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 .................... : التاريخ                    

 

 طلب إنشاء نادي طالبي

  

 ____________________________ اسم النادي: 

 ____________________________ اسم الطالب: 

 ____________________________ رقم االتصال: 

 __________________________البريد اإللكتروني: 

 

يُرجى اإلحاطة علماً بأّن االسم المذكور أعاله سيُدرج كاسم الشخص الذذي يمنذا االالذا  

 به للحلو  على معلومات عا الطلب.

 

كتيّذب الطلةذة يفذي المواذل اإللنترينذي  نشرها في. اشرح أهداف النادي الذي ارغب في 1

 لجامعة اطر. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 . أيا ينما اميز النادي عا سائر النوادي في جامعة اطر؟ 2

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

   . كيف سيفيد هذا النادي مجتمل جامعة اطر؟3

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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. مذذا سيشذذار  فذذي النذذادي؟ هذذم العةذذوية مفتوحذذة للجميذذل؟ هذذم  ّمذذة معذذايير محذذددة 4

 للعةوية؟

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

مذا األعةذاء اذكر أربعة ممثّليا على األاذّم  . ما هي الهينلية الداخلية للنادي؟ عليك أن5

 المؤسسيا لهذا النادي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            : الرئيس

 ___________________________      االتصال :  رقم

 ___________________________رقم قيد الطالب :    

 ___________________________        اسم الطالب :

 ___________________________البريد اإللكتروني :  

 ___________________________        التوقيع : 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          :نائب الرئيس 

 ___________________________  رقم االتصال: 

 ___________________________ رقم قيد الطالب: 

 ___________________________  اسم الطالب:

 ___________________________ اإللكتروني: البريد 

 ___________________________  التوقيع: 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              : أميا السر

 ___________________________  رقم االتصال: 

 ___________________________ رقم قيد الطالب: 

 ___________________________  اسم الطالب:

 ___________________________ البريد اإللكتروني: 

 ___________________________  التوقيع: 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      :أميا اللنديق 

 ___________________________  رقم االتصال: 

 ___________________________ رقم قيد الطالب: 

 ___________________________  اسم الطالب:

 ___________________________ البريد اإللكتروني: 

 ___________________________  التوقيع: 
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 . أدرج بعض األنشطة المراقةة للنادي. 6

 

 الخريف

 __   التاريخ: _________________________الحدث األول: ______

 _______________________    التاريخ: _الحدث الثاني:__________

 

 الربيل 

 __________األول: ________________________   التاريخ:  الحدث

 __________الحدث الثاني: ________________________   التاريخ: 

 

 الليف 

 التاريخ:__________ ____________________الحدث األول: ____

 __________التاريخ:  الحدث الثاني: ________________________

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 خاص بإدارة األنشطة الطالبية
 

 

 ____________ التاريخ:_________________ :____________المستلم 

   .تمت الموافقة على  الطلب 

 .لم تتّم الموافقة 

 

 أسةاب عدم الموافقة:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 مدير إدارة األنشطة الطالبية    
 

____________________ 

 

 

 نائب رئيس الجامعة لشؤين الطالب 
 

_____________________________ 


