




  ]عنوان املستند[

  

 

1 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 

 

 

 

 

 للعمل التطوعيالدليل التنظيمي 

 التعليم العام لطالبات

 هـ  1439/1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية السعودية لمملكةا

 وزارة التعليم

 وكالة األداء التعليمي

 اإلدارة العامة للنشاط
 

 



  ]عنوان املستند[

  

 

2 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ]عنوان املستند[

  

 

3 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 كلمة معالي وزير التعليم

 

نهضة تنموية معاصرة جتمع بني األصالة واملعاصرة،  اململكة العربية السعودية تشهد  

التعليمية والصحية واالجتماعية وحدثت تطورات سريعة وكبرية يف مجيع اخلدمات 

وغريها.  وهذا األمر اقتضى تكاتف اجلهود من اجلميع مؤسسات وأفراد لإلسهام يف 

 تنمية اجملتمع .

ومسرعًا  لقطاع احلكومي والقطاع اخلاصهود امكماًل جليأتي العمل التطوعي و  

 ،جتماعي للوننعملية النمو واالزدهار ومساهمًا يف دفع عجلة التقدم االقتصادي واالل

 .تطورهواجتماعية أساسية يف بناء اجملتمع  فالتطوع ركيزة

 ، وقـد همتجـذر يف هـذا الـونن ويف أبنا ـ     العمل التطـوعي هلل احلمد بأن و وحنن موقنون 

ومكــان، ويف  ومتعــددة حســت احتيــام كــل زمــان   منــذ القــدم أًــكااًل  تل ــة اختــذ 

 خطـ   يف مكانتـه  لـه أصـب    حتـى  عيالتطو العمل-رعاها اهلل–ًجعت الدولة  أيامنا

ألــف إىل  11إىل رفــع عــدد املتطــوعني مــن   2030رؤيــة اململكــة ، كمــا هــدفت التنميــة

 .مليون متطوع

ولذلك أولت وزارة التعليم األهمية لتنشئة الطالب والطالبات على م هوم العمل     

كان من ، لذا التطوعي واملساهمة فيه ب عالية، واالست ادة من ناقاتهم لن ع اجملتمع

إصدار األدلة املنظمة للعمل التطوعي لتكون منطلقًا لتح يز أبنا نا الطالب األهمية 

عود بالن ع عليهم وعلى منظم ي حتت إًراف تربوي على األعمال التطوعية لباتاوالط

 ووننهم. جمتمعهمعلى مدارسهم و

 

 وزير التعليم                                                                          

 د. أمحد بن حممد العيسى                                                                                         
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 ملقدمةا
 

قــال اهلل تعــاىل يف حمكــم  ،أكــد الــدين ايســالمي علــى أهميــة العمــل التطــوعي   

طَ َ ننن   ط﴿كتابـــه  نننَّ اطلَنننَشايطاٌ ينننَيطَ ننن َ َّ  ًَ نَ َيَ ط َاطقـــال تعـــاىل و 158البقـــرة  ﴾َوَمنننَطََََّننن عننن و  ﴿َو
َُ ي  ننَ ططيَنن  ﴿:وقــال 2  املا ــدةواٌتقننَ﴾ط﴾طاٌبننَّط  ن  ْ واط ْ واطَواَ ب نن َاطَواَاننا  ََُ ع نن َاطا طنَما نن ََ َأينَُّهن طاٌيننَني

َاَط ََّطٌََع ي  َ طَن َفَ ح  َاطاٌََخ نَ على االستباق يف اخلـريات   وجاء احلث 77 سورة احلج﴾ططَوالَنَع  

ََّاَتط﴿طلَ :تعاىل يف قوله عامة  َاطاٌََخ نَ َاطيََأَتطَ     طاٌ يي طَجَم ع ن ططۚ  َاَتَبق    َ طَم طََ   ََ َإايطاٌ ينَيططۚ  َأَي
يَّ ﴾طططَ َ   ط َْ ، واالسـتباق أي االبتـدار باملسـابقة وهـو أبلـ       148سـورة البقـرة       لِّطَ َيٍءطَق

 .من األمر باملسارعة

إضــافة  ات،ة للمجتمعـ تكمـن أهميـة العمـل التطـوعي يف إبــراز الصـورة اينسـاني      و   

العمل التطوعي أحـد األنشـطة الـق يقـوم بهـا      ف، ألممعلى مدى تقدم ا إىل أنه مؤًر

اينســان خــالل حياتــه نواعيــًة دون إجبــارإ مــن أحــد، إه ينبــع مــن داخلــه ألنــه يريــده     

 .  ويريد مد يد العون واملساعدة لآلخرين 

ا يك ــل وجــود التضــامن ق األفــراد  ــاهوأو األعمــال التطوعيــة أخــالقوتعكــ      

والتعاون بني أفراد اجملتمع الواحد، كما أّنها تؤكـد أيضـًا علـى حتمـل املسـؤولية،      

طأ فع هن طٌ ان  )صـلىى اهلل عليـه وسـلىم    نيبَّ قال الـ  رمحـه   -حسَّـنهه األلبـاني    (ً نَّطاٌاين   

سلم املسلم أخو امل )قال صلى اهلل عليه وسـلم  و(، 3289)يف صحي  اجلامع  -اهلل 

أخرجــه ( حاجتــه  يفكــان اهلل  حاجــة أخيــه  يفمــن كــان و ، يظلمــه وال يســلمهال

 .(4/338البخاري)

ويــأتي )الــدليل التنظيمــي للعمــل التطــوعي لطالبــات التعلــيم العــام( لتنظــيم العمــل       

ــتمل علــــى  ــه   التطــــوعي، ويشــ ــه وأهدافــ ــل التطــــوعي وأهميتــ ــوم العمــ األدوار و م هــ

 .  ل التطوعيللعموأهم الضواب   واملسؤوليات

 نسأل اهلل تعاىل أن يبارك يف هذا العمل وأن يتقبل جهود املتطوعني املخلصني.
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 احملتوياتفهرس 

 

 كلمة معالي وزير التعليم -

 املقدمة -

 .مصطلحات الدليل -

 فهرس احملتويات -

 العمل التطوعي فلس ة   ال صل األول 

 العمل التطوعيم هوم  -

 اهلدف العام -

 التطوعي  لعملالت صيلية ل هدافاأل -

 ال ئة املستهدفة -

 العمل التطوعي مبادئ  -

 للطالبة أهمية العمل التطوعي -

 للمجتمع أهمية العمل التطوعي -

 

