الالئحة التنظيمية للتطوع البحثي وبحوث التطوع
عمادة البحث العلمي
جامعة أم القرى
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تمهيد
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نيبنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين ،يعتبر التطوع
أحد أهم املوضوعات التي اهتمت بها الرؤية االقتصادية التنموية للمملكة العربية السعودية
 .2030إذ يدل االهتمام بالتطوع واملتطوعين على ارتفاع املؤشر االجتماعي لضمان تقدم
املجتمعات وتحضرها واستمرارية نموها بشكل واعي وإيجابي .وعندما يقترن العمل التطوعي
بالبحث العلمي يصبح املؤشر أداة لقياس التكوين الثقافي للمجتمع .وملا كانت املؤسسات التعليمية
أحد أهم املنشآت املعرفية التي تضم نخبة من املثقفين والباحثين في مختلف املجاالت؛ حرصت
ً
ً
ً
جامعة أم القرى أن تقدم مقترحا تنظيميا يحفظ حقوق املتطوعين بحثيا من حيث عدد الساعات
والشروط والواجبات التي تضبط الخدمات البحثية التعاونية وتضمن جودتها.
القواعد املنظمة للتطوع البحثي بادرة تنظيمية للجهود التطوعية في مجال الخدمات البحثية
وبحوث التطوع تقدمها الجامعة ملنسوبيها سواء كانت الخدمات املقدمة داخل الجامعة أو خارجها
حرصا منها على نشر الوعي في املجتمع وهي األولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية
والعربية واملعنية بالتطوع البحثي وبحوث التطوع .من حيث الشروط والحقوق والواجبات
والجزاءات ونوعية الخدمات ومؤشرات قياس جودة تلك الخدمات ،باإلضافة إلى وضع األلية التي
تعامل بها البحوث العلمية املمولة في مجال التطوع داخل جامعة أم القرى ،مما يكسب الالئحة
طابع األصالة والحداثة والريادة.
ً
ً
ً
وانطالقا من هذا االهتمام نضع بين أيديكم الئحة تنظيمية تضم خمسة عشر بندا تفصيليا جاءت
بعد مطالعة ودراسة مرجعية دقيقة للوائح العمل التطوعي في املؤسسات املختلفة منها :الالئحة
التنظيمية للعمل التطوعي في التعليم العام للعام الدراس ي  ،1437 -1436الالئحة التنظيمية
للمتطوعين باملكتب التعاوني في الدمام ،الئحة التطوع في الدفاع املدني الشروط واألحكام ،الالئحة
التنظيمية للتطوع في جامعة شقراء ،إدارة العمل التطوعي في جامعة امللك عبدالعزيز ،وثيقة العمل
التطوعي بجمعية زمزم ،صناع التميز التطوعي جمعية مراكز األحياء بمكة املكرمة ،موقع عمادة
العمل التطوعي في جامعة اإلمام محمد بن سعود في مدينة الرياض ،الالئحة املوحدة للبحث العلمي
في الجامعات السعودية ،الئحة أخالقيات البحث العلمي في جامعة امللك سعود ،الئحة برامج املنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى ،الئحة برامج املراكز واملجموعات البحثية في
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جامعة أم القرى ،الئحة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم البحوث ،جمعية التطوع
األسترالي في مدينة ملبورن ،وحدة التطوع البحثي في جامعة .UCL
نسأل هللا العلي القدير أن ينفع بها البحث العلمي والباحثين وأن تؤتي ثمارها في رفعة األمة اإلسالمية
و تقوية مكانتها الفكرية و االجتماعية واالقتصادية.

عميد البحث العلمي
د .عبدالرحمن بن غالب األهدل
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أسماء أعضاء لجنة الالئحة التنظيمية للتطوع البحثي وبحوث التطوع
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الامس
د .عبدالرمحن بن غالب ا ألهدل
د .فيصل بن أأمحد عالف
د .عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيين
د .سهيل بن سامل ابجامل
د .فيصل بن عوض ابرويس
د .عبدهللا بن أأمحد العطاس
د .محمد حلمي مريس
د .هيفاء بنت عامثن فدا
د .مسية بنت عزت رشف
د .هنادي بنت محمد حبريي
أأ.د .نزهة بنت يقظان اجلابري
د .هتاين بنت محمد الس بيت
د .مسية بنت هامش حريري

