Jubail University College
كلية الجبيل الجامعية

عضوية الشرف للخريجات في األندية الطالبية

وكالة شؤون الطالبات
عزيزتي الخريجة:
ً
يسر وكالة شؤون الطالبات ممثلة بمكتب األنشطة الطالبية اإلعالن عن إتاحة التسجيل لعضوية الشرف في األندية الطالبية لخريجات كلية
الجبيل الجامعية الالتي لهن إسهامات بارزة في األنشطة الطالبية خاصة والكلية بشكل عام ،حتى يتسنى لهن الحضور واملشاركة في أنشطة وفعاليات
األندية الطالبية التي تقام خالل العام الدراس ي.

شروط العضوية:
-1
-2
-3
-4

أن تكون العضوة من خريجات كلية الجبيل الجامعية.
أن تكون العضوة حسنة السيرة والسلوك.
ّ
أل يكون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية.
أن تكون لديها خبرة في مجال النشاط الطالبي أو تمتلك مهارة يمكن توظيفها بما يثري أنشطة الكلية.

 -5تقديم السيرة الذاتية مرفقة بالخبرات واملهارات واإلنجازات.

آلية التسجيل:
ً
 -1تعبئة نموذج طلب العضوية إلكترونيا من قبل الخريجة.
 -2فرز الطلبات ورفع النتائج إلى رئيسة اللجنة العامة للنشاط الطالبي.
 -3إعالن النتائج بعد اعتمادها من قبل وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.

أحكام العضوية:
 -1إتاحة العضوية ملدة عام واحد قابلة للتجديد بتوصية من مشرفة النادي وموافقة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.
 -2أل تتجاوز نسبة عضوات الشرف في النادي  %10من مجموع عدد عضواته.
 -3اللتزام بأنظمة وقوانين الكلية العامة.
 -4اللتزام بالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي.
 -5تتمتع عضوة الشرف بحق الستفادة من جميع الخدمات واألنشطة التي ينفذها النادي.
 -6املشاركة في تنفيذ أنشطة النادي بالتنسيق مع مشرفة /رئيسة النادي.
 -7تكريم عضوات الشرف في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية ،وتخصيص جائزة التميز في األنشطة الطالبية بحيث تحصل عليها أفضل عضوة
شرف في األندية.
 -8تنتهي العضوية في الحالت التالية:
أ-

طلب العضوة إنهاء عضويتها من النادي.

ب -انتهاء العام الدراس ي.
 -9تسقط العضوية بمخالفة الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي أو األنظمة املتبعة داخل كلية الجبيل الجامعية وذلك بعد لف نظرها
ً
ً
شخصيا أو كتابيا وبعد موافقة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.
 -10يتاح التسجيل عبر زيارة الرابط وتعبئة نموذج الطلب.https://goo.gl/forms/seYHDFMwPDRatG2d2 :

مالحظات هامة:
ً ً
 -1ستتم املفاضلة بين املتقدمات وترشيح األعلى كفاءة وفقا للمهارات والخبرات واإلنجازات.
 -2تنتهي فترة التسجيل يوم الخميس  28ذي الحجة  1437ه املوافق  29سبتمبر  2016م.

