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إ:ايهمج

 مً سظالة اإلاشكض الىػنّي لحلىق ؤلاوعان اإلاحمثلة في خماًة خلئ    
ً
ىق ؤلاوعان ووؽش رلاؿتها هؼالكا

 اإلاىاد )8116( لعىة 85ومشاكبة أوطاعها وباإلظخىاد ئلى كاهىهه سكم )
ً
/أ( 5/ج( و)4م وجعذًالثه، وثدذًذا

 ومنها مشاكبة 01و)
ً
 لىهج اإلاشكض في مشاكبة أوطاع خلىق ؤلاوعان عاّمة

ً
التي  الاهحخابات/ب(، واظحمشاسا

ة  أم بلذًة  أو اهحخابات ثجشيها الهُئات أو الجامعات أو  ثجشي في اإلاملكة ظىاًء أكاهد اهحخابات   ُّ هُاب

م ثّم جؽكُل الىلابات أو ػيرها،  ة مجلغ ػلبةاهحخابات إلاشاكبة ؿٍش ُّ لعام  ادط عؽش الّع  الجامعة الهاؼم

 م8108

أبااااااااشص الحؼااااااااىسات التااااااااي ؼااااااااهذ ها هااااااااز  الاهحخابااااااااات كااااااااام اإلاشكااااااااض بمشاكبااااااااة هااااااااز  الاهحخابااااااااات للىكااااااااىؾ ع ااااااااى و 

وأن اإلاشكااااااااض الااااااااىػني ظاااااااابم وأن ساكاااااااال ئهحخابااااااااات اثداااااااااد الؼلبااااااااة فااااااااي هااااااااز  الجامعااااااااة وكااااااااذم حملااااااااة خاصااااااااة 

 لهااااااازا الاااااااىهج كاااااااام اإلاشكاااااااض بمشاكباااااااة هاااااااز  
ً
اااااااذ العملُاااااااة الاهحخابُاااااااة، وئظاااااااحكما  ماااااااً الحىصاااااااُات لؼاًاااااااات ثجٍى

ظاااااااا ى فااااااااي ئحااااااااشاءئداسة الجامعااااااااة لتاااااااا ام الاهحخابااااااااات لشصااااااااذ مااااااااذي ا ـإ اااااااا اتباإلاماسظااااااااات ال ُّ ة، العملُااااااااة الاهحخاب

 دوسٍاااااااااة فاااااااااي ئحاااااااااشاء اهحخاباااااااااات   ؼلباااااااااةن خااااااااام الاظااااااااامل
ً
اااااااااة ثدلُلاااااااااا ُّ ألهااااااااام  خاااااااااّشة  وهضيهاااااااااة  وؿااااااااام اإلاعااااااااااًير الذول

ة.مظهش   ُّ  مً مظاهش الذًملشاػ

 :
ً
اظمألاضظ ؤلاجزدئّيت أوال

ّ
إللعمليت الاهتخابّيت. تدلى

ُّ اعحمذ الىظام الاهحخابّي  الحمثُل وعبة  ؿمو  الجامعة.و  معحىي الكلُةة اإلاـحىخة ع ى اللىائم اليعب

مير الحعً بً ػالل ملعذ واخذ لكلُة ألا كلُة باظحثىاء  دوى رالرة ملاعذ لكّل ( لكل كلُة، وبدذ أ0/451)

 لحذارة الكلُة وكلة عذد ػلبتها. لألساض ي الجاؿة 
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 مىصعة ع ى )ملعذ (75)مجمىع ملاعذ مجلغ الؼلبة العادط عؽش بلؽ 
ً
 للكلُات، و)56ا

ً
( 05( ملعذا

 لل
ً
 للؼلبة روي ؤلاعاكة.3ائمة الجامعة، و)ملعذا

ً
 واخذا

ً
 جذول مشؿم ال ( ملاعذ للؼلبة الىاؿذًً، وملعذا

 .وثىصَعها عؽش العادط الؼلبة مجلغ ملاعذ مجمىع ًحظمً والزي( 0) سكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلطا ص دلطلبت مجلظ مقادعا مجمىع( ودلذي ًتضمن 1جاول رقم )

