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 :قدمةامل

 
 
والكلية  في األنشطة الطالبية خاصةسهامات بارزة إ لهن الالتي لخريجات كلية الجبيل الجامعية ية الطالبيةمنح عضوية الشرف في األندت

وصية من مشرفة سنة واحدة قابلة للتجديد بتملدة  في أنشطة األندية الطالبيةعام، بحيث يكون لهن الحق في الحضور واملشاركة بشكل 

 لشؤون الطالبات. وكيلة الكليةموافقة و  النادي

 :الهدف

 ل
ً
الشرف للخريجات في األندية عضوية تهدف  2019-2017الجبيل الجامعية  لكليةتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لمساهمة في سعيا

عن طريق استقطاب الكوادر املؤهلة من الخريجات  تعزيز املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات الهادفة والتعاون الفعالإلى الطالبية 

 هن وتقديم بيئة مالئمة لتنمية قدراتهن ومهاراتهن.وتجارب هنمن خبرات واالستفادة

 :شروط العضوية

 كلية الجبيل الجامعية.خريجات من  العضوةأن تكون  -1

 حسنة السيرة والسلوك. أن تكون  -2

 كون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية.أن ال ي -3

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

 اإلنجازات. املهارات و تقديم السيرة الذاتية مرفقة بالخبرات و -5

 :آلية التسجيل

عام  بداية كل مع-وحدة الخريجين-طريق مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر عن  لعضويةالتسجيل لاإلعالن عن فتح باب  -1

 ملدة أسبوعين.دراس ي 

 عبر رابط طلب العضوي نموذجوتعبئة التسجيل  -2
ً
 لكلية.اإللكتروني لوقع املفي التسجيل ة إلكترونيا

 .رئيس اللجنة العامة للنشاط الطالبيإلى  النتائجرفع و فرز الطلبات  -3

 .الطالباتالطالب/ الكلية لشؤون  ـة/اللجنة العامة لنشاط الطالب/ الطالبات برفع التوصيات إلى وكيلـة يقوم رئيس/ -4

 .الكلية لشؤون الطالباتـة  /بعد اعتمادها من وكيل النتائجإعالن  -5

 أحكام العضوية:

 ت.الكلية لشؤون الطالباإتاحة العضوية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد بتوصية من مشرفة النادي وموافقة وكيلة  -1

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

 االلتزام بأنظمة وقوانين الكلية العامة. -3

 . االلتزام بالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي -4

 جميع الخدمات واألنشطة التي يقوم بها النادي. من تتمتع عضوة الشرف بحق االستفادة -5

 اجتماعات ونشاطين في كل فصل دراس ي. 4االلتزام بحضور اجتماعات وأنشطة النادي بمعدل ال يقل عن -6
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 النادي.  / رئيسةأنشطة النادي بالتنسيق مع مشرفة أو تخطيط املشاركة في تنفيذ  -7

بية التميز في األنشطة الطال  تخصيص جائزةو في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية  الشرفوعضوات أعضاء م يتكر  -8

 .يحصل عليها أفضل عضو شرف من األندية

 تهي العضوية في الحاالت التالية:تن -9

 طلب العضوة إنهاء عضويتها من النادي. -أ

 بانتهاء العام الدراس ي. -ب

لجامعية اتبعة داخل كلية الجبيل األنظمة املالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطالبي أو تسقط العضوية بمخالفة  -10

 وبعد موافقة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.
ً
 أو كتابيا

ً
 وذلك بعد لفت نظرها شخصيا

 


