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شكر وتقدير
جزيل الشكر والتقدير نقدمه لمؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيريةة علةت تبهي ةا
ل ة ا المدةةاالر ال ارئةةدري سةةائلين هللا عةةز وجةةل كو تنةةذو نمذتجةةا ،حت ة ي تةةهي وكو ،كت ة
والثذاب.
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مقدمة
إو القطةةاع الثال ة تمؤسسةةاته المتهذعةةة لنةةن مةةن كلنةةاو الدولةةة الحديثةةة ا،قة سةةذ الفن ةرر الرئيسةةة التةةي
تق ةةذل علي ةةا تلة ة الدول ةةةي والقط ةةاع ب ة ة ا الذاق ةةع اإلاال ي ةةزلع مش ةةاعر ال ةةذ ء ال ةةذ هيي ويزي ةةد م ةةن
ا نتماء الحقيقي للذ ني نما ،حافظ علت وحدته التي قال علي اي وبالتةالي تتعةزا السةياار الذ هيةة
تكل صذلها الداخلية والخالجية.
إو القطة ةةاع الثالة ة

تالمهظمة ةةات ،ية ةةر الحكذمية ةةةي و،ية ةةر الربحية ةةةي ومؤسسة ةةات المجتمة ةةع ا هلة ةةي

والم ةةدنيع ،ع ةةد شة ةريكا كساس ةةيال ف ةةي جمي ةةع عملي ةةات التهمي ةةة ومكمة ةالل لة ةهقص خ ةةدمات القط ةةاع الع ةةال
تا ولعي والقطاع الخاص تالثانيع للدول الحديثة.
،فتح كبذاته للجميع للمساهمة في الب ل والعطةاء

ه ا القطاع ،متاا تكذنه هذ القطاع الشعبي ال

ض ةةمن ك ة ةرا وتهظيمات ةةه وأليات ةةه .فسح ةةد كاوال مؤسس ةةات هة ة ا القط ةةاع ا ساس ةةية تفعي ةةل المش ةةالنة
المجتمعيةةةي ليهتقةةل ال ة وحمةةل المسةةؤولية مةةن العةةاملين فةةي المؤسسةةات إلةةت نافةةة كف ةراا المجتمةةع
فيهتقل ا فراا من اائرر السةلبية إلةت لحاتةة اإل،جابيةة والمشةالنة الفاعلةة .هة ا الةدول ،كةاا كو ،كةذو
،ائدة ةةا ف ة ةةي الس ة ةةياح السة ةةعذا كو مح ة ةةذ ال ف ة ةةي كشة ةةكال ض ة ةةيقة تترن ة ةةز علة ةةت المس ة ةةاهمة المالي ة ةةة
والتبرعات.
وسعيا نحذ تمكين مؤسسات هة ا القطةاع جةاءت مدةاالر مؤسسةة عبةد الةرحمن بةن صةالح الراجحةي
وعائلتةةه الخيريةةة تالش ةراغة مةةع ،ةةدو لالستشةةالات وبهةةاء القةةدلات إلنشةةاء كقسةةال تكو إاالاتع للعمةةل
التطذعي في تعض مؤسسات القطةاع تنةذو نمةاتم ومهةالات فةي هة ا المجةال وتعمةل علةت تطبية
اولها في تفعيل المشالنة المجتمعية وإشراك كفراا المجتمع في حمل لسالت ا.
وتع ةةد جمعي ةةة ال ةةدعذر واإللش ةةاا وتذعي ةةة الجالي ةةات تا حس ةةاء نمذتج ةةا فري ةةدا ف ةةي تهظيم ة ةا وإاالت ة ةا
وإنجااات ة ةاي وهة ةي بة ة ل تع ةةد بيح ةةة حاض ةةهة مهاس ةةدةي فج ةةاء ا ختي ةةال علي ة ةا لتن ةةذو حاض ةةهة ل ة ة ا
المداالر.
إو العمةةل التطةةذعي مطل ة