إوجىسيعها دعشز

دعا   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلكلي

 دإلاقادعا

ة  6 الاكحصاد والعلىم ؤلاداٍس

ة  4 العلىم التربٍى

 9 الهىذظة

 3 العلىم الؼبُة اإلاعاهذة

اطة  3 التربُة البذهُة وعلىم الٍش

 3 الحمٍشع

 3 اإلالكة ساهُا للعُاخة والتراذ

 3 اإلاعلىماتالامير الحعين بً عبذهللا الثاوي لحكىىلىحُا 

 3 اإلالكة ساهُا للؼـىلة

 3 اإلاىاسد الؼبُعُة والبِئة

 4 العلىم

 5 آلاداب

 3 الؼل البؽشي 

 3 العلىم الصُذ هُة

 1 الامير الحعً بً ػالل لالساض ي الجاؿة

إ56 دإلاجمىع
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 ملع ثخصُصً ع ى كشاس مجلغ العمذاء الزي طماإلاشكض الىػنّي  ًثني
ً
 لظمانوي ؤلاعاكة رللؼلبة  ذا

 )ثمثُلهم في مجلغ ػلبة الجامعة
ً
خ( 88/8108) سكم حلعحه في اإلاىكش العمذاء مجلغ للشاس اظخىادا  ثاٍس

 ( 0) ًخصص 04/5/8108
ً
  ملعذا

ً
 اإلالعذ ع ى الترشح الظشس  أولي للؼلبة، و الظشس  اولى للؼلبة وخذا

دم ُاتالكل كىائم طمً الترشح لهم ًدم   و. ؿلؽ الظشس  ألولي اإلاخصص  اإلالعذ ع ى ؤلاكتراع لهم ٍو

 الخذمات دائشةلهم في ملش  والـشص  الاكتراع كعمى  ثدذًذ ( وثم ".الجامعة وكائمة الظشس  ألولي اإلاخصص

 . الؼالبُة والشعاًة

 م:8112/8112إلهتخاباث مجلظ دلطلبت دلطا ص دعشز للعام  الاقتردع ودلفزسإ أضظ

ليعبُة اإلاـحىخة ع ى معحىي الجامعة واللىائم اليعبُة ثكىن عملُة الاكتراع ع ى اظاط اللىائم ا .0

 اإلاـحىخة ع ى معحىي الكلُة.

ة مجلغ الؼلبة في ثمام العاعة الحاظعة مً صباح ًىم ألارىين  .8 ثبذأ عملُة الترشح لعظٍى

 .04/00/8108ولؼاًة العاعة الثالثة مً معاء ًىم ألاسبعاء اإلاىاؿم  08/00/8108اإلاىاؿم 

 ولؼاًة العاعة الثالثة مً معاء ًىم الخمِغ ثكىن ؿترة الاوسح .3
ً
اب مً العاعة الحاظعة صباخا

 .05/00/8108اإلاىاؿم 

 وجؼلم في ثمام العاعة الشابعة معاًء مً  .4
ً
ثـحذ صىادًم الاكتراع في ثمام العاعة الحاظعة صباخا

 . 08/8108/ 6ًىم الخمِغ 

، وفي  08/8108/ 6ًىم الخمِغ ء معامً جؼلم ابىاب كاعة الاكتراع في ثمام العاعة الشابعة  .5

خال وحىد ػلبة ملترعين بعذ اهتهاء الىكد اإلادذد لالكتراع، للجىة العلُا صالخُات ثمذًذ ؿترة 

 .الاكتراع

 .ًكىن الاكتراع ع ى البؼاكة الجامعُة  .6

ع ى الىاخل ان ٌعحلم بؼاكتي اكتراع واخذة للائمة الكلُة والثاهُة للائمة الجامعة، وان ثىطع  .7

 بؼاكة في الصىذوق اإلاخصص لها .كل 

 ًكىن الاكتراع بحعبئة اظم اللائمة ومً رم اإلاششحين لها في اإلاكان اإلاخصص لكل منهما .  .8