 واملسؤوليات  دوارألا ال صل الثاني 

 إدارات وأقسام النشاط بايدارات التعليمية دور -

 دور املدرسة  -

 نادي العمل التطوعي باملدرسة -

 مل التطوعي باملدرسةمهام اللجنة ايًرافية لنادي الع -

ًروط اعتماد الربامج واملشاريع التطوعية بنادي العمل التطوعي  -

 املدرسةيف 

 ميزانية نادي العمل التطوعي  -
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 ًروط مشرفة نادي العمل التطوعي يف املدرسة  -

 دور مشرفة نادي العمل التطوعي -

 ًروط عضوية نادي العمل التطوعي -

 دور عضو نادي العمل التطوعي -

 ادي العمل التطوعيحقوق عضو ن -

 علماتدور امل -

 دور الشركاء -

 دور األسرة -

 

 جماالت العمل التطوعي :ال صل الثالث

   اجملال اينساني.-أ

 .اجملال البيئي-ب

 

 التعليم العامضواب  العمل التطوعي يف  ال صل الرابع 

 الضواب  العامة للعمل التطوعي -أواًل

 درسةضواب  خاصة بتن يذ األنشطة خارم امل -ثانيًا

 .ةرير اخلتامياوالتقالستمارات امناهم 
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 مصطلحات الدليل 

 

 .التعليم وزارة  :الوزارة 
 

 املقــررات  ونظــام القــر ن وحت ــي  والثــانوي، واملتوســ ، االبتــدا ي، التعلــيم :العيي   التعليي  

 أجنبيًا. أو أهليًا أو حكوميًا كان سواء والنظام ال صلي،

قــوم بــه الطالبــة تســهم بــه يف خدمــة جمتمعهــا دون توقــع  أي نشــاط فكــري أو بــدني تالتطييو   

 مقابل لذلك.

يدارة وتنظــيم األعمــال التطوعيــة    هــدفي نــادي للعمــل التطــوعي املدرســي    التطييو:  النيي    

 ، حست املواص ات واالًرتانات احملددة يف هذا الدليل.وخارجها داخل املدرسةللطالبات 

ات املدرسـة مـن املعلمـات املتميـزات يف إدارة العمـل      إحـدى منسـوب   ن    العمي  التطيو:     ةمشرف 

 التطوعي وتنطبق عليها الك ايات الالزمة.

   كل نالبة لديها عضوية يف نادي العمل التطوعي يف املدرسة.:ضو ن    العم  التطو:  

التعــاميم واللــوا   واألدلــة واألنظمــة الصــادرة مــن وزارة التعلــيم أو اجلهــات    اللييوا و ألاظنةميية   

الرمسية يف اململكة العربية السعودية الق تنظم العمل التطوعي وتضـب  مشـاركات الطلبـة    

 يف التعليم العام داخليًا أو خارجيًا.

 هي املدة الزمنية للعمل التطوعي للطالبة.الس :ة التطو: ة   

هــذه ســتعداده لتحمــل نتــا ج إقــرار ال ــرد  ـا يصــدر عنــه مــن أفعـالإ، وا  االجتم : يية   املسيوألل ة 

عرِّفهـا معجـم العلـوم االجتماعيـة علـى      وي .بالتزاماتـه االجتماعيـة   الوفـاء علـى   تـه قدر و ،األفعال

ــوق        ــة احلقـ ــؤولية االجتماعيـ ــوم املسـ ــمن م هـ ــات، ويتضـ ــروط وواجبـ ــا ًـ ــر وهلـ ــة أمـ ــا  تبعـ أنهـ

  .والواجبات

 عضــو نــادي العمــل التطــوعي  علــى تطــوع املوافقــة متــت عالقــة رمسيــة هات جهــة أيالشييرء    

 .لديها

 

 

 



  ]عنوان املستند[

  

 

8 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 الفص  اظألل  فلسفة العم  التطو:  

  العم  التطو:  مفهو 

الــق تن ــذ   التطوعيــة يقصــد بــه كــل ال عاليــات والــربامج واألنشــطة واملشــروعات الطالبيــة   

عمـل   وهـو  ،داخـل املدرسـة أو خارجهـا   سـواء   هـذا الـدليل    وجـت  مـنظم  برنـامج  إنـار  ضمن

 مقابل له.مادي  توقع عا دتال  يف اجملتمع الدوره انابع من إدراكه ةللطالب اختياري

 اهلدف الع     
 

ز حـت العمـل التطـوعي    التعلـيم العـام وتعزيـ    نالبـات تنمية املسؤولية االجتماعيـة لـدى   

 .خلدمة املدرسة واجملتمع والونن

 اظهداف التفص ل ة 
 

 تطــوعيال العمــل قيمــة تنميــةوواييثــار،  بالتعــاوناملتعلقــة  تعزيــز املبــادئ ايســالمية   .1

 األجر والثواب.ابتغاء 

 .2030تطلعات رؤية اململكة د جيل يسهم يف خدمة جمتمعه ووننه وحيقق إعدا .2

 الرتبوي واجملتمعي.إبراز دور املدرسة  .3

 التطوعي وتكوين اجتاهات إجيابية حنو العمل التطوعي. العمل ثقافةتشجيع  .4

وتقويــة ثقتهــا   ،عيــةواالجتما الن ســيةحتياجاتهــا بإًــباع ا الطالبــة  تنميــة ًخصــية  .5

 على االنضباط واالتزان. اوتعويده بن سها،

 فات السلوكية وال كرية.امن االحنر محاية الطالبات .6

تعزيــــز قــــدراتهن املهنيــــة، وال نيــــة ووعلميــــة والثقافيــــة الات الطالبــــمهــــارات  تنميــــة .7

 وتوظي ها.وإمكاناتهن 

ــتثمار  .8 ــل االسـ ــوارد  األمثـ ــات)للمـ ــارف اوايمكانيـ ــت،  اخلربات واملعـ ــرية، والوقـ لبشـ

 (.واملال، وغريها

 استثمار أوقات فراغ الطالبات فيما يعود عليهن وعلى اجملتمع بالن ع وال ا دة. .9



  ]عنوان املستند[

  

 

9 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 الفئة املستهدفة

 نالبات التعليم العام      

 مب  ئ العم  التطو:  

 اختياري ودون مقابل غالبًا.هو عمل نوعي ف الرغبة يف القيام بالعمل التطوعي 

 ألجر والثوابل نلبًا  تعاىلإخالص النية اهلل. 