العضوية
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

البند األول :التعريفات والمصطلحات:
يكون لللكامت التالية حيامث وردت يف هذه الالحئة املعاين واملدلوالت املوحضة أأدانه:
الج ـ ـ ــامع ـ ــة:

جامعة أأم القرى

الع ـ ـ ـ ـ ــمادة:

عامدة البحث العلمي جبامعة أأم القرى

العميـ ـ ـ ـ ــد:

معيد عامدة البحث العلمي جبامعة أأم القرى

الالئحة:

يه مجموعة من البنود التنظميية اليت ختدم عامدة البحث العلمي لتوحيد هجود العاملني يف التطوع
البحيث وحبوث التطوع.

املتطـوع:

لك هجة أأو خشص ذي أأهلية من داخل اجلامعة وترغب يف تقدمي معل تطوعي (مبا ال يتعارض مع
قانون العمل) بدافع من ذاته وهبدف املسامهة يف خدمة البحث العلمي.

العم ـ ــل التطوعـ ــي البحـ ــثي:

هو معل حبيث تطوعي يقدم بدون أأجر ،يقوم به الطالب أأو أأعضاء هيئة التدريس أأو املوظفون
من أأجل رفع مس توى البحث العلمي وحتسني جودة اخلدمات البحثية التعاونية.

بحوث التطوع:

يه أأنشطة حبثية يعىن لك مهنا بدراسة لك ما يتعلق مبوضوع التطوع يف اكفة اجملاالت (ختطيطه-
دمعه-ادارته-تنفيذه-تطوره) واالجيابيات والسلبيات وكيفية معاجلهتا وتطبيقها وحتقيق الاس تفادة
مهنا.

الباحث املتطوع:

الشخص احلالل عى درجة ادلكتوراه ،ويشارك يف اجراء البحوث ،ويعمل يف البحث بدون
مقابل مادي.

مساعد الباحث املتطوع:

خشص حالل عى مؤهل جامعي باكلوريوس أأو ماجس تري ويعمل يف البحث بدون مقابل مادي.

الجهة الداخلية املتطـوع لديهـا:

جامعة أأم القرى أأو أأي هجة اتبعة لها (عامدة  -لكية – قسم – وحدة أأو غريها)

الجهات الخارجية املتطوع

قطــاع حكومــي أأو خــاص مبا يف ذلــك مؤسســات التعلمي واجملمتع املدين والقطــاع غري الرحبي.

لديها:
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أخالقيات البحثي العلمي:

أأنظمة أأخالقيات البحث العلمي املتعارف علهيا ،محلاية املتطوعني لضامن اجراء أأي معل اخال
ل ألنظمة أأو يعرض املتطوعني للخطر أأو يعرض البيئة للتدهور (سواء اكن ذكل عى االنسان أأو
احليوان أأو النبات).

العينة:

لك هجة أأو خشص أو فريق ذي أأهلية يرغب يف تقدمي نفسه متطوعا ليكون حمال لدلراسة والبحث
العلمي يف جمال معني ،ومبا ال يتعارض مع ا ألنظمة والقوانني و أأخالقيات املهن.

املستشار:

الشخص اذلي يقدم املشورة العلمية ،ويطور احللول العلمية والعملية للمشالكت اليت تواجه الفريق
خصص.
البحيث سواء اكن ذكل مبقابل مادي أأو بدون مقابل ،ويكون مشهود هل بمتزيه يف جمال التّ ّ

متبرع:

خشص أأو هجة اعتبارية تقوم ابلتربع لمتويل حبث يف جمال التطوع بغرض دراسة العمل التطوعي.
وليس هل هدف رحبي -مادي-

اللجنة اإلشر اقية:

جلنة يشلكها معيد البحث العلمي ملتابعة أأعامل الالحئة التنظميية للتطوع البحيث وحبوث التطوع.

الوسام:

حافز معنوي يقدم للمتطوع (فردا أأو هجة) نظري خدماته التطوعية ،يعطى عند اس تحقاقه ،ويتدرج
الوسام يف فئات (برونزي ،فيض ،ذهيب ،مايس) حسب عدد ساعات التطوع ونوع اخلدمات
التطوعية.

