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مقدمة : 

يعــد مجــال العمــل التطوعــي مــن أهــم وأكــر املجــاالت امللحــة 

للجامعــات، وذلــك بحكــم طبيعــة عمــل الجامعــات وأهدافها ورســالتها 

ودورهــا املؤثــر يف املجتمعــات وقدرتهــا عــى معالجــة قضايــا املجتمــع 

ــاب  ــج الط ــول وتخري ــس يف قب ــا الرئي ــة إىل دوره ــي، باإلضاف املح

ــط  ــة ترتب ــاد جه ــا إيج ــم عليه ــذي يحت ــر ال ــي، األم ــث العلم والبح

تنظيميــا بــاإلدارة العليــا يف الجامعــة، لتكــون مبثابــة الــذراع التــي 

ــام  ــل مه ــا يف تفعي ــام بوظيفته ــا القي ــن خاله ــة م ــتطيع الجامع تس

ــا.  العمــل التطوعــي وتحقيــق أهدافه

وبالنظــر إىل واقــع جامعــة املجمعــة بصفتهــا جامعــة وطنيــة, معنيــة بالعمــل عــى بــذل 

الجهــد واســتقصائه يف عمليــة تنميــة املجتمــع, وصــوالً إىل تحقيــق متطلبــات مجتمــع املعرفــة, 

انطاقــاً مــن الرؤيــة الوطنيــة يف هــذا الشــأن, نجــد أنهــا وباإلضافــة إىل إنجازاتهــا يف جانــب 

وظيفتهــا التعليميــة والبحثيــة, مل تغفــل عــن الوظيفــة املجتمعيــة املطلوبــة منهــا, حيــث 

نشــطت الجامعــة مــن خــال جهاتهــا املعنيــة يف تقديــم الخدمــات املوجهــة نحــو تطويــر املجتمــع 

وتنويــره, وذلــك مــن خــال الربامــج األكادمييــة واملهنيــة والتدريبيــة والتثقيفيــة, األمــر الــذي 

أســهم يف تحقيقهــا للعديــد مــن اإلنجــازات النوعيــة يف هــذا الجانــب.

ــا  ــم عمله ــم أن يتس ــذي يحت ــر ال ــتمرار األم ــز باس ــن التمي ــث ع ــة تبح ــون الجامع ولك

باملراجعــة الدامئــة بقصــد التطويــر, وألن التميــز والجــودة يف األعــال يســتدعي االتجــاه أكــر 

نحــو التخصــص الدقيــق, قامــت الجامعــة بإنشــاء مركــز العمــل التطوعــي, ليتــوىل إدارة ملــف 

التطــوع يف الجامعــة ونطاقهــا الجغــرايف بشــكل متخصــص بهــدف تطويــره وذلــك مــن حيــث 

ــة  ــادرات والخطــط التطويري ــم املب ــع وتقدي ــل الواق ــؤرشات وتحلي ــاء امل ــق وبن الرصــد والتوثي

لربامــج العمــل التطوعــي. 

ــذا  ــاء ه ــة ببن ــت الجامع ــاء قام ــرار اإلنش ــدور ق ــد ص ــل بع ــذا العم ــة ه ــتكاالً ملأسس واس

الدليــل التنظيمــي الــذي يبــن األســس التنظيميــة ألنشــطة وبرامــج مركــز العمــل التطوعــي 

ــرايف. ــا الجغ ــة، ونطاقه بالجامع
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الباب األول
تنظيم املركز واختصاصاته
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املادة )1( التعريفات:

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات التاليــة أينــا وردت يف هــذا الدليــل املعــاين املبينــة أمامهــا مــا مل يقتــض 

الســياق خــاف ذلــك:

الجامعة : جامعة املجمعة.  

الرئيس :  رئيس  جامعة املجمعة.

املرصد : مرصد املسؤولية االجتاعية بجامعة املجمعة .

املركز : مركز العمل التطوعي بجامعة املجمعة

الدليـل :  الدليل التنظيمي ملركز العمل التطوعي بجامعة املجمعة .

املادة: )2( : 

يُشكل مركز العمل التطوعي بجامعة املجمعة ، وفقاً ألحكام ومواد هذا الدليل.

املادة )3(: األسس واملنطلقات:

ينطلق املركز من عدد من األسس واملنطلقات والركائز ، وهي عى النحو التايل: 

1- التنظيات الوطنية التي تخصل عمل التطوع. 

2- هــدي الرشيعــة اإلســامية الغــراء، وترجمــة لتطلعــات القيــادة الرشــيدة يف التطــوع والعمــل 

التطوعــي.

