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بحسب الشروط واألحكام أدناه
ــة األســرية  ــم الحصــول علــى موافقــة مؤسســة التنمي ــق اإلعــالم األســري »الطلــب« ومــن ث ــى فري ــق« كل مــن قــام باالنضمــام إل تشــمل كلمــة »عضــو الفري

»المؤسســة« والموافقــات األخــرى بحســب إجــراءات المؤسســة.

يتفهــم عضــو الفريــق أن نطــاق عالقتــه مــع المؤسســة عالقــة تعــاون وخدمــة مجتمعيــة دون مقابــل وليســت عالقــة عمــل، وال يتوقــع أي تعويــض مالــي بــأي شــكٍل 

مــن األشــكال مقابــل لألعمــال التــي يؤديهــا للمؤسســة مــن خــالل فريــق العمــل.

ستعمل المؤسسة على
توفير الفرصة لعضو الفريق الختيار أحد مجاالت اإلعالم األسري التي تتواءم مع اهتماماته ووقته.	 

تعريف عضو الفريق بطبيعة المهام المنوطة به ودوره ومسؤولياته، وتقديم المساعدة لعضو الفريق للقيام بواجباته في الفريق )إن لزم األمر(.	 

تكليــف موظــف لإلشــراف علــى المهــام الخاصــة بعضــو الفريــق ومناقشــة المشــاكل والعقبــات التــي مــن الممكــن أن تواجهــه أثنــاء تأديتــه لمهــام أعمالــه مــع 	 

فريــق العمــل.

التأكد من أن جميع أعضاء الفرق لديهم الهوية التعريفية الخاصة بالمؤسسة لتسهيل مهام أعمالهم.	 

إجراء مقابالت لتقيم الفريق بناء على الخبرة والعمل والمهارة.	 

يتعهد عضو الفريق باإللتزام بما يلي
االلتزام بتنفيذ المهام المطلوبة منه خالل الوقت المحّدد. 	 

أداء دوره والمهام المكلف بها وتمثيل المؤسسة على أكمل وجه بعد أخذ االعتمادات المطلوبة.	 

ُيقـر عضو الفريق أن لديـه الخبـرة والقـدرة واإلمكانات المطلوبـة والرغبـة ألداء مهـام ومسؤوليـات فريق العمل المنوطة به وفقـًا للشـروط واألحكــام.	 

ــه أو 	  ــام عمل ــى أداء مه ــه عل ــى قدرت ــر عل ــن أن تؤث ــي مــن الممك ــة الخاصــة والت ــاالت الطبي ــأي مــن الح ــالغ موظفــي المؤسســة ب ــق بإب ــد عضــو الفري يتعه

ــق. ــع الفري مشــاركته م

االلتزام بسياسة مشاركة فرق العمل وقانون السلوك كما ورد في هذه الوثيقة.	 

ارتــداء الســترة الخاصــة بالمؤسســة أو البطاقــة التعريفيــة فــي جميــع أوقــات العمــل الميدانيــة أو داخــل المؤسســة وإعادتهــا إلــى الموظــف المختــص فــي 	 

المؤسســة عنــد االنتهــاء مــن المهــام المكلــف بهــا أو االنتهــاء مــن المشــاركة فــي فريــق العمــل.

االلتــزام بالمواعيــد واإلجــراءات المتفــق عليهــا، وإعطــاء إشــعار خــالل مــدة زمنيــة كافيــة، وذلــك مــن أجــل اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة فــي حــال عــدم تمكــن عضــو 	 

الفريــق مــن االلتحــاق بفريــق العمــل.

اإلبالغ عن أي تحديات تواجه عضو الفريق خالل عمله مباشرًة إلى مشرف فريق العمل في المؤسسة.	 

طلب انضمام إلى فريق اإلعالم األسري 

أخرىدراسات علياجامعيثانوي



تزويــد المؤسســة ببيانــات االتصــال ووســائل التواصــل الخاصــة بعضــو الفريــق خــالل فتــرة المشــاركة فــي فــرق العمــل فــي المؤسســة، وإبــالغ المؤسســة 	 

فــي حــال تغييــر هــذه البيانــات مــع تزويدهــا بالبيانــات الجديــدة.

