتب مجلس المندوبين: -6
يشكل األعضاء المنتخبون مجلس المندوبين الذي يجتمع بدعوة من مدير الشؤون الطالبية  -أ

النتخاب أعضاء المجلس المؤلف من الرئيس ونائب  في األسبوع الذي يلي اعالن النتائج
وامين السر وامين الصندوق والمحاسب، على ان يكون كل من هؤالء من كلية  الرئيس
 مختلفة.

ذاأكثرية النصف زائد واحد، يتم االنتخاب باالقتراع السري ويفوز من ينال  -ب  أحدم يتمكن ل وا 
من تحقيق األكثرية المطلوبة، يعاد االنتخاب ويكون محصورًا بين المرشحين اللذين ناال 

 .العدد األكبر من األصوات في الدورة األولى، ويفوز من نال األكثرية المطلقة
ند الى باقي المندوبين رئاسة لجان طالبية يتم انشاؤها فيما بعد كالثقافية يمكن ان تس-ج

 .وذلك باالتفاق والتنسيق مع مكتب الشؤون الطالبية واالجتماعية وسواها
 

، يصار بعدها 2319في أيلول هي تتن يوضع هذا النظام موضع التطبيق لسنة اختبارية واحدة -7
المهل،  ويكون لهذه السنة تدابير استثنائية بالنسبة الى، او تعديل ما يمكن تعديله هالى تثبيت

 الناخبة.يعلنها رئيس الجامعة في دعوة الهيئات 
 

 
 


