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المقدمة



المقدمة

ــل بــه علينــا مــن العلــم، وأنعــم بــه مــن الخيــر، ويســر لنــا 
ّ

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى ســيد األنــام، الحمــد للــه علــى مــا تفض

مــن األمــور، أّمــا بعــد...

نقــدم بيــن أيديكــم تقريــر جمعيــة رعايــة الطفولــة الســنوي الحــادي عشــر حيــث نوضــح عبر صفحاتــه وبالتفصيل نشــاطات الجمعية 

وإنجازاتهــا خــال العــام المنصــرم 2021 م شــاكرين المولــى عــز وجــل أن وفقنــا إلتمامــه بأفضل وجه.

والحمد لله على ما أكرمنا به، راجين منه تعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى.
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من نحن



من نحن

جمعية رعاية الطفولة 

رؤية الجمعية

رسالة الجمعية

جمعيــة رعايــة الطفولــة، المســجلة بــــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة رقــم 594، جمعيــة أهليــة أنشــئت بجهــود فرديــة 

مــن أجــل دعــم الطفولــة، وتعتمــد فــي تمويلهــا علــى التبرعــات ورســوم العضويــة، وتقــدم خدماتهــا المتنوعــة فــي مجــال رعايــة 

الطفولة.

ــا، فــي  ــا وعاطفيًّ ــا واجتماعيًّ ا ومعرفيًّ أن ينعــم جميــع أطفــال المملكــة العربّيــة الســعودّية دون أّي تمييــز بنمــو ســليم، جســديًّ

ظــروف أســرّية وبيئّيــة مائمــة تلّبــي جميــع احتياجــات الطفولــة.

ــا داعًمــا  الرفــع مــن مســتوى الرعايــة التربوّيــة المتاحــة لألطفــال فــي المملكــة العربّيــة الســعودّية، مــن خــال كونهــا ســنًدا علميًّ

 ،
ً

ــا وشــاما
ً

ــا موثوق ــا علميًّ لجميــع األطــراف المســؤولة عــن رعايــة األطفــال وتربيتهــم، وبيــت خبــرة فــي مجــال الطفولــة، ومرجًع

ُيســتعان بــه، وُيرجــع إليــه فــي هــذا الشــأن.

7

التقرير  السنوي الحادي عشر لجمعية رعاية الطفولة



قيم الجمعية

اإلخاصالشفافيةالنزاهة

التعاوناإلتقان

أهداف الجمعية العامة

الرفع من مستوى رعاية الطفل عن طريق التعامل مع كل المؤثرات في نموه.

تقديم الدعم التربوي والتوعوي لألسرة ولمقدمي الرعاية للطفل.

توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها .

االستفادة من خبرات اآلخرين واستقطابها وإجراء أي تعديات مطلوبة عليها لجعلها تتناسب مع المجتمع المحلي.

تكوين بيت خبرة يستعان به لدعم الطفولة ومساندتها.
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دعم إيجاد البدائل التربوية لرعاية أطفال األمهات العامات واإلشراف على إعدادها بكفاءة وجودة عالية.

االستفادة من تجارب اآلخرين واستقطابها.

تكوين بيت خبرة ُيستعان به لدعم الطفولة .

اقتراح تنظيمات جديدة أو إدخال تعديات أو تفعيل ما هو موجود من أنظمة تهدف إلى حماية األطفال.

العمل على تأسيس قاعدة بيانات عن احتياجات الطفولة والخدمات المتاحة لها في المملكة، وتأمين االستفادة منها 

ا. ا ودوليًّ للباحثين في مجال الطفولة محليًّ

العمل على رفع الوعي لدى األسرة وفي المجتمع بكيفية وقاية األطفال من التعرض لألخطار، والمخدرات، والخطف، 

والسرقة، واالحتيال، وحوادث السيارات، والحريق.. وغيرها من الحوادث داخل المنزل أو خارجه.

العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.

االستمرار في العمل على زيادة أعداد األعضاء في الجمعية.

األهداف االستراتيجية للجمعية من عام 2017 م – 2021 م 
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الجمعية العمومية



 الجمعية العمومية

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية

اجتماع الجمعية العمومية التاسع لعام 2021 م:

انعقد اجتماع الجمعّية العمومّية التاسع بتاريخ 24 شعبان 1442 هـ، الموافق  6 أبريل 2021 م،

عن بعد بحضور أعضاء الجمعّية.

القرارات:

   اعتماد الميزانية الفعلية لعام 2020 م من الجمعية العمومية.

   اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2021 م من الجمعية العمومية.

   اعتماد لجنة انتخابات ترشيح مجلس اإلدارة في دورته الثالثة.

1
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2

3. األستاذة/ نجاء بنت إبراهيم السلطان. 2. األستاذة/ منيرة بنت حمد القنيبط. 1. األستاذة/ الجوهرة بنت فهد العجاجي. 

6. الدكتورة/ وفاء بنت حمد التويجري. 5. الدكتورة/ فادية بنت صالح البحيران. 4. الدكتورة/ مها بنت عبد الله المنيف.

9. األستاذة/ منيرة بنت عبد الله الحقيل.  8. األستاذة/ نادية بنت حمد العنقري. 7. األستاذة/ سلوى بنت راشد الراشد.

11. األستاذة/ بسمة بنت فهد بالغنيم. 10. األستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي.

رئيس مجلس اإلدارة األستاذة/ الجوهرة بنت فهد العجاجي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذة/ منيرة بنت حمد القنيبط  

المشرف المالي األستاذة/ نجاء بنت إبراهيم السلطان

اجتماع الجمعية العمومية العاشر لعام 2021 م:

انعقد اجتماع الجمعّية العمومّية العاشر بتاريخ 7 صفر 1443 هـ، الموافق  14 سبتمبر 2021 م،

عن بعد بحضور أعضاء الجمعّية العمومية النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة.

واألعضاء المنتخبون في الدورة الثالثة وعددهم 11 هم:

واألعضاء االحتياطيين في الدورة الثالثة عددهم 5

ُعقد اجتماع مجلس اإلدارة األول بعد اجتماع الجمعية العمومية مباشرة، لتحديد مناصب األعضاء في الدورة الثالثة وكانت 

كالتالي:
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مجلس اإلدارة



أعضاء مجلس إدارة الجمعية

أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الثانية من تاريخ 19 رجب 1437 هـ إلى تاريخ 19 صفر 1443 هـ

المنصباسم العضوم

رئيس مجلس اإلدارةاألستاذة/ الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي1

نائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذة/ منيرة بنت حمد محمد القنيبط2

أمين صندوقاألستاذة/ رائدة بنت عبد الله راشد أبو نيان3

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ نجاء بنت إبراهيم عبد المحسن السلطان4

عضو مجلس إدارةالدكتورة/ عزيزة بنت عبد العزيز محمد المانع5

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ سلوى بنت راشد عبد الرحمن الراشد6

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ نورة بنت عبد الله مساعد الفايز7

عضو مجلس إدارةالدكتورة/ مها بنت عبد الله إبراهيم المنيف8

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ منيرة بنت عبد الله محمد الحقيل9

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ نادية بنت حمد صالح العنقري10

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ هدى بنت محمد صالح العميل11
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أعضاء مجلس اإلدارة المعتمد في دورته الثالثة من تاريخ 23 صفر 1443 هـ إلى تاريخ 21 صفر 1447 هـ

المنصباسم العضوم

رئيس مجلس اإلدارةاألستاذة/ الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي1

نائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذة/ منيرة بنت حمد محمد القنيبط2

المشرف المالياألستاذة/ نجاء بنت إبراهيم عبد المحسن السلطان3

عضو مجلس إدارةالدكتورة/ مها بنت عبد الله إبراهيم المنيف4

عضو مجلس إدارةالدكتورة/ وفاء بنت حمد عبد الله التويجري5

عضو مجلس إدارةالدكتورة/ فادية بنت صالح فهيد البحيران6

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ سلوى بنت راشد عبد الرحمن الراشد7

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ نادية بنت حمد صالح العنقري8

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ منيرة بنت عبد الله محمد الحقيل9

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ سارة بنت جماز عبد الله السحيمي10

عضو مجلس إدارةاألستاذة/ بسمة بنت فهد عبد الرحمن بالغنيم11
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اللجان العاملة



اللجان العاملة في الجمعية

: اللجنة المالية
ً
أوال

ثانًيا: اللجنة العلمية

ا: لجنة البرامج والمشاريع
ً
ثالث

تختــص هــذه اللجنــة بمتابعــة جميــع الشــؤون الماليــة للجمعيــة بــدًءا مــن تنميــة المــوارد الماليــة، والتســجيل فــي نظــام محاســبي 

والرقابــة علــى األمــوال، وحتــى إعــداد الحســابات الختاميــة.

تختــص هــذه اللجنــة باإلشــراف العلمــي والفنــي علــى المــواد العلميــة والتثقيفيــة التــي تنتجهــا الجمعيــة فــي صــور مشــاريع أو 

مطبوعــات أو محاضــرات تتعلــق برعايــة الطفولــة.

ــن الجمعيــة مــن 
ّ
تختــص هــذه اللجنــة بإعــداد برامــج الجمعيــة ومشــاريعها وتنظيمهمــا، وذلــك مــن خــال إدارة المــوارد التــي تمك

إنجــاز المشــاريع مــع مراعــاة عوامــل الجــودة والتوقيــت والتكلفــة.
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رابًعا: لجنة اإلعالم والعالقات العامة

خامًسا: لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي

تمثــل لجنــة العاقــات العامــة واإلعــام المحــور الرئيــس إلبــراز دور جمعيــة رعايــة الطفولــة فــي المجتمــع وفــي شــتى القطاعــات 

الحكوميــة واألهليــة والتعليميــة، وذلــك بإعــداد البرامــج والنشــرات اإلعاميــة واإلشــراف علــى أنشــطة العاقــات العامــة ومــّد 

جســور الترابــط والتواصــل مــع الجميــع.

