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العضوية العاملة 
أوال



هو كل  من حصل  على درجة علمية في أحد
مجاالت العلوم الفيزيائية أو التخصصات

المرتبطة بها.                                         

العضوية العاملة 

يشترط لها:

ان يرفق صورة من المؤهل العلمي 

 أن يقدم على النموذج اإللكتروني
بطلب العضوية

أن يدفع االشتراكات السنوية.

أن يصدر بقبوله قرارًا من مجلس 
اإلدارة.
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    الحصول على تخفيض 50% في جميع برامج الجمعية من
دورات ولقاءات وفعاليات .                                           

 

الحصول على تخفيض عند االشتراك في مجالت الجمعية
التخصصية المحكمة حين إصدراها..                                 

 

العضوية العاملة 

مزايا العضوية العاملة : 

 تقديم البحوث في اللقاء السنوي للجمعية.
الحصول على نشرات وإصدارات الجمعية غير المحكمة 

 له أحقية التصويت لالختيار في مجلس االداره .

رسوم العضوية  

لمدة عامين 450 ريال  لمدة عام 300 ريال
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الحصول على بطاقة العضوية ( نسخة إلكترونية )



ثانيًا
العضوية األنتساب 



يحصل عليهالعاملون والمهتمون في أحد مجاالت
العلوم الفيزيائية أو التخصصات المرتبطة بها

ممن ال يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد
للعضوية العاملة

العضوية األنتساب  

يشترط لها:

 أن يقدم على النموذج اإللكتروني
بطلب العضوية

أن يدفع االشتراكات السنوية.
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 االستفادة من التخفيضات المالية التي تتيحها الجمعية 
على فعالياتها وخدماتها واصداراتها.                             

الحصول على بطاقة العضوية ( نسخة إلكترونية )

العضوية األنتساب 

مزايا العضوية األنتساب  : 

أحقية التسجيل والحضور في البرامج والدورات التي
تقيمها الجمعية                                                                       

الحصول على نشرات وإصدارات الجمعية غير المحكمة

رسوم العضوية  

لمدة عام 200 ريال
 

لمدة عامين 300 ريال
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ثالثًا
عضوية الطالب 



يحصل عليها الطالب في تخصص أحد مجاالت
العلوم الفيزيائية أو التخصصات المرتبطة بها.

عضوية الطالب  

يشترط لها:

 أن يقدم على النموذج اإللكتروني
بطلب العضوية

أن يدفع االشتراكات السنوية.
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 االستفادة من التخفيضات المالية التي تتيحها الجمعية 
على فعالياتها وخدماتها واصداراتها.                             

الحصول على بطاقة العضوية ( نسخة إلكترونية )

عضوية الطالب 

مزايا العضوية الطالب  : 

أحقية التسجيل والحضور في البرامج والدورات التي
تقيمها الجمعية                                                                       

الحصول على نشرات وإصدارات الجمعية غير المحكمة

رسوم العضوية  

لمدة عام 50 ريال
 

لمدة عامين 75 ريال
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انهاء

العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحاالت التالية:  

1- انسحاب العضو أو وفاته.                                 
2- إذا لم يسدد االشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.

3- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية
4- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية

ماديًا كان أم أدبيًا، وال تسقط العضوية في هذه الحالة إال بموافقة
مجلس إدارة الجمعية.                                                                

 

دليل العضويات                   (10) 



 سياسة اإللغاء واإلسترجاء
 
 

1- يحق للعضو استرجاع رسوم العضوية إذا رغب في االنسحاب
خالل 24 ساعة من الدفع دون غرامة مالية.

2- يحق للعضو استرجاع رسوم العضوية إذا رغب في االنسحاب
خالل 3 أيام من الدفع مع غرامة مالية بنسبة %25.  

3-ال يسمح بإلغاء العضوية بعد 3 أيام من تاريخ الدفع

4- ال يحق للعضو استرجاع رسوم العضوية إذا انهيت عضويتة 
وفقًا للفقرة الرابعة في "إنهاء العضوية".
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/https://sps.kku.edu.sa  الدخول الى الموقع االلكتروني

طريقة التسجيل

النقر على عضوية جديد مالم تكن مسجل مسبقَا.
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 يتـم تعبئـة البيانـات الشـخصية مـع مراعـاة التأكـد مـن صحـة
بيانـات التواصـل (البريـد األلكترونـي ورقـم الجـوال ).

طريقة التسجيل
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طريقة التسجيل

االطالع على انواع العضويات وقراءه شروطها ومن  ثم اختيار
العضوية المناسبة .                                                      
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طريقة التسجيل

يتم النقر على انشاء عضوية  ومن ثم الدفع لسداد الفاتورة
عن طريق خدمة الدفع االلكتروني 
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SPSKSA

https://sps.kku.edu.sa/ar

+966559225868

Info.sps@kku.edu.sa

 

اعداد مشرفة مكتب العضويات
أ. نورة صالح الوادعي 