 االشارة يف هذه الالحئة للمذكر تشمل املذكر واملؤنث ما مل ينص الس ياق عى خالف ذكل.
 االشارة يف هذه الالحئة للمفرد تشمل املفرد وامجلع ما مل ينص الس ياق عى خال ذكل.
البند الثاني :أهداف الالئحة:
هتدف الالحئة اىل تنظمي العمل التطوعي البحيث وحاميته من خالل بنودها التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
8

الرايدة يف النرش العلمي يف أأحباث التطوع.
نرش ثقافة التطوع البحيث وحبوث التطوع.
تشجيع التطوع البحيث من خالل اجلوائز واحلوافز.
اس تقطاب العاملني يف التطوع البحيث.
رلد جماالت التطوع البحيث وتسهيل وتشجيع القيام مبشاريع حبثية تطوعية.
تنظمي احتساب مدد التطوع البحيث وتسجيلها يف قواعد بياانت الكرتونية واالرشاف علهيا.

 .7متابعة مشاريع التطوع البحيث وقياس أأثرها العلمي واجملمتعي.
 .8تنظمي االتفاقيات والرشأاكت اليت تقميها العامدة مع اجلهات اخلارجية يف جمال التطوع البحيث.
 .9توفري فرص للتدريب عى العمل البحيث يف ميادينه.
 .10خدمة اجملمتع من خالل توظي نتاجئ ا ألحباث يف التطوع واليت هتدف اىل حل املشالكت وتطوير االنسان واالماكنيات
مبا خيدم جمال التطوع.
البند الثالث :اللجنة اإلشرافية:
يقتيض تنظمي العمل يف الالحئة التنظميية للتطوع البحيث وحبوث التطوع ما ييل:
 .1تتشلك اللجنة االرشافية من:
 .1العميد وهل رئاسة اللجنة.
 .2وكيةل عامدة البحث العلمي للتطوع البحيث وحبوث التطوع  ،ولها أأمانة اللجنة والنائبة عن الرئيس.
 .3وكيل عامدة البحث العلمي.
 .4وكيل عامدة البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية.
 .5وكيل عامدة البحث العلمي لشؤون اجملموعات واملراكز البحثية.
 .6وكيل عامدة البحث العلمي للجودة والتطوير.
 .7وكيل عامدة البحث العلمي للكرايس البحثية.
 .8وكيل عامدة البحث العلمي للمعلومات.
 .9للجنة اقرتاح من تراه مناس ب ًا من أأعضاء هيئة تدريس املشهود هلم ابخلربة وهلم اهامتم ابلتطوع البحيث
وحبوث التطوع.
 .2تقوم اللجنة االرشافية مبا ييل:
 اقرار ا ألولوايت البحثية يف جمال التطوع البحيث و أأحباث التطوع. حفص أأفاكر املشاريع البحثية واعامتدها واخاطبة أأحصاهبا. مناقشة مقرتحات مشاريع التطوع البحيث وحبوث التطوع املقدمة لدلمع واقرارها وحتكميها. متابعة تنفيذ مشاريع التطوع البحيث وحبوث التطوع. االرشاف عى تنفيذ اتفاقيات التعاون يف التطوع البحيث مع اجلهات داخل اجلامعة أأو خارهجا. -عرض اخالفات املتطوعني وتطبيق العقوابت.
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البند الرابع :أصناف المتطوعين:
ميكن تصني املتطوعني يف مجموعات بناء عى عدة معايري يه:
 -1تصني املتطوعني وفق ًا لتخصصاهتم واهامتماهتم البحثية:
 مستشار متطوع :يتطوع بتقدمي املشورة العلمية وحل املشالكت اليت تواجه الفريق البحيث أأو ابراز جوانب اضافية الثراءاملرشوع البحيث أأو للمساعدة يف حتقيق أأهدافه.
 مرتمج متطوع :وبتطوع برتمجة ملخصات ا ألحباث العلمية للباحثني. مدقق متطوع :ويتطوع يف قراءة املشاريع البحثية وتدقيقها لغو ًاي. مساعد ابحث متطوع :يتطوع للمسامهة يف تقدمي اخلدمات البحثية الادارية وامليدانية يف جمال التطوع. ابحث متطوع :يتطوع للمسامهة يف تقدمي خدمات واستشارات علمية حبثية يف جمال التطوع. متخصص احلاسب املتطوع :يتطوع بتقدمي استشارات وخدمات الكرتونية عن بعد للباحثني يف أأحباث التطوع. -رالد متطوع :يتطوع بتقدمي استشارات وخدمات الرلد والتعداد ألحباث التطوع.

