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اسم النادي :نادي الحاسب
رؤية النادي:
تأهيل الطالبات بتنمية وصقل مهاراتهن لرفع المستوى الثقافي الحاسوبي ونشر المعرفة
بينهن ،ودعم قدراتهن الشخصية لتحقيق النجاح الذاتي والتميز المهني.
رسالة النادي:
توفير البيئة المناسبة لمساعدة الطالبات في تحقيق أهدافهن األكاديمية ،وتطوير مهاراتهن
الشخصية للوصول بهن لمستوى عالي من الثقافة والقدرات التقنية بما يخدم مصلحة الدين
والوطن.
أهداف النادي:
• استثمار طاقات الطالبات وتوظيفها بشكل إيجابي يخدم الجامعة والمجتمع.
• تنمية مهارات الطالبات الشخصية وتعزيز مواهبهن.
• تحفيز الطالبات على االبتكار بما يتناسب مع رؤية .٢٠٣٠
• الحث على العمل بروح الفريق ال الفرد.
• إقامة المحاضرات والبرامج بما يتناسب مع قدرات الطالبات التقنية والعامة.
• تنظيم دورات تدريبية وفعاليات تقنية.
شروط االلتحاق بالنادي:
• أن تكون الطالبة من طالبات كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.
• أن تشارك العضوة بفعالية في األنشطة والدورات وورش العمل.
• أن تمتلك الطالبة مهارات تقنية أو مهارات شخصية كروح العمل الجامعي.
المشرف العام:
مشرفة لجنة األنشطة الطالبية بالكلية ،وينوب عنها من تعينه من نواب.
هيكلة النادي:
يقوم النادي بشكل رئيسي على لجان تنظم عمله ويكون تحت مظلته ما يعتمد من برامج
تتعلق بالطالب في مجال النادي.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات
قسم علوم الحاسب

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Najran University

Faculty of Computer Science and
Information Systems
Department of computer Science

يترأس النادي أحد الطالب والذي ينتخب من قبل الطالب وينوب عنه كذلك أحد الطلبة.
ينسق أعمال اللجان كذلك مجموعة مختارة يتم ترشيحهم من الطالب الفعالين بالكلية للقيام
بأنشطة النادي وتنظيمها.
المخطط التالي هو مقترح لهيكل النادي وما يستلزم من لجان تنظيمية وإعالمية وخالفة
إضافة إلى ما يتم اعتماده من برامج ومبادرات.

مخطط  :1هيكل مقترح لنادي الحاسب