5 
 

د ) .9 رالذ مششحين داخل اللائمة  و بكحابةاظم اللائمة  بكحابةلائمة الكلُة( ل ًكىن الحصٍى

مششحين ارىين  وبكحابةاعذ مل( 3مقادعاها دكثر من )اإلاصىت لها، ورلك للكلُة التي ًكىن عذد 

 . ( مقادعا فقط 3دعا  مقادعاها )مً اللائمة اإلاصىت لها للكلُة التي 

رالذ مششحين داخل  كحابةاظم اللائمة ومً رم  بكحابةلائمة الجامعة( ل ًكىن الحصىٍد ) .01

 اللائمة اإلاصىت لها .

 لائمة ووسد اظم اوفي خال  كام اإلالترع بكحابة اظم اللائمة وركش اظم او اظماء مً داخل ال .00

اظماء مً كائمة اخشي ًدعل الصىت لللائمة والاظم او الاظماء الصحُدة التي ثيحمي الى 

 اللائمة اإلاصىت لها وجؽؼل الاظم او الاظماء التي ثكىن مً خاسج اللائمة.

 في خال كام اإلالترع بكحابة اظم اللائمة وركش اظم مً اظماء   ثيحمي الى اللائمة اإلاصىت لها  .08

 لللائمة ، وجؽؼل الاظم او الاظماء التي ثكىن مً خاسج اللائمة .  /ؿاهه ًدعل الصىت

في خال لم ًلم اإلالترع بكحابة اظم اللائمة وركش اظم او اظماء مً داخل كائمة واخذة  .03

الاظماء الصحُدة التي ؿُدعل الصىت لللائمة )مً خالل د لة الاظماء( ولالظم او 

 بذاخلها .

د  .04  لكلُة الامير الحعين بً ػالل لالساض ي الجاؿة باخحُاس اظم مششح واخذ .ًكىن الحصٍى

 في كاعة الاكتراع .  .05
ً
   ًجىص الاكتراع علىا

ؽترغ عذم وحىد اخذ  الحشم الجامعي مً الؼلبةثبذا عملُة الـشص بعذ اخالء  .06 في  أي ػاللَو

 اإلاششح او مىذوبه .  باظحثىاءكاعة الـشص 

 وبعذ الاهتهاء ثبذا عملُة الـشص للائمة الكلُة . ثبذأ عملُة الـشص بلائمة  .07
ً
 الجامعة او 

ثذخل كائمة )الكلُة/الجامعة(اإلاؽاسكة في خعاب هحائج الاهحخابات بعذ الحصىل ع ى الحذ الادوى  .08

 ع ى عذد ) خذ العحبة ( 
ً
بدُث ًكىن عذد الؼلبة اإلالترعين للائمة )الكلُة/الجامعة( ملعىما

 ، وبخالؾ رلك جعخثنى اللائمة واصىا ها مً اإلاىاؿعة .اإلالاعذ  اإلاخصصة لزلك

ة الى اكشب عذد صح .09 ة واإلائٍى  . ُذ خعل عذد اإلالاعذ اإلاخصصة لزلكثلشب الكعىس العؽٍش

 جعلً الىحائج الاولُة والنهائُة مً كبل سئِغ اللجىة العلُا لالهحخابات او ملشسها . .81

 لشئِغ لجىة في خال وحىد اي مالخظات او ؼكىي ع ى ظير العملُة  .80
ً
الاهحخابُة ًحم ثلذًمه خؼُا

)بذاًة اظحلبال ػلبات الترشح(  08/00/8108الؽكاوي والاعتراطات مً صباح ًىم ألارىين 
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ولؼاًة اعالن الىحائج النهائُة إلاجلغ الؼلبة العادط عؽش مً كبل سئِغ اللجىة العلُا 

 لإلهحخابات، وخالل اإلاإثمش الصحـي اإلاخصص لزلك.