 -2تصني املتطوعني وفق ًا لنوع التطوع:
 متطوع مباهل :وهو من يقدّم دعام ماليا أأو عينيا اكمال أأو جزئيا ألحباث التطوع بدون هدف رحبي. متطوع بفكره :تقدمي استشارة علمية أأو ترمجة لغوية أأو تدقيق لغوي أأو مساعدة حبثية أأو ادارية أأو الكرتونية ال حباث التطوعبدون هدف رحبي.
 متطوع بوقته :تقدمي مشاركة ميدانية تمتثل يف توزيع استباانت أأحباث التطوع  /مجع عينات  /زايرات ميدانية مجلع بياانتمعينة.
 متطوع كعينة حبثية :الشخص اذلي يتطوع بأأن يكون مضن عينة ادلراسة الذلين تطبق علهيم ا ألحباث العلمية املتضمنّة حلاالتادلّ راسة عى البرش.
 -3تصني املتطوعني وفق ًا جلهة التطوع:
 متطوعني من داخل اجلامعة ويشمل ذكل مجيع منسويب اجلامعة من طلبة و أأساتذة وموظفني. متطوعني من خارج اجلامعة ويشمل ذكل مجيع ا ألفراد والقطــاعات احلكومــية أأو اخلــالة مبا يف ذلــك مؤسســات التعلميواجملمتع املدين والقطــاع غري الرحبي.
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البند الخامس :شروط التطوع:
يشرتط للمتطوع مع العامدة أأن يتحقق فيه الصفات التالية:
 .1أأن يكون أأحد منسويب جامعة أأم القرى ويشمل ذكل الطالب املتخرجني و أأعضاء هيئة التدريس املتقاعدين.
 .2أأن يكون املتطوع لاحب أأهلية ولالحية اكمةل للتطوع يف اجملال اذلي يرغب التطوع فيه.
 .3أأن يس تمكل المنوذج اخملصص للتطوع واملعمتد يف الالحئة.
 .4أأال تتعارض ساعات العمل التطوعي مع انتظامه يف معهل أالاكدميي أأو الوظيفي أأو جدوهل ادلرايس.
 .5أأن يتعهد بعدم املطالبة حبقوق مالية نظري اخلدمة التطوعية.
 .6أأن يتعهد ابحملافظة عى العهدة العينية أأو املالية املس ندة اليه.
 .7أأن يتبع التسلسل االداري يف االجراءات االدارية.
 .8أأ ،يتعهد اباللزتام بأأي رشط أخر تطلبه طبيعة العمل التطوعي ،وحتدده العامدة أأو اجلهة املتطوع دلاهيا.
 .9أأن يتعهد اباللزتام بأأخالقيات البحث العلمي بأأنظمة ولواحئ العامدة واجلامعة.
 .10أأن يلزتم مبدة التطوع احملددة واشعار اجلهة املعنية من خالل اخملاطبة الرمسية يف حاةل الرغبة يف التوق مع ذكر
الاس باب ان أأمكن.
 .11أأن يلزتم ابخملاطبات الرمسية اليت تكون موقعة واختومة واملرسةل من خالل ا ألرشفة الالكرتونية والربيد الالكرتوين
عى موقع اجلامعة.
البند السادس :حقوق المتطوعين:
حيق للمتطوع مع العامدة ما ييل:
 .1تزويده ابملعلومات املتعلقة ابخلدمة التطوعية.
 .2تمنية هماراته ذات العالقة مبوضوع التطوع أأو اجراء ا ألحباث التطوعية.
 .3حتديد ادلور واملهام اخلالة به والتأأكد من وضوهحا من قبل املتطوع.
 .4ابداء الر أأي يف اخلدمات واالجراءات اليت يقوم هبا.
 .5معاملته ابلثقة والاحرتام والتقدير واملهنية املتعارف علهيا مع مراعاة الزتاماته الأاكدميية واملهنية.
 .6املشاركة يف التخطيط واختاذ القرارات مع التقدير لرائه واقرتاحاته.
 .7الانسحاب قبل انهتاء فرتة تطوعه مع املفامهة عى ذكل من خالل املاكتبات الرمسية.
 .8الاشرتاك مع أأكرث من هجة داخل وخارج اجلامعة.
 .9احلصول عى ما يثبت مشاركته التطوعية مش متةل عى ساعات التطوع ونوع اخلدمة التطوعية املقدمة من قبهل.
 .10ادلخول يف املفاضةل للحصول عى اجلوائز واحلوافز اليت تعمتدها اللجنة االرشافية وفق البند الثاين عرش يف الالحئة.
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البند السابع :واجبات المتطوعين:
عى املتطوع مع العامدة ما ييل:
.1
.2
.3
.4
.5

