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  اجلمعية حتديد االحتياج التطوعي يف 
 األقل أمهية(هو  5 –هو األهم  1)حيث أن  5إىل  1مالحظة: أمهية الدور من 

أمهية  وصف عام للدور األدوار التطوعية املمكنة االحتياج الوظيفي م اإلدارة/ القسم
 الدور

 العدد

الدعويةالوسائل

1 
موشنمصمم

افيك جر
افيكموشن صوتيومتحركدعوي فيديومقطعتصميماحترافيجر

جذاببشكلالفيديومقطعإظهارمونتاجمصمم 2
وإضافةالفيديوومقاطصور وتنسيقترتيب

املناسبةالصوتيةاملؤثرات

دعويةموادتوزيع 3

والجهاتالجمعيةبينوسيط

الوسائلبنشريقوماملستفيدة

وتوثيقهاالدعوية

للجهاتالدعويةالوسائلوتوزيعنشر

التوثيقبعمليةالقياممعاملستفيدة

شرعيمتخصص 4
منظور منالدعويةاملوادتقييم

شرعي

الدعويةاإلصداراتومشاهدةوسماعقراءة

منظور منالرأيوإبداءنشرهاقبلالحديثة

شرعي

لغوي متخصص 5
منظور منالدعويةاملوادتقييم

وبالغيلغوي 

الدعويةاإلصداراتومشاهدةوسماعقراءة

منظور منالرأيوإبداءنشرهاقبلالحديثة

وبالغيلغوي 

سيناريوكاتب 6
بإطارهالسيناريوبكتابةيقوم

التفصيلي

بشكلالتوعوي أوالدعوي السيناريوكتابة

إخراجعليهيكون سوفماوفقمؤثرإبداعي

املادة

املعرفةوحدة

واالبتكار

1 
إدارةمستشار

املعرفة
املعرفةإدارةمستشار

إدارةوحدةوتطويربناءفياملشورةتقديم

مبادراتهاوتحكيماملعرفة

2 
معاملمستشار

االبتكار
االبتكارمعاملمستشار

للجمعيةابتكارمعملبناءفياملشورةتقديم

فعالياتهوتحكيم

الجاليات

وانتاجهااملرئيةاملقاطعتصميمفيديومقاطعومنتجةاعدادمونتاجفني 1

للجالياتاالعالميةالبرامجتصميماعالميةببرامجتصميماعالميمصمم 2

ميدانيمنسق 3
اداراتجميعمعالتنسيق

امليدانيةاالعمالملعرفةالجاليات

لتوثيقاالداراتبينالتنسيقواملتابعة

السكنيةاملجمعاتفيوحصرهااملنجزات

مستودعأمين 4
الكتبعلىواالشرافحصر

الدعوية

توزيعهاوالدعويةالكتبحصرعلىاالشراف

الجالياتعلى

سياراتوصيانةفحنميكانيكي 5
الجالياتسياراتواصالحوصيانةفحص

امليدانيةملهمتهمتسهيال



 

 
 

 
 اجلمعيةحتديد االحتياج التطوعي يف 

 هو األقل أمهية( 5 –هو األهم  1)حيث أن  5إىل  1مالحظة: أمهية الدور من 

أمهية  وصف عام للدور األدوار التطوعية املمكنة  االحتياج الوظيفي م اإلدارة/ القسم
 الدور