و هةةيي وضةةرولر إنسةةانيةي واعامةةة كساسةةية فةةي بهةةاء وتعزيةةز التنافةةل

واللحمةة ا جتماعيةةة فةةي المجتمعةةات المتحمةرر والمتقدمةةة .نمةا كنةةه كحةةد الطةةرح ال امةةة التةةي تتةةيح
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لتل المجتمعات تذظيف الطاقات الدشرية والماا،ة المتذفرر تما ،سةاه فةي تهميةة مذالاهةا وتطةذير
مرافق ا وتحقي لسالت ا.
وتهد ةةع كهمي ةةة العم ةةل التط ةةذعي م ةةن نذن ةةه ،ع ةةزا انتم ةةاء الف ةةرا لمجتمع ةةه وو ه ةةه وتق ةةد ،الخدم ةةة ل ةةه
وتعذيةةدا علةةت لوب الب ة ل والعطةةاءي وممالسةةة عمةةل الخيةةر تطبيق ةال لمعتقةةدا ومةةا يتلقةةاا مةةن مدةةاا
ومثلي فمالل عن إغساته م الات وجدالات نافعة من خالل ه ا المساهمة العملية.
إو ممالسةةة العمةةل التطةةذعي تسةةاه فةةي تهميةةة السةةلذك اإل،جةةابي لةةدي الفةةراي وتعذيةةدا علةةت ح ة
العم ةةل والتع ةةاوو والعط ةةاءي وتهمي ةةة لوب المذا ه ةةةي واغتس ةةاب الم ةةالات والج ةةدالات ا ساس ةةية الت ةةي
تعيهةةه مسةةتقبالل فةةي حياتةةه الذظيفيةةة والعمليةةةي والتةةسقل مةةع المجتمةةعي وتهميةةة لوب الب ة ل لد،ةةه بةةدوو
مقابل نسحد السلذنيات التربذية التي ،ح

علي ا ايهها اإلسالمي .نما كنه اعامة اقت ةاا،ة ورةرور

و هية يهدغي ا ستفاار مه ا.
لة ل نجةةد كو اول العةةال المتقدمةةة كولةةا ه ة ا المجةةال اهتمامةال نبي ة الر وب ة لا فةةي سةةبيل ا لتقةةاء تةةه
ج ةةذاال متذاص ةةلة وه ةةي الي ةةذل تح ةةد رم ةةال تل ة الج ةةذا .فف ةةي نه ةةدا التفع ةةا نس ةةدة المش ةةالنة ل ةةدي
المةذا هين الدةةالغين إلةةت  %95قةةدمذا مةةا ،قةةدل ب ة  2.1بليةةذو سةةاعة تطذعيةةة خةةالل عةةال .كمةةا فةةي
كمريكا فيظ ر إح اء عن التطذع لةةعال 2010ل كو ا مةريكيين قةدمذا كغثةر مةن  81مليةال سةاعة
تطذعيةةة ،قةةدل يمةةة العائةةد مه ةةا ب ة  173مليةةال او ل .وفةةي كسةةتراليا ،شةةالك كغثةةر مةةن  6.1مليةةذو
مذا ن في العمل التطذعي سهذيال وفقال إلح ائيات عال 2010ل.
وسةةعيا نحةةذ عمةةل تطةةذعي مؤسسةةي ومةةدال تم هيةةة واحترافيةةةي فقةةد تة وضةةع هة ا الةةدليل التهظيمةةي
ليكذو مرجعا إلاالر التطذع في تحديد المرجعيات وا عمال والمسؤولياتي وهةذ ،مةمن كو تسةتمر
العجلة وإو تغير ا فراا اوو الحاجة إلت البدء من جديد في نل مرر.
وبطبيعة الحال فإو ه ا

