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دليل المتطوع

نحو
مليون متطوع

الحيويــة،  المجتمعــات  ســمة  التطوعــي  العمــل 
وإثــراء  المجتمــع،  طاقــات  تفعيــل  فــي  لــدوره 
عــر  وســواعدهم.  أبنائــه  بمنجــزات  الوطــن 
تتطــوع،  أن  يمكنــك  التطوعــي  العمــل  منصــة 
فــي المــكان، والزمــان، والمجــال الــذي يناســب 
خراتــك ومهاراتــك، كمــا تتيــح لــك المنصــة توثيــق 

التطوعيــة. شــهاداتك  وإصــدار  ســاعاتك 

كــن جــزًءا مــن رؤيــة المملكــة 2030 وانضــم إلــى 
المليــون متطــوع. ركــب 
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دليل المتطوع

تسجيل الدخول للمنصة

تسجيل الدخول
(متطوع)

رقم الهوية

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور ؟تذكرني

الدخول

سجل اآلن

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

أدخل رمز األمان

تم ارسال رسالة نصية الى رقم الجوال تحتوى على رمز األمان

تأكيد

يمكن طلب إعادة اإلرسال بعد 50

لتسجيل الدخول للمنصة يرجى :

  ادخال رقم الهوية الوطنية / اإلقامة.

  تسجيل كلمة المرور.

  ادخال رمز األمان المكون من أربع 

        أرقام المرسل على جوالك للتحقق.
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دليل المتطوع

  الصفحة الرئيسية

عنــد إتمــام عمليــة تســجيل الدخــول للمنصــة 
الرئيســية  للصفحــة  مباشــرة  االنتقــال  ســيمت 

والــي تحتــوي علــى:

  الفرص التطوعيـة الحـاليـة.

  الفرص التطوعية اإلغـاثيـة.

  الفرص التطوعية المنهية.

  فــــــرص الجــــهات التــــابعة.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الحالية

إغاثية

المنتهية

فرص الجهات التابعة

التحكم بطريقة العرض

البحث

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث

نوع الترتيبترتيب الفرص

جمعية التنمية

جدة

3 مقعد ستبدأ بعد يوم واحد

توزيع سالل غذائية
توزيع السالل الغذائية

متبقي7أكتوبر   - 9أكتوبر

رعررضعرض

جمعية التنمية

جدة

4 مقعد ستبدأ بعد يومين

توزيع السالل الغذائية

متبقي8أكتوبر   - 9أكتوبر

رعررضعرض

تصميم تذكرة لحفل جار األيتام

عبدهللا سالم
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دليل المتطوع

عرض الفرص التطوعية الحالية:

يمكــن للمســتخدم عمــل بحــث باســتخدام 
الفالتــر المتاحــة:

  المنطقة.

  المديـنـــة.

  الـجـــــــهـة.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  الحالية

الفرص التطوعية

اختر المنطقة

نتائج البحث الغاء البحث

بحث متقدم

المدينةالمنطقةالحالة

المجال التطوعيالجنس

الجهة

مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة

عن بعد؟

الفرصة عاجلة

المقاعد

المؤهل العلمي

عبدهللا سالم

اختر المدينة

اختر المجال التطوعي اختر المؤهل العلمياختر الجنس
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دليل المتطوع

عرض الفرص التطوعية اإلغاثية:

يمكن للمســتخدم عمل بحث باســتخدام 
الفالتــر المتاحة:

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  اغاثية

الفرص التطوعية

اختر المدينة اختر المنطقة

نتائج البحث الغاء البحث

بحث متقدم

الجهةالمدينةالمنطقة

عبدهللا سالم

نوع الترتيبترتيب الفرص

  المنطقة.

  المديـنـــة.

  الـجـــــــهـة.
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دليل المتطوع

عرض الفرص التطوعية المنتهية:

باســتخدام  بحــث  عمــل  للمســتخدم  يمكــن 
المتاحــة: الفالتــر 

  المنطقة.

  المجال التطوعي.

  المقاعد.

  تحديد الفرصة المناسبة لذوي االعاقة.

  تحديد الفرصة ) عن بعد (.

  تحديد الفرصة ) إغاثية (.

  تحديد الفرصة ) الفرصة عاجلة (.

