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الـرؤيـــة
كليات التقنية العليا رائدة التعليم العالي التطبيقي في 
تمكين ا�جيال من المساهمة في صناعة مستقبل دولة 

ا�مارات العربية المتحدة.

الرســـالة
تلتزم كليات التقنية العليا بتوفير برامج التعليم العالي 

التطبيقي التي تزود الطلبة بالعلوم والمهارات 
والكفاءات وفق المعايير الدولية وبما يلبي 
احتياجات المجتمع وقطاعات ا�عمال في 

دولة ا�مارات العربية المتحدة.
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كلمة رئيس المجمع

تمتلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نهجــًا إنســانيًا مشــهوٌد لــه عالميــًا، أسســه المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن 

ــد المؤســس، وتواصــل قيادتنــا الحكيمــة اليــوم بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة  ــراه، الوال ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ث

بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة -حفظــه اهلل- وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي -رعــاه اهلل-، ترســيخ هــذا النهــج الخيــري مــن خــال الــرؤى واالســتراتيجيات والمبــادرات.

ونحــن فــي كليــات التقنيــة العليــا ومــن واقــع المســؤولية الوطنيــة التــي نحملهــا كأكبــر مؤسســة للتعليــم العالــي بالدولــة، عملنــا 

ــد الخيــر ، مــن خــال اعتمــاد العمــل التطوعــي كمتطلــب تخــرج لــكل طالــب وطالبــة ملتحقيــن بالكليــات،  ــز نهــج زاي علــى تعزي

ــمات  ــخ س ــا يرّس ــاة بم ــلوب حي ــة وأس ــا ثقاف ــة، وجعله ــوس الطلب ــي نف ــي ف ــري التطوع ــل الخي ــة العم ــز ثقاف ــى تعزي ــاعين إل س

اإلنســانية والخيــر فــي نفــوس األجيــال الحاليــة والقادمــة، وليبقــى غــرس زايــد متجســداً فــي أبنائــه وبناتــه.

إن العمــل التطوعــي اليــوم بــات مصــدر ســعادة وإلهــام للطلبــة الذيــن يتنافســون فــي تحقيــق ســاعات تفــوق الســاعات المطلوبــة 

منهــم ســنويًا، وهــؤالء هــم أبنــاء زايــد الذيــن نتوســم فيهــم دائمــا الخيــر وروح المبــادرة والعطــاءـ فالعمــل التطوعي ليــس مجرد 

ــة  ــة الصالح ــع بالمواطن ــي تتمت ــانية الت ــخصية اإلنس ــاء الش ــي بن ــهم ف ــة تُس ــيلة فاعل ــو وس ــل ه ــط، ب ــري فق ــاني وخي ــاط إنس نش

واالنتمــاء والــوالء للوطــن، وتعــي معنــى احتــرام اآلخــر وتقديــره، وتــدرك أهميــة خدمــة المجتمــع بكافــة فئاتــه ومؤسســاته، 

فالعمــل التطوعــي يصقــل شــخصيات مســؤولة وقياديــة وقــادرة علــى العمــل كفريــق وبــروح وطنيــة عاليــة.

معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفالسي
رئيس مجمع كليات التقنية العليا
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في كل عام أكاديمي نحتفي في كليات التقنية العليا بإنجازات طلبتنا في الساعات التطوعية وذلك ضمن برنامج العمل 

التطوعي الذي تم اعتماده في الكليات منذ ربيع العام 2016 ليصبح العمل التطوعي منذ ذلك الوقت متطلب تخرج لجميع 

طلبة كليات التقنية العليا، والذين يتوجب عليهم إنجاز 100 ساعة تطوعية على مدى سنواتهم الدراسية، ليصبح العمل 

الخيري جزءاً من حياة الطلبة ويتخطى كونه متطلب تخرج لنجد الطلبة يبادرون بأنفسهم بابتكار األفكار وتفعيل األنشطة 

التطوعية.