،غهي من المراجعة الدولية تمرر سهذيا علت ا قلع ل ا الدليل لتحديثةه

ومراجعته تما ،ممن تحسين سير العمل وجذار المخرجات لغدة في تحقي ا فمل اائما.
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تعريف إاالر التطذع
إاالر التطةةذع هةةي اإلاالر التةةي ترجةةع فةةي عمل ةةا للمةةدير العةةال للجمعيةةة إااليةةا وفهيةةاي والتةةي تخةةتص
تشةةؤوو المتط ةةذعين وتل ة بتحدي ةةد ا حتياج ةةات التطذعيةةة للجمعي ةةة وت ةةذفير الف ةةرص التطذعي ةةة ل ةةا
واسةةتقطاب وتذظيةةف المتطةةذعين حس ة قةدلات وحاجةةات الجمعيةةة ل ة وتَة َذافر الفةةرصي نمةةا تقةةذل
بتسهيةةل وتةةدلي المتطةةذعين حس ة الم مةةة ومتةةاتعت كرهةةاء ا ااء وتن ةريم ونشةةر إنجةةااات تعةةد
ا ااء التطذعيي وتل من خالل هيكل إاال يتنذو من رالرة كقسال ترجع إلت مدير اإلاالر وهي
قس الفرص التطذعية والتسذي ي وقس ا ستقطاب والمتاتعةي وقس التطذع الهسائي.

المدير العام

إدارة
التطوع
قسم
المتطوعين

قسم
المتطوعات

لماتا تعمد المهظمات والمؤسسات لذضع إاالر خاصة تالمتطذعين؟
،مكن تلخيص ا سداب التي اعا النثير مةن المهظمةات إلةت التذجةه سةتحدار إاالر للمتطةذعين
للتالي:
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 .1كصدحا الم اال المالية تتطل
مما يتطل

قد الل كعلت مةن المحاسةدة والشةفافية فةي هة ا المهظمةاتي

مزيدا من ا نظمة في صرف ه ا ا مذالي وقد ال مقهعا من اإلرداتاتي وا الة

علة ةةت نيفية ةةة صة ةةرف هة ة ا ا مة ةذال وإاالت ة ةةا والعائة ةةد مه ة ةةاي ومة ةةن تلة ة مة ةةا  ،ة ةةرف علة ةةت
المتطذعين والعائد مهه.
 .2قةةدما العديةةد مةةن المهظمةةات والجمعيةةات حجج ةال واقعيةةةي ونتةةائ ملمذسةةةي وكلقام ةال مقهعةةة
تثبا كو إاالر المتطذعين ستعذا تالهفع علت المؤسسات وعلت المتطذعين.
 .3النثير من المهظمةات تجةد صةعذبة فةي جة ب المتطةذعين تسةب

الةهظ اإلااليةة المةعيفة

وعدل وجذا إاالر معهية تالمتطذعين.
 .4تسةرب المتطةذعين مةةن المهظمةات إمةا لعةةدل وفةاء هة ا المهظمةةات لتطلعةات المتطةةذعين كو
لعدل قدلت ا علت تلبية احتياجات

واحتذاء اوافع

المختلفة.

 .5لغدة المهظمات في نشر لسالت اي وتبهي كفراا المجتمع ل ا واإلس ال في تحقيق ا.

كهمية إاالر التطذع
كهمية إاالر التطذع للجمعية
 .1ههاك العديد من المهافع التي من الممكن كو تجهي ا الجمعية من إاالر التطةذع .ومةن هة ا
المهافع:
 .2الذضذب لدي الجمعية ولدي المتطذع في نل كشكال التعاوو الممكهة.
 .3اسةةتقطاب المتطةةذع تو الم ةةالات المهاسةةدة للعمةةلي ممةةا يةةؤا إلةةت القةةدلر علةةت المحافظةةة
عليهي وا ستفاار من مشالنته لفترر ك ذل.
 .4وج ةةذا م ةةه

مذح ةةد للتعام ةةل م ةةع المتط ةةذعين ،م ةةدم ويحكة ة

المتطذعيني مما ،حق العدل والمساوار.
 .5استم ارلية نظال إاالر المتطذعيني حتت لذ تغير ا فراا.
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ريق ةةة تعام ةةل الجمعي ةةة م ةةع

 .6يال الجمعية بدولها المسمذل نسحد مؤسسات القطاع الثال ي تفتح تاب المشالنةي وتةذفير
الفرص فراا المجتمع لإلس ال في تحقي لسالت ا وكهداف ا.
 .7تحقي ة ة الش ة ةراغة ب ة ةةين الجمعي ة ةةة والمجتم ة ةةع ع ة ةةن ري ة ة إر ة ةراء العم ة ةةل التط ة ةةذعيي واع ة ة
المتطذعين.
 .8التعريف تسنشطة الجمعيةي وكهداف اي وبرامج ا بين كفراا المجتمع.
 .9لفع الفاعلية واإلنجاا مع تقليل التنلفة المها ة تالمذالا الدشرية.