  المدينة.

  المجال التطوعي.

  الجنس.

  الجهـــــة.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

اختر مدينة اختر منطقة

بحث متقدم

الجنسالمدينةالمنطقة

المؤهل العلميالمجال التطوعي

مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة

عن بعد؟

اغاثية؟

الفرصة عاجلة

المقاعد

الجهة

اختر الجنس

اختر المؤهل العلمي اختر المجال التطوعي

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  المنتهية

الفرص التطوعية

نتائج البحث الغاء البحث

عبدهللا سالم
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دليل المتطوع

عرض فرص الجهات التابعة:

يمكن للمســتخدم عمل بحث باســتخدام 
الفالتــر المتاحة:

  الحــالة.

  إغاثيــة.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  فرص الجهات التابعة

فرص الجهات التابعة

الجهة المنظم إليها : ال يوجد جهات

نتائج البحث الغاء البحث

عبدهللا سالم

نوع الترتيبترتيب الفرص التحكم بطريقة العرض

الحالية

الحالة

اغاثية؟
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دليل المتطوع

  تفاصيل فرصة تطوعية:

عنــد اختيــار احــد الفــرص التطوعية ســيمت عرض جميع 
التفاصيــل ادنــاه المتعلقــة بتنفيــذ الفرصــة، فــي حال 

مناســبتها لكــم يرجــى النقر على  :

  مشاركة الفرصة على مواقع التواصل
    ) فيسبوك - تويرت - لينكد إن (.

  صورة الفرصة.
  امس الفرصة.

  تاريخ بداية الفرصة التطوعية.
  تاريخ نهاية الفرصة التطوعية.

  عدد األيام.
  عدد المقاعد. 

  المجال التطوعي.
  نوع المشاركة.

  الجنس.
  المؤهل العلمي.

  عن بعد؟
  عاجلة؟

  متاحة لذوي اإلعاقة؟
  تتطلب مقابلة؟

  الفوائد المكتسبة. 
  المهارات المطلوبة.

  الدعم المقدم.
  المهام.

  التخصص المطلوب. 
  العمر المطلوب.

  امس الجهة. 
  امس المنسق.

  الموقع االلكرتوني للجهة.
  هاتف المنسق.

  الريد االلكرتوني للمنسق.
  فيديو المنسق.

  إمكانية االنضمام للفرصة.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  الحالية  /  تفاصيل الفرصة التطوعية

تفاصيل الفرص التطوعية

عبدهللا سالم

تفاصيل الفرص التطوعية

8 سبتمبر
11 سبتمبر

المجال التطوعي

الجنس

عن بعد؟

دعم ذوي اإلعاقة؟

الفوائد المكتسبة من
الفرص التطوعية

المهارات المطلوبة

الدعم المقدم

المهام

التخصص المطلوب

العمر المطلوب

مركز الجمعية
عبدهللا سالم

www

0000000000

@gmail.com

ال يوجد فيديو

المقاعد

نوع المشاركة

المؤهل العلمي

عاجلة

طلب مقابلة؟

8 أيام

مالي

ذكر

ال

ال

اكتساب خبرى

مهارات تحليل البيانات

ال يوجد

1 - تسجيل قيود يومية للتبرعات 2 - ترتيب الملفات

ال يوجد

من عمر 21 سنة

10

فردي

بكالوريس

ال

ال

محاسب مالي عام

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي
ييــــــةة طنط ولول نصةة اا االمل
يعيعي وطوطو للللعمعمــــــللل االتلت
يـيــــــــــةـةةةةة ننييطنطنط ااالولول نصنصةةةة ةةلململ نن ااا
ييعيعييي وووطوطوتت االتلت للللعمعمــــــلللل

جدة (منطقة مكة المكرمة)

محاسب مالي عام

انضمام
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دليل المتطوع

  االنضمام لفرصة تطوعية كمتطوع: 

يقــوم المتطــوع فــي حــال رغبتــه باالنضمــام 
لفرصــة تطوعيــة مناســبة كمتطــوع:

  اختيار الفرتة.

  ارسال.
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دليل المتطوع

يقــوم المتطــوع فــي حــال رغبتــه باالنضمــام 
لفرصــة تطوعيــة مناســبة كقائــد فريــق:

  اختيار الفريق. 