  كايخالص واالتقان واألمانة. اضلة العمل التطوعي باألخالق الارتباط 

  وحافز لإلنتام. الستقرارلداعم  لمجتمع، فهولالعمل التطوعي خدمة 

 طالبة.لل تمكن املعريف واملهاريال 

  للط لبة أهم ة العم  التطو:  

 واننة لدى الطالبات ومنسوبات التعليم العام.االنتماء الونين وتعزيز روح امل تقوية .1

 كواجت إسالمي وونين. إىل العمل التطوعي ةطالبلزيادة ميول ا .2

االجتماعيــة  باملســؤولية أمــام اهلل ثــم اجملتمــع حنــو املشــاكل  ةطالبــلتنميــة إحســاس ا .3

 وضع احللول املناسبة هلا.ايسهام اجلاد يف و

 ووضع اخلط  وتن يذها ثم تقييمها. على الت كري الواقعية طالبلاقدرة  تعزيز .4

 مـن  الن سـية ا هاحتياجات إًباعها ون س يفتها  ثق زيادةب ةطالبللإجيابية  ًخصية بناء .5

 .واالنتماء والعطاء التقدير

ايجيــابي مــع علــى التعامــل  تهاقــدرتعزيــز و اعلــى حتســني ســلوكه مســاعدة الطالبــة .6

 ال رق التطوعية املعتمدة.  

 جلماعي وحل املشكالت وإدارة الوقت.اكتساب مهارات العمل ا .7

متنوعـة صـحية واجتماعيـة واقتصـادية      معارف وخـربات يف جمـاالت  إكساب الطالبة  .8

 تبعًا لطبيعة العمل التطوعي الذي تشارك فيه.
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 أهم ة العم  التطو:  للمجتمع 

 لإلسهام يف التنمية الشاملة للمجتمع.املتنوعة  الطالباتناقات االست ادة من  .1

 .يف خدمة اجملتمعايجيابي ر املدرسة تعزيز دو .2

  .روح احملبة والتكافل بني أفراد اجملتمع هكاءإ .3

ــة   .4 ــن ومحايـ ــق األمـ ــراد حتقيـ ــن   أفـ ــع مـ ــة   اجملتمـ ــلوكية واالجتماعيـ ــات السـ االحنرافـ

 وال كرية.
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 اظ ألار ألاملسئول  ت الفص  الث ن   

 

 :لى مستوى الوزارة 

لطالبـــات العمـــل التطـــوعي برنـــامج علـــى  اتنشـــاط الطالبـــتشـــرف ايدارة العامـــة ل      

 .باململكة العربية السعودية التعليم العام

 :لى مستوى اإل ارة التعل م ة 

 ايدارة التعليمية. يف للطالبات على العمل التطوعي الطالباتنشاط إدارة تشرف 

 املدرسة :لى مستوى 

 عي باملدرسة.على العمل التطو املدرسةر اسة قا د ة بايًرافي اللجنةشرف ت
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  ب إل ارات التعل م ةلنش ط إ ارات ألأقس   ا  ألر

  إعداد خطة الربنامج على مستوى ايدارة التعليمية وفق ما جاء يف الدليل التنظيمي

وتعميمهــا علــى مجيــع املــدارس مــع مراعــاة  لطالبــات التعلــيم العــام للعمــل التطــوعي

 متطلبات األمن والسالمة.

   يف ايدارة التعليميـة، والتنسـيق مـع مكاتـت      ل التطـوعي ايًراف على تن يـذ العمـ

 التعليم لتن يذ الربنامج وفق ما ورد يف الدليل.

 .إعداد خطة إعالمية لنشر ثقافة العمل التطوعي على مستوى ايدارة التعليمية 

 .املتابعة والتأكد من التزام املدارس  ا ورد يف الدليل 

 تدريت على العمل التطوعيال. 

 ــدارس تكــريم ا ــة      مل ــدد ال ــرق التطوعي ــًا لع ــامج وفق ــذ الربن ــزة يف تن ي وعــدد املتمي

ت التطــوع وجــودة الــربامج  وعــدد ســاعاالطالبــات املشــرتكات يف العمــل التطــوعي  

 التطوعية و ثارها ايجيابية.

 التطوعي بالعمل العالقة هات املوضوعات وإقرار دراسة. 

 ومتابعتها التطوعي بالعمل اخلاصة والدراسات البحوث ت عيل. 

  ــد ــراكاتعقـ ــع الشـ ــات مـ ــة هات اجلهـ ــوا      العالقـ ــة واللـ ــق األنظمـ ــاوفـ  ومتابعتهـ

 .وتقييمها

 التطوعي وال عاليات املتعلقة بالعمل والندوات امللتقيات تنظيم. 

  علــى مســتوى   التطــوعياخلاصــة بالعمــل  األداءومؤًــرات  األهــدافحتقــق متابعــة

 .ايدارة التعليمية

 وفـق  ايدارة التعليميـة  علـى مسـتوى    التطـوعي  لعمللربنامج ا السنوي التقرير إعداد

 ورفع نسخة منه لإلدارة العامة لنشاط الطالبات.( 8منوهم )

  الضواب  املعتمدة. وفقخارم املدارس  ن ذالق تالتطوعية شاريع املاملوافقة على 

 



  ]عنوان املستند[

  

 

13 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

   ألر املدرسة 

          مناسـت  ينشأ يف كل مدرسـة نـادي للعمـل التطـوعي، ولصـ  لكـل نـادي مقـر

 ودا م يدارة وتنظيم األعمال التطوعية داخل املدرسة وخارجها.

 وتتكون اللجنة من باملدرسة،التطوعي  نادي العملل تشكل جلنة إًرافية   

 للجنة ر يسةاملدرسة                                            ةقا د

 ةلر يس بة نا                             املدرسة             ةوكيل

 عضوتانمن أولياء األمور                                اثنتان

 عضوتان                                                نالبتان   

 ومشرفة لنادي التطوع عضوة           معلمة                                         

 عضوة                                                     معلمة

 ة للجنةومقرر عضوة     را دة النشاط                                               

     ب ملدرسةالتطو:العم  مه   اللجنة اإلشراف ة لن    

    والــربامج واملشــاريع التطوعيــة   اعتمــاد خطــة وبــرامج ومشــاريع نــادي العمــل التطــوعي

 ة.لباقي األندية يف املدرس

 للعمل التطوعي األمن والسالمة توفري متطلباتايًراف على النادي و. 

