
 2014) لسنة 15تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 شؤون الطلبةدليل سياسات عمادة  السياسةرقم  12-ش.ط

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 تطوع الطلبة

الجامعة لشؤون الطلبة نائب مدير المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 تطوع الطلبة. 12

 عامةنظرة 
الجامعة مصالح حمي بما يالبنود التي تفّعل بموجبها الخدمات التطوعية  واإلجراءات الخاصة بها سياسةال هل هذصِّ فَ تُ 

 ومصلحة المتطوع والمجتمع الذي تخدمه.

 مجال التطبيق
 تُطبق هذه السياسة على كل الذين يبدون رغبتهم واهتمامهم في التطوع في الجامعة.

 الهدف
المؤسسات الوطنية  فير فرص التطوع في الجامعة ويوفعمل على تالجامعة بقوة دور المتطوعين في المجتمع، وتتشجع 

 وتوضح هذه السياسة شروط التطوع والقواعد التي تحكمه. .لدولةاألخرى با

 السياسة
 امعة.الخدمة وفق سياسات وإجراءات ولوائح الجهذه يجب أن يكون الطالب المتطوع مستعداً لتقديم  )1

 الجامعة.وا يمثلون كانتصرفاتهم أينما ن بسياسة الجامعة فيما يتعلق بوالمتطوع يلتزم )2

 .جامعية مزاياأو  تعويضاتن موظفين وبالتالي ال يحق لهم أي يعتبر المتطوعال يُ  )3
 
 

  



 م2014) لسنة 43رقم (تابع قرار مدير الجامعة 
 رقم السياسة المرتبطة  12- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  تطوع الطلبة   تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

 تطوع الطلبة - )12السياسة رقم ( تإجراءا

 يعرف المتطوع على أنه: )1
نشطة األويھدف عمل المتطوع إلى دعم . وم بخدمات تتعلق مباشرة بالجامعةويق مقابل لعملهفرٌد ال يتقاضى  -أ 

 خبرة في مجاالت محددة.الكتساب الاإلنسانية أو الخيرية أو العامة في الجامعة و
 يقوم بالخدمات لجھات خارج الجامعة.مقابل لعمله وطالب ال يتقاضى  - ب 

 :ين بالجامعةتطوعمفئات ال )2
 الجامعةلبة ط -أ 
 خريجو الجامعة - ب 
 طلبة المدارس (طلبة المدارس تحت سن الخامسة عشر عاماً غير مسموح لھم بالتقدم للتطوع). - ج 

 الجامعة.بالمدارس التطوع كجزء من برنامج المدرسة بموافقة األقسام المعنية  لطلبة جوزي )3

 .على التطوعالمدارس على موافقة أولياء األمور قبل الموافقة  طلبةيجب حصول  )4

عتبر ذات مخاطر كبيرة (سواء على المتطوع أو على الجامعة) من المتطوع تتطلب عملية التطوع في الخدمات التي تُ  )5
 عواقب. وأإشعاراً يخلي فيه مسؤولية الجامعة تجاه أي تبعات أن يوقع 

 مثلة عن بعض الخدمات ذات المخاطر الكبيرة:أفيما يلي  )6
 عمل المختبرات.  -أ 
 الخدمات التي تتضمن العمل مع الحيوانات. - ب 
ً  بشرالالخدمات التي تتضمن العمل مع القّصر والمرضى و - ج   .عموما
 التي يقوم بھا المحاسبون والمھندسون المعماريون والمھندسون.الخدمات المھنية االحترافية كتلك  -د 
 الخدمات التي تتضمن السفر من أي نوع كان. -ه 

تقديم طعن ضد ھذا القرار  يجوزو في أي وقت وبدون إعالم مسبق.إذا وجد سبب لذلك عمل المتطوع  إنھاء يجوز )7
  .ن الطلبةؤوشلنائب مدير الجامعة ل

  
  
 




