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عقد إنتماء ملؤسسة اخلرجيني
الممدمة :
لمد حان لطف ثمار مؤسسة الصندوق الخٌري للطالب المتفولٌن والمؤسسات الشمٌمة
والتً تبدو مبعثرة فً كل مكان هذه الثمار هم الخرٌجٌن ولد لررنا جمعهم فً سلة
واحدة تمدم للمجتمع فً صورة تلٌك بجهد وكفاح سنوات طوٌلة لام بها المائمون على
مؤسسة الصندوق الخٌري للطالب المتفولٌن أال وهً مؤسسة الخرٌجٌن المنبثمة من
مؤسسة الصندوق الخٌري للطالب المتفولٌن .
رؤٌتنا :الرلًء بالمؤسسة لتصبح من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن العربً
فً مجال الدراسات العلٌا والتدرٌب والتأهٌل والتسوٌك للخرٌجٌن .
رسالتنا  :جمع الخرٌجٌن فً كٌان واحد وتمدٌمهم بصورة مشرفة لخدمة لمجتمع.
شعارنا :معا ً ٌداً بٌد  ...لبناء جٌل الغد .
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انشاء اطار عام ٌضم كل خرٌجً مؤسسة الصندوق الخٌري والمؤسسات الشمٌمة .
احتواء انشطة الخرٌجٌن سواء فً االطار العلمً او حتى االجتماعً.
توفٌر المنح الدراسٌة الخارجٌة للراغبٌن من الخرٌجٌن وتسهٌل عملٌة التواصل
والتسجٌل عبر الموالع اإللكترونٌة .
تعزٌز التواصل والترابط مع وبٌن الخرٌجٌن من خالل الموالع اإللكترونٌة ومن خالل
اللماءات واالنشطة االجتماعٌة.
التسوٌك للخرٌجٌن عن طرٌك خلك عاللات عامة واسعة مع أرباب العمل وأنشاء
مكتب للتشغٌل.
تدرٌب وتأهٌل الخرٌجٌن ودعمهم بالدورات والبرامج التدرٌبٌة التً تنمً لدراتهم
ومهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل .
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شروط العضوٌة :
أن ٌكون العضو أحد خرٌجٌن مؤسسة الصندوق الخٌري للطالب المتفولٌن او المؤسسات الشمٌمة .
 كل خرٌج هو عضو منتسب للمؤسسة وال ٌمثلها لدى الجهات الرسمٌة اال برسالة رسمٌة من
المؤسسة.
عدم استخدام بطالة العضوٌة لالنتفاع بأغراض ومطالب شخصٌة من الجهات الرسمٌه .
عدم إنتماء العضو ألي حزب سٌاسً .
الموافمة على لانون( اإلفادة واالستفادة ) بحٌث انه إذا أستفاد العضو من المؤسسة ٌلبً أحتٌاج
المؤسسة فً حالة االستعانة به فً مجال تخصصه  .او اذا خضع لدورات تدرٌب وتأهٌل ٌساهم فً
تدرٌب عدد من الخرٌجٌن فً مجال تدرٌبه كذلن مشاركة العضو فً انشطة واجتماعات المؤسسة.
عند االخالل بأي شرط او األستخدام السٌئ لبطالة العضوٌة سٌخضع العضو للمساءلة المانونٌة .
فً حالة رغبة العضو لالنسحاب من عضوٌة بعد اشتراكه المؤسسة فعلٌه مراجعة إدارة المؤسسة .
المرفمات :
 صورتٌن شمسٌة .
 صورة من شهادة التخرج .
 صورة من البطالة الشخصٌة .
 صورة من بحث التخرج إن وجد.
ألر أنا  ................................................................................باأللتزام بكل ماورد
أعاله .
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