حدثت بتاريخ 5 ذو الحجة 1442 هـ حيث تهدف إلى تطوير اللوائح بالجمعية.
ُ
است
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الداعمون والشركاء



المجموعة السعودية 
لاستثمار الصناعي

الشركة الوطنية 
للبتروكيمياويات

مؤسسة إبراهيم 
السلطان الخيرية

الشركة السعودية 
للكهرباء

جامعة دار العلومتطبيق تويو

لجنة التنمية 
االجتماعية بحي لبن

لجنة التنمية االجتماعية 
بحي الربيع

لجنة التنمية 
االجتماعية بحي 

الشميسي والجرادية

مسارات األفق

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

جمعية النهضة 
النسائية

دار الحضانة 
االجتماعية

اللجنة الوطنية لتعزيز مركز الحي المتعلممدارس نجد األهلية
الصحة النفسية

مستشفى الملك عبد 
الله الجامعي

المستشفى 
التخصصي الطبي

مدارس براعم الحنان 
التعليمية

االبتدائية األولى مركز داري الحنونة 
األهلية

لجنة التنمية 
االجتماعية بأبو عريش

مدرسة والدة فهاد 
السبيعي

الروضة 25 بحي 
المركب

إدارة الرضاعة الطبيعية شركة ووش
بصحة جازان

لجنة التنمية في جمعية كيان
النخيل
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لجنة التنمية االجتماعية 
بحي البديعة

لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بالحلوة

مدينة األمير سلطان 
الطبية العسكرية

قوى األمن

مدرسة واحة الغد

بيرث كويت

وزارة التعليم

جامعة اإلمام عبد 
الرحمن بن فيصل

جمعية زهرة 
لسرطان الثدي

مدارس الفهد

مركز وجد األمل 
للرعاية النهارية

مجموعة القبالة 
السعودية

مدارس التربية 
األهلية

وزارة الصحة

مجلس شؤون 
األسرة

مركز حرس الحدود 
الطبي

منظمة اليونيسف

مدارس أجيال 
الحضارة األهلية

مدارس غراس 
األهلية للبنات

مركز احتواء الطبي إدارة الشؤون الصحية 
المدرسية إلدارة تعليم الرياض

برنامج األمان األسري 
الوطني

جمعية استقرار للتنمية 
األسرية بتبوك

جمعية كيلفيزيونتال
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التقرير في أرقام لعام 
2021 م



التقرير في أرقام

 : برنامج تثقيف األم والطفل الدورة العاشرة/ عن بعد
ً
أوال

الزيارات اإلشرافية:

7 مناطق
العدد الكلي للمناطق اإلدارية 

التي نفذ فيها البرنامج

7 مجموعات
العدد الكلي للمجموعات

7 مقرات
العدد الكلي لمقرات التدريب

العدد الكلي للمدن والمحافظات 
التي نفذ فيها البرنامج

9
العدد الكلي للزيارات اإلشرافية

129 أًما
العدد الكلي لألمهات الملتحقات 

بالبرنامج

7
العدد الكلي للمدربات الاتي 

تمت زيارتهن 

7
العدد الكلي للمشرفات

15 مدينة ومحافظة
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دورات للبالغين

دورات األطفال

حلقات برنامج دقيقة من فضلك

ثانًيا: برنامج توعية وتثقيف المجتمع:

12,066مستفيًدا

12,066مستفيًدا

132 دورة

132 دورة

85 مدينة ومحافظة
318 ساعة

318 ساعة

37 دولة 13منطقة

105 مستفيدين
العدد الكلي للمستفيدين 

21 حلقة
العدد الكلي للحلقات

9 مرات
عدد مرات تقديمها

6 مختصين
المتحدثين

54 ساعة
العدد الكلي للساعات التدريبية

2.323 ألف مشاهدة
عدد المشاهدات 
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: برنامج دعم الرضاعة الطبيعية
ً
ثالثا

الورش التثقيفية المتخصصة:

خط دعم األمهات المرضعات عن طريق الواتس أب رقم )050646770( 

1,835 مستفيدة
العدد الكلي للمستفيدات

1,118 ساعة
العدد الكلي للساعات اإلرشادية

2 منطقتان
العدد الكلي للمناطق اإلدارية

1 دولة
العدد الكلي للدول

مدينتان ومحافظة

العدد الكلي للمدن والمحافظات

65 ورشة
عدد مرات تقديم الورشة 

التثقيفية خال العام

3,017 مستفيدة
العدد الكلي للمستفيدات

126.5 ساعة
العدد الكلي للساعات التدريبية

18 جهة
العدد الكلي للجهات الشريكة

27 دولة
العدد الكلي للدول

الجلسات اإلرشادية المباشرة:

72 مدينة ومحافظة
العدد الكلي للمدن والمحافظات

13 منطقة
العدد الكلي للمناطق اإلدارية

24.215 رسالة
العدد الكلي للرسائل
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نشر محتوى علمي من خالل وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية:

اجتماعات الجمعية:

شركاء النجاح:

42 عضًوا
األعضاء المؤسسون

152 عضًوا
األعضاء العاملون

62 عضًوا
األعضاء المنتسبون

43 عضًوا
أعضاء الغد

299 عضًوا
مجموع األعضاء لعام 2021

8 مقاالت
مقاالت توعوية في الموقع اإللكتروني 

للجمعية

2 اجتماعان
اجتماعات الجمعية العمومية

13 اجتماًعا
اجتماعات مجلس اإلدارة

2 موشن جرافيك
سيناريو موشن جرافيك في مواقع التواصل 

االجتماعي والموقع اإللكتروني للجمعية

62 رسالة توعوية
رسالة توعية في مواقع التواصل االجتماعي 

والموقع اإللكتروني للجمعية
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70 ساعة تدريبية3 دورات13 موظفةتطوير العمل في اإلدارة التنفيذية:

االداعمون والشركاء:
ً
53 داعًما وشريك

1 مشروعمشاريع الجمعية:

4.028 ساعة تطوعيةالمتطوعون: 94 متطوًعا ومتطوعة

4 جهات
تبرع نقدي

9 جهات
تبرع خدمي

24 جهة
تبرع عيني

2 جهتان
تبرع نقدي مشروط

المتبرعون:

 مناسبة وطنية724 حمالت1 ورشة عملالمشاركات الخارجية:
وعالمية 3 مناسبات للجمعية
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برامج الجمعية



برامج الجمعية

/ برنامج تثقيف األم والطفل 
ً
أوال

الجزء األول: دعم األم:

الجزء الثاني: التدريب المعرفي:

ا مّدته 3 ساعات، ويتكون البرنامج من جزأين: هو برنامج مجاني ممتد لـ25 أسبوًعا، بواقع لقاء واحد أسبوعيًّ

هــو جــزء خــاص بالتواصــل والتفاعــل التربــوي مــع األطفــال، وحمايتهــم مــن األخطــار، والمحافظــة علــى صّحتهــم، حيــث يتنــاول 25 

ــا.  موضوًع

هــو جــزء مخصــص لــألم التــي لديهــا طفــل بعمــر الخمــس ســنوات، حيــث يعــّد مــن البرامــج التعويضيــة لألطفــال الذيــن لــم يلتحقــوا 

م األم كتّيًبــا كل أســبوع، وقصــة كل 
ّ
بريــاض األطفــال. البرنامــج يهــدف إلــى إكســاب الطفــل المهــارات األساســية للتعلــم، ستتســل

ــّن مــن تطبيقــه مــع 
ّ
ثاثــة إلــى أربعــة أســابيع، حيــث ســتتدرب األمهــات علــى كل صفحــة مــن الكتّيــب مــع قــراءة القصــص، حتــى يتمك

أطفالهــّن فــي المنــزل، وذلــك لتنميــة المهــارات األساســية التــي تســبق دخولهــم للمدرســة. 

ســبتمبر   29 الموافــق  هـــ   1442 صفــر   12 الثالثــاء  يــوم  الســابع  االجتمــاع  فــي  اإلدارة  مجلــس  وافــق  كورونــا  جائحــة  بســبب 
تقديمــه. وجــودة  البرنامــج  فعاليــة  مــن  لتأكــد  بعــد  عــن  العاشــرة  للــدورة  تجريبيــة  مجموعــة  عمــل  علــى  م   2020
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الدورة العاشرة لبرنامج تثقيف األم والطفل االفتراضية

المدينةعدد األمهاتعدد المدينة  والمحافظةالمنطقةجهة المدربةاسم المدربةم

181خميس مشيط، األحساءالرياض، عسير ، الشرقيةمتطوعة جمعية رعاية الطفولةبسمة فهد بالغنيم1

171الرياضالرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةأسماء بنت غازي السعد2

متطوعة جمعية رعاية الطفولةأفنان بنت سليمان الفجر3
الرياض، الشرقية. مكة 

المكرمة

األحساء، القطيف

روضة سدير، جدة
181

متطوعة جمعية رعاية الطفولةإشراق بنت عبد العزيز البسام4
الرياض، مكة المكرمة

الشرقية
181القطيف

171جدةالرياض، مكة المكرمةمتطوعة جمعية رعاية الطفولةفريال خالد الدوسري5

موظفة جمعية رعاية الطفولةتهاني بنت مهدي المالكي6

الرياض، القصيم، الشرقية، 

مكة المكرمة، المدينة 

المنورة

الخرج، عنيزة، القطيف، 

األحساء، جدة، الطائف، 

ينبع

211

موظفة جمعية رعاية الطفولةهند بنت عبد الله السماعيل7
مكة المكرمة، المدينة 

المنورة، الرياض، جازان

جدة، الصويدرة

أبيار الماشي، الخرج
201

1297المجموع
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دورة تدريب مدربات األمهات

المنطقةالجهةاسم المدربةم

الرياضمتطوعات جمعية رعاية الطفولةنسرين مسفر الدوسري1

الرياضمتطوعات جمعية رعاية الطفولةحصة عبد الله أبا الخيل2

الرياضمتطوعات جمعية رعاية الطفولةنورة عبد الرحمن العبيد3

الرياضمتطوعات جمعية رعاية الطفولةهند سعد الغامدي4

الرياضمتطوعات جمعية رعاية الطفولةشوق محمد الدوسري5

الرياضلجنة التنمية االجتماعية بحي الربيعليلى حسن الضبعان6

الرياضلجنة التنمية االجتماعية بحي لبنحنان هندي السلمي7

ــة لبرنامــج تثقيــف األم والطفــل. مــدة الــدورة 10 أيــام بواقــع 47 ســاعة تدريبــة بمقــر جمعيــة  ــة لتصبــح مدرب تهــدف إلــى تمكيــن المتدرب

رعايــة الطفولــة بجامعــة دار العلــوم.