االلتزام بأعلى معايير المشاركة في فرق العمل خالل أداء المهام التي يكلف بها العضو بما في ذلك:	 

االلتزام بالحضور في المواعيد الخاصة بفرق األعمال.. 1

المشاركة بفاعلية في النشاطات والفعاليات بناًء على المهام المنوطة بعضو الفريق.. 2

االلتزام باألنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة وفرق العمل.. 3

معاملة العمالء والموظفين والمشاركين والزمالء باحترام وأدب.. 4

احترام ممتلكات العمالء والموظفين والمشاركين والزمالء وصونها.. 5

ارتداء الزي المهني والمالئم وفقًا لتعليمات مسؤولي فرق العمل.. 6

التعامل بمنتهى السرية والعناية مع مواد العالمات التجارية للمؤسسة، مثل )البطاقة التعريفية، والسترة، ومعلومات قاعدة البيانات،   . 7

            والممتلــكات، والمعلومــات الســرية(، وعــدم اإلفصــاح عنهــا أو إســاءة اســتعمالها أو الســماح ألي شــخص غيــر مخــول باســتعمالها.

عدم إعطاء أي بيــــان صحفي أو تصريحات عبر وسائل اإلعالم المختلفة أو شبكـــات التواصــــل االجتماعي من دون الحصــــول على  موافقة. 8

              خطية من المؤسسة.

عدم التدخين خالل المشاركة مع فرق العمل أو داخل مباني وممتلكات المؤسسة.. 9

أو. 10 المؤسســة  بعمــل  خاصــة  كتابــات  أو  فيديوهــات  أو  صــور  أي  لنشــر  مقــروءة  أو  مســموعة  أو  مرئيــة  قنــوات  أو  وســائل  أي  اســتخدام   عــدم 

أعمال فريق العمل أو الفرق األخرى أو أعضاء فرق العمل دون موافقتهم الخطية المسبقة.  

مسؤولية عضو الفريق مسؤولية تامة عن أي إصابات أو خسائر أو أضرار تلحق بالممتلكات سواء كانت تخص عضو الفريق أو تخص أي طرف ثالث.. 11

االلتزام بجميع القوانين وأنظمة دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي وكذلك اللوائح واألنظمة التي تضعها المؤسسة.	 

ــق 	  ــو الفري ــلوك عض ــاص أن س ــا الخ ــق تقديره ــة وف ــٍت إذا رأت المؤسس ــي أي وق ــاركته ف ــاء مش ــق وإلغ ــو الفري ــة عض ــاء عضوي ــي إلغ ــق ف ــة الح للمؤسس

يســتدعي ذلــك أو أن اســتمرار مشــاركة العضــو فــي الفريــق تتناقــض بــأي شــكٍل مــن األشــكال مــع عمــل الفريــق أو البرنامــج أو المصلحــة العامــة أو مصلحــة 

أو ســمعة المؤسســة.

يقــر عضــو الفريــق بعــدم مســؤولية المؤسســة عــن تقديــم أي مســاعدات ماليــة أو أدبيــة أو أي نــوع مــن المســاعدات باســتثناء شــهادت المشــاركة والتــي 	 

تكــون مطلوبــة ألغــراض أكاديميــة.

فــي حــال قيــام عضــو الفريــق باســتخدام معــدات أو أدوات خاصــة بــه مثــل معــدات التصويــر أو أجهــزة الهاتــف لتأديــة مهــام منطــوة بــه فــي فريــق العمــل فــإن 	 

هــذا العضــو يخلــي مســؤولية المؤسســة مــن أي مطالبــات ماليــة أو تعويضــات جــراء اســتخدام هــذه المعــدات أو تلفهــا، كمــا يقــر عضــو الفريــق أن اســتخدامه 

لتلــك المعــدات علــى مســؤوليته الخاصــة.

