
سمية بنت عّزت شرف. د
أستاذ علم النفس املساعد بكلية التربية

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع

تأهيل الكوادر البشرية للعمل التطوعي في 
البحث العلمي



: أهداف املشاركة 

.عرض تجربة عمادة البحث العلمي في تمكين املرأة في العمل التطوعي البحثي•
.  التعريف بالخدمات التطوعية املقدمة من عمادة البحث العلمي•
.التعريف بالالئحة التنظيمية  للتطوع البحثي وبحوث التطوع•
.  عرض احصائيات التطوع•



مهام وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي 
و بحوث التطوع



وحدات وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي 
و بحوث التطوع



الخدمات التطوعية املفعلة

االستشارات 
البحثية التطوعية

البحثية األنشطة 
املتخصصةالتطوعية 

حساب
التطوعساعات 

تأهيل املتطوعين
في البحث العلمي

نشر ثقافة التطوع 
البحثي وبحوث التطوع

إجراء البحوث 
التطوعية



التطوعالتنظيمية للتطوع البحثي وبحوث الالئحة 
2017-2016اإلصدار األول 



التنظيمية للتطوع البحثي وبحوث التطوع بنود الالئحة 

واملصطلحاتالتعريفات : البند األول 
أهداف الالئحة: الثانيالبند 

اللجنة اإلشرافية: البند الثالث
أصناف املتطوعين: البند الرابع

شروط التطوع: البند الخامس
حقوق املتطوعين: البند السادس
واجبات املتطوعين: البند السابع
أنواع الخدمات البحثية: البند الثامن 

مدة التطوع البحثي: البند التاسع
االتفاقيات والشراكات: البند العاشر

عاليات تقديم بحوث التطو : البند الحادي عشر
الجوائز والحوافز: البند الثاني عشر
ع تقويم جودة خدمات التطو : البند الثالث عشر
املخالفات والعقوبات:البند الرابع عشر

اإلجراءات العامة: البند الخامس عشر



التنظيمية للتطوع البحثي وبحوث التطوع فريق الالئحة 

.عبد الرحمن األهدل. د1.

.فيصل عالف. د.أ2.

.عبد الوهاب الرسيني. د.أ3.

.نزهة الجابري . د.أ4.

.هنادي بحيري . د5.

.أميرة الصاعدي. د6.

.هيفاء فدا. د7.

سمية شرف. 8  .

.  سمية حريري . د9.
.  تهاني السبيت. د01.
.سهيل باجمال. د11.
.  فيصل بارويس. د21.
.عبد هللا العطاس. د31.
.  محمد حلمي. د41.



أهداف الالئحة

:  التاليةالالئحة إلى تنظيم العمل التطوعي البحثي وحمايته من خالل بنودهاتهدف 

الريادة في النشر العلمي في أبحاث التطوع. 1.

نشر ثقافة التطوع البحثي وبحوث التطوع. 2   .

تشجيع التطوع البحثي من خالل الجوائز والحوافز. 3.

استقطاب العاملين في التطوع البحثي. 4.

رصد مجاالت التطوع البحثي وتسهيل وتشجيع القيام بمشاريع بحثية تطوعية. 5.

تنظيم احتساب مدد التطوع البحثي وتسجيلها في قواعد بيانات الكترونية واإلش. .راف عليها6

متابعة مشاريع التطوع البحثي وقياس أثرها العلمي واملجتمعي. 7.

تنظيم االتفاقيات والشراكات التي تقيمها العمادة مع الجهات الخارجية في مجال الت. .طوع البحثي8

توفير فرص للتدريب على العمل البحثي في ميادينه. 9.
خدمة املجتمع من خالل توظيف نتائج األبحاث في التطوع والتي تهدف إلى حل املشك. الت وتطوير 01

.  اإلنسان واإلمكانيات بما يخدم مجال التطوع



أصناف املتطوعين 

:هيمعايير عدةعلىبناءمجموعاتفياملتطوعينتصنيفيمكن

 املتطوعينتصنيف-1
 
:البحثيةواهتماماتهملتخصصاتهموفقا

إبرازأوبحثيالالفريقتواجهالتياملشكالتوحلالعلميةاملشورةبتقديميتطوع:متطوعمستشار•
.أهدافهتحقيقفيللمساعدةأوالبحثياملشروعإلثراءإضافيةجوانب

.للباحثينالعلميةاألبحاثملخصاتبترجمةوبتطوع:متطوعمترجم•
 وتدقيقهاالبحثيةاملشاريعقراءةفيويتطوع:متطوعمدقق•