كهمية إاالر التطذع للمجتمع
ههاك العديد من الفذائد التي ستعذا علت المجتمع من وجذا إاالر معهية تالتطذعي ومن تل :
 .1نشر رقافة التطذع وتروي العمل التطذعي في المجتمع.
 .2التذاصةةل الجيةةد بةةين الجمعيةةة والمجتمةةع ممةةا ،سةةاعد فةةي التعةةرف علةةت حاجات ةا ومرئيات ةا
كغثر.
 .3ج ة ب الشةةداب إلةةت م ةةا ،شةةغل ف ةرا،

ويهم ةةي قةةدلات

ويس ة

فةةي الح ةةد مةةن أرةةال الدطال ةةة

والفراغ.
 .4انتشال ي وكخالح الجمعية وتبهي ا من قبل ا فراا في المجتمع.

كهمية إاالر التطذع للمتطذع
 .1تهذع الفرص التطذعيةي مما يذسع المجال لالختيال.
 .2العمل من خالل خطم محدار ومسالات تهفي ،ة واضحة.
 .3الح ذل علت تسهيل مهاس

وتدلي

 .4الح ذل علت التقدير والتحفيز ال

علت الم الات ا ساسية للتطذع.
،ساعد علت استمرال العطاء.

 .5استمرال التذاصل مع إاالر التطذعي مما ،حفز للتطذع المستمر.
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كاوال إاالر التطذع في جمعية الدعذر واإللشاا وتذعية الجاليات في ا حساء
إاالر العمل التطذعي هي الج ة المسؤولة عن نل ما يتعلة تالعمةل التطةذعي فةي الجمعيةة وتقةذل
بدول المهف كو المشرف علت نافة العمليةات المتعلقةة تمشةالنة المتطةذعين فةي ا عمةال التطذعيةة
المختلفة .وتتمثل م ام ا في ا اوال الرئيسة التالية:
 .1نشر رقافة التطذع
من خالل تعزيز كهمية مف ذل التطذع وكررا علت الفةرا والمجتمةعي وتحفيةز كفةراا المجتمةع للمشةالنة
في ا عمال التطذعية وتذجي

نحذها لخدمة لسالة الجمعيةي وإبراا ق ص الهجاب والممالسات

اإل،جابية التي ،قذل ب ا المتطذعذو .نما ،قع علت عاتقه ك،مةا تعزيةز رقافةة التطةذع لةدي مهسةذبي
الجمعية والعاملين في ا.
 .2تذفير الفرص التطذعية
فتقةةذل اإلاالر تالتعةةاوو مةةع نافةةة اإلاالات وا قسةةال المختلفةةة لتقيةةي احتيةةام ه ة ا اإلاالات وا قسةةال
للمتطذعين والمساهمة في صيا،ة الفرص التطذعية ومن ر إتاحت ا للرا،بين في التطذع.
 .3متاتعة تهفي سياسات وكنظمة التطذع في الجمعية ومراجعت ا اوليا
حي

كو نجاب عملية التطذع ،عتمد تشكل نبير علت الهظال ال

ا،سير ه ا العمليةي وه ا الهظةال

تطبيعةةة الحةةال ،حتةةام إلةةت مراجعةةة اوليةةة تسةةهذية علةةت ا قةةلع يةةت في ةةا تحةةدي
مذااا تما يتهاس

الهظةةالي وتعةةديل

مع واقع المتطذعيني والفرص التطذعيةي وبما ،حسن من جذار المخرجات.