يجـــب علــى عضــو الفريــق أن يــؤدي مهامــه المنوطــة بــه فــي فريــق العمــل طبقـــًا للتعليمــات الصــادرة مــن المســؤولين والمشــرفين عليــه، والمحافظــة علــى 	 

األســـرار التــي يطلــع عليهــا، ويقــوم بــأداء كل مــا تفرضــه عليــه القوانيــن والنظـــم واللوائــح وتوجيهـــات الرؤســـاء، والُبعـــد عــن المحظــورات، كمــا يلتــزم عضــو 

الفريــق بــأن يــؤدي واجباتــه فــي فريــق العمــل بالدقــة واألمانــة، وأن يقــوم بتنفيــذ التعليمــات الصــادرة إليــه مــن رئيســه المباشــر  فــي حــدود القانــون، وأن 

يحافــظ علــى األســرار التــي يطلــع عليهــا بحكــم عضويتــه، مــع احتــرام جميــع القواعــد والنظــم المعمــول بهــا فــي اإلمــارة.

يتنــازل عضــو الفريــق للمؤسســة فــورًا عــن كامـــل حقـــوق الملكيــة الفكريــة وبــراءات كل االختراعــات واالكتشــافات والتحســينات والمصنفات والتصويــر والصور 	 

والتصاميــم والمحتــوى الــذي قــام بهــا أثنــاء خدمتــه فــي فريــق العمــل أو بســببها، ســواء قــام بهــا بمفــرده أو باالشــتراك مــع  آخريــن.

ــة وثائــق ومراســالت، 	  ــزة، وأيـ ــه مــن ممتلــكات وأجهـ ــم للمؤسســة كل مــا فــي حوزتـ ــاء مشــاركته فــي فريــق العمــل أن ُيسلـ ــد انتهـ يجــب علــى العضــو عن

وتقاريــر ورســومات ومخططــات وملفـــات، ومــا شابـــه ذلــك، ممــا تعـــود ملكيتـــه للمؤسســة، ويتعهـــد بعــدم االحتفــاظ بأيـــة أصــول أو نســـخ عنهــا، وتســليمها 

للمؤسســة، ســواء أكانــت ورقيـــة أم إلكترونيــــة أم خالفـــه، وبإتـــالف ومســـح أي نســـخ إلكترونيـــة قــد تتواجـــد بحوزتــــه.

يحــق للمؤسســة إنهــاء مشــاركة عضــو الفريــق فــي أي وقــٍت حســبما تــراه المؤسســة مناســبًا وفقــًا لتقديرهــا المطلــق ودون اعتــراض منــه علــى ذلــك، وال 	 

تلتــزم المؤسســة بتقديــم فتــرة إشــعار لعضــو الفريــق، كمــا يحــق لعضــو الفريــق تقديــم طلــب اعتــذر وانســحاب مــن عضويــة الفريــق حســبما يــراه مناســبًا 

بشــرط تســليم مــا فــي عهدتــه مــن أدوات أو أجهــزة خاصــة بالمؤسســة إن وجــدت وإنجــاز المهــام المطلوبــة منــه.

ــب  ــي طل ــواردة ف ــروط ال ــع الش ــى جمي ــي عل ــض إرادت ــق بمح ــا وأواف ــروطها وأحكامه ــُت ش ــل وتفهم ــق العم ــى فري ــام إل ــب االنضم ــود طل ــرأُت بن ــي ق ــر بأن ُأق

االنضمــام إلــى فريــق العمــل علــى شــروط وأحــكام هــذا الطلــب، وأي إخفــاق فــي الوفــاء بمســؤولياتي كعضــو فريــق قــد يــؤدي إلــى إعفائــي مــن المشــاركة فــي 

فريــق العمــل وعــدم مشــاركتي مــرًة أخــرى فــي أي فريــق عمــٍل آخــر.

                                                                                                                                                        االســم

                       التوقيع

                                                                                                                                التاريــــخ

المرفقات المطلوبة
- صورة شخصية

- صورة الهوية )الجهتين(
- صورة جواز السفر

- السيرة الذاتية

- سابقة األعمال  اإلجتماعية إن وجدت
- اعمال تدعم المجال الذي تم إختياره

   في الفريق إن وجد
- تعبئة وثيقة التعارف وإرسالها
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