
 
 اسم الطالب :                                        الرقم الجامعي :          

 رقم الهاتف :                      التخصص :                                           الجنسية : 

بعد االطالع على شروط الرتشيح لعضوية جملس الطلبة يف جامعة فيالدلفيا أرغب يف ترشيح نفسي لعضوية هذا اجمللس ، 
واتعهد بااللتزام بتعليمات الرتشيح واالنتخاب والدعاية االنتخابية الصادرة عن عمادة شؤون الطلبة هبذا اخلصوص ، وتطبيق 

ذة ، كما اتعهد بأن اعمل على حتقيق األهداف والغايات اليت أسس من اجلها جملس أنظمة وتعليمات وقوانني اجلامعة الناف
 الطلبة . 

 :شروط الترشيح 

 أن ال يكون قد أوقعت حبقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق . .1
 ( ساعة معتمدة على األقل يف جامعة فيالدلفيا . 24أن يكون قد أمت بنجاح دراسة )  .2

 % . 60معدله الرتاكمي عن  لأن ال يق .3

 أن يكون طالبا منتظما غري مؤجل يف اجلامعة طيلة مدة عضويته . .4

 ( ساعة معتمدة تشمل فصل الرتشيح نفسه .30أن يبقى على خترجه من اجلامعة ما يزيد على )   .5

في حال رغب الطالب بسحب طلب الترشيح ، يجب أن يكون ذلك على نموذج طلب االنسحاب في موعد  *
 /      /       )             ( الموافق يوم  )                  ( منقصاه الساعة أ

أقر بأن جميع شروط الترشيح المبينة أعاله متوفرة لدي ، ووضعي الدراسي والسلوكي ال يخالف أيا منها وعلى 
 التوقيع                  التاريخ والساعة     ذلك أوقع .

  : والتسجيلمطالعات عمادة القبول 
 ختصص الطالب :    عدد الساعات الدراسية :

 معدل الطالب الرتاكمي : املقطوعة بنجاح يف جامعة فيالدلفيا : 

 العقوبة االكادميية :                       املتبقية على الطالب حىت خترجه  : 

 العقوبة التأديبية :       املسجلة هذا الفصل : 
 القبول والتسجيلعميد ختم وتوقيع   

 
 الستعمال عمادة شؤون الطلبة : 

 املذكور اعاله . وفقا ملطالعات دائرة القبول والتسجيل واستنادا اىل تعليمات الرتشيح جمللس الطلبة فأن الطالب

 مستوف شروط الرتشيح                    غري مستوف لشروط الرتشيح       
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  عمادة  شؤون الطلبةالجهة المصدرة: 

 :  اإلصدار تاريخ 2018-3-25
 والجودةلتطوير عمادة  االجهة المدققة :  

 النموذج : عدد صفحات 1