 .4استقطاب وتذظيف المتطذعين
فسحد كاوال اإلاالر السعي ستقطاب المتطةذعين تةالطرح المهاسةدة والتةي تمةمن تهةذع المتطةذعين
وتلبيت

لحاجات الجمعية المختلفةي مع الحرص علت ا ختيال الدقي وتطاب الم الات والسمات

مع ما هذ مطلذب للفرص التطذعيةة المتاحةة .ويتدةع تلة تنةذين قاعةدر بيانةات للمتطةذعين تسة ل
عملية الدح ي وا ستقطابي وتيسر التذاصل مع المتطذعين.
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 .5تهفي البرام التعريفية والتدليبية للمتطذعين ومتاتعت ا
حية

كو التعريةةف تةةاإلاالر وكهةةداف ا وبةةالتطذع وكررهةةا ومةةا يةرتدم بة ل مةةن مفةةاهي ومعةةاو ،قةةع مةةن

صةةمي كاوال اإلاالري نمةةا كن ةا مسةةؤولة عةةن تقةةد ،التةةدلي
كعمال

التطذعية علت الذجه الالئ فيما ،قع فةي الجانة

المهاسة

لمةةا ،حتاجةةه المتةةدلبذو لتسا،ةةة

ا خالقةيي والروحةيي و ريقةة التعامةلي

وم ةةالات العم ةةل الجم ةةاعيي وم ةةا إل ةةت تلة ة م ةةن م ةةالات حياتي ةةة .نم ةةا كن ة ةا تتع ةةاوو م ةةع اإلاالات
وا قسال ا خري في الجمعية لتذفير ما قد ،حتام إليه المتطذعذو من اع ي كو تدلي

تخ

ةي

ااء ا عمال التطذعية.
 .6اإلشراف علت كعمال المتطذعين وإاالت ا
حي

تقذل اإلاالر تاإلشةراف علةت نافةة ا عمةال التةي ،قةذل ب ةا المتطذعةذو تالتعةاوو مةع اإلاالات

وا قس ةةال تم ةةا ،م ةةمن س ةةالمة المتط ةةذعيني وس ةةالمة المخرج ةةاتي وحس ةةن س ةةير العملي ةةة التطذعي ةةةي
وتحقي كهداف ا.
 .7تقيي مشالنة المتطذعين و ياس كررها وح ر ساعات عمل
فالتقيي المستمر لنافة الفرص التي يت إنجااها سيؤرر إ،جاتا علت تفاا ا خطاء مستقبال واياار
ج ةةذار المخرج ةةات وبالت ةةالي تعظ ةةي كر ةةر التط ةةذع عل ةةت الف ةةرا والمجتم ةةع .نم ةةا كو إح ةةاء الس ةةاعات
التطذعية ،عد وسيلة هامة للح ذل علت مؤشةر يةدل علةت مقةدال العمةل المبة ول وحجة اإلنجةااي
ويدل ك،ما علت مدي قذر التطذع في المجتمع المحيم وهذ هال علت صعيد المتطذع ليري إنجةااا
الشخ يي وعلت صعيد عمل الجمعية عمذما.
 .8ت يحة بيحة العمل المهاسدة للمتطذعين
فةةي ااخةةل الجمعيةةة وخالج ةاي مةةن خةةالل المحافظةةة علةةت كخال يةةاتي التطةةذع وسةةلذنياتهي واآلااب
العامةي وتذفير اإلشراف الالالي وضماو تذفير ما ،حتاجه المتطذع خالل تطذعه.
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 .9التذاصل مع المتطذعين تشكل مستمر
بتذفير الفرص التطذعية تشكل مستمري والتذاصل مع المتطذعين تا خدةال واإلنجةااات مةن خةالل
وسائل التذاصل المتاحة.
 .10تنري وتقدير المتطذعين وا حتفاء ب
م ةةن خ ةةالل التنةةري ي وال ةةدع المعه ةةذ ي ونش ةةر ق ةةص الهج ةةابي واإلنج ةةااات وتق ةةد ،تع ةةض ال ةةدا،ا
الرمزية تما يتهاس

مع واقع المتدلبين ويعمل علت تحفيزه  .نما كو إقامة فعالية للتنري ،عد كمة ار

هاما جدا مرر واحدر في السهة علت ا قل.
 .11التقيي والتطذير المستمر للبرام وا عمال التطذعية
مةن خةالل اإلبةةداع فةي البةرام التطذعيةةي والفةرص الم ةةممةي وا سةتفاار مةةن التجةالب وتطذيرهةةا.
غمةةا كو فةةتح المجةةال للمتةةدلبين للمشةةالنة فةةي وضةةع كفنةةال لمشةةاليع وفةةرص تطذعيةةة سيسةةاه فةةي
تل تشكل نبير.