 يف الدليل التنظيمي. ورد ا  وال رق التطوعيةنادي الالتأكد من التزام املتابعة و 

   ومتابعتهــــا العالقـــة  هات اجلهـــات  مـــع  الشــــراكاتعلـــى  النظاميـــة   اتأخـــذ املوافقـــ 

 .وتقييمها

   ايــات مــن قبــل جلنــة الصــرف باملدرســة وفقــًا       إدارة وضــب  التربعــات واهلبــات والرع

 لألنظمة واللوا  .

 .ضمان املشاركة ال اعلة ألولياء األمور العاملني ضمن اللجنة 

  ــة بالعمـــل  األداءومؤًـــرات  األهـــدافحتقـــق متابعـــة علـــى مســـتوى  التطـــوعياخلاصـ

 املدرسة.



  ]عنوان املستند[

  

 

14 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

  ق ، وكـذلك تكـريم ال ـر   ة ايًرافية لنادي العمل التطـوعي أعضاء اللجنتكريم

ــل      ــامج  العمـ ــاهموا يف برنـ ــذين سـ ــا ها الـ ــرفيها وأعضـ ــة ومشـ ــة يف املدرسـ التطوعيـ

 التطوعي املدرسي.

 ( 6تقييم برامج العمل التطوعي املدرسي وفق منوهم .) 

 ــر إعــداد ــى مســتوى   (7وفــق منــوهم )  التطــوعي بالعمــلاخلــاص  الســنوي التقري عل

 .يةإلدارة التعليملورفعه  املدرسة

 إلغاء عضوية الطالبة عنـدما  نادي العمل التطوعي جلنة   يسةحيق لقا دة املدرسة ر

 .ألنظمةللسلوك أو ارتكت  ال ة ت

  املدرسة ن    العم  التطو:  يف التطو: ة ب الربامج ألاملش ريعا:تم   شرألط 

         ــع ــة أهــداف واضــحة وحمــددة ومنســجمة م ــربامج واملشــاريع التطوعي أن يكــون لل

 أهداف وزارة التعليم.

 اململكة يف والسياسات والتعليمات األنظمة عم أن تتوافق. 

  واملـــوروث ايســـالمية املبـــادئ املســـتمدة مـــن القيمرتب  الـــربامج التطوعيـــة بـــتـــأن 

 .للمملكة الثقايف

 .أن ترتب  بالبيئة املدرسية للطالبة وحاجات اجملتمع 

  املظاهر الدعا ية. تتسم باجلدية وايجيابية والبعد عنأن 

 ضمن خطة نادي العمل التطوعي.شاريع التطوعية الربامج واملدرم أن ت 

 اًرتانات األمن والسالمة أن تراعي. 

  مـع  يتناسـت  مـا  اختيـار طالبـات  يتي  لل  ا التطوعي العمل جماالت وعوتتن تعددتأن 

 ن.ميوهل

  وخصوصية الطالبات واألماكن املناسبة هلن. تتناست مع املرحلة الدراسيةأن 

 ن وال ـــروق ال رديـــة وإمكانـــاتهن ومهـــاراتهات عـــملتطوتراعـــي خصـــا   منـــو ا أن

 .بينهن
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  التوجيهــات نــابع يتخــذ ال حبيــث واجلاهبــة التشــاركية النشــاط نبيعــةأن تراعــي 

 .النصا   أو املباًرة

 مــع بالتنســيق امليدانيــة األعمــال علــى االفرتاضــية التجــارب وإجــراء اجليــد التــدريت 

 .العالقة هات اجلهات

 :   م زان ة ن    العم  التطو

وميكـن   .لتوفري متطلبـات العمـل التطـوعي   ُيخص  من امليزانية التشغيلية للمدرسة  

ــًا دعـــم النـــادي أ ــامـــن خـــالل مـــوارد املدرســـة،  يضـ يـــرد مـــن خـــالل املشـــاركات   ومـ

 وفقًا للوا   واألنظمة.، اجملتمعية

  ن    العم  التطو:  يف املدرسة شرألط مشرفة

 املدرسة. اتأن تكون إحدى منسوب 

  يف إدارة وختطي  األنشطة. ةون متميزكتأن 

  سرية هاتية متميزة يف العمل التطوعي. الديه تتوفرأن 

 .لديها خربة يف التدريت 

 .أال يكون قد صدر حبقها عقوبة وأال تكون نرفًا يف قضية قا مة 
 

   التطو:العم  ن     مشرفة ألر 
 

 عاليـــات مرفـــق بهـــا اجلـــدول الـــزمين لل  لنـــادي لكـــل عـــام دراســـي إعـــداد خطـــة ا 

 .لدراسي للطالباتالتطوعية و ا ال يؤثر على التحصيل ا

  مـع مراعـاة ًـروط     طالبـات قوم بهـا ال تايًراف على تن يذ األعمال التطوعية الق

 وعدم تعريض الطالبات للخطر. األمن والسالمة

  يعـــالن عـــن الربنـــامج والتوعيـــة   هـــوم العمـــل للتثقيـــف واإعـــداد خطـــة إعالميـــة

 افه وضواب  املشاركة فيه و ثاره ايجيابية على ال رد واجملتمع.  التطوعي وأهد

 (1وفــق منــوهم ) كــل عــام دراســييف املشــاريع التطوعيــة بدايــة الطالبــات  تســجيل 

وفــق الضــواب  والشــروط الــواردة يف هــذا  ويكــون متاحــًا جلميــع نالبــات املدرســة

 الدليل.



  ]عنوان املستند[

  

 

16 

 

 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

     ــق منــوهم )  إنشــاء قاعــدة بيانــات لعضــوات النــادي ــا الك ايــات   م (4وف وضــ  فيه

 واملهارات واملعارف املختل ة الق يتمتعن بها.  

   سـجل األعضـاء  -البشـرية   املـوارد  -)املاليـة  إعداد سجالت النـادي وتنظيمهـا-

 التعاميم(. - بطاقات العضوية

   .توفري املتطلبات الالزمة لتن يذ خطة النادي 

      ــا ــاء األمــور وأخــذ موافق ــات أولي ــى مشــاركة  تهم املســإعــداد منــاهم  انب بقة عل

 التطوعي.يف نادي العمل  واتعضبناتهم 

  ــي   الطالبــاتوليــاء أمــور  إتاحــة ال رصــة أل ــع احملل لمشــاركة يف ل وعضــوات اجملتم

 (.5، وإنشاء قاعدة بيانات هلم وفق منوهم )فعاليات العمل التطوعي املدرسي

  ضــمن طالبــات للتســجيل  حت يــز الوعمــال التطوعيــة  حتديــد األولويــة يف اختيــار األ

 .فرق العمل التطوعي باملدرسة

  مع مراعاة الفروق الفردية فريق العمل التطوعيعلى توزيع املهام  . 