إن العمل الخيري هو  غرس القائد المؤسس المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه-، 

وقيادتنا الحكيمة تسير دومًا على نهج زايد الخير ليبقى العطاء وتبقى اإلنسانية أسسًا راسخًة في المجتمع اإلماراتي، وشباب 

وفتيات اإلمارات في كليات التقنية العليا حريصون على رد ولو جزء بسيط من جميل الوطن عليهم من خال نشاطهم 

التطوعي.

إن العمل التطوعي  متأصل لدينا على مستوى المفهوم اإلنساني ولكنه علينا أيضا تفعيل العمل التطوعي كقيمة اقتصادية، 

فهذه المشاركة المجتمعية كما تعكس حضارة وتقدم ورقي المجتمعات، فهي اليوم تدعم اقتصايات الدول.

أكثر من 750  ألف ساعة عمل تطوعية احتفلنا بإنجاز طلبتنا لها نهاية العام األكاديمي الماضي2017 - 2018 ، ونحن على 

ثقة بأن هذه الساعات ستكون في تزايد كل عام، لتترسخ قيمة وثقافة العطاء الخيري واإلنساني، وتزداد السعادة والبسمة على 

وجوه كل من قدم لهم طابنا يد العون والمساعدة أو تطوعوا إلنجاح أنشطتهم وفعالياتهم، ليمثلوا بادهم خير تمثيل 

طابي وطالباتي، أنتم أبناء زايد الخير ، فخرنا وعزنا ، و رسالة الخير لألجيال القادمة.

د. عبد اللطيف الشامسي
مدير مجمع كليات التقنية العليا

كلمة مدير المجمع
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ــخصي  ــر الش ــم التطوي ــي دع ــام ف ــٌر ه ــة أم ــات المجتمعي ــي الخدم ــاركة ف المش
والمســؤولية  الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  فــي  وكذلــك  الســلوكي،  والنضــج 
االجتماعيــة. مــن خــال الخدمــات المجتمعيــة يحقــق جميــع طلبــة كليــات 
التقنيــة العليــا رســالة الكليــات المتمثلــة فــي المشــاركة فــي المجتمــع المحلــي 
ودعــم مبــادرات العمــل التطوعــي التــي تطلقهــا المؤسســات الحكوميــة بالدولة.

 قيم العمل التطوعي
وخدمة المجتمع

المبــــــــادرة

” إن الثــروة الحقيقيــة هــي العمــل الجــاد المخلــص الــذي يفيــد 
،وهــو  والباقــي  الخالــد  هــو  العمــل  وأن   ، ومجتمعــه  اإلنســان 

األســاس فــي قيمــة اإلنســان والدولــة.”

الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه
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 تحقيق رؤية حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة لتعزيز المواطنة الصالحة

تشجيع الشباب اإلماراتي والمشاركة المجتمعية

 خلق فرص للشباب اإلماراتي للقيام بمختلف
أشكال العمل التطوعي خارج الدولة

 تعزيز الوعي بالمسؤولية االجتماعية لدى الطلبة
 من خال المشاركة الفاعلة في المشاريع

المجتمعية واألعمال التطوعية

 تنمية والء الطلبة ومواطنتهم ومهارات
التعلم مدى الحياة

 إعداد المواطنين ليصبحوا نماذج إيجابية وفعالة
في المجتمع

 تمكين الطلبة من تحقيق التكامل والتكافل
المجتمعي

بموجب قرار مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا رقم )13/2/2015-2(، 
يتوجب على جميع الطلبة المسجلين في كليات التقنية العليا إتمام 100 

ساعة غير أكاديمية من العمل التطوعي وخدمة المجتمع على مدى أربع 
سنوات كشرط إلزامي للتخرج.