تنذين إاالر التطذع
مرجعية إاالر التطذع
ترجع إاالر التطذع في الجمعية إااليا وفهيا إلت مرجعية واحةدر هةي المةدير العةال للجمعيةةي ويرجةع
المتطذع ةةذو فهية ةةا إلة ةةت اإلاالر كو القسة ة الة ة

،عملة ةةذو تة ةةه بيهم ةةا تنة ةةذو مة ةةرجعيت

التطذع.
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اإلاالية ةةة إلاالر

هيكلة إاالر التطذع

المدير العام

إدارة
التطوع
قسم
المتطوعين

قسم
المتطوعات

بهيا هيكلة اإلاالر وفقا لألاوال المها ة ب ا وا عمال الرئيسةة التةي يهدغةي علةت اإلاالر القيةال ب ةا
لتحقية ة هة ة ا ا اوال والذص ةةذل لأله ةةداف والغا ،ةةات المهش ةةذاري م ةةع كخة ة اإلمكان ةةات المتاح ةةة ف ةةي
ا عتدال.
ل ل فقد ت بهاء كعمال اإلاالر علت قسمين تقذل علت تحقي كاوال اإلاالر وكهداف ا.
قس المتطذعين
إعةةداا الفةةرص والب ةرام التطذعيةةة المهاس ةةدة للمتطةةذعين واسةةتقدال

ومت ةةاتعت

وتةةدليب

وتن ةريم

وتذري جميع كعمال .
قس المتطذعات
إعداا الفرص والبرام التطذعية المهاسدة للمتطذعات واستقدال
وتذري جميع كعمال
13

ومتاتعت

وتدليب

وتنريم

ال يكل الذظيفي لقس العمل التطذعي
بهاء علت هيكلة اإلاالر التي عرضا كعالا فقد تة بهةاء ال يكةل الةذظيفي مةع اعتدةال حجة العمةلي
وهذ عه ر متغير قد يتطل

تغيي ار في ال يكلة الذظيفية مستقبال.

المدير العام

مدير إدارة
التطوع
رئيس قسم
المتطوعين

رئيسة قسم
المتطوعات

التذصيفات الذظيفية
مدير إاالر التطذع
الغرض الذظيفي
القي ةةال بة ةةدول الجمعي ةةة نحة ةةذ تعري ةةف المجتمة ةةع برس ةةالت اي وكهة ةةداف ا م ةةن خة ةةالل نش ةةر رقافة ةةة العمة ةةل
التطةةذعيي وإشةراك المتطةةذعين فةةي كعمالةةهي وتةةذفير البيحةةة المالئمةةة للتطةةذع والمشةةالنة الفاعلةةة فةةي
البرام ي وا عتهاء تالمذالا الدشرية التطذعية.
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الذاجدات الذظيفية
 .1وضع الخطم ا ستراتيجيةي والتشغيلية الخاصة تاإلاالر.
 .2التسغ ةةد م ةةن كو ا عم ةةال ف ةةي اإلاالر تق ةةذل وفة ة سياس ةةات وإجة ةراءات تخ ةةدل تحقية ة
ا هداف ا ستراتيجية والسهذية وتساه فةي تهفية الخطةم التشةغيلية بيسةر وسة ذلة
وتل تالتعاوو والمتاتعة المداشرر لمسؤولي ا قسال تاإلاالر.
 .3بهةةاء العالقةةات التةةي تحتاج ةةا اإلاالر علةةت مسةةتذي اإلاالات وا قسةةال ا خةةري فةةي
الجمعيةةي ونة ل مةةع مؤسسةةات المجتمةع والشةةرنات والمؤسسةةات ا خةةريي ويسةةعت
للحفاظ علي ا وتذسيع ا.
 .4جدول ةةة البة ةرام المخطة ةةم ل ةةا فة ةةي إاالت ةةهي تحية ة

