
  

  ئحة إختیار ممثل الطالبال                 

ً من كلیة الحكمة بأھمیة رأى الطالب و دوره في  تجرى إدارة شؤون الطالب  العمل بالكلیة  بیئة تحسینإیمانا

 ً ً للطالب في مجممثانتخابات إلختیار  بالكلیة سنویا من  باالنتخابممثل الطالب  اختیار س أمناء الكلیة ویتملال

لجنة یحددھا عمید الكلیة  ویتم مراجعة طلبات الترشیح من قبل لجنة  ویت ذلك تحت إشراف  الطالب،قبل 

  لآلتي:  االنتخابات المعنیة ویتم نشر القوائم النھائیة للمرشحین وفقاً 

 تم إختیار ممثل الطالب باإلنتخاب من قبل الطالبی .1

على أن یبدأ ممثل الطالب الذى الدراسى الثانى من كل عام دراسى یتم اإلعالن عن الترشیح فى الفصل  .2

 فى ممارسة مھامھ فى الفصل الدراسى األول من العام الدراسى الجدید . باإلنتخاب تم إختیاره 

 یتم تلقى طلبات الترشیح فى خالل أسبوع من موعد اإلعالن عن الترشیح  .3

یع من بدء الدراسة ، ویصدر قرار من عمید الكلیة  أساب 8مدة أقصاھا  اإلعالن عن الترشیح فى یتم  .4

 .لالنتخاباتلیة المواعید التفصیبتحدید 

 ویتم التصویت بالبطاقة الجامعیة  ال یحق ألي طالب اإلدالء بصوتھ إال إذا كان مسددًا للرسوم الدراسیة  .5

التصویت بالنسبة لكل یشكل عمید الكلیة لجنة تتولى اإلشراف على االنتخابات و مسئولیة اإلشراف على  .6

فرقة دراسیة بالكلیة خالل فترة انتخابات ، و تقوم اللجنة بفرز األصوات بعد االنتھاء من عملیة التصویت 

فى نفس یوم االنتخابات، ویسمح بحضور المرشح نفسھ أو وكیل عنھ، ویحرر بما تم اتخاذه من إجراءات 

ٌ یُوقع علیھ أعضاء لجنة اإل  شراف ویعتمده رئیس اللجنة ونتیجة الفرز فى محضر

 وفق اللوائح التالیة : عن أنفسھم تحت إشراف إدارة الكلیة للطالب المرشحین اإلعالن  یحق .7

 ال یجوز استخدام الشعارات الدینیة أو الحزبیة أو الفئویة في االنتخابات  .أ

ً  یزید عن مرشح واحد   .ب ً إذا انتخب الطالب عددا  یعتبر الصوت باطال

صحیحة بحضور أى عدد من الطالب ویعلن فوز الطالب الحاصل على  تكون االنتخابات  .ت

  أعلى عدد من األصوات

 أن یكون :  ممثل الطالبعضویة ویشترط فیمن یتقدم للترشیح ل .8

 سودانى / غیر سودانى الجنسیة    .أ



 
 



ً للرسوم الدراسیة   .ب  مسددا

من طالب السنة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة من أى تخصص من  أن یكون الطالب   .ت

 تخصصات الكلیة 

 ( لیس لدیھ إنذار)  2.0أن یكون الطالب حاصل على معدل تراكمى أعلى من   .ث

و  بالخلق القویم والسمعة الحسنة بین زمالئھمتصفا أن یكون الطالب حسن السیر والسلوك    .ج

 لم یسبق أن تم الحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة 

لم یسبق أن وقعت علیھ أي من الجزاءات المنصوص علیھا فى الئحة سلوك  الطالب لكلیة  ـ.ھ

 الحكمة للعلوم والتكنولوجیا

   ینتخب الطالب لعام واحد فقط على أن یتم التجدید لھ إذا تم إنتخابھ من قبل الطالب مرة أخرى. و

.  

 

  

 


