
مقترح باقة مزايا التطوع 
في بنك العطاء الوطني 

بجامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل  
«الطلبة والطالبات» 

1

باقة مزايا التطوع
في بنك العطاء الوطني

بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
"الطلبة والطالبات"



توثيقق  ) السققاتاا الوعوتيقق  جققخ صقق    ققا  1

ه بالعم  الوعوتخ للعالب اصونادًا إلى حسقاب 

.جخ بنك الععاء الوطنخ 

احوسققققاس السققققاتاا الملقققق  ج  بالعمقققق     ) 2

الوعوتخ كعذر مقبول تلى ألَّقا شمقم  كلقك    

.اال وباراا الفللي   النهائي   العملي 

إتاح  الف ص  للموعوع للقاء الموميقيش  جق  ) خ 3

.م ال الوعوع لالصوفادة م   ب اتهم

منقققققر د راا تيرشبيققققق  للقققققق  مهققققققاراا    (   4

.الوعوع

الخاصققق  لر قققور ملوققققى الععقققاء  القققيتوة(   5

صقات  تعوتيق     100الوطنخ  تقليي م  أتم 

.«موعوع» صام 

موعوع

100

موقيم-موعوع

300

الب تسهي   تيسي  إج اءاا تس ي  المق راا للع)6

. الموعوع  م اتاته قير اإلمكان

الرلققول تلققى بعاققق  مسققبق  الققيج   للخققيماا (  7

.المكوبي 

  األ لوش  لومثي  ال امع  جقخ المراجق  ال صقمي   (  8

.المرلي 

.منر د راا تيرشبي  موقيم  بالوعوع(    9

اليتوة  الخاص  لر ور ملوقى الععاء الوطنخ(   10

» صقققات  تعوتيققق    صقققام 300 تقليقققي مققق  أتقققم 

.«موقيم-موعوع 

قائي-موعوع

500

.منر بعاق  شك  للعائل  (  11

  الممارك  بع وش  الل ان اليا لي  إلتياد   الخع(   12

. السنوش  للب امج الوعوتي  بال امع 

مققنر خسققخ  مقق  بقق امج األ جققيز تلققى األجهققية   (   13

.المخلي   تقيشم االصوماراا الوقني  الالزم 

.منقر د راا تيرشبيق  موخللق  بالقيقادة (   14

الققيتوة الخاصقق  لر ققور ملوقققى الععققاء الققوطنخ  (   15

  لمنر ر ل  الععاء الوطنخ المعومية م  ال امع  لم

صفي  الععقاء »صات  تعوتي   تقلييه  صام 500أتم 

.«الوطنخ

2



آلياا   إج اءاا الونفيذ المياشا  

. تلى الموعوع الوس ي  جخ بنك الععاء الوطنخ إلخماء حساس  ا  به  احوساس صاتاته الوعوتي  بمك  مباش •

«مق  الوعليم  القوعلم  البرقا العلمقخ   يمق  الم و    »تني ممارك  العالب جخ أي منفذ م  مناجذ بنك المسؤ لي  الم ومعي  •

..معي صوف تروسب صاتاته الوعوتي  بلورة ت اكمي  تلقائيًا جخ بنك الععاء الوطنخ باصوثناء األخمع  المنه ي  الم و

.ت اف الساتاا الوعوتي  جخ ص   العالب الوعوتخ•

توثيققق  السقققاتاا الوعوتيققق  جقققخ ( 1

ًا اصقوناد  ا  بالعم  الوعوتخ ص  

.إلى حساب  جخ بنك الععاء الوطنخ

:صيوم احوساس الساتاا المل  ج  بالعم  الوعوتخ كعذر مقبول  ج  الري المسموح به خظامًا  ضم  الم  ط الوالي  •

.شسمر للموعوع بعلب إجادة إلكو  خي  بالممارك  جخ الفعالي  الوعوتي  ليوم احوسابها كعذر غياس•

اصقع   الوالونفيذش  للمقادة  تلى ألَّا شمم  اال وباراا الفللي   النهائي   العملي   ج  القواتياحوساس الساتاا كعذر مقبول•