  العمـــل التطـــوعي واملهـــارات املطلوبـــة    بـــرم  وفعاليـــات  علـــى  اتتـــدريت املتطوعـــ

 .التن يذه

 ــة ومشــرفيهم خــالل     ايًــراف ــرق التطوعي ــى ال  ــدريبهم فــرتة عل ــم ت ــل وأدا ه  للعم

 .التطوعي

 ربنامج متضمنة اسم ال فيهتطوعة ًهادة بالعمل التطوعي الذي ًاركت من  امل 

 التطوعي وعدد الساعات التطوعية.

 .االهتمام  قر النادي وصيانته دوريًا واحلرص على نظافته دومًا 

 إدارة املخانر يف العمل التطوعي. 

  ســني لــربامج التطوعيــة املن ــذة وتقوميهــا والعمــل علــى حت اخلتــامي لريــر تقالإعــداد

 اخلط  لتعزيز ايجيابيات وتاليف السلبيات.
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  شرألط :ضوية ن    العم  التطو: 

 املدرسة نالباتكون من أن ت. 

 الشرعي اطية من ولي أمرهاخلوافقة امل. 

 ( 2توقيع الطالبة على ميثاق التطوع باملدرسة منوهم.) 

 من األمراض املعدية اخللو. 

  االلتزام بأخالق العمل التطوعي 

  التوجيهات وااللتزام بها والعمل على تن يذها.تقبل 

 .االلتزام باملواعيد املخصصة للربنامج التطوعي 

  يف أنشطة الربنامج التطوعي.ايجيابية املشاركة 

 .احرتام األنظمة واللوا   يف القطاعات الق يتم التطوع بها 

 ( 1تعبئة منوهم تسجيل متطوعة ب ريق العمل التطوعي منوهم رقم.) 

  :ضو ن    العم  التطو:  ألر 

 البيانات املطلوبة للتسجيل مجيع استي اء. 

 ااملوكلة إليه املهام التطوعية الق خت تعري ية اللسات اجلور حض. 

 بالعمــل  اصــل عليهــا أثنــاء قيامهــحتســرية البيانــات واملعلومــات الــق  احملافظــة علــى

 .التطوعي

 الزمين احملدد ايناروضمن  االقيام باملهام واملسؤوليات املوكلة إليه. 

 .االلتزام بتن يذ العمل التطوعي وفق اخلطة املعتمدة 

 مةالوالصحة والس األمنبتعليمات  االلتزام. 

 .االهتمام  قر النادي واحلرص على نظافته دومًا 

  يف حال استخدامها للقيام بالعمل التطوعي املطلوبمتلكات املاحملافظة على. 

  التطويرية املقرتحاتو ظاتوحامللتقديم. 

 .التعاون مع فريق العمل التطوعي 
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 فريق العمل التطوعي. معها الق يتعامل اتاجله التعامل ايجيابي مع 

   خدمات أثناء ممارسة العمـل   وأعن أي سلع  ايعالنعدم عرض أو تقديم أو الرتويج أو

 .مكاست ًخصية حتققالتطوعي 

  :ضو ن    العم  التطو: حقوق 

 العمرية ومرحلتها الطالبة املتطوعةطوعي لقدرات مناسبة العمل الت. 

 توقعةالتعريف بأهداف النشاط التطوعي والنتا ج امل. 

 التأهيل والتدريت على أداء النشاط التطوعي املطلوب. 

 .توفري البيئة املناسبة للعمل التطوعي 

 لألعمال التطوعية.  اتوفري وسا ل األمن والسالمة للعضو أثناء تأديته 

  للمتطوعةاحلالة الصحية مراعاة. 

  حني حدوث إصابات نار ة ال قدر اهلل هلك باتباع اللوا   واألنظمـة  توفري العالم الالزم

 الق تضب  مثل هذه احلاالت.

   الثقــة للقيــام باملهــام واملســؤوليات فريــق العمـل التطــوعي   أعضــاء بــاحرتام ومــن التعامـل

 .التطوعية املت ق عليها

 للنشاط التطوعي احملددة لزمنيةالتزام اجلهة باخلطة ا. 

 مثـل نبيعـة   )التطوعيـة   اإفادة خطية توض  الت اصيل املتعلقة  شاركته ةمن  املتطوع

 (.النشاط التطوعي، وعدد ساعات التطوع، وغريها

 إنالع ولي أمر املتطوعة على اخلطة الزمنية وجدول ال عاليات التطوعية ووقت التن يذ 

  طو: يف العم  الت  تعلم ألر امل

 .التعاون مع نادي العمل التطوعي 

  للعمل التطوعي طالباتاللدى  ايجيابية املبادرات الذاتيةتعزيز. 

  اتخريمع األايجيابي التعاون والعمل اجلماعي على  نوحثه طالباتالتشجيع. 

 طالباتالدى املسؤولية االجتماعية ل تنمية. 
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

  تطوعيةل العلى استغالل أوقات ال راغ يف األعما طالباتالحث. 

 التطوع يف خدمة املدرسة واجملتمع.الوعي حنو أهمية  ةنميت. 

  يف العم  التطو:   ألر الشرء  
 

  وزارة التعليمتال م رؤية وأهداف تقديم فرص تطوعية. 

 ووفق خطة واضحة. ختدم اجملتمعو تبين القيم تقديم فرص تطوعية 

  هنوقدرات طالباتال تناست اهتماماتتقديم فرص تطوعية. 

 بالعملقبل البدء  نادي العمل التطوعيألعضاء  اتتوجيهالو تدريتال توفري. 

  عن العمل التطوعيبتغذية راجعة املدرسة تزويد 

  العمل التطوعي وزمن التن يذ.حتديد مكان 

 الالزمة للقيام بالعمل التطوعي توفري التجهيزات. 

 توفري متطلبات األمن والسالمة ألعضاء ال ريق التطوعي. 

 تتضمن عدد ساعات التطوع.ي ألعضاء ال ريق التطوع يم ًهادات مشاركةتقد 

  يف العم  التطو:   ألر اظسرة

 اجملتمع العمل التطوعي خلدمةحنو أهمية  األبناء وعي ةنميت. 