  اختيار الفــرتة.

  اختيار أعضاء الفريق.

  ارسال.

  االنضمام لفرصة تطوعية كقائد فريق: 

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

سيتم حضورك بجميع أيام الفترة

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  تفاصيل الفرص التطوعية  /  االنضمام كفريق

االنضمام الى الفرصة

الغاءارسال

عبدهللا سالم

08-09-2022  حتى  2022-09-15
PM PM  حتى  00 : 02 12 : 30

فريق

اسم الفريق

-15 حتى 202

اسم المتطوع

عبدهللا سالم

عبدالرحمن

رقم الهوية

0000000000

0000000000

رقم الجوال

0000000000

0000000000
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
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دليل المتطوع

عبدهللا سالم

عرض

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث

الكل

124
الساعات التطوعية

4
الفرص التطوعية المنجزة

1
الفرص التطوعية القائمة

... جرد المعالمالت

2 قادمة

الرياض
جمعية التنمية

الساعات التطوعية7أكتوبر   

انسحاب

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية   /  سجل المتطوع

طباعة شهادة التطوع العامةطباعة سجل المتطوعسجل المتطوع

... توزيع مياه

5 بدأت

نجران
جمعية التنمية

الساعات التطوعية7أكتوبر   

تنظيف مسجد

2 منتهية

الرياض
جمعية التنمية

الساعات التطوعية7أكتوبر   

طباعة الشهادة

...
التفاصيل

الفترات المسجلة

ااألألفكاالجهات بنكك ق التططططططوععية

عوعطوعطوع المتلمت سجسجل ال طططبطبطباعةاعة

عبدهللا سالم

سجل المتطوع

تعديل الحساب

تسجيل الخروج

تقييم الفرصة تنظيف المساجد
هل تجربتك التطوعية تركت أثر إيجابي عليك بعد تنفـ...

هل كان لك دور إيجابي وفعال في تنفيذ الفرصة التطوعية

هل لديك الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي

هل ستحفز غيرك للمشاركة في األعمال التطوعية

غير راضيراضي

الصفحة الرئيسية   /  سجل المتطوع   /  تقييم الجهة لفرصة

تقييم الجهة لفرصة

غير راضيراضي

غير راضيراضي

غير راضيراضي

عودةتقييم

يمكــن  التطوعيــة  الفرصــة  انتهــاء  عنــد 
. الجهــة  تقيــمي  للمتطــوع 

  اختيار امس المستخدم. 

  اختيار سجل المتــــطوع.

  اختيار )طباعة الشهادة(.

  اختيار تقيمي الفرصة.

  تقيمي الفرصة:
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14

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن للمتطوع مشاركة الفرصة التطوعية 
على مواقع التواصل االجتماعي:

  فيسبوك.

  تـــويــــــتــــــر.

  لينكــد ان.

  مشاركة الفرصة:

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية  /  الفرص التطوعية  /  الحالية  /  تفاصيل الفرصة التطوعية

تفاصيل الفرص التطوعية

عبدهللا سالم

تفاصيل الفرص التطوعية

8 سبتمبر
11 سبتمبر

المجال التطوعي

الجنس

عن بعد؟

دعم ذوي اإلعاقة؟

الفوائد المكتسبة من
الفرص التطوعية

المهارات المطلوبة

الدعم المقدم

المهام

التخصص المطلوب

العمر المطلوب

مركز الجمعية
عبدهللا سالم

www

0000000000

@gmail.com

ال يوجد فيديو

المقاعد

نوع المشاركة

المؤهل العلمي

عاجلة

طلب مقابلة؟

8 أيام

مالي

ذكر

ال

ال

اكتساب خبرى

مهارات تحليل البيانات

ال يوجد

1 - تسجيل قيود يومية للتبرعات 2 - ترتيب الملفات

ال يوجد

من عمر 21 سنة

10

فردي

بكالوريس

ال

ال

محاسب مالي عام

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي
ييــــــةة طنط ولول نصةة اا االمل
يعيعي وطوطو للللعمعمــــــللل االتلت
يـيــــــــــةـةةةةة ننييطنطنط ااالولول نصنصةةةة ةةلململ نن ااا
ييعيعييي وووطوطوتت االتلت للللعمعمــــــلللل

جدة (منطقة مكة المكرمة)

محاسب مالي عام

انضمام



15
الصفحة

15

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يــمت االطــالع علــى الفــرق التطوعيــة ) أنــت لســت 
 بهــا - أنــت لســت قائدهــا( لــكل فريــق 

ً
عضــوا

يمكــن االطــالع علــى:

  صورة الفريق. 

