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 فرع الطالبات –كلية الجبيل الجامعية 

 الطالباتوكالة الكلية لشؤون 

  

عضوية الشرف  شروط وأحكام

 للخريجات في األندية الطالبية

 

 عزيزاتي الخريجات: 

 
ً
لخريجات كلية  ية الطالبيةعضوية الشرف في األندالتسجيل ل إطالقبمكتب األنشطة الطالبية اإلعالن عن يسر وكالة شؤون الطالبات ممثلة

في عام، بحيث يكون لهن الحق في الحضور واملشاركة في األنشطة الطالبية خاصة والكلية بشكل سهامات بارزة إ لهن الالتي الجبيل الجامعية

   ه.1439/1440 التي تقام خالل العام الدراس ي األندية الطالبية األنشطة وفعاليات

 :شروط العضوية

 كلية الجبيل الجامعية.خريجات من  العضوةأن تكون  -1

 والسلوك. أن تكون حسنة السيرة -2

 كون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية.ي أل  -3

 .منها الستفادةأو تمتلك مهارة يمكن  أن تكون لديها خبرة في مجال النشاط الطالبي -4

 .اإلنجازاتو املهارات و تقديم السيرة الذاتية مرفقة بالخبرات  -5

 :آلية التسجيل

 على الرابط التالي:  ةطلب العضوي نموذجوتعبئة التسجيل  -1

   Studentactivitiesf@ucj.edu.saعلى العنوان البريدي التالي : طلب العضويةإرفاق السيرة الذاتية مع نموذج  -2

 إلى وكيلة الكلية لشؤون الطالبات. النتائجرفع و فرز الطلبات سيتم  -3

 الكلية لشؤون الطالبات.إعالن النتائج بعد اعتمادها من وكيلة  -4

 أحكام العضوية:

    وية الشرف كل فصل دراس ي.فتح املجال للخريجات للتسجيل بعض -1

 إتاحة العضوية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد بتوصية من مشرفة النادي وموافقة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات. -2

 عضواته. % من مجموع عدد10أل تتجاوز نسبة عضوات الشرف في النادي عن  -3

 اللتزام بأنظمة وقوانين الكلية العامة. -4

 . اللتزام بالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي -5

 جميع الخدمات واألنشطة التي يقوم بها النادي. من تتمتع عضوة الشرف بحق الستفادة -6
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عضوية الشرف  شروط وأحكام

 للخريجات في األندية الطالبية

الفصل  خاللونشاطين  اجتماعات 4عن يقل ل  بمعدل وأنشطة النادي حضور اجتماعاتعلى عضوة الشرف  -7

 .الدراس ي

 النادي.  رئيسة /النادي بالتنسيق مع مشرفة ألنشطةالتخطيط أو تنسيق أو  املشاركة في تنفيذ -8

التميز في األنشطة الطالبية يحصل عليها  جائزةتخصيص و الشرف في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية  تكريم أعضاء -9

 .أفضل عضو شرف من األندية

 الحالت التالية:تهي العضوية في تن -10

 طلب العضوة إنهاء عضويتها من النادي. -أ

 بانتهاء العام الدراس ي. -ب

تبعة داخل كلية الجبيل الجامعية وذلك األنظمة املالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي أو تسقط العضوية بمخالفة  -11

 وبعد موا
ً
 أو كتابيا

ً
 .فقة وكيلة الكلية لشؤون الطالباتبعد لفت نظرها شخصيا

 


