
استمارة تسجيل
في نادي الطالبات

"ُرب مجهود أكسبك
منفعة، وأكسب
" جسدك صالحاً

باشراف مسؤولية النشاط الرياضي 
أ. هدى الشريده



Öااللعاب الرياضية التي ترغبين االلتحاق بها:
▢ كرة القدم     ▢ كرة السلة     ▢ كرة الطائرة               ▢ التنس األرضي                    ▢ العاب القوى           

▢ الجودو        ▢ تايكوندو        ▢ اسكواش     ▢ الريشة الطائرة         ▢ الدراجات الهوائية   
 ▢ أخرى .....................................

 

Öااللعاب الرياضية التي ترغبين االلتحاق بها الحقًا:
▢ هوكي                 ▢ قولف                         ▢كرة اليد                 ▢جوجيتسو          ▢ كاراتيه        ▢مالكمة       

▢ السهام                  ▢ األلعاب االلكترونية         ▢ كرة الطاولة         ▢ الشطرنج 
 

Ö هل كنِت عضوة رياضية في إحدى الفرق الرياضية (داخل الجامعة / خارج الجامعة)؟ (اجباري): 
▢ نعم            ▢ ال              في حال اإلجابة بنعم:

أسم الفريق: ..................................................                     الجهة: .................................................................................
الرياضة: .......................................................                     تاريخ االلتحاق: ........................................................................

 

Ö هل سبق ان شاركِت في بطولة – مسابقة – فعالية 
▢ نعم            ▢ ال

 

في حال اإلجابة بنعم اذكريها: ..............................................................................................................
 

Ö هل لديك مشاكل صحية؟ (إجباري)
▢ نعم            ▢ ال                 في حال اإلجابة بنعم الرجاء ذكرها: ...................................................

 

رسوم االشتراك في النادي الرياضي:
▢ استخدام المرافق مع التدريبات الرياضية (األجهزة - مضمار المشي – تدريبات الرياضية مع مدربات متخصصات)

400  ريال
▢ استخدام المرافق فقط (استخدام األجهزة - مضمار المشي)

 200 ريال 

 

Ö ارفاق التالي: (إجباري):
Ö البطاقة الجامعية.     Ö السجل األكاديمي.      Ö صورة شخصية (3X4).        Öالتعهد.              Ö الكشف الصحي.           

 

اسم الطالبة: .........................................................

السجل المدني: .....................................................
الكلية: ....................................................................
المستوى: ..............................................................
رقم الجوال: ...........................................................
البريد االلكتروني (الجامعي): ..............................

 

الرقم الجامعي: ..................................................

الجنسية: .............................................................
التخصص: .............................................................
تاريخ التخرج المتوقع: ........................................
تاريخ الميالد: .....................................................

 

استمارة تسجيل في نادي الطالبات

ضوابط النادي الرياضي:
1)    أن تكون العضوة من منسوبات جامعة األميرة نورة.

2)    االلتزام بالزي الرياضي المحتشم.
3)    االلتزام بالئحة الذوق العام.

4)    يمنع منًعا باًتا التلفظ بأي ألفاظ مسيئة أو كلمات منافية لآلداب أو التطاول باليد او النظر أو
الصوت العالي.

5)    ال يسمح باستخدام بطاقة العضوية لغير صاحبتها وفي حال فقدانها يتم ابالغ ادارة النادي خالل
مدة ال تتجاوز أسبوع وإال يعتبر االشتراك ملغي.

6)    تعتبر العضوة مسؤوله عما يحدث بسببها من أضرار بمنشآت النادي.
7)    النادي غير مسؤول عن فقدان الممتلكات الشخصية الخاصة بالعضوات.

8)    يمنع التصوير داخل مرافق النادي.
9)    يمنع إقامة المناسبات الشخصية داخل النادي.

10)  االلتزام بأوقات التدريب المحددة للفرق الرياضية.
11)  تفريغ الخزائن عند الخروج من النادي.

 

أقر أنا الطالبة: ................................................. كلية /....................................
قسم /........................................ الرقم الجامعي / .......................................................................

رقم الجوال / .................................................................................................................
 

بااللتزام بالضوابط المذكورة أعاله وفي حال المخالفة أعرض نفسي للعقوبات اآلتية:
1-    اإلنذار الشفهي.
2-    اإلنذار الكتابي 

3-    الحرمان من المشاركة في األلعاب الرياضية والبطوالت.
4-    سحب العضوية.

5-    العقوبات التأديبية التي تقررها لجنة تأديب الطالبات بجامعة األميرة نورة.
 

مصادقة الجهة: ...........................................................................
 

التعهد
 


