
 
 ضوابط ومهام عضوية نادي ريادة االعمال واإلبتكار

 :نبذه عن النادي

يعددنادددريااةيددرياا واالددراا  ولذيددرةا  لدد اادةدديااا اددما  ددنااةيددرياا واالددراا

تاوفذةددراا دتدديييا داالاددتا لالي  دد ا  إللذيددرةالرلي اددتا لذ ااددتا لع اددرا ام ذ ددماماالددر

 دةديااق رفدتاةيدرياا واالدراا غدي اا لتاللاتافيامجرااةيرياا واالدراا  إللذيدرةا

  إللذيرةالرلي اتا ذلكامناخالااداائتا لبائتا لالزمتالخ قاقريااةيريياناا مبذييينا

اقريةيناا ما لاايضا دعزيزا وقذصريا ليطايا.

  :ألهداف العامة ألندية النشاط الطالبيا

 دةياق رفتاةيرياا ألاالراا  إللذيرةالنىاط بتا لي ات -1

 لذيادبيزجايياأاضرءا لارياافيا لالجروتا لذيايذالاز ناقرمتا لاةرطرتاأ -2

 فاار

 نفذةراا لالي   ا لتاللاتا ةاريتا لالي يلاأ -3

داائتا لبائتا لالالئالتال ت بتالذاالاتاقنة داما مارة داما دبرياا لخبي تافاالرا -4

فيامجرااةيرياا ألاالراا ا لاااما  لعاللاا مادةجاعاما ياالاما ديييالام

   إللذيرة.

تالإلالالةرةفت  -5 تا خرةجار  . ذيركا دبرياا لخبي تفيا لالارسبرتا لالخذ فتاي خ ار

  .  ل ارييتال ترل ا  لذنةي اا اارا لالي   ا إلي ةيتص لا -6

دصراا  لذعرملامعا،افالارة تا  إل لالارة تا إلجذالرااتفذسربا داالاتاإ -7

  .خيينأل 

ا إلدذالرءالنىا لت بتال ي ات.عالاقاة حاد -8

  لالسؤ لات.ا  لذعيياا مادحاللا لعاللالي حا لفييقا لي  ن -9

 :شروط العضوية

الرلي اتاام ان تااطرل أناييينا -1

 ا إلقي ةالرلةي طاقبلااسذالرةها لخرصتالت  ا لعضييت إلادعبئتا -2

 لعضييت.لذسجالافيا  

يةذيطاأوايييناقناصنةاضناطرل ا لعضييتاأيتاأ يرما)ي خلاأ ا -3

 .(ادخلالرلةيااأ ا ألمردتاأ اسيءا لس يك لي اتخرةجا

تا -4  .دجنيا لعضييتاسايير



  إل ذي ما لالذبرياالانا اضرءا لاريا. -5

  ولذز مالرلذس سلا وية االرلي اتافاالرايخصا وميةا لالذع  تالرلاريا -6

7-  

 

%امنا50لامنادسح ا لعضييتافيا راا نا لترل ا ضياا ق -8

 خالاا لفصلا لنة سيا لي  ن.ا وجذالرارتا مارشطا لي ناا

 الهيكل التنظيمي

  لالةيا:اميظفافيا  نااةيرياا واالراا  ولذيرةا -

ةئاسا لاريا:اطرل امنا لارياايذماديشاحتامنالعنا جي ءا لال رل تامناقبلا -

  لالةيا

مسؤ اا ودةتت:اطرل امنا لارياايذماديشاحتامنالعنا جي ءا لال رل تامنا -

 قبلا لالةيا

ي ءامسؤ اا لعالقرتا لعرمت:اطرل امنا لارياايذماديشاحتامنالعنا ج -

  لال رل تامناقبلا لالةيا

مسؤ اا و ذارجرت:اطرل امنا لارياايذماديشاحتامنالعنا جي ءا لال رل تا -

 مناقبلا لالةيا

مسؤ اا لذسييق:اطرل امنا لارياايذماديشاحتامنالعنا جي ءا لال رل تامناا -

 قبلا لالةيا

 مهام المشرف:

   إللذيرة.   تا ليصلالاناأاضرءا لارياا أاضرءا  نااةيرياا ألاالراا -1

 شاييم.الصفما لاريااجذالرارتإا  ضيةا لاريااااللاا ما إلشي ا -2

  لالعذالنا.الرألدةتتاي يما لاريااأنامنالذح ق  -3

 . لعالرياالأدظالتا لارياالذز مإامنا لذأفن -4

الأاالراايذع قافاالرا خرةجارا لجرمعتاي خلا لالخذصتا لجارتامعا لذاساق -5

  لاريا.