  اســـم الفريق.

  اســــم الجهة.

  رابط االنضمام/ بيان الحالة.

  رابط تفاصيل.

  الفرق التطوعية: 

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث باسم الفريق

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية

الفرق التطوعية

نتائج البحث الغاء البحث

عبدهللا سالم

فريق األمل

وزارة الصحة

      الدعوة قيد االنتظار

فريق حياة...

وزارة الداخلية

      االنضمام الى الفريق

...

اضافة فريق تطوعي +
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16

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن البحث عن فريق باستخدام:

  امس الفريق. 

  اختيار مجال الفريق.

  اختيار المنطقة.

  اختيار المدينة.

  امس الجهة.

  قبول التسجيل.

  بحث متقدم للفرق: 

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث باسم الفريق

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية

الفرق التطوعية

اختر المنطقة

نتائج البحث الغاء البحث

بحث متقدم

مجال الفريق

اختر مجال الفريق

المدينةالمنطقة

اسم الجهة التابعة لها

قبول التسجيل

عبدهللا سالم

اختر المدينة

اضافة فريق تطوعي +

فريق األمل

الجهة 12324

      الدعوة قيد االنتظار

فريق حياة...

وزارة الداخلية

      االنضمام الى الفريق

...
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17

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن للمستخدم االطالع على:

  تفاصيل الفريق التطوعي. 

  أعضاء الفريق.

  الفرص المشارك بها.

  إنجازات الفريق.

  رابط االنضمام أو بيان الحالة.

  حسابات التواصل.

  عدد الساعات التطوعية.

  عدد الفرص المشارك بها.

  عدد األعضاء.

  تفاصيل الفريق: 

الساعات التطوعية
0

الفرص المشترك بها
0

عدد األعضاء
70 / 2

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية  /  تفاصيل الفريق

تفاصيل الفريق

عبدهللا سالم

تفاصيل الفريق

معلومات الفريق األساسية

حسابات التواصل
حساب تويتر

تفاصيل الفريق

أعضاء الفريق

الفرص المشارك بها

انجازات الفريق

اسم الفريق : فريق حياة

اسم الجهة التابع لها : وزارة الداخلية

مجال الفريق : صحي

أهداف الفريق : التطوع

المنطقة : الشرقية

المدينة : الخبر

قبول التسجيل : يقبل

تاريخ االنشاء : 12 / 02 / 2020

االنضمام الى الفريق
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18

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكــن للمســتخدم اضافة فريــق تطوعي 
عــن طريق:

  اختيار تبويب الفرق التطوعية.

  اختيار اضافة فريق تطوعي.

  ادخال بيانات الفريق.

.   اضغط على زر  

  اضافة فريق:

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية  /  اضافة فريق تطوعي

اضافة فريق تطوعي

شعار الفريق

اسم الفريق باللغة العربية *

عبدهللا سالم

اسم الفريق باللغة االنجليزية *

مجال الفريق *اسم الجهة التابع لها *

المدينة *المنطقة *

عدد األعضاء *

أهداف الفريق *

تاريخ االنشاء *

اختر مجال الفريق

اختر المدينةاختر المنطقة

yyy-mm-ddميالدي2

التالي الغاء

بيانات أعضاء الفريقحسابات التواصلبيانات الفريق
123
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19

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية  /  اضافة فريق تطوعي

اضافة فريق تطوعي

عبدهللا سالم

التالي الغاءالسابق XX

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية  /  اضافة فريق تطوعي

اضافة فريق تطوعي

عبدهللا سالم

التالي الغاءالسابق XX

بيانات أعضاء الفريقحسابات التواصلبيانات الفريق
123

بيانات أعضاء الفريقحسابات التواصلبيانات الفريق
123

  ادخال حسابات التواصل.