تتعة ةةالض بة ةرام اإلاالر مة ةةع

تعم اي و مع البرام ا خري التي تهف ها الجمعية.
 .5اإلشراف علت وضع الميزانيات الخاصة تا قسالي ووضع الميزانية العامة لإلاالري
وتحديد الشرناء من الرعاري وم ار دة صرف الميزانية وفقا نظمة ولذائح الجمعية.
 .6اإلش ةراف علةةت تقيةةي الب ةرام والفعاليةةات التةةي تهف ة ها اإلاالري والتسغةةد مةةن كو إاالر
التطذع تقذل تا اوال وا عمال التي وجدت من كجل ا.
 .7وضع ومراجعة ا اوالي وا هداف الخاصة تإاالر التطذع.
 .8اإلشراف علت تهفي سياسات وإجراءات الخدمات التطذعيةي ومراجعت ا.
 .9اإلشةراف علةةت تحديةةد ا اواتي والمةذالا الخاصةةة تةةالبرام والفعاليةةات التةةي تقةةدم ا
اإلاالر.
 .10متاتعة تهفي الخطم التشغيلية لإلاالري وكقسام ا.
 .11حل المشكالت والهزاعات في اإلاالري وكقسام ا.
 .12م ار دة المراف ي والمعداتي وا اوات الخاصة تاإلاالر.
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 .13اإلشراف علت تذري نافة برام وإنجااات اإلاالر.
 .14تطذير وتسهيل العاملين في اإلاالر.
 .15تطذير عمل اإلاالري وا

الع علت أخر المستجدات حذل مذضذع التطذع.

المؤهالت والخبرات المطلذبة
• مؤهل جامعي مهاس .
• خبرر في مجال إاالر ا قسالي واإلاالات.
• خبرر في مجال العمل التطذعيي والمجتمعي.

الم الات المطلذبة
• م الات التخطيم والمتاتعة.
• م الات التذاصل.
• م الات العمل تحا المغم.
• م الات إاالر المشاليع.
• م الات اإلقهاع والتفاوض.
• م الات التشجيع والتحفيز.
• م الات العمل الجماعي.
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لئيس قس المتطذعين
الغرض الذظيفي
ت ةةمي الف ةةرص التطذعي ةةة ف ةةي الجمعي ةةة به ةةاء عل ةةت احتياج ة ةاي وض ةةمن ا

ةةر ال ةةحيحة لنتات ةةة

الف ةةرصي وتس ةةذي هة ة ا الف ةةرص تش ةةكل فع ةةال واختي ةةال المتط ةةذعين المهاس ةةبين للف ةةرص التطذعي ةةةي
وتسهيل

للعمل التطذعيي ومتاتعة كاائ ي وتقييم ي وتنريم .

الذاجدات الذظيفية
 .1تحديةةد وتقيةةي احتيةةام اإلاالات وا قسةةال المختلفةةة فةةي الجمعيةةة إلةةت المتطةةذعين تالتعةةاوو مةةع
مسؤولي ا.
 .2وضع وصيا،ة الفرص التطذعيةي وتقييم اي ومراجعت اي وتحديث ا.
 .3التسغد من تذفر إجراءات ا من والسالمة الالامة للمتطذعين ضمن الفرص المعدر.
 .4ت مي وتهفي خطة تسذي الفرص التطذعية للشرائح المست دفة تا اوات والذسائل المهاسةدةي
واستثمال العالقات مع الم تميني وشرناء التطذعي والمراجعة والتقيي ل ا الخطم.
 .5اعذر وتعريف الم تمين تالخدمات والفرص التطذعية المتذفرر.
 .6إاالر الزيالاتي واستقدال ضيذف إاالر التطذعي وتقد ،البرام المهاسدة ل .
 .7وضع استراتيجية تذظيف المتطذعين واختياله ي وتهفي ها.
 .8إعداا إجراءات التذجيهي والتعريف للمتطذعيني وتهفي ها.
 .9استقدال لدات التطذعي وإجراء المقابالت الشخ يةي والتةدقي المةدني تمتةت اعةا الحاجةةعي
وا ختيال من المتقدمين.
.10

تسجيلي المتطذعين وإعالو قبذل ي والتعامل المهاس
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مع الطلدات المرفذضة.