 .تشجيع األبناء للتسجيل يف نادي العمل التطوعي 

  تطوعية.ال عملقيام بألألبناء لتعزيز املبادرات الذاتية 

 دى األبناء.سؤولية االجتماعية لامل تنمية 

 .املشاركة مع املدرسة يف األعمال التطوعية بعد موافقة قا د املدرسة 
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

جم الت العم  التطو:  الث لث لفص  ا  

 

ــات واخلــ          ــا األنشــطة وال عالي ــق   دماتجمــاالت العمــل التطــوعي يقصــد به ــة ال التطوعي

حتـت إًـراف   يف املدرسـة  األخـرى   يقدمها أعضاء نادي العمـل التطـوعي وال ـرق التطوعيـة    

اللجنـة ايًـرافية   قا دة املدرسة ر يسة ك األنشطة وال عاليات من تل وبعد اعتماد اتهممعلم

 للعمل التطوعي باملدرسة.

اجملال اجملال البشري، و  هما ،م جماالت العمل التطوعي إىل جمالنييتقسوميكن     

 البيئي.

  يف هذين اجملالنيواخلدمات التطوعية طة وفيما يلي مناهم مقرتحة لبعض األنش 

 بيئيخدمات اجملال ال خدمات اجملال اينساني

ساعدة احملتاجني من اجلوانت االجتماعية مثل  م

، وهوي األيتام، ونياملسن، وخدمات األسر واألفراد

 ايعاقة، واملرضى، وأسر املساجني.

 املساجد والعناية بها

ولية، والتوعية اجلوانت الصحية كايسعافات األ

 والتثقيف الصحي، والتربع بالدم

الوننية  املمتلكات واملكتسباتاحملافظة على 

 العامة وصيانتها

 العناية بالكتت املدرسية والكتت العامة اجلوانت التقنية والعلمية

 واملطبوعات الورقية وح ظها من االمتهان.

 يةياتهارات احلاملكاآلداب العامة واجلوانت الثقافية 

ايهاعة  –العروض املسرحية املدرسية من خالل )

 (امللتقيات احلوارية–املسابقات الثقافية -املدرسية

األمن الغذا ي )استدامة الغذاء، وترًيد 

 االستهالك(

اجلوانت ال نية واملهنية واستغالل املواهت ال نية يف 

ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز األعمال 

 التطوعية اهلادفة

رًيد الطاقة والكهرباء والتوعية باألخطار ت

 الن ايات املنزلية والصناعيةوالتخل  اآلمن من 
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

لكرتونية واستغالهلا يف تصميم أعمال الثقافة اال

 الكرتونية اهلادفة

 الوقاية من التلوث البصري وتلوث املاء واهلواء.

فعاليات اليوم الونين واملهرجانات واملسابقات 

 الوننية

 املا ية وترًيد استهالك املاءالثروة 

 الثروة احليوانية ومحاية احلياة ال طرية وإمنا ها التثقيف املالي ونشر ثقافة االدخار وترًيد اين اق

 التثقيف ايجيابي لألقرانجماالت التدريت و

 

الثروة السمكية واحملافظة على نظافة 

 الشوانئ واحلدا ق واملتنزهات الربية

ملعتمرين، وت طري الصا مني، خدمات احلجام وا

 وسقيا املاء

احل اظ على الغطاء النباتي ومحايته والوقاية 

 من التصحر

 التشجري والتوعية خبطر االحتطاب اجلا ر والتدريت على خط  ايخالء األمن والسالمة

وإزالة  العناية بنظافة البيئة املدرسية  حمو األمية

 التشوهات من أسوار املدرسة.
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

التعل   الع   لط لب ت ضوابط العم  التطو:  الفص  الرابع    

 

  الع مةضوابط ال -أألاًل

   وي ضــل أن ، الطالبــاتيتناســت مــع أعــداد  لل ــرق التطوعيــة  ــا   مشــرفةُيخصــ

 (.   ةنالب 30لكل  شرفةمعدل ) امليكون 

 ــة ال ــرص تــوفري  التــدابري واختــاه التطــوعي، العمــل يف الطالبــات جلميــع املتكافئ

 .ضمان سالمة مجيع الطالباتل الالزمة

  معلومات غري مسموح بها. وأعدم استغالل العمل التطوعي جلمع بيانات 

  اجتماعية. وألتحقيق مكاست ًخصية  الطالباتعدم استغالل 

 ــة   رتشــي ــات واملناســبات    ط أخــذ املوافقــات الرمسي ــذ العمــل التطــوعي وال عالي لتن ي

 وامللتقيات والندوات.

 تعاميم املنظمة الق متنع مجع التربعات بأي ًكل من األًكال سواء االلتزام بال

 كانت عينية أو مالية.

   مينع إًراك الطالبات بأية أعمال تطوعية  ال ة لتعاليم الدين ايسالمي وأنظمـة

 الدولة أو مت  أمن الونن أو ختالف عادات وأعراف اجملتمع.

       ارم اململكـة أو املسـاهمة فيهـا    مينع إًـراك الطالبـات يف تن يـذ أعمـال تطوعيـة خـ

 بأي ًكل من األًكال.

 خ صة بتنف ذ اظنشطة خ رج املدرسة ضوابط  -ث ن ً 

     أخذ موافقة أولياء أمو الطالبات عند املشاركة اخلارجيـة يف األنشـطة وال عاليـات

 الق تتم خالل ساعات الدوام الرمسي للمدرسة.

  ل التطوعيــة الــق تن ــذها الطالبــات يف  أن تتــوىل املدرســة التنســيق واملتابعــة لألعمــا

جهات خارجية خارم ساعات الدوام الرمسي للمدرسة مع ضرورة تزويـد الطالبـات   
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

املشـاركات يف العمـل التطـوعي باملعلومـات املتعلقـة بالنشـاط التطـوعي ومـا جيـت          

 فعله وما جيت اجتنابه.

 وعـات يف األعمـال   أن يتوىل أولياء األمور مسؤولية مشاركة الطالبات أفرادًا وجمم

 التطوعية الق تتم يف جهات خارجية خارم ساعات الدوام الرمسي للمدرسة.

  التأكيد على القطاعات اخلارجية بضرورة ما يأتي 

مــن  الطالبــات مشــاهد حضــور عنــد املشــاركة يف األعمــال التطوعيــة خــارم   - أ

 ساعات الدوام الرمسي للمدرسة.

