
خطوات الدخول على منصة العمل
التطوعي و إنشاء الفرص التطوعية



منصة العمل »في خانة البحث يتم كتابة 

«adminالتطوعي 

حثو بعدها يتم الدخول على الخيار األول في الب









رص الف»إلضافة فرصة تطوعية يتم الدخول على خيار 

«التطوعية



هذا للبدء بإنشاء فرصة تطوعية الضغط على

الخيار



في هذه الخانة يتم كتابة اسم الفرصة-1

ةفي هذه الخانة يتم كتابة وصف الفرص-2

كتابة مجال الفرصة-3

إضافة القيمة الشهرية -4

للفرصة

إضافة مدينة الفرصة-5

إضافة طريقة تحضير الفرصة-6

كتابة اسم منسق -7

الفرصة

إضافة رقم التواصل مع-8

منسق الفرصة

إضافة المهام -9

المطلوبة من المتطوع



اختيار نوع الفرصة-10

اختيار جنس -11

المتطوع
اختيار عمر -12

المتطوع

اختيار المؤهل المطلوب -13

للمتطوع

اختيار المهارات المطلوبة -14

للمتطوع

وعاختيار الفوائد العائدة على المتط-15

يةاالنتقال للصفحة التال



من القائمة اختيار الفوائد العائدة على الجهة-16

االنتقال للصفحة التالية



وعيةاختيار الوصف الجيوغرافي للفرصة التط-17
هذا الخيار اذا كانت الفرصة تقام عن

بعد

ى او بالنقر عل

الخريطة 

ع لتحديد الموق

اذا كانت 

الفرصة 

حضوريا  



ادخال تاريخ بداية الفرصة-18

ادخال تاريخ نهاية الفرصة-19

ادخال تاريخ ظهور الفرصة في المنصة -20

النضمام المتطوعين 



اعد ادخال تاريخ البداية و وقت بدء و نهاية العمل بالفرصة التطوعية و عدد المق-21

+المتاحة و بعدها الضغط على عالمة 

دها في الخانة المشابهة يتم ادخال تاريخ نهاية الفرصة و الوقت و عدد المقاعد المتاحة للفرصة و بع-22

+الضغط على عالمة 

تترك خانات هذه -23

الفقرة فارغة

فظ واخيرا  يتم الضغط على ح



طريقة ضم المتطوعين للجهة

ضم المتطوعين »بعد الدخول لمنصة العمل التطوعي يتم اختيار 

«للجهة



في خانة البحث يتم كتابة السجل المدني للمتطوع

«اضف متطوع»الذهاب إلجراءات و اختيار 

1111



تمت اإلضافة و بانتظار قبول المتطوع

تم قبول الطلب و إضافة المتطوع



خطوات قبول المتطوعين و اكمال التطوع و تقييم المتطوع

الع الدخول على الفرص التطوعية و اختيار الفرصة لالط-1

على التسجيل

ت عرض طلبا»اختيار إجراءات و من القائمة يتم اختيار -2

«االنضمام



ات في هذه الصفحة ستظهر قائمة بطلب

انضمام المتطوعين للفرصة

بجانب كل طلب انضمام تظهر 

ها يتم الضغط علي. ايقونة إجراءات

و ذلك للدخول « عرض»و اختيار 

على معلومات المتطوع و طلب 

االنضمام للفرصة



ه ستظهر هذ« عرض»بعد اختيار 

ب الصفحة التي تحتوي على طل

االنضمام و على المعلومات 

الشخصية للمتطوع 

ي بعد االطالع على المعلومات و ف

ام حالة الموافقة على طلب االنضم

« لقبو»يتم الضغط على ايقونة 

و يتم قبول طلب المتطوع



تم اذا لم تنطبق الشروط على المتطوع ي

لرفض« رفض»الضغط على ايقونة 

طلب االنضمام

ة سيظهر مربع لكتاب« رفض»بعد اختيار 

ضغط بعد كتابة السبب يتم ال, سبب الرفض

وع ليتم ارسال الرسالة للمتط« ارسال»على 



ة ان يكمل المتطوع الساعات التطوعيبعد 

اكمل »بالفرصة يتم اختيار ايقونة 

«  التطوع

تيار بعد ذلك تقييم المتطوع باخ

ي ف« تقييم المتطوع»ايقونة 

أسفل الصفحة



من بعد االنتهاء. سيظهر مربع تقييم المتطوع

غط على بعد ذلك الض, التقييم بالقبول او الرفض

ايقونة حفظ



خطوات انضمام المتطوع للجهة المقدمة لفرصة التطوع

اوال  الدخول لبوابة العمل التطوعي و

من ثم تسجيل دخول في الصفحة 

الخاصة بالمتطوع



تسجيل الدخول عن 

ل طريق تعبئة الحقو

المطلوبة كما هو 

واضح بالصورة



بعد فتح صفحة المتطوع

إلظهار القائمة و بعدها « ....مرحبا  »النقر على 

«طلبات انضمام الجهات» اختيار 



في هذه الصفحة ستظهر طلبات 

االنضمام للجهات الموفرة للفرص 

التطوعية 

« انضمام» بعد ذلك النقر على ايقونة 

للموافقة على الطلب

اختيار          

« حسنا  » 

للتأكيد



تم قبول طلب 

االنضمام