قيمت من تاريخ 18 / 8 / 2021 م إلى تاريخ 24 / 8 / 2021 م.
ُ
أ
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دورة تدريب مشرفات لبرنامج تثقيف األم والطفل

تهــدف إلــى تمكيــن مدربــة برنامــج تثقيــف األم والطفــل علــى اإلشــراف علــى جــودة تطبيــق برنامــج تثقيــف األم والطفــل، حســب أفضــل 

ممارســات الجــودة.

مدة الدورة 3 أيام بواقع 18 ساعة تدريبية، تقام الدورة في مقر الجمعية بجامعة دار العلوم.

المنطقةالجهةاسم المتدربةم

مكة المكرمةاألمان األسريدينا فوزي قطب1

عسيروزارة التعليممنيرة خالد جلوي2

الرياضوزارة التعليممنيرة محمد الشريف3

عسيروزارة التعليمهيلة فنيس القحطاني4

الرياضجمعية رعاية الطفولةتهاني مهدي المالكي5
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ورش تدريبية لمدربات برنامج تثقيف األم والطفل لتنفيذ البرنامج عن بعد

ا. تهدف إلى تدريب مدربات برنامج تثقيف األم والطفل لتنفيذ البرنامج عن بعد، مدة الورشة 3 أيام بواقع 3 ساعات يوميًّ

المجموعة األولى بتاريخ 12 / 9 / 2021 م إلى تاريخ 14 / 9 / 2021 م.

المنطقةالجهةاسم المتدربةم

الشرقيةمتطوعة وزارة الموارد البشريةسعاد ضاحي الخالدي1

الشرقيةمتطوعة وزارة الصحةحوراء عباس مغيزل2

المدينة المنورةمتطوعة وزارة التعليمعفاف زارع قرنبيش3

عسيرمتطوعة وزارة التعليمهيلة فنيس القحطاني4

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةأميرة محمد السماعيل5

جازانمتطوعة وزارة التعليمأسرار محمد باجبير6

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةديمة خالد العنقري7

الرياضمتطوعة وزارة التعليممباركة إبراهيم الدوسري8

الجوفمتطوعة وزارة التعليمالعنود غاطي الرويلي9
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المنطقةالجهةاسم المتدربةم

الرياضمتعاونة جمعية رعاية الطفولةليلى إبراهيم الجهوي10

الرياضمتطوعة برنامج األمان األسريعائشة علي الخميس11

الرياضمتطوعة برنامج األمان األسريدالل مساعد البقمي12

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةمنيرة محمد النصبان13

القصيممتطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةأميرة عبد الله السيف14

الحدود الشماليةمتطوعة وزارة التعليمانتصار محمد النذير15

الرياضمتطوعة وزارة التعليمريم محمد القرشي16

المنطقةالجهةاسم المتدربةم

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةفوزية عبد الله باقازي1

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةفايزة نايف العنزي2

الحدود الشماليةمتطوعة وزارة التعليمزهية حماد العنزي3

المدينة المنورةمتطوعة وزارة التعليمجميلة بخيتان الحربي4

المجموعة الثانية بتاريخ 19 / 9 / 2021 م إلى تاريخ 21 / 9 / 2021 م.
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المنطقةالجهةاسم المتدربةم

الشرقيةمتطوعة جمعية رعاية الطفولةجوهرة عبد الله الثاني5

الرياضمتعاونة جمعية رعاية الطفولةخديجة إبراهيم الجهوي6

الرياضمتعاونة جمعية رعاية الطفولةجبارة إبراهيم الجهوي7

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةسارة محمد السابق8

عسيرمتطوعة وزارة التعليملطيفة علي العزي9

الرياضمتطوعة وزارة التعليممنيرة محمد الشريف10

الرياضمتطوعة وزارة التعليملولوة عبد العزيز الميمي11

عسيرمتطوعة وزارة التعليممنيرة خالد األزهر12

الرياضمتطوعة وزارة التعليمفوزية صالح الدريهم13

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةإيمان عيسى الظفيري14

الرياضمتطوعة وزارة التعليموضحى عبد الطيف البهال15

جدةمتطوعة وزارة التعليمأفنان محمد الشرفي16

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةأشواق حسن الدوسري17

عسيرمتطوعة وزارة التعليمسلوى مسعود العامشي18

مكة المكرمةمتطوعة وزارة التعليمهيام محمد العقاد19
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المجموعة الثالثة بتاريخ 26 / 9 / 2021 م إلى تاريخ 28 / 9 / 2021 م.

المنطقةالجهةاسم المتدربةم

المدينة المنورةمتطوعة وزارة التعليمنجاة عيد األحمدي1

مكة المكرمةمتطوعة وزارة التعليمهنا محمد كسناوي2

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةأفنان سليمان الفجر3

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةإشراق عبد العزيز البسام4

مكة المكرمةمتعاونة جمعية رعاية الطفولةدينا فوزي قطب5

الجوفمتطوعة وزارة التعليموفاء عايش السرحان6

الرياضمتطوعة وزارة التعليمآالء عبد العزيز المجحدي7

الرياضمتطوعة وزارة الموارد البشريةريم شافي الشافي8

القصيممتعاونة جمعية رعاية الطفولةأمجاد عبد الله السليم9

المدينة المنورةمتطوعة وزارة التعليمنوال صالح عوض10

جازانمتطوعة وزارة التعليمشذا يوسف كعبي11

الرياضمتطوعة وزارة التعليمنجا سحمي العصيمي12

الشرقيةمتطوعة اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسيةثريا باقر الموسى13

الرياضمتطوعة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةمزنة محمد المالكي14
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المنطقةالجهةاسم المتدربةم

القصيممتعاونة جمعية رعاية الطفولةأحام علي التويجري15

القصيممتعاونة جمعية رعاية الطفولةابتسام سليمان الزويد16

الرياضمتطوعة جمعية رعاية الطفولةميس مازن الكياني17

52 متدربة
العدد الكلي للمتدربات
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تدريب مشرفات األمهات لإلشراف عن بعد:

تهــدف الــى تدريــب مدربــات برنامــج تثقيــف االم والطفــل لتنفيــذ االشــراف علــى مدربــات البرنامــج عــن بعــد، مــدة الورشــة يــوم واحــد بواقــع 

3 ســاعات .

المدينةالجهةاسم المشرفةم

القصيمموظفة في جمعية رعاية الطفولةابتسام سليمان الزويد1

جازانمتطوعة من وزارة التعليماسرار محمد باجبير2

الرياضموظفة في جمعية رعاية الطفولةتهاني مهدي المالكي3

مكة المكرمةمتطوعة برنامج األمان االسريدينا فوزي قطب4

المدينة المنورةمتطوعة من وزارة التعليمغصون عبدالمجيد الطيار5

عسيرمتطوعة من وزارة التعليملطيفة علي العزي6

الرياضمتطوعة في جمعية رعاية الطفولةميس مازن الكياني7

عسيرمتطوعة من وزارة التعليمهيلة فنيس القحطاني8
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الزيارات اإلشرافية )عن بعد(

تهدف الزيارات اإلشرافية لمتابعة جودة تقديم البرنامج وقد تمت بالشكل التالي:

الجهةاسم المشرفةم
اسم المدربة التي تمت 

زيارتها 
تاريخ الزيارةالجهة

1
متطوعة جمعية رعاية الطفولةمنيرة عبد الله الحقيل

1 يناير 2021مموظفة جمعية رعاية الطفولةتهاني مهدي المالكي

4يناير 2021متطوعة جمعية رعاية الطفولةبسمة فهد بالغنيم

3 مارس 2021مموظفة جمعية رعاية الطفولةهند عبد الله السماعيلمتطوعة جمعية رعاية الطفولةإشراق عبد العزيز البسام2

21 مارس 2021 مموظفة جمعية رعاية الطفولةفريال خالد الدوسريمتطوعة جمعية رعاية الطفولةنجيبة حمد القنيبط3

هند عبد الله السماعيل4
7 مارس 2021 ممتطوعة جمعية رعاية الطفولةأسماء غازي السعدموظفة جمعية رعاية الطفولة

9 مارس 2021 ممتطوعة جمعية رعاية الطفولةإشراق عبد العزيز البسامموظفة جمعية رعاية الطفولة

6 يناير 2021 ممتطوعة جمعية رعاية الطفولةأفنان سليمان الفجرموظفة جمعية رعاية الطفولةفريال خالد الدوسري5

1 أبريل 2021 مموظفة جمعية رعاية الطفولةهند عبد الله السماعيلمتطوعة جمعية رعاية الطفولةإشراق عبد العزيز البسام6

1 أبريل 2021 مموظفة جمعية رعاية الطفولةفريال خالد الدوسريمتطوعة جمعية رعاية الطفولةنجيبة حمد القنبيط7
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المناطق والمدن والمحافظات المستفيدة من برنامج تثقيف األم والطفل

7 مناطق إدارية
الرياض

المنطقة الشرقية
مكة المكرمة

المدينة المنورة
عسير

القصيم
جازان

15 مدينة ومحافظة
الرياض 

مكة المكرمة
المدينة المنورة

جازان 
خميس مشيط

األحساء
القطيف

جدة
روضة سدير

الخرج
عنيزة

الطائف
ينبع

الصويدرة
أبيار الماشي
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 الداعمون والشركاء لبرنامج تثقيف األم والطفل:

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

لجنة التنمية جامعة دار العلوم
االجتماعية بحي لبن

لجنة التنمية 
االجتماعية بحي الربيع

لجنة التنمية 
االجتماعية بأبو عريش

مدرسة والدة فهاد 
السبيعي

لجنة التنمية االجتماعية 
بحي الشميسي 

والجرادية

مسارات األفق

جمعية النهضة 
النسائية

دار الحضانة 
االجتماعية

مدارس نجد األهلية

مركز الحي المتعلم

اللجنة الوطنية لتعزيز 
الصحة النفسية

مدارس براعم الحنان 
التعليمية

االبتدائية األولى

الروضة 25 بحي 
المركب

وزارة التعليم جمعية كيانوزارة الصحة

لجنة التنمية االجتماعية 
بحي النخيل

مركز داري الحنونة 
األهلية
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ثانًيا/ برنامج توعية المجتمع وتثقيفه:
يهــدف برنامــج توعيــة المجتمــع وتثقيفــه إلــى دعــم البالغيــن المؤثريــن فــي حيــاة الطفــل ليتمكنــوا مــن دعــم نمــو األطفــال وتطّورهــم 

م للبالغيــن واألطفــال مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال الطفولــة المبكــرة. قــدَّ
ُ
مهــم مــن خــال دورات تدريبيــة مختلفــة، وت

ّ
وتعل

دورات للبالغيــن: هــي دورات متنوعــة تقــدم عــن بعــد مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال الطفولــة المبكــرة. تهــدف إلــى دعــم البالغيــن 

مــه.
ّ
المؤثريــن فــي حيــاة الطفــل ليتمكنــوا مــن دعــم نمــوه وتطــّوره وتعل

طــاق  حــال  فــي  ومســاندتها  األســر  دعــم  إلــى  )تهــدف 

مــع  للتعامــل  المائمــة  باألســاليب  وتزويدهمــا  الوالديــن، 

األطفــال(

دورة األطفال والطالق  

ابتسام الزويد إيمان عبد الله  مقدم الدورة 

إيمان الظفيري هند إسماعيل     

أمجاد السليم    

م للبالغين واألطفال قدَّ
ُ
أ. دورات تدريبية ت

667 مستفيًدا
عدد المستفيدين

13 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

22 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

13 دولة
عدد الدول

1
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الرعايــة واألهــل باألســاليب  إلــى تزويــد مقدمــي  )تهــدف 

الفعالــة لدعــم الطفــل عنــد حــدوث حالــة وفــاة فــي محيطــه(

دورة األطفال والموت  

إيمان عبد الله أمجاد السليم  مقدم الدورة 

تهاني المالكي    

857 مستفيًدا
عدد المستفيدين

13 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

44 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

16 دولة
عدد الدول

علــى  الرعايــة  ومقدمــي  األهــل  تدريــب  إلــى  )تهــدف 

المهــارات الفعالــة للرعايــة النفســية فــي حــال مــرض أحــد 

األســرة( أفــراد 

دورة األطفال والمرض  

هند إسماعيل ابتسام الزويد  مقدم الدورة 

فريال الدوسري تهاني المالكي     

إيمان عبد الله    

629 مستفيًدا
عدد المستفيدين

13 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

31 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

13 دولة
عدد الدول

2

3
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)تهــدف إلــى تعريــف الوالديــن بدورهــم فــي اإلســهام فــي 

بنــاء دمــاغ الطفــل(

دورة بناء دماغ الطفل في الخمس السنوات األولى  

بسمة بالغنيم مقدم الدورة 

3.495 مستفيًدا
عدد المستفيدين

30 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

80 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

26 دولة
عدد الدول

علــى  الرعايــة  ومقدمــي  األهــل  مســاعدة  إلــى  )تهــدف 

االســتماع  علــى  تســاعدهم  التــي  األدوات  علــى  التعــرف 

) للطفــل

دورة التواصل الفعال )1(  

بسمة بالغنيم ريم القرشي  مقدم الدورة 

فريال الدوسري تهاني المالكي     

أمجاد السليم هند إسماعيل     

ابتسام الزويد    

2.333 مستفيًدا
عدد المستفيدين

22 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

53 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

25 دولة
عدد الدول

4

5
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علــى  الرعايــة  ومقدمــي  األهــل  مســاعدة  إلــى  )تهــدف 

التعــرف علــى األدوات التــي تســاعدهم علــى التحــدث مــع 

بفاعليــة( الطفــل 

دورة التواصل الفعال )2(  

بسمة بالغنيم ريم القرشي  مقدم الدورة 

فريال الدوسري تهاني المالكي     

أمجاد السليم هند إسماعيل     

ابتسام الزويد    

2.416 مستفيًدا
عدد المستفيدين

22 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

54 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

19 دولة
عدد الدول

لتشــجيع  الفعالــة  األســاليب  علــى  التعــرف  إلــى  )تهــدف 

الطفــل(

دورة كيف أشجع طفلي  

أمجاد السليم منيرة القنيبط  مقدم الدورة 

ابتسام الزويد إيمان الظفيري     

1.172 مستفيًدا
عدد المستفيدين

7 مرات
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

32 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

15 دولة
عدد الدول

6

7
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)تهــدف إلــى تقديــم األدوات التــي تســاعد مقدمــي الرعايــة 

علــى التواصــل مــع المراهقيــن بفعاليــة(

)تهــدف إلــى تعريــف الوالديــن ومقدمــي الرعايــة للطفــل 

الرئيســية( بحقوقــه 

دورة التواصل الفعال مع المراهقين  

دورة لي حق  

بسمة بالغنيم مقدم الدورة 

د. هند خليفة مقدم الدورة 

د. وفاء السبيل    

348 مستفيًدا
عدد المستفيدين

44 مستفيًدا
عدد المستفيدين

2 مرتان
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

1 مرة
عدد مرات تقديمها خال عام 

2021 م

28 مدينة ومحافظة
عدد المدن والمحافظات

1 مدينة
عدد المدن والمحافظات

11 دولة
عدد الدول

1 دولة
عدد الدول

8

9
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ا، وتهدف إلى أن يفهم الطفل مشاعره، وتساعده ليحمي نفسه من اإليذاء. دورات لألطفال: تقدم الدورات لألطفال حضوريًّ

م من قبل متخصصين في مجال الطفولة المبكرة. قدَّ
ُ
ت

دورة إدراك األطفال للمشاعر  

دورة السالمة الشخصية  

أشواق الحجي مقدم الدورة   

ريم المزروع أشواق الحجي  مقدم الدورة   

81 مستفيًدا
عدد المستفيدين

24 مستفيًدا
عدد المستفيدين

6 مرات
عدد مرات تقديمها

3 مرات
عدد مرات تقديمها

1 مدينة
عدد المدن والمحافظات

1 مدينة
عدد المدن والمحافظات

1 دولة
عدد الدول

1 دولة
عدد الدول

1

2
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المناطق والمدن والمحافظات والدول المستفيدة من برنامج توعية المجتمع وتثقيفه

13 مناطق إدارية
منطقة الرياض

منطقة مكة المكرمة
منطقة المدينة المنورة

المنطقة الشرقية
منطقة القصيم

منطقة الباحة
منطقة عسير

منطقة الحدود الشمالية
منطقة نجران 
منطقة جازان
منطقة تبوك
منطقة حائل

منطقة الجوف

37 دولة
األردن اليمن  

البحرين اإلمارات 
لبنان فلسطين 
عمان المغرب  

الفلبين تركيا  
فرنسا كندا  

بريطانيا  ميانمار 
أريتريا باكستان 

مصر الصومال 
الكويت  العراق  

الجزائر ليبيا  
السودان تونس  

فنلندا الهند  
ألمانيا نيجيريا  
سوريا البوسنة 
السنغال           مالي
بلجيكا               امريكا

قطر                 اندونيسيا
ماليزيا             تشاد

85 مدينة ومحافظة
الرياض          جدة

مكة المكرمة         المدينة المنورة
األحساء         الدوادمي

المجمعة         محايل عسير
وادي الدواسر         الخرج

حفر الباطن         الطائف
القنفذة         عفيف

عنيزة          العا
القريات         ينبع

الدرعية         شقراء
بكيرية          صبيا

جازان           حائل
أبها           البدائع
الخبر           الجبيل

بو عريش          سراة عبيدة
رياض الخبراء          ضرما

تربة           دومة الجندل
عرعر           بريدة
نجران           الباحة
القطيف                    العليا
عيون الجواء             ثادق

المجاردة
الداير
الغاط
بيشة

النماص
الشعف

 بلقرن
املج

طريف
رجال ألمع

الخفجي
ظهران الجنوب

القويعية
احد المسارحة

الزلفي
الرس

المجمعه
الفاج

مخواة
الحوطة

مرات

الحريق
بقيق

خميس مشيط
رماح

المذنب
سكاكا
اشنان
ضمد

هروب
صامطه

صفوة االوجام
الليث

سيهات
المهد

احد رفيدة
اضم

تنومة
رأس تنورة

رفحه
الجموم 
النبهانية
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برنامــج توعــوي تثقيفــي موّجــه للوالديــن والمعنييــن برعايــة األطفــال، يبــث علــى قنــاة الجمعيــة فــي اليوتيــوب ويقــدم 
إجابــات وافيــة عــن بعــض التســاؤالت الُملّحــة لــدى أوليــاء األمــور. وتســتعين الجمعيــة فــي تقديــم البرنامــج بنخبــة مميــزة 

مــن ذوي التخصــص فــي مجــال الطفولــة.

