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 المستخدميندليل 
 بهيئة الهالل االحمر السعودي اإللكترونة التطوع خدمةل

 

 - السعودي الهالل االحمرهيئة  مع التطوع  خدمة -

 ةمقدم
يؤدون اليوم، وأكثر من أي وقت  المتطوعين. الهالل االحمر السعودي هيئة في لكترونيةاإلالتطوع   خدمةرحباً بك في م

من  الكثيرويساعدون  الهيئةويساهمون في نجاح عمل  الهالل االحمر السعودي هيئةفي كل أنشطة كبيرمضى، دور 

 في أوقات الشدة. الحاالت 
 .المملكةفي مختلف أنحاء  طوعينمتحالياً  الفريق ضم يو

 هذهطالع على هذا القسم الخاص بالمتطوعين من أجل إيجاد الطريقة التي يمكن أن تصبح بها جزءاً من اإليمكنك  و

مكاناً أفضل للعيش، من  المجتمع اإلنسانية. ويمكنك اكتشاف الطريقة التي تستطيع بها المساهمة في جعل هذا  ةحركال

 . المجتمعفي  ضعفاً لمساعدة األشد خالل العمل معنا 

 هل أنت مستعد للتطوع؟

؟ السعودي الهالل األحمرهيئة  معهل تفّكر في التطوع؟ هل تريد أن تعرف المزيد عن التطوع  تطوع؟هل ترغب في ال

 نسانية.اإلحركة  هذةيرجى االطالع على هذا القسم الخاص بالمتطوعين لمعرفة كيف يمكنك أن تصبح جزءاً من 

 .نضم إلى الفريقا
. ويقدم لك هذا القسم المعلومات لمجتمعادوراً أساسياً في دعم  السعودي الهالل األحمرهيئة  معفريق التطوع يؤدي 

مسؤولي التطوع  ،سياسات العمل االنساني معلومات عنالخدمة التطوع. وسوف تجد في هذه خدمة األساسية المتعلقة ب

ايقونة التسجيل معنا  الهيئة،يح العمل التطوعي في طع الفيديو لتوضمن مقا مجموعة ،االنجازات ،نساء()رجال و

  .إلينا في مهمتنا لمساعدة أشد األشخاص ضعفاً لتتمكن من االنظمام  وع والدخول الى الحساب الخاص بككمتط

 السعودي. الهالل األحمرهيئة باتصل 

كتشف كيف يمكنك أن تصبح لت خالل العمل معنا كمتطوع. عيش، منيمكنك المساهمة في جعل هذا العالم مكاناً أفضل لل

طوع في المدن كما في الجدول او التواصل مع مسؤولي الت 0112805555االتصال على هاتف الهيئة قم ب متطوعاً 

 ! ح الحقاً الموض

 ؟الهالل االحمر السعوديهيئة  معهل أنت مهتم بالتطوع 
   .يرجى اتباع الدليل التالي

 الهالل االحمر السعودي:هيئة مة التطوع يرجى الدخول الى موقع للدخول الى خد
https://www.srca.org.sa/ar 

 تطوع معنا الضغط على  وثم الذهاب الخدمات االلكترونية 

 
 

https://www.srca.org.sa/ar
https://www.srca.org.sa/ar
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 :الل االحمر السعودياله هيئة ساسيات العمل التطوعي فيألى طالع علإل -

 
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/volunteer.pdf 

 
 :رجال(مسؤولي التطوع في المملكة ) -

 
 

 البريد االلكتروني رقم التواصل المسئول المنطقه

 talduhimi@srca.org.sa 5333940550 تركي عبدهللا الدهيمي الرياض

  5344449535 صقر السلمي مكة المكرمة

 volmdn@srca.org.sa 5333053330 عدنان حمدي الغفاري المدينة المنورة

 Ya.zhrani@srca.org.sa 500 9520020 يحيى علي الزهراني الشرقية

  5330050000 عبدالعزيز محمد البراك القصيم

 حائل
مطلق عبدالعزيز 

 الشمري
5350920993  

  5330590003 احمد عبدهللا الجابر الجوف

 srca1756@srca.org.sa 5339904504 فهد محمد الدايل تبوك

  5302442442 طارق ابراهيم الجربوع الحدود الشمالية

  5302499020 عماد منسي الزهراني الباحة

  5334400054 خالد علي الزهراني عسير

  5355350404 احمد محمد شبلي جازان

  5350040009 محمد بن حمد الخال نجران

https://www.srca.org.sa/files/volunteering/volunteer.pdf
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/volunteer.pdf
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 :(الت التطوع في المملكة )نساءمسؤو  -

 
 معلومات االتصال

 509940909 اإلدارة العامة

 509940395 منطقة الرياض

 59992002 منطقة المدينة المنورة

 500599299 منطقة القصيم

 525593299 منطقة عسير

 509902295 المنطقة الشرقية

 599505053 ة تبوكمنطق

 050تحويلة  520555505 منطقة جازان

 
 

 :الهالل االحمر السعودي للنساءهيئة البرامج التطوعيه المقدمة من  -
 

 برامج التطوع النسائية

 0برنامج مسعفة الحي . 

 5برنامج فريق المتطوعات اإلسعافي . 

 0برنامج متطوعة التوعية والتثقيف . 

