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شروط الترشح لإلنتخابات الطالبية للعام الجامعي 
2016/2015 

أعلن مكتب نائب رئيس الجامعة لشئئئئئئتن التعليط تال  ب 
عن شئئئئئئئئرت  الترشئئئئئئئئب ل نتعاماا ال  مية للعاط الجامع  

 تمنها: 2016/2015
 مصرى الجنسية تمسددا للرستط.، ن يكتن مستجداأ 
 فيما عدا  لمة السنة األتلى ،أن يكتن له نشا    مى ملحتظ. 
 يكتن دد تد  عليه جااااا تدديمية.أال  
 .أن يلتاط كل مرشب متقديط مرنامج انتعامى 
 .أال يكتن منتسيا إلى أى تنظيط أت جماعة إرهامية يجرمها القانتن 

فتب ماب الترشئئئئئئئئئئئئئب ل نتعاماا ال  مية تذلا يتط ا  نين المتاف  الجدير مالذكر أنه سئئئئئئئئئئئئئيتط 
تدئئال نئئائئئب رئيس جئئامعئئة منهئئا مئئدن إدارد الجئئامعئئة لن تئئدعئئل من دريئئب أت  ،2015/11/02
ينم  ت  العملية ا نتعامية ألنها ملا الشئئئئئئئئئئماب تال  ب تنديرها مما يحق   متحاتهط معيد ف 

المدنى للردامة  لديهط التع  تا نتماا لمصئئئئئئئئئئئئئئئر مشئئئئئئئئئئئئئئئيرا مدنه دد تط دعتد منظماا المجتم 
 .تمتامعة العملية االنتعامية تحقيقا للشفافية
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 الناخب والمرشح من الطالب:
 بلناخا: 

 يدلى مصتته داعل صنادي  األدتراع . نأله الح  كل  الب مقيد مالكلية  هت
 لمرشحا : 

  .تتن م  عليه شرت  الترشب هت كل  الب مقيد مالكلية تمسدد الرستط الدراسية

 شروط الترشيح:
 مصرى الجنسية تمسددا للرستط.، ن يكتن مستجداأ 
 فيما عدا  لمة السنة األتلى ،أن يكتن له نشا    مى ملحتظ. 
 يكتن دد تد  عليه جااااا تدديمية.أال  
 .أن يلتاط كل مرشب متقديط مرنامج انتعامى 
 .أال يكتن منتسيا إلى أى تنظيط أت جماعة إرهامية يجرمها القانتن 

 لجان األتحاد
 ( اللجنة الرياضية تيم لها)المين . 
 المين(تيم لها ) اللجنة الفنية . 
 ( اللجنة االجتماعية تيم لها)المين . 
 المين(تيم لها ) اللجنة ال قافية . 
 ( اللجنة العلميةتيم لها)المين . 
 ( لجنة األسر تيم لها)المين  . 
 المين(تيم لها ) لجنة الجتالة . 

 ت الطالبيةتحادال لس امج
 على مستوى الكليات: 

االتحاد يتكتن مجلس اتحاد   ب الكلية من أمين تأمين مسئئئئئئئئئئئئئئاعد كل لجنة ما ضئئئئئئئئئئئئئئافة إلى رئيس 
 .(  الب 16مإجمالى عدد )  تالنائب

 لى مستوى الجامعةع 
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ماالضئئئئئئئئئئئئئئئافة إلى  كل كليةتيتكتن مجلس اتحاد   ب الجامعة من رئيس تنائب رئيس اتحاد   ب 
 .أمناا اللجان العليا لألنش ة

 كيفية األقتراع 
يا تيكتب يدعذ م ادة التصئئئئئئئئئئت  يقتط ال الب مدع اا اللجنة العليا لألنتعاماا الم ادة تالكارنية تمعد التدكد

( من كل لجنة من اللجان 2على ان يتط اعتيار عدد ا نين )اسماا من يريد اعتيارهط   مقا لفردته الدراسية 
 شئئئئئرد  ط يقتط مصمس اصئئئئئمعه فى الحمرالسئئئئئمعة المتجتدد  فى م ادة األدتراع تتضئئئئئعها فى الصئئئئئندت  مما

تعاماا تمعد ذلا تمدأ ان .المتضئئئئئئئئئئئئتع فى اللجنة تمعد ذلا يسئئئئئئئئئئئئتلط م ادتة تالكارنيه العا  مه من اللجنة
 .األمين تاألمين المساعد لكل لجنة من لجان األتحاد  ط رئيس األتحاد تنائب الرئيس

 كيفية الترشح لألنتخابات
شئئئئرت  المتضئئئئتعة تالتدكد منها  ط يقتط ال الب مسئئئئحب اسئئئئتمارد من اللجنة يتط الترشئئئئب لألنتعاماا تف  ال

العليا لألنتعاماا تيقتط مملىئها  مقا لما هت متجتد مدسئئئئئئئئئئئئتمارد الترشئئئئئئئئئئئئب تالذهاب مها الى شئئئئئئئئئئئئئتن التعليط 
تال  ب لعتمها تالتدكد من دفعه الرسئئئئئئئئتط الدراسئئئئئئئئية  تعدط تجتد عقتماا تدديمية  ط تسئئئئئئئئليمها الى اللجنة 

 .لعليا لألنتعاماا تالتى تقتط ممراجعتها تاست مها تأع ائه ايصال دال على ذلاا

 متى يكون الصوت باطال:
 نتعب عدد يقل اتإ ، اتأت اذا كتب اسئئمه ،تعاب مدى ع مةيعتمر الصئئتا ما   أذا اشئئر على تردة األن

  .يايد عن العدد المحدد

 نصاب الفوز بالنتخابات:
 .الصحيحة أعلى األصتااهت حصتل المرشب على 

 :لتصعيدا
  فى حالة تصعيد اى  الب الى المنصب األعلى يتط تصعيد التالى له فى األصتاا مماشرد على نفس

 المنصب
 فى حالة شصل المنصب مالتاكية فمعد تصعيده يتط فتب ماب الترشب مذاا القتاعد على نفس المنصب. 
 الكلية ات التفاد الت الرستب يفقد العضت منصمه ممجرد اع ن نتيجة تعرجه من . 