الالزتام بتقدمي اخلدمة التطوعية املس ندة اليه خالل مدة تطوعه بأأقىص درجة من االتقان واملهنية.
التقيد ابلتعلاميت واللواحئ الصادرة من العامدة ومن اجلهة اليت يقدم لها اخلدمة التعاونية.
الالزتام ابلقمي وا ألخالق االسالمية والداب العامة والتقاليد املتبعة وا ألخالق املهنية.
احملافظة عى أأرسار اخلدمة البحثية واجلهة اليت يتعاون معها.
الالزتام بأأخالقيات البحث العلمي املنصوص علهيا يف الالحئة رمق ....وتأأرخي.........
البند الثامن  :أنواع الخدمات البحثية:

ميكن اجامل اخلدمات البحثية املقدمة يف ا ألنواع التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استشارات حبثيه متنوعة (احصائية ،لغويه ،مهنجية ،تقنية ،رشعية ،علمية ،تربوية ،تعلميية ،همنية ،ادارية ..وغريها).
ا ألنشطة البحثية التطوعية (حمارضات العلمية ،القاءات العلمية والتعريفية ،ورش العمل ،العينات البحثية ،ادلورات
التدريبية ،التحكمي العلمي وغريها).
خدمات حبثية تطويريه.
تأأهيل املتطوعني يف البحث العلمي.
اجراء البحوث التطوعية.
أأعامل حبثية أأخرى سواء اكنت معملية أأو ميدانية.
البند التاسع :مدة التطوع البحثي:

 .1مدة التطوع فصل درايس واحد عى ا ألقل قابل للمتديد أأو حسب احتياج املرشوع البحيث.
 .2حتسب عدد ساعات التطوع يف لك فصل الكرتونيا عن طريق البوابة الالكرتونية لنظام التطوع البحيث ويمت اعامتدها
من قبل اللجنة االرشافية يف العامدة.
البند العاشر :االتفاقيات والشراكات:
 .1حيق لعامدة البحث العلمي عقد اتفاقيات ورشأاكت اخصصه لبحوث التطوع والتطوع البحيث مع اجلهات ادلاخلية
واخلارجية.
 .2تلزتم العامدة واجلهة املشاركة بمنوذج االتفاقية املرفق يف الالحئة.
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.3
.4
.5
.6

االتفاقية قابةل للتجديد تلقائي ًا ،ما مل يرفع أأحد الطرفني بطلب الغاهئا من خالل املاكتبات الرمسية قبل شهرين من
انهتاهئا.
العلمي يف جامعة أأ ّم
حتسب ساعات التّ ّ
طوع ّ
البحيث للمتطوعني من الطرفني خالل مدة التطوع من قبل عامدة البحث ّ
القرى وفق ًا للبند التاسع يف الالحئة التّنظمي ّية املعمتدة.
تعمتد اكفة املاكتبات من خالل اخملاطبات ّالرمسيّة املوقّعة واليت يمت ارسالها عرب ا ألرشفة الالكرتونيّة أأو الربيد الالكرتو ّين
للجهات ّالرئيسة يف االت ّفاقيّة.
حيتفظ اكمل ّ
اخلالة ابالستشارات واخملرجات واملشاريع البحث ّية مامل ينص االتفاق املربم بيهنام
برسيّة املعلومات ّ
الطرفني ّ
عى خالف ذكل.
البند الحادي عشر :اليات تقديم بحوث التطوع:

 .1يس تكتب عى ا ألولوايت وا ألفاكر للمشاريع البحثية يف مشاريع البحثية اخلالة ابلتطوع واليت حتددها اللجنة االرشاقية.
 .2حيق للباحثني التقدم ابملشاريع وا ألفاكر البحثية التطوعية من خالل اس تكامل مناذج حبوث التطوع عى البوابة االلكرتونية.
 .3ميكن جلهات خارجية دمع املشاريع البحثية تطوعا وفقا لتوليات اللجنة االرشاقية.
 .4ميكن للباحث الرئيس والباحث املشارك يف الفريق البحيث التربع دلمع املشاريع البحثية بشلك جزيئ أأو اكمل وفق ًا
توليات اللجنة االرشافية.
 .5يمت اس تحداث منحة خالة ببحوث التطوع للتقدمي علهيا بشلك منفصل عرب البوابة الالكرتونية.
 .6تتبع املنح القواعد احلامكة ابلعامدة واملنطبقة عى منح املراكز البحثية.
 .7تنعقد اللجنة االرشافية بصورة دورية دلراسة ا ألفاكر واملشاريع التطوعية واقرارها ،ولها احلق يف رفضها واقرتاح ألية
وفريق تنفيذها واالرشاف علهيا.
 .8حيق للجهات اخلارجية طلب مرشوع حبيث تطوعي ،وابلتشاور مع لاحب الفكرة واملرشوع تعني اللجنة االرشافية
مستشارا أأو أأكرث من داخل اجلامعة لالرشاف عى البحث ،ويف حال الاختالف حول ذكل فيقدم ر أأي اللجنة.
 .9يف حاةل اجراء حبث تطوعي للجهات ادلاخلية أو اخلارجية ،ال حيق للمستشار املعني من قبل اللجنة الارشافية املطالبة
بأأي مقابل مادي.
 .10ميكن جلهات خارجية دمع املشاريع البحثية يف التطوع وفقا لتوليات اللجنة االرشاقية.
البند الثاني عشر :الجوائز والحوافز:
 .1للجنة االرشافية العامة اقرتاح اجلوائز واحلوافز املادية واملعنوية املالمئة أللناف املتطوعني ،عى أأن ال تتجاوز ا ألنظمة
املتاحة داخل اجلامعة.
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 .2يس تحق لك متطوع شهادة تقدير نظري تطوعه يذكر فهيا جمال ونوع ومدة تطوعه عى أأن ال تقل مدة التطوع عن فصل
درايس واحد
 .3مينح املتطوع شهادة تقدير توحض جمال ونوع مدة تطوعه اذا مت اهناء خدماته التطوعية من قبهل أأو من العامدة قبل امتام
املدة املتفق علهيا.
 .4مينح املتطوع وسام المتزي الربونزي نظري تطوعه ملدة ال تقل عن فصلني دراس يني متتالني بواقع  6خدمات حبثية أأو 12
ساعة
 .5مينح املتطوع وسام المتزي الفيض نظري تطوعه ملدة ال تقل عن أأربعة فصول دراس ية متتالية بواقع  9خدمات حبثية أأو
 18ساعة.
 .6مينح املتطوع وسام المتزي اذلهيب نظري تطوعه دلة ال تقل عن س تة فصول دراس ية متتالية بواقع  12خدمة حبثية أأو
 24ساعة.
 .7للجنة االرشافية منح وسام المتزي املايس ملتطوع أأو هجة تطوعية نظري خدمات تطوع ممزية تقدرها اللجنة وفق ًا جملال ونوع
ومدة اخلدمة البحثية التطوعية.
 .8مينح احلالل عى أأحد أأومسة المتزي ا ألولوية يف التقدمي عى منح أأحباث التطوع.
 .9متنح اجلهة التطوعية شهادة شكر وتقدير يف حاةل تقدمي اخلدمات التطوعية البحثية أأو املشاركة التطوعية يف البحوث
العلمية أأو حبوث التطوع.
 .10تعمتد اللجنة االرشافية أأسامء املكرمني احلاللني عى أأومسة المتزي بشلك س نوي.
 .11للجنة االرشافية حق جحب أأحد اجلوائز أأو احلوافز املادية أأو املعنوية يف حاةل احلاجة اىل ذكل.
البند الثالث عشر :تقويم جودة خدمات التطوع البحثي:
ميكن تقومي جودة خدمات التطوع البحيث من خالل قياس مؤرشات ا ألداء س نواي كام ييل:

م

الهدف

أليات التنفيذ

مؤشراالداء

املسؤول عن التنفيذ

1

رصد ومتابعة مجاالت

إنشاء لجنة في

ال يقل عدد اجتماعات

رئيس اللجنة

التطوع البحثي في

العمادة

اللجنة عن 4

اإلشرافية

جامعة أم القرى
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وكالة البحث العلمي
تحسين الخدمات

عدد أساليب التحسين

البحثية التطوعية.

املقترحة لتجويد

للتطوع البحثي وبحوث
التطوع

الخدمات البحثية
املقدمة من وكالة
التطوع البحثي وبحوث
التطوع.
2

نشر ثقافة التطوع

إقامة محاضرات

ال تقل عن  ،3وقياس

وكالة البحث العلمي

البحثي والخدمات

تثقيفية

مستوى الرضا

للتطوع البحثي وبحوث

باالستبانات

التطوع

البحثية التعاونية
إقامة ندوات

عدد الندوات ال تقل عن
 3وقياس مستوى الرضا
باالستبانات

تقديم ورش عمل

عدد ورش العمل ال تقل
عن  3وقياس مستوى
الرضا باالستبانات

3

تقديم دورات

عدد الدورات ال تقل

تدريبية

عن  ،3ومستوى الرضا

استقطاب وبناء وتطوير اإلعالن عن املشاريع
القدرات البحثية

البحثية

عدد املشاريع البحثية

املعلن عنها ال يقل عن  3للتطوع البحثي وبحوث

التطوعية لدى منسوبي

التطوع

الجامعة.
إنشاء قاعدة بيانات

عدد املتطوعين في

ملعرفة واقع مصادر

قاعدة البيانات

املعلومات والخدمات

15

وكالة البحث العلمي

البحثية التطوعية
وعدد املتطوعين

4

حساب ساعات التطوع وجود الئحة تنفيذية إجمالي عدد الساعات
البحثي بشكل نظامي

وكالة البحث العلمي

للخدمات البحثية

للتطوع البحثي وبحوث

املقدمة ال يقل عن 20

التطوع

ساعة
5

6

عدد الحاصلين على

وكالة البحث العلمي

تشجيع التطوع البحثي

وجود الئحة تختص

بالحوافز والجوائز

بالحوافز والجوائز في جوائز بحثية

للتطوع البحثي وبحوث

التطوع البحثي

التطوع

تشجيع عمل البحوث

اشتراط األبحاث

عدد األبحاث البينية

وكالة البحث العلمي

البينية املمولة في

البينية في الدعم

املشترك فيها متطوعين.

للتطوع البحثي وبحوث

التطوع

املالي

تنظيم االتفاقيات

وضع نماذج ببنود

عدد الجهات املستفيدة عميد البحث العلمي

والشراكات التي تقيمها

محددة في

من االتفاقيات

العمادة مع الجهات

االتفاقيات

والشراكات

الخارجية

والشراكات البحثية

تصنيف املتطوعين

الئحة التنفيذ

التطوع
عدد األفكار البحثية
املقدمة في التطوع .

7

و قياس مستوى الرضا
باالستبانات

8

عدد أصناف املتطوعين وكالة البحث العلمي
للتطوع البحثي وبحوث
التطوع

16

الريادة في النشر العلمي اشتراط النشر في

9

في أبحاث التطوع

عدد األبحاث املنشورة

وكالة البحث العلمي

وعاء نشر مصنف

للتطوع البحثي وبحوث

للحصول على كامل

التطوع

الدعم

 10توفيرفرص للتدريب

قواعد املعلومات

عدد الجهات املتعاونة

من خالل االحتكاك

للجهات املتعاونة

مع عمادة البحث

املباشرببيئة العمل

وللمتطوعين فيها

العلمي.

الفعلي

وعدد املتطوعين في
الجهات.