 9برنامج تطوع تعاوني . 
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 :فريق التطوع انجازاتعلى نماذج من  لالطالع -

 
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/Makkah_Region_statistics.pptx 

https://www.srca.org.sa/files/volunteering/injaazaat.pptx 
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/volunteer.pdf 

 
 :على  ضغطا بالهيئةح العمل التطوعي ي توضيو التمجموعة من مقاطع الفيد لمشاهدة -

 
 

 ك : خدمةالدخول للمكانك ي -
 ( عضو متطوع )يمكنك التسجيل عن طريق الموقع - 

 (الهيئةصالحيات من تعطى المشرف تطوع ) - 

 :للتسجيل كمتطوع  جديد  -  
a/volunteerhttps://app1.srca.org.s/ 

 

 :لبدْا التسجيل اضغط على ايقونة تطوع معنا -

 

https://www.srca.org.sa/files/volunteering/Makkah_Region_statistics.pptx
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/Makkah_Region_statistics.pptx
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/injaazaat.pptx
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/injaazaat.pptx
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/volunteer.pdf
https://www.srca.org.sa/files/volunteering/volunteer.pdf
https://app1.srca.org.sa/volunteer/
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 -التسجيل  -

 :الشاشة االولى -
 لالطالع على اهداف التطوع . – 1
 .لالطالع على شروط التطوع  – 2
  .لالطالع على واجبات المتطوع – 3
 . الخاصة بالتطوع السعودي الهالل االحمرهيئة للموافقه على شروط وتعليمات  – 4
الهالل االحمر السعودي واالنتقال الى  هيئةب االلكترونية التطوع خدمةاضط على تسجيل للبدء في التسجيل في  – 5

 :الصفحة التالية

 
  Englishضغط على للتسجيل باللغة االنجليزية ا
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 : الثانيةالشاشة  -
  .قامةرقم اإلالدخال رقم السجل المدني او  – 1
 .ي الصورةكتابة االحرف المبينة ف – 2
  .لتأكيد عملية التسجيل واالنتقال الى الصفحة التالية – 3
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 : الثالثةالشاشة  -
لبرييييد والمسيييتول التعليميييي وا البيانيييات الشخصييييه وبيانيييات الهويييية فيييي هيييفح الصيييفحة يرجيييى ادخيييال بيانيييات المتطيييوع كاملييية

  .على ايقونة التالي لالنتقال الى الصفحة التاليةصورة شخصيه ثم الضغط  والمنطقة المراد التطوع بها وارفاق
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 : الرابعةالشاشة  -
الحاليييه كامليية حيييل رن الفرامييات المحييددة بالنجميية الزامييية والبيياقي اختييياري  اضييغط علييى السييابق  دخييال بيانييات المهنييةال

  .يةللرجوع الى الصفحة السابقة لمراجعة البيانات رو التالي لالنتقال الى الصفحة التال
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 :الخامسةالشاشة  -
  .لمعرفتها عن المتطوع هيئة الهالل االحمر السعوديها جموعة من البيانات اإلضافية التي تحتاجم

 بعض البيانات تحتاج للتعبئة. -:مالحظه 
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 :السادسةالشاشة  -
 صفحة اللغات :

  .لغة لديكحدد اللغات التي تجيدها مع مراعات تقييم لمستول ال

 
 

 : السابعةالشاشة  -
 .ل سواء كان ميداني او اداريختيار مجال العمل المفضال
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 :الثامنةالشاشة  -
 .يجب اعطاء رقم شخصين لالتصال في حالة الطوارئ
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 : التاسعةالشاشة  -
 لدخول الى الحساب الخاص بالمتطوع.ل إلنشاء كلمة مرورالصفحة هفح 

 
 

 :عاشرةالالشاشة  -
  .صفحة الدخول للحساب الخاص بالمتطوع

  .ادخال اسم المستخدم المرسل الى ايميل المستخدم - 1

 الخاصة بالمستخدم. المروردخال كلمة ا - 2

 .في الصورة المبينرمز لادخل ا – 3
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 :الحادية عشرالشاشة  -
 مات عند الحاجة.ل او طباعة المعلو ضهر لنا المعلومات الشخصية ويمكنك التعديي هفة الشاشة تف

 
 :الثاني عشرالشاشة  -

 ة وتستطيع التعديل على البيانات بالضغط على تعديلبيانات المهن هفة الصفحة لعرض
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 :الثالث عشرالشاشة  -
 غط على ايقونة تعديل عمل التطوعي وتستطيع التعديل بالضفي هفح الصفحة يضهر موقع ال

 
 

 :الرابع عشرالشاشة -
 غط على ايقونة تعديل عمل التطوعي وتستطيع التعديل بالضهر موقع الفي هفح الصفحة يض

 
 

 



 

 16 

 :الخروج من الخدمة -
 يمين الشاشة و  للخروج من الخدمة قم بالضغط على االيقونة الموجودة  اعلى

 

 حة التالية : والتاكد من االنتقال الى صف
 

 
 
 

 المساعدة: -
 

 6666تحويله :  2805555-011: قم لمزيد من االستفسارات الرجاء االتصال على الدعم الفني على الر

 أو

 البريد االلكنروني :

helpdesk@srca.org.sa 
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