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ً
أوال  :اإلجراءات :
 مناقشة طلب تأسيس الجمعية العلمية في مجلس القسم املختص ثم مجلس الكلية.
 إرسال الطلب إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
ويتكون الطلب من:
 خطاب عميد الكلية بطلب تأسيس الجمعية. نموذج مذكـرة إنشـاء جمعية علميـة. القـراءة واملواةقــة عاــى مــاورد فــي القواعــد املن مــة لةجمعيــات العلميــة فــي الجامعــات الســعودية فــي مل ـ مســتقل فــيصفحة إدارة الجمعيات العلمية االلكترونية).
 يتم التأكد من استيفاء الطلب للشروط واألن مة بواسطة إدارة الجمعيات العلمية.
 يتم مناقشة الطلب في املجلس العلمي.
 عرض الطلب عاى مجلس الجامعة يتم من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي).
 بعد صدور قرار مواةقة مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية ،يتم عرض القرار عاى املجلس العلمي إلصدار قرار
تشكيل الةجنة التأسيسية.
 يبلغ القـرار لعميد الكلية املختص لتنفيذ موجبه وإبالغ رئيس وأعضاء الةجنة التأسيسية.

______________________________________________________________
النماذج:
*

نموذج خطاب عميد الكلية بطلب تأسيس جمعية علمية.

*

نموذج مذكرة إنشاء جمعية علمية (مرفق)

*

نموذج االطالع والموافقة على ماورد في القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية (مرفق نموذج التوقيع فقط)

*

نموذج بيان بأسماء الراغبين في اإلنضمام للجمعية (مرفق).

*

نموذج طلب إشتراك في الجمعية (مرفق).
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ثانيا  :الخطاب الموجه لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي:

ّ
حفظه الله

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
ّ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ...وبعد

ترغ ب ب ببب كلي ب ب ببة  ..............................................................................................................ب ب ب ب إ ب ب بباء الجمعي ب ب ببة ال ب ب ببعود ة
ً
 ...................................................................................وفقا للقواعد املنظمة للجمعيات العلمية الجامعات ال عود ة.
ً
وذلك بناءا على توصية مجلس الكلية إجتماعه املنعقد بتاريخ 11 / /هب.
مرفق ل عادتكم نموذج طلب إ اء الجمعية وكذلك القواعد األساسية املنظمة للجمعية برجاء التكرم بالعرض على املجلس
العلمي.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقد ري ،،،
عميد كلية..........
.................................................................
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نموذج االطالع واملوافقة على ما ورد القواعد املنظمة للجمعيات العلمية
الجامعات ال عود ة
ُ
 نقر بإطالعنا عاى املواد الواردة في مل القواعد املن مة لةجمعيات العلميـة فـي الجامعـات السـعودية فـي صـفحة
إدارة الجمعيــات العلميــة االلكترونيــة عاــى موق ـ الجامعــة  ) www.mu.edu.saونتعهــد بتطبيــا تلــث املــواد أثنــاء
تأسيس الجمعية وبعد مواةقة مجلس الجامعة عليها.

عميد كلية.....................................
التوقي ..........................................
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مذكرة طلب إ اء جمعية علمية
االسم املقترح للجمعية:

الجمعية السعودية .................................................................................

جامعة املجمعة  -كلية ..............................................................
مقره ب ب ببا:
ً
) عضوا ( بة ال عود ون
.)%
العدد املتوقع لألعضاء العاملين (
 األعضاء العاملون هم الحاصلون على درجة علمية أو ما يعادلها مجال التخصص.
أسماء خم ة مرشحين لعضوية اللجنة التأسي ية كما ل :
االسم

الجن ية

املؤهل
العلمي

املرتبة
العلمية

جهة العمل

ً
وقد إختار مرشح اللجنة التأسي ية  .....................................................................................................رئي ا للجنة.
عميد الكلية ................................................................. :التوقيع .............................. :التاريخ11 / / :هب
 مالحظة :رفق هذا النموذج مع خطاب الطلب
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بيان بأسماء الراغبين اإلنضمام للجمعية ال عود ة....................................
م

االسم

املؤهل
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للستعمال الرسمي فق م قبل إدارة الجمعيات العلمية
ثالثا :مرئيات إدارة الجمعيات العلمية:
 نوص ى برة الطلب للمجلس العلمي
 ال نوص ى برة الطلب للمجلس العلمي لألسباب التالية:
مالح ات أخرى تراها إدارة الجمعيات العلمية:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... ........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ................................
............................................................................... ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... ................................................................
.......................................................................................................................................................................................

مدير إدارة الجمعيات العلمية
د .مشعل بن خالد الفنيسان
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للستعمال الرسمي فق م قبل إدارة الجمعيات العلمية
رابعا :توصية المجلس العلمي:
 م املواةقة
 م عدم املواةقة لألسباب التالية:
-

جلسة المجلس العلمي رقم ( )...............بتاريخ:

/

/

41هـ

خامسا :توصية مجلس الجامعة:
 م املواةقة
 م عدم املواةقة لألسباب التالية:
-

جلسة مجلس الجامعة رقم ( )...............بتاريخ:
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