
 

ت ماعي ة ت كالت ف االج   ال
 الهدف: 

تنمية حب العمل لصالح املجتمع، واملساهمة في خدمته، واإلحساس باملسؤولية تجاهه، والتفاعل مع مختلف أطيافه،          
 واكتساب مهارات التعامل مع اآلخرين، وتشجيع روح االبتكار، وتأصيل العمل التعاوني والتطوعي في روح الطالب... وغيرها كثير.
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 تضاف درجات هذه التكاليف إلى درجات أعمال السنة؛ بشرط أن ال تزيد عن الحد األعلى ألعمال السنة . -2             

 درجات(.      ثالثيحق للطالب تقديم أكثر من تكليف )بما ال يتجاوز ما مجموعه  -3             

 هـ(.15/08/1444)تاريخ ، وأن ال يكون بدء املشاركة قبل كةاملقرر هو دافع املشار  يجب أن يكون هذا -4              

(. 11:59:59الساعة ) - م(2023مايو  04املوافق ) هـ(14/10/1444)  ال تقبل التكاليف بعد تاريخ  -5      
ً
 ليال

 املكان نوع التكليف
الدرجة 

 األعلى
 مالحظات

 إحضار خطاب من إمام جامع الحي موقٍع ومختوم درجة الحي   الجامع القريب منك والعناية بهتنظيف وصيانة 

 اإلعداد و املشاركة في برنامج ترفيهي لألطفال املعاقين
 جمعية األطفال املعاقين أو

 أقسام األطفال في املستشفيات
 درجتان

إحضار خطاب معتمد من إدارة املستشفى أو 

 الجمعية

املشاركة في برنامج ترفيهي للمصابين بأمراض اإلعداد و 

 مزمنة

 مستشفى النقاهة أو

 أقسام املستشفيات ذات العالقة
 إحضار خطاب معتمد من إدارة املستشفى درجتان

 إحضار خطاب من العمدة أو إمام جامع الحي موقٍع ومختوم درجتان الحي   اإلعداد و املشاركة في برنامج ترفيهي ألطفال الحي  

 إحضار خطاب معتمد من منظمي البرنامج درجتان متنوع املشاركة في برنامج توعوي أو تثقيفي يستفيد منه املجتمع

 شهادة معتمدة من بنك الدم درجة بنوك الدم التبرع بالدم

 شهادة معتمدة من بنك الدم درجتان بنوك الدم التبرع بالصفائح الدموية

ع الجهة املسؤولةالقيام بعمل تطوعي بالتنسيق مع   إحضار خطاب معتمد من الجهة املسؤولة درجتان متنو 

 وتنفيذمب
ً
 ادرة كسوة الشتاء مساهمة

ً
 ومباشرة

ً
ع ا  إرفاق ماُيثبت ذلك]كتصوير فيديو[ درجتان متنو 

 من الجهة املسؤولة تثبت املشاركةإحضار خطاب معتمد  درجتان متنوع املشاركة الفعالة مع جهة تدعم العمل التطوعي على مدار فصل كامل

 كتابة اسم الطالب ككاتب رئيس، واعتماده من املوسوعة درجتان االنترنت موضوع علمي متكامل في موسوعة ويكيبيدياونشر كتابة 

 الصحيفةكتابة اسم الطالب ككاتب رئيس، ونشره في  درجتان الجرائد اليومية موضوع علمي متكامل في إحدى الصحف السعوديةونشر كتابة 

افقتي مختلفة يحدده الطالب ]مرتبطة بالكيمياء[ مساهمة مبتكرة من الطالب  على الفكرة املسبقة البد من مو