 عي وأداء الطالبات.تزويد املدرسة بتقرير عن النشاط التطو - ب

  ــربامج واألنشــطة       إًــراك ــة يف تقــديم ال ــة اخلارجي ممــثلني مــن القطاعــات اخلدمي

 التوعوية للطالبات.

          التدريت الكايف وإجـراء التجـارب االفرتاضـية علـى األعمـال امليدانيـة الـق سـتن ذ

 خارم ساعات الدوام الرمسي للمدرسة بالتنسيق مع اجلهات هات العالقة.
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 

 

 

 

 

 

  هممنا

 لعمل التطوعي ل ةرير اخلتامياالستمارات والتقا 
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 (1منوهم )

 العمل التطوعي  ريقب تسجيل متطوعة 

 ........... درسة......

 

 املرحلة الدراسية   ثالثيًا اسم الطالبة 

 اجلنسية  صف ال

 هاتف  خر للتواصل   اتفرقم اهل

  املشاركة يف العمل التطوعي اهلدف من

 ال نعم           أعمال تطوعيةيف  مشاركات سابقة

 ( أسطر3إها كانت  ايجابة بنعم ، وضحي دورك فيما ال يزيد عن )

 

 

 

 فيه ترغبني املشاركة  ذيال ل التطوعياجملا

 البيئي        اينساني

 العمل التطوعي الذي ت ضلني  

 

 

.أتعهد بصحة املعلومات 

 االسم   

 التوقيع   

  التاريخ  
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 ( 2منوهم )

 ميثاق التطوع

 

 ميثاق األعضاء     

 

أن ال أًارك باسم ال ريق يف أي حدث سياسي وعدم الدعوة إليها أو تبينها سواء  .1

 بشكل ًخصي أو مجاعي.

أن ال أمثل ال ريق لدى أي جهة كانت مامل يكن هناك تكليف من قبل إدارة  .2

 ال ريق.

 ى العنف يف مجيع أًكاله أن ال أًارك يف أي أعمال تشجع عل .3

أن أحاف  على خصوصيات العمل يف ال ريق، وأحرتم قرارات ال ريق وقادة العمل  .4

 التطوعي.

أن ال أقوم بتسخري إمكانيات ال ريق أو استغالل األعمال التطوعية خلدمة  .5

 األغراض أو املكاست اخلاصة.

 حرتم املتطوعات األخريات.أأن أتعاون و .6

 تقديم اخلدمات التطوعية بطرق مهنية متميزة.أن أبذل قصارى جهدي ل .7

 

 قرأت مجيع البنود وأوافق على ميثاق األعضاء. 

 

 االسم 

  صفال

 التاريخ 

 التوقيع 
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 (3منوهم )

 برنامج تطوعي بيانات 

 

 التطوعي    ربنامجاسم ال اسم املدرسة                            

 املشرفة  املعلمة           اسم ال ريق التطوعي 

 أخرى    خاص   حكومي   اجلهة املشاركة 

 مكان التن يذ  تن يذ   لتاريخ املتوقع لال

 

 البات املتطوعات لتن يذ الربنامجأمساء الط

                    

 مالحظات الصف املرحلة الدراسية ثالثي االسم م

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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 (4منوهم )

 قاعدة بيانات ال ريق التطوعي

رقم  اسم الطالبة م

السجل 

 املدني

املرحلة 

 الدراسية

رقم  الصف

 اهلاتف

جمال 

 التطوع

عدد 

ساعات 

 التطوع

اسم فريق 

 التطوع

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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 (5منوهم )

 من أولياء أمور الطالبات وأعضاء اجملتمع احمللي قاعدة بيانات املشاركات

 

 م
اسم 

 ةاملشارك

السجل 

 املدني

 ص ته

جهة 

 لالعم

رقم 

 اهلاتف

جمال 

 التطوع

عدد 

ساعات 

 التطوع

اسم 

فريق 

 التطوع

ولي أمر 

 نالبة

صلة 

 القرابة

 ةعضو

جمتمع 

 حملي

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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 مالتعليم العا لطالبات الدليل التنظيمي للعمل التطوعي

 ( 6منوهم )

 تقييم برنامج تطوعي

 اسم الربنامج     اسم املدرسة  

 عدد املتطوعات  اسم املشرفة على الربنامج 

 ذ التن ي مكان تاريخ التن يذ 

 أخرى   خاص حكومي  )إن وجدت( اجلهات املشاركة يف التن يذ 

 عدد األسر املشاركة   اتعدد املست يد

 لربنامج وصف  تصر ل

 

 عناصر التقييم 

مراحل 

 التن يذ
 عنصرال

 مستوى التن يذ

 جيد جيد جدًا ممتاز

يذ
ن 

لت
ل ا

قب
 

    التخطي  للربنامج

    توفري احتياجات الربنامج

    عن الربنامج ايعالن

    مناسبة الربنامج لل ئة املستهدفة

    توفر ًروط العضوية يف أعضاء ال ريق التطوعي 

    تسجيل املتطوعات

    توزيع املهام على ال ريق

    التدريت والتهيئة

يذ
ن 

لت
ء ا

نا
أث

 

    حتقيق أهداف النشاط التشاركية واجلاهبة

    املتابعةايًراف ومستوى 

    وتوفر وسا ل األمن والسالمة إدارة املخانر

    أثر الربنامج على البيئة املدرسية

    أثر الربنامج على اجملتمع

يذ
ن 

لت
د ا

بع
 

    تحققةنتا ج املال

    التوثيق

    التكريم

  ة لنادي العمل التطوعيايًرافيللجنة أعضاء ا         

 وقيعالت العمل االسم م

    

      اخلتمالتوقيع                     ر يسة اللجنة ايًرافية لنادي العمل التطوعي قا دة املدرسة
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 التعليم العام لطالبات التنظيمي للعمل التطوعي الدليل   

 (7منوهم )

 .................................التقرير اخلتامي ملشروع العمل التطوعي يف مدرسة ............