عناوين حلقات دقيقة من فضلك:

ب. برنامج دقيقة من فضلك

اسم المتحّدثعنوان الحلقةم

مزنة المرزوقيما مقدار النشاط البدني الذي يحتاجه األطفال والمراهقون في اليوم لتحسين نموهم وتطّورهم؟1

ما هو دور الممارسين الصحيين في تسهيل مامسة جلد الطفل لجلد األم؟2

د. نوال عبد الغني

المامسة للطفل-31

المامسة للطفل-42

عد مامسة جلد األم لجلد الطفل مهمة؟5
ُ
لماذا ت

ما المقصود بـمامسة جلد األم لجلد الطفل؟6

كيف يكون التنمر؟7
د. سميرة الغامدي

ما هي صفات المتنمر؟8
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اسم المتحّدثعنوان الحلقةم

ما هي صفات المتنمر عليه؟9

د. سميرة الغامدي
كيف أعرف أن طفلي متنمر؟10

كيف يؤثر التنمر على الطفل؟11

كيف أساعد طفلي في حال تعرضه للتنمر؟12

؟13
ً
 ومستقا

ً
كيف أساعد طفلي ليصبح مسؤوال

منيرة القنيبط
كيف أساعد طفلي على احترام المحيطين به؟14

أدوار مهمة تسهم في جعل حياة الطفل أكثر راحة وسعادة15

ا مع من حوله؟16
ً

كيف نساعد الطفل ليكون أكثر تعاطف

هل تركيبة حليب كل األمهات تتشابه ولديها نفس القيم الغذائية؟17

فاطمة الزهراء
كيف أزيد كمية الحليب عندي وأنا مرضع؟18

هل يوجد حليب أول يوم والدة؟19

ما هو سر نجاح الرضاعة الطبيعية؟20

د. الجوهرة العنزيكيف نستعد لعودة أطفالنا للمدارس مع جائحة فيروس كورونا؟21
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إحصائية برنامج دقيقة من فضلك لعام 2020:

الداعمون والشركاء لبرنامج توعية المجتمع وتثقيفه:

إحصائية برنامج دقيقة من فضلك لعام 2021:

حلقة
22

حلقة
21

ا
ً

تعليق
15

ا
ً

تعليق
9

إعجاًبا
181

إعجاًبا
85

مشاهدة
2.678

مشاهدة
2.323

لجنة التنمية االجتماعية جامعة دار العلوم

األهلية بالحلوة

مدرسة واحة الغد جامعة اإلمام عبد 

الرحمن بن فيصل

مدارس الفهدشركة ووش مركز وجد األمل للرعاية 

النهارية

مدارس التربية األهلية

جمعية كيان

مجلس شؤون 
األسرة

وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

المجموعة السعودية 

لاستثمار الصناعي

الشركة الوطنية 

للبتروكيمياويات

قوى األمن لجنة التنمية بحي وزارة التعليم

النخيل
منظمة 

اليونيسف

مدارس غراس األهلية 

للبنات
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ا/ برنامج دعم الرضاعة الطبيعية:
ً
ثالث

هــو برنامــج توعــوي لدعــم األم المرضــع حــول أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة ودورهــا الفعــال فــي النمــو الســليم للطفــل. وتقدمــه الجمعيــة 

ــا لألمهــات. 
ً
مجان

تهدف إلى تزويد األمهات والمجتمع بشكل عام بمعلومات عامة عن أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية 

1/ ورش تثقيفية متخصصة

اسم المرشدةموضوع الورشةم
عدد 

الساعات
عدد مرات تقديمها 

خالل العام
عدد 

المستفيدين
عدد 

المناطق
عدد 

المحافظات
عدد 
الدول

9.55319123611مريم العيادةالتغذية التكميلية1

الطبيعي أفضل2
أفنان الخضر

65124
9195

2145الرضاعة الطبيعية وصيام رمضان3

4
الرضاعة الطبيعية هدية األم 

لنفسها ولطفلها ولألرض
14.59330112911شهد العضيبي

5
ماذا تعرفين عن الرضاعة 

الطبيعية؟
42655107نوف العتيبي

ورش حضورية3ورشة عن بعد 36 عدد الورش:
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اسم المرشدةموضوع الورشةم
عدد 

الساعات

عدد مرات 
تقديمها خالل 

العام

عدد 
المستفيدين

عدد 
المناطق

عدد 
المحافظات

عدد 
الدول

4.521777167أسماء الجاسردعم الرضاعة الطبيعية6

2150673ندى الياميمن أجل صحتي وصحة رضيعي7

لفطام سهل ما بعد الرضاعة الطبيعية8
ديمة العمر

189341
8209

2126أساسيات الرضاعة الطبيعية9

4228710187فاطمة القبيشيفن الرضاعة الطبيعية10

75149994منيرة البعيجانالمرأة العاملة والرضاعة الطبيعية11

1.5165334شفياء السبيعيالرضاعة الطبيعية صحة وذكاء12

2.51167353نوال الحمادتغذية األم المرضع13

21145662نورة المطيريالرضاعة الطبيعية وعاقتها بصحة طفلك الرضيع14

6330111فاطمة حسن مناجي غبينمهارات الرضاعة الطبيعية15

15838882410تهاني الحربيزيادة كمية الحليب لدى األم المرضع16

17
الجمع بين الرضاعة الطبيعية والصيام في شهر 

رمضان
4148783حنان الزهراني

4268582أنفال أبو عباةأولى خطوات الرضاعة الطبيعية18
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اسم المرشدةموضوع الورشةم
عدد 

الساعات

عدد مرات 
تقديمها خالل 

العام

عدد 
المستفيدين

عدد 
المناطق

عدد 
المحافظات

عدد 
الدول

2141443منيرة الشمريماذا تعرفين عن الرضاعة الطبيعية19

41367103ميمونة محمدأنثى صحية20

21
فوائد الرضاعة الطبيعية وصحة الفم لألم 

والطفل
4129453الدكتور خالد أبو نخاع

62454132الدكتورة فاطمة الجعوانالرضاعة الطبيعية مسؤولية عائلية مشتركة22

23
الصعوبات والحلول التي تواجه الرضاعة 

الطبيعية
2142653ماك العتيبي

21 مرشدة ومتطوعة
عدد المرشدات

13 منطقة
عدد المناطق

23 حقيبة
عدد الورشات

3.017 مستفيًدا
عدد المستفيدين

126.5 ساعة
عدد الساعات

 72 مدينة ومحافظة

عدد المحافظات

65 مرة
عدد مرات تقديم الورشة

27 دولة
عدد الدول

المجموع
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لقــاء بيــن األم المرضعــة ومرشــدة الرضاعــة الطبيعيــة لمســاعدة األم فــي مواجهــة الصعوبــات التــي تواجههــا بالرضاعــة الطبيعيــة 

والتغذيــة التكميليــة.

2/ جلسات إرشادّية مباشرة لدعم األم

المدينةالعدد الكلي للمستفيداتعدد الساعاتمكان التنفيذاسم المرشدةم

تهاني الحربي1

النخيل مول

الرياض56 عن بعد

منزل

الرياض85119عن بعدأشجان المبيريك2

الرياض359708مستشفى الملك عبد الله الجامعيشهد البابطين3

الرياض657950التخصصي الطبيسهام العتيبي4

الرياض346مدينة األمير سلطان الطبية العسكريةدعاء الزهيري5

الرياض83منزلالجازي البازعي6

جازان13منزلفاطمة مناجي7

1,118 ساعة
المجموع الكلي للساعات

1,835 مستفيدة
المجموع الكلي للمستفيدات
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بهدف اإلجابة عن التساؤالت الخاصة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية من مرشدة الرضاعة الطبيعية.

3/ خط تواصل لدعم األمهات المرضعات عن طريق الواتس أب رقم )050646770(

24.215 رسالة
عدد الرسائل خال عام 

2021 م

23 دولة خالل عام 2021 م
أستراليا السعودية  

أمريكا  ألمانيا   
ليبيا كندا   
مصر  باكستان  

السودان الصين   
بريطانيا اإلمارات  

سوريا  الكويت   
أثيوبيا  السويد   

سلطنة عمان تركيا   
األردن  مينامار  
لبنان  اليمن   

العراق
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الداعمون والشركاء لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

جامعة دار العلوم

لجنة التنمية االجتماعية 
بظهرة لبن

لجنة التنمية االجتماعية 
بحي الربيع

لجنة التنمية االجتماعية 
بحي البديعة

مدينة األمير سلطان 
الطبية العسكرية

مستشفى الملك عبد 
الله الجامعي

المستشفى 
التخصصي الطبي

بيرث كويت جمعية زهرة لسرطان 
الثدي

مجموعة القبالة 
السعودية

إدارة الرضاعة الطبيعية 
بصحة جازان

وزارة الصحة

برنامج األمان 
األسري الوطني

جمعية كيان

مجلس شؤون األسرة مركز حرس الحدود 
الطبي

جمعية استقرار للتنمية 
األسرية بتبوك

مركز احتواء الطبي

فيزيونتال

إدارة الشؤون الصحية 
المدرسية إلدارة تعليم 

الرياض

جمعية كيل
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مشاريع الجمعية



مشاريع جمعية رعاية الطفولة

: دليل مقدمة الرعاية ألنشطة برامج مراكز ضيافة األطفال األهلية
ً
 أوال

بتكليف ودعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أصدرت جمعية رعاية الطفولة                           

دليــل مقدمــة الرعايــة ألنشــطة برامــج مراكــز الضيافــة األهليــة؛ وذلــك لدعــم مؤسســات رعايــة األطفــال وتهيئــة المربيــن فــي مراكــز 

ضيافــة األطفــال األهليــة، وتعريفهــم بالمبــادئ واألســس التــي تســاعد علــى تقديــم خدمــات رعايــة تقــوم علــى أســس علميــة وتســتند 

إلــى مفاهيــم وتطبيقــات شــاملة تراعــي المجــاالت النمائيــة لألطفــال وتســعى إلــى تحقيــق احتياجاتهــم.

يحتوي الدليل على: 

التعريف بمرحلة الطفولة وأهميتها.

ا. التعريف بالدليل وأسسه ومنطلقاته والمعايير النمائية وحاجات األطفال والممارسات المائمة نمائيًّ

عرض لفترات البرنامج اليومي لألطفال:

المرحلة العمرية من السنة الثالثة إلى ما قبل السادسة من العمر.  

المرحلة العمرية من السنة السادسة إلى ما قبل العاشرة من العمر.  

األنشطة التي تقدم من السنة الثالثة إلى ما قبل السادسة:

أنشطة اللقاء الصباحي، ومراكز االهتمام، والملعب الخارجي، واللقاء المسائي.  
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األنشطة التي تقدم من السنة السادسة إلى ما قبل العاشرة من العمر.