 
.لغويا

مجاليفوامليدانيةاالداريةالبحثيةالخدماتتقديمفيللمساهمةيتطوع:متطوعباحثمساعد•
.التطوع

.طوعالتمجالفيبحثيةعلميةواستشاراتخدماتتقديمفيللمساهمةيتطوع:متطوعباحث•
فيثينللباحبعدعنالكترونيةوخدماتاستشاراتبتقديميتطوع:املتطوعالحاسبمتخصص•

.التطوعأبحاث
.التطوعألبحاثوالتعدادالرصدوخدماتاستشاراتبتقديميتطوع:متطوعراصد•



أصناف املتطوعين 

 لنوع التطوع-2
 
: تصنيف املتطوعين وفقا

.  بحيوهو من يقّدم دعما ماليا أو عينيا كامال أو جزئيا ألبحاث التطوع بدون هدف ر : بمالهمتطوع •
و إدارية أو تقديم استشارة علمية أو ترجمة لغوية أو تدقيق لغوي أو مساعدة بحثية أ: بفكرهمتطوع •

.  الكترونية ال بحاث التطوع بدون هدف ربحي
/ ع عينات جم/ مشاركة ميدانية تتمثل في توزيع استبانات أبحاث التطوع تقديم : متطوع بوقته•

. لجمع بيانات معينةميدانية زيارات 
عليهم الشخص الذي يتطوع بأن يكون ضمن عينة الدراسة اللذين تطبق: كعينة بحثيةمتطوع •

. األبحاث العلمية املتضمّنة لحاالت الّدراسة على البشر



أصناف املتطوعين 

 لجهة التطوع-3
 
: تصنيف املتطوعين وفقا

.ويشمل ذلك جميع منسوبي الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفينمن داخل الجامعة متطوعين •
ي ذلــك ويشمل ذلك جميع األفراد والقطــاعات الحكومــية أو الخــاصة بما فمن خارج الجامعة متطوعين •

.مؤسســات التعليم واملجتمع املدني والقطــاع غير الربحي



شروط التطوع

: يشترط للمتطوع مع العمادة أن يتحقق فيه الصفات التالية

.أن يكون أحد منسوبي جامعة أم القرى ويشمل ذلك الطالب املتخرجين و أعضاء هيئة التدريس املتقاعدين.1
.أن يكون املتطوع صاحب أهلية وصالحية كاملة للتطوع في املجال الذي يرغب التطوع فيه.2
.أن يستكمل النموذج املخصص للتطوع واملعتمد في الالئحة.3
.أال تتعارض ساعات العمل التطوعي مع انتظامه في عمله األكاديمي أو الوظيفي أو جدوله الدراس ي.4
.أن يتعهد بعدم املطالبة بحقوق مالية نظير الخدمة التطوعية.5
.أن يتعهد باملحافظة على العهدة العينية أو املالية املسندة إليه.6
. أن يتبع التسلسل اإلداري في اإلجراءات اإلدارية.7
.ايتعهد بااللتزام بأي شرط آخر تطلبه طبيعة العمل التطوعي، وتحدده العمادة أو الجهة املتطوع لديهأن .8
.أن يتعهد بااللتزام بأخالقيات البحث العلمي بأنظمة ولوائح العمادة والجامعة.9

قف مع ذكر أن يلتزم بمدة التطوع املحددة واشعار الجهة املعنية من خالل املخاطبة الرسمية في حالة الرغبة في التو .10
.  أمكناالسباب ان 

ريد االلكتروني أن يلتزم باملخاطبات الرسمية التي تكون موقعة ومختومة واملرسلة من خالل األرشفة االلكترونية والب.11
.  الجامعةعلى موقع 



حقوق املتطوعين

:يحق للمتطوع مع العمادة ما يلي

.تزويده باملعلومات املتعلقة بالخدمة التطوعية.1
.تنمية مهاراته ذات العالقة بموضوع التطوع أو إجراء األبحاث التطوعية.2
.تحديد الدور واملهام الخاصة به والتأكد من وضوحها من قبل املتطوع.3
.إبداء الرأي في الخدمات واإلجراءات التي يقوم بها.4
.اديمية واملهنيةمعاملته بالثقة واالحترام والتقدير واملهنية املتعارف عليها مع مراعاة التزاماته األك.5
.املشاركة في التخطيط واتخاذ القرارات مع التقدير آلرائه واقتراحاته.6
.االنسحاب قبل انتهاء فترة تطوعه مع املفاهمة على ذلك من خالل املكاتبات الرسمية.7
.االشتراك مع أكثر من جهة داخل وخارج الجامعة.8
طوعية الحصول على ما يثبت مشاركته التطوعية مشتملة على ساعات التطوع ونوع الخدمة الت.9

