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 1ﻣﻥ 1

 .12ﺗﻄﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌّﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗُﻔَ ﱢ
ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺪﻣﻪ.

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

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻪ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 (2ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 (3ﻻ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
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 1من 1

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) - (12ﺗﻄﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 (1يعرف المتطوع على أنه:
أ -فر ٌد ال يتقاضى مقابل لعمله ويقوم بخدمات تتعلق مباشرة بالجامعة .ويھدف عمل المتطوع إلى دعم األنشطة
اإلنسانية أو الخيرية أو العامة في الجامعة والكتساب الخبرة في مجاالت محددة.
ب -طالب ال يتقاضى مقابل لعمله ويقوم بالخدمات لجھات خارج الجامعة.
 (2فئات المتطوعين بالجامعة:
أ -طلبة الجامعة
ب -خريجو الجامعة
ج -طلبة المدارس )طلبة المدارس تحت سن الخامسة عشر عاما ً غير مسموح لھم بالتقدم للتطوع(.
 (3يجوز لطلبة المدارس التطوع كجزء من برنامج المدرسة بموافقة األقسام المعنية بالجامعة.
 (4يجب حصول طلبة المدارس على موافقة أولياء األمور قبل الموافقة على التطوع.
 (5تتطلب عملية التطوع في الخدمات التي تُعتبر ذات مخاطر كبيرة )سواء على المتطوع أو على الجامعة( من المتطوع
أن يوقع إشعاراً يخلي فيه مسؤولية الجامعة تجاه أي تبعات أو عواقب.
 (6فيما يلي أمثلة عن بعض الخدمات ذات المخاطر الكبيرة:
أ -عمل المختبرات.
ب -الخدمات التي تتضمن العمل مع الحيوانات.
ج -الخدمات التي تتضمن العمل مع القصّر والمرضى والبشر عموما ً.
د -الخدمات المھنية االحترافية كتلك التي يقوم بھا المحاسبون والمھندسون المعماريون والمھندسون.
ه -الخدمات التي تتضمن السفر من أي نوع كان.
 (7يجوز إنھاء عمل المتطوع إذا وجد سبب لذلك في أي وقت وبدون إعالم مسبق .ويجوز تقديم طعن ضد ھذا القرار
لنائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة.