أنشطة الملعب الخارجي ومراكز االهتمام واألنشطة الجماعية.  

أسس الشراكة مع األهل.

أنشطة األطفال من عمر ست سنوات إلى ما قبل العاشرة من العمر

120
نشاط مراكز االهتمام

120
األنشطة الجماعية

48
نشاط الملعب الخارجي

288

أنشطة األطفال من عمر ثالث سنوات إلى ما قبل السادسة من العمر

120
نشاط لقاء صباحي

120
نشاط لقاء مسائي

120
نشاط مراكز االهتمام

48
نشاط الملعب الخارجي

408
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ثانًيا: الدليل اإلرشادي إلنشاء مراكز الطفولة المبكرة

رأت جمعيــة رعايــة الطفولــة الحاجــة إلــى إصــدار دليــل إرشــادي لمراكــز الطفولــة المبكــرة، يســهم فــي رفــع الجــودة وتطويــر األداء، 

ويراعــي فــي إعــداده معاييــر الجــودة العالميــة المعتمــدة لــدى منظمــات الطفولــة المبكــرة، ويكــون بمثابــة خارطــة طريــق تفصيليــة 

واضحــة ودقيقــة، تيســر للراغبيــن فــي االســتثمار فــي مراكــز الطفولــة أو العامليــن فيهــا أو المشــرفين علــى المراكــز تأميــن بيئــة تربويــة 

آمنــة وصحيــة ومحفــزة للتطويــر والتعلــم فــي جميــع المجــاالت النمائيــة.

بإذن الله سيصدر في العام القادم 2022 م 
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منصات التواصل االجتماعي



منصات التواصل االجتماعي للجمعية

16.9 ألف متابع
بنسبة زيادة عن العام الماضي ٪42

2,228 صورة

بنسبة زيادة عن العام الماضي٪34.64

ا
ً
6,335 مشترك

 عدد المشتركين بقناة التلقرام منذ عام
2020 م إلى عام 2021 م

1,160 متابًعا

عدد متابعي سناب شات منذ عام 2017 م
إلى عام 2021 م

32.1 ألف متابع
بنسبة زيادة عن العام الماضي ٪8.81

1,215 تغريدة

بنسبة زيادة عن العام الماضي ٪0.278

82.350 مشاهدة
بنسبة زيادة عن العام الماضي ٪31.03

ا
ً
1.043 مشترك

بنسبة زيادة عن العام الماضي ٪86.5

16.165 متابًعا
بنسبة نقصان عن العام الماضي ٪0.90

16.111 إعجاًبا
بنسبة نقصان عن العام الماضي ٪0.82
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المشاركات الخارجية



المشاركات الخارجية

: المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش:
ً
أوال

التاريخ الجهة الموضوع م

19 يونيو 2021 المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية  اللقاء التشاوري للجمعيات ومراكز االستشارات األسرية ودورها في
تعزيز الصحة النفسية لألسرة السعودية .1

ثانًيا: مناسبات الجمعية:

التاريخ المقر الموضوع م

6 أبريل 2021 اجتماع الجمعية العمومية التاسع عن بعد .1

12 أبريل 2021 الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفل عن بعد .2

14 سبتمبر 2021 اجتماع الجمعية العمومية العاشر عن بعد .3
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ا: تفعيل المناسبات والحمالت الوطنية والعالمية:
ً
ثالث

    1

    2

المشاركة في ركن تعريفي:

عرض منشور في وسائل التواصل االجتماعي:

التاريخ المكان الجهة المنظمة اسم  المناسبة م

19-20 نوفمبر ساحة االحتفاالت والعروض أمانة منطقة الرياض اليوم العالمي للطفل .1

التاريخ اسم المناسبة م

8 مارس 2021 يوم المرأة العالمي .1

21 مارس 2021 اليوم العالمي لألم .2

12 أبريل 2021 بداية شهر رمضان .3

المناسبات الوطنية والعالمية
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التاريخ اسم المناسبة م

13 مايو 2021 عيد الفطر .4

29 مايو 2021 اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة .5

1 يونيو 2021 اليوم العالمي للوالدين .6

5 يونيو 2021 اليوم العالمي للبيئة .7

14 يونيو 2021 اليوم العالمي للتبرع بالدم .8

20 يونيو 2021 اليوم العالمي لألب .9

18 يوليو 2021 يوم عرفة .10

19 يوليو 2021 عيد األضحى .11

9 أغسطس 2021 بداية العام الهجري 1443 هـ .12

5 سبتمبر 2021 اليوم العالمي للعمل الخيري .13

5 أكتوبر 2021 اليوم العالمي للمعلم .14
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التاريخ اسم المناسبة م

10 أكتوبر 2021 اليوم العالمي للصحة النفسية .15

13 مايو 2021 يوم األغذية العالمي .16

29 مايو 2021 اليوم العالمي للتأتأة .17

1 يونيو 2021 ذكرى البيعة السابعة .18

5 يونيو 2021 اليوم العالمي لذوي اإلعاقة .19

14 يونيو 2021 اليوم العالمي للتطوع .20

20 يونيو 2021 اليوم العالمي لحقوق اإلنسان .21

18 يوليو 2021 اليوم العالمي للغة العربية .22

19 يوليو 2021 اليوم العالمي للطفل .23

23 مناسبة المجموع
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التاريخ الجهة المنظمة اسم الحملة م

20-23 سبتمبر 2021 جمعية رعاية الطفولة اليوم الوطني السعودي الـ91 .1

21-25 مارس 2021 وزارة الصحة حملة تشجيع الرضاعة الطبيعية .2

28 مارس 2021 - 22 أبريل 2021 مجلس شؤون األسرة ومنظمة اليونيسف حملة يتربى بعزكم .3

1-8 أغسطس 2021 جمعية رعاية الطفولة )األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية )يرضعن أوالدهن .4

22-26 أغسطس 2021 جمعية رعاية الطفولة )حملة العودة للمدارس )جاهزين يا مدرسة .5

1- 30 أكتوبر 2021 جمعية زهرة لسرطان الثدي حملة التوعية ضد سرطان الثدي .6

14 – 18 نوفمبر 2021 وزارة الصحة األسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية .7

7 حمالت المجموع

الحمات التوعوية
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المؤسسون



األعضاء المؤسسون

م اسم العضو المؤّسس

 صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن محمد بن سعود
الكبير .1

معالي الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الربيعة .2

معالي المهندس/ محمد جميل بن أحمد ما .3

معالي الدكتور/ فهد بن عبد الرحمن بالغنيم 4.

الشيخ/ سليمان بن عبد العزيز الراجحي .5

الشيخ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي .6

الدكتور/ عبد الله بن ثنيان الثنيان .7

األستاذ/ محمد بن سليمان الراجحي .8

المهندس/ علي بن عثمان الزيد .9

المهندس/ عبد الله بن سليمان بن عمر الربيعان .10

المهندس/ أحمد بن محمد المديهيم .11

األستاذ/ أحمد بن إبراهيم البدر .12

م اسم العضو المؤّسس

المهندس/ محمد بن عبد الله الرشيد .13

األستاذ/ خالد بن فهد بن عبد الرحمن بالغنيم .14

صاحبة السمو الملكي األميرة/ عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز .15

 صاحبة السمو الملكي األميرة/ مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبد
الرحمن .16

 صاحبة السمو الملكي األميرة/ أريج بنت سلطان بن محمد بن سعود
الكبير .17

صاحبة السمو الملكي األميرة/ منال بنت سعد بن عبد الله .18

سمو األميرة/ هدى بنت محمد بن عياف آل مقرن .19

معالي األستاذة/ نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز .20

معالي الدكتورة/ هدى بنت محمد صالح العميل .21

الدكتورة/ سهام بنت عبد الرحمن الصويغ .22

الدكتورة/ مها بنت عبد الله إبراهيم المنيف .23

الدكتورة/ عزيزة بنت عبد العزيز المانع .24
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م اسم العضو المؤّسس

الدكتورة/ إلهام بنت منصور عثمان الدخيل .25

الدكتورة/ هند بنت خالد محمد الخليفة .26

األستاذة/ عواطف بنت سليمان محمد بالغنيم .27

األستاذة/ أمل بنت إبراهيم محمد الشريم .28

األستاذة/ حصة بنت عبد العزيز سلوم الدباس .29

األستاذة/ رائدة بنت عبد الله راشد أبو نيان .30

األستاذة/ سلوى بنت راشد عبد الرحمن الراشد .31

األستاذة/ سارة بنت عبد العزيز محمد العمران .32

األستاذة/ صفية بنت عبد الله الشيحة .33

األستاذة/ غادة بنت عبد العزيز المقرن .34

األستاذة/ فاطمة بنت عبد العزيز الصالح .35

األستاذة/ فريال بنت محمد عبد العزيز الدغيثر .37

األستاذة/ منيرة بنت حمد محمد القنيبط .38

األستاذة/ نجاء بنت إبراهيم السلطان .39

م اسم العضو المؤّسس

األستاذة/ وفاء بنت حمد عبد الله التويجري .40

األستاذة/ منى محمد عبد العزيز السابق .41

األستاذة/ بسمة بنت فهد عبد الرحمن بالغنيم .42

األستاذة/ الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي .43
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األعضاء العاملون
األعضاء المنتسبون

