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جمعّية
رعاية الطفولة

 جمعّية خيرّية مسّجلة في وزارة العمل والتنمية االجتماعّية رقم 594 أنشئت عام 1432هـ/2011م، بجهود
ورسوم التبّرعات  على  تمويلها  وتعتمد في  السعودّية،  العربّية  المملكة  الطفولة في  دعم  لهدف   فردّية، 

العضوّية، وتقّدم خدماتها المتنّوعة في مجال رعاية الطفولة الممتّدة إلى سّن الثامنة عشرة

ا جسديًّ سليم،  بنمّو  تمييز-  أّي  دون   - السعودّية  العربّية  المملكة  أطفال  جميع  ينعم   أن 
ومعرفّيًا واجتماعياًّ وعاطفّيًا، في ظروف أسرّية وبيئّية مالئمة، تلّبي جميع احتياجات الطفولة

الرؤية

 الرفع من مستوى الرعاية التربوّية المتاحة لألطفال في المملكة العربّية السعودّية، من خالل
ا داعًما لجميع األطراف المسؤولة عن رعاية األطفال وتربيتهم، وبيت خبرة  كونها سنًدا علميًّ
الشأن. إليه في هذا  وُيرجع  به،  ا موثوًقا وشاماًل، يستعان  الطفولة، ومرجًعا علميًّ في مجال 

الرسالة

أهداف الجمعّية

توعية المجتمع
بأهّمّية مرحلة 

 الطفولة 
وخصائصها.

تقديم الدعم
 التربوّي والتوعوّي 
 لألسرة، ولمقّدمي

الرعاية للطفل.

 توسيع خدمات
 الجمعّية، لتصل

إلى مختلف
مناطق المملكة. 

الرفع من مستوى
رعاية الطفل عن 
 طريق التعامل 

 مع كّل المؤّثرات
في نمّوه
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األهداف اإلستراتيجّية   

1
2
3
4
5
6
7
8

واإلشراف العامالت،  األّمهات  أطفال  لرعاية  التربوّية  البدائل  إيجاد   دعم 
على إعدادها بكفاءة وجودة عاليتين.

االستفادة من تجارب اآلخرين، واستقطابها.

تكوين بيت خبرة يستعان به لدعم الطفولة. 

 اقتراح تنظيمات جديدة، أو إدخال تعديالت، أو تفعيل ماهو موجود من 
أنظمة تهدف إلى حماية األطفال.

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

الطفولة محّلّيًا ودولّيًا.
األطفال وقاية  بكيفّية  والمجتمع،  األسرة  لدى  الوعي  رفع  على   العمل 
حوادث االحتيال،  السرقة،  الخطف،  كالمخّدرات،  لألخطار،  التعّرض   من 

السّيارات، الحرائق،.. وغيرها من الحوادث، سواًء داخل المنزل أو خارجه.

العمل على تنمية الموارد المالّية للجمعّية. 

االستمرار في العمل على زيادة عدد األعضاء في الجمعّية.
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الهيكل التنظيمي

 مجلس إ دارة الجمعية

ر الجمعية مدي
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 واإلعالم
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ة اري  السكرت

 قسم
امج رن  ب
ة  توعي

ثقيف  وت
 المجتمع

ع    إدارةاالمشاري

ة اري  السكرت

 قسم
دراسات   ال
تخطيط  وال

 قسم
ابعة   مت  ال
م تقوي  وال

 إدارة الشؤون
ية     اإلدارية والمال

 قسم
 الموارد  
ة بشري   ال

ة   قسم ي مال    ال
 قسم

 الخدمات  
دة     المسان

 قسم
امج رن  ب
ثقيف  ت

 األم
 والطفل

 قسم
امج رن  ب
 دعم

رضاعة  ال
ة يعي   الطب
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جامعة
دار العلوم 

 الشركة السعودّية
للصناعات األساسّية

  )سابك(.

 الشركة الوطنية
للبتروكيماوّيات

 المجموعة السعودّية
 لالستثمار الصناعّي

مؤسسة محّمد
إبراهيم السبيعي 

مؤّسسة عبداللطيف
العيسى الخيرية 

 مؤّسسة الملك
خالد الخيرّية

الشركة السعودية
للكهرباء 

شركة عبر العربّية
الطّبّية المحدودة 

مدرستي الصغيرة

 الداعمون
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 الشركاء

وزارة العملوزارة التعليم
والتنمية االجتماعّية

برنامج األمان
األسرّي الوطنّي

جامعة
دار العلوم

إدارة الشؤون الصّحّية
بمنطقة الرياض

مجموعة القبالة
السعودّية 

شركة 
تطوير التعليم

مستشفى الشؤون الصّحّية 
في الحرس الوطنّي 

 وزارة الصّحة
) اللجنة الوطنّية لتعزيز

 الصّحة النفسّية(

مستشفى الملك
خالد الجامعّي

S
A

U
DI MIDWIFERY G

RO
U

P

جمعّية
الملك عبدالعزيز

)عون(

جمعّية
سند الخيرّية

اإلدارة العاّمة للتعليم 
في منطقة الرياض

جمعّية 
النهضة النسائية

 جمعّية موّدة األهلّية
للحّد من الطالق وآثاره

 مدارس
مداد البيان األهلّية

جمعّية
 األطفال المعوقين

مستشفى
 الملك فيصل التخّصصّي

مستشفى 
 الملك عبد الله الجامعّي

للشؤون الصّحّية

الروضة
الثانية والسبعون 

مطار الملك معهد اإلدارة
خالد الدولّي

اللجنة االجتماعّية للمرأة 
والطفل - برنامج 
)كفو( للتوظيف

72
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التقرير في أرقام

 حصول الجمعّية على %100 بالحوكمة من
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 برنامج تثقيف األّم
 والطفل

الرضاعة دعم   برنامج 
الطبيعّية

برنامج توعية األسرة 
والمجتمع

اجتماع الجمعّية
العمومّية 

6 4
اجتماعات ألعضاء

مجلس اإلدارة 
 لجان عاملة

26 
 2018م
 ابريل

تدريب األّمهات
ببرنامج تثقيف األّم والطفل

األّمهات  مدّربات  تدريب 
األّم  تثقيف  برنامج  لتطبيق 

والطفل. 

تدريب مشرفات
 لإلشراف على جودة  تنفيذ
برنامج تثقيف األّم والطفل.

دورات تربوّية وتثقيفّية لدعم 
نمّو الطفل وتطّوره.

للتعريف  حّق(  لي   ( دورة 
بحقوق الطفل. 

لدعم  وأطفالنا(  )نحن  دورات 
الظروف  في  والطفل  األسرة 

الصعبة.

أّواًل: تدريب مرشدات مرّخصات 
لدعم الرضاعة الطبيعّية:

لدعم  تثقيفّية  ورش  تنفيذ   -
الرضاعة الطبيعّية في المجتمع.

-    تنفيذ جلسات إرشادّية مباشرة 
لدعم األّمهات المرضعات.

-   خّط تواصل لدعم األّمهات
المرضعات عن طريق )واتس أب(.

األّمهات دعم  مجموعات   - 
المرضعات تقديم الدعم المباشر 

لألّمهات في األماكن العاّمة. 
ثانيًا: حّث الجهات المعنّية لتوفير 
غرف رضاعة طبيعّية في األماكن 

العاّمة.
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مشاريع جمعّية رعاية الطفولة :

12
3

لمرحلة الرعاية  مقّدمات   تدريب 
سنوات  3 إلى  الوالدة  من   الحضانة، 

)الّلبنات األولى(.

األّمهات  لدعم  النّصّية  الرسائل 
الوالدة  منذ  األبناء،  حول  وتوعيتهّن 

حّتى سّن سّت سنوات.

الدراسات والبحوث
- دراسة واقع الحضانات في المملكة 
العربّية السعودّيةبالشراكة مع جامعة 

الملك سعود.
تطبيق  أثر  )قياس  بحثّية  دراسة   -

برنامج تثقيف األّم والطفل.

من 4 المبّكرة  الطفولة  مراكز  دليل 
الوالدة إلى سّت سنوات.

أّواًل / برنامج تثقيف األّم والطفل
:)تدريب األّمهات على برنامج تثقيف األّم والطفل )الدورة الثامنة 

3393 
 األّمهات المسّجالت

 في التطبيق اإللكترونّي

 منطقة  
11

ا أمًّ

 المناطق اإلدارّية اّلتي
ُينّفذ فيها البرنامج

 الشركاء في
تنفيذ البرنامج

8
شركاء

المدينة/ المحافظة
اّلتي ُينّفذ فيها البرنامج 

 مدينة ومحافظة
28

 مقّر التدريب

ا  مقرًّ
77

 عدد المجموعات

82
مجموعة

العدد الكّلّي لألّمهات
  الاّلتي تدّربن على 

 برنامج التدريب المعرفّي
 مع أطفالهّن

565
 طفاًل

العدد الكّلّي لألّمهات
 الملتحقات بالبرنامج 

1818
ا أمًّ
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األّمهات المسّجالت في التطبيق اإللكترونّي لبرنامج تثقيف األّم 
والطفل، والمواقع، منذ عام  2017م

 العدد الكّلّي لألّمهات المسّجالت
5216 في التطبيق اإللكترونّي

 العدد الكّلّي للمدّربات المسّجالت
  في التطبيق اإللكترونّي

 العدد الكّلّي للمواقع

232
موقعًا 147

مدّربة

ا  أمًّ

 مدّربات المدّربات وطنّيات معتمدات من مؤّسسة )أجف( لتدريب مدّربات األّمهات ببرنامج تثقيف األّم 
والطفل :

135 
مدّربة أّمهات

7 مدّربات وطنّيات، دّربَن

مدّربات األّمهات بالشراكة
 مع وزارة التعليم، الّلجنة 

االجتماعية للمرأة والطفل 
)برنامج كفو( للتوظيف

منطقة إدارّية

 59   11
8

مدّربات األّمهات  على
 برنامج تثقيف األّم 

 والطفل على النسخة
 المحًدثة

تدريب مدّربات األّمهات على برنامج تثقيف األّم والطفل  )الدورة الثامنة ( 

67 

المجموع الكلي
لألمهات

14

Jawaher Alhider


Jawaher Alhider
لمدربات الأمهاتす



 تدريب مشرفات وطنّيات لمتابعة جودة برنامج تثقيف األّم 
والطفل

اعتماد
 من مدّربات المدّربات الوطنّيات، لتدريب مشرفات، للمحافظة على 

جودة برنامج تثقيف األّم والطفل. 4

 مشرفات لإلشراف على مدّربات األّمهات من عّدة مناطق) جازان،  
عسير، مّكة المكّرمة، المنطقة الشرقّية(. 4

اعتماد

 مدن ومحافظات مشرفات
 جّدة، العارضة، أبها،

  الدّمام

ساعة تدريبية

4430

 تطوير أداء مدّربات ومشرفات برنامج تثقيف األّم والطفل  
)الدورة الثامنة(:

زيارة لفرق الدعم

30

13467
مدربة تمت زيارتها

 من قبل فريق
الدعم

2
 زيارتين لكل

مشرفة

11
منطقة إدارية

4 مدّربات وطنّيات، دّربَن

 مداولة إشرافّية
15

 مشرفة
قامت بالمداولة

2
زيارتين إشرافّيتين
لكّل مدّربة أّمهات

11
منطقة إدارية

2
 زيارتين لكل

مشرفة
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ثانًيا / برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

 أّواًل- تدريب مرشدات مرّخصات لدعم الرضاعة الطبيعّية، من قبل مستشارات رضاعة طبيعّية،
معتمدات من منّظمة الصّحة العالمّية ومنّظمة اليونيسيف.

تنفيذ ورش تثقيفّية لدعم الرضاعة الطبيعّية في المجتمع:  

إقامة 66 ورشة عمل تثقيفّية   

تنفيذ جلسات إرشادّية مباشرة لدعم األّمهات المرضعات:

 جلسة دعم وإرشاد لألّمهات حديثات الوالدة، وتزويدهّن بالمهارات
 اّلتي تساعدهّن على االستمرار بالرضاعة الطبيعّية

 30
مرشدة 

تدريب

 40 
 ساعة تدريبّية،

 في 5
مناطق إدارّية.

لـ 1555 مستفيدة. 

 وقد تّم إرشاد 

1999  مستفيدة

 رضاعة طبيعّية، وفقًا للمنهج المعتمد من منّظمة الصّحة العالمّية 
ومنّظمة اليونيسيف

تنفيذ

 156  

16



خّط تواصل لدعم األّمهات المرضعات عن طريق )واتس أب(:  

 في ) 12 ( دولة عربّية وعالمّية: )المملكة العربّية السعودّية، الكويت
البحرين، اإلمارات، عمان، اليمن، األردن، المغرب، طاجيكستان، ألمانيا موريتانيا، أندونيسيا(       

13184

مجموعات دعم األّمهات المرضعات:

     مجموعات      

تقديم الدعم المباشر لألّمهات في األماكن العاّمة:  
 دعم مباشر لألّمهات، لنشر ثقافة الرضاعة الطبيعّية في المجتمع المحّلّي، في األماكن العاّمة والخاّصة،   

سواء لفرد واحد أو مجموعة،

ا مستفيدة أ مًّ

32  

 6570
مستفيدة.

3
مستفيدة

وقد تّم دعم

ثانًيًا - حّث الجهات المعنّية لتوفير غرف رضاعة طبيعّية في
األماكن العاّمة: 

 مطار 
الملك خالد

مستشفى
الملك خالد الجامعّي

17



 دعم المستفيدات عبر وسائل التواصل ) تويتر، إنستغرام،          
سناب شات( 

ويستهدف جميع شرائح المجتمع لإلرشاد والتثقيف، حيث بلغ       

 1404

   189085   4816
متابعًا مشاهدة

مستفيدًا

18



ثالًثًا: برنامج توعية المجتمع وتثقيفه

مستفيدة، من:  1471

دورات تربوّية وتثقيفّية لدعم نمّو الطفل وتطّوره: 

دورة ) لي حّق( للتعريف بحقوق الطفل:

6
عدد مّرات التطبيقعدد الدورات

25
عدد الساعات التدريبّية

117
 

692
عدد المستفيدات

153088
عدد المستفيداتعدد الساعات التدريبّيةعدد مّرات التطبيقعدد الدورات

 دورات  )نحن وأطفالنا( لدعم األسرة والطفل في الظروف
الصعبة: 

52690278409
 عدد الساعاتعدد مّرات التطبيقعدد الدورات

التدريبّية
 عدد المستفيدين

بالغينأطفال)بنين – بنات (

19



المنّصات اإلعالمّية
برنامج )دقيقة من فضلك(:

42200063000
مشاهدة منذ بدء البرنامجمشاهدة على قناة )يوتيوب(. حلقة

 قنوات التواصل االجتماعّي

6995880 الصور المتابعون
24892310 المتابعون التغريدات
اإلعجابات 16.724 16.693 المتابعون

796 90651 المتابعون  المشاهدات

 الفعالّيات و األنشطة
المؤتمرات و المنتديات  وورش العمل والّلقاءات واألمسيات:

3
1-المؤتمرات والمنتديات :

ندوات مشاركات في ال
 والمؤتمرات في 

رياض. نة ال مدي

  3-األمسيات    2-الندوات والورش                      

مشاركات في7
ندوات والورش.  ال

1 أمسية واحدة.        

20



 مناسبات الجمعّية: 
حفل برنامج تثقيف األّم والطفل           

تفعيل المناسبات العالمّية والوطنّية المرتبطة بالّطفولة: 

تفعيل المناسبات
ة ة والعالمّي ّي الوطن

18 

ّية فعال

المستفيدون

129.999
مستفيًدا

تحسين عمل جمعّية رعاية الطفولة و تطويره
1. تطوير أداء الجهاز التنفيذّي في  جمعّية رعاية الطفولة:

ة للجهاز17  رّي دورة تطوي
ة  لجمعّي تنفيذّي ل ة 383موّظفة 17ال ّي ب دري ساعة ت

2.تحسين بيئة العمل:

نفيذّي.                     ت لجهاز ال ّي ل تأمين الصّح ال

21



أسرتنــــا
األعضاء )العاملون – المنتسبون – أعضاء الغد(: 

األعضاء  
العاملون 

147
 األعضاء 

المنتسبون

65
أعضاء 
الغد 

36134
عضًوا
ًدا  جدي

   248 

 عضًوا لعام  
2018م

المتطّوعون:

عدد المتطّوعين
292

عدد ساعات التطّوع
16.457

تقديرّية ة ال ّي مال  القيمة ال
لعمل التطوعّي ل

                   
3,496,873 

المتبّرعون:  

ّرع نقدّي  ب ت

23 
جهة

ّرع نقدّي مشروط ب ت

12
ّي  ن ّرع عي ب ت

99
ة  ّرعات خدمّي ب  ت

 47
جهةجهةجهة

الداعمون 

  10
داعمين

الشركاء  

 23
ًكا  شري
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اجتماعات الجمعّية

اريخ 9 رجب 1439هـ، الموافق 26 مارس 2018م، في مسرح ت ة السادسة ب ة العمومّي  انعقاد الجمعّي
ة. جامعة) دار العلوم(، بحضور أعضاء الجمعّي

اعتماد

ة لعام ّي ة الفعل ّي زان ة لعامم2017المي رّي تقدي ة ال ّي زان 2018 المي
نظام الجمعّيات  ة، بعد مواءمتها وفقًا ل ة الطفول ة رعاي ة لجمعّي  اعتماد الالئحة األساسّي

خ 1437/02/18هـ. اري وزارّي رقم )61(، وت قرار ال ال ة، الصادر ب نفيذّي ت وائحه ال ة ول ّي والمؤّسسات األهل

 اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 

يوم اإلثنين
 ،14ربيع اآلخر 1439هـ 

ر2018م اي ن الموافق 1 ي

123

4 5 6

يوم اإلثنين  
،3 جمادى اآلخرة 1439هـ 

ر 2018م  راي .الموافق 19 فب

 يوم الخميس 
 ،3 شعبان 1439هـ

ريل 2018م .الموافق 19 أب

 يوم  اإلثنين 
 ،14 محّرم 1439هـ

ر 2018م .الموافق 24 سبتمب

 يوم اإلثنين
 ،20 صفر 1439هـ

ر 2018م الموافق 29 أكتوب

يوم اإلثنين 
 ،18 ربيع األّول 1440هـ 

ر 2018م .الموافق 26 نوفمب

م
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أهّم قرارت المجلس: 

ًا ة وفق نفيذّي ت ة، بعد مواءمتها مع الالئحة ال ة الطفول ة رعاي ة لجمعّي اعتماد الالئحة األساسّي
اريخ 1437/02/18هـ. وزارّي رقم )61(، وت قرار ال ال ة، الصادر ب ّي ات والمؤّسسات األهل نظام الجمعّي ل

الشراكة مع مؤّسسة  )أجف( ثقيف األّم والطفل(، ب امج )ت رن ر ب ي أث  اعتماد تطبيق  دراسة مدى ت
ة.  ّي ه العالمّي لألبحاث الطّب ل يل(، و مركز الملك عبدال ة، وجامعة )ي رّي الخي

الموافقة على  تحّمل جمعّية رعاية الطفولة التالي: 

 )Save The Children( الُمعّد من قبل ،))IDELA( تكاليف التدريب على مقياس )إيدال لألطفال
لجامعات البيانات.

.)Yale University( )توفير التمويل لخبراء الدراسة في جامعة )ييل

تكاليف تطبيق مقياس الطفل واألّم الخاّصة بالدراسة.