.   اضغط على زر  

    ادخال بيانات أعضاء الفريق.

.   اضغط على زر  
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20

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن للمستخدم االطالع على الفرق
المنظم لها كعضو أو قائد فريق.

  فرق أنت ) عضو - قائد ( بها:
المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث باسم الفريق

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية

الفرق التطوعية

نتائج البحث الغاء البحث

عبدهللا سالم

اضافة فريق تطوعي +

األمل

وزارة التـ...

تنمية...

وزارة الدا...

...
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

 الدعوات والطلبات الخاصة بالفرق:

يمكن للمستخدم االطالع على:

  الدعــوات القــادمــة مـن الفــرق

       وامكانية قبولها ورفضها.

  الطلبات المرسلة للفرق وحالة

        كل طلب. 
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22

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

  البحث - الدعوات والطلبات الخاصة بالفرق:

يمكن للمستخدم البحث باستخدام:

   امس الفريق. 

  نوع الطلب.

  حالة الطلب.

  تاريخ إنشاء الطلب ) من - إلى (.

البحث

بحث باسم الفريق

الكل

نتائج البحث الغاء البحث

بحث متقدم

نوع الطلب

الكل

تاريخ انشاء الطلب (من - إلى)حالة الطلب

Y-MM-DDY-MM-DDمن

التحكم بطريقة العرض

2022 / 09 / 10

فريق السد
دعوة من جهة

موافق

بحث متقدم

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  الطلبات والدعوات  /  الفريق

الفريق
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

 الدعوات والطلبات الخاصة بالجهات:

فــي حالــة الجهات يوجــد فقط دعوات 
مــن الجهــة للمتطــوع وال يوجــد طلبات 

يمكــن للمســتخدم االطالع عليها:

الدعــوات المســتلمة مــن الجهــة مــع 
أو رفضهــا وعــرض  امكانيــة قبولهــا 

التفاصيــل.

نتائج البحث الغاء البحث

ميالد

وزارة الداخلية
موافق

بحث متقدم

عبدهللا سالم

الرئيسية  /  الدعوات والطلبات /  الجهات

الجهات

نوع الترتيبالترتيب بواسطة

انسحاب من الجهة

عرض         50       من 3 1

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن للمستخدم البحث باستخدام:

  اســـم الجهة. 

  حالة الدعوة.

  تاريخ إنشاء الدعوة ) من - إلى (.

 البحث - الدعوات والطلبات الخاصة بالجهات:

نتائج البحث الغاء البحث

ميالد

وزارة الداخلية
موافق

بحث متقدم

عبدهللا سالم

الرئيسية  /  الدعوات والطلبات /  الجهات

الجهات

نوع الترتيبالترتيب بواسطة

انسحاب من الجهة

عرض         50       من 3 1

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكــن للمســتخدم االطــالع علــى الفرص 
التطوعية:

  تاريخ االرسال. 

  النوع.

  امس الفرصة.

  حالة الدعوة.

  الفرتة. 

 الدعوات والطلبات الخاصة بالفرص التطوعية:
المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية  /  الدعوات والطلبات  /  الفرص التطوعية

الفرص التطوعية

عبدهللا سالم

من 01-12-2022 إلى 2022-12-04

2022 / 10 / 10

توزيع مياه
مقبولة

دعوة انضمام لفرصو كمتطوع

2022 / 10 / 10

تنظيم الحشود
رفضقبول

دعوة انضمام لفرصو كمتطوع

البحث

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن للمستخدم البحث باستخدام:

  التاريخ.

  النـــــوع.

  امس الفرصة. 

  حالة الدعوة.

 البحث - الدعوات والطلبات الخاصة بالفرص التطوعية:
المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

الصفحة الرئيسية  /  الدعوات والطلبات  /  الفرص التطوعية

الفرص التطوعية

عبدهللا سالم

من 01-12-2022 إلى 2022-12-04

2022 / 10 / 10

توزيع مياه
مقبولة

دعوة انضمام لفرصو كمتطوع

2022 / 10 / 10

تنظيم الحشود
رفضقبول

دعوة انضمام لفرصو كمتطوع

البحث

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكــن للمســتخدم االطــالع علــى الجهات 
الموفــرة للفــرص التطوعية.

