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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة الثقافة واإلعالم

  وكالة الوزارة للشؤون الثقافیة

  اإلدارة العامة لألندیة األدبیة

  نادي أبھا األدبي

  نادي أبھا األدبي
  استمارة طلب عضویة الجمعیة العمومیة

  االسم:
  رقم الطلب:

  نوع العضویة:
  عاملة                 مشاركة

 العضویة:تاریخ التقدم بطلب 
  

 

  أوال: البیانات الشخصیة:

  االسم الرباعي: 
  تاریخ المیالد:
  مكان المیالد:

  رقم الھویة الوطنیة / رقم اإلقامة لغیر السعودیین:
  مقر السكن:
 جھة العمل:

  
 

  ثانیاً: العنوان وأرقام التواصل:

  العنوان البریدي:
  الھاتف الثابت:
  الھاتف الجوال:

  الفاكس:
 وني:البرید اإللكتر
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ً: معلومات عن التأھیل العلمي:   ثالثا

  أـ المؤّھل:

تكتب الدرجة العلمیة التي   الدرجات العلمیة  م
  حصل علیھا مقدم الطلب

    درجة الدكتوراه  ١
    درجة الماجستیر  ٢
    الدبلوم العالي (سنتان بعد الجامعة)  ٣
    درجة البكالوریوس  ٤
    الدبلوم (سنتان بعد الثانویة)  ٥
    ثانویة العامةال  ٦
  

  ب ـ التخصص:

یسّجل التخصص الذي نالھ   التخصصات العلمیة  م
  مقدم الطلب

    اللغة العربیة وآدابھا  ١
    اللغة األجنبیة وآدابھا  ٢
    تخصصات أخرى  ٣
  

   المؤلفاترابعاً: 
  )، األعمال األدبیة اإلبداعیة(تشمل اإلبداعات األدبیة والمؤلفات النقدیة والترجمة 

  )انظامً ة أن تكون مفسوح (بشرط

  أـ اإلبداعات األدبیة:
  الناشر  تاریخ النشر  عنوان الكتاب   م
١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
٨        
٩        

١٠        
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  ب ـ المؤلفات النقدیة والثقافیة:
  الناشر  تاریخ النشر  عنوان الكتاب   م
١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
٨        
٩        

١٠        
 

  الترجمات والتحقیق: ـ جـ
ّق أو   م عنوان الكتاب المحق

  المترجم
اسم المحقق   اسم المؤلف

  أو المترجم
  التاریخ  الناشر

١            
٢            
٣            
  

  نتاج والمشاركةخامساً: ال

ما یرفق مقدم الطلب مشاركاتھ العامة في التألیف أو تحریر الكتب أو الصحافة أو غیرھا، ك
ً بمساھماتھ اإلعالمیة العامة.   یرفق بیانا

  سادساً: العضویات
اسم   نوع العضویة  م

  الجھة
مدة   مكانھا

  العضویة
طبیعة 
  العمل

    

                

  سابعاً: العالقة بالنادي
 .عضو سابق في مجلس اإلدارة 
    /  /  ھـ.١٤عضو سابق في الجمعیة العمومیة بتاریخ 
 .عضو جدید 
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  ماتإقرار بصحة المعلو
أقر أنا.................................رقم ھویتي.............................رقم 
إقامتي....................................بأن جمیع المعلومات المدّونة في ھذا النموذج 
صحیحة، وأتحمل مسؤولیة ما ورد فیھا من تفصیالت، وأرفق الوثائق التي تثبت 

مستعد إلحضار أي وثائق أخرى ُتطلب مني للتحقق من صحة  صحتھا، كما أنني
المعلومات في ھذا النموذج، كما أفید بتقیدي بالالئحة األساسیة لألندیة األدبیة، وأقبل 

ّع.   بجمیع ما ورد فیھا، وبا التوفیق، وعلى ذلك أوق
  االسم:

  التوقیع:
  التاریخ:

  
  الوثائق المطلوب إحضارھا

ھل   الوثائق المطلوبة  م
  أرفقتھا؟

  ال  نعم  صورة من الھویة الوطنیة، أو اإلقامة لغیر السعودیین  ١
      تعریف من جھة العمل  ٢
      السیرة الذاتیة  ٣
      صورة من المؤھل العلمي المعتمد  ٤
  نسخة ورقیة من اإلصدارات، وعددھا (   )، وبیانھا كما یلي:  ٥

١.   
  
