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 2020-2019للعام الدراسي  نظام الھیئة الطالبیة 

  إن جامعة الحكمة،

حرصاً منھا على تعزیز الحیاة الطالبیة ومدّھا بكل مستلزمات النمو الالزم لشخصیة 
  الطالب وتأمین األطر التنظیمیة المطلوبة،

وتثمیناً لقیمة الدیموقراطیة في حیاة المواطنین، ومنھا الجماعة الطالبیة، وتأكیداً منھا 
لضرورة ممارستھا واالشتراك من خاللھا في خدمة الشأن العام ابتداًء من الجامعة، 
ً لألصول  والمشاركة في قراراتھا بواسطة الھیئة الطالبیة التي یمثّلھا مندوبون وفقا

  المرعیة االجراء،

وتعزیزاً لمبدأ الحوار وقبول اآلخر والتعاون في االعمال التي تفید الحیاة الجامعیة 
  وعالقة الطالب بالجامعة وعالقتھم ببعضھم البعض،

كان ال بد من تنظیم الھیئة الطالبیة وعملھا و طریقة انتخاب مندوبیھا مع األخذ 
  امعة الحكمة.باالعتبار مبادئ الحیاة الطالبیة المدرجة في شرعة طالب ج

I . المبادئ العامة 

یشّكل طالب جامعة الحكمة عائلة الجامعة، وھم مدعوون الى عیش االخّوة بروحیّة 
  الحكمة المتجسدة في التعاضد والتعاون واالنفتاح واحترام اآلخر وعیش القیم.

فإن علیھم أن یظھروا صدق االنتماء وجدیّة  واذ یحمل الطالب ھویة جامعة الحكمة 
  لتزام واحترام التعددیة والحریة الفردیة وذلك في إطار النظام العام،اال

كما علیھم احترام الجامعة في الداخل والخارج والوفاء لھا كأم ومعلّمة والدفاع عنھا  
في كل المحافل والعمل على إبقاء صورتھا الجمیلة والتعامل مع ادارتھا في شفافیة 

  وصراحة ووضوح.

من الشركة الطالبیة ویعمل على تحقیقھا من خالل الھیئات  إن ھذا النظام ینطلق
  ومجلس المندوبین وفق ما سیرد الحقاً.

II .الھیئة الطالبیة 

تضم الھیئة الطالبیة جمیع الطالب المسجلین في كلیات جامعة الحكمة لسنة  .1
جامعیة معینة تسجیالً نظامیاً، باستثناء الطالب الخارجیین الذین یتابعون دورات 

 صلون بنتیجتھا على دبلوم خاص.یح
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 یعتبر الطالب مسجالً  بعد نیلھ بطاقة االنتساب الى الجامعة.  .2
اما سنوات الدراسة الجامعیة فیتم احتسابھا وفق األرصدة المحصلّة والمسجلة  .3

 على الشكل التالي:
  رصیداً  30 الى 1السنة األولى: من  
  رصیداً  60الى   31السنة الثانیة: من  
  رصیداً  98الى   61الثالثة: من السنة  
  و ما فوق 99السنة الرابعة: من  
  رصیداً  17الى   1: من 1الماستر  
  رصیدًا و ما فوق 18: 2الماستر  

 تتألف الھیئة الطالبیة من جمعیة عامة ومجلس مندوبین: .4
الجمعیة العامة ھي الھیئة الطالبیة، التي تجتمع في ھیئة انتخابیة سنویة   .أ

 مندوبین وفق األصول المحددة الحقاً.النتخاب مجلس ال
مجلس المندوبین ھو الھیئة التنفیذیة التي یتم انتخابھا من قبل الجمعیة العامة   .ب

وفق األصول المحددة في ھذا النظام ویضم مندوبین من كلیات الجامعة ویتمتع 
 بالصالحیات المنصوص عنھا في المادة الالحقة.