ة(. يل دعم األّم )النسخة ا لمحّدث اعة كتاب: دل اعتماد  طب

ة الطفولة جميع تكاليف اإلشراف، من مواصالت وسكن  باإلضافة ة رعاي  اعتماد قرار تحّمل جمعّي
لمكافأة اإلشراف لكّل مشرفة. 

1

2

3
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اللجان العاملة

جنة  ّل ال
ة  ّي مال ال

جنة  ّل ال
ة  العلمّي

رامج  ب لجنة ال
والمشاريع 

 لجنة اإلعالم 
ة والعالقات العاّم

جان العاملة بها، من خالل وضع خطط عمل وأهداف ومشاريع لكّل ّل ة على تفعيل ال  عملت الجمعّي
ر وفقها، وعرض أعمال كّل لجنة على مجلس اإلدارة، كّل ثالثة أشهر. ّسي لجنة، وال

أّوأًل:  الّلجنة المالّية
ة،  ّي مال نمية الموارد ال ة، سواء من حيث ت لجمعّي ة ل ّي مال ابعة جميع الشؤون ال لجنة بمت تختّص هذه ال

ة. امّي ات الخت رقابة على األموال.. إلى إعداد الحساب ّي، أو ال أو التسجيل في نظام محاسب

اذة نجالء السلطان رئيسة الّلجنة:  األست

 مقّررة الّلجنة : المحاسبة

األعضاء

الغنيم ان  معالي د.فهد ب ّي و ن اذة رائدة أب ة العنقرياألست ادي اذة ن  األست

25



مهاّم الّلجنة:

ّي ة لكّل حدث مال ّي تداًء من التسجيل في السجاّلت المحاسب ة، اب ات الجمعّي ابعة حساب   مت
وذلك ة،  ّي مال ال السنة  من  يوم  آخر  في  ة،  امّي الخت ات  الحساب إعداد  حّتى  ة،  الجمعّي  في 

ًا. يها، والمقبولة قبواًل عاّم ة المتعارف عل ّي اع السياسات المحاسب ب اّت ب

واألنشطة. ات  ّي العمل كّل  لّخص  ت يقة  وث ة، ضمن  رّي تقدي ال ة  الموازن إعداد  على   اإلشراف 
امج رن يقة ب ة محّددة، بحيث تصبح هذه الوث ّي ها، لمّدة زمن ام ب ة القي نوي الجمعّي تي ت  اّل
والسياسات التخطيط  عن  واضحة  رجمة  ت وهي  المحّددة،  رة  الفت خالل  ة  لجمعّي ل  عمل 
ة، لجمعّي ل ة  ّي االستيعاب والطاقة  الماضي،  رة  خب على  اء  ن ب الموضوعة  ة  ّي ل  المستقب
ة ماّدّي ال الظروف  كّل  ب ق  تعّل ي فيما  ة  ّي ل المستقب ؤات  ّب ن ت وال ها،  ل المتوافرة   والموارد 

رادات والمصروفات المتوّقعة. ة، وذلك بحصر كّل اإلي ة والخارجّي ّي الداخل

ًا بما هو متوّقع، على ّي ة، تحاول مقارنة ما ُأنجز فعل ة أداة رقاب رّي تقدي ة ال  استخدام الموازن
نواحي خاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ذلك، مع تشجيع ال يل أّي خلل، واّت تحل  أن تقوم اإلدارة ب

ة. ّي اإليجاب

بعد لديها،  نقد  ال الفائض من  لتستثمر  ة،  لجمعّي ل اآلمنة  ة  االستثمارّي ارات  الخي  اعتماد 
موافقة مجلس اإلدارة.

ة. لجمعّي ة ل ّي مال نمية الموارد ال ت

1 

2

3

4

5
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1 2

34

ثانيًا:  اللجنة العلمّية

نتجها  ت تي  اّل ة  تثقيفّي وال ة  العلمّي المواّد  على  ّي  فّن وال العلمّي  باإلشراف  لجنة  ال هذه  تختّص 
ة. ة الطفول رعاي ق ب تعّل ة، في صور مشاريع أو مطبوعات أو محاضرات، ت الجمعّي

رئيسة الّلجنة :  الدكتورة مها المنيف
 مقّررة اللجنة :  منّسقة المشاريع

رة الحقيلاألعضاء : ي األستاذة من

مهاّم الّلجنة:

ر المطلوب  ي وضع المعاي
توافرها فيما ُيطرح من 

رامج ومشاريع ودراسات  ب
وغيرها.

رامج ب  مراجعة المشاريع وال
 والدراسات المقترحة،

داء الملحوظات  وفحصها، وإب
حولها.

رامج ب وال الدراسات   تحويل 
إلى المقترحة   والمشاريع 
تقويمها ل مختّصة،   جهات 
قبل ة  العلمّي احية  ن ال  من 

اعتمادها.

ندوات  إعداد المحاضرات وال
لقاءات  وورش العمل وال

ة، لما يهّم مجاالت  الحوارّي
ة. الجمعّي

ة  إصدار المطبوعات العلمّي
ة ذات العالقة  تثقيفّي ال

ة. الطفول ب

تدقيق، ّي، وال فّن  اإلشراف ال
ز من نفيذ ما أجي ابعة ت  ومت
بحوث وفق  الدراسات وال

الخطة المقّررة.

ة ّي نمية الموارد المال ت
ة. لجمعّي ل

56

7
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ثالثًا:  لجنة البرامج والمشاريع
تي ة ومشاريعها، وذلك من خالل إدارة الموارد اّل رامج الجمعّي إعداد وتنظيم ب لجنة ب  تختّص هذه ال

تكلفة. توقيت وال ة من إنجاز المشاريع، مع مراعاة عوامل الجودة وال تمّكن الجمعّي

اذة الجوهرة العجاجي رئيسة الّلجنة: األست
رامج ب رة ال مقّررة الّلجنة : مدي

األعضاء

رة القنيبط ي رة الحقيل األستاذة من ي الغنيم األستاذة من األستاذة بسمة ب

28



56

78

910

تكوين فريق عمل المشروع من
رامج والمشاريع  ب ة ال جن  ل
ة في نفيذّي ت واألقسام ال

ات األخرى  ة، أو الجمعّي الجمعّي
ز  تعزي تخّصص، ل  في نفس ال

نفيذ المشاريع الشراكات في ت
ة  الطفول خاّصة ب ة ال ّي الوطن

ة  عقد اجتماعات دورّي
تصّور األفضل ال لخروج ب ل

للمشروع 

 وضع خّطة عمل بجدول
زمنّي محّدد، تشمل جميع

تحقيق  ة ل  األنشطة المطلوب
المشروع

ة المشروع  ّي زان ر والمؤّشراتإعداد مي ي  وضع المعاي
ابعة المشروع الالزمة لمت

وتقويمه 

إدارة المشروع من خالل
تعاون مع  ال فريق العمل، ب

إنجازه  ة ب ّي الجهات المعن

ابعة المشروع وتقويمه   مت
ًا دورّي

ر المشروع بعد ثبوت تطوي
رامج  ب جدواه، ليصبح أحد ال

ة  لجمعّي رئيسة ل ال

جنة ّل ة ل ّي مال نمية الموارد ال .ت

 العمل على إعداد
 المقترح ألّي مشروع
جديد، ودراسة إمكان

تحقيقه 
12

34

مهام اللجنة
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رابعًا:  لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة
ة الطفولة في المجتمع، ة رعاي راز دور جمعّي رئيس إلب ل لجنة العالقات العاّمة واإلعالم المحور ال  تمّث
ة، نشرات اإلعالمّي رامج وال ب إعداد ال ة، وذلك ب يمّي تعل ة وال ّي ة واألهل  وفي شّتى القطاعات الحكومّي

تواصل مع الجميع. رابط وال ت ة، ومّد جسور ال واإلشراف على أنشطة العالقات العاّم

رئيسة الّلجنة:

مقّررة الّلجنة : 

األستاذة األعضاء:
يبط  رة القن ي من

  األستاذة 
رة الحقيل ي من

األستاذة
وّراق  رين ال شي

مهاّم الّلجنة:
راز دورها وأنشطتها ة والمقروءة، وإب ّي المرئ ر وسائل اإلعالم  ة عب الطفول ة  رعاي ة  تعريف بجمعّي  ال

تها في المجتمع. ّي وأهّم

ة. رين في الجمعّي عريف باألشخاص المؤّث ّت المجتمع، وال ة ب ربط الجمعّي

ة من أنشطة. ه الجمعّي توثيق كّل ما تقوم ب المشاركة ب

ة. إقامة المناسبات المصاحبة لنشاط الجمعّي

ة. ات الجمعّي ّي ة لجميع فعال إعداد التغطية اإلعالمّي

ره. ّي، وتطوي رون ة اإللكت اإلشراف على موقع الجمعّي

المجتمع أفراد  تعريف  ل ة،  اإلعالمّي نشرات  وال رامج  ب ال  إعداد 
ة. الخدمات التي تقّدمها الجمعّي ب

مجال في  المتخّصصة  المعارض  في  للمشاركة   اإلعداد 
ة. ة الطفول رعاي

 عقد الشراكات، وتوثيق العالقات مع الجامعات والجهات
بحوث والدراسات. ة في مجال ال العلمّي

ة. لجمعّي ة ل ّي مال نمية الموارد ال ت

مديرة العالقات
العاّمة واإلعالم

 الدكتورة 
زة المانع عزي
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“ من حقي عدم التمييز بيني
وبين غيري من األطفال “

 بــــرامج جمعّية رعاية الطفولة

أّواًل - برنامج تثقيف األّم والطفل  
 ثانيًا - برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

ثالثًا- برنامج توعية المجتمع وتثقيفه
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مسيرة تاريخّية لبرنامج تثقيف األّم والطفل
2011م 2018-م

العام
عدد األّمهات
 المستفيدات
 من البرنامج

  
 عدد األطفال

المستفيدين من البرنامج
التدريب المعرفّي 
) لعمر 5 سنوات (

المنطقة
اإلدارّية 

والمحافظات عدد المدن

الدورة  األولى
2012-2011

ية ان ث الدورة ال
2013-2012

ثة ال ث  الدورة ال
2014-2013

رابعة  الدورة ال
201٥-2014

 الدورة الخامسة
2016-201٥

 الدورة السادسة
201٧-2016

 الدورة السابعة
2018-201٧

ثامنة  الدورة ال
2019-2018

المجموع

ا ٦٦٤ أمًّ

ا ٥٣٠ أمًّ

ا ٧٩1 أمًّ

ا 2٠٨٦ أمًّ

ا 1٦٨٣ أمًّ

1٤٠٧ أّمهات

ا 12٥1 أمًّ

ا 1٨1٨ أمًّ

ا  ٩٨٧2 أمًّ

 ٤٠٦ أطفال

2٩٠  طفاًل

 ٣٧٦  طفاًل

 ٨٤٨  طفاًل

 ٥٧٩  طفاًل

 ٤٩٤  طفاًل

 2٩٣  طفاًل

 ٥٦٥  طفاًل

 ٥٥٨2 طفاًل

ة منطقة إدارّي

ة منطقة إدارّي

٣ 
ة مناطق إدارّي

1٠ 
ة  مناطق إدارّي

1٠ 
ة مناطق إدارّي

٧ 
ة مناطق إدارّي

1٠ 
ة مناطق إدارّي

1٠ 
ة مناطق إدارّي

1٠ 
ة مناطق إدارّي

٤

٣

 ٧

٣٥

2٦

1٤

21

2٧

٣٥

“من حقي الحصول على بيئة آمنة ”
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أّواًل - برنامج تثقيف األّم والطفل

ة للطفل في عمر)3-9( سنوات، ُيطّبق رعاي تقديم ال ات ب ّي ه لألّمهات والمعن ّي، موّج ان امج مّج رن  هو ب
ا، على مدار 2٥ أسبوعًا.ا مّرة واحدة أسبوعيًّ

أهداف البرنامج: 

 تمكين األّمهات
ة رعاي ات ب ّي  والمعن

 األطفال من أداء أدوارهّن
ة ّي ر فعال .بشكل أكث

 تحسين مستوى
روابط، ادة ال  العالقات، وزي
 وخفض مستوى العنف

.داخل األسرة

ز ثقة األّم عزي  ت
تفعيل نفسها، ودعمها ل  ب
ها  قدراتها في خدمة ذات

ها ومجتمعها وأسرت

 إكساب األّم المهارات 
تنشئة األطفال  الالزمة ل

نمّو ئة معّززة ل ي  في ب
ا، يم: جسديًّ  الطفل السل

ا ا، ونفسيًّ يًّ وعقل

 إكساب الطفل المهارات
ة ة األساسّي  المعرفّي
ه تي تسبق دخول  اّل

المدرسة

123

5 4

ويتكّون البرنامج من جزأين:

 الجزء األّول : دعم األّم
تواصل عنى هذا الجزء  بدعم األّم  في رعاية أطفالها، من عمر 3 إلى 9 سنوات، وإكسابها مهارات ال  ُي
جوانب ودعم  صّحتهم،  على  والمحافظة  األخطار،  من  وحمايتهم  األطفال،  مع  ربوّي  ت ال تفاعل   وال
الي: ت ا- كما هو موّضح في الجدول ال ا – على مدى 25 أسبوًع اول 25 موضوًع ن ت نمّوهم وتطّورهم، وي
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موضوع الجلسةرقم األسبوع
األسبوع األّول 
اني  ث األسبوع ال

ثالث األسبوع ال
رابع األسبوع ال

األسبوع الخامس
األسبوع السادس

األسبوع السابع

ثامن األسبوع ال

تاسع األسبوع ال

األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
اني عشر ث األسبوع ال

ثالث عشر األسبوع ال
رابع عشر األسبوع ال

األسبوع الخامس عشر
األسبوع السادس عشر
األسبوع السابع عشر

ثامن عشر األسبوع ال

تاسع عشر األسبوع ال
األسبوع العشرون

األسبوع الحادي والعشرون

اني والعشرون ث األسبوع ال
ثالث والعشرون األسبوع ال

رابع والعشرون األسبوع ال
األسبوع الخامس والعشرون

تعريفّي لقاء ال ال

ئة الداعمة ي ب نمية الطفل، ودور ال ت

ة دّي وال دور األسرة في تطّور الطفل، واألساليب ال

تطّور األطفال الجسدّي

تطّور األطفال المعرفّي

تطّور األطفال العاطفّي

تطّور األطفال االجتماعّي

ة ية الجنسّي رب ت ال

ة اللعب، وإسهامه في التطّور ّي أهّم

ة لألطفال ّي تعليم المسؤول
ام تدريب على استعمال )الحّم )ال

االستماع لألطفال
ر عن نفسك لألطفال ي تعب ال
ة ّي ّسلوكات اإليجاب غرس ال

ر المرغوب )1 )تعديل السلوك غي
ر المرغوب )2 )تعديل السلوك غي
زاع ن ة لحّل ال األساليب التشاورّي

ّي المتوازن الغذاء الصّح
ة ّي ة الصّح رعاي الصّحة وال

 منع الحوادث
ين المدرسة واألسرة ر العالقات ب  أث

والمجتمع، في تطّور الطفل

المرأة )1( كونك امرأة
المرأة )2( حقوق المرأة

ة ّي المرأة )3( الصّحة اإلنجاب
لقاء الختامّي  ال
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 الجزء الثاني : التدريب المعرفّي
تدريب  ال امج  رن )ب يه  عل وُيطلق  م،  تعّل ل ل ة  األساسّي المهارات  الطفل  إكساب  ب الجزء  هذا  يعنى 
تدّربن على أفضل  اّلتي لديهّن أطفال في سّن الخامسة، حيث ي ق على األّمهات ال المعرفّي(، ويطبَّ
تي يحتاجونها في هذه المرحلة، ومن  ة اّل ة األساسّي األساليب إلكساب األطفال المهارات المعرفّي
ة التي تسبق دخولهم المدرسة، إذ  تنمية المهارات األساسّي زل، ل قنه مع أطفالهّن في المن ّم يطّب ث

رياض األطفال.   لتحقوا ب ذين لم ي ة لألطفال اّل تعويضّي رامج ال ب عّد من ال ُي

محتويات برنامج التدريب المعرفّي

خمسة وعشرون 
ا  ًب ّي كت

)قلم، ثماني قصص   على  تحتوي   مقلمة 
ألوان مقّص،  راة،  مب  ممحاة، 
ة، مسطرة، صمغ، عشرين ّي  خشب
ة( قطعة من األشكال الهندسّي

 تقّدم جمعّية رعاية الطفولة خدمات مّجانّية خالل تطبيق برنامج
)تثقيف األّم والطفل(، وتتلّخص في التالي:

ّية ب دري تدريب خالل 2٥ جلسة ت ل توفير مقّر ل

تي ة اّل نمية المهارات األساسّي تدريب كّل طفل في سّن الخامسة، على ت اّلزمة ل  توفير األدوات ال
تكّون من: ه المدرسة، وت تسبق دخول

ات األّمهات في جميع مناطق المملكة. ة الطفولة اإلشراف على أداء مدّرب ة رعاي تتوّلى جمعّي

ة الطفولة جميع تكاليف اإلشراف، من مواصالت، وسكن، باإلضافة لمكافأة ة رعاي  تتحّمل جمعّي
 اإلشراف لكّل مشرفة.