3- دور الجامعــــات يف ايجــــاد رشاكــــة حقيقيــــة مــــع املؤسســــات املجتمعية لدفــــع مسـيـــرة العمــــل 

التطوعــي.. 

4- رؤية اململكة العربية السعودية )2030( يف بناء مؤسسات داعمة للعمل التطوعي. 

5- رؤيــة ورســالة وقيــم جامعــة املجمعــة وفقــاً للخطــة االســراتيجية لجامعــة املجمعــة ومــا تضمنتــه 

بتشــجيع ودعــم التطــوع.
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املادة )4( : االرتباط التنظيمي واإلداري:

يرتبــط مديــر املركــز مبــارشة باملــرشف عــى املرصــد ، ويتــوىل األرشاف واملتابعــة لجميــع أعــال 

ونشــاطات املركــز اإلداريــة واملاليــة والفنيــة وفقــاً لألنظمــة واللوائــح.

يكــون للمركــز مــرشف تنفيــذي، يتــم ترشــيحه مــن وكيــل الجامعــة، يتــم اختيــاره مــن املؤهلــن مــن 

ــة  ــام، قابل ــدة ع ــه مل ــة بتكليف ــس الجامع ــن  رئي ــرار م ــدر ق ــعودين ، ويص ــن الس ــة م منســويب الجامع

ــد. للتجدي

يتــوىل املــرشف عــى املركــز : إدارة شــؤونه الفنيــة ومتابعــة تنفيــذ خطتــه التشــغيلية ومــا يرتبــط بهــا 

مــن خطــط لوحداتــه, وإعــداد تقاريــره وفــق اللوائــح واألنظمــة. 

املادة )5( : رؤية املركز ورسالته وقيمه وأهدافه : 

أ( رؤية املركز: 

الريادة يف تطوير وتنمية املارسات الفاعلة يف مجال التطوع. 

ب( رسالة املركز:

يســعى مركــز التطــوع لتعزيــز دور الجامعــة يف املجتمــع مــن خــال تفعيــل وإرشاك املتطوعــن، وتنفيذ 

املبــادرات والفــرص التطوعية.

ت( قيم املركز: 

• العمل بروح الفريق.

• التميز.

• التحسن املستمر.

ث( أهداف املركز:

1. تطوير وإثراء املعرفة يف مجال التطوع كمرتكز للتنمية املستدامة يف املجتمع.

2. العمل عى تفعيل مارسة التطوع لدى منسويب الجامعة.

3. العمــل عــى تفعيــل املبــادرات التطوعيــة مــن خــال الرشاكــة مــع مؤسســات القطاعــن الحكومــي 
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ــة.   ــات ذات العاقــة يف الجامع ــع الجه ــدين، وبالتنســيق م ــع امل والخــاص، ومؤسســات املجتم

ــرص  ــادرات والف ــال املب ــن خ ــع م ــوع يف املجتم ــز التط ــة لتعزي ــول العلمي ــع الحل ــاهمة يف وض 4. املس

ــع. ــتدامة يف املجتم ــة املس ــق التنمي ــي تحق ــة الت التطوعي

5. تنميــة املهــارات والقــدرات الذاتيــة لــدى منســويب الجامعــة مــن )الجنســن( واســتثارها يف التطــوع، 

وذلــك بالتكامــل مــع كافــة قطاعــات الجامعــة ذات العاقــة.

6. تأصيل أوارص التعاون مع جهات التطوع عى املستوى الخليجي والعريب والعاملي.

ج( مهام واختصاصات املركز:  

ــرح  ــال اق ــن خ ــا، م ــة وخارجه ــل الجامع ــة داخ ــرص التطوعي ــم الف ــر وتصمي ــى تطوي ــل ع 1. العم

املبــادرات املبنيــة عــى الرصــد واملتابعــة بالتكامــل مــع جهــات الجامعــة، وفــق رؤيتهــا االســراتيجية. 

2. إرشاك مستدام للمتطوعن من داخل الجامعة وخارجها.

3. رصــد أنشــطة التطــوع التــي تنفذهــا الجامعــة مــن أجــل إخضاعهــا للتقييــم وفــق معايــر محــددة 

بهــدف تطويرهــا. 

4. نرش ثقافة التطوع يف الجامعة وإثرائها. 

5. العمــل عــى تبنــي إجــراء دراســات معمقــة حــول التطــوع مــن جميــع جوانبــه، وذلــك بالتنســيق مــع 

الجهــات ذات العاقــة يف الجامعــة. 