السياسات

األهداف
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24

متعاون

ملتزم متوفر

موثوق به

مبادر

مرتب

معبر

متطوع
 كليات التقنية العليا 

سمات المتطوع
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14

للعمل التطوعي فوائد مهمة على الفرد وتطوير مهاراته وأدائه الوظيفي إضافة إلى خدمة المجتمع الذي يعيش فيه، ومن 
أهم هذه الفوائد:

فوائد العمل التطوعي

ا�سهام في خدمة 
المجتمع

يعمل على زيادة 
الثقة بالنفس

يساعد على  
اكتساب مهارات 

عملية جديدة

ينمي الشعور بوجود 
هدف شخصي في 

الحياة

توسيع دائرة 
العالقات الشخصية

يساعد على الحفاظ 
على صحتك البدنية 

والنفسية

يساعد على زيادة 
فرص الحصول على 
خيارات عمل جديدة

يساعد على تطوير 
مواهب وقدرات 
الشخص الذاتية

يساعد على  
اكتساب سلوك 
ومهارات العمل 

ضمن الفريق

يوفر لك  خيارات 
عمل غير إلزامية

يدعم سيرتك 
الذاتية

CV
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مسار التطوع

 تحقق من عدم تعارض وقت
 الفعالية مع الجدول الدراسي

اليومي

2

 تحقق من تفاصيل الفعالية
  (اليوم/التاريخ/ الوقت/المشرف

المسؤول/دورك كمتطوع

6

 تقدم بطلب الموافقة على
 ساعات العمل التطوعي عبر

النظام ا�لكتروني

9

 تقدم بطلب المشاركة
 بالتواصل مع الجهة المنظمة

للفعالية

5

شارك في الفعالية /حقق الهدف

7

 فرص البحث عن
التطوع

1

 إم� نموذج المشاركة بعد
االنتهاء من الفعالية

8

 تقدم بطلب المشاركة عن طريق
 مسؤول العمل التطوعي في  قسم

الحياة الطالبية بالكلية

4

 تحقق من أن الجهة المنظمة
 للفعالية هي جهة  معترف بها

 من قبل الحكومة ومعتمدة من
قبل الكلية

3
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الفعاليات واألنشطة التي تنظمها كليات التقنية  
العليا

المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الربحية

المناسبات الوطنية

التطوعــي  العمــل  ســاعات  احتســاب  يتــم  لكــي 
المنجــزة، يتوجــب علــى الطالــب/ة تعبئــة “نمــوذج 
والختــم  بالتوقيــع  التطوعــي” واعتمــاده  العمــل 

مــن منظــم الفعاليــة.

 
مســؤول  إلــى  النمــوذج  تقديــم  الطالــب  علــى 
الطابيــة  الحيــاة  التطوعــي فــي  قســم  العمــل 

 . لكليــة با

الفعاليات الثقافية والتراثية

أنشطة التوعية الصحية واألنشطة االجتماعية 
والعلمية والبيئية

يمكن للطلبة تقديم ساعات العمل التطوعي وخدمة المجتمع من خال:

الكليــة  فــي  التطوعــي  العمــل  مســؤول  يقــوم 
اإللكترونيــة. البوايــة  عبــر  الطلــب  بمراجعــة 

ــاعات  ــة الس ــم إضاف ــب، يت ــاد الطل ــال اعتم ــي ح ف
ــازه  ــوب إنج ــب المطل ــد الطال ــى رصي ــة إل التطوعي

ــة. ــال تطوعي ــن أعم م

األنشطة
والفعاليات

اعتماد
الساعات المنجزة
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Health Sciences

سعيدة
Saeeda

Engineering Technology & Science

سعيد
Saeed يتوجــب علــى جميــع الطلبــة  ارتــداء الــزي الوطنــي ومراعــاة 

ــة  ــا باإلضاف ــد به ــة والتقي ــد الوطني ــادات والتقالي ــزام بالع اإللت
الرتــداء الــزي الخــاص بالعمــل التطوعــي )الصديــري أو ربــاط 

الــذراع( أثنــاء أداء العمــل التطوعــي.

