جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  /عمادة شؤون الطلبة
قسم الخدمات الطالبية
التاريخ/ / -:
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إنموذج طلب ترشيح النتخابات مجلس الطلبة
الفصل  .............للعام الدراسي 20 / 20
اسم الطـــــــالب/ة...................................... :

الـرقم الجــامعـي.................................... :

التــــــــــــخصص....................................... :

المعدل التراكمــي................................... :

الساعات المجتازة...................................... :

المستوى الدراسي.................................. :

رقم الهاتــــــــــف....................................... :

توقيع وختم عمادة القبول والتسجيل...............:

تعليمات الترشيح لمجلس الطلبة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن ال تكون قد وقع بحق المرشح أية عقوبة تأديبية من درجة االنذار االول فما فوق حتى بداية الترشيح .
أن يكون قد أتم بنجاح دراسة ( )12ساعة معتمدة على االقل في الجامعة وأن ال يقل معدله التراكمي عن ( )68عند الترشيح.
أن يكون طا لبا ً منتظما ً غير مؤجل لدراسته عند الترشيح.
أن يكون قد بقي على تخرجه في الجامعة ما يزيد على ( )30ساعة معتمدة التشمل فصل الترشيح.
أن يكون الطالب حاصالً على الهوية الجامعية سارية المفعول للعام الدراسي الذي تتم فيه االنتخابات.
ضرورة التزام الطالب بكافة تعليمات جامعة األميرة سمية وتنفيذها .
يتعهد المرشح با لتزامه بالتعليمات الواردة في طلب الترشيح والحملة االنتخابية وإذا خالف هذه التعليمات يسحب ترشيحه فوراً.

شروط الحملة االنتخابية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مدة الحملة االنتخابيه هي ثالثة أيام قبل يوم االنتخابات الرسمي.
اليجوز مطلقا ً وضع ملصقات دعائية على الجدران أو الواجهات الزجاجية أو االبواب في كافة مرافق الجامعة.
المكان المخصص للدعاية االنتخابية:في مصفitوالمنطقة الخضراء مقابل التسجيل.
يقوم كل مرشح بحملته الدعائية االنتخابية شخصيا وليس لمجموعة من المرشحين.
الحرص على النظام والتعاون والتحلي بروح المودة والمحبة وتقديم صور ٌتعبر عن الوعي الطالبي ومكانة الجامعة المتميزة.
يسمح لكل مترشح تعليق الفتة واحدة فقط بطول  3امتار وعرض  2متر.

أقر بأنني اطلعت على التعليمات وأتعهد بالتقيد بها وأتحمل كافة المسؤوليات عن أي إخالل أو محاولة اخالل بأي منها ،وإذا قمت
بعمل مخل بهذه التعليمات سيتم سحب ترشيحي من الحملة االنتخابية وال يحق لي االعتراض.

الستعمال عمادة شؤون الطلبة
مطابقة/غير مطابقة للمعلومات والشروط أعاله
التاريخ :
 شروحات مساعد عميد شؤون الطلبة لبيان وضع الطالب السلوكي .

عميد شؤون الطلبة
الدكتور رامي سالم