 لختتا لساييتال ارياا لذيادةذاللاا ما لذاساقامعاأاضرءا لاريااإلان يا -6

 . لال ذي تاخالاا لعرما لنة سيا  لفعرلارتاافرفتالي مج

 .إان يا لالاز داتا لساييتال اريا -7

 .قبلااالرياا لي اتجرزدارامناإمذرلعتادافا ا لختتالعنا -8

  لخرصتالاةرطرتا لاريااا  لالرلاتامذرلعتا ألميةا إلي ةيت -9



 .لارياان يا لذ يييا لسايااألدةتتا إ -10

تا -11 ديشاحا لتالبا لالذالازينال الةرةفتافيامخذ فا لالارسبرتاي خ ار

تا  . خرةجار

 ذالرمالرلالي   ا لتاللاتا إلي ز رالذيرةالنىا لتالبا  إلدةجاعا إل -12

 .اضرءا  لالذعر داندةتتا لارياامنا ألأ ديييما لالةرةفانافيا

دةيالالجرناطاللاتامناأاضرءا لاريااألي ءامارمامذع  تالاةرطا -13

 .اريا ل

 أذ ا سذناما لذنخلافيا لا لخالفرتالاناأاضرءا لاريا.ا -14

 أيرمامنا لفعرلام.اا7إةسرااإ ذارجرتا لفعرلارتاقبلا -15

 إان ياد رةييا لفعرلارتا س ا لااليذجا لالعذالنامناقبلاإي ةاا لي ات. -16

دحنيناإجذالرعاي ةاالاناأاضرءا  نااةيرياا ألاالراا ا ولذيرةا ا -17

 أاضرءا لاريا.ا

ا :النادي مهام رئيس

ييينامسؤ وتاانادافا الي مجا لارياا فقا لختتا لالعذالناامنامج سا  -1

جي ء تا لذاظاالاتا لصريةاامنا لعالرياا فيا ن يا لجرمعتا  فقا إل

 اذالري تا لالرلاتال اريا إل

 :يضطلع مدير النادي بالتشاور مع المشرف على النادي بالمهام التالية كما -2
 .دةتتتاطا ادافا ا د ييما ألخإان يا لجن اا لزمايالذ   -

 .اضرءا لارياا مذرلعذاما اد ييماأي ئامأديزيعا لالارماا ما -

اضرءاجنيامنا لالذالازينافياأسذيةرااإ لالسر التافيادافا الي مجا لارياا  -

    ا لالجرا.

قذي  رتال بي مجاإ لالةرةفتافياإان يا لختتا لساييتال ارياالذ نيما -

 .  ألدةتت

    لذفرالامعالي مجماجرمعرتا  ألدنيتا وخيى لا لالةرةفتافياأدةتت  -

 .د نيما لال ذي رتا لخرصتالذحسانا ألي ء -

 . لالسر التافيا ل جرنا لذيادةي ارا ل جاتا لذافا يتال اريا  -

 لذاساقامعا لالةياافيا ألميةا لالذع  تالرإلجي ء تا ا إل ذارجرتا لالرلاتا -

   إلي ةيتا ا لالخرطبرتا لالزمتافيا   ا لالجرا.ا

 أاالرااميف تامناقبلا لالةيا.أاا -

 :مهام مسؤول األنشطة بالنادي

 إان ياختتا دةتتا لارياالرلذاساقامعاةئاسا لارياا  لالةيا. -



 إلشي ااا ماداظاما لفعرلارتا  ألدةتتا ألخيىالرلذاساقامعا ألقسرما -

  وخيىالرلارياا) لحال تا واالدات,ا لذسييقا  لخا(

لاتالالسؤ ااقسما إل ذارجرتالرلاريااإةسراا و ذارجرتا لالزمتاليلافعر -

  ذلكاليقتافرفي.

 لالسر المافيا لذاساقامعاجارتاخرةجاتا ي خ اتاإلقرمتاي ة تادنةيباتا -

  ةشاااللافيامجرااةيرياا ألاالراا  إللذيرةالعناأخ ا لالي ف رتامناقبلا

  لعالريا.