 العدد

املعلوماتتقنية

تطبيقاتبرمجة

الجوال
الجوالتطبيقاتوتطويروبرمجةتصميموبرمجةتصميم

اقعبرمجة اقعوتطويروبرمجةتصميموبرمجةتصميممو االلكترونيةاملو

دوراتتقديممدربين

تقنية

تقنيةتدريبيةحقائبتصميم

تقنيةدوراتتقديم

بعدعندوراتتقديم

الجمعيةملوظفيتقنيةودوراتلقاءاتتقديم

الشبكاتمهندس
الشبكاتمشاكلاصالح

الشبكةتطوير

الالسلكيةوالسلكيةالشبكةانشاءأواصالح

الجمعيةفي

صيانةخبير

اآلليالحاسب
األجهزةاصالح

وجودحالفياآلليالحاسبأجهزةاصالح

خلل

صيانةخبير

وحمايتهاسيرفرات
السيرفراتتطوير

ونظامالسيرفراتأجهزةوتطويراصالح

الحماية

األوقاف

واالستثمار

العقودمراجعةقانونيمستشار

املبرمةالعقودبمراجعةالقيام

معبالتعامليتعلقفيمااالستشارة

امللتزمةاواملتعثرةاملؤسسات

استثماري مستشار
باالستشاراتمهتماداري مستشار

االستثمارية
لالستثماراالمثلالتصور برسمالقيام

مشاريعمشرف
ولديهاالوقافمشاريععلىمطلع

ومعرفتهامعهالتعاملفيخبرة
الفنيةاالستشاراتتقديم

الجمعيةملشاريعاملتابعةواالشرافلألوقافاالنشائيةاالستشاراتمعماري مهندس

كهرباءفني
مجالفياالستشاراتتقديم

الكهرباء

فيماالكهرباءمجالفياالستشاراتتقديم

الجمعيةبأوقافيتعلق

املشاريعتصميمتصميممهندس

القيامواالستشاراتتقديممناالستفادة

التيللمشاريعاالمثلالتصميمباختيار

ستنفذ

 

 



 

 

 

  اجلمعية حتديد االحتياج التطوعي يف 
 هو األقل أمهية( 5 –هو األهم  1)حيث أن  5إىل  1مالحظة: أمهية الدور من 

 العدد أمهية الدور وصف عام للدور األدوار التطوعية املمكنة االحتياج الوظيفي م اإلدارة/ القسم

 الدعوة
 والربامج النوعية  

 1 2 يصمم إعالن احملاضرات تصميم االعالانت  للجمعية مصمم فوتوشوب 1
 1 1 يهتم يف بث احملاضرات خربة فنية يف البث التقين خبري يف البث املباشر 2
 1 1 علميةيعد مقاييس بعدية للمواد  لديه معرفة تطبيقية لتصميم املقاييس معد مقاييس معرفية 3
 1 3 مينتج لبعض احملاضرات و الربامج الدعوية انتاج املقاطع الفيديو ممنتج فيديو 4
 1 3 التوعوية للجمعية يصور احملاضرات تصوير احملاضرات للجمعية مصور فيديو 5

لبث الربامج النوعية من  يشرف على قناة التلجريام االشراف و املتابعة مدير قناة التليجرام 6
 1 1 خالل التقنية

 1 3 يصمم إعالن احملاضرات تصميم االعالانت مصمم موشن جرافيك 7
 1 3 التوعوية للجمعية يصور احملاضرات تصوير احملاضرات للجمعية مصور فوتوغرايف 8
 1 3 التوعوية للجمعية يصور احملاضرات يعاجل اهلندسة الصوتية للبث مهندس صوت 9
 1 3 يصيغ احملتوى من خالل معرفة الفكرة من الربامج صياغة احملتوى للربامج كاتب سيناريو 10

 املوارد البشرية 

 تقدمي االستشارات القانونية مستشار قانوين وعمايل 1
تقدمي االستشارات القانونية املتعلقة بعقود العمل 
ونظام العمل السعودي وكافة األمور القانونية يف 

 املوارد البشرية
1 2 

 تقدمي استشارات إدارية  مستشار إداري 2
تقدمي االستشارات اإلدارية من حيث التنظيم 

اإلداري وختطيط القوى العاملة وكافة اإلجراءات 
 .اإلدارية

1 3 

3 
متخصص يف التكاليف 

 واملزااي والتعويضات
 إجياد وتقدمي احللول

إجياد وتقدمي احللول املمكنة يف التكاليف واملزااي 
والتعويضات واحتساب وتدقيق التصفيات 

 .املتعلقة بشؤون املوظفني 
1 1 

 3 3 إعداد املهام اإلدارية املختلفة يف اإلدارة  التنسيق اإلداري منسق إداري 4

 اإلشراف امليداين مشرف ميداين 5
للموظفني واألدوات املتابعة امليدانية الدورية 

 واملعدات وتقدمي التقارير الالزمة
3 2 

 وحدة التطوع 
 3 1 االشراف على الفرق التطوعية للجمعية االشراف و املتابعة للفرق التطوعية مشرف فرق تطوعية 1
 2 2 تقدمي برامج أتهيلية  ومهارية للمتطوعني تصميم و أتهيل املتطوعني مصمم برامج  2

 