 رئيس اللجنةاإلشراقية
 وكالة البحثالعلمي للتطوع
البحثي وبحوث
التطوع

البند الرابع عشر :المخالفات والعقوبات:
يف حال اخالفة املتطوع ألحاكم الالحئة و ألحاكم اللواحئ ا ألخرى املتعلقة بذات العمل املتطوع فيه ،فتطبق عليه العقوابت املتعلقة
بالحئة ذات العمل املتطوع فيه ،وتطبق عليه لواحئ العقوابت يف اجلهة اليت ينتسب الهيا.

البند الخامس عشر :اإلجراءات العامة:
.1
.2
.3
.4
.5
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يف حاةل التعاون مع العامدة يف جمال اخلدمات البحثية التعاونية ينبغي اس تكامل منوذج التطوع البحيث عى البوابة
االلكرتونية.
يف حاةل الرغبة يف عقد أأي اتفاقيات أأو رشأاكت تعاونية تطوعية مع العامدة من اجلهات ادلاخلية أأو اخلارجية ينبغي
اس تكامل منوذج (اتفاقية تعاون يف التطوع البحيث وحبوث التطوع) عى البوابة االلكرتونية.
جتدد هذه الالحئة بعد ثالث س نوات من اترخي الدارها أأو عن وجود ا ألس باب املقتضية لتجديدها.
حتتفظ عامدة البحث العلمي حبقها يف التعديل اجلزيئ أأو اللكي لهذه الالحئة أأو الغاء العمل هبا عند وجود أأس باب
مقتضيه ذلكل.
توضع اكمل الامنذج عى الصفحة اخملصصة لواكةل عامدة البحث العلمي للتطوع البحيث وحبوث التطوع.

أهم مصادر المعلومات في الالئحة التنظيمية للتطوع البحثي وأبحاث التطوع في
جامعة أم القرى:
 .1الالحئة التنظميية للعمل التطوعي يف التعلمي العام للعام ادلرايس -1436
1437

https://www.manhal.net/123/ttaw.pdf

 .2الحئة التنظميية للمتطوعني ابملكتب التعاوين يف ادلمام

/http://khair.ws/library/170

 .3التطوع يف ادلفاع املدين الرشوط وا ألحاكم
 .4ادارة العمل التطوعي يف جامعة املكل عبدالعزيز يف جدة
 .5وثيقة العمل التطوعي جبمعية زمزم يف مكة املكرمة
 .6ادلليل ا ألسايس الدارة برامج العمل التطوعي
 .7لناع المتزي التطوعي مجعية مراكز ا ألحياء مبكة املكرمة
 .8عامدة العمل التطوعي يف جامعة االمام محمد بن سعود يف العامصة
الرايض

 .9الالحئة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

 .10الحئة أأخالقيات البحث العلمي يف جامعة املكل سعود
 .11الحئة برامج املنح ادلاخلية يف عامدة البحث العلمي يف جامعة أأم القرى
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)https://voluntary.998.gov.sa/Default.aspx

http://studentaffairs.kau.edu.sa/pages259922.aspx
http://khair.ws/library/6297/

املؤل  /جوي نوبل  -لويز روجرز  -أندي فرير
النارش  /مركز بناء الطاقات – مؤسسة محمد وعبدهللا
ابراهمي السبيعي 1431

http://ahyaa.org.sa/?p=6304

https://units.imamu.edu.sa/deanships/VoluntaryW
ork/announcements/Pages/

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Grants/Scienti
fic_Research_Regulations.pdf

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/i
mce_images/aklaqyat-sfar-1437.pdf

https://uqu.edu.sa/dsr/827

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Implementing
%20Regulations/DSR_RCE_IR.pdf

 الحئة برامج املراكز واجملموعات البحثية يف جامعة أأم القرى.12
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Implementing
%20Regulations/DSR_RGR_IR.pdf

https://www.kacst.edu.sa/arb/Fund/

 الحئة مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف دمع البحوث.13

https://australianmuseum.net.
au/volunteer-researchassistance

 منوذج مساعد ابحث يف مجعية التطوع ا ألسرتايل يف مدينة ملبورن.14

https://www.ucl.ac.uk/ion/de
partments/sobell/Research/N
Ward/patientsprofile/voluntee
r/volunteer

 يف مدينة لندن- يف بريطانياUCL  وحدة التطوع البحيث يف جامعة.15
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