6. العمــل عــى تفعيــل جانــب املؤمتــرات والنــدوات واملحــارضات وورش العمــل بالتنســيق مــع الجهــات 

ذات العاقــة يف الجامعــة.

املادة )6( : الهيكل التنظيمي والوحدات اإلدارية: 

مركز العمل التطوعي

مجلس املركز

وحدة املبادرات وحدة التطوير وحدة التواصل وحدة املتابعة
وحدة 

منسقي التطوع
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تتكون وحدات املركز وفقاً ملا يي : 

1-  وحدة املبادرات التطوعية: 

ــا  ــة فيه ــرص التطوعي ــر الف ــم وتطوي ــط تصمي ــة وتخطي ــادرات التطوعي ــاق املب ــاء إط ــوىل بن وتت

ــرص. ــذ الف ــيق لتنفي والتنس

2- وحدة منسقي التطوع:

هي وحدة تعنى بالتواصل مع منسقي مركز التطوع يف جهات الجامعة املوفرة للفرص التطوعية.

3- وحدة املتابعة: 

ــر  ــة وتطوي ــا. ومراجع ــادرات وتقييمه ــة واملب ــرص التطوعي ــذ وأداء الف ــى تنفي ــوىل اإلرشاف ع وتت

األداء. والقيــام بالدعــم والتحفيــز، وتقييــم الخدمــات التطوعيــة وأداء املتطوعــن. 

4- وحدة التواصل:

تتــوىل نــرش ثقافــة التطــوع يف الجامعــة واإلعــان عــن الفــرص التطوعيــة واملبــادرات. والقيــام بالفرز 

واالختيــار مــن املتقدمــن للتطــوع وتســجيل املتطوعــن واالتفــاق معهــم. القيــام بالتخطيــط لتكريــم 

وتقديــر املتطوعــن والجهــات وتنفيــذ خطــة التكريــم.

5- وحدة التطوير: 

تتــوىل بالقيــام بالدراســات واألبحــاث املتعلقــة بالتطــوع. وتحديــد االحتيــاج التدريبــي للمتطوعــن، 

ووضــع خطــط التدريــب، وتقديــم التوجيــه الــازم حــول بيئــة التطــوع. 

املادة ) 7 ( : املوارد والنفقات املالية للمركز :

يقــوم عمــل املركــز عــى التطــوع مــن خــال تنفيــذ الــرشاكات التطوعيــة الداعمــة 

ــة  ــود ميزاني ــن بن ــة ضم ــا تخصصــه الجامع ــع م ــراد، م ــات واألف ــع الجه لربامجــه وأنشــطته م

ــة. ــراءات النظامي ــق االج ــة وف الجامع
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الباب الثاين
أحكام عامة
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املادة ) 8 (:

يصــدر هــذا الدليــل بقــرار مــن الرئيــس، ويعــد املرجــع واملنظــم ألعــال مركــز العمــل التطوعــي بجامعة 

. املجمعة 

 املادة ) 9 (:

يعمل بهذا الدليل فور صدور قرار اعتاده، ويلغي كل ما يتعارض معه.

املادة )10 (:

يقــوم املركــز بالتنســيق مــع وكاالت الجامعــة وكلياتهــا و عاداتهــا وإدارتهــا كل فيــا يخصــه، وتتعــاون 

كافــة قطاعــات الجامعــة مــع املركــز لتحقيــق أهدافــه وفقــاً ألحــكام ومــواد هــذا الدليــل . 

املادة )11(:

ــال  ــه خ ــا يخص ــز كل في ــدات املرك ــل وح ــة لعم ــد اإلجرائي ــد القواع ــة تحدي ــل الجامع ــوىل وكي يت

ــل. ــذا الدلي ــاد ه ــخ اعت ــن تاري ــاً م ــن يوم ثاث

املادة ) 12 (:

تتــوىل لجنــة التنظيــم والتطويــر اإلداري بالجامعــة بالتنســيق مــع وكالــة الجامعــة تقييــم هــذا الدليــل 

يف ضــوء امللحوظــات واملرئيــات التــي تــرد بعــد تطبيقــه مــدة عــام مــن تاريــخ اعتــاده ومــن ثــم رفــع 

مــا تــراه ملديــر الجامعــة للتوجيــه حيــال ذلــك. 

املادة ) 13 (:

يجوز تعديل أو إضافة أو إلغاء أي من مواد هذا الدليل بعد موافقة رئيس الجامعة.