طـللعام......../.........ه
 أواًل بيانات عامة 

 

 

 ثانيًا   ايجراءات ايدارية 

 

  
  

 املن ذة يف اجملال اينساني   التطوعية عمالثالثًا  األ

عدد مرات 
 التن يذ

نوع 
 املشاركة

 
 خاصه
 

اجلهات   حكومية
 املشاركة

 عدد املشاركات 
عدد 

ساعات 
 التطوع

عدد 
الطالبات 
 املشاركات

 مقر التن يذ

 أساليت
 **التن يذ

 عملجمال ال
 *التطوعي

  عمالاأل
خارم  التطوعية

 املدرسة
داخل 
 املدرسة

أفراد 

 اجملتمع

أسر 

 الطالبات

ط              ط

ط             ط

 

ت على مشروع العمل عدد املعلمات املشرفا

 التطوعي

عدد الطالبات 

 املتطوعات
 اسم املدرسة املرحلة الدراسية عدد الطالبات  عدد ال رق التطوعية

      

 تشكيل اللجنة ايًرافية عدد االجتماعات

 مل ين ذ     ن ذ          

 تقنية –دينية  –إنسانية  –صحية  –تدريبية  –توعوية  -تعليمية –ثقافية  -وفق خدمات اجملال اإلنساين : اجتماعية*

 أعمال فنية ومهنية... –ندوات وحماضرات  –برامج إذاعية   -معارض–مهرجانات  –** زيارات ميدانية 
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 التعليم العام لطالبات التنظيمي للعمل التطوعي الدليل   

 

 املن ذة يف اجملال البيئي  التطوعية عمالألرابعًا   ا

 

 

 ..تقنية. –دينية  –وطنية –محاية  –وقاية  –توعية  -* وفق خدمات اجملال البيئي: ترشيد

 أعمال فنية ومهنية... –ندوات وحماضرات  –برامج إذاعية   -معارض–مهرجانات  –** زيارات ميدانية 
 

 

   يف اجملال التطوعي املن ذة  املبتكرةعمال خامسًا  األ

عدد 
مرات 
 التن يذ

نوع 
 املشاركة

 
 خاصة
 

اجلهة   حكومية
 املشاركة

عدد املشاركات وعدد 
عدد  ساعات التطوع

ساعات 
 التطوع

عدد 
الطالبات 
 املشاركات

 التن يذ مقر

أساليت 
 **التن يذ

 عملجمال ال
 *التطوعي

عمال األ
خارم  التطوعية

 املدرسة
داخل 
 املدرسة

أفراد 
 اجملتمع

أسر 
 الطالبات

              

              

عدد 
مرات 
 التن يذ

وصف 
 تصر 
 للربنامج

 مقر التن يذ العدد املشاركة اجلهة

 التطوعيعمل ال جماله
 حكومية خاصة

 
عدد 

ساعات 
 التطوع

 

أفراد 
 اجملتمع

عدد 
ساعات 
 التطوع

 
أسر 

 الطالبات

عدد  
ساعات 

 التطوع

عدد 
الطالبات 
 املشاركات

خارم 
 املدرسة

داخل 
 املدرسة
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   سادسًا  التغطية ايعالمية 

 

 البيان ن ذ مل ين ذ

 التغطيات املر ية   

 التغطيات الصح ية   

 غطيات ايلكرتونية عرب وسا ل التواصل االجتماعيالت  

 

 

 العمل التطوعي  أداء  سابعًا   

 

ط
 
 
 

 

 نقاط القوة  

 التحديات  

 لتطويرامقرتحات  

 معدة التقرير: 
 االسم: 
 التوقيع:

 مديرة املدرسة:
 االسم: 
 التوقيع:
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(8وهم )من  

 ايدارة التعليمية على مستوىر اخلتامي ملشروع العمل التطوعي التقري

 للعام .........../...........هـ.

 اسية أواًل   بيانات اس

 عدد ال رق التطوعية  لطالبات املتطوعات عدد ا عدد املعلمات املشرفات على العمل التطوعي
 ايدارة التعليمية

 ابتدا ي متوس  ثانوي ابتدا ي متوس  ثانوي ابتدا ي متوس  ثانوي

          

 

 يف اجملال اينساني   املن ذة التطوعية عمالاألثانيًا   

 العدد
خارم 
 املدرسة

داخل 
 املدرسة

أساليت 
 أفراد العمل التطوعي *جماله **التن يذ

 اجملتمع
أولياء أمور 

 الطالبات

 عدد املعلمات
املشرفات على العمل 

 التطوعي

عدد 
ساعات 
 التطوع

عدد 
الطالبات 

 تطوعاتامل

          

          

          

 اجملموع         

 ثالثًا  عدد الربامج التطوعية يف اجملال البيئي 

 
 

 

 تقنية –دينية  –إنسانية  –صحية  –تدريبية  –توعوية  -تعليمية –ثقافية  -وفق خدمات اجملال اإلنساين : اجتماعية*

 أعمال فنية ومهنية... –ندوات وحماضرات  –برامج إذاعية   -معارض–مهرجانات  –** زيارات ميدانية 
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 يف اجملال البيئي املن ذة التطوعية  عمالاألثالثًا   

 العدد
خارم 
 املدرسة

داخل 
 أفراد العمل التطوعي * جماله **أساليت التن يذ املدرسة

 اجملتمع
أولياء أمور 

 الطالبات
عدد 

 املعلمات
عدد ساعات 

 التطوع
عدد الطالبات 

 تطوعاتامل

          

          

 الكلي اجملموع       

 تقنية... –دينية  –وطنية –محاية  –وقاية  –توعية  -رشيد* وفق خدمات اجملال البيئي: ت
 أعمال فنية ومهنية... –ندوات وحماضرات  –برامج إذاعية   -معارض–مهرجانات  –** زيارات ميدانية 

  العاملطالبات التعليم  رابعًا  اجلهات املشاركة و املتعاونة يف مشروع العمل التطوعي

 

 املبتكرة واملتميزة املن ذة على مستوى ايدارة التعليمية عمال التطوعية  خامسًا  األ
 اجلهات املشاركة

عدد ساعات  وصف  تصر للربنامج
 التطوع

عدد الطالبات 
 م التطوعي عملال جماله تطوعاتامل

 حكومية خاصة أخرى

         

 

 م جلهة املشاركةا حكومية خاصة أخرى نوع املشاركة
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 مية  سادسًا   التغطية ايعال

  

 
 

 

 

 

 العمل التطوعي  أداء  سابعًا  

          

 

 
 

 البيان ن ذ مل ين ذ

 التغطية املر ية  

 التغطية الصح ية  

 وسا ل التواصل االجتماعي  التغطية عرب  

 نقاط القوة  

 التحديات  

 مقرتحات التطوير 

 التقرير  ةمعد املساعدة للشؤون التعليمية ر يسة النشاط/ مديرة 

 االسم 

 التوقيع

 مدير التعليم


