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 نموذج تصميم الفرصة التطوعية )مطابق لنموذج املنصة واملعيار الوطني للتطوع( 

 الفرصة التطوعية منسقاسم  
الشخص الذي سيقوم بالتواصل مع املتطوعين املرشحين أو اإلجابة عن 

 استفساراتهم

 

  البريد االلكتروني  

 الفرصة التطوعية   منسقرقم جوال 
رقم جوال الشخص الذي سيقوم بالتواصل مع املتطوعين املرشحين أو  

 اإلجابة عن استفساراتهم 

 

 مسمى الفرصة التطوعية  
 املسمى الرئيس ي للفرصة التطوعية 

 

 ديني   مجال الفرصة التطوعية  

   اجتماعي 

  صحي 

  نفس ي 

   ترفيهي 

  ثقافي 

   تربوي 

   رياض ي 

 فني 

  تقني 

  عام   

   تنظيمي 

   إداري 

    مالي 

   إعالمي 

   قانوني 

   بيئي 

  تعليمي 

   تأهيلي 

  تدريبي 

     خدمي 

 تسويقي 

   السياحة 

   اإلغاثة 

   األمن والسالمة 

   هندسة 

   آخرى 

   ضيوف خدمة 

 الرحمن 

  االسكاني 

  ر  آخ مجال

 ........................... 

 مهام املتطوع 
   في داخل مقر الجمعية أو خارجها مع ذكر املكان

× 

× 

× 

× 

× 
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 مكان الفرصة التطوعية  
 املدينة الذي سيتم تنفيذ الفرصة التطوعية فيه. 

 موقع التنفيذ      املدينة 
في داخل مقر الجمعية أو  

 خارجها مع ذكر املكان 

 

 نوع املشاركة  
هل سيقوم املتطوع بالعمل بشكل مستقل )فردي(، أم سيكون ضمن  

 فريق عمل 

                   فردي  جماعي 

 الجنس  
 وهل هي متاحة للجنسين أم خاصة 

                        ذكر  أنثى 

 العمر املناسب للمتطوعين 
   ما هو العمر املناسب للمتطوعين للقيام بهذه الفرصة 

 8   سنوات فما فوق 

 11 سنوات فما فوق 

 18 سنوات فما فوق 

 21  سنوات فما فوق 

26 سنوات فما فوق 

30  سنوات فما فوق 

 املؤهل املطلوب للمتطوع 
هل يجب أن يكون لدى املتطوع شهادة في تخصص أو مستوى أكاديمي  

معين أو شهادة مهنية في مجال تخصص ي، أو مواصفات واشتراطات 

 محددة 

             ابتدائي                 متوسط              ثانويدبلوم                         بكالوريوس         

             ماجستير دكتوراه 

  التخصص  

 

االشتراطات واملهارات املطلوبة للفرصة  

 التطوعية 

 



 

 م21/10/2021م              تاريخ التحديث:31/10/2021تاريخ االعتماد:                2021/م31/10تاريخ اإلصدار:  

 

 

 

 املطلوبة للتطوع  املهارات
 إختيار متعدد *

التي يجب أن يتقنها املتطوع  ماهي القدرات واملهارات الخاصة 

 املرشح لهذه الفرصة

                           مهارات إدارية   مهارات إعالمية 

                            مهارات تقنية  إدارة وقيادة 

                           مهارات تحليل   مهارات االتصال 

                        مهارات التدريب  مهارات السويق 

               مهارات لغات وترجمة   مهارات التعامل مع الفئات الخاصة 

               مهارة إدارة املخاطر   مهارة إدارة الوقت 

         مهارة االلقاء والخطابة     مهارات فنية متخصصة 

  مهارات التنظيم وإدارة فرق العمل والحشود 

 أخرى 

 آلية اإلشراف  

توضيح للطريقة واألساليب التي سيطبقها املسؤول املباشر 

 لإلشراف على املهمة ومتابعة إنجازه للعمل والتقارير *

 

 

  قيمة املهمة الشهرية
التكلفة املادية لتنفيذ هذه الفرصة إذا تم شغلها بالتعاقد مع 

 *  موظف براتب مقطوع.