 حم بخعمُة مىذوب له ظىاًء أكان رلك بلائمة الجامعة او كائمة الكلُة .لكل مششح ال .88

 ٌؽترغ عذم ثىاحذ اإلاششح ومىذوبه في هـغ الىكد داخل كاعة الاكتراع. .83

 ٌؽترغ عذم ثىاحذ اإلاششح ومىذوبه في هـغ الىكد داخل كاعة الـشص . .84

 لجىة الـشص هي هـعها لجىة الاكتراع . .85

 ذ اإلاخصصة لكل كائمة باإلاعادلة الحالُة :ثحم عملُة اخخعاب عذد اإلالاع .86

 بعذد اإلالاعذ  .87
ً
 ع ى عذد اإلالترعين في الكلُة/الجامعة مظشوبا

ً
)عذد اصىات اللائمة ملعىما

 .اإلاخصصة للكلُة/الجامعة(

 جعحبر وسكة الاكتراع باػلة في الحا ت الحالُة : .88

الؼلبة/دائشة الهُئات الؼالبُة  ارا كاهد ػير مىكعة بالحىكُعات اإلاعحمذة مً كبل عمادة ؼإون –أ 

 . ومخحىمة وعذد الحىاكُع خعل الاصىل رالرة ثىاكُع

ارا كاهد الىسكة ػير مخحىمة بخحم اهحخابات مجلغ الؼلبة العادط عؽش الخاص به و)ػير  –ب

اإلاعلً( والزي ًدمل ؼعاس الجامعة الهاؼمُة وعمادة ؼإون الؼلبة ودائشة الهُئات الؼالبُة، 

جل ان ًك  ىن الخحم حي ع ى وسكة الاكتراع )ػير مصىس(.ٍو

ارا ثظمىد وسكة الاكتراع ع ى اي د  ت او عباسات ثذل ع ى اظم اإلالترع في الخاهات اإلاخصصة  –ج 

 في وسكة الاكتراع او خاسحها.

ذ مً كبل سئِغ لجىة الاكتراع والـشص. –د   ئرا لم ًمكً ثدذًذ اظم اللائمة واإلاششحين بؽكل صٍش

جعاوي مششحين داخل اللائمة بعذد الاصىات ؿُحىلى سئِغ لجىة ؤلاكتراع والـشص  في خال  .89

 -الاحشاءات الحالُة:

 ثىاصل اخذ اإلاششحين للمششح آلاخش. -0

 اللشعة بين اإلاششحين اإلاحعادلين. -8
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ًحم جعبئة مدظش اظحالم وؿحذ الصىادًم مً كبل اعظاء لجىة الاكتراع والـشص وئؿشاغ ما  .31

صىادًم باخكام بىاظؼة ألاكـال البالظخُكُة اإلاىحىدة بذاخل الصىادًم، مع بذاخلها، واػالق ال

.
ً
 طشوسة سؿع الصىادًم للمششحين او مىذوبيهم، خُث ًحم الحأكذ مً أن الصىادًم ؿاسػة ثماما

ًحم جعبئة الىحائج )بعذ عملُة الـشص( ع ى مدظش الـشص خُث ًحم كحابة اظماء اللىائم وعذد   .30

ليها، وكحابة اظماء اإلاششحين داخل اللائمة وعذد ألاصىات التي خصل عليها اصىا ها الحاصلة ع

.
ً
ً خعل ثشثُبهم مً ألاع ى اصىاثا  كل مششح، ومً رم جعمُة الـائٍض

ذ طمً احشاءات   .38 لشئِغ اللجىة العلُا لالهحخابات البد في اللظاًا التي لم ًشد ؿيها هص صٍش

 .الاكتراع والـشص 

 

:
ً
إ.الاهتخاباث دوعقا  جاريخ ثاهيا

خ  ً الثااوي  8كّشست ئداسة الجامعة بحااٍس اة  ع اى أن 8108جؽاٍش ُّ م ثدذًاذ مىاعُاذ وئحاشاءات العملُاة الاهحخاب

ة مجلاااغ الؼلبااة فاااي ثمااام العااااعة الحاظااعة ماااً صااباح ًاااىم ؤلارىااين اإلاىاؿااام   08ثبااذأ عملُااة الترشاااح لعظااٍى