  الجهات:

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  الجهات

الجهات

جمعية التنمية األهلية بالشميسي
الرياض ( منطقة الرياض )

عرض

مركز التأهيل الشامل لالناث بالملز
الرياض ( منطقة الرياض )

عرض
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28

حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

الجهــات  علــى  االطــالع  للمســتخدم  يمكــن 
التطوعيــة: للفــرص  الموفــرة 

  امس الجهة. 

  حالة الدعوة.

  تاريخ إنشاء الدعوة ) من - إلى (.

  البحث المتقدم - الجهات:

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  الجهات

الجهات

بحث متقدم

اختر المنطقة اختر القطاع

نتائج البحث الغاء البحث

ال يوجد مدن لهذه المنطقة حاليًا

الكل اختر المجاالت

المدينةالمنطقةنوع القطاع

المفضلةالمجاالت

جمعية التنمية األهلية بالشميسي
الرياض ( منطقة الرياض )

عرض

مركز التأهيل الشامل لالناث بالملز
الرياض ( منطقة الرياض )

عرض
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمت عرض التفاصيل التالية:

  الساعات التطوعية. 

  عدد المتطوعيـــــــــن.

  الفرص التطوعيـــــة:

          امس الفرصة.

          تاريخ بداية الفرصة.

          تاريخ نهاية الفرصة.

          حـــــالـــــة الفـــــرصـــــة.

 روابط للجهات التابعة لهذه الجهة.

  ملعومات التواصل.

  تفاصيل الجهة:
بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  الجهات المتوفرة للفرص التطوعية  /  تفاصيل الجهه

تفاصيل الجهه

الساعات التطوعية

بيانات االتصالالفرص التطوعية
جمعية التنمية األهلية

بالشميسي

https://goo.gl/maps/Ai
Gomp7a4j8ATyhK9

20324

Shamisitanmyeeh
gmail.com@ 

إسم الفرصة

تحديثات بيانات العوائل التابعة للجمعية

توصيل السالت الغذائية للمحتاجين

توزيع بطاقات العثيم على المحتاجين

التسويق لمبادرات الجمعية

تجهيز وتوزيع الكسوة المدرسية

2022-09-25

2022-09-25

2022-09-15

2022-09-01

2022-08-25

2022-10-04

2022-10-04

2022-09-23

2022-09-10

2022-08-31

منتهية

منتهية

منتهية

منتهية

منتهية

تاريخ بداية
الفرصة

تاريخ نهاية
الفرصة

حالة
الفرصة

الفرصمتطوع

20324098
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

ــار اعــدادات  يمكــن للمســتخدم اختي
االســتخدام:

  إعدادات األلــــوان. 

  إعدادات اإلضاءة.

  إعدادات الخـــــــط.

  إعدادات أخــــــــرى.

  اعدادات االستخدام:

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

اعدادات اإلضاءةاعدادات االستخدام
اعدادات األلوان

اعدادات اإلضاءة

اعدادات الخط

اعدادات أخرى

اعدادات االستخدام
اعدادات األلوان

اعدادات اإلضاءة

اعدادات الخط

اعدادات أخرى

اعدادات االستخدام
اعدادات األلوان

اعدادات اإلضاءة

اعدادات الخط

اعدادات أخرى

اعدادات االستخدام
اعدادات األلوان

اعدادات اإلضاءة

اعدادات الخط

اعدادات أخرى

حجم الخط

صغير

اعدادات الخط

اعدادات أخرى

تكبير المؤشر

تعليم الروابط

الناطق الصوتي

نوع الخط

cairo

اعدادات األلوان
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

يمكن للمستخدم اختيار اللغة:

  العربيـــــــة. 

  اإلنجلزيية.

  تغيري اللغة:
المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

بحث باسم الفريق

بحث متقدم

الصفحة الرئيسية  /  الفرق التطوعية

الفرق التطوعية

نتائج البحث الغاء البحث

عبدهللا سالم

اضافة فريق تطوعي +

األمل

وزارة التـ...

تنمية...

وزارة الدا...

...
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

  تعديل الحساب:

الحســاب  تعديــل  للمســتخدم  يمكــن 
الخــاص بــه مثــل:

  تعديل البيانات الشخصية:

          الصورة الشخصية.