 لعاللاا ماإان ياقي ئماإليذي داتا)ضالناميقعا  نااةيرياا ألاالراا ا -

ذيرة(الذسجالا اذلكالحصياانيا لالسذفنينامنا لفعرلاما لالاظالتا إلل

 لرإلضرفتاا ماجالعا وسذبارنالعنا لفعرلامالرلذاساقامعامةياا لاريا.ا

 أااأاالرااميف مامناقبلاةئاسا لاريا. -

 

 

 مهام مسؤول التسويق:

 ضعا لختطا لذسيي اتالذدي يجاادنا لادرياا  لخدنمرتا لذدياد دنمارا لي دناا -

 لرلذاساقامعا لالةياا اةئاسا لارياا. لالزمتا

إاددن يا لحال ددتا إلاالداددتا لالزمددتالرلذاسدداقامددعا لالةددياا اةئدداسا لاددرياا -

لذدددي يجاادددنا لفعرلادددرتا لال رمدددتافددديا لادددرياامدددناخدددالاا)إادددن يادصدددرماما

  لالاةية ت,ا لذصيييا لاليئيا  لفانيي(

سا لذي صدلامدعا لجادرتا  ل ادي تا إلاالماددتالرلذاسداقامدعا لالةدياا اةئددا -

  لارياامعاإان يا لخبيا إلاالمياليلافعرلات.

 لذي صلامعا لجالرارتا  ألدنيتا لتاللاتايخل/خرةجا لي اتالذبرياا لخبي تا -

  لذي يجاانا لارياامذالثلالي نااةيرياا ألاالراا  إللذيرةا ذلكامدناخدالاا

  لذاساقامعاةئاسا لاريا.

يرياا ألاالراا إلشي ااا ماقاي تا لذي صلا إلجذالرايا لخرصتالي نااة -

   إللذيرةا) لذييذيا  إلدسذجي م(ا

اأااأاالرااميف مامناقبلاةئاسا لاريا. -

 

 : مهام مسؤول اإلحتياجات



جييا إل ذارجرتا لالزمتالارياالةيلافص يا) لالاةية تا,ا لبريج,ا لباي تا -

 غاي ددرامددنا و ذارجددرتا(الحاددقايسدد ماد ييدديالرإل ذارجددرتااددنالن يددتافددلا

 معا ألقسرما وخيىالرلاريا.افصلال يئاسالرلذاساق

دحاللا لالسؤ لاتا ليرم تافيا فظامالذ يرتا لارياافديامخدزنا لي دناالالبادما -

ميفدزا ل هدما إلدج ازيدت,ا مذرلعدتا لالاةدية تا  لبادي تا  اأاامدي ياأخديىا

  لالسذخنمتالعنافلافعرلاتا  إللالغافيا راادماف ناأاامنا  ها لالي ي.

 Eco House ااBS005اتا إلشي ااا مااال اتاداظاما  جزاقر -

 أااأاالرااميف مامناقبلاةئاسا لاريا. -

 المهام العامة العضاء النادي

  لالسر التافيادةياق رفتاةيرياا واالراا  ولذيرةالرلي ات. -1

  لالسر التافياداظاماجالاعا ودةتتا لال رمتافيا لاريا. -2

 دافا ا لختطا لالعناامناقبلا اضرءامج سا ي ةاا لاريا. -3

 ن ة تا لذنةيباتا. ضيةا ليةشرتا  ل -4

  ضيةا إلجذالرارتا لال يةهامناقبلاأاضرءا لاريا -5

ادةيا ادةجاعا لت بماا ما لالةرةفتافيا لالسرل رت.ا -6

 ااأاالرااميف مامناقبلاأاضرءامج سا إلي ةا.أ -7

 معها التحقيق يتم أحدهم خالفها وإذا األندية نظم احترام األعضاء على يتعين 

 :  التالية العقوبات توقيع ويجوز الوحدة قبل من
ا.لفتا لاظي .1

 .  إلد  ة .2

 . إي راا لعضييتالفصلاية سي .3

  . إس رطا لعضييتاارمافرمل .4
 . إي ةاا لي ات لذياد ية رااىان ا لع يلرتا لذأييباتا ألخي .5

ا

ا
 
 
 

 
 

 

 



 