 لمندوبین:في صالحیات الجمعیة العامة ومجلس ا .5
 تمارس الجمعیة العامة المھام التالیة:  .أ

 .تنتخب مجلس المندوبین 
  تراقب عمل مجلس المندوبین وتساھم في النشاطات التي تتم في الجامعة

اما من خالل المجلس المذكور اما من خالل مكتب الشؤون الطالبیة او 
 المعنیة. العمل الرعوي الجامعي او النوادي او سواھا من األجھزة الجامعیة

 یتمتع مجلس المندوبین بالصالحیات التالیة:  .ب
 .ینتخب رئیسھ وھیئة مكتبھ ورؤساء لجانھ في اول جلسة یعقدھا بعد انتخابھ 
 .یسھر على احترام األنظمة والتعامیم المتعلقة بالطالب 
 .یفعّل عمل اللجان الطالبیة وینسق فیما بینھا 
 تمثیل الطالب في . أّما یسھیمثل الطالب في مجلس الجامعة بشخص رئ

مجالس الكلیات فیتم من خالل انتخاب مندوبي الكلیة الحدھم للقیام بھذه 
 المھمة.

 .ینظم ویشارك في النشاطات الرئیسیة التي تعني الطالب 
  یمثل الھیئة الطالبیة لدى الھیئات الطالبیة من الجامعات األخرى ویتعاون

  معھا.
 لشؤون الطالبیة وبالتنسیق معھ.تطبق ھذه الصالحیات بإشراف مكتب ا 
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III .االنتخابات الطالبیة 

  تنتخب الھیئة العامة لطالب جامعة الحكمة مندوبیھا وفق األصول التالیة:

 تاریخ االنتخاب. 1

ً في یوم الجمعة األخیر من شھر تشرین االول واال   .أ یتم االنتخاب سنویا
وقع ھذا التاریخ  ، إّال إذاففي یوم الجمعة األول من شھر تشرین الثاني

 أثناء اإلمتحانات أو عطلة رسمیّة تؤّجل اإلنتخابات إلى تاریخ آخر.
ل إن حق اإلقتراع محصور بالطالب   .ب في جامعة الحكمة خالل الُمسجَّ

 الفصل الجاریة فیھ اإلنتخابات.
دعى الجمعیة العامة الى االنتخاب قبل اربعة أسابیع من الموعد المحدد تُ   .ت

الئحة بالطالب الذین یحق لھم اإلقتراع، وتعتبر ھذه وتُنَشر لإلنتخاب، 
وحة من نشرھا على لعمٍل الالئحة نھائیة غیر قابلة للتعدیل بعد ثالثة أیام 

 إعالنات الجامعة.
یمكن استدراك النقص او الخطأ المادي في الالئحة خالل األیام الثالثة   .ث

مع الالئحة األساسیة  المذكورة أعاله، ویعلن عن كل تعدیل بمالحق تنشر
  وبنفس الطریقة.

  عدد المندوبین. 2

لعدد علن عن ا، ویُ طّالبھاعدد الى  في كل كلیة نسبةً یُحدَد سنویًّا عدد مندوبي الطّالب 
بعد تثبیت لوائح الطّالب الذي یحّق لھم اإلقتراع، أي بعد خمسة أیّام عمٍل من النھائي 

  تمثیل فھي على الشكل التالي:أّما معاییر ال. الدعوة إلى اإلنتخابات

لین في الكلیّة: إذا كان العدد أقّل من أربعین،  - المعیار األّول ھو عدد الطّالب الُمسجَّ
ذه طّالب ھ بعة لكلیّة أخرى على أن ال یتعدّىتُدَمج ھیئتھا الناخبة مع ھیئة ناخبة تا

  تَین الناخبتَین.ویكون المندوب الُمنتَخب ممثِّالً لكلتَي الھیئ 400الـ  ةاألخیر

، تتمثّل ھیئتھا 400المعیار الثاني: إذا كان عدد طّالب الكلیّة أقّل أو ما یعادل الـ  -
مندوب لكّل حلقة دراسیّة (اإلجازة والماستر). أّما إذا قّل عدد طّالب المسّجلین بالناخبة 

یمثّل  حدفي إحدى الحلقتَین عن ثالثین، تُدَمج الھیئتان الناخبتان ویكون مندوب وا
  .الحلقتَین

، تتمثّل ھیئتھا 400طّالب الكلیّة الواحدة یفوق الـ أ) إذا كان عدد المعیار الثالث:  -
مندوب عن كّل سنٍة دراسیّة في كّلٍ من الحلقتَین؛ ب) إذا تعدّى عدد الطّالب بالناخبة 

  بمندوبَین.، تتمثّل ھیئتھا الناخبة 400في السنة الدراسیّة الواحدة من أیّة حلقة الـ 
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 لجنة االشراف على االنتخابات. 3

دیر م یقوم بتنسیق أعمالھا ،االشراف على االنتخابات الجامعة لجنةَ  ن رئیسُ عیِّ یُ 
 معھ من نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیّة وعمداء في فب وتتألّ شؤون الطّال 

اللھا ي الشكاوى خالجامعة وتكون ھي المرجع الصالح لمواكبة العملیة االنتخابیة وتلقّ 
  " اللجنة". ـو بعد اعالن نتائجھا، ویشار إلیھا في ھذا النظام بأ

  الترشیح. 4

الفئة  ولحلقة أأو اأن یتقدّم بترشیحھ منفردًا لتمثیل رفاقھ في الكلیّة  یحق لكل طالب  .أ
 شرط ان تتوفر فیھ الشروط التالیة:استنادًا إلى المعاییر الواردة سابقًا، 

  الً رسمیًّا في جامعة الحكمة  بـ رصیداً على األقل في  12أن یكون ُمسجَّ
ارصدة على األقل في الماستر في احدى كلیات الجامعة،  6االجازة او بـ 

) وبالتالي GPAوشرط أن تكون األرصدة في مواد تُحتَسب في المعدل النھائي ( 
، ولیست W (Withdrawأو  AW (Administrative Withdraw): لیست مقرونة بوضع

 ).Remedial courses – cours préparatoiresتحضیریّة (
 .اال یكون قد تلقى إنذارات او عقوبات مسلكیة 

یقدم طلب الترشیح قبل موعد االنتخابات بخمسة عشر یوماً على االقل الى مكتب   .ب
 الشؤون الطالبیة، تنتھي مھلة تقدیم الطلبات واإلنسحاب ظھر الیوم األخیر من

المھلة ( الخمیس الثاني الذي یسبق نھار الجمعة التي ستجري فیھا اإلنتخابات)، 
 وعلى لجنة اإلشراف على اإلنتخابات البت بقبول طلبات الترشیح بمدة ثالثة أیام

على األكثر من تاریخ اقفال باب الترشیح تضع بنھایتھا الئحة بأسماء  دراسیّة
 المرشحین المقبولین.

 عند تقدیم طلب ترشیحھ.على األكثر یة مندوب واحد عنھ لمرشح تسمل یحقّ   .ت
یحق لكل طالب رفض ترشیحھ طلب أسباب الرفض ولھ اإلعتراض علیھا أمام   .ث

ام على أی تسعةلجنة اإلشراف التي یجب أن تبت بالطلب وإصدار النتیجة قبل 
 األكثر من موعد اإلنتخابات.

عة ر على لوحات اإلعالنات في الجاموتنش نھائیًّا لوائح المرشحین والناخبین تُعلَن  .ج
  قبل موعد اإلنتخابات بسبعة أیام وال یعاد النظر بھا مھما كانت األسباب. 

  العملیة االنتخابیة .4

حمالت انتخابیة حزبیة او طائفیة، ألن الترشیح یكون من ھناك  كونأن ت یُحظَّر  .أ
للمرشحین توزیع ونشر برنامج أعمالھم وإبالغ  منطلق جامعي بحت، إنما یحقّ 

 الناخبین بترشحھم دون أي ضغط علیھم.
یحق للمرشحین اإلنضواء في لوائح، وذلك لإلعالن عن برامج محددة تتبناھا   .ب

 الئحة معینة.
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على المرشحین إبداء أي تصریح او إجراء أي تحرك أو نشر برنامج أو  یُحظَّر  .ت
خالل األیام الثالثة األخیرة التي تسبق نھار  لجامعةفي حرم اأیة دعایة إنتخابیة 

اإلنتخاب، وفي حال مخالفة ھذه المادة تلغى أوراق اإلقتراع الجاریة لصالح 
 المرشح المخالف.

یمنع على األندیة إجراء أیة أنشطة في الجامعة خالل األسبوع األخیر قبل   .ث
 اإلنتخاب.

بحیث یحق لكل طالب إنتخاب یعتمد نظام اإلنتخاب على أساس الصوت الواحد   .ج
 فقط حتّى لو أّن عدد المندوبَین ھو إثنان. واحدٍ  مرشحٍ 

تؤمن لجنة االنتخابات صنادیق االقتراع ولوائح الناخبین ویتم توزیع األقالم على   .ح
 المراكز التي تحددھا اللجنة بالتعاون مع إدارة كل كلیة.

اإلقتراع وبعد التأكد من  تعتمد أوراق موحدة تعطى للناخب بعد دخولھ الى مركز  .خ
ھویتھ وورود إسمھ على الئحة الناخبین، وتوضع األوراق إفرادیة بأسماء 
المرشحین خلف ساتر یركز داخل مركز االقتراع یختار منھا الناخب اسم المرشح 
الذي یرید انتخابھ خلف الساتر ومن ثم یتقدم الى الصندوق حیث یضع فیھ ورقة 

 لقلم.واحدة یتأكد منھا رئیس ا
جراء عملیة إل تعین اللجنة رئیسا للقلم ومعاونین إثنین لھ من العاملین في الجامعة  .د

 اإلقتراع وفرز األصوات وتأمین حسن سیر اإلنتخابات.
یمكن للمرشح او لمندوب عنھ ان یحضر الى القلم بصفة مراقب اثناء االنتخاب   .ذ

 واثناء فرز األصوات.
تخاب ما لم یكن اسمھ وارداً على الئحة ال یمكن ألحد من طالب الجامعة االن  .ر

 الناخبین، ومزوداً بالبطاقة الجامعیة.
قفال الصنادیق تبدأ عملیة فرز األصوات بعد عدّ األوراق إلعند الساعة المحددة   .ز

الموجودة في الصندوق ومطابقتھا على عدد المقترعین، وفي حال عدم تطابقھا 
  ، اإلجراءات الالزمة.یتخذ رئیس القلم، بالتوافق مع ھیئة القلم

 النتائج:. 5

عند االنتھاء من فرز األصوات یوقّع رئیس وأعضاء ھیئة القلم على المحضر   .أ
ویرفعانھ الى لجنة االنتخاب التي تعلن رسمیاً أسماء الفائزین بعد اطالع رئیس 

 الجامعة.
یعتبر فائزاً المرشح الذي ینال العدد األكبر من األصوات، وفي حال تعادل   .ب

 األصوات یعتبر فائزاً الطالب األكبر سناً.
ً للجنة االشراف على االنتخابات من التدقیق الالحق عند الحاجة، یصار   .ت تمكینا

  الى االحتفاظ بأوراق االنتخاب لدى إدارة الشؤون الطالبیة لمدة شھر. 
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 مكتب مجلس المندوبین:. 6

ؤون ة من مدیر الشیشكل األعضاء المنتخبون مجلس المندوبین الذي یجتمع بدعو  .أ
الطالبیة في األسبوع الذي یلي اعالن النتائج النتخاب أعضاء المجلس المؤلف 
من الرئیس ونائب الرئیس وامین السر وامین الصندوق والمحاسب، على ان 

 یكون كل من ھؤالء من كلیة مختلفة.
لم  ایتم االنتخاب باالقتراع السري ویفوز من ینال أكثریة النصف زائد واحد، وإذ  .ب

یتمكن أحد من تحقیق األكثریة المطلوبة، یعاد االنتخاب ویكون محصوراً بین 
المرشحین اللذین ناال العدد األكبر من األصوات في الدورة األولى، ویفوز من 

 وفي حال تعادل األصوات یعتبر فائزاً الطالب األكبر سناً. نال األكثریة المطلقة.
رئاسة لجان طالبیة یتم انشاؤھا فیما بعد یمكن ان تسند الى باقي المندوبین   .ت

كالثقافیة واالجتماعیة وسواھا وذلك باالتفاق والتنسیق مع مكتب الشؤون 
  الطالبیة.

    :المجلس والیة. 7

 والیة تمتد  التالیة السنة من األول تشرین شھر انتھاء لغایة المندوبین ومكتب مجلس 

 انتخاب لغایة األدنى بحده األعمال بتصریف یستمران التاریخ ھذا وبعد اإلنتخاب، لسنة

ً  منتھیة الوالیة تعتبر حیث جدید مجلس  .اإلنتخابات نتائج إعالن فور حكما

 فور صدوره وفقا لألصول. یوضع ھذا النظام موضع التطبیق.  8