ر جليسة تشرف على أطفال األّمهات، ة خدمات مساندة عند الحاجة، مثل : توفي  تقّدم الجمعّي

امج، متى اقتضت الحاجة رن ب ال تحاقهّن ب خالل ال

ة، على أن تكون قد حضرت 80% من ة الطفول ة رعاي  تحصل األّم على شهادة معتمدة من جمعّي
امج، أي ما ال يقّل عن حضور 21 جلسة رن ب ساعات ال

 مقلمة تحتوي على: )قلم،
وان راة، مقّص، أل  ممحاة، مب

ة، مسطرة، صمغ، ّي  خشب
 عشرين قطعة من األشكال

ة )الهندسّي

حقيبةقصص 8 ًا ب ّي 25 كت
راوح ت ّيب ي كّل كت

ين )2٥  30( صفحة. ب
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3393 
 األّمهات المسّجالت

 في التطبيق اإللكترونّي

 منطقة  
11

ا أمًّ

 المناطق اإلدارّية اّلتي
ُينّفذ فيها البرنامج

 الشركاء في
تنفيذ البرنامج

8
شركاء

المدينة/ المحافظة
اّلتي ُينّفذ فيها البرنامج 

 مدينة ومحافظة
28

 مقّر التدريب

ا  مقرًّ
77

 عدد المجموعات

82
مجموعة

العدد الكّلّي لألّمهات
  الاّلتي تدّربن على 

برنامج التدريب المعرفّي
 مع أطفالهّن ،

565
 طفاًل

العدد الكّلّي لألّمهات
 الملتحقات بالبرنامج 

1818
ا أمًّ

تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل 
)الدورة الثامنة( 2٠1٨- 2٠1٩م : 

ثقيف األّم والطفل امج ت رن ب تدريب األّمهات ب

م
1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

/المنطقةالمنطقةاسم المدّربة
المدينة 

األطفال عددالجهة
 عدد

األّمهات
المجموعات عدد

قنيبط بة حمد ال نجي

ه الحقيل ل رة عبدال ي من

بقمي دالل ال

عائشة علي الخميس

يمة تحسين الوحيش حل

له له عطا ال د ال غادة عب

رحمن  الخريف سيما عبدال

أسماء غازي السعد

متطّوعة

متطّوعة

امج األمان رن  ب
ّي األسرّي الوطن

امج األمان رن ب
ّي  األسرّي الوطن

امج األمان رن ب
ّي  األسرّي الوطن
ة ّي ة الوطن لجن  ال

ة نفسّي ة ال ز الصّح عزي ت ل

متطّوعة

متطّوعة

٦

٣

٨

٥

٥

٦

11

٠

2٥

21

1٩

1٥

1٤

11

٥٤

21

1

1

1

1

1

1

2

1

رياض رياضال ال
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٩

1٠

11

12

1٣

1٤

1٥

1٦

1٧

1٨

1٩

2٠

21

22

2٣

2٤

2٥

2٦

2٧

2٨

2٩

٣٠

٣1

٣2

٣٣

٣٤

ميس مازن  الكيالني

نفيعي يد ال ال عب من

د  السابق سارة محّم

بّسام ز ال عزب إشراق عبدال

ايف العنزي زة ن فاي

ورة أحمد المزيد ن

يلي يمان الشب بسمة سل

إيمان عيسى الظفيري

د العجمي جوزاء محّم

نجالء سحمي العصيمي

زهان ن ه ال ل تهاني عبدال

يبي عت حّصة حامد ال

عيون القحطاني و ال تسام أب إب

دالل حمد الشيحة

د الشهري ة زي متعب

ز الشنيفي عزي وال عبدال ن

أريج جمعان العصيمي

يبي عت عهود شباب ال

ز الميمي عزي ولوة عبدال ل

ه الجمعة ل د ال ر عب ي عب

متطّوعة

ة ة االجتماعّي جن ّل ال
مرأة والطفل  ل  ل

توظيف - امج )كفو( ل رن ب

متطّوعة

متطّوعة

متطّوعة

متطّوعة

متطّوعة

متطّوعة

تعليم وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

٨

٦

٩

1٠

٧

1٠

٧

٦

2

٦

٥

٣

1٠

٤

٦

2

٤

2

2

٤

٣2

٩

٣٩

21

1٩

2٩

٣٠

2٧

1٦

2٠

٧

1٦

2٥

2٣

11

11

21

٥

2٥

1٤

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

راهيم الدوسري اركة إب مب

هند بن شلهوب

تويم شيخة فهد ال

وردة حسين حاوي

راهيم الجهوي يلى إب ل

راهيم الجهوي خديجة إب

تعليم وزارة ال

يم تعل وزارة ال

ة ّي ة الوطن جن ّل ال
ز عزي ت ل

ة نفسّي ة ال الصّح

ة ة االجتماعّي جن ّل ال
مرأة والطفل  ل  ل

توظيف - امج )كفو( ل رن ب

1٣

٠

٦

٦

٥

٨

21

2٧

٤

1٥

11

1٣

1

1

1

1

1

1

رياض رياضال ال
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٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤1

٤2

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥1

٥2

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

 وادي
الدواسر

راهيم الجهوي ارة إب جب

زاني جي بسمة مبروك ال

نعمة أحمد الشهراني

آمنة حسن هّزازي

بقمي مزنة مسلط ال

الغنيم بسمة فهد ب

تهاني مهدي المالكي

ريم شافي الشافي

ز المجحدي عزي آالء عبدال

ر ه الخضي ل نة عبدال أمي

خلدة صالح  حمدان

أريج سعد الغنامي

يمان الفجر ان سل أفن

يم ه  السل ل أمجاد عبدال

زويد يمان ال إبتسام سل

تويجري أحالم علي ال

ر ي اجب د ب أسرار محّم

لع زهراء علي زي

وال عبده شوعي ن

الخنساء الحسين حكمي

شذى يوسف كعبي

سامية عاطي الطويرقي

د الشرفي ان محّم أفن

اوي اء محّمد كسن هن

د الخطيب رة محّم سمي

اجحزر ح ب اح صال صب

متطّوعة

متطّوعة

ة رعاية جمعّي
الطفولة

وزارة العمل
ة  نمية االجتماعّي ت وال

يم تعل وزارة ال

 وزارة العمل
ة نمية االجتماعّي ت وال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

متطّوعة

ة الملك  جمعّي
ز )عون عزي )عبدال

ة الملك  جمعّي
ز )عون عزي )عبدال
ة الملك جمعّي

ز )عون  عزي )عبدال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

امج األمان رن ب
ّي  األسرّي الوطن

يم تعل وزارة ال

1٠

٦

٠

٦

1٨

٤

٣

1٠

1٨

٧

٦

٤

1٦

1٣

1٩

2٣

٣

1

٧

1

2٥

٦

٦

٥

٥

٧

2٠

1٩

1٧

1٦

٣٠

٣٠

21

1٨

2٧

2٩

1٤

٣2

٣٠

٥٨

٥٨

٦٣

1٧

2٣

1٦

٣٦

2٨

2٩

21

2٥

11

2٥

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

الخرج

عفيف

الغاط

ريدةالقصيم ب

جازان

عارضة ال

جازان

المسارحة أحد

ا ي صب

الطائف

جّدة

مّكة
المكّرمة 

رياض رياضال ال
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٦1

نجران نجران ٦2

٦٣

٦٤

 المدينة
المنورة

٦٥

 المدينة
المنورة

٦٦

ينبع ٦٧

 مهد
الذهب

٦٨

العال ٦٩

 خميس
مشيط

عسير

٧٠

بيشة ٧1

أبها ٧2

أبها ٧٣

القريات الجوف ٧٤

األحساء
 المنطقة
الشرقية

٧٥

الدمام ٧٦

الباحة الباحة ٧٧

ا فوزي قطب ن دي

اري غب د ال مها محّم

ر نذي د ال تصار محّم إن

اد العنزي ة حّم زهّي

ار غصون عبدالمجيد الطّي

حّصة سعد الجهني

نجاة عيد األحمدي

وال صالح  سالم ن

بلوي إيمان علي ال

لة فانيس القحطاني هي

زهر د  ل رة خال ي من

سلوى مسعود العامشي

لطيفة علي العزي

رويلي العنود غاطي ال

سعاد سعود العيسى

اقر الموسى ا ب رّي ث

رفيعة أحمد الغامدي

امج األمان رن ب
ّي  األسرّي الوطن

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

ة ّي ة الوطن جن ّل  ال
ة نفسّي ة ال ز الصّح تعزي ل

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

يم تعل وزارة ال

ة ّي ة الوطن جن ّل ال
ة  نفسّي ة ال ز الصّح تعزي ل

يم تعل وزارة ال

٠

٦

2٠

1٥

11

٦

٤

11

٦

12

٥

٥

1٤

٩

٠

٣

1٤

2٦

٣٠

2٨

٣٠

2٦

11

2٨

٣٠

21

2٤

2٦

٣1

2٩

٣٠

22

1٥

2٧

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

منطقة
الحدود 

ة  ّي الشمال

عرعر

٥٦٥1٨1٨٨2المجموع

مكة
المكرمة

مكة
المكرمة

نة  المدي
المنورة
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 عدد األّمهات الملتحقات بالّدورة الثامنة 2٠1٨-2٠1٩م، في
 المحافظات والمناطق اإلدارّية

الرياض

مّكة المكّرمة

المدينة المنّورة

الحدود الشمالّية

الجوف

الباحة

نجران

القصيم

عسير

الشرقّية

جازان

 الرياض - الدلم - الخرج - وادي
الدواسر - الزلفي  - عفيف

 مّكة المكّرمة - جّدة - خليص -
الطائف

 المدينة المنّورة - مهد الذهب -
العال - ينبع

عرعر

القرّيات

الباحة

نجران

بريدة

أبها - خميس مشيط - بيشة

األحساء - الدّمام

 جازان - صبيا - أحد المسارحة -
العارضة

المجموع

985

137

105
58

30

27
30

179

110

37
120

1818

ا أمًّ

ا أمًّ

أّمهات

ا أمًّ

ا أمًّ

ا أمًّ

ا أمًّ

ا أمًّ

أّمهات

ا أمًّ

ا أمًّ

ا أمًّ

عدد األّمهاتالمحافظاتالمناطق اإلدارّية
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تدريب مدّربات األّمهات على تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل: 
أقامت  جمعّية رعاية الطفولة دورة تدريبّية لتدريب مدّربات األّمهات على تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل

ساعة 
75تدريبّية 

على مدى عشرة أّيام

استهدفت 

مدّربة  59

كما تّم تدريب

مدّربات على
8 النسخة المحّدثة 

لمّدة

عدد المدّرباتنوع التدريبالمكانالتاريخ
الجهات التي
تّم تدريبها 

٨ أبريل إلى

12 أبريل 2٠1٨م 

٣1 يوليو إلى  

 ٩ أغسطس 
 2٠1٨م

 من ٩ - 2٠

سبتمبر
 2٠1٨م

 جامعة
دار العلوم

 جامعة
دار العلوم

 جامعة
دار العلوم

 دورة تدريب مدّربات
 األّمهات لبرنامج

تثقيف األّم والطفل

دورة تدريب مدّربات
األّمهات لبرنامج 

تثقيف األّم والطفل 
 ) النسخة المحّدثة (

 دورة تدريب مدّربات
 األّمهات لبرنامج

تثقيف األّم والطفل

 وزارة العمل، وزارة التعليم،
 برنامج األمان األسرّي،

 )متطّوعات

 وزارة التعليم
 الّلجنة االجتماعّية للمرأة
 والطفل، برنامج )كفو(

 للتوظيف
 وزارة الصّحة )الّلجنة الوطنّية

 )لتعزيز الصّحة النفسّية
 متطّوعة

 وزارة التعليم
 الّلجنة االجتماعّية للمرأة
 والطفل، برنامج )كفو(

 للتوظيف
 متطّوعات جمعّية رعاية

 الطفولة
 موّظفة جمعّية رعاية

 الطفولة

 ٨ مدّربات

 1٧ مدربة 

 ٨ مدّربات

٥ مدّربات

 متطّوعة واحدة 

 1٩ مدّربة

 مدّربة واحدة

 ٧ مدّربات

 مدّربة واحدة
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 تدريب مشرفات لإلشراف على جودة تنفيذ برنامج تثقيف األّم
والطفل:

  اعتمدت جمعّية رعاية الطفولة ومؤّسسة )أجف( أربًعا من مدّربات المدّربات الوطنّيات، لتدريب مشرفات                   
لإلشراف على جودة تنفيذ برنامج تثقيف األّم والطفل، وهّنا:

متطّوعات جمعّية رعاية الطفولة

بسمة بنت فهد بالغنيممنيرة بنت عبدالله الحقيل

فريال بنت خالد الدوسريهند بنت عبدالله السماعيل

منسوبات جمعّية رعاية الطفولة

توّلت مدّربات المدّربات الوطنّيات  

تدريب 4 مدّربات من
مدّربات األّمهات 

 ولمّدة 30
ساعة تدريبّية

 1٨ نوفمبر
2٠1٨  

 جامعة
دار العلوم

 دورة تدريب مشرفات
 على تطبيق برنامج 
 تثقيف األّم والطفل

٣٠

 ساعة تدريبّية 
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مشرفتان

مشرفة واحدة

1 مشرفة

وزارة التعليم

 برنامج األمان
 األسرّي الوطنّي

الّلجنة الوطنّية لتعزيز
 الصّحة النفسّية 

 العارضة و أبها

  جّدة

 الدّمام

 وزارة التعليم

وزارة الصّحة

 عدد
المتدربات

الجهة
التابعة لها

المدينة
أو المحافظة

جهة
عملها
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على وعّممتها  إشرافّية،  خّطة  الطفولة  رعاية  جمعّية   وضعت 
 الجهات، لمتابعة وتقويم تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل،

في دورته الثامنة، من خالل التالي: 

. الزيارات اإلشرافّية: 
 تلتزم جمعّية رعاية الطفولة بمتابعة وتقويم تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل، في جميع مناطق المملكة،

 من خالل إعداد مشرفات وطنّيات، وتدريبهّن، في كّل منطقة إدارّية، بهدف ضبط وتحسين جودة تطبيق
 برنامج تثقيف األّم والطفل، وفق معايير مقّننة ومعتمدة، ويسّجل ذلك في استمارة مالحظة أداء مدّربة

برنامج تثقيف األّم والطفل، وتتضّمن االستمارة قياس اآلتي:

 تمّكن المدّربة من
الماّدة العلمّية

قدرة المدّربة على 
إدارة المجموعة 

تمّكن المدّربة من 
 تطبيق برنامج التدريب 

المعرفّي

 ويتّم ذلك بوضع خّطة معتمدة من جمعّية رعاية الطفولة للمشرفات، لتنفيذ زيارتين إشرافّيتين لكّل مدّربة،
 وثالث زيارات عند الحاجة، وتتحّمل جمعّية رعاية الطفولة جميع تكاليف اإلشراف، من: )تذاكر، سكن،

مواصالت(، باإلضافة لمكافأة اإلشراف

 وزارة التعليم2٠1٨1٥-2٠1٩
وزارة العمل والتنمية االجتماعّية
جمعّية الملك عبدالعزيز )عون(.  
برنامج األمان األسرّي الوطنّي

الّلجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية
جمعّية رعاية الطفولة

٦٧1٣٤
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الجهةاسم المدّربةالجهةاسم المشرفة

متطّوعة جمعّيةمنيرة الحقيل
رعاية الطفولة 

مزنة البقمي

عبير الجمعة

ميس الكيالني

هند الشلهوب

جوزاء العجمي

نوال الشنيفي

حّصة العتيبي

سيما الخريف

أسماء السعد

دالل الشيحة

تهاني النزهان

دالل البقمي

سارة السابق

متعبة الشّمري

غصون الطّيار

نوال صالح

إيمان البلوي

نجاة األحمد

حّصة الجهني

أحالم التويجري
أمجاد السليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

 متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

 متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة

 متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة

وزارة التعليم

وزارة التعليم

برنامج األمان األسرّي

 متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم
 جمعّية الملك عبد العزيز

)عون(

بسمة بالغنيم
 متطّوعة جمعّية
رعاية الطفولة

متطّوعة جمعّيةنجيبة القنيبط
رعاية الطفولة 

جمعّية الملكإبتسام الزويد
عبدالعزيز )عون( 
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آالء المجحدي

أمينة الخضير

وردة حاوي

عهود العتيبي

نورة المزيد

خديجة الجهوي

ليلى الجهوي

جبارة الجهوي

أمنية هّزازي

بسمة الجيزاني

أفنان الفجر

مها الغباري

أريج الغنامي

هنا كسناوي

خلدا صالح

شذا كعبي

الخنساء حكمي

زهراء زيلع

نوال شوعي

الجهةاسم المدّربةالجهةاسم المشرفة

وزارة التعليم

وزارة العمل

جمعّية )كفو(

وزارة التعليم

 متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة

جمعّية )كفو(

جمعّية )كفو(

جمعّية )كفو(

جمعّية )كفو(

جمعّية )كفو(
 متطّوعة جمعّية رعاية

الطفولة

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة العمل والتنميةريم الشافي
االجتماعّية 

وزارة العمل والتنميةفيفا المبارك
االجتماعّية 

وزارة التعليمهيام العّقاد

وزارة التعليمأسرار باجبير
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إنتصار النذير

زهّية العنزي

العنود الرويلي

منيرة األزهر

سلوى العاشمي

هيلة فنيس

أفنان الشرفي

دينا قطب

صباح باجحزر

سعاد العيسى

رفيعة الغامدي

غادة العطا الله

أريج العصيمي

بسمة الشبيلي

حليمة الوحيش

شيخة التويم

عائشة الخميس

إشراق البّسام

تهاني المالكي

إيمان الظفيري

الجهةاسم المدّربةالجهةاسم المشرفة

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم
برنامج األمان األسرّي

الوطنّي

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

 الّلجنة الوطنّية لتعزيز
الصّحة النفسّية

وزارة التعليم

متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة 

األمان األسرّي الوطنّي

 الّلجنة الوطنّية لتعزيز
الصّحة النفسّية

األمان األسرّي الوطنّي

متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة 

جمعّية رعاية الطفولة

متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة 

وزارة التعليممغيضة الشّمري

وزارة التعليملطيفة العزي

برنامج األمان األسرّيسميرة الخطيب
الوطنّي 

 الّلجنة الوطنّية لتعزيزثرّيا باقر
الصّحة النفسّية

وزارة التعليمسامية الطويرقي

جمعّية رعاية الطفولةهند السماعيل
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الجهةاسم المدّربةالجهةاسم المشرفة

لولوة الميمي

مباركة الدوسري

إبتسام القحطاني

نجالء العصيمي

فايزة العنزي

منال النفيعي

سامية الطويرقي

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

 متطّوعة جمعّية رعاية
الطفولة

جمعّية )كفو(

وزارة التعليم

جمعّية رعاية الطفولةفريال الدوسري

المداولة اإلشرافّية:  
 هي اجتماع ثنائّي بين مدّربات المدّربات الوطنّيات ومشرفات مدّربات األّمهات، لمناقشة استمارة مالحظة     
 أداء كّل مدّربة في برنامج تثقيف األّم والطفل، وُيعقد في الجمعّية، وبناًء على هذه المداولة ٌتعَتمد المدّربة،ّ

أو تمنح فرصة للتطوير، أو ال تعتمد.

                         وزارة التعليم
   جمعّية الملك عبدالعزيز ) عون (

         الّلجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية

الجهات

عدد مدّربات
المدّربات الوطنّيات 

)المداوالت)
عدد المشرفات

)المتداول معهّن( 
عدد المشرفات

)المتداول معهّن( 

وزارة العمل والتنمية االجتماعّية   
برنامج األمان األسرّي الوطنّي  

جمعّية رعاية الطفولة

 عدد المداوالت
اإلشرافّية

المناطق
اإلدارّية 

415673011 

50



مدّربات المدّربات
 الوطنّيات 

) المداوالت (

عدد المشرفات
ا)المتداول معهّن( 

 عدد مدّربات األّمهات
المشَرف عليهّن

لطيفة العزي

بسمة بالغنيم

إبتسام الزويد

مغيضة الشّمري

سميرة الخطيب

ثرّيا باقر

منيرة الحقيل

نجيبة القنيبط

فيفا المبارك

ريم القرشي

فريال الدوسري

أسرار باجبير

هيام العّقاد

سامية الطويرقي

هند السماعيل

٣

٦ 

٧ 

٣ 

٣ 

1 

٣ 

٤ 

٧ 

٥ 

٧

٤ 

٤

1

٩ 

منيرة الحقيل

بسمة بالغنيم

هند السماعيل

فريال الدوسري
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نجران
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“من حقي الحصول
على غذاء صحي”
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 برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية
)منذ بدء انطالق البرنامج)

 عدد الورش
 التثقيفّية

دعم عن طريق
)واتس أب( 

 الجلسات اإلرشادّيةدعم مباشر
المباشرة

 مجموعات
 الدعم

 دعم عبر وسائل
 التواصل

 المناطق
اإلدارّية

المحافظات

ورشة66

مستفيدة1555

مستمّر طوال العام

13184
طوال العام

6570
جلسة156

1999

مجموعات3

32
 تويتر

 أنستغرام 
 سناب شات

1404
189085

4816
مشاهدة

مستفيدة

متابًعا

 الرياض
 مّكة المكّرمة 

 الشرقّية 
الجوف

 الرياض
 الدوادمي 

 جّدة 
 شقراء 
 الخرج 

 الدّمام 
الجوف 

مستفيدةمستفيدةمستفيدة

مستفيدة
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 تمّثل الرضاعة الطبيعّية الحّق األّول من حقوق الطفل بعد والدته، وقد نّص عليها ديننا الحنيف، كما نّصت عليها
 اّتفاقّية حقوق الطفل في األمم المّتحدة، اّلتي صادقت عليها المملكة العربّية السعودّية عام 1996م، وتشير
تحقيقه، من مناصرة إلى  الطفولة  رعاية  تغذية جّيدة، وهذا ما تهدف جمعّية  الحّق في  لكّل طفل  أّن   إلى 
 للطفل، والمحافظة على حقوقه، من خالل البرامج التوعوّية والتثقيفّية في المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية

.المملكة العربّية السعودّية 2030م

ثانيًا - برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

الهدف العاّم
للطفل، السليمة  التكميلّية  والتغذية  الطبيعّية،  الرضاعة  استمرارّية  لتعزيز  وإرشادها،  المرضع  األّم   تثقيف 
العاشرة للخطوة  وتحقيقًا  المملكة،  في  الطبيعّية  الرضاعة  نسبة  لزيادة  بضرورتها،  المجتمع   وتثقيف 
 للمستشفيات الصديقة للطفل، اّلتي تنّص على:)تأسيس مجموعات لمساندة الرضاعة في المجتمع، لتحويل

.األّمهات للمساندة بعد الخروج من المستشفى(

 األهداف التفصيلّية

 تثقيف المجتمع بأهّمّية
الرضاعة الطبيعّية. 12

3

في  الطبيعّية  الرضاعة  نسبة  زيادة 
المملكة العربّية السعودّية.