الزي المعتمد
خالل أداء العمل التطوعي

ــاعة  ــج 100س ــى دم ــا إل ــة العلي ــات التقني ــدف كلي ته
الدراســي  المنهــاج  فــي  التطوعــي  العمــل  مــن 
كمتطلــب إلزامــي للتخــرج لجميــع الطلبــة، وذلــك 
بمــا  الســلوكي،  والنضــج  الشــخصي  النمــو  لدعــم 
والمســؤولية  الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  ذلــك  فــي 

اإلجتماعيــة.
ويتماشــى البرنامــج مــع رؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة المتمثلــة فــي تعزيــز المواطنــة 
المشــاركة  وزيــادة  المواطــن  الشــباب  لــدى 
ــيعزز  ــك، س ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــة المحلي المجتمعي
الكليــات  طلبــة  بيــن  اإلجتماعــي  الوعــي  البرنامــج 
ويقودهــم لتولــي أدوار إيجابيــة وفاعلــة فــي مجتمــع 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يمكــن تأديــة العمــل التطوعــي بمختلــف الســبل لمســاعدة أفــراد المجتمــع. 
وتنقســم ســاعات العمــل التطوعــي علــى 25 ســاعة فــي الســنة علــى مــدى أربــع 
ســنوات دراســية. ويتولــى مســؤول العمــل التطوعــي اإلعــان عــن الفعاليــات 
وأنشــطة النــوادي التــي تقــام فــي الكليــة ليتســنى للطلبــة التســجيل للتطــوع فــي 

ــات. ــذه الفعالي ه

لمزيــٍد مــن المعلومــات، يرجــى اإلطــاع علــى كتّيــب العمــل التطوعــي فــي كليــات 
التقنيــة العليــا.

البرنامج التطوعي
في كليات التقنية العليا



البــرنــــــــــــامــــج التــــطــــوعـــــي  2018 - 2019

18

Students Information بيانات الطالب\ة

Student Name اسم الطالب\ة

Year السنة

ID Number الرقم الجامعي

Program البرنامج

Academic Mentor المرشد األكاديمي

Voluntary Work Details تفاصيل العمل التطوعي

Organization Name & Address اسم وعنوان الجهة المنظمة

Date From from    /    /    to    /    / من    /    /    إلى    /    / التاريخ

Starting Time وقت بداية التطوع

Ending Time وقت نهاية التطوع

Claimed Number of Hours عدد الساعات المنجزة

Description of the Volunteer Role وصف العمل التطوعي

The Organization Verification اعتماد الجهة المنظمة

Supervisor Name اسم المشرف

Supervisor Designation المسمى الوظيفي

Contact Number رقم التواصل

E-Mail Address البريد  اإللكتروني

Remarks مالحظات

Signature and Official Stamp التوقيع وختم الجهة المنظمة

For HCT Official Use لالستعمال الرسمي

Verified by اسم المسؤول المدقق

Designation المسمى الوظيفي

Approved Number of Hours عدد ساعات التطوع المعتمدة

Signature التوقيع

Date التاريخ

يجب أن يتوافق عدد الساعات التي يتم  إدخالها على النظام  اإللكتروني مع عدد الساعات الموافق عليها في هذا النموذج
The inserted number of hours on the electronic system should be the same of the approved number of hours in this form

VOLUNTARY WORK FORM
نـمـوذج الـعـمـل الـتـطـوعـي
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Our Vision
The Higher Colleges of Technology is the leading 
applied higher education institution in empowering 

generations to contribute to the shaping of the future
of the UAE.

Our Mission
Provide applied higher education to equip 

generations with knowledge, skills and 
competencies that meet international 
standards and the future needs of the 

UAE industry and society.
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MESSAGE FROM 
THE CHANCELLOR

The United Arab Emirates is a world-renowned model of humanitarian spirit, developed by the
founding father His Highness Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, May Allah rest his soul in peace.

Under the wise leadership of HH Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, UAE President, and HH
Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, 
many vital visions, strategies and initiatives relating to humanitarian endeavours, volunteering and 
community service have been - and continue to be - launched as part of this journey.

As the largest higher education institution in the UAE and carrying a national responsibility, the HCT 
promotes Sheikh Zayed’s humanitarian deeds through requiring volunteer work as a mandatory 
graduation requirement for all students. This approach aims to instill the culture of volunteering and 
philanthropy in students and to make it a lifestyle for future generations.