أعضاء الغد



األعضاء العاملون في الجمعية

اسم العضو العامل رقم العضوية م

بدر محمد مثنى أبو طالب 3210085 .1

نوال الرميزان 4210530 .2

مها محمد إبراهيم السبيعي 3510241 .3

عواطف بنت سليمان محمد بالغنيم F3210027 .4

عبد الله أحمد التويجري 4110512 .5

منيرة محمد النصبان 4110516 .6

إسماعيل إبراهيم المحيذيف 3910436 .7

عبد الله بن ثنيان الثنيان F3200007 .8

صفية بنت عبد الله الشيحة F3210033 .9

سارة بنت عبد العزيز محمد العمران F3210032 .10

مهى  حمد القنيبط 3310137 .11

عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيزد F3210015 .12

اسم العضو العامل رقم العضوية م

العنود عبد العزيز أحمد العنقري 3810366 .13

ديما خالد حمد العنقري 4010459 .14

مي عبد العزيز العيسى 3610330 .15

وفاء محمد سليمان الطجل 3310143 .16

منيرة عبد الله محمد الحقيل 3210126 .17

عبد العزيز عبد الله بن أحمد 3610306 .18

محمد عبد الله محمد الحقيل 3610308 .19

لولوة تركي عبد الله السديري 3610309 .20

هيا عبد العزيز عبد الله بن أحمد 3610312 .21

حسام عبد الله محمد الحقيل 3610313 .22

هيا حسام عبد الله الحقيل 3910421 .23

لمى عبد العزيز العبد القادر 4310543 .24
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

فاطمة فهد محمد العجاجي 3210102 .25

أماني علي محمد اليحيى 3410189 .26

خالد محمد صالح العبد القادر 3210080 .27

عمر محمد صالح  العبد القادر 3210081 .28

محمد مثنى أبو طالب 3210082 .29

غالية محمد صالح العبد القادر 3210083 .30

فاطمة محمد عبد الرحمن الغنام 3210084 .31

مصعب سعود محمد الدغيثر 3210092 .32

سعود مصعب سعود الدغيثر 3410205 .33

سلمان مصعب سعود الدغيثر 3710351 .34

سلوى بنت راشد عبد الرحمن الراشد F3210031 .35

منيرة الصميدي عبد الرحمن القوفي 3510270 .36

هدى الدريس 4210536 .37

نورة سليمان إبراهيم السبتي 3310174 .38

اسم العضو العامل رقم العضوية م

هند سليمان عبد الله الغنيم 3610295 .39

نورة بنت عبد المحسن المانع 3210043 .40

أسامة بن محمد بن عبد العزيز السابق 3210044 .41

بشار يحيى إبراهيم القنيبط 3410204 .42

علي بن عثمان الزيد F3210009 .43

هدى بنت محمد صالح العميل F3210021 .44

أحمد بن محمد المديهيم F3210011 .45

رهام يحيى إبراهيم القنيبط 3310170 .46

نورة محمد عبد العزيز السابق 3310180 .47

نجاء عبد الرحمن العمران 3410210 .48

مناهل مهيدب المهيدب 3510281 .49

الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي F3210042 .50

فيصل فهد عبد الرحمن بالغنيم 3220120 .51

محمد فهد عبد الرحمن بالغنيم 3410208 .52
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

سهام بنت عبد الرحمن الصويغ F3210022 .53

فريدة علي عبد العزيز الريس 3310161 .54

3210068 ريم سليمان ابانمي .55

نوف عبد العزيز محمد النملة 3210069 .56

الدانة عبد العزيز محمد النملة 3210070 .57

منيرة عبد العزيز العمير 3210071 .58

موضي عبد العزيز محمد النملة 3210072 .59

نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز F3210020 .60

دالل الضعيان 4210533 .61

وفاء بنت حمد عبد الله التويجري F3210039 .62

حصة بنت عبد العزيز سلوم الدباس F3210029 .63

ربى عبد العزيز البعادي 3310140 .64

مها بنت عبد الله إبراهيم المنيف F3210023 .65

روان الغريري 3910426 .66

اسم العضو العامل رقم العضوية م

حصة فهد محمد العجاجي 3210089 .67

فادية صالح فهيد البحيران 3210117 .68

هشام عبد الله الحقيل 3910419 .69

عبد الله صالح عبد الله المنجم 3810389 .70

خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 3210045 .71

 نورة بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل
سعود 3210046 .72

هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 3210047 .73

 العنود بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل
سعود 3210048 .74

 سارة بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل
سعود 3210049 .75

 نجا  بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل
سعود 3210050 .76

 نوف بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل
سعود 3210051 .77

 نورة بنت سلمان بن سعود بن سلمان بن
محمد آل سعود 3710345 .78

حصة عبد الرحمن الصعب 3310150 .79
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

رائدة بنت عبد الله راشد أبو نيان F3210030 .80

نادية حمد صالح العنقري 3210123 .81

هيفاء عبد الرحمن عبد الله البصيلي 3520275 .82

نورة عبد الرحمن عبد الله البصيلي 3520276 .83

فيصل عبد الرحمن عبد الله البصيلي 3520277 .84

الجوهرة عبد الرحمن عبد الله البصيلي 3520278 .85

 مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن
آل سعود F3210016 .86

مشاعل محمد عبد العزيز المطلق 4110526 .87

وداد إبراهيم عبد المحسن السلطان 3410196 .88

غالية نذير عبد الله عابدين 3710342 .89

خالد بن فهد بن عبد الرحمن بالغنيم F3210014 .90

الجازي بنت سلطان بن عبد الرحمن البازعي 3410207 .91

سارية نذير عبد الله عابدين 3610325 .92

بسمة بنت فهد عبد الرحمن بالغنيم F3210041 .93

اسم العضو العامل رقم العضوية م

نجاء قاعد صنيتان العتيبي 3910435 .94

منيرة بنت حمد محمد القنيبط F3210037 .95

أمل فهد عبد الرحمن بالغنيم 3210118 .96

فادية محي الدين عبد الله الشواف 3310176 .97

لبنى صالح عبد الله الراجح 3710347 .98

أمل محمد عبد العزيز السابق 3210087 .99

عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الصالح 3210088 .100

منى أحمد حمدان البلوي 4110511 .101

فهد بن عبد الرحمن بالغنيم F3210004 .102

سام عبد الرزاق عبد الكريم الريس 3310166 .103

فاطمة بنت عبد العزيز الصالح F3210035 .104

فاطمة يوسف حمد الجعوان 4110517 .105

ياسر عبد الله محمد الحقيل 3610307 .106

عثمان محمد عبد الله الحقيل 3910427 .107
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

محمد تركي السديري 4310544 .108

مازن تركي السديري 4310545 .109

هيثم تركي السديري 4310546 .110

مي محمد الدهش 4310547 .111

هند بنت خالد محمد الخليفة F3210026 .112

فهد عبد الله محمد الحقيل 3610310 .113

هيفاء العذل 4310542 .114

منى علي العبدلي 4110506 .115

نوف عبد الله السعيد 4210539 .116

بسمة راشد الغفيلي 4210537 .117

عبد الله منصور المالك 3910430 .118

نواف آل الشيخ 4210535 .119

حصة عبد العزيز الفارس 4010499 .120

عزيزة بنت عبد العزيز المانع F3210024 .121

اسم العضو العامل رقم العضوية م

عروبة عبد الله إبراهيم المنيف 3610318 .122

فاطمة محمد حميد الدين 4010463 .123

سامي عبد الرحمن سعد البواردي 3510239 .124

لولوة سليمان حمود النغيمشي 3510238 .125

نورة بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن
آل سعود  3610320 .126

قماش محمد عبد العزيز الدغيثر 3210098 .127

العنود غاطي الشكري الرويلي 4010460 .128

سعاد عبد العزيز المانع 3410219 .129

رنا العمري 4210534 .130

رحاب عبد المحسن مديرس المديرس 3210125 .131

بدرية عبد الرحمن الغانم 4210531 .132

ريمة محمد السديري 4210527 .133

هناء محمد عبد الله كسناوي 4010455 .134
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

نجيبة حمد محمد القنيبط 3610336 .135

تغريد وصل الله عابد الحازمي 4110523 .136

نجاء بنت إبراهيم السلطان F3210038 .137

 سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد
آل سعود 3210052 .138

متعب بن سعود بن محمد بن عبد العزيز
آل سعود  3210053 .139

 الجوهرة بنت خالد بن سعود بن خالد
آل سعود 3210059 .140

لولوة بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود 3210060 .141

فهد بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود 3210062 .142

فيصل بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود 3210063 .143

مريم عبد الرحمن محمد الصخيبر 3510271 .144

سارة محمد عبد العزيز السابق 3310179 .145

نوال عبد العزيز الشنيفي 3810376 .146

ندى عبد العزيز حمد النافع 3410209 .147

أحمد محمد عبد الله الحقيل 3910429 .148

اسم العضو العامل رقم العضوية م

فيصل محمد عبد الله الجدعان 3510259 .149

رغد محمد عبد الله الجدعان 3510261 .150

نوف محمد عبد الله الوعيل 4110524 .151

يزن محمد سعيد أبو زعرور 3910410 .152

79

التقرير  السنوي الحادي عشر لجمعية رعاية الطفولة



األعضاء المنتسبون في الجمعية

اسم العضو العامل رقم العضوية م

منيرة سعد المبارك 3520258 .1

مها محمد أحمد الرشيد 4120509 .2

نايف صالح الحصان 3220131 .3

عواطف عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ 3820392 .4

ندى صالح عبد الرحمن السماعيل 3720338 .5

لولوة صالح العليان 3620331 .6

فاطمة ناصر محمد العجاجي 3320165 .7

إيمان عبد الرحمن علي الشهري 3520292 .8

منيرة فهد محمد العجاجي 3520273 .9

نوال عبد الله بودي 3320133 .10

ليلى عبد المحسن بالغنيم 3320134 .11

نورة المدني 4320548 .12

اسم العضو العامل رقم العضوية م

منى عبد العزيز سلمان العفالق 3220094 .13

شذى حمد الراشد 4220540 .14

مضاوي زامل الزامل 4020481 .15

نورة محمد الماضي 4020482 .16

سلماء عبد الله ناصر السبهان 4020483 .17

فدوى عبد الله البليهد 4020484 .18

سعود بن فيصل آل سعود 4020485 .19

وفاء إبراهيم محمد الخليفة 4020480 .20

فوزان حمد محمد الفوزان 4020467 .21

راكان عبد الله راشد أبو نيان 4020468 .22

رياض عبد الله راشد أبو نيان 4020469 .23

ريا عبد الله راشد أبو نيان 4020470 .24
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