زيادة مواقع الرضاعة الطبيعّية 
في  العاّمة  المرافق  في 

الرضاعة 4المملكة العربّية السعودّية. دعم  برنامج  في  العمل 
الطبيعّية ضمن شراكات.

56



بدء العمل بالبرنامج على مرحلتين:    

المرحلة األولى: 

مرحلة الدراسة والتخطيط، بالشراكة مع اإلدارة العاّمة للتغذية بوزارة الصّحة، عام 201٥ م/ 2016 م، 
حيث أقيمت دورة تدريبّية، معتمدة من منّظمة الصّحة العالمّية، تهدف إلى توعية األهل بالتغذية 
بتاريخ 201٥/2/24 م،  السليمة،  التكميلّية  والتغذية  الطبيعّية،  الرضاعة  للطفل، من خالل  السليمة 
لمّدة ثالثة أّيام، للجهات التالية: )مراكز التنمية االجتماعّية، جمعّية زهرة، جمعّية آسية، جمعّية رعاية 

الطفولة، اإلدارة العاّمة للتغذية بوزارة الصّحة(. 

1

2

3

4

أهداف  لتفعيل  أعاله،  الشريكة  الجهات  من  الرّضع،  وتغذية  المجتمعّي  الدعم  مجموعة  تشكيل 
منّظمة  قبل  من  الطبيعّية،  الرضاعة  برنامج  من  العاشرة  للخطوة  تحقيقًا  وذلك  التدريبّية،  الدورة 

الصّحة العالمّية واليونيسيف. 

إقامة حلقة نقاش على شرف صاحبة السمّو األميرة )نورة بنت محّمد بن سعود(، مع ممّثلين من 
الجهات التالية: )وزارة الصّحة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية االجتماعّية، جمعّية )كيل(، اإلدارة 
تكليف جمعّية  القرارات  أهّم  التجارّي(، ومن  المملكة  مركز  الرياض،  أمانة منطقة  للتغذية،  العاّمة 
الرضاعة  تشجيع  برنامج  وأنشطة  المشاِركة،  الجهات  جميع  بين  اّتصال  ضابط  بدور  الطفولة  رعاية 

الطبيعّية بوزارة الصّحة.

في  الطبيعّية  للرضاعة  مناسبة  بيئة  لتوفير  الحاجة  مدى  وقياس  الرأي  )استطالع  دراسة  إعداد 
العمل(، عام 2016/201٥م، وخرجت الدراسة بالتالي:

ساعة  نظام   تفعيل  •أهّمّية 
القطاعات  جميع  في  الرضاعة 

الحكومّية واألهلّية.

نظامّية  حضانات  توفير  •أهّمّية 
في مقّرات العمل.

•دعم األّم العاملة الستمرار الرضاعة 
أماكن  وجود  خالل  من  الطبيعّية، 
في  الطبيعّية  للرضاعة  مخّصصة 

جميع المنشآت واألماكن العاّمة.
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المرحلة الثانية: 
 بناء على اإلجراءات المكتملة أعاله، تأّسس مشروع )برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية( في جمعّية رعاية الطفولة، 

نهاية عام 201٧م /2018م، على النحو التالي:

إدراج مشروع )برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية( تحت برنامج )توعية المجتمع وتثقيفه(. 

تصميم هوّية للبرنامج، تتوافق مع هوّية الجمعّية. 

تكليف موّظفة للعمل على تنفيذ خّطة المشروع.

وضع خّطة للبدء بتأسيس مشروع برنامج )دعم الرضاعة الطبيعّية(، بما تقّرر عام 201٥م/2016م.  

)الدكتور  الصّحّية  الشؤون  الوطنّي-  الحرس  بوزارة  الصّحّية  للشؤون  التنفيذّي  المدير  مع  التنسيق 
بندر القيناوي(،نظًرا لوجود برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية في مستشفى الحرس الوطنّي، لتكليف 
الخرجي(  )نورة  الدكتورة  الوطنّي،  الحرس  مستشفى  في  الطبيعّية  الرضاعة  دعم  برنامج  مشرفة 
ممّثلة الهيئة الدولّية الختبارات البورد الدولّي الستشارّيي الرضاعة الطبيعّية في السعودّية، بمهّمة 
تدريب وتأهيل مرشدات دعم للرضاعة الطبيعّية، بهدف تقديم اإلرشاد فيما يخّص الرضاعة الطبيعّية 

للحوامل )من الشهر السادس للحمل، ثّم الوالدة، إلى أن ُيتّم الطفل مّدة الرضاعة(

1
2
3
4
5

أّواًل: تدريب مرشدات مرّخصات لدعم الرضاعة الطبيعّية:
أقامت  جمعّية رعاية الطفولة دورة )المشورة في تغذية الرّضع وصغار األطفال(، وفق المنهج المعتمد من 
منّظمة الصّحة العالمّية، واليونيسيف، لتدريب مرشدات لدعم الرضاعة الطبيعّية في المملكة، بالشراكة مع 
وزارة الحرس الوطنّي - برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية، بواقع )40( ساعة تدريبّية، واستلمت مرشدات دعم 

الرضاعة الطبيعّية في نهاية الدورة بطاقات مرشدات دعم رضاعة طبيعّية، وشهادتين:

الشهادة األولى:
 )شهادة إتقان من برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية في الحرس الوطنّي و جمعّية رعاية الطفولة(
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الشهادة الثانية:
المنّسق  و  الوطنّي،  الحرس  الطبيعّية في  الرضاعة  برنامج دعم   )شهادة حضور دورة معتمدة من مشرف 
لتغذية  الدولّية  والشبكة  السعودّية،  في  الطبيعّية  الرضاعة  الستشارّيي  الدولّي  البورد  الختبارات  المحّلّي 

 .)IBFAN الرّضع، ومن منّسق العالم العربّي للشبكة الدولّية لتغذية الرّضع

بلغ عدد مرشدات برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية في جمعّية رعاية الطفولة

79
مرشدة

المرشدات عدد عدد األّيامالتاريخ المجموعة
الجهات

 الشريكة 
 المحافظات المناطق

الدفعة
 األولى

الدفعة 
الثانية 

الدفعة 
الثالثة

3 - 9 مايو
2017م

3 -7 ديسمبر 
2017م

 ٥ أّيام
٤٠ ساعة

 تدريبّية 

  ٥ أّيام
 ٤٠ ساعة
تدريبّية

 ٥ أيّام
 ٤٠ ساعة
تدريبّية

1٨ مرشدة

2٨ مرشدة

 ٣٠ مرشدة

٣

٧٩ مرشدة

 متطّوعات

 وزارة التعليم
الّلجنة النسائّية للتنمية

المجتمعّية 
 متطّوعات

 إدارة الشؤون الصّحّية
 المدرسّية، بإدارة تعليم

 ،الرياض
 مجموعة القبالة 

 ،السعودّية
 مستشفى الملك 

فيصل
التخّصصّي، مستشفى 

  الملك عبدالله الجامعّي 
الشؤون لصّحّية- الحرس

،الوطنّي 
 مدينة األمير سلطان  

 الطّبّية العسكرّية

-

٩

الرياض

،الرياض،جّدة
 ،المنطقة الشرقّية

 ،الجوف، شقراء
الخرج

المنطقة الشرقّية

،جازان، جّدة ، الرياض ،

المدينة المنّورة 

 دولة الكويت

 6 مناطق إدارّية
 في المملكة العربّية

،السعودّية
 ودولة الكويت 

 انضمام مرشدات رضاعة طبيعّية، معتمدات
 من )بيرث الكويت(  لجمعّية رعاية الطفولة عام

                   2٠1٨م

المجموع

18-22 نوفمبر 
 2018م
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تنفيذ ورش تثقيفّية لدعم الرضاعة الطبيعّية في المجتمع: 

م لجميع شرائح المجتمع، من قبل مرشدة دعم رضاعة طبيعّية، الهدف منها  وهي معلومات ومعارف تقدَّ
إرشاد المجتمع وتثقيفه، وتصحيح المفاهيم الشائعة، وإكساب األّمهات أساسّيات الرضاعة الطبيعّية.

اسم الدورة
التدريبّية 

 عدد
الساعات

 عدد مّرات
تطبيق الورش

 عدد
المستفيدات

حمل آمن، ورضاعة آمنة

أهّمّية الرضاعة الطبيعّية

أساسّيات الرضاعة

 هل ما أعرفه كاٍف عن
الرضاعة الطبيعّية؟

 الرضاعة الطبيعّية
والتغذية التكميلّية

 الرضاعة الطبيعّية
لِك ولطفلك

عدد المواضيع :   ٦

1٩٨٦٦1٥٥٥ ساعة

1٩٨٦٦1٥٥٥ ساعة

تنفيذ جلسات إرشادّية مباشرة لدعم األّمهات المرضعات: 
رضاعة طبيعّية،  والمراكز، من قبل مرشدات  المستشفيات  ذ في  وتنفَّ م  تنظَّ إرشادّية مباشرة،  هي جلسات 
تستهدف الحامل واألّم حديثة الوالدة واألّم المرضع، وتتراوح مّدة الجلسة بين )10( دقائق و ) 1٥( دقيقة 
م فيها دعٌم ومساعدة لألّم على اكتساب المهارات األساسّية في الرضاعة الطبيعّية، مع  لكّل أّم ،حيث ُيقدَّ

الرّد على استفساراتها. وقد ُعقدت :

اجلسة إرشادّية أمًّ
1999 159
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المنطقة اإلدارّيةاسم المستشفى
عدد

الجلسات 
عدد

المستفيدات 

مستشفى الملك فيصل التخّصصّي

مستشفى الشؤون الصّحّية
الحرس الوطنّي - 

مستشفى الملك خالد الجامعّي

مركز )أفنيو( الطّبّي

 مدينة األمير سلطان الطّبّية
العسكرّية

مدينة الملك فهد الطّبّية

المركز التخّصصّي الطّبّي

مستشفى أحد

مستشفى شرق

مجّمع الملك فيصل في الطائف

مستشفى بقيق

إدارة دعم الرضاعة الطبيعّية
بصّحة جازان 

 الرياض

مّكة المكّرمة

المنطقة الشرقّية

جازان

1٥٩

جلسة

1٩٩٩

مستفيدة
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    : خّط تواصل لدعم األّمهات المرضعات عن طريق )واتس أب(
الدعم  وتقديم  الوالدة،  بعد  أب(،  )واتس  طريق  عن  المرضع،  األّم  لدعم   )  +٩٦٦٥٣٨٣٣1٨٧٧( رقم  ُخّصص 
والمشورة، والرّد على استفساراتها بصورة مستمّرة، حّتى يستقّر وضعها، وتقوم الجمعّية بدعم ما ال يقّل عن 
1٠٠ أّم أسبوعّيًا، بعد نشر الرقم في المستشفيات والجهات الشريكة، وعبر وسائل التواصل االجتماعّي، وقد 

ا من داخل المملكة وخارجها. تّم دعم ) 13184 ( أمًّ

المستفيدات من )واتس أب(
1318412

دولة

مجموعات دعم األّمهات المرضعات: 
 عبارة عن اجتماع يقام في مكان مريح و مناسب، لعدد يتراوح بين ) ٩-12 ( مستفيدة، لمّدة ساعتين، تتلّقى

فيها األّم المرضع اإلرشاد والدعم واإلجابة على تساؤالتها. 

مقّر التنفيذ3

عدد المستفيدات قهوة دومي دوعدد مجموعات الدعم
32

تقديم الدعم المباشر لألّمهات في األماكن العاّمة: 
 دعم مباشر لألّمهات، لنشر ثقافة الرضاعة الطبيعّية في المجتمع المحّلّي، في األماكن العاّمة والخاّصة، سواء

لفرد واحد، أو مجموعة، حيث تّم  دعم )٦٥٧٠( مستفيدة.
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  ورش العمل
المنعقدة

 عدد المستفيدات من
الورش التثقيفّية

 المستفيدات من وسائل
التواصل االجتماعّي

عدد األّمهات 
المستفيدات من دعم 

)واتس أب(

المستفيدات من 
مجموعات الدعم

الجلسات 
اإلرشادّية المباشرة

المستفيدات من الجلسات 
اإلرشادّية المباشرة

66155513184 1404
189085
4816

مشاهدة

المستفيدات

متابًعا

ثانيًا /حّث الجهات لتوفير غرف رضاعة طبيعّية في األماكن العاّمة:
حسب المطلوبة،  والجودة  بالخصوصّية  تتمّتع  الطبيعّية،  للرضاعة  أماكن  و  غرف  إلنشاء  والدعم   السعي 
 المقاييس المعتمدة، و قد تّم تخصيص غرفَتي رضاعة طبيعّية في مستشفى الملك خالد الجامعّي، و مطار

الملك خالد.

إحصائّيات برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية، خالل عام 2018م

321561999

 المستفيدات من الدعم
المباشر في األماكن

العاّمة والخاّصة

6570

 مجموعات دعم3
واتس أب
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“من حقي الحماية من العنف
واإليذاء واإلهمال”
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 برنامج توعية المجتمع وتثقيفه من عام
2012 م إلى 2018 م

عدد مّرات تطبيق الدوراتعدد الدورات عدد المستفيدات

3192 2539
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ثالثًا : برنامج توعية المجتمع وتثقيفه

 دورات تربوّية وتثقيفّية
 لدعم نمّو الطفل وتطّوره

 دورة )لي حّق( للتعريف
بحقوق الطفل

 دورات )نحن وأطفالنا( لدعم
الطفل في الظروف الصعبة

123

دورات تربوّية وتثقيفّية لدعم نمّو الطفل وتطّوره: 

الهدف العاّم:
 تهدف إلى دعم البالغين المؤّثرين في حياة الطفل )األسرة، مقّدمي الرعاية في المرافق التربوّية، مقّدمي
 الرعاية في جميع المرافق( ليتمّكنوا من دعم نمّو تعّلم الطفل وتطويره، عبرااللتحاق المّجانّي  بدورات وورش

م من ِقبل مختّصين في مجال الطفولة المبّكرة، بالتنسيق المباشر مع الجمعّية. عمل، ُتقدَّ

األهداف التفصيلّية:

1
2
3
4
5

التعريف بالخدمات اّلتي تقّدمها جمعّية رعاية الطفولة للفئات المستهدفة من الدورات التدريبّية. 

.نشر الوعي المجتمعّي حسب احتياجات الفئة المستهدفة

المستجّدات  مع  تتماشى  اّلتي  والبدائل  والمهارات،  بالمعلومات،  الطفل  برعاية  المعنّيين   دعم 
والقضايا الحاصلة في المجتمع.

مواكبة ما يستجّد من احتياجات الطفولة. 

استقطاب المتطّوعين من خالل الدورات التدريبّية المقامة. 

استقطاب مستفيدين لمختلف البرامج التدريبّية اّلتي تقّدمها الجمعّية.  6
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تقديم  عن طريق  والمجتمع،  األسرة  وتثقيف  لتوعية  أهدافها  تحقيق  على  الطفولة  رعاية  جمعّية  وتحرص 
أكاديمّية متخّصصة  تربوّية  للتعاون مع كوادر  باإلضافة  الحاصلة،  المستجّدات والقضايا  تتماشى مع  دورات 
لتقديم هذه الدورات. ومن منطلق الحرص على تقديم أكبر فائدة ممكنة للمستفيدين، وللتأّكد من فاعلية 
الدورات المقّدمة، ومدى أثرها، تقّدم استمارات تقويم لكّل دورة، لتقوم المتدّربات بتقويم هذه الدورات من 
جميع النواحي، ثّم تقوم المسؤوالت بتحليلها تحلياًل كّمّيًا ونوعّيًا، للتأّكد من مدى الفائدة الحاصلة في جميع 

الدورات، وتطوير الحقائب التدريبّية بناًء عليها.

 مهارات التواصل
الفّعال

كيف نلعب
بذكاء 

الذكاء
العاطفّي 

 السالمة
الشخصّية

 مشاعري تجاه
وطني

أنا أساعد

تعريف المعنّي بالرعاية بمهارات 
التواصل الفّعال مع األطفال

تهدف الدورة للتوعية بأهّمّية 
اللعب في مرحلة الطفولة المبّكرة، 

وكيف يؤثر في تشكيل شخصّية 
الفرد مستقباًل.

تدريب المتخّصصات والعامالت مع 
األطفال على طرق وإستراتيجّيات 

ا من مهارات الذكاء  تؤّسس بناًء قويًّ
العاطفّي لدى األطفال.

توفير معلومات كافية عن االعتداء 
الجنسّي، لألّمهات والمعّلمات،
 وكيفّية مساعدة الطفل على

 الوقاية.

تنمية الهوّية الوطنّية لألطفال، من 
خالل إعطاء الطفل مساحة للتعبير 

عن مشاعره تجاه وطنه.

تفعيل مفهوم العمل التطّوعّي
 لدى االطفال.

 مدّربات جمعّية
 رعاية الطفولة

 أ / مها الحقباني

د/ فاطمة العقال
 د/ خولة صبحا

 د/ وفاء طيبة

 مدّربات جمعّية
رعاية الطفولة

 مدّربات جمعّية
رعاية الطفولة

٤٨ ساعة

 ٣٦ ساعة

 ٨ ساعات

 ٤ ساعات

 1٨ ساعة

 ٣ ساعات

12 دورة تدريبّية

3 دورات تدريبّية

دورتان تدريبّيتان

 دورة واحدة
بواقع يومين

٦ دورات تدريبّية

دورة واحدة

عنوان
 اسم المدّربةالدورة 

 عدد الساعات
 التدريبّية

الدورات تكرار الهدف

عدد
الدورات

عدد مّرات
تطبيق الدورات 

692 2539

 عدد
المستفيدات

2539

 عدد الساعات
 التدريبّية

إحصائّيات : 

69



دورة ) لي حّق( للتعريف بحقوق الطفل: 
صادقت المملكة العربّية السعودّية على االّتفاقّية الدولّية لحقوق الطفل، لعام 1969م، وبالتنسيق بين جميع 
في  ورد  ما  على  وبناًء  بالطفولة،  العالقة  ذات  المدنّي  المجتمع  ومؤّسسات  واألهلّية،  الحكومّية  الجهات 
االّتفاقّية، يأتي توّجه جمعّية رعاية الطفولة، في تفعيل دورها المجتمعّي، متمّثاَل في شراكات واّتفاقّيات مع 

كلٍّ من وزارة التعليم وجهات خيرّية.

الهدف من البرنامج: 
 توضيح حقوق الطفل، وآلّيات تطبيق هذه الحقوق، بصفتها سلوكّيات، في التفاعل مع األطفال في الحياة 

اليومّية، وتعريف المعنّيين بتربية الطفل وتعليمه، بحقوق الطفل ومسؤولّياته.

األهداف التفصيلّية:

توضيح حقوق الطفل
في اإلسالم 

الطفل بتربية  المعنّي   تعريف 
 وتعليمه، بحقوق الطفل: )الرعاية،
الحماية، والتعبير،   المشاركة 

التعليم، الّلعب واالستجمام(.

الطفل بتربية  المعنّي   تمكين 
 وتعليمه من تطوير نمّو الّطفل،

من جميع النواحي.

123

الفئة المستهدفة:   
مرشدات من  الطفولة،  مجال  في  والعامالت  والمختّصات  األّمهات  حّق(  )لي  التدريبّي  البرنامج   يستهدف 

طالبّيات في مراحل التعليم التابعة للوزارة.

مّدة تنفيذ البرنامج التدريبّي:
تدريب )12( مجموعة، خالل العام  2٠1٧ م -  2٠1٨ م   
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 تّم تنفيذ )12( دورة تدريبّية في مقّر جمعّية رعاية الطفولة، في
جامعة دار العلوم، على النحو التالي: 

 تاريخ اسم المدّربةالمجموعة
التنفيذ

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشرة

الحادية عشرة

الثانية عشرة

 د/ هند الخليفة

 د/ وفاء السبيل

1٤-1٥/ ٣/ 2٠1٧م

2٣-2٠1٧/٣/2٤م

.1٠- 11 /٤/ 2٠1٧م

.٩ -1٠ /٥/ 2٠1٧م

.٦  -12/٧ / 2٠1٧م

.1٣ -1٤ /2٠1٧/12م

.2٥ -2٦ /2٠1٧/12م

12- 1٣/ 2/ 2٠1٨ م

11 - 12 /٤/ 2٠1٨ م

1٨ - 1٩ /٤/ 2٠1٨ م

1٧- 1٠/1٨/ 2٠1٨م

2٤ -1٠/2٥/ 2٠1٨ م

٣٠

2٧

21

2٤

1٨

2٦

2٣

2٠

1٣

1٣

21

21

عدد
الحضور 

مؤّشر
األداء 

مقّر
التنفيذ 

%٩٠

%٨٥

%٩٤

%٨٥

%٩٨

%٩٥

%٩٨

%٩٤

%٩٨

%٩٨

%٨٥

%٩٥

جامعة دار العلوم
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إحصائّيات:       

 2٠1٧ م

1 

٧ 

 ٤2 ساعة

1٦٩

 2٠1٨م

1

٥

 ٣٠ ساعة

٨٨

 عام

 عدد الدورات

عدد مّرات التطبيق
 عدد الساعات التدريبّية

عدد المستفيدات

دورات )نحن وأطفالنا(، لدعم األسرة والطفل في الظروف الصعبة:

كجزء من اهتمام جمعية رعاية الطفولة باألطفال )من الوالدة وحتى سن الثامنة عشر(، ومراعاة لما تشكله 
هذه المرحلة من حياتهم من أهمية كبرى في تكوين شخصياتهم، استحدثت الجمعية مشروع )نحن وأطفالنا( 
)انفصال  حياتهم ألزمات وظروف صعبة مثل  يتعرضون في  الذين  النفسي لألطفال،  الدعم  تقديم  وهدفه 
الوالدين، إصابة الطفل أو أحد أفراد أسرته بمرض مزمن، موت أحد أقاربه أو تغيبه، أو غير ذلك. ويقدم الدعم 
لهم عبر دورات تدريبية وقصص مخصصة للتعامل مع هذه األزمات. ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع حظي 

بالدعم من مؤسسة الملك خالد عام 201٧، التي اختارته في عملية منافسه مع مشاريع أخرى.

 الهدف العاّم
أن تحقق الدورات التدريبية التوازن النفسي واالجتماعي والبيئي، لألطفال الذين يتعرضون لألزمات النفسية.

خّطة المشروع :   
  تّم وضع خّطة مفّصلة لتنفيذ المشروع، تتلّخص بنودها بالتالي:

)جمعّية  مع  إّتفاقّيات  أربع  عقد 
التعليم،  وزارة  سند،  جمعّية  موّدة، 
الدورات  لتطبيق  الحّي(  نوادي 

التدريبّية.

 تصميم خمس حقائب تدريبّية

لألطفال،  قصص  خمس  تصميم 
تدعم أهداف الحقائب التدريبّية.

12

3
لكّل  تدريبّية،  دورات   )٥( تنفيذ 
للبالغين،  دورات  ثالث  حقيبة 
ودورتين لألطفال )بنين وبنات(.  

4
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1- دورة )المشاعر(: 
الهدف العاّم: 

تهدف األنشطة إلى أن يفهم الطفل مشاعره، ويعّبر عنها. 

األهداف التفصيلّية:

أن ُيسّمي الطفل
 ثالثة أنواع من 

المشاعر

أن يمّثل الطفل ثالثة
أنواع من المشاعر 

أن يمّيز الطفل بين
المشاعر المريحة والمشاعر 

غير المريحة 

أن ُيعّرف الطفل
معنى المشاعر 

الفئة المستهدفة:

األطفال من ) 6-12 ( سنة
)بنين وبنات(

عدد الدورات التي تّم تنفيذها:

دورات تدريبّية5

مكان التنفيذ:

نادي حّي)عكاظ(، جمعّية )كيان(، نادي حّي )عرقة(،
االبتدائّية 348،  االبتدائّية 211. 

عدد المستفيدين:

149طفاًل.
73



المدّربة  عنوان
الدورة

 عدد
المستفيدين

التاريخ

الثالثاء
2٠1٣-٧-٨1

األحد
2٠1٥-٨-٨

األربعاء
2٠1٨-٨-٨

الثالثاء
2٠1٤-٩-٨

الثالثاء
2٠1٦-٩-٨

الموقع

)دورة )المشاعر

4٥ طفاًل

11 طفاًل

38 طفاًل

20 طفاًل

3٥ طفاًل

149 طفاًل

نادي حّي عكاظ

)جمعّية )كيان

نادي حّي عرقة

االبتدائّية 348

االبتدائّية 211

٥   المجموع

مدّربات جمعّية
رعاية الطفولة 
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2- دورة )السالمة الشخصّية(

 الهدف العاّم
  .تهدف األنشطة إلى إكساب الطفل طرًقا لحماية نفسه من اإليذاء

األهداف التفصيلّية

في  أدواره  الطفل  يعّدد  أن 
التعّرض  من  جسمه  حماية 

لإليذاء.

أن يبّين الطفل الممارسات والطرق 
الخاّصة لحماية جسمه من االيذاء.

الخاّصة  العبارات  الطفل  يذكر  أن 
بحماية جسمه من اإليذاء.

123

الفئة المستهدفة

األطفال من
  6-12 سنة 

عدد الدورات التي تّم تنفيذها:

دورات تدريبّية5

مكان التنفيذ:

مدارس مداد البيان، مدارس الفهد، مدارس نبض القلم، مدارس 
بواكير الطفولة، مدرسة 233.

عدد المستفيدين:

129طفاًل.
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المدّربة  عنوان
الدورة

 عدد
المستفيدين

التاريخ

الثالثاء
2٠1٨-1٣-٠1

األحد
2٠1٨-1٣-٠1

األربعاء
2٠1٨-11-٨

الثالثاء
2٠1٨-11-1٩

الثالثاء
2٠1٨-12 -٣

الموقع

25طفاًل

26طفاًل

30 طفاًل

20 طفاًل

23طفاًل

129 طفاًل

ابتدائّية مداد البيان

ابتدائّية مدارس الفهد

ابتدائّية نبض القلم

مدرسة بواكير الطفولة

االبتدائّية 233

٥   المجموع

مدّربات جمعّية
رعاية الطفولة 

دورة السالمة
الشخصّية 
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 3- دورة )كيف يساعد البالغون الطفل في فهم الموت(:
الهدف العاّم: 

تهدف الدورة إلى تزويد األهالي باألساليب والطرق الفّعالة لتعريف الطفل بالموت، ودعمه عند حدوث حالة 
وفاة في محيطه.

األهداف التفصيلّية

تزويد الوالدين والمعنّيين 
بالرعاية، بمعلومات توّضح 

كيف يفهم األطفال الموت. 

تزويد الوالدين والمعنّيين 
بالرعاية، بطرق تعامل 

البالغين مع األطفال في 
موضوع الموت. 

تزويد الوالدين والمعنيين 
بالرعاية، بطرق تعامل 

البالغين مع األطفال عند 
موت شخص قريب.

123

الفئة المستهدفة

األّمهات 
والمعنّيين برعاية 

األطفال.  

عدد الدورات التي تّم تنفيذها:

 دورات5
تدريبّية

مكان التنفيذ:

نادي حّي )بدر(، االبتدائّية الثانية في الدرعّية، مكتب تعليم 
جنوب، نادي حّي )النسيم(، دار عمرة

عدد المستفيدين:

أمًا
131 ومعلمة
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المدّربة  عنوان
الدورة

 عدد
المستفيدين

التاريخ

الثالثاء
2٠1٧-٨-٨

الخميس
2٠1٣-٩-٨1

 السبت
2٠1٨-1٠-1٣

الثالثاء
2٠1٨-11-٤

 االثنين
2٠1٨-11 -1٠

الموقع

26 

25 

19 

21 

40

متدّربة 131

نادي حّي بدر

 ) أسر الشهداء (

االبتدائّية 2 -الدرعّية

دار عمرة

نادي حّي النسيم

مكتب تعليم جنوب

  المجموع 5

مدّربات جمعّية
رعاية الطفولة 

 دورة
 كيف يساعد(

 البالغون الطفل
 في فهم
)الموت
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4- دورة )دعم األسرة لتحقيق طالق يراعي احتياجات األطفال(

الهدف العاّم
الوالدين، من خالل  انفصال  األسرة، في حال  داخل  الفّعال  التعامل  األهل في  العمل على دعم ومساعدة 

تزويدهم باألساليب والطرق المالئمة للتعامل مع الطفل، بما يحّقق له التوازن في مثل تلك الظروف.

األهداف التفصيلّية

الفئة المستهدفة

تعرضوا  اّلذين  األطفال،  برعاية  المعنّيون 
-أو قد يتعّرضون- النفصال داخل األسرة.

عدد الدورات التي تّم تنفيذها:

5
مكان التنفيذ:

مدرسة 343 ، مدرسة 275 
مكتب غرب، مكتب وسط ، مدارس مبدعي الغد. 

عدد المستفيدين:

132

تزويد للوالدين والمعنّيين بالرعاية، بالتعليمات واإلرشادات الفّعالة في التعامل مع الطفل، في حال 
الخالف بين الوالدين.

تزويد للوالدين والمعنّيين بالرعاية، بآلّية إدارة العالقة الفّعالة بين الوالدين، إذا قّررا االنفصال، بما ال 
يضّر بمصالح الطفل.

تزويد الوالدين والمعنّيين بالرعاية، بطرق تهيئة األطفال، في حال قرار الوالدين االنفصال، وإكسابهم 
اآللّية الصحيحة لتبليغ األطفال بذلك القرار.

تزويد الوالدين والمعنّيين بالرعاية، بآلّية إدارة العالقة الفّعالة بين الوالدين بعد االنفصال، في حال 
قرار أحدهما الزواج.

1
2
3
4

 دورات
تدريبّية

أمًا
 ومعلمة
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الموقع المدّربة عدد 
المستفيدات التاريخ عنوان الدورة

االبتدائّية 343

 مدرّبات
 جمعّية
 رعاية

الطفولة

ا 35  أمًّ
ومعّلمة

الثالثاء
2018 - 11 - 06

 دورة )دعم األسرة
 لتحقيق طالق
 يراعي احتياجات

)األطفال

االبتدائّية 275 ا 27  أمًّ
ومعّلمة

الخميس
2018 - 11 - 08

مكتب غرب معّلمة 11 اإلثنين
2018 - 12 - 03

مكتب وسط ا 37  أمًّ
ومعّلمة

اإلثنين
2018 - 12 - 03

مدارس مبدعي الغد
الشفا

 معّلمة 22
 ومرشدة
طالبية

اإلثنين
2018 - 12 - 17

5  عدد
المواقع 132   عدد المستفيدات
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5- دورة )المرض في العائلة)

الهدف العاّم
تهدف الدورة إلى تزويد الوالدين والمعنّيين بالرعاية، بالمهارات الفّعالة للرعاية النفسّية واالجتماعّية، في 

حال مرض أحد أفراد األسرة.

األهداف التفصيلّية

تعريف البالغ بدوره في دعم الحالة المرضّية في العائلة.

التعّرف على الخصائص العمرّية للطفل، وأثرها على مدى استيعابه لمفهوم المرض.

التعّرف على قواعد الحوار مع الطفل، حين إبالغه عن المرض.

التعّرف على أثر اإلدارة الفّعالة في مساعدة الوالدين على التكّيف، في ظّل التغّيرات الناتجة عن 
المرض. 

1
2
3
4

الفئة المستهدفة

المعنّيون برعاية األطفال

عدد الدورات التي تّم تنفيذها:

5
مكان التنفيذ:

مدارس دارالعلوم، مكتب جنوب، مدارس اإلبتكارّية، مدارس بواكير الطفولة، مدارس 
مداد البيان، مدارس سند.

عدد المستفيدين:

146

 دورات
تدريبّية

أمًا
 ومعلمة
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الموقع المدّربة عدد 
المستفيدات التاريخ عنوان الدورة

مدارس دار العلوم العالمّية

 مدرّبات
 جمعّية
 رعاية

الطفولة

السبت 25
2018 - 11 - 03

دورة )المرض 
في العائلة(

مكتب جنوب 34 األربعاء
2018 - 11 - 14

مدارس اإلبتكارّية 27 اإلثنين
2018 - 12 - 13

27 مدارس مداد البيان اإلثنين
2018 - 12 - 05

مدارس بواكير 19 اإلثنين
2018 - 12 - 10

جمعّية سند الخيرّية 14 اإلثنين
2018 - 12 - 20

6  عدد
المواقع   عدد المستفيدات 146

٥

2٦

 ٩٠ساعة  

2٧٨

٤٠٩

عدد الدورات

عدد مّرات التطبيق
عدد الساعات التدريبّية

   عدد المستفيدين اطفال
بالغين

إحصائّيات:       
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 إدارة المشاريع

1234
مشروع الرسائل

النّصّية 
مشروع تدريب مقّدمات 
الرعاية لمرحلة الحضانة، 

من الوالدة إلى 3 سنوات 
) الّلبنات األولى(

  المؤّلفات واألدّلة  دراسات وبحوث

أّواًل : مشروع الرسائل النّصّية
تقدم جمعّية رعاية الطفولة مشروع الرسائل النّصّية حول الطفل، بالتعاون مع مؤّسسة )أجف( الخيرّية: 

يهدف المشروع إلى توعية اآلباء واألّمهات، وتزويدهم بمعلومات، في أثناء تربية أطفالهم، من خالل إرسال 
رسائل نّصّية مّجانّية.

 المجموعات المستهدفة 

 كيفّية االشتراك 

اآلباء واألّمهات اّلذين لديهم أطفال من سّن الوالدة حّتى عمر 6 سنوات.

يشترك المرّبون بإرسال رسالة نّصّية إلى مزّود الخدمة، ُيذكر بها عمر الطفل باألشهر.

 عدد الرسائل 
رسالة كّل يومين ) 15 رسالة في الشهر(.

إجمالّي عدد الرسائل
1080 )ألف وثمانون رسالة(.

سُتطلق الخدمة للمستفيدين في النصف األّول من عام 2019م 
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 ثانيًا : مشروع تدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة الحضانة من
 الوالدة إلى 3 سنوات

توّلت الجمعّية تنفيذ مشروع تدريب مقّدمات الرعاية لألطفال إلى سّن 3سنوات، وذلك لندرة البرامج باللغة 
العربّية، والحاجة الماّسة لها، حيث يجري العمل على إعداد البرنامج.

الهدف:
تدريب مقّدمات الرعاية لألطفال في دور الحضانة.

 وضعت الجمعّية له خطة تنفيذية يتوقع أن تستغرق عامين
)2018/2019( وتنقسم الخطة إلى مرحلتين

الوالدة حتى  الرعاية من  )دليل تدريب مقدمات  ، وتشمل تصميم كتاب  2018م  أنجزت عام  قد 
الثالثة من العمر( ويتكون من فصلين: 

الفصل األول: األطفال الرضع من الوالدة حتى 18 شهر.
الفصل الثاني: األطفال الدارجين من 18 شهر إلى 36 شهرُا.

يتوقع إنجازها عام 2019 م ، وتشمل: 
لتنفيذ  المعنية  الجهات  مع  الشراكات  عقد  البرنامج  تطبيق  وتحديد مدة  التدريبية  الحقائب  بناء 

المشروع البدء بعينة تجريبية لتطبيق االبرنامج التدريبي.  

1

2

ثالثًا : دراسات وبحوث   
دراسة واقع الحضانات في المملكة العربّية السعودّية

العربّية  المملكة  في  الحضانات  واقع  عن  دراسة  تنفيذ  على  الطفولة  رعاية  جمعّية  عملت      
السعودّية، من خالل عقد شراكة مع قسم السياسات التربوّية ورياض األطفال في جامعة الملك 

سعود، لكون هذه الجهة  بيت خبرة في بحوث التربية والطفل.
ابتدأت 2017 م، وما زال العمل عليها جارًيا.

1

 دراسة بحثّية )قياس أثر برنامج تثقيف األّم والطفل 2
قامت جمعّية رعاية الطفولة بالتخطيط لتنفيذ دراسة )قياس أثر برنامج تثقيف األّم والطفل( مع 
مؤّسسة )أجف( الخيرّية، وجامعة )ييل(، ومركز الملك عبدالله العالمّي لألبحاث الطّبّية في الرياض، 
للتأكيد على أهّمّية برنامج تثقيف األّم والطفل، وأثره في تحسين مستوى الرعاية المقّدمة للطفل 

داخل األسرة، وعلى تطّور نمّوه وتعّلمه.

رابعًا : المؤّلفات واألدّلة
دليل مراكز الطفولة المبّكرة )من الوالدة إلى  6 سنوات(:

الهدف من الدليل:  
توفير أداة لتحديد المواصفات والشروط العلمية المطلوب تحققها في مراكز الطفولة المبّكرة، 
وفقا ألحدث المقاييس العالمية، كي يستفيد منه المقّيمون أثناء عملهم، وكذلك الراغبون في 

إقامة مراكز للطفولة و يجري حاليا العمل على طباعته.
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برنامج )دقيقة من فضلك(
2018 - 20 - 16

ا مشاهدةحلقةمختصًّ

116363000

16724 متابًعا6992 متابًعا24892 متابًعا

400 متابًعا 796 متابًعا

 “من حقي الحصول على الرعاية
والتربية الصحية السليمة”
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المنّصات اإلعالمّية

دقيقة من فضلك 
)يوتيوب(   في  الجمعّية  قناة  على  يبّث  األطفال،  برعاية  والمعنيين  للوالدين  موجه  توعوّي  تثقيفّي  برنامج 
)ChildCareKSA(، بعنوان "دقيقة من فضلك"، يقّدم إجابات وافية على بعض التساؤالت الملّحة لدى أولياء 
األمور.  وتستعين الجمعية في تقديم البرنامج، بنخبة مميزة من ذوي االختصاص في مجال الطفولة، كأطباء 

األطفال وعلماء النفس والتربية.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق األغراض التالية: 

123

5 4

توعية المعنّيين بأهّمّية 
الطفولة المبّكرة.

 االستفادة من ذوي الخبرة
 في مجال الطفولة.

 إجابة نخبة من األطباء والتربوّيين 
واألخصائّيين على األسئلة الملّحة 

من ِقبل أولياء األمور. 

مواكبة ما يستجّد من
 احتياجات الطفولة.

 استفادة المهتّمين
بالمعلومات المقّدمة.
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إحصائّية  

 الحلقات المنشورة لعام
2018

المشاهدات منذ إنشاء البرنامجمشاهدات الحلقات المنشورة

42200063000
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مواضيع حلقات )دقيقة من فضلك( لعام 201٨

 مستشفى الملك
عبدالله الجامعيّ

د. رحمة األسمري
 استشارّية غدد صّماء

وسّكري األطفال

ماهو عالج سّكري األطفال ؟
هل من الضرورّي متابعة سّكري 

األطفال في العيادة؟
 السّكري

 مستشفى الملك
عبدالله الجامعيّ

 د.أحمد أبو عباة
 استشارّي طّب أطفال

صدرّية

ماهو الربو؟
ما أسباب إصابة األطفال بالربو؟

ماهي مثيرات الربو؟
 كيف تتعاملين مع نوبات الربو لحماية

طفلك؟
ماهو عالج الربو؟

التعامل في  شيوعًا  األخطاء  أكثر   ما 
مع ربو األطفال؟

في طفلها  مع  األّم  تتعامل   كيف 
فصل الشتاء؟

 كيفّية التعايش مع مرض الربو

الربو

 أ.سوسن الذكير مركز براعم النخيل
معّلمة رياض أطفال

في األّم  عن  للطفل  اآلمن   االنفصال 
الروضة تربوي

 مستشفى سليمان
الحبيب

د. عبدالرحمن الفريح
صدرّية أمراض   استشارّي 

عند األطفال

الحساسّية
حساسّية الصدر

الكّحة
عالج الكّحة

مذيب البلغم
حاالت عدماالستجابة للعالج

الحساسّية

الجهة الشريكة اسم المتحّدث عنوان الحلقة  عنوان الحلقة
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 مستشفى
سليمان الحبيب

د. عبدالله الحربش

 استشارّي أمراض

 الغدد والسّكر عند

األطفال

 هل يصاب الطفل بالنوع األّول، أو الثاني من
  السّكر؟

 السكري

 ما أسباب النوع األّول من السّكر؟

 إذا كان لدّي طفل مصاب بالسّكر، كم نسبة
احتمال إصابة طفل آخر بالسّكر من األسرة؟

   العالقة بين مرض السلياك والسّكر

 ماهو السّكر التراكمّي؟ وماهو الرقم
المثالّي له؟

 كيف أسيطر على سّكر الطفل في المراحل
االنتقالّية من عمر لعمر؟

ماهي مضّخة اإلنسولين؟

العمر المناسب لتركيب المضّخة للطفل

كيف أحمي طفلي من مضاعفات السّكر؟

 األعشاب وعالج السّكر

 الحمض الكيتوني

هل يمكن شفاء طفلي من مرض السّكر؟

 اإلنسولين

 جهاز األيبورت وأجهزة االستشعار لتحليل
 السّكر

الجهة الشريكة اسم المتحّدث عنوان الحلقة  عنوان الحلقة
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 مستشفى سليمان
الحبيب

د. عبدالله الحربش

 استشارّي أمراض الغدد

والسّكر عند األطفال

الخاليا الجذعّية
 السكري

لقاح األنفلونزا

الجروح والسّكر

 التحاليل المهّمة للطفل المصاب

 بالسّكر

 مكتبة الملك
عبدالعزيز العاّمة

أ. فاطمة الحسين

 المشرفة على مكتبات

 األطفال والنساء في

 مكتبة الملك عبدالعزيز

العاّمة

أهّمّية القراءة  القراءة

االستمرار بالقراءة للطفل

متى أبدأ بالقراءة لطفلي؟

 القراءة تتيح لألهالي الحوار مع

 أطفالهم

عشر دقائق

كيف أعرف الكتاب المناسب لطفلي؟

2٠٠٠ مشاهدة
 عدد مشاهدات

الحلقات حّتى تاريخه
٤٣ حلقة اإلجمالي

الجهة الشريكة اسم المتحّدث عنوان الحلقة  عنوان الحلقة
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قنوات التواصل االجتماعّي 2٠1٨م 

عدد مشاهدات القناة
منذ عام 2٠11 

 عدد مشاهدات القناة
لعام 2٠1٨

 عدد المتابعين منذ
 عام 2٠11

عدد المتابعين
 لعام 2٠1٨ 

عدد مقاطع الفيديوالتعليقاتاإلعجابات

 90.651 35.689796 299

98965101
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عدد المشاهدات حسب الدول

نسبة المشاهدة  الدولة
%٥٦.2٣ المملكة العربّية السعودّية

%٤٤.1٨ مصر

%٥٣.٠٦ الجزائر

%٥٧.٦٣ المغرب

%٥٠.11 العراق

%٦٨.٨٥ تركيا

%٤٠.11 ألمانيا

%٤٣.٦٧ اإلمارات العربّية المّتحدة

%٣٤.٣٣ األردّن

%٥2.٧1 سوريا

%٥2.٦٨ ُعمان

%٥٧.12 الكويت

%٤٦.٩1 إسبانيا

%٤٩.٦٨ فلسطين

%٦1.٧٩ لبنان

%٤٨.٣٩ فرنسا

%2٤.٧2 أستراليا
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معلومات عن المشاهدين

السنوات من ٣٥ إلى ٤٤السنوات من 2٥ إلى ٣٤من 1٨ إلى 2٤

42.79%50.41%70.68%

 مصادر الزيارات

 31% 23%

 مقاطع فيديو
مقترحة

غير ذلكبحثخارجّية

 18% 28%

الجنس
     أنثى

%46.67 ذكر
 50.74%
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“من حقي العيش
في عائلة تحبني”
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1
حساب )تويتر(

زيارة الملّف الشخصّيمّرات ظهور التغريداتعدد التغريدات

310912.700146.074

المتابعون الجددعدد المتابعيناإلشارات

2.08024.8923.422

3
حساب )فيس بوك(  

متابًعا إعجاًبا

16.69316.724

حساب )أنستغرام( 

عدد الصورلعام 2٠1٨عدد الصورعدد المتابعين

6.995880285

2
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حساب )أنستغرام( 
4

400
متابع 
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الفعالّيات واألنشطة: 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل والّلقاءات

المؤتمرات والمنتديات: 

1
2
3

بتاريخ  ،)6( التعليم  منتدى  في  عمل  بورقة  التعليم   وزارة  الطفولة  رعاية  جمعّية  شاركت    
11/4/2018- 9 م، عن )أهّمّية بناء قدرات األسرة لدعم نمّو األطفال وتعّلمهم( قّدمتها نائبة رئيس 

مجلس اإلدارة األستاذة منيرة القنيبط 

شاركت جمعّية رعاية الطفولة في منتدى )أجفند( التنموّي السادس، المقام بتاريخ 1 /٣/  2٠1٨م.

 حضور منتدى األسرة السعودّية -اقتصادّيات األسرة- )األسرة أسلوب حياة (، والمقام بتاريخ
.1٦-1٧ /12/ 2٠1٨م 

الندوات والورش:  

1
2
3
4

األمسيات 
أقامت جمعّية رعاية الطفولة أمسية ثقافّية، بعنوان )حمل آمن - والدة آمنة، والعناية بحياتك الخاّصة بعدها(، 
بالشراكة مع مركز )أفنيو( في مقّر جمعّية رعاية الطفولة، في مسرح جامعة دار العلوم، بتاريخ 3/3/20181 ، 

وقد حضر األمسية 50 مستفيدة، تقديم كاًل من ) د.أحمد كردي- أ.جيهان رعد – د.عبدالكريم قرملي(

لتعزيز  الوطنّية  الّلجنة  في  الرباعّي  بالتحليل  الخاّصة  العمل  بورشة  الطفولة  رعاية  جمعّية  شاركت 
الصّحة النفسّية، المنّفذة يوم األربعاء الموافق  21 فبراير 2018م.

المقامة في  هيئة حقوق اإلنسان عن العمل األولى،   شاركت جمعّية رعاية الطفولة في  ورشة 
) دور الجمعّيات والمؤّسسات األهلّية في التفاعل مع النظام الدولّي لحقوق اإلنسان(، ولمّدة ثالثة 

أّيام من تاريخ  14-12 /3/ 2018م .

حضرت الجمعّية ورشة عمل )المرصد الحضرّي لمدينة الرياض ( في حّي السفارات، بتاريخ 2٠1٨/٥/٨م.

اإلنسان، حقوق  هيئة  في   المقامة  الثانية،   العمل  ورشة  في   الطفولة  رعاية  جمعّية   شاركت 
2٠1٨/٩/2٦م.
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5

6

7

عبدالعزيز الملك  لمركز  الّتابعة  العاّم،  الرأي  الستطالعات  األّول  التعريفّي  الّلقاء  الجمعّية   حضرت 
للحوار الوطنّي، وذلك في يوم األحد الموافق  21 /1٠/ 2٠1٨م.

  شاركت جمعّية رعاية الطفولة  وزارة العمل والتنمية االجتماعّية -ممّثلة باإلدارة العامة للتطّوع-
في ورشة عمل بعنوان )تصميم نوعّية الفرص التطّوعّية(، المقامة بتاريخ 2٠1٨/11/٨م. 

العمل منّظمة  خبير  )زيارة  لمناقشة  األسرة،  مجلس  في  اجتماًعا  الطفولة  رعاية  جمعّية   حضرت 
الدولّية(، المنّفذة بتاريخ 2٠1٨/12/2٥م.
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مناسبات الجمعّية :  
عام  السابعة،  دورته  في  والطفل  األّم  تثقيف  لبرنامج  الختامّي  الحفل  الطفولة   رعاية  جمعّية   أقامت 
 2٠1٨/2٠1٧م، بتاريخ 2٦/شعبان 1٤٣٩هـ ، الموافق 1٤ مايو 2٠1٨م،  في مسرح جامعة دار العلوم، برعاية

.سمّو األميرة نورة بنت محّمد حرم أمير منطقة الرياض

تفعيل المناسبات الوطنّية والعالمّية : 
1 - مشاركة جمعّية رعاية الطفولة بركن تثقيفّي في الفعالّيات: 

الهدف العاّم:  
 توعية جميع شرائح المجتمع بأهّمّية مرحلة الطفولة، وما لها من تأثير على نمّو شخصّية الطفل المستقبلّية 

وتطّورها، وأثر الخبرات اّلتي يتعّرض لها الطفل في السنوات األولى عليه من جميع النواحي. 

األهداف الفرعّية: 

1
2
3
4
5
6
7

التعريف بجمعّية رعاية الطفولة وبرامجها 

تثقيف األسر ومقّدمي الرعاية للطفل، وتوعيتهم  بأهّمّية مرحلة الطفولة المبّكرة  

توعية المعنّيين بأهّمّية السنوات األولى في تشّكل الدماغ  

استقطاب أعضاء عاملين ومنتسبين 

استقطاب متطّوعين أكفاء للعمل في الجمعّية  

توسيع شبكة عالقات الجمعّية مع الجهات الخارجّية  

إعداد أنشطة مصاحبة تستهدف الطفل  
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يحتوي الركن على: 

 مطبوعات وعروض
 مرئّية للتعريف بجمعّية

رعاية الطفولة

 أفالم( تسهم بتثقيف( 
 األسر ومقّدمي الرعاية

 للطفل، وتوعيتهم  بأهّمّية
الطفولة المبّكرة

 مطوّيات تسهم 
 بتوعية المعنّيين بأهّمية

 السنوات األولى في
تشّكل الدماغ

 مطويات الستقطاب
 أعضاء عاملين

ومنتسبين
 

 ركن يحتوي على أنشطة 
مصاحبةتستهدف الطفل

 التعريف ببرامج جمعّية
رعاية الطفولة

 أفالم توعوّية خاّصة بأهّمّية احتياجات مرحلة(
الطفولة، وهي:
«بناء العقل»

لماذا االستثمار المبكر مهّم.
تجربة الوجه غير المعّبر

 الفئة المستهدفة
األسرة وجميع البالغين المؤّثرين بحياة الطفل.
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 المكان اسم الفعالية التاريخ مدة الفاعلية المستفيدين

200 مستفيد 3 م 9-11/4/2018  المعرض والمنتدى
 الدولّي السادس

للتعليم

أرض المعارض

150 مستفيًدا 1 23/4/2018  اليوم العالمّي
 للتوعية بالرضاعة

الطبيعّية

 مستشفى الملك
فيصل التخّصصّي

50 مستفيًدا 3 6/9/2018 بّر بالوالدين  معرض نادي شركة
الكهرباء

180 مستفيًدا 3  معًا لرضاعة 10/2018/ 23-24
 مستدامة

 مستشفى الملك
 خالد الجامعّي

30 مستفيًدا 1 8/10/2018 يوم المعّلم مدارس طيبة

50 مستفيًدا 1 24/10/2018 هشاشة العظام مكتب تعليم وسط

100 مستفيد 1 20/11/2018 يوم الطفل العالمّي  جامعة األمير
سلطان

50 مستفيًدا 1 21/11/2018 يوم الطفل العالمّي وزارة التعليم

150 مستفيًدا 1 27/11/2018 يوم الطفل العالمّي  مركز األمير سلطان
 ألمراض وجراحة

القلب

150 مستفيًدا 3 2-4/12/2018  يوم من 1000
الحياة

 مستشفى الملك
 عبدالله التخّصصّي
 لألطفال بالحرس

الوطنّي
عدد المستفيدين  1065 فعالّيات 10

 جدول مشاركة جمعّية رعاية الطفولة بركن تثقيفّي في
الفعالّيات: 
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موقع التطبيق  اسم الحملة التاريخ المستفيدين

 تصميم ُنشر عبر الشبكات االجتماعّية
) تويتر -أنستغرام- سناب شات - 

واتس أب – البريد(

4.245 شهر رمضان 16 مايو 2018

 تصميم ُنشر عبر الشبكات االجتماعّية 
) تويتر -أنستغرام- سناب شات - 

واتس أب – البريد(

6.232 15 يونيو2018  عيد الفطر المبارك

3 منشورات  ُنشرت عبر الشبكات 
)تويتر - أنستغرام- سناب شات - 

واتس أب –البريد(  

10.516  اليوم العالمّي شهر أكتوبر 
للرضاعة الطبيعّية

تصميم ُنشر عبر الشبكات االجتماعّية 
)تويتر -أنستغرام- سناب شات - واتس 

أب – البريد(

5.605 21 أغسطس 2018  عيد األضحى
المبارك

1- دورة )مشاعري تجاه وطني(
2- )فيلم( ُنشر عبر قناة )يوتيوب( 
والشبكات االجتماعّية ) تويتر - 

أنستغرام- سناب شات - واتس أب(
3- 10 تصاميم  ُنشرت عبر الشبكات 

االجتماعّية  ) تويتر - أنستغرام- سناب 
شات - واتس أب( 

21.486 3 سبتمبر 2018 اليوم الوطنّي

19 حلقة من )دقيقة من فضلك(، 
ُنشرت عبر )يوتيوب( والشبكات  

االجتماعّية ) تويتر -أنستغرام- سناب 
شات - واتس أب(

30.772 14 نوفمبر 2018   اليوم العالمّي
لمرض السّكر

)فيلم( ُنشر عبر قناة )يوتيوب( 
والشبكات االجتماعّية ) تويتر - 

أنستغرام- سناب شات - واتس أب(

33.992 20نوفمبر 2018   اليوم العالمّي
للطفل

  )فيلم( ُنشر عبر قناة )يوتيوب( 
والشبكات االجتماعّية) تويتر - 

أنستغرام- سناب شات - واتس أب(

16.086 5 ديسمبر 2018   اليوم العالمّي
للتطّوع

)أنا أساعد (
8 مواقع 128.934  فعالّيات 8

2  - التفعيل الرقمي )عن بعد(
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الجهاز التنفيذّي في الجمعّية: 

 عدد
 الساعات

مدتها تاريخها الجهة  اسم الدورة

٨ يومان
 األربعاء

1٤٣٩/٨/٩هـ-

2٠1٨/٤/2٥م

معهد اإلدارة العاّمة
 كتابة التقارير

والمراسالت اإلدارّية

٨ يومان
 األربعاء

 1٤٣٩/٨/٩هـ

2٠1٨/٤/2٥م

معهد اإلدارة العاّمة
 كتابة التقارير

والمراسالت اإلدارّية

٤ يوم واحد
 الخميس

 1٤٣٩/٨/1٧هـ

2٠1٨/٥/٣م

معهد اإلدارة العاّمة
 مهارات االّتصال

اإلدارّي

٤ يوم واحد
 الخميس

1٤٣٩/٨/1٧هـ

2٠1٨/٥/1٧م

معهد اإلدارة العاّمة
 مهارات االّتصال

اإلدارّي

٨ يومان
األحد

 1٤٣٩/٨/2٠ هـ 

2٠1٨/٥/٦م

معهد اإلدارة العاّمة
 كتابة التقارير

والمراسالت اإلدارّية

٨ يومان
األحد

1٤٣٩/٨/2٠ هـ

2٠1٨/٥/٦م

معهد اإلدارة العاّمة
 كتابة التقارير

والمراسالت اإلدارّية

٨ يومان
األحد

1٤٣٩/٨/2٠ هـ

2٠1٨/٥/٦م

معهد اإلدارة العاّمة
 كتابة التقارير

والمراسالت اإلدارّية

٨ يومان
األربعاء

1٤٤٠/2/22هـ

2٠1٨/1٠/٣1م

معهد اإلدارة العاّمة
التنسيق اإلدارّي
)برنامج تدريبّي(

٤ يوم واحد
الثالثاء

1٤٤٠/2/2٨هـ

2٠1٨/11/٦م

معهد اإلدارة العاّمة اإلرشاد المهنّي
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 عدد
الساعات

مدتها تاريخها الجهة اسم الدورة

4 يوم واحد
األحد

1٤٤٠/٣/1٠هـ-

2٠1٨/11/1٨م

معهد اإلدارة العاّمة
 إعداد المراسالت
))برنامج تدريبّي

4 يوم واحد
اإلثنين

1٤٤٠/٣/1٨هـ-

2٠1٨/11/2٦م

معهد اإلدارة العاّمة
 آلّيات إدارة الجودة

))ورشة عمل

8 يومان
اإلثنين

1٤٤٠/٣/1٨هـ-

2٠1٨/11/2٦م

معهد اإلدارة العاّمة
 أساسّيات إدارة
الموارد البشرّية

12 3 أّيام
األحد

1٤٣٩/٦/٩هـ-

2٠1٨/2/2٥م

معهد اإلدارة العاّمة الحمالت اإلعالمّية

70 عشرة أّيام
األحد

1٤٣٩/12/2٩هـ-

2٠1٨/٩/٩م

معهد اإلدارة العاّمة
 دورة تدريب مدّربات

 أّمهات برنامج
تثقيف األّم والطفل

75 25 أسبوًعا
اإلثنين

1٤٣٩/1/21هـ-

2٠1٨/1٠/1م

 جمعّية رعاية
الطفولة

 دورة تثقيف األّم
والطفل

75 25 أسبوًعا
اإلثنين

1٤٣٩/1/21هـ-

2٠1٨/1٠/1م

 جمعّية رعاية
الطفولة

 دورة تثقيف األّم
والطفل

75 25 أسبوًعا
اإلثنين

1٤٣٩/1/21هـ-

2٠1٨/1٠/1م

 جمعّية رعاية
الطفولة

 دورة تثقيف األّم
والطفل

383 عدد ساعات التدريب
 عدد الدورات :      11
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إحصائّية الجهاز التنفيذّي للجمعّية: 

1711
                   

383
تحسين بيئة العمل:  

التأمين الصّحّي للجهاز التنفيذّي 

تأمين )16( موّظفة من شركة )التعاونّية للتأمين(.  

  تحسين عمل جمعّية
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 التعاون مع الجامعات والمعاهد الحكومّية
في التدريب الميدانّي للطالبات

 بعد أن اّتخذت جمعّية رعاية الّطفولة موقعها اإلستراتيجّي بين المؤّسسات الحكومّية، غدت مشاركًة في الخطط
 التنموّية المشتركة، ومن ذلك مشاركتها باإلشراف على التدريب الميدانّي لطابات الجامعات والمعاهد الحكومّية،

وتقويم أدائهّن: 

 مّدة
التدريب

تاريخ
التدريب 

عدد
الطالبات  التخّصص الجهة م

10 أسابيع 04/02/2018م 2

4

ترجمة
 جامعة األميرة نورة

بنت عبد الرحمن
1

8  أسابيع 24/06/2018م

6 أسابيع 24/07/2018م 1
 عالقات عاّمة

وإعالم
 جامعة الملك خالد

)مدينة أبها(
2

3 أشهر 16/09/2018م 2 محاسبة كّلّية التقنية للبنات 3

9 متدّربات العدد الكّلّي للطالبات

109



زّوار الجمعّية عام 2018م:  5
الزيارة التاريخ

زيارة رئيسة مجلس إدارة جمعّية الملك عبدالعزيز )عون(، من منطقة القصيم، 
األستاذة )ندى العبدان(، و المنّسقة )ندى الحميد(، والمدّربة )أحالم التويجري( 

لمقّر جمعّية رعاية الطفولة،  لمناقشة أوجه الشراكة بين الجمعّيتين. 
فبراير 8

زيارة سمّو األميرة سارة بنت فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لمقّر الجمعّية، لطرح 
أفكار تطويرّية بشأن برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية، لزيادة نسبة الرضاعة 

الطبيعّية في المملكة. 
أبريل 16

زيارة مديرة جمعّية )كيان(،األستاذة )نورة الغنيم( للجمعّية، لمناقشة خّطة 
الشراكة بين جمعّية )كيان( وجمعّية رعاية الطفولة. يوليو 10

زيارة الدكتورة )بدرّية السدحان( لالّطالع، ومناقشة البرامج التدريبّية اّلتي 
تقّدمها جمعّية رعاية الطفولة. يوليو 18

زيارة عضوة الغد )هيا العيسى( لمقّر الجمعّية، وطرح مشروع تطّوعّي تتبّناه 
الجمعّية في مدارس المملكة. 

27 
أغسطس

زيارة الّدكتورة )مهى القنيبط( لمقّر جمعّية رعاية الطفولة، وعقد حلقة نقاش 
عن السياسات والتنظيمات المعتمدة، للقيام بتطبيق دراسة أو بحث ميدانّي.  سبتمبر 12

زيارة فريق حوكمة الجمعّيات األهلّية من وزارة العمل والتنمية االجتماعّية 
لمقّر الجمعّية.

سبتمبر 17
زيارة  مديرة إدارة الطفولة المبّكرة بوزارة التعليم )ندى السماعيل( لمقّر 

الجمعّية، لمناقشة أوجه الّتعاون وفق الشراكة مع وزارة التعليم.
اجتماع مع الدكتورتين )وفاء السبيل( و)هند الخليفة(، ومناقشة آلّية تفعيل 

مشروع  "لي حّق" .
زيارة المتدّربة )لولوة العّساف( لمقّر الجمعّية، لتبّني  مشروعها  عن أكتوبر 18

)أثر وسائل التقنية على األطفال(، تحت مظلة )برنامج التنمية القيادّية 
الشبابية،أنت قادر(، ودعم مشروعها.

اجتماع مع ممّثلة من وزارة العمل، بشأن تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل. أكتوبر 24

زيارة مؤّسسة )جولدن مارك(، ممّثلًة بالسّيدة )سارة الجويعد(، لعمل شراكة 
مع الجمعّية في رسم قصص األطفال. أكتوبر 30

زيارة عضوة من  شركة )نادك( لمقّر جمعّية رعاية الطفولة، والتعّرف على 
برامجها. نوفمبر 28

زيارة تتّبعّية من فريق حوكمة الجمعّيات األهلّية الّتابع لوزارة العمل والتنمية 
االجتماعّية، لمقّر الجمعّية. ديسمبر 25

زيارة المشرفة )وفاء العوهلي( من إدارة التوجيه و اإلرشاد  بإدارة تعليم 
الرياض،  لتنظيم الدورات وتنسيقها، بين الّطرفين. ديسمبر 5
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  أســـــرتــنـــــا 

المجموع األعضاء الجدد األعضاء المجّددون السنة

98 98 ----- 2011

158 78 80 2012

170 34 136 2013

215 91 124 2014

258 42 216 2015

160 56 104 2016

305 175 130 2017

248 134 114 2018

1614 المجموع

• األعضاء الجدد والمجدّدون من 2011 الى 2018م

   األعضاء العاملوناألعضاء المؤّسسون 

 األعضاء المنتسبون 

42147

65
أعضاء الغد

36
ّي  المجموع الكّل

250
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األعضاء المؤّسسون  1
م  اسم العضو المؤّسس

صاحب الّسمّواألمير سلطان بن محّمد بن سعود الكبير 1

معالي الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الربيعة 2

معالي المهندس/ محّمد جميل بن أحمد ماّل 3

معالي الدكتور/ فهد بن عبد الرحمن بالغنيم 4

الشيخ/ سليمان بن عبد العزيز الراجحي 5

الشيخ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي 6

الدكتور/ عبدالله بن ثنّيان الثنّيان 7

األستاذ/ محّمد بن سليمان الراجحي 8

المهندس/ علي بن عثمان الزيد 9

المهندس/ عبدالله بن سليمان بن عمر الربيعان 10

المهندس/ أحمد بن محّمد المديهيم 11

األستاذ/ أحمد بن إبراهيم البدر 12

المهندس/ محّمد بن عبد الله الرشيد 13

األستاذ/خالد بن فهد بن عبد الرحمن بالغنيم 14

صاحبة الّسمّو الملكّي األميرة/ عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز 15

صاحبة الّسمّو األميرة/ مشاعل بنت محّمد بن سعود بن عبد الرحمن 16

صاحبة الّسمّو األميرة/ أريج بنت سلطان بن محّمد بن سعود الكبير 17

صاحبة الّسمّو األميرة/ منال بنت سعد بن عبدالله 18

سمّو األميرة/ هدى بنت محّمد بن عّياف آل مقرن 19

معالي األستاذة/ نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز 20
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21 الدكتورة/ هدى بنت محّمد صالح العميل

الدكتورة/ سهام بنت عبد الرحمن الصويغ 22

الدكتورة/ مها بنت عبد الله إبراهيم المنيف 23

الدكتورة/ عزيزة بنت عبد العزيز المانع 24

25 الدكتورة/ إلهام بنت منصور عثمان الدخيل

الدكتورة/ هند بنت خالد محّمد الخليفة 26

األستاذة/ عواطف بنت سليمان محّمد بالغنيم 27

األستاذة/ أمل بنت إبراهيم محّمد الشريم 28

األستاذة/ حّصة بنت عبد العزيز سّلوم الدّباس 29

األستاذة/ رائدة بنت عبد الله راشد أبونّيان 30

األستاذة/ سلوى بنت راشد عبد الرحمن الراشد 31

األستاذة/ سارة بنت عبد العزيز محّمد العمران 32

األستاذة/ صفّية بنت عبد الله الشيحة 33

األستاذة/ غادة بنت عبد العزيز المقرن 34

األستاذة/ فاطمة بنت عبد العزيز الصالح 35

األستاذة/ فريال بنت محّمد عبد العزيز الدغيثر 36

األستاذة/ منيرة بنت حمد محّمد القنيبط 37

األستاذة/ نجالء بنت إبراهيم السلطان 38

األستاذة/ وفاء بنت حمد عبد الله التويجري 39

األستاذة/ منى محّمد عبد العزيز السابق 40

األستاذة/ بسمة بنت فهد عبد الرحمن بالغنيم 41

األستاذة/ الجوهرة بنت فهد محّمد العجاجي 42
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المسّمى االسم م

رئيسة مجلس اإلدارة الجوهرة بنت فهد العجاجي 1

نائبة رئيس مجلس اإلدارة منيرة بنت محّمد القنيبط 2

أمينة الصندوق رائدة بنت عبد الله أبونّيان 3

عضو مجلس نجالء بنت إبراهيم السلطان 4

عضو مجلس عزيزة بنت عبد العزيز المانع 5

عضو مجلس سلوى بنت راشد الراشد 6

عضو مجلس نورة بنت عبد الله الفايز 7

عضو مجلس مها بنت عبد الله المنيف 8

عضو مجلس منيرة بنت عبد الله الحقيل 9

عضو مجلس نادية بنت حمد العنقري 10

مجلس اإلدارة  2
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أعضاء الجمعّية  3

م اسم العضو العامل

ديمة عبد الله العمر 1

يزن محّمد أبو زعرور 2

أفنان أحمد تركستاني 3

لبنى محّمد األمين 4

أمل محّمد عبد العزيز السابق 5

عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الصالح 6

دالل مبرك العتيبي 7

عبد العزيز عبد الله أحمد 8

ياسر عبد الله الحقيل 9

محّمد عبد الله الحقيل 10

لولوة تركي السديري 11

فهد عبد الله الحقيل 12

حسام عبد الله الحقيل 13

أمل فهد عبد الرحمن بالغنيم 14

فادية محيي الدين عبد الله الشّواف 15

صفّية عبد الله  سليمان الشيحة 16

فاطمة فهد العجاجي 17

مها عبد الله إبراهيم  المنيف 18

منيرة حمد القنيبط 19

أماني علي اليحيى 20

• العضو العامل : 
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رغد محّمد الجدعان 21

فيصل محّمد الجدعان 22

عثمان محّمد الحقيل 23

لينة أسامة زكي سفر 24

عبد الله منصور المالك 25

إسماعيل إبراهيم المحيذيف 26

نجالء قاعد العتيبي 27

هيفاء إبراهيم الدبيخي 28

منار محّمد حمد السليم 29

مّي عبد العزيز العيسى 30

31 هند عبد العزيز عبد الرحمن آل شيخ

منيرة عبد الله محّمد الحقيل 32

حّصة سيف عبد العزيز السيف 33

طرفة عبد الرحمن محّمد الغّنام 34

البندري عبد المحسن عبد الرحمن المحيسن 35

بدرّية عبد الرحمن عثمان الجندان 36

عزيزة عبد العزيز محّمد المانع 37

رهام يحيى إبراهيم القنيبط 38

هدى محّمد صالح العميل 39

يحيى إبراهيم محّمد القنيبط 40

رياض إبراهيم عبد العزيز الشايع 41

مها محّمد مساعد السديري 42

منيرة محّمد مساعد السديري 43

فريدة علي عبد العزيز الرّيس 44
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منيرة محّمد عبد الرحمن العمران 45

سارة عبد العزيز العمران 46

عبد الملك عبد الله ضحّيان الضحّيان 47

سمو األميرة نورة بنت محّمد بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود 48

شيخة حربي سلمان المنديل 49

منى عبد الله سعيد آل مشيط 50

الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود 51

لولوة صالح سليمان بن صوّيان 52

نجيبة حمد محّمد القنيبط 53

حّصة عبد الله الشبانة 54

أسامة محّمد عبد العزيز السابق 55

56 حّصة عبد اللطيف إبراهيم آل شيخ

وداد إبراهيم السلطان 57

فوزّية بنت عبدالله باقازي 58

حّصة فهد محّمد العجاجي 59

هند سعود برجس المريبض 60

منى الحميدي برجس المعّمر 61

مباركة إبراهيم الدوسري 62

هنا محّمد كسناوي 63

إنتصار محّمد صالح النذير 64

ريم سليمان أبانمي 65

موضي عبد العزيز محّمد النملة 66

منيرة عبد العزيز العمير 67

الدانة عبد العزيز محّمد النملة 68
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نوف عبد العزيز محّمد النملة 69

هيفاء عبد العزيز عبد الله البصيلي 70

نورة عبد الرحمن عبد الله البصيلي 71

فيصل عبد الرحمن عبد الله البصيلي 72

الجوهرة عبد الرحمن عبد الله البصيلي 73

نادية حمد صالح العنقري 74

الجازي سلطان عبد الرحمن البازعي 75

عامر نذير عبد الله عابدين 76

ماجدة عايض ثامر المرزوقي 77

األميرة نورة بنت خالد بن عبدالله آل سعود 78

األمير خالد بن  متعب بن سعود بن محّمد 79

األميرة نورة بنت سلمان بن سعود بن سلمان 80

األمير فيصل بن خالد بن سعود بن خالد 81

األميرة نورة بنت متعب بن سعود آل سعود 82

األمير فهد بن خالد بن سعود آل سعود 83

األميرة نورة بنت خالد بن سعود بن خالد 84

األميرة لولوة بنت خالد بن سعود بن خالد 85

األميرة الجوهرة بنت خالد بن سعود بن خالد 86

األميرة العنود بنت خالد بن عبد الله بن محّمد 87

األمير متعب بن سعود بن محّمد آل سعود 88

األمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محّمد آل سعود 89

األميرة نوف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 90

األميرة نجالء بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 91
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األميرة سارة بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 92

األميرة العنود بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 93

األميرة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 94

سمّو األميرة مشاعل بنت محّمد بن عبد الرحمن آل سعود 95

سمّو األميرة نورة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 96

سمّو األمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 97

بدر محّمد أبو طالب 98

عمر محّمد صالح العبد القادر 99

غالية محّمد صالح العبد القادر 100

خالد محّمد صالح العبد القادر 101

محمد مثّنى أبو طالب 102

فاطمة محّمد عبدالرحمن الغّنام 103

منيرة الصميدي عبدالرحمن القوفي 104

مصعب سعود محّمد الدغيثر 105

سعود مصعب سعود الدغيثر 106

سلمان مصعب سعود الدغيثر 107

رحاب عبدالمحسن المديرس 108

بندري عبدالعزيز محّمد العمران 109

ديما خالد حمد العنقري 110

روان الغريري 111

الدكتورة سهام الصويغ 112

بسمة فهد عبدالرحمن بالغنيم 113

سلوى راشد عبدالرحمن الراشد 114
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هند سليمان عبدالله الغنيم 115

خالد بن عبدالعزيز بن صالح العثيم 116

منى حمد عبدالله الطريف 117

118 صفّية بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل شيخ

بّشار يحيى إبراهيم القنيبط 119

األميرة أريج بنت وليد بن بدر آل سعود 120

مازن صالح مّكي الجّصاص 121

هال حمد محّمد القنيبط 122

حّصة عبدالعزيز بن سلوم الدباس 123

سعد بن عمر السدحان 124

نوال عبدالعزيز الشنيفي 125

منيرة عبدالرحمن بن هديب 126

فهد أحمد المزيد 127

الجوهرة فهد العجاجي 128

سلطانة بندر السور 129

أحمد محّمد المديهيم 130

نورة سليمان السبتي 131

سارة السابق 132

سعاد عبدالعزيز المانع 133

زهور علي باسمي 134

مها محّمد السبيعي 135

األميرة عادلة بنت عبدلله آل سعود 136

العنود العنقري 137

سامي عبدالرحمن البواردي 138

120



لولوة سليمان النغيمشي 139

مهى حمد القنيبط 140

لينا سعيد باشطح 141

عبدالله صالح عبدالله المنّجم 142

هيلة عبدالله الخلف 143

عبدالله محّمد الحيدر 144

محّمد إبراهيم الحيدر 145

ثرّيا عابد محّمد صالح شيخ 146

العنود غاطي الشكري الرويلي 147
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م اسم العضو المنتسب

نورة عبدالعزيز علي المقبل 1

نوف عبدالمحسن عبداللطيف العيسى 2

أفنان محّمد الشهراني 3

فاطمة عبدالله العقال 4

هشام عبدالله الحقيل 5

عبدالعزيز عبدالله الحقيل 6

البندري بدر العبد الجّبار 7

لبنى صالح عبدالله الراجح 8

محّمد صالح المانع 9

ثرّيا محّمد الدخيل 10

غازي عبدالله علي الغامدي 11

عبدالرحمن معيض القثامي 12

بسمة سعود السويلم 13

خالد فالح فيصل 14

15 فهدة إبراهيم الدبيخي

الجوهرة إبراهيم الدبيخي 16

ندى صالح عبدالرحمن السماعيل 17

عبير إبراهيم عبدالعزيز الشايع 18

رشا إبراهيم عبدالعزيز الشايع  19

نهى إبراهيم عبدالعزيز الشايع 20

• العضو المنتسب :
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لولوة صالح العلّيان 21

رهف محّمد عبدالله العتيق 22

23 سعود سليمان عبدالله الغنيم

شريفة محّمد حمد الغنيم 24

نوف سليمان عبدالله الغنيم 25

عبير سليمان الغنيم 26

سلطان محّمد عبدالله الشعيل 27

منى محّمد الحميد 28

عبدالله محّمد عبدالله الشعيل 29

30 نورة صالح سليم  الزامل

آالء علي صالح شويل 31

متعب غالب بن ضمنة 32

خالد بندر السور 33

34 نورة محّمد أبو معطي

لولة سعيد عبدالله القحطاني 35

بندر خالد بندر السور 36

العنود فيصل العريعر 37

نورة خالد السور 38

أسماء غازي السعد 39

هنا علي الصقير 40

هنادي يوسف عبدالرحمن القنيبط 41

أرين عبدالرحمن الجبر 42

هيا عبدالعزيز الحيدري 43
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نورة محّمد الحيدر 44

عفاف محّمد الحيدر 45

بدرية محّمد الحيدر 46

ندى محّمد الحيدر 47

نورة مشاري المنيع 48

منيرة عبدالله المنيع 49

البندري إبراهيم الشبيب 50

أمامة علي الشهري 51

هيفاء سعد سلمان الرشيد 52

عبير عبدالله محّمد الجمعة 53

54 نجالء سحمي نايف العصيمي

55 حّصة حامد محّمد العتيبي

56 حّصة سعد معنق الجهني

وشمة منصور ظاهر البلوي 57

58 نوال علي جمال الزمزمي

محّمد عبدالرحمن سليمان الحصين 59

60 منى محّمد السابق

علي عثمان الزيد 61

62 الّدكتورة رجاء عمر باحاذق

63 عثمان بن عبدالعزيز العثمان

64 جوهرة عبدالله أحمد الثاني

عواطف عبدالله ال الشيخ 65

124



م اسم عضو الغد

أحمد فيصل السّلوم 1

طرفة فيصل السّلوم 2

عبدالله عبدالرحمن الصالح 3

هيا حسام عبدالله الحقيل 4

عبدالله حسام عبدالله الحقيل 5

سلطان حسام عبدالله الحقيل 6

عبدالله عبد العزيز بن أحمد 7

البندري عبد العزيز بن أحمد 8

هيا عبد العزيز بن أحمد 9

سعود محّمد الجدعان 10

أحمد محّمد الحقيل 11

نورة محّمد الحقيل 12

13 هدى زياد البّتال

دانة إبراهيم بن أحمد 14

ديمة إبراهيم بن أحمد 15

هيا إبراهيم بن أحمد 16

17 ليلى خالد بالغنيم

18 لولوة بدر المانع

فيصل بدر المانع 19

سارة مساعد الداود 20

• أعضاء الغد :

125



هيفاء مساعد الدواد 21

الجوهرة مساعد الدواد 22

23 هياء مساعد الدواد

24 سلطانة خالد السور

مها خالد بندر السور 25

26 هيا عبدالمحسن عبداللطيف العيسى

األمير ماجد بن سلمان بن سعود آل سعود 27

28 األميرة الجوهرة بنت متعب بن سعود بن محّمد آل سعود

بسمة بّشار يحيى القنيبط 29

لولوة رياض إبراهيم الشايع 30

يحيى بّشار القنيبط 31

منيرة رياض إبراهيم الشايع 32

لولوة مصعب سعود الدغيثر 33

فلوة مصعب سعود الدغيثر 34

35 جواهر بندر محّمد السبهان

جنى حامد زايم الرويلي 36
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القيمة المالّية التقديرّيةعدد ساعات التطّوععدد المتطّوعين
للعمل التطّوعّي 

29216.457
                   

3,496,873 

متطّوعو جمعّية رعاية الطفولة 5
1-  التبّرعات النقدّية لعام 2018م

المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

 خبراء في الطفولة/ رئيس
 لجنة البرامج والمشاريع / لجنة

العالقات العاّمة واإلعالم
األستاذة الجوهرة بنت فهد العجاجي 1

 خبراء في الطفولة / نائب رئيس
 لجنة البرامج والمشاريع / لجنة

العالقات العاّمة واإلعالم
األستاذة منيرة بنت حمد القنيبط 2

الّلجنة المالّية األستاذة / نجالء بنت إبراهيم السلطان 3

الّلجنة المالّية األستاذة / رائدة بنت عبدالله أبونّيان 4

لجنة العالقات العاّمة و اإلعالم الدكتورة /عزيزة بنت عبدالعزيز المانع 5

الّلجنة العلمّية الدكتورة / مها بنت عبدالله المنيف 6

 لجنة البرامج والمشاريع - الّلجنة
العلمّية - لجنة العالقات العاّمة األستاذة / منيرة بنت عبدالله الحقيل 7

اللجنة المالّية األستاذ / حسن البيلي 8

اللجنة المالّية األستاذة / نادية بنت حمد العنقري 9

لجنة العالقات العاّمة و اإلعالم األستاذة /شيرين الوّراق 10

لجنة البرامج والمشاريع األستاذة / بسمة بنت فهد بالغنيم 11

 تدريب وإشراف على برنامج
تثقيف األّم والطفل األستاذة / نجيبة بنت حمد القنيبط 12
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

برنامج تثقيف األّم والطفل

أسماء غازي السعد 13

فايزة نايف العنزي 14

أفنان سليمان الفجر 15

إيمان عيسى الظفيري 16

سيما عبدالرحمن الخريف 17

ميس مازن الكيالني 18

سارة محّمد السابق 19

إشراق عبدالعزبز البّسام 20

منيرة عبدالله الحقيل 21

نجيبة حمد القنيبط 22

بسمة فهد بالغنيم 23

بسمة سليمان الشبيلي 24

نورة أحمد المزيد 25

تهاني عبدالله النزهان 26

هيلة فنيس القحطاني 27

عهود شباب العتيبي 28

إنتصار محّمد النذير 29

منيرة خالد لزهر 30

خلدة صالح سعيد 31
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برنامج تثقيف األّم والطفل

حّصة حامد العتيبي 32

رفيعة أحمد الغامدي 33

نوال عبدالعزيز الشنيفي 34

هند عبدالرحمن بن شلهوب 35

إيمان علي البلوي 36

أسرار محّمد باجبير 37

مزنة مسلط البقمي 38

شذى يوسف كعبي 39

نجالء سحمي العصيمي 40

لولوة عبدالعزيز الميمي 41

لطيفة علي العزي 42

مباركة إبراهيم الدوسري 43

سامية عاطي الطويرقي 44

زهّية حّماد العنزي 45

دالل حمد الشيحة 46

جوزاء محّمد العجمي 47

الخنساء الحسين حكمي 48

آالء عبدالعزيز المجحدي 49

نجاة عيد األحمدي 50

إبتسام أبو العيون القحطاني 51
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

برنامج تثقيف األّم والطفل

أريج جمعان العصيمي 52

العنود غاطي الرويلي 53

صباح صالح باجحزر 54

غصون عبدالمجيد الطّيار 55

متعبة زيد الشّمري 56

نوال صالح عوض سالم 57

هناء محّمد كسناوي 58

أريج سعد الغنامي 59

سعاد سعود العيسى 60

مها محّمد الغباري 61

أفنان محّمد الشرفي 62

زهراء علي زيلع 63

عبير الجمعة 64

سلوى العامشي 65

نوال عبده شوعي 66

منال عبيد النفيعي 67

حّصة سعد الجهني 68

شيخة فهد التويم 69

وردة حسين حاوي 70

ليلى إبراهيم الجهوي 71
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برنامج تثقيف األّم والطفل

خديجة إبراهيم الجهوي 72

جبارة إبراهيم الجهوي 73

بسمة مبروك الجيزاني 74

نعمة أحمد الشهراني 75

آمنة حسن هّزازي 76

الدكتورة خولة صبحا 77

 توعية المجتمع وتثقيفه

الدكتورة وفاء طيبة 78

الدكتورة فاطمة العقال 79

األستاذة هند المريبض 80

األستاذة نوف بن جويعد 81

آالء شويل 82

 برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

أثير سعد الحزيم 83

أماني عّباس مالك 84

أنفال عبدالعزيز أبو عباة 85

أنفال عبدرّب الرضا الحّداد 86

الجازي البازعي 87

جيهان رعد 88

جيهان محسن عثمان 89

ديمة عبدالله العمر 90

ريحانة سعيد عسيري 91
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

 برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

الزهراء المطرودي 92

سارة عمر الدعجاني 93

سهام عبدالله العتيبي 94

شيخة ناصر القحطاني 95

صابرين هّزاع الشهري 96

عالية المصيرعي 97

عفاف عبدالرحمن آل زّواد 98

فاطمة باوزير 99

فوزّية مغرم الشهري 100

لطيفة الحرابي 101

لولوة أحمد الشبانات 102

ليلى عبدالله األسمري 103

مرام مفرح مفرح 104

مريم خلف العيادة 105

منيرة الماجد 106

منيرة نّواف األزمع 107

مّي عبدالله العميل 108

مّي محمد المحيميد 109

ميمونة عبدالرحمن المطرودي 110

نجوى قاروط 111
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 برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

ندى باوزير 112

نهاد التميمي 113

نور سلمان 114

نور مراد عبدالدايم 115

نورة أبواثنين 116

نورة النملة 117

نورة فهد الذّواد 118

نوف إبراهيم الوابل 119

نوف سعد المحسن 120

هاجر جرجوبي 121

هند عبدالكريم الصقر 122

هوزان مناحي الوذياني 123

هياء محمد األكلبي 124

هيفاء السعوي 125

وفاء ناصر بن جديد 126

نوف السعدون 127

منيرة حسن سعد البعيجان 128

مضاوي الفوزان 129

آالء ناصر أبوتاكي 130

أسماء بنت محمد الجاسر 131
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

 برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

أسماء علي العنيني الجهني 132

أفنان عازم الخضر 133

بشرى حمد العامر 134

البندري سعد الشايع 135

البندري عبدالرحمن آل الشيخ 136

حّصة سعد الجهني 137

حنان علي الزهراني 138

حنان علي نجمي 139

حنان فهد الحربي 140

دعاء أحمد الزهيري 141

ريحانة رابح المطيري 142

سهيلة عبدالله عبده 143

شفياء محمد السبيعي 144

فاتن فاضل الزهراني 145

فاطمة أحمد القبيشي 146

147 فاطمة حسن مناجي

مالك مشعل العتيبي 148

منيرة خلف الشّمري 149

موضي نايف السبيعي 150

ندى علي اليامي 151
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 برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

 تنظيم  فعالّية

هياء صالح البحيري 172

سارة أحمد عبدالله العجراء 173

نادية عبدالعزيز ناصر الربّيع 174

محمد عبدالله محمد البراك 175

تركي ماجد القحطاني 176

خالد مفضي العنزي 177

فهد إبراهيم األحمد 178

بدر صالح اليامي 179

محمد مرزوق البقمي 180

يزيد فهد المعيوف 181

أحمد مفّرح العسيري 182

سليمان عبدالله سليمان السويلم 183

عمر زويد المطيري 184

185 ياسر علي الكريدس

خلود محمد الشهراني 186
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أسماء راشد السلمي 193
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مّي حسن الغامدي 195

موضي عبدالله الخليف 196

وصال عبدالله الشاهين 197

إنتصار ناصر العتيبي 198

نسيبة إبراهيم المسلم 199

ريما سعد الدهيش 200

عائشة رعد المزروعي 201

روان سالم السبيعي 202

هيا الياسين 203

مّي حسن الغامدي 204

موضي عبدالله الخليف 205

دانا عبدالله محمد السديري 206

 أعمال مكتبّية

الهنوف محمد فهد السهلي 207

سارة ناهض محمد البقمي 208

لجين عبيد العبدلي 209

إيمان سعيد القحطاني 210

فرح عبدالعزيز الشثري 211
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م

 أعمال مكتبّية

هبه الله عامر التويجري 212

مشاعل عبدالله الخليف 213
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غادة حمدان حكمي 228

آمنة موسى تراوري تمكنالي 229

عايشة سعيد العاصمي 230

فاطمة سعود الرقيب 231
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م
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المهّمة التطّوعّية اسم المتطّوع م
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المتبّرعـــــــــون  5
1-  التبّرعات النقدّية لعام 2018م

اسم المدّربة م

1 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

2 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

3 تبّرع نقدّي – فاعل خير

4 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

5 تبّرع نقدّي – فاعل خير

6 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرع نقدّي - مدرستي الصغيرة 7

8 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرع نقدّي – فاعل خير 9

10 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرع نقدّي - فاعل خير 11

12 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

13 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرعات نقدّية - فاعل خير 14

15 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرع نقدّي – فاعل خير 16

17 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

18 تبّرع نقدّي - الخير الشامل

19 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرعات نقدّية 20
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21 تبّرعات نقدّية – فاعل خير

22 تبّرعات نقدّية حسب كشف المصرف

تبّرعات نقدّية - فاعل خير 23

88,639.04 المجموع

2-  التبّرعات النقدّية المشروطة لعام 2018 م 

الغرض الجهة م

 تبّرع مشروط لبرنامج تثقيف األّم
والطفل محّمد إبراهيم السبيعي 1

 دعم لبرنامج الرضاعة الطبيعّية لعمل
تطبيق إلكترونّي شركة عبر العربية الطّبّية المحدودة 2

 دعم لبرنامج )نحن وأطفالنا( الدفعة
األولى 3 مؤّسسة الملك خالد الخيرّية

تبّرع لشراء ماء للجمعّية 4 فاعل خير 

تبّرع لشراء ماء للجمعّية 5 فاعل خير 

 تبّرع مشروط إلجراء تصليحات في
6 فاعل خير  مقّر الجمعّية

 تبّرع مشروط لتشغيل الموقع
األستاذ حمد العجاجي اإللكترونّي 7

 تبّرع مشروط لبرنامج تثقيف األّم
والطفل مؤّسسة العيسى 8

 تبّرع مشروط لبرنامج تثقيف األّم
شركة سابك والطفل 9

 تبّرع مشروط لتنفيذ 23 دورة لبرنامج
الشركة الوطنّية للبتروكيماوّيات توعية األسرة والمجتمع 10

 تبّرع مشروط لتنفيذ 23 دورة لبرنامج
11 المجموعة السعودّية لالستثمار الصناعّي توعية األسرة والمجتمع

 سداد رسوم فتح حساب في غرفة
فاعل خير الرياض 12

اإلجمالّي 1,861,641.96                
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التبّرعات العينّية لعام 2018م  -3

التبّرع م اسم المتبّرع

للجمعّية canon تبّرع بطابعة شركة مجموعة العجو للتجارة 1

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 )رحلة من الرضاعة الطبيعّية إلى

)األكل
2 مركز الملك سلمان االجتماعّي

 ضيافة دورة )حمل آمن - رضاعة
)آمنة مركز أفنيو الطّبّي 3

 المسرح إلقامة دورة )حمل آمن -
جامعة دار العلوم )رضاعة آمنة 4

 القاعات التدريبّية إلقامة الدورات
وورش العمل خالل الربع األّول جامعة دار العلوم 5

 المسرح إلقامة اجتماع الجمعّية
العمومّية جامعة دار العلوم 6

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
التدريب على النسخة المحّدثة جامعة دار العلوم 7

)مكتبة كتب )لألرشيف فاعل خير 8

دعامة للتخزين فاعل خير 9

تلفاز للجمعّية فاعل خير 10

خزانة لضيافة الجمعّية األستاذه نوف صالح المانع 11

 المسرح إلقامة الحفل الختامّي
12 جامعة دار العلوم لبرنامج تثقيف األّم والطفل

 القاعة التدريبّية الجتماع مرشدات
جامعة دار العلوم الرضاعة الطبيعّية 13

 طاوالت وكراسّي و لوحات
)إعالنّية لدورة )الموت المدّربة هند المريبض 14

 القاعات التدريبّية لدورة تدريب
 مدّربات برنامج تثقيف األّم

والطفل
جامعة دار العلوم 15

 القاعات التدريبّية لدورة تدريب
 مدّربات برنامج تثقيف األّم

والطفل
جامعة دار العلوم 16

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))المشاعر 17 مدرسة نادي الحّي عكاظ
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التبّرع م اسم المتبّرع

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))المشاعر )جمعّية )كيان 18

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 )كيف يساعد البالغون األطفال

)على فهم الموت
نادي حّي بدر 19

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))المشاعر مدرسة نادي عرقة 20

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))المشاعر االبتدائّية 348 21

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))المشاعر االبتدائّية 211 22

 ضيافة لدورة )مهارات االّتصال
)الفّعال ابتدائّية 1٥- جنوب 23

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات االّتصال الفّعال ابتدائّية 1٥- جنوب 24

 ضيافه لدورة )مهارات االّتصال
)الفّعال 25 متوّسطة 101 – حّي الروابي

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات االّتصال الفّعال 26 متوّسطة 101 – حّي الروابي

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات االّتصال الفّعال مكتب وحدة تدريب الشفا 27

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
جامعة دار العلوم ))الذكاء العاطفّي 28

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل و الموت 29 االبتدائّية الثانية- حّي الدرعّية

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
جامعة دار العلوم ))السالمة الشخصّية 30

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مشاعري تجاه وطني 31 االبتدائّية الثانية- حّي الدرعّية

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مشاعري تجاه وطني ابتدائّية 349- حّي الروابي 32

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مشاعري تجاه وطني 33 مدرسة ابن خلدون

 ضيافة لجلسة تثقيفّية لبرنامج
doomidoo مقهى دعم الرضاعة الطبيعّية 34

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
doomidoo مقهى 35
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 ضيافة لجلسة تثقيفّية لبرنامج
doomidoo مقهى دعم الرضاعة الطبيعّية 36

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
doomidoo مقهى 37

 ضيافة لجلسة تثقيفّية لبرنامج
doomidoo مقهى دعم الرضاعة الطبيعّية 38

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
doomidoo مقهى 39

 ضيافة إلقامة ورشة لبرنامج دعم
مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعّي الرضاعة الطبيعّية 40

  القاعة التدريبّية إلقامة ورشة
مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعّي لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية 41

 القاعات التدريبّية إلقامة برنامج
تثقيف األّم والطفل عدد من الجهات 42

 ضيافة إلقامة برنامج تثقيف األّم
عدد من الجهات والطفل 43

 القاعات التدريبّية إلقامة عدد من
 الجلسات التثقيفّية لبرنامج دعم

 الرضاعة الطبيعّية
عدد من الجهات 44

 القاعات التدريبّية إلقامة عدد
 من الورش لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
عدد من الجهات 45

 القاعات التدريبّية إلقامة عدد
 من الورش لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
عدد من الجهات 46

 القاعات التدريبّية إلقامة عدد
 من الورش لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
عدد من الجهات 47

فاعل خير ضيافة للجمعّية 48

فاعل خير ضيافة للجمعّية 49

فاعل خير ضيافة للجمعّية 50

فاعل خير ضيافة للجمعّية 51

تبّرع ضيافة للجمعّية فاعل خير 52

147



التبّرع م اسم المتبّرع

 ضيافة إلقامة دورة )مهارات
)التواصل الفّعال مكتب تدريب النهضة 53

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال مكتب تدريب النهضة 54

 ضيافة إلقامة دورة )مهارات
)التواصل الفّعال مكتب تدريب وسط 55

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال مكتب تدريب وسط 56

 ضيافة إلقامة دورة )مهارات
)التواصل الفّعال ابتدائّية 13٧ 57

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال ابتدائّية 13٧ 58

 ضيافة إلقامة دورة )مهارات
)التواصل الفّعال مكتب تدريب جنوب 59

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال مكتب تدريب جنوب 60

 ضيافة إلقامة دورة )السالمة
)الشخصّية - نحن وأطفالنا مدرسة 233 61

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 )السالمة الشخصّية - نحن

)وأطفالنا
مدرسة 233 62

 ضيافة إلقامة دورة )السالمة
)الشخصّية - نحن وأطفالنا 63 مدرسة بواكير

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 )السالمة الشخصّية - نحن

)وأطفالنا
64 مدرسة بواكير

 ضيافة إلقامة دورة )أنا أساعد -
)توعية األسرة والمجتمع مدرسة 349 65

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة )أنا
)أساعد - توعية األسرة والمجتمع مدرسة 349 66

 ضيافة إلقامة دورة )مهارات
)التواصل الفّعال مكتب الحرس 67

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال مكتب الحرس 68

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))كيف نلعب بذكاء في المنزل جامعة دار العلوم 69

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال 70 مكتب تدريب شمال
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 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال مكتب تدريب الشفاء 71

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة )لي
)حّق جامعة دار العلوم 72

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال جامعة دار العلوم 73

 ضيافة إلقامة دورة )الطفل
)والطالق –نحن وأطفالنا مكتب تعليم غرب 74

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل والطالق - نحن وأطفالنا مكتب تعليم غرب 75

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل والطالق - نحن وأطفالنا ابتدائّية 2٧٥ 76

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 )السالمة الشخصّية - نحن

)وأطفالنا
مدارس مداد البيان 77

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل والموت - نحن وأطفالنا دار عمرة 78

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل والطالق - نحن وأطفالنا مدارس مبدعي الغد 79

 ضيافة إلقامة دورة )الطفل
)والطالق - نحن وأطفالنا مكتب وسط 80

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل والطالق - نحن وأطفالنا مكتب وسط 81

 ضيافة إلقامة دورة )الطفل
)والطالق - نحن وأطفالنا االبتدائية 343 82

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))الطفل والطالق - نحن وأطفالنا االبتدائّية 343 83

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة )لي
)حّق جامعة دار العلوم 84

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
))مهارات التواصل الفّعال جامعة دار العلوم 85

 ضيافة إلقامة دورة )مشاعري
 تجاه وطني( - توعية األسرة

والمجتمع
مدارس مبدعي الغد 86

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 )مشاعري تجاه وطني( - توعية

األسرة والمجتمع
مدارس مبدعي الغد 87

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
 تدريب مشرفات برنامج تثقيف

األّم والطفل
جامعة دