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مجلٌس طالبيٌّ في “القّديس يوسف”

صدى البلد

أنشأت جامعة القّديس يوسف، 
 قيد التجربة 

ً
وفق صيغة هي حاليا

 كهيئة 
ً
 عاما

ً
 طالبيا

ً
واالختبار، مجلسا

استشارّية، إلبداء المشورة، وتقديم 
االق��ت��راح��ات، والمساعدة على اخذ 
ال��ق��رار وع��ل��ى متابعة ك��ل األم��ور 
ة  لحيا ا نب  بمختلف جوا لمتعلقة  ا
الطالبّية. ويعنى المجلس باإلشكاليات 
معّية  لجا ا كمة  لحو با لمتعلقة  ا
��ر ف��ي الحياة الطالبية، 

ّ
ل��ت��ي ت��ؤث ا

وباإلشكاليات المرتبطة بالبيداغوجيا 
الجامعّية واالختصاصات والنشاطات، 
المجموعة  الطالبية وعمل  والحياة 
الجامعّية وانماء الوعي االجتماعي 
ب في خدمة اآلخرين 

ّ
وانخراط الطل

وخدمة المجتمع.

هيكلية المجلس
م��ن رئيس  لمجلس  ا ل��ف  وي��ت��أ
الجامعة الذي يترأسه نواب الرئيس 
الذين لهم علقة بجدول األعمال، أمين 
عام الجامعة، أربعة عمداء كليات او 
مديري معاهد او مدارس عليا )ممثل 
 حقل اختصاص(، مديرين 

ّ
عن كل

اثنين ألحرام في بيروت، مدير لمركز 
جامعي في المناطق، مرشد الجامعة، 

مدير الدائرة االجتماعّية، مدير دائرة 
الحياة الطالبّية واالنخراط المهني، 
مدير دائرة الرياضة، الرؤساء األربعة 
لمكاتب الهيئات الطالبّية في أحرام 
بيروت المنتخبين من قبل زملئهم 
 ،  حقل اختصاص(

ّ
ل عن ك��ل

ّ
)ممث

ال��رؤس��اء الثلثة لمكاتب الهيئات 
الطالبّية في مراكز الدروس الجامعّية 
ربعة مندوبين عن  أ لمناطق،  ا ّفي 
ل عن كل

ّ
السنوات الجامعّية )ممث

حقل اختصاص(، اثنين من رؤساء 
ال��ن��وادي التي تجمع اكبر ع��دد من 
منسقي  م��ن  ثنين  ا  ، لمنتسبين ا
ل 

ّ
يمث لب  لجامعّية، طا ا ّي��ة  ل��رع��و ا

السابع”.  وانتخب  ليوم  ا “عملّية 
ون األربعة لمكاتب الهيئات 

ّ
الممثل

الطالبّية في أح��رام بيروت من قبل 
زملئهم الحاضرين عند اختتام يوم 
التدريب الداخلي الذي نظمته دائرة 
الحياة الطالبّية واالنخراط المهني في 
الجامعة، وشارك فيه أعضاء مكاتب 
.
ً
الهيئات الطالبّية المنتخبون حديثا

وأك����دت ال��ج��ام��ع��ة أن “أنظمة 
الهيئات الطالبّية كما انظمة الجامعة 
ه 

ّ
لم تلحظ منصب رئاسة حرم يتوال

طالب. وعليه، فاّن دور الطّلب االربعة 
تمثيل  على  يقتصر  لمنتخبين  ا
زملئهم في حقل االختصاص الواحد، 

ضمن المجلس الطالبي العام”.
ال��ص��ورة: انتخاب ارب��ع��ة رؤس��اء 
لمكاتب الهيئات الطالبّية في أحرام 
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