          رقم الجوال.

          رقم جوال الطوارئ.

          المنطقة.

          المدينة.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

البيانات الشخصية

البريد اإللكتروني

كلمة المرور

بيانات التواصل اإلجتماعي

المستوى العلمي

اهتمامات التطوع

معلومات طبية

رقم الهوية:
االسم بالكامل:

االسم األول:
االسم الثاني:
االسم األخير:

تاريخ الميالد الميالدي:
تاريخ الميالد الهجري:

الجنس:
الجنسية:

الحالة االجتماعية:

رقم الجوال *

المنطقة *

رقم جوال الطوارئ

المدينة *

حذفتعديل الصورة

الصفحة الرئيسية  /  تعدل الحساب الشخصي

تعديل الحساب الشخصي

@

حفظ
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

تعديل الحساب الشخصيتعديل الحساب الشخصي

البيانات الشخصية

كلمة المرور

بيانات التواصل اإلجتماعي

المستوى العلمي

اهتمامات التطوع

معلومات طبية

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

إعادة كلمة المرور الجديدة

حفظ

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

تعديل الحساب الشخصي

البيانات الشخصية

كلمة المرور

بيانات التواصل اإلجتماعي

المستوى العلمي

اهتمامات التطوع

معلومات طبية

3  بيانات التواصل االجتماعي:2  تعديل البيانات الشخصية:

تعديل الحساب الشخصي

حساب تويتر  (اختياري)

حساب يوتيوب  (اختياري)

حساب فيس بوك  (اختياري)

حساب لينكد ان  (اختياري)

حساب انستقرام  (اختياري)

حساب تويــــــــــــــــخب.

حساب فيسبوك.

إدخال كلمة المرور الحاليـــــة.

إدخال كلمة المرور الجديدة.

حساب يوتيـــوب.

حساب لينكد إن.

حساب انستقرام.

حفظ

إعادة كلمة المرور الجديدة.
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

تعديل الحساب الشخصيتعديل الحساب الشخصي

البيانات الشخصية

كلمة المرور

بيانات التواصل اإلجتماعي

المستوى العلمي

اهتمامات التطوع

معلومات طبية

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

تعديل الحساب الشخصي

البيانات الشخصية

كلمة المرور

بيانات التواصل اإلجتماعي

المستوى العلمي

اهتمامات التطوع

معلومات طبية

4

تعديل الحساب الشخصي

المهارة العملية في المجال التطوعي

اضافة مهارة

الساعات اليومية المتاحة للتطوع

حفظ

اختر المهارة

التخصص.المؤهل العلمي.

المستوى العملي.

السرية الذاتية.

قطاع العمل.

اللغات.

المهنة.

درجة إتقان اللغة.

سنوات الخربة.

المؤهل.

المؤهل العلمي

المستوى العلمي

التخصص

سنوات الخبرةالمهنة

قطاع العمل

جمعية أهلية

السيرة الذاتية

Choose FileNo File Chosen

9عمل حر

المستوى العملي

اهتمامات التطوع:5المستوى العلمي:

المعلومات الطبية.إضافة مهارات.الساعات اليومية المتاحة للتطوع.

احتياجات خاصة.األمراض المزمنة.اختيار فصيلة الدم.

اضافة مهارة
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

  سجل المتطوع:

ســجل  إلــى  الدخــول  للمســتخدم  يمكــن 
علــى: واالطــالع  المتطــوع 

  إمكانية عرض الفرص المنجزة فقط.

  إمكانية طباعة سجل المتطوع.

  إمكانية طباعة شهادة التطوع العامة.

  صورة المتطوع.

  الفرص التطوعية المشارك بها:

            صورة الفرصة.

            امس الفرصة.

            المنطقة.

            المدينة.

            الحالة.

            التاريخ.

   عدد الســاعــات التـطوعيــة.

   عدد الفرص المشارك بها. 

   عدد الشــهادات المـنــجــزة.

  عدد الساعات التطوعية.

  تقيمي الفرصة.

  طباعة الشهادة.

  االنسحاب من الفرصة.

  رابط عرص الفرصة.

  مشاركة االفرصة.