.11

تحديةد ا حتياجةةات التدليبيةةة لنةةل عمةةل تطةذعيي واإلشةراف علةةت تقةةد ،التةةدلي

تالتعاوو مع إاالر التدلي

والتطذير.

.12

متاتعة وتقيي كااء المتطذعيني وتقد ،التغ ،ة الراجعة ل .

.13

وضع استراتيجية للتقيي والتطذيري وتهفي ها.

.14

وضع استراتيجية للحفاظ علت المتطذعين واستمراله ي وتهفي ها.

.15

تنذين قاعدر بيانات للمتطذعيني وتحديث ا.

.16

وض ةةع وتط ةةذير كس ةةالي

تق ةةدير اإلنج ةةاا التط ةةذعيي وتهظ ةةي الفعالي ةةات الخاص ةةة تالش ةةكر

والتقدير للمتطذعين.
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المهاسة

وضع الميزانيات الالامة للقس ي وتحديد ا اوات والمذالا الالامة لتحقي كهدافه.

المؤهالت والخبرات المطلذبة
• مؤهل جامعي مهاس
• خبرر في ممالسة ا عمال اإلاالية.
• خبرر في إجراء المقابالت الشخ ية.
• خبرر في مجال البرام التذجي ية والتدلي .

الم الات المطلذبة
• م الات التخطيم والمتاتعة.
• م الات التذاصل والعرض واإللقاء.
• م الات إاالر فرح العمل والتحفيز والتشجيع
• إتقاو برام ميكروسذفا كوفيس.
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لئيسة قس المتطذعات
الغرض الذظيفي
ت ةةذفير البيح ةةة المهاس ةةدة للتط ةةذع الهس ةةائيي وتلبي ةةة ناف ةةة احتياجات ةةه تم ةةا ي ةةتالءل م ةةع كه ةةداف اإلاالر
وخطط ا.

الذاجدات الذظيفية
 .1تقد ،البرام التعريفيةي والتذجي ية للمتطذعات.
 .2مراجعة الفرص التطذعية الهسائيةي والتحق من تذفر ا حتياجات الالامة ل ا.
 .3إجة ةراء المق ةةابالت م ةةع الراغد ةةات ف ةةي التط ةةذعي والتحقة ة م ةةن مهاس ةةبت ن للف ةةرص التطذعي ةةة
المتاحة.
 .4تسجيل المتطذعاتي وإعالو قبذل ني والتعامل المهاس

مع الطلدات المرفذضة.

 .5متاتعة كااء المتطذعاتي وتقييمهي وتقد ،التغ ،ة الراجعة ل ن.
 .6اعذر وتعريف الم تمات تالخدمات والفرص التطذعية المتذفرر.
 .7إاالر الزيالات الهسائيةي واستقدال ضيفات إاالر التطذعي وتقد ،البرام المهاسدة ل ن.
 .8المسةةاهمة فةةي وضةةع الميزانيةةات الالامةةة للقسة ي وتحديةةد ا اوات والمةذالا الالامةةة لتحقية
كهدافه.
 .9التهسي مع مدير اإلاالر وكقسام ا ا خةري لتهفية ا عمةال المطلذبةة للتطةذع الهسةائي وفقةا
لتخ ص نل ج ة.

19

المؤهالت والخبرات المطلذبة
• مذهل جامعي مهاس .
• خبرر في العمل ا جتماعي والتطذعي.
• خبرر في ممالسة ا عمال اإلاالية.

الم الات المطلذبة
• م الات التذاصل والعرض واإللقاء.
• م الات العمل الجماعي.
• إتقاو برام ميكروسذفا كوفيس.
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