.املقدمة من قبله
وفق البند الدخول في املفاضلة للحصول على الجوائز والحوافز التي تعتمدها اللجنة اإلشرافية.10

. الثاني عشر في الالئحة



املتطوعينواجبات 

: على املتطوع مع العمادة ما يلي

قان االلتزام بتقديم الخدمة التطوعية املسندة إليه خالل مدة تطوعه بأقص ى درجة من اإلت.1
.واملهنية

.اونيةالتقيد بالتعليمات واللوائح الصادرة من العمادة ومن الجهة التي يقدم لها الخدمة التع.2
.ةااللتزام بالقيم واألخالق اإلسالمية واآلداب العامة والتقاليد املتبعة واألخالق املهني.3
.املحافظة على أسرار الخدمة البحثية والجهة التي يتعاون معها.4
.الالئحةااللتزام بأخالقيات البحث العلمي املنصوص عليها في .5



التطوعيةأنواع الخدمات 

:  املقدمة في األنواع التاليةالتطوعية يمكن إجمال الخدمات 

مية، إحصائية، لغويه، منهجية، تقنية، شرعية، عل)استشارات بحثيه متنوعة .1
(.  وغيرهاادارية تربوية، تعليمية، مهنية، 

فية، محاضرات العلمية، القاءات العلمية والتعري)األنشطة البحثية التطوعية .2
(.  العلمي وغيرهاالتحكيم ورش العمل، العينات البحثية، الدورات التدريبية، 

.  خدمات بحثية تطويريه.3
.  تأهيل املتطوعين في البحث العلمي.4
.  اجراء البحوث التطوعية.5
.أعمال بحثية أخرى سواء كانت معملية أو ميدانية.6



البحثيمدة التطوع 

حسبأوللتمديدقابلاألقلعلىواحددراس يفصلالتطوعمدة•

.البحثياملشروعاحتياج

وابةالبطريقعنالكترونيافصلكلفيالتطوعساعاتعددتحسب•

نةاللجقبلمناعتمادهاويتمالبحثيالتطوعلنظامااللكترونية

.العمادةفياإلشرافية



الجوائز والحوافز

6بواقعتتالينمدراسيينفصلينعنتقلالملدةتطوعهنظيرالبرونزي التميز وساماملتطوعيمنح•

.ساعة12أوبحثيةخدمات

9بواقعتتاليةمدراسيةفصول أربعةعنتقلالملدةتطوعهنظيرالفض يالتميز وساماملتطوعيمنح•

.خدمات

12بواقعتاليةمتدراسيةفصول ستةعنتقلاللدةتطوعهنظيرالذهبيالتميزوساماملتطوعيمنح•

.ساعة24أوبحثيةخدمة

تقدرهايزةممتطوعخدماتنظيرتطوعيةجهةأوملتطوعاملاس يالتميز وساممنحاإلشرافيةللجنة•

 اللجنة
 
.التطوعيةالبحثيةالخدمةومدةونوعملجالوفقا



املخالفات والعقوبات

العملبذاتةاملتعلقاألخرى اللوائحوألحكامالالئحةألحكاماملتطوعمخالفةحالفي

وتطبقفيه،وعاملتطالعملذاتبالئحةاملتعلقةالعقوباتعليهفتطبقفيه،املتطوع

.إليهاينتسبالتيالجهةفيالعقوباتلوائحعليه



إجراءات العمل بالالئحة

.اإللكترونيعطاءنظام-

.للمتطوعينالعلميالبحثفيالتطوعيالعملميثاقعملورشة-

.واملستفيديناألكاديميةللقياداتالتطوعيالعملميثاقعملورشة-

.وتعديلهاعالجهاوأليهالتطوعيللفريقاملواجهةاملشكالت-



عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وكالة احصائيات 
التطوعوبحوث 



2عدد المعاهد

احصائيات التطوع

361اإلناث الذكور 2935الساعات التطوعية 397411املتطوعون  36

17عدد األقسام 15عدد الكليات



احصائيات البرامج التدريبية

عدد المتدربين 12عدد المدربين عدد الساعات 19عدد الدورات 7411عدد البرامج 50

15 15عدد الكليات املستفيدة

3عدد األبحاث في التطوع 



1515

نشكر لكن كريم استماعكن

Dsrvvr@uqu.edu.sa

mailto:Dsrvvr@uqu.edu.sa