عبدهللا سالمعبدهللا سالم

عرض

بحث متقدم

ميالدي

نتائج البحث الغاء البحث

بحث متقدم

األعوام

الكل

124
الساعات التطوعية

4
الفرص التطوعية المنجزة

1
الفرص التطوعية القائمة ي و

... تنظيف مسجد

0 قادمة

الرياض
0000000

الساعات التطوعية7أكتوبر   

انسحاب

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية   /  سجل المتطوع

طباعة شهادة التطوع العامةطباعة سجل المتطوعسجل المتطوع

جز م ي و رص

... توزيع مياه

0 بدأت

نجران
0000000

الساعات التطوعية7أكتوبر   

م ي و رص

فرصة تجربة

12 منتهية

نجران
0000000

الساعات التطوعية7أكتوبر   

عرض

...
التفاصيل

الفترات المسجلة
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

  بنك األفكار:

يمكن للمستخدم:

  البحث عن األفكار. 

  اضافة فكرة.

  االطالع على األفكار الموجودة:

          صورة الفكرة.

         امس الفكرة.

         امس المتطوع صاحب الفكرة.

عرض         50       من 3 1

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

البحث

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  بنك األفكار

اضافة فكرةبنك األفكار +

تطوع عام
علي خالد علي

2 1

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي
ة
ي

تطوع األيتام
كريم السيد

24 2

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي
ة
ي

تطوع للطالب
محمد أحمد

24 2

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي
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حقــوق الطبــع محفوظــة لــوزارة المــوارد 
الـبــشـريـة والـتـنـمــيـة االجـتـمـاعـيـة 2022

دليل المتطوع

  البحث - بنك األفكار:

يمكن للمستخدم البحث باستخدام:

  امس الفكرة. 

  مجال الفكرة.

  المنطقة المقرتحة.

  أفكاري.

  األفكار المفضلة.

عرض         50       من 5 1

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  بنك األفكار

اضافة فكرةبنك األفكار +

1

تطوع عام
علي خالد علي

2 1

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي
ة
ي

تطوع األيتام
كريم السيد

24 2

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

5 من 50 عرض

ة
ي

تطوع للطالب
محمد أحمد

24 2

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بحث متقدم

الكل

نتائج البحث الغاء البحث

المنطقة المقترحةمجال الفكرة

البحث

بحث متقدم

أفكاري

األفكار المفضلة

الكل
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دليل المتطوع

  تفاصيل الجهة:

يمكــن للمســتخدم اضافــة فكــرة عــن طريــق النقــر 
علــى ايقونــة  ثم ادخال التالــي:

  عنوان الفكرة.

  مجال الفكرة.

  المنطقة المقرتحة.

  المدينة.

  الجهات المعنية.

  المدة المقرتحة للفكرة باأليام.

  وصف الفكرة.

  األهداف الي تحققها الفكرة.

  اختيار إمكانيةالنشر للمتطوعين.

 اختيار إمكانية العرض بامس المتطوع.

المنصة  الوطنيــــــة
للعمــــــل  التطوعي

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

عبدهللا سالم

الصفحة الرئيسية  /  بنك األفكار  /  اضافة فكرة

اضافة فكرة

مجال الفكرة *عنوان الفكرة *

النشر للمتطوعين

العرض بإسمي

المدينة *المنطقة المقترحة *

ال يوجد مدن لهذه المنطقة حاليًا

1

المدة المقترحة للفكرة (أيام) *الجهات المعنية *

األهداف التي تحققها الفكرةوصف الفكرة *

حفظ
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دليل المتطوع

  تسجيل الخروج:

ــار اعــدادات  يمكــن للمســتخدم اختي
االســتخدام:

  الضغط على االمس أعلى الصفحة.

  اختيار تسجيل الخروج.

بنك األفكارالجهاتدعوات وطلباتالفرص التطوعية الفرق التطوعية

نتائج البحثبحث متقدم الغاء البحث

الصفحة الرئيسية  /  الجهات

الجهات

ااألألفكاالجهات بنكك ق التططططططوععية

عبدهللا سالم

سجل المتطوع

تعديل الحساب

تسجيل الخروج



نهاية الدليل اإلرشادي
نسعد بتواصلكم معنا عر حساباتنا
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