شيرين طلعت بشير الوراق 3420220 .25

نوف سليمان عبد الله الغنيم 3620322 .26

فاطمة سمير عبد الرحيم بكر 3820387 .27

حصة حامد محمد العتيبي 3920451 .28

فوزية عبد الله باقازي 3910446 .29

شيرين عبد الرحمن جابر العوفي 3510244 .30

البندري بدر محمد العبد الجبار 3620305 .31

فاطمة عبد الله محمد العقا 3920416 .32

منى محمد الحميدي 3320145 .33

عبد الله محمد عبد الله الشعيل 3620303 .34

سلطان محمد عبد الله الشعيل 3620314 .35

نورة صالح الشمان 3720340 .36

مها العطيشان 4320552 .37

سارة سليمان السليم 4120510 .38

اسم العضو العامل رقم العضوية م

فراس عبد اللطيف إبراهيم العجاجي 3220073 .39

وضحى عبد اللطيف عبد المحسن البهال 4120508 .40

مي عبد العزيز القريني 4220541 .41

هيفاء محمد األحيدب 4220538 .42

غادة حمد محمد بن سعيدان 4020501 .43

نوال أحمد الصالح 4020498 .44

نوف عثمان عبد الله العبد الجبار 4020486 .45

نادية عبد العزيز عبد الله الجريفاني 4020487 .46

منال عبد العزيز سليمان المنيع 4020464 .47

عبير عبد الرحمن الخزيم 3520279 .48

ياسمين محمد الجوف 4320532 .49

رجاء عمر باحاذق 3820362 .50

وصايف محمد إبراهيم البوعينين 3520243 .51

أفنان محمد الشهراني 3920415 .52
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اسم العضو العامل رقم العضوية م

وشمة منصور ظاهر البلوي 4020457 .53

نورة صالح سليم الزامل 3320185 .54

عبير سليمان عبد الله الغنيم 3620321 .55

نهى إبراهيم عبد العزيز الشايع 3620332 .56

هالة محمد بخاري 4120525 .57

بسمة سعود سعد السويلم 3920437 .58

عبد الرحمن معيض القثامي 3920433 .59

محمد صالح المانع 3320151 .60

نوف عبد المحسن عبد اللطيف العيسى 3920414 .61

نورة عبد العزيز علي المقبل 3920411 .62
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أعضاء الغد

اسم العضو العامل رقم العضوية م

إبراهيم أحمد محمد النعيم 4030503 .1

 ماجد بن سلمان بن سعود بن سلمان بن
محمد آل سعود 3230054 .2

 هيا بنت متعب بن سعود بن محمد بن عبد
العزيز آل سعود 3230055 .3

خالد بن متعب بن سعود بن محمد 3710344 .4

 نورة بنت متعب بن سعود بن محمد بن عبد
العزيز آل سعود 3710346 .5

فيصل بن عبد الرحمن بن فيصل 4210528 .6

مشاعل بنت متعب بن سعود 4210529 .7

ريما أسامة السابق 4130518 .8

سارة أسامة السابق 4130519 .9

ديمة اسامه السابق 4130520 .10

فاطمة أسامة السابق 4130521 .11

اسم العضو العامل رقم العضوية م

محمد أسامة السابق 4130522 .12

سارة يوسف الصبي 4030479 .13

سلطانة رياض عبد الله أبو نيان 4030471 .14

عبد الله رياض عبد الله أبو نيان 4030472 .15

دانة راكان عبد الله أبو نيان 4030473 .16

عبد الله راكان عبد الله أبو نيان 4030474 .17

فلوة فوزان حمد الفوزان 4030475 .18

نورة فوزان حمد الفوزان 4030476 .19

فهد فوزان حمد الفوزان 4030477 .20

عبد الله فوزان حمد الفوزان 4030478 .21

جنى حامد زايم الرويلي 4030461 .22

دانة إبراهيم بن أحمد 3930443 .23

ديمة إبراهيم بن أحمد 3930444 .24
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أعضاء الغداألعضاء المنتسبوناألعضاء العاملوناألعضاء المؤسسون

421526243

اسم العضو العامل رقم العضوية م

بسمة بشار يحيى القنيبط 3730354 .25

يحيى بشار يحيى القنيبط 3730355 .26

عبد الله عبد الرحمن الصالح 3930417 .27

دانة البلوي 4130513 .28

سارة الحسيني 4320549 .29

وفاء الحسيني 4320550 .30

يارا التويجري 4320551 .31

سعود صالح الحصان 4030496 .32

هيا عبد المحسن عبد اللطيف العيسى 4030456 .33

فلوة مصعب سعود الدغيثر 3730352 .34

اسم العضو العامل رقم العضوية م

لولوة مصعب سعود الدغيثر 3730353 .35

هيا إبراهيم بن أحمد 3930445 .36

 الجوهرة بنت متعب بن سعود بن محمد
آل سعود

3230057 .37

نورة محمد عبد الله الحقيل 3930428 .38

سعود محمد عبد الله الجدعان 3530260 .39

البندري عبد العزيز عبد الله بن أحمد 3630311 .40

عبد الله حسام عبد الله الحقيل 3930422 .41

سلطان حسام عبد الله الحقيل 3930423 .42

عبد الله عبد العزيز بن أحمد 3930424 .43
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المتطوعون



المتطوعون في الجمعية

اسم المتطوع م

الجوهرة العجاجي .1

منيرة القنيبط .2

نجاء السلطان .3

سلوى الراشد .4

مها المنيف .5

منيرة الحقيل .6

نادية العنقري .7

سارة السحيمي .8

بسمة بالغنيم .9

فادية البحيران .10

وفاء التويجري .11

رائدة أبو نيان .12

اسم المتطوع م

عزيزة المانع .13

نورة الفايز .14

إشراق البسام .15

أفنان الفجر .16

أسماء السعد .17

نجيبة القنيبط .18

منيرة الحقيل .19

آالء عبد العزيز مجحدي .20

شذا كعبي .21

ديمة خالد العنقري .22

سارة محمد السابق .23

هناء كسناوي .24

اسم المتطوع م

غصون الطيار .25

أميرة السماعيل .26

نجاة األحمدي .27

دينا قطب .28

هيلة القحطاني .29

ليلى الضبعان .30

أشواق الدوسري .31

هند الغامدي .32

حنان السلمي .33

أسرار باجبير .34

عفاف قرنبيش .35

جوهرة الثاني .36
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اسم المتطوع م

دالل البقمي .37

هيام العقاد .38

ثريا باقر .39

وفاء السرحان .40

منيرة النصبان .41

شوق الدوسري .42

مها الغباري .43

سعاد الخالدي .44

مريم العيادة .45

أفنان الخضر .46

شهد العضيبي .47

نوف العتيبي .48

أسماء الجاسر .49

ندى اليامي .50

اسم المتطوع م

ديمة العمر .51

فاطمة القبيشي .52

منيرة البعيجان .53

شفياء السبيعي .54

نوال الحماد .55

نورة المطيري .56

فاطمة حسن مناجي غبين .57

حنان الزهراني .58

أنفال أبو عباة .59

منيرة الشمري .60

ميمونة محمد .61

خالد أبو نخاع .62

فاطمة الجعوان .63

الجازي البازعي .64

اسم المتطوع م

شهد البابطين .65

سهام العتيبي .66

دعاء الزهيري .67

فاطمة باوزير .68

هوازن الوذيناني .69

شيخة القحطاني .70

حصة الجهني .71

منيرة البعيجان .72

نور مراد .73

عفاف آل ذواد .74

إيمان عبد الله .75

إيمان الظفيري .76

ريم المزروع .77

ريم القرشي .78
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اسم المتطوع م

سهاد العتيبي .79

سارة الزامل .80

سارة الشمري .81

ديمة الشويعر .82

منيرة العواد .83

آمنة المخلفي .84

اسم المتطوع م

هيا العيد .85

أمجاد المطيري .86

بسمة الغفيلي .87

عبد الكريم العيسى .88

حمد العجاجي .89

نورة الكثيري .90

اسم المتطوع م

داليا الكثيري .91

ريم البلوي .92

إيمان النويصر .93

أثير المطرودي .94

عدد الساعات التطوعية

4.028 ساعة تطوعية
العدد الكلي للمتطوعين

94 متطوًعا ومتطوعة
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تطوير العمل في اإلدارة 
التنفيذية



تطوير العمل في اإلدارة التنفيذية

الدورات المقدمة لموظفات الجمعية

 تهتــم جمعيــة رعايــة الطفولــة بتدريــب الموظفــات وتنميــة مهاراتهــن الوظيفيــة لمواكبــة التغييــرات المختلفــة فــي مجــال العمــل 

مــن خــال برامــج تدريبيــة منوعــة، وتؤثــر هــذه التحســينات بشــكل إيجابــي علــى إنتاجيــة العمــل والموظفــات.

مدة الدورةتاريخ الدورةالدورة التي تم االلتحاق بهاالمسمى الوظيفياسم الموظفةم

محاسبةنورة عبد الله الدوخي1
دبلوم تأهيل المحاسب المحترف في 

القطاع غير الربحي
6 يوليو– 11 أغسطس

2021 م
4 ساعات يومًيا

31 أكتوبر – 3 نوفمبر 2021 مدورة )المدير التنفيذي(مدير تنفيذيفريال خالد الدوسري2
4 أيام /

7 ساعات يومًيا

تهاني مهدي المالكي3
منسقة ومدربة 

أمهات
دورة )إشراف برنامج تثقيف األم والطفل(

21 أغسطس –  24 أغسطس 
2021 م

3 أيام /
6 ساعات يومًيا
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التقرير المالي
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بدعمكم وتبرعاتكم نواصل المسيرة:

112121210806302

SA 58 8000 0203 6080 1212 1211

0499412121662

SA 97 2000 0002 6612 1214 9940

100630310590400

SA 77 6010 0004 0950 1303 6001
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www.chi ldcare.org .sa

C h i l d c a r e k s a

+ 966 114 949 067
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