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 كلية الجبيل الجامعية

 وكالة شؤون الطالبات

 عضوية الشرف للخريجات في األندية الطالبية

 : عزيزتي الخريجة

 
ً
جات كلية لخري ية الطالبيةعضوية الشرف في األندالتسجيل ل إتاحةبمكتب األنشطة الطالبية اإلعالن عن يسر وكالة شؤون الطالبات ممثلة

 وفعاليات ةأنشطفي الحضور واملشاركة  يتسنى لهنحتى عام، في األنشطة الطالبية خاصة والكلية بشكل سهامات بارزة إ لهن الالتي الجبيل الجامعية

 التي تقام خالل العام الدراس ي.   األندية الطالبية

 :شروط العضوية

 كلية الجبيل الجامعية.خريجات من  العضوةأن تكون  -1

 حسنة السيرة والسلوك.العضوة أن تكون  -2

 أ -3
ّ

 بحقها أي عقوبة تأديبية.كون قد صدر  يل

 .بما يثري أنشطة الكلية هاتوظيفأو تمتلك مهارة يمكن  أن تكون لديها خبرة في مجال النشاط الطالبي -4

 إلنجازات.اتقديم السيرة الذاتية مرفقة بالخبرات واملهارات و  -5

 :آلية التسجيل

 من قبل الخريجة.طلب العضوي نموذجتعبئة  -1
ً
 ة إلكترونيا

 .رئيسة اللجنة العامة للنشاط الطالبيإلى  النتائج ورفعفرز الطلبات  -2

 وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.قبل إعالن النتائج بعد اعتمادها من  -3

 أحكام العضوية:

 واحد قابلة للتجديد بتوصية من مشرفة النادي وموافقة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات. عامإتاحة العضوية ملدة  -1

 من مجموع عدد عضواته. %10النادي أل تتجاوز نسبة عضوات الشرف في  -2

 اللتزام بأنظمة وقوانين الكلية العامة. -3

 . اللتزام بالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي -4

 النادي. ينفذهاتتمتع عضوة الشرف بحق الستفادة من جميع الخدمات واألنشطة التي  -5

 ادي. املشاركة في تنفيذ أنشطة النادي بالتنسيق مع مشرفة/ رئيسة الن -6

 ةضل عضو حصل عليها أفبحيث توتخصيص جائزة التميز في األنشطة الطالبية  ،الشرف في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية عضواتتكريم  -7

 .األندية فيشرف 

 تنتهي العضوية في الحالت التالية: -8

 طلب العضوة إنهاء عضويتها من النادي. -أ

 نتهاء العام الدراس ي.ا -ب

تبعة داخل كلية الجبيل الجامعية وذلك بعد لف  نظرها األنظمة املالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي أو تسقط العضوية بمخالفة  -9

 وبعد موافقة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.
ً
 أو كتابيا

ً
 شخصيا

 .https://goo.gl/forms/seYHDFMwPDRatG2d2نموذج الطلب:  زيارة الرابط وتعبئة تاح التسجيل عبر ي   -10

 :هامة مالحظات

  األعلى املتقدمات وترشيح بين املفاضلة ستتم -1
ً
  كفاءة

ً
 واإلنجازات. والخبرات للمهارات وفقا

 .م 2016 سبتمبر 29 املوافق ه 1437 الحجة ذي 28 الخميس يوم التسجيل فترة تنتهي -2

https://goo.gl/forms/seYHDFMwPDRatG2d2