Volunteering has become a source of happiness and inspiration for HCT students as they complete 
and exceed the required annual hours. They are indeed the sons and daughters of Zayed.

Volunteering also contributes to the HCT students’ personal growth, good citizenship and allegiance 
to the country and leadership. This is, in turn, results in the development of responsible and leading 
personalities in our national youth.

H.E. Dr. Ahmad Belhoul Al-Falasi
Chancellor, Higher Colleges of Technology
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Every academic year the HCT celebrates the achievements of its students in the volunteering 
program, which was introduced in the spring of 2016 as a mandatory graduation requirement. 
Students must complete a total of 100 voluntary hours throughout their years of study at HCT, so that 
volunteering and community service will become an integral part of student life.

Philanthropy was instilled by the founding father, His Highness Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 
May Allah rest his soul in peace, and our wise leadership continues to instill these values in the UAE 
society. It is pleasing to see that our National youth at HCT are keen to repay a small part of the 
country’s rewards and spirit of giving by participating in volunteer activities. 

In addition to the community-oriented focus, we also have to revive volunteering work as an economic 
value. This active participation in the community not only reflects the civilization and progress of 
communities, but it now also supports the economies of countries.

HCT students are the best representatives of their communities and our nation. This is borne out 
in the fact that at the end of the 2017-2018 academic year our students collectively celebrated the 
completion of over 750,000 volunteering hours, which is a remarkable milestone. We are confident 
that these hours will multiply every year to create happiness among the beneficiaries of the many 
humanitarian deeds, as well as pride and confidence in the students undertaking them. 

You, our HCT students, are the sons and daughters of Zayed. You are our pride, and are role models 
for the next generations of National youth to follow and emulate.

Dr. Abdullatif Al Shamsi
Vice Chancellor, Higher Colleges of Technology

MESSAGE FROM 
THE VICE CHANCELLOR
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Participating in community service is important for personal 
development and behavioural maturity, as well as for promoting 
national identity and social responsibility. Through community 
service, all Higher Colleges of Technology students contribute 
to the mission of their colleges - to participate in the local 
community and to support voluntary initiatives launched by the 
government. 

THE VALUES OF 
VOLUNTEER WORK AND 
COMMUNITY SERVICE

THE INITIATIVE

“The real wealth is the diligent and sincere work 
that benefits man and his society, and that work 
is immortal. It is the basis of the value of man and 
the state.”

Our Father Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
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THE OBJECTIVES

Achieve the vision of the Government 
of the United Arab Emirates to 
promote good citizenship

Encourage UAE youth and community 
participation

Creating opportunities for UAE youth 
to participate in various forms of 
volunteer work outside the country

Promote awareness of the social 
responsibility of students through 
active participation in community 
projects and volunteer work

Develop student loyalty, citizenship, 
and lifelong learning skills

Prepare citizens to become positive 
and effective role models in society

Enhance student integration and 
affinity with the community

In accordance with the decision of the Board of Trustees of 
the Higher Colleges of Technology number (13/2/2015-2), 
all students enrolled in the Higher Colleges of Technology 
must complete 100 hours of non-academic volunteer work 
and community service over four years, as a mandatory 
requirement for graduation.

POLICIES
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ATTRIBUTES OF A 
VOLUNTEER 

HCT
VOLUNTEER

COMMITTED

24

AVAILABLE

TRUSTED

PROACTIVE

ORGANIZED

ARTICULATE 

COOPERATIVE
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BENEFITS OF 
VOLUNTEERING

Volunteer work has important benefits for the individual and the development of his/her skills and 
his/her professional performance, in addition to serving the community in which he/she lives. 
The most important of these benefits are:

Contributes to 
community 

service

Boosts your CV

Increases 
self-confidence

Acquires new 
practical skills

Develops a sense 
of personal 

purpose in life

Enhances 
personal 

relationships

Helps to 
maintain 

physical and 
mental fitness

Increases access 
to new business 

options

Develops 
personal skills 

and talents

Helps to build 
teamwork and 

team skills

Provides 
non-mandatory 
work options

CV
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PROCEDURES OF 
VOLUNTEERING

Verify that the volunteer 
work time does not conflict 
with the daily class 
schedule.

