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 رئيسة النادي 

 االسم:

 التوقيع:
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  التوقيع:

  :النادي الذي أرغب باالنضمام إليه

 الطالب للطالبات وكيلة شؤون  

      

 منى بنت حمد العيدان د.  

 



 شروط االنضمام للنوادي الطالبية:

لكل طالبة مسجلة في الجامعة لنيل درجة ترتبط األندية الطالبية بعمادة شؤون الطالبات مباشرة، ويحق 

 علمية أن تطلب االنضمام لعضوية النادي على أن تتوفر فيها الشروط التالية:

 .أن تكون الطالبة من المنتظمات في الجامعة 

 .أن تكون حسنة السيرة والسلوك 

 .أن يبقى على تخرجها سنة دراسية كاملة أو أكثر 

  في حال كان معدل الطالبة المتقدمة منخفض عن هذه النسبة و 2,75أال يقل معدلها التراكمي عن

 يحال أمرها إلى الهيئة اإلشرافية للنوادي لتقرر الموافقة على عضويتها من عدمه.

  .إحضار صورة من السجل األكاديمي 

 .تعبئة وتسليم االستمارة الخاصة بااللتحاق باألندية 

  بالمهارات القيادية الالزمة. من الطالبات أن تتمتع رئيسة النادي والنائبة 

 ( عضوية شرف للطالبات الخريجات الفاعالت في األنشطة الطالبية.2يخصص لكل نادي عدد ) 

 الحقوق والواجبات:
 

 تتمتع عضوة النادي بالحقوق التالية:

 .يحق للعضوة االستفادة من كافة خدمات النادي بمجرد قبول عضويتها 

  بما ال يخل بواجباتها المنهجية داخل الجامعة.المشاركة في جميع أنشطة النادي 

  في النادي في النوادي الترشح لعضوية الهيئة اإلدارية فتعلة يحق لكل عضوة 

  للنادي.الدورية حضور االجتماعات 

  . الحصول على بطاقة عضوية معتمدة من العمادة 

  .الحصول على شهادة معتمدة من العمادة للعضوة الفاعلة 

 لنادي بالواجبات التالية:وتلتزم عضوة ا

 .القيام بالمهام الموكلة إليها من قبل رئيسة النادي 

 .العمل على رفع مستوى النادي والمساهمة في تطوير أنشطته 

 .المواظبة على حضور أنشطة واجتماعات النادي 

 .احترام أنظمة النادي واللوائح الجامعية 

 للنوادي الطالبية. االلتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة اإلشرافية 

 .التوازن بين النشاط الطالبي والدراسة األكاديمية 

 ويجوز للعضوات االنتقال من ناد إلى آخر بعد لبة أن تكون عضوه في أكثر من ناديال يحق للطا ،

 تقديم طلب مكتوب إلخطار رئيسة النادي وموافقتها على الطلب. 

 : االسم                

 التوقيع :               

 للتواصل أو االستفسار حول األندية الطالبية أو مايتعلق بها :-
 

مراجعة   
 – االستاذه بثينة الحواس . أ

 0135898696 مباشر هاتف - 2005 رقم مكتب 
 رقم المكتب 2003 البرجس منيرة االستاذة .

 0135898935 مباشر هاتف - 

 

 

   