.م  الئر  اليراصاا  اال وباراا جخ الم حل  ال امعي  

احوسققققاس السققققاتاا الملقققق  ج   ( 2

بالعم  الوعوتخ كعذر مقبول تلقى  

أال شمققم  كلققك اال وبققاراا الفلققلي    

. النهائي   العملي 

.منر الف ص  للموعوتي  للقاء شخلياا موميية جخ شوى الم االا بعي الونسي  م  تماداا  كلياا  م اكي ال امع •

شوم الوواص  بي  الوحية الم كيش  لخيم  الم ومق  جقخ تمقادة  يمق  الم ومق   الونميق  المسقويام   مق  جهق   الوحقياا            •

.المساخية لخيم  الم وم  جخ العماداا  الكلياا م  جه  أ  ى لونسي  ح ور الموعوتي  لهذه اللقاءاا

إتاحقق  الف صقق  للموعققوع للقققاء    ( 3

الموميققققيش  جققققخ م ققققال الوعققققوع    

لالصوفادة م   ب اتهم 

.ع إتاح  الف ص  لر ور د راا تيرشبي  للق  مهاراا المخلي  أ  مبادئ الوعوع أ  تسخي  المهاراا الوخللي  جخ الوعو•
تمادة الوعليم ت  بعي   م كي الويرشب    حقية اإلرشقاد ال قامعخ للممقارك  جقخ إتقياد      :الونسي  م  ال هاا المخول  مث  •

.  تنفيذ الي راا 
شوم الوواص  بي  الوحية الم كيش  لخيم  الم ومق  جقخ تمقادة  يمق  الم ومق   الونميق  المسقويام   مق  جهق   الوحقياا            •

.المساخية لخيم  الم وم  جخ العماداا  الكلياا م  جه  أ  ى لونسي  ح ور الموعوتي  لهذه الي راا

منر د راا تيرشبي  للق  مهاراا( 4

.الوعوع 

« موعقوع » صقات  تعوتيق   صقام    100صيوم الونسي  إلقام  ملوقى  صنوي للموعوتي  شوم  الله تقليي الموعوع القذي  أتقم   •

. المقيم  م  بنك الععاء الوطنخ

الققيتوة  الخاصقق  لر ققور ملوقققى  ( 5

100الععاء الوطنخ  تقليي مق  أتقم   

3.«موعوع»صات  تعوتي    صام 

موعوع
100



موقيم-موعوع
300

آلياا   إج اءاا الونفيذ المياشا  

اصب له  منر العالب الموعوع ج ص  تسهي  إج اءاا تس ي  المق راا مباش ة م   الل تمادة القبول  الوس ي   ا ويار الوقت المن

.بما شوماشى م  خماطه الوعوتخ 

تسهي  إج اءاا تس ي  المق راا( 6

.  ا ويار األ قاا المناصب  لهم

.صات  تعوتي  200ت  ك  « م  قب  تمادة شؤ ن المكوباا»ُتمنر بعاق  مسبق  اليج   للخيماا المكوبي  •

.ُتريد قيم   آلي  تسليم البعاق  م  قب  تمادة شؤ ن المكوباا•

الرلقققول تلقققى بعاقققق  مسقققبق   ( 7

.اليج   للخيماا المكوبي 

سقاخية  م  جه   الوحياا المشوم الونسي  بي  الوحية الم كيش  لخيم  الم وم  جخ تمادة  يم  الم وم   الونمي  المسويام 

لومثي  ال امع  جخ المراج  ال صمي  المرلي  لخيم  الم وم  جخ العماداا  الكلياا م  جه  أ  ى لو شير الموعوتي  

األ لوشققق  لومثيققق  ال امعققق  جقققخ   (8

.المراج  ال صمي  المرلي 

د راا موقيمق  ضقم  الوقيرشب الوعقا خخ جقخ تمقادة االتلقاالا       : إتاح  الف ص  لر قور د راا تيرشبيق  قلقي ة   موقيمق  مثق       •

