
 جمعية الهندسة االدارية           ..................... رقم العضوية بالجمعية
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 القاهرة –شارع رمسيس  52               

 52712474ف /   -52772475ت / 

 ❋ طلب التحاق بالجمعية   ❋
 السيد المهندس/ رئيس جمعية الهندسة االدارية 

 

ثالث مادةف بان اقدم لسيادتكم طلب االلتحاق بالجمعية بصفه )              ( طبقا للفصل الاتشر  

 

من الئحة النظام االساسى :  41/42/47/47/42/44   
 

االسم و اللقب:......................................................................... رقم القيد 

 بالنقابة:............

 تاريخ الميالد:.....................: جهة الميالد:................... الجنسية:.............................

 الوظيفة او المهنة الحالية:............................................

 العمل:..........................عنوان  ت/............................. ف/...................................

 عنوان السكن:.........................  ت/............................ محمول:........................

 

 المؤهالت الهندسية و اسماء الجامعات و تاريخ الحصول على كل مؤهل: 

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

 الخبرات العملية: 

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

 المؤلفات و الخبرات العلمية : 

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

................................................................................................................................................ 
 إمضاء طالب العضوية

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

نعزز  نحن الموقعين أدناه هذا الطلب لمعرفتنا الشخصية لراغب االلتحاق بالجمعية و القتناعنا 

 بلياقته التامه لقبوله بها.

 

 االسم: االسم:  االسم:

 رقم العضوية: رقم العضوية: رقم العضوية:

 التوقيع: التوقيع:  التوقيع: 



 )تعهد طالب الدخول(

الطلب أتعهد أنا ................................... ان اعمل طبقا للنظام االساسى  فى حالة قبول هذا

 للجمعية و لوائحها الداخلية واى تعديل عليها و ان اعمل و ابذل كل ما فى طاقتى لتنفيذ اغراضها.

 طالب العضوية
....................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. بصفه وافق مجلس االدارة فى اجتماعه بتاريخ ............. على قيد السيد المهندس...............

 ).............( بجمعية/ شعبة........................... تحت رقم ....................................       

            السكرتير العام          522تحريرا فى .......................... سنة  
          .................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستخرج من النظام االساسى للجمعية 

 )اغراض الجمعية(

 تنظيم و االدارةال –الغرض من الجمعية العمل فى ميدان الخدمات الثقافية و العلمية 

 

 شروط العضوية:
 يكون حسن السيرة والسلوك. أن -4

 و خبره.جامعي  مؤهل -5

 ،العاملل  للعضو)خمسه عشرة( جنيه  42مصحوبا برسم العضوية وقدره  لالنضماميقدم طلبا  أن -3

 وأن  االعتبللار /  المعنللو )مائلله( جنيهللا للعضللو 422)عشللرة( جنيلله للعضللو المنتسللب و  42

ولقبله وسلنه وجنسليته ومحلل إقامتله ومهنتله وطريقلة سلداد رسلم  أسلمه الطللبهلذا  فلييوضح 

قبلل دللدور قللرار مجلللس  االنضللمامحقللوق لطالللب  أ سللداد رسللم العضلوية  يعطللىالعضلوية. وال 

 بالجمعية. عضوااإلدارة بقبوله 

 يكون عضوا فى نقابة المهندسين. أن -1

ة أو ما يعادلها وله خبرة فى هندسة من أحد الجامعات المصري بكالوريوسيكون حادال على  أن -2

 تقل عن خمس سنوات بشرط موافقه مجلس اإلدارة. المجال اإلدارة 

 

 . وفخر  عضو منتسب ، ، وعضو عامل ، و اعتبار ( معنو العضوية إلى زميل ، عضو ) تنقسم

 عام وأدى أعمال مميزة للجمعية. 42مضى على عضويته  الذ : العضو العامل الزميل -4

 .البحوثى( اإلعتبارى: والمؤسسات و الهيئات والجمعيات العلمية ومراكز )المعنو العضو -5

إنضمامة  بطلبالعامل: هو العضو الذى إشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم  العضو -3

 الجمعيةللجمعية وإستوفى شروط العضوية وقبل مجلس اإلدارة عضويته وله حق حضور 

 جلس اإلدارة.العمومية ، وحق الترشيح لعضوية م

مجلس  ويقررالمنتسب: هو العضو الذى التتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة  العضو -1

 اإلدارة قبوله عضوا منتسبا. 

حق  عداللعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع إتزاماته ، وذلك  ويكون

 حضور الجمعية العمومية ، والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

    وية وليس له ـادية أو معنـواء كانت مـمعية سـلة للجـجلي خدماتدم ـيق الذ : هو الفخر العضو  -2      

 أو حضور الجمعية العمومية. اإلدارةالترشيح لعضوية مجلس  قـح           

 

)عشلللرون( جنيهلللا ، والعضلللو)المعنو  ( االعتبلللار  ) للهيئلللات 52 للزميلللل  السلللنوىاالشلللتراك  قيملللة

جنيلله )خمسللمائة( وللعضللو العامللل  222 البحللوث)أللل ( جنيلله وللجامعللات ومراكللز  4222 (توالشللركا

طللب  عللىاإلشلتراك سلنويا / شلهريا بنلاء  يلؤدى(  جنيهلا)خمسة عشلرة  42والعضو المنتسب والفخرى 

 .الماليةالعضو ويجب فى جميع األحوال أن يتم أداء اإلشتراك السنو  قبل نهاية السنة 

 الباقيلةإلى الجمعية خالل السنة المالية فال يؤدى من اإلشتراك إال مايوازى الملدة  األعضاءإنضم احد  وإذا

 من السنة.