  
  
  
  
  
  
  

    

نسخة ورقیة مما یثبت العضویات وجمیع ما ورد في ھذا   ٦
البیان..............................................................
....................................................................

.........  

    

  

لمؤھل الصادر من جامعة غیر ُیكتفى بصورة المؤھل من الجامعات السعودیة، وكذلك ا ملحوظة:
سعودیة الذي تعّین بھ على وظیفة رسمیة، وُیطلب معادلة الشھادات الصادرة من جامعات غیر سعودیة 

  التي لم یتعّین بھا حاملھا على وظیفة رسمیة.
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  الموظف المسؤول عن التسلم والمطابقة:

                  م العضویة تسلمت االستمارة من المتقدم، وتأكدت من ملء البیانات وتسدید رسو
  )        شیك           (نقدا   

  اسم الموظف:
  توقیعھ:
  التاریخ:

  

  خاص بإدارة النادي:

  ـ العضویة: عاملة   مشاركة١
  ھـ.١٤ـ موافقة مجلس اإلدارة: االجتماع  (               ) في   /   /    ٢

  توقیع رئیس النادي      توقیع المدیر المالي أو اإلداري                 
  
  

  

الشروط والحقوق والواجبات (حسب الئحة األندیة األدبیة الصادرة من وزارة الثقافة واإلعالم برقم 
  ھـ)٢٥/٤/١٤٣٧، وتاریخ ٥/ ش/٤٧

  شروط العضویة العاملة
، یقیم في منطقة عسیرسعودي الجنسیة و  

.سنة خمس وعشرینال یقل عمره عن و  
لتالیینتوفر أحد الشرطین ا  

. أن یكون حاصًال على مؤھل علمي یتصل باللغات أ
 وآدابھا

ً أو أكثر، عب ً مطبوعا ً أدبیا لى . أن یكون قد أصدر كتابا
 ً ً نظاما .أن یكون مفسوحا ، ومقدارھا دفع رسوم العضویة (.

لایر.٢٠٠  
 

  حقوق العضو العامل وواجباتھ
 الترشح لعضویة مجلس اإلدارة وفق ضوابط الالئحة

ب أعضاء مجلس اإلدارةانتخا  
 حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة

 التصویت في اجتماعات الجمعیة العمومیة
 الحصول على جمیع إصدارات النادي من مقره

 اإلشعار بمواعید أنشطة النادي وبرامجھ
 أولویة المشاركة في أنشطة النادي وبرامجھ

قیق تحالتقید بأنظمة النادي، وااللتزام بقراراتھ والسعي ل
 أھدافھ وبرامجھ ونشاطاتھ

.حقاقھاتسدید االشتراكات المقررة على العضویة وقت است  
أي حقوق وواجبات یقترحھا مجلس اإلدارة وتقرھا 

  .الجمعیة العمومیة

 شروط العضویة المشاركة
أو من منطقة عسیر سعودي الجنسیة من داخل 

نطقة م، أو من غیر السعودیین المقیمین في اخارجھ
.عسیر  

سنة ثماني عشرة یقل عمره عن ال  
لایر.١٠٠، ومقدارھا دفع رسوم العضویة  

 
 حقوق العضو المشارك وواجباتھ

 حضور جلسات الجمعیة العمومیة والمشاركة في
حواراتھا دون حق التصویت على قراراتھا، أو 

 حق الترشیح واالنتخاب
 الحصول على جمیع إصدارات النادي من مقره

ة النادي وبرامجھاإلشعار بمواعید أنشط  
 أولویة المشاركة في أنشطة النادي وبرامجھ

سعي التقید بأنظمة النادي وااللتزام بقراراتھ وال
 لتحقیق أھدافھ وبرامجھ ونشاطاتھ

ت تسدید االشتراكات المقررة على العضویة وق
 استحقاقھا

  