2

Check the event details 
(day/date/time/supervisor/
role as volunteer)

6

Apply for approval of the 
hours of volunteer work 
through the HCT Portal

9

Apply to the organizer of 
the event

5

Participate in the event / 
achieve the goal

7

Find 
opportunities for 
volunteering

1

Fill in the HCT Volunteering 
form after completion of 
the event

8

Apply for participation through 
the Volunteering Officer in 
campus's Student Life office.

4

Verify that the organizer of 
the volunteering event is 
government recognised 
and approved by campus

3
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ACTIVITIES 
AND EVENTS

APPROVAL OF 
COMPLETED HOURS

Events and activities organized by the 
Higher Colleges of Technology

Government institutions and non-profit 
organizations

National events

In order to credit the hours of 
volunteering work completed, 
the student must fill out the HCT 
Volunteering Form, and have it signed 
and stamped by the organizer of the 
event.

The student needs to submit the 
completed volunteering form to the 
volunteering officer in their campus 
Student Life office. 

Cultural and heritage activities

Health awareness activities and social, 
scientific, and environmental activities

Students can complete volunteering hours and community service 
through:

Campus Volunteering Officer to review 
the submitted application on the 
portal. 

If the application is approved, the 
completed hours will be added to the 
student’s volunteering records. 
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DRESS CODE DURING 
VOLUNTEER WORK

All students are required to wear national dress 
and observe national customs and traditions. 
Volunteers must also wear any event specific 
items (vest, armband, etc.) while performing 
the volunteering work.

VOLUNTEERING PROGRAM AT THE 
HIGHER COLLEGES OF TECHNOLOGY

100 hours of volunteer work is integrated into the HCT 
curriculum as a compulsory graduation requirement for all 
students to support personal growth and behavioural maturity, 
and promote national identity and social responsibility.

This program is in line with the vision of the Government of 
the United Arab Emirates to promote responsible citizenship 
among young people and to increase their participation in the 
local community. The program also promotes social awareness 
among college students and encourages them to take positive 
and active roles in UAE society.

Volunteer work can be done through various ways that help 
members of society. Volunteering hours are calculated at 25 
hours per academic year over four years of study. Campus 
events and club activities conducted in campus will be 
announced by the volunteering officer, for which students can 
volunteer and register.

For more information, please see the Volunteer Handbook at 
the Higher Colleges of Technology. 

Health Sciences

سعيدة
Saeeda

Engineering Technology & Science

سعيد
Saeed
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Student Name اسم الطالب\ة

Year السنة

ID Number الرقم الجامعي

Program البرنامج

Academic Mentor المرشد األكاديمي

Voluntary Work Details تفاصيل العمل التطوعي

Organization Name & Address اسم وعنوان الجهة المنظمة

Date From from    /    /    to    /    / من    /    /    إلى    /    / التاريخ

Starting Time وقت بداية التطوع

Ending Time وقت نهاية التطوع

Claimed Number of Hours عدد الساعات المنجزة

Description of the Volunteer Role وصف العمل التطوعي

The Organization Verification اعتماد الجهة المنظمة

Supervisor Name اسم المشرف

Supervisor Designation المسمى الوظيفي

Contact Number رقم التواصل

E-Mail Address البريد  اإللكتروني

Remarks مالحظات

Signature and Official Stamp التوقيع وختم الجهة المنظمة

For HCT Official Use لالستعمال الرسمي

Verified by اسم المسؤول المدقق

Designation المسمى الوظيفي

Approved Number of Hours عدد ساعات التطوع المعتمدة

Signature التوقيع

Date التاريخ

يجب أن يتوافق عدد الساعات التي يتم  إدخالها على النظام  اإللكتروني مع عدد الساعات الموافق عليها في هذا النموذج
The inserted number of hours on the electronic system should be the same as the approved number of hours in this form

VOLUNTARY WORK FORM
نـمـوذج الـعـمـل الـتـطـوعـي