. تقني  المعلوماا

تمادة الوعليم تق  بعقي  م كقي الوقيرشب   حقية اإلرشقاد ال قامعخ للممقارك  جقخ إتقياد           :الونسي  م  ال هاا المخول  مث  •

.  تنفيذ الي راا 

شوم الونسي  بي  الوحقية الم كيشق  لخيمق  الم ومق  جقخ تمقادة  يمق  الم ومق   الونميق  المسقويام  مق  جهق   الوحقياا              •

.المساخية لخيم  الم وم  جخ العماداا  الكلياا م  جه  أ  ى لر ور الموعوتي  د راا تيرشبي  موقيم  جخ الوعوع

مققققنر د راا تيرشبيقققق  موقيمقققق  ( 9

.بالوعوع

-موعقوع  » صقات  تعوتيق    صقام    300صيوم الونسي  إلقام  ملوقى  صنوي للموعوتي  شوم  الله تقليي الموعوع القذي أتقم   •

.المقيم م  بنك الععاء الوطنخ« موقيم

القيتوة  الخاصق  لر قور ملوقققى    ( 10

300الععاء الوطنخ  تقليي م  أتم 

-موعققوع»صققات  تعوتيقق    صققام   

4« موقيم



قائي-موعوع

500

آلياا   إج اءاا الونفيذ المياشا  

مقيم  م  تمادة شؤ ن « بعاق  شك  للعائل » صات  300ُشمنر الموعوع الذي  ت ا زا تيد صاتاته الوعوتي  •

.العالس 
.منر بعاق  شك  للعائل  ( 11

ليها  ممارك  الموعوع جخ  ض   إتياد الخع  الخاص  باألخمع  الوعوتي  الوابع  للكلي  أ  العمادة الذي شونسب ا

.   تنظيمها

الممارك  بع وش  الل ان اليا لي  إلتياد ( 12

.  الخع  السنوش  للب امج الوعوتي  بال امع 

قيم َتمنر تمادة االتلاالا   تقني  المعلوماا خسخ  م  ب امج األ جيز تلى األجهية المخلي  للموعوتي    ت•

.لهم االصوماراا الوقني  الالزم 

   شوم الونسي  بي  الوحية الم كيش  لخيم  الم وم  جخ تمادة  يم  الم وم   الونمي  المسويام  م  جه•

 الوحياا المساخية لخيم  الم وم  جخ العماداا  الكلياا م  جه  أ  ى لوأمي  المعلوس م  قب   تمادة 

.االتلاالا  تقني  المعلوماا

منر خسخ  م  ب امج األ جيز تلى األجهية  (13

. المخلي   تقيشم االصوماراا الوقني  الالزم

.وعوعال هاا المعني  بالإتاح  الف ص  لر ور د راا تيرشبي   اص  بالقيادة جخ العم  الوعوتخ  بالونسي  م  •
   تمادة الوعليم ت  بعي  م كي الويرشب   حية اإلرشاد ال امعخ للممارك:الونسي  م  ال هاا المخول  مث  •

. جخ إتياد  تنفيذ الي راا 
   شوم الونسي  بي  الوحية الم كيش  لخيم  الم وم  جخ تمادة  يم  الم وم   الونمي  المسويام  م  جه•

 الوحياا المساخية لخيم  الم وم  جخ العماداا  الكلياا م  جه  أ  ى للوواص  م  الموعوتي  لر ور هذه
.الي راا

.منر د راا تيرشبي  موخلل  بالقيادة( 14

»  صات  تعوتي    صام 500صيوم الونسي  إلقام  ملوقى  صنوي للموعوتي  شوم  الله تقليي الموعوع الذي أتّم •

.المقيم م  بنك الععاء الوطنخ « صفي  الععاء الوطنخ»ترت لقب « ر ل  الععاء الوطنخ

.  هخ لوح  جيارش   ت م  أصماء الموعوتي » توثي  اصم الموعوع  جخ لوح  الوعوع •

اليتوة لر ور ملوقى الععاء الوطنخ  لمنره( 15

ر ل  الععاء الوطنخ المعومية م  ال امع  بعي

  صفي»صات  تعوتي   تقلييه  صام  500إتمام

5.«الععاء الوطنخ