ً الثااوي  ً الثااوي  04سبعااء اإلاىاؿام م ولؼاًاة العااعة الثالثاة ماً معااء ًاىم ألا 8108جؽٍش م. وأن 8108جؽاٍش

 ولؼاًااة العاااعة الثالثااة مااً معاااء ًااىم الخمااِغ اإلاىاؿاام 
ً
ثكااىن ؿتاارة الاوسااحاب مااً الّعاااعة الحاظااعة صااباخا

ً الثاااااااااوي  05 (  الاااااااازي ًحظاااااااامً الاػاااااااااس الضمنااااااااي إلحااااااااشاء هااااااااز  8م. مشؿاااااااام أدهااااااااا  الجااااااااذول سكاااااااام )8108جؽااااااااٍش

 ؤلاهحخابات.

إؤلاهتخاباث هذه جزدءإلإ دلشمني طارالاإ تضمنً دلذي(  8) رقم جاولإدل

 دلتاريخ دليىم ؤلاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدء دلزقم

 6/08/8108 الخمِغ مىعذ ئحشاء الاهحخابات 0

ؤلاعالن للؼلبة عً ؤلاحشاءات واإلاىاعُذ الخاصة  8

 با هحخابات

 8/00/8108 الخمِغ

ة اإلاجلغ 3  ؿترة الترؼُذ لعظٍى

 3.11ولؼاًة  9.11كل ًىم مً العاعة 

الارىين + 

الثالراء+ 

 ألاسبعاء

08-04/00/8108 
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 9.11ؿترة الاوسحاب لللىائم واإلاششحين مً العاعة  4

 ولؼاًة 
ً
 معاًء  8.11صباخا

 05/00/8108 الخمِغ 

ل اوطاع اإلاششحين داخل الك 5 حل مً العاعة ؿترة ثصٍى

 ولؼاًة العاعة  9.11
ً
 معاءً  3.11صباخا

 08/00/8108 ألاخذ

الارىين +  ثذكُم ػلبات الترؼُذ ؿترة  6

 الثالراء

09 - 81/00/8108 

مىعذ اححماع اإلاششحين مع عمُذ ؼإون الؼلبة  7

عملُة ثذكُم أو سؿظه بعذ  ثششحهمإلبالػهم كبىل 

في ثمام  / معشح عمادة ؼإون الؼلبةػلبات الترشح

 
ً
 العاعة الىاخذة ظهشا

 85/00/8108 ألاخذ

مىعذ بذء الذعاًة الاهحخابُة للمششحين اإلالبىلين وخحم  8

 ؤلاعالهات

 86/00/8108 الارىين

مىعذ اححماع سئِغ اللجىة العلُا لالهحخابات مع لجان  9

الاهحخابات / معشح عمادة ؼإون الؼلبة في ثمام 

 مع طشوس 
ً
ة مالخظة أن لجىة العاعة الىاخذة ظهشا

 الاكتراع هي هـعها لجىة الـشص 

 4/08/8108 الثالراء 

للاء عؼىؿة ألاظحار الذكحىس سئِغ الجامعة مع أعظاء  01

اللجان صباح ًىم الاهحخابات في ثمام العاعة الثامىة 

/ معشح الكشامة
ً
 والشبع صباخا

 6/08/8108 الخمِغ 

00   

 

ً ب ة الاححماع ألاول لألعظاء الـائٍض عظٍى

العادط عؽش الخاص باهحخاب الشئِغ  الؼلبة مجلغ

وأمين العش وأعظاء اللجان مً بين أعظائه/كاعة البتراء 

لالححماعات/عمادة ؼإون الؼلبة/ العاعة الىاخذة 

 اظخىادا لىص اإلاادة )
ً
( مً جعلُمات اإلاجلغ، 7ظهشا

واللُام بعذ رلك بأداء اللعم اللاهىوي أمام ألاظحار 

 لىص اإلاادة )الذكحىس سئِ
ً
( مً 81غ الجامعة اظخىادا

 جعلُمات اإلاجلغ

 03/08/8108 الخمِغ
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 :
ً
إ.إ درة دلعمليت الاهتخابّيت وؤلاشزدف دعليهاثالثا

ة ظااااىاًء مااااً ألاظاااااثزة واإلاااااىظـين   ُّ ااااة بالعاااااملين فااااي الجامعااااة الهاؼاااام ُّ أهااااُؽ ؤلاؼااااشاؾ ع ااااى العملُااااة الاهحخاب

بات  محخصّ  ااااين الاااازًً ثللااااىا ثااااذٍس صااااة فااااي هاااازا ؤلاػاااااس. كمااااا وسصااااذ اإلاشكااااض مشاعاااااة الّىااااىع الاححمااااا ّي فااااي ؤلاداسٍّ

ة. ُّ  مً مظاهش ثمكين اإلاشأة وئؼشاكها في ئداسة العملُة الاهحخاب
ً
ل مظهشا

ّ
 جؽكُل اللجان، والزي ٌؽك

:
ً
إاء دعمليت الاقتردع.فتح دلّصىا ًق وب مزحلت ردبعا

م، وكذ 8108كاهىن الثاوي  6ًىم الخمِغ  صباح مًاعة الحاظعة صىادًم الاكتراع في ثمام الّع  ثّم ؿحذ

م اإلاشكض الىػنيّ  عة سصذ ؿٍش
ّ
ومخحىمة  (ثىاكُع رالذ)مً كبل لجىة مكىهة مً  بأن أوساق الاكتراع مىك

 إلاا ًيبغي العمل به مً بؽكل  معبم مً كبل عمادة ؼإو 
ً
الاكتراع مً كبل  وسكة ثىكُعن الؼلبة، خالؿا

 .ؤلاكتراع لجىةسئِغ 

ــــــــــــــق بــــــــــــــ جزدءدث فــــــــــــــتح دلّصــــــــــــــىا ًقوفيمــــــــــــــا ً
ّ
، فقــــــــــــــا ر ــــــــــــــا فزيــــــــــــــق دإلازكــــــــــــــش وبــــــــــــــاء دعمليــــــــــــــت الاقتــــــــــــــردع تعل

إدإلاالحظاث آلاجيت:

  بـاااااااااحذ صاااااااااىادًم الاكتاااااااااراع فاااااااااي لجاااااااااان الاكتاااااااااراع والـاااااااااشص لتااااااااا ام ا  .1
ً
ثماااااااااام العااااااااااعة الحاظاااااااااعة صاااااااااباخا

 اإلا
إ
 .لـحذ الصىادًم ددّذ ىعذ اإلا

8.  
ً
اااااااة، وخصىصاااااااا ُّ ة صاااااااىذوق سكاااااااام فااااااااي كعااااااام الهىذظااااااااظاااااااحمشاس مظااااااااهش الذعاًااااااااة الاهحخاب ُّ ة الصااااااااىاع

 ع اااااااااااى اظاااااااااااحؼالل ألاػـاااااااااااال فاااااااااااي  ،(4)
ً
اااااااااااة فاااااااااااي كلُاااااااااااة اإلاعااااااااااااهة فاااااااااااي ثىصَاااااااااااع عاااااااااااالوة ُّ الّذعاًاااااااااااة الاهحخاب

 ثكىىلىحُا اإلاعلىمات.

عهُالت الالصمة لألشاخاص روي ؤلاعاكاة لحمكُانهم ماً مماسظاة خّلهام فاي اإلاؽااسكة فاي   .3
ّ
عذم ثىؿش الخ

 هز  الاهحخابات.

 كلُااة الاكحصاااد صااىذوق سكاام )ؼااهذت بعااع مشاكااض الاكتااراع اكح .4
ً
، وخصىصااا

ً
ااشسا

ّ
 محك

ً
(، وكلُااة 3ظاظااا

 الؼل.
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: مزحلت دلفزسإ
ً
إ.وإدعالن دلىتائج  خامطا

ختااى ثدصاال اللائمااة ع ااى ملعااذ واخااذ ع ااى ألاكاال مااً عااذد  ة و خااذ العحباامـعااىم  بحىطااُذ  كامااد الجامعااة 

 رقــم جــاولإدلو خااذ العحبااه.  اإلالاعااذ اإلاخصااص لهااا ع ااى معااحىي الجامعااة أو الكلُااة ًجاال أن ثحخؼااى وعاابة أ

إدلعتبت. حا حًىض( 3)

( ًىضـح 4ودلجـاول رقـم )، دإلاقادعـا بـىدي  الحتطـاب صحيح دعا  أو مجزله أقزب إلى دإلائىيت أو دلعشزيت دلكطىرإ جقزبوإ

إآليت إحتطاب حا دلعتبت .

 ( ًىضح آلُة ئخخعاب خذ العحبة4حذول سكم )

 عذد ألاصىات التي خصلد عليها اللائمة

 عذد اإلالترعين

 

 عذد اإلالاعذ ×

 

 = اليعبة اإلالاعذ التي خصلد عليها اللائمة

 

صؼـى الخىالذة عمُذ ؼإون الؼلبة في الجامعة الهاؼمُة/سئِغ اللجىة العلُا علً الذكحىس مأ

 لالهحخابات الىحائج ألاولُة  هحخابات مجلغ الؼلبة العادط عؽش التي كاهد ع ى الىدى الحالي:

إ" دلقىدئم دعلى مطتىي دلجامعت" 

 ( ملاعذ ع ى الىدى الحالي:9ؿاصت با ) قائمت وطن 

 عبذهللا هاصش الضعبي .0

 امة أبىخمادأظ .8

 مالك الضواهشة .3

 أوغ الخالًلة .4

 عمش الخىالذة .5

 ادهم الحىاوي  .6

 عمشان خصاوهة .7

 ؿىصي ػاؼمان .8

 العحبة خذثىطُذ  ( 3حذول سكم )

      

 خذ العحبه =

 عذد اإلالترعين لكل كلُة / الجامعة

 

 عذد اإلالاعذ اإلاخصصة في الكلُة / الجامعة

=  الحذ ألادوى لذخىل اإلاىاؿعة أو 

 الحصىل ع ى ملعذ
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 مصعل بىات .9

  ( ملاعذ:6با) قائمت أهل دلكزدمتوؿاصت 

 ًديى الجابشي. .0

 عاثكة اإلاؽاكبة. .8

 مدمذ ؿاسوق خظش .3

 مدمذ أًىب أبىػضالة .4

 أخمذ رهِبات .5

6. ً  سؤي خٍض

إ" قىدئم دلكلياث" 

إحن بن دعباهللا دلثاوي لتكىىلىجيا دإلاعلىماثكليت ألامحر دلحط

 مدمذ صهير عاسؾ خلُل    -0

 مدمذ ئبشاهُم الؽىبكي    -8

 صهُل مصؼـى حاهم    -3

إكليت دلتربيت دلباهيت ودعلىم دلزياضت

 أخمذ ع ي العحىم    -0

 مدمذ اخمذ اإلاصشي     -8

 مدمذ ع ي ابىحادهللا    -3

إكليت دلعلىم دلطبيت دلتطبيقيت

ذ اخمذ ابىخىاهه    -0  ٍص

 ظالمه ؿشج اإلاؽاكبة    -8

 اًمان ؿاًض البُادس     -3

إكليت دلطب دلبشزيإ

 مدمذ عماد الىجاس    -0

 مدمذ مدمىد عبذهللا    -8

 معار هظال عابذًً    -3

إكليت دإلاىدر  دلطبيعيت ودلبيئت:

 مدمذ مصذوق الحاج .0

 عض الذًً هىاؾ الخىالذة .8
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 ئظشاء ؿاسوق عشاس .3

إإآلا دب:كليت 

 ئظالم أخمذ الضبىن  .0

 عبذهللا اخمذ الخىالذة .8

 أخمذ ابشاهُم البلبِس ي .3

ىان .4  خعين أخمذ الـٍش

 كاظم ئبشاهُم الذساػمة .5

إكليت دلعلىم دلصياالهيت:

 أوغ بعام هصش .0

 مىاس عبذالهادي العجاسمة .8

 مىس ى ثدعين ابىساؼذ .3

إكليت دلعلىم دلتربىيت:

 خالذ أخمذ العمىس. .0

 بؽشي مىصىس ظالمة .8

 خامذ الخىالذة اإلاثنى .3

 ئظالم هظال خماد .4

إكليت دلعلىم

 اخمذ ظعُذ علل    -0

 ؿشح عبذاللادس ًىوغ    -8

 مدمذ ًاظش الخالًلة    -3

 كص ي خالذ العمىػ    -4

إكليت دلهىاضت

 خمض  سائذ ػىُم    -0

 سهف خالذ خعين    -8

 عبذهللا عماد ؼمىغ    -3

 مدمذ اخمذ اللىاص    -4

 عمش مشوان عبُذ    -5

ىد    -6  مدمىد عمش الٍض
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 اخمذ مدمذ الخىالذة    -7

 خعً خالذ ئظماعُل    -8

 ًىظف ؿاًض كؼىم    -9

إكليت الاقتصا 

 ؿىصي ؼاهش ظالمة    -0

 مىاؾ بشكات الصمادي    -8

 بُان خعام الهىذاوي     -3

 مدمىد مجذي الصباح    -4

 آًه عماد صسصوس    -5

 الاظىد بالل مشو     -6

 بلُة الكلُات بالت كُة. ئج وخعمد هحا 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إدلتى ياث: 

م اإلاشاكبة  سجلٌ  الاهحخابات ئحشاءات في الجامعة ثلذم أظهشت التي ؤلاًجابُة اإلاالخظات مً مجمىعةؿٍش

الاكتراع والـشص والتي ثذل ع ى مهىُة ودكة  للجان الجُذة اإلاعشؿة في ثمثلد التية و العابل خلااإلاش  عً

ل التي خظعىا   عشض في ؽـاؿُةالو  الذولُة، اإلاعاًيراإلاىاصـات و  طمًئكتراع   صىادًم وثىؿير ،الحذٍس

  للجامعة ؤلالكترووي اإلاىكع ع ى الىاخبين حذاول 
ً
م عًوالـشص  الاكتراع باحشاءات والحعٍشف ،مبكشا  ػٍش

ـيثصمُم   اللىائم هظام ادعحموئ. ه ع ى اإلاىكع ؤلالكترووي للجامعة الهاؼمُةعشطللؼلبة و  ؿُذًى جعٍش

ل والزي اللجان، جؽكُل في الاححما يّ  الّىىع مشاعاةو  ،العحبة خذ مع اإلاـحىخة ليعبُةا
ّ
  ٌؽك

ً
 مً مظهشا

ة العملُة ئداسة في وئؼشاكها اإلاشأة ثمكين مظاهش ُّ بذي الحىصُات الحالُة: الاهحخاب  ٍو

 حخابات اللادمة.للؼلبة لحدذًذ سػبتهم في اإلاؽاسكة في الترشح مً عذمه في الاه أػىل ئثاخة ؿترة صمىُة  -0

ادة عذد مشاكض الاكتراع والـشص بما ًظمً عذم وحىد أكثر مً ) -8 ( هاخل مسجل في كؽىؿات كل 511ٍص

 مشكض ئكتراع، لحـادي ئصدخام الؼلبة ع ى أبىاب مشاكض الاكتراع.

 الحىكُعاتئطاؿة ثىكُع سئِغ لجىة الاكتراع ع ى وسكة الاكتراع أرىاء عملُة الاكتراع با طاؿة الى  -3

 .الؼالبُة الهُئات دائشة/الؼلبة ؼإون عمادة كبل مً اإلاعحمذة

 .يباخحهؤلا  دمصلا ةر تؿ مار تخئ ًمظً امب للمششحين الاهحخابُة للحملة الذاخلُة الحعلُمات لًذعج -4

 

 

 وهللا ولي الحىؿُم

 

 