 

 

 فرصة تطوعية عاجلة  مميزات الفرصة  

  فرصة تطوعية عن بعد 

  مناسبة لذوي اإلعاقة 

  تتطلب مقابلة شخصية 

الدعم املقدم من الجهة املوفرة للفرص  

 التطوعية للمتطوعين 
توضيح الطريقة واألساليب واألدوات التي سيتم تقديمها للمتطوع  

 للفرصة التطوعية لتسهيل عملهأثناء تنفيذه 

               مواصالت             إعاشة               تدريب  الزي 

           وجبة غذائية    أجهزة 

 دعم آخر للمتطوع من الجهة املوفرة للفرص التطوعية ....................... 
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  الفوائد العائدة على املتطوع
 إختيار متعدد *

افز التي سيحصل عليها املتطوع  ماهي  االمتيازات واملنافع والحو

افع   إذا قام بتنفيذ هذه الفرصة، حيث يجب أن يتم مراعاة دو

 املتطوعين املختلفة .

         بناء مهارة 

                              الثواب واالجر

             توثيق الساعات التطوعية 

                     الحصول على شهادة تطوع 

 ................ أخرى 

 املساهمة في خدمة املجتمع    الوقت  استثمار 

           بناء عالقات عامة 

  الوطني    االنتماءتعزيز 

         إكتساب خبرة 

  إستثمار القدرات   

 

فوائد عائدة على الجهة املوفرة للفرص  

 التطوعية  
 متعدد  اختيار 

ماهي الفوائد التي ستستفيدها الجمعية أو فريق العمل بها من 

 هذه الفرصة التطوعية 

   تحقيق مستهدفات املنظمة 

  تخفيف األعباء املالية على الجهة 

   الوصول الى الفئات املستخدمة 

  ........................... أخرى 

تحديات الفرصة  

 التطوعية 
املشكالت أو العقبات أو  

العوائق التي قد تواجه 

في تنفيذ واملنظمة املتطوع 

 واإلجراءاتالفرصة التطوعية 

االحترازية أو التصحيحية التي  

يمكن القيام بها لتخفيف 

 الخطر املحتمل أو تجنبه. 

 املخاطر ) التحديات(  
 علىاملشكالت أو العقبات أو العوائق التي قد 

ً
تنفيذ   تعيق أو تؤثر سلبا

 الفرصة التطوعية . 

 اإلجراءات املقترحة للتعامل مع املخاطر 
التصحيحية التي يمكن القيام بها لتخفيف الخطر  اإلجراءات االحترازية أو 

 املحتمل أو تجنبه. 

 املخاطر على املتطوع 

  

املخاطر على  

 املنظمة 

  

  تاريخ بداية التطوع  

  تاريخ نهاية التطوع  

 عدد األيام للتطوع  
  –عدد االيام الذي يستغرقه املتطوع 

ً
 إلنجاز املهام واملسؤوليات  –تقريبا

 

 ساعات التطوع في اليوم عدد  
  –عدد الساعات الذي يستغرقه املتطوع 

ً
إلنجاز املهام   –تقريبا

 واملسؤوليات  

 

 عدد املقاعد املتاحة للفرصة التطوعية 
 عدد املتطوعين لشغل الفرصة التطوعية 

 



 

 م21/10/2021م              تاريخ التحديث:31/10/2021تاريخ االعتماد:                2021/م31/10تاريخ اإلصدار:  

 

 

 

 فرصة من املستوى العام  مستوى الفرصة التطوعية 

   من املستوى املهاري فرصة 

   املستوى االحترافي فرصة من 

وسائل وقنوات التسويق املناسبة للفرصة  

 التطوعية 

 

 

 


