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   بطاقة الوصف الوظيفي 

 

 

 أواًل: بياانت الوظيفة
  رقم الوظيفة التطوعإدارة مدير  املسمى الوظيفي

 التطوعإدارة  القسم إداري الفئة الوظيفية
 ختطيط وتنظيم ومتابعة إجراءات التطوع وضمان سري العملية التطوعية بشكل سليم حسب الئحة التطوع. الغرض من الوظيفة

 اثنيًا: العالقات التنظيمية الرأسية:
 تنفيذياملدير ال املسؤول املباشر

املوظفون التابعون 
 إدارايً لشاغل الوظيفة

  2 منسق تطوع 1

 املهام والصالحيات:اثلثًا: 

ام 
امله

 

 االسرتاتيجية والتشغيلية معيةالتخطيط لقسم إدارة التطوع واملشاركة يف خطط اجل 1
 حتديد االحتياج التطوعي وتصميم األدوار التطوعية وتسويقها ابلتعاون مع اإلدارات املعنية 2
 معيةاملسامهة يف إعداد موازنة اجل 3
 الشخصية مع املتطوعني والرتشيح حسب املعايري ابلتعاون مع اإلدارات املعنيةإجراء املقابالت  5
 تسكني املتطوعني وتسجيلهم رمسياً ابجلمعية 6
 القيام بعملية التوجيه للمتطوعني وهتيئتهم للعمل ابإلدارات املعنية 7
 التدريبحتديد االحتياج التدرييب للمتطوعني والتأكد من ضمان وجود عائد على  8
 املشاركة يف تقومي أداء املتطوعني وإعداد التقارير الالزمة  9

 متابعة إجراءات االشراف والدعم وضمان سريمها ابلطريقة املتفق عليها 10
 القيام بعمليات وإجراءات التقدير والتكرمي للمتطوعني 11
 مالحظاهتم ووضع اخلطط التصحيحيةإجراء مقابالت اخلروج وقياس مستوى رضا املتطوعني، وحصر  12
 دراسة احتياج املتطوعني والعمل على توفريها 13
 أية مهام أخرى يكلف هبا يف حدود نطاق العمل 14

 الصالحيات
 إجراء املقابالت الشخصية مع املتطوعني والرتشيح حسب املعايري 1
 التواصل املباشر مع املتطوعني للتأكد من حالة املتطوع 2



 
 

 

 

   بطاقة الوصف الوظيفي

 

 

 

 

 

 رابعًا: العالقات الوظيفية واملهام اخلاصة:
االتصاالت الداخلية 

 املطلوبة للعمل
  2 مجيع إدارات وأقسام اجلمعية 1

االتصاالت اخلارجية 
 املطلوبة للعمل

 املوارد البشريةيف وزارة  عمدير اإلدارة العامة للتطو  1
 والتنمية االجتماعية

 احلكومية واخلاصة ذات العالقةاجلهات  2

 خامسًا: املواصفات املطلوبة لشاغل الوظيفة:
 سنتان( 2أو بكالوريوس )خربة يف العمل اخلريي  2 س( سنوات( 5دبلوم )خربة يف العمل اخلريي  1 خرباتو  مؤهالت

 التطوعاملعرفة بنظام الوزارة يف  2 معرفة األنظمة العامة يف اجلمعيات ابململكة 1 معارف

 مهارات
 مهارات التعامل مع احلاسب 2  اإلدارة والقيادة 1
 سرعة االجناز والدقة يف التعامل مع البياانت 4 حسن املظهر والتعامل مع اآلخرين 3

 سادساً: معايري أداء الوظيفة:
 

 معايري التقييم
 معدل استمرار املتطوعني 2 عدد الفرص التطوعية اليت مت شغلها 1
  4 املتطوعني عدد 3

 تقارير القسم الدورية 2 تقارير أداء املتطوعني 1 التقارير
 سابعًا: الظروف اليت تؤدى فيها هذه الوظيفة: 

 يةداخل اجلمع   استخدام جهاز احلاسب 
 اعتماد بطاقة الوصف

 اعتماد مراجعة اعداد
 املدير التنفيذي/  



 
 

 

 

   بطاقة الوصف الوظيفي

 أواًل: بياانت الوظيفة
  رقم الوظيفة التطوعإدارة  منسق املسمى الوظيفي

 إدارة التطوع القسم إداري الفئة الوظيفية
 تنظيم وتنسيق املعامالت واالتصاالت اإلدارية الالزمة ملدير التطوع الغرض من الوظيفة

 الرأسية:اثنيًا: العالقات التنظيمية 
 مدير التطوع املسؤول املباشر

 اثلثًا: املهام والصالحيات:

ام 
امله

 

 تنسيق طلبات التطوع ورفعها ملدير التطوع 1
 التواصل والتنسيق اإلداري بني اإلدارات وإدارة التطوع  2
 إعداد النماذج الالزمة إلدارة التطوع 3
 مباشر ابملتطوعنيإدارة االتصاالت اإلدارية املتعلقة بشكل  5
 متابعة املتطوعني اجلدد  6
 تنسيق إحتياجات واستفسارات املتطوعني . 7
 إعداد التقارير الالزمة 8
 أية مهام أخرى يكلف هبا يف حدود نطاق العمل 9

 رابعًا: العالقات الوظيفية واملهام اخلاصة:
االتصاالت الداخلية 

 املطلوبة للعمل
 مدير التطوع 2 وأقسام اجلمعيةمجيع إدارات  1

االتصاالت اخلارجية 
 املطلوبة للعمل

1 
 املوارد البشريةيف وزارة  عمدير اإلدارة العامة للتطو 

 إذا لزم األمر والتنمية االجتماعية
 إذا لزم األمر اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة 2

 خامسًا: املواصفات املطلوبة لشاغل الوظيفة:
 (سنوات 3)خربة يف العمل اخلريي  2  كحد أدىن  دبلوم 1 خرباتو  مؤهالت

 معرفة األنظمة العامة يف اجلمعيات ابململكة 2 املعرفة بنظام الوزارة يف التطوع 1 معارف

 مهارات
 مهارات التعامل مع احلاسب 2  اإلدارة والقيادة 1
 يف التعامل مع البياانت سرعة االجناز والدقة 4 حسن املظهر والتعامل مع اآلخرين 3

 سادساً: معايري أداء الوظيفة:



 
 

 

 

   بطاقة الوصف الوظيفي

 

 

 2 املعامالت ذات العالقة يف وقتها احملدد. سرعة إجناز 1 معايري التقييم
القدرة على إدارة وتنظيم السجالت واملعامالت املتعلقة 

 ابملتطوعني
 تقارير القسم الدورية 2 املعامالت املنجزةتقارير  1 التقارير

 سابعًا: الظروف اليت تؤدى فيها هذه الوظيفة: 
 ةداخل اجلمعي   استخدام جهاز احلاسب 

 اعتماد بطاقة الوصف
 اعتماد مراجعة اعداد
 املدير التنفيذي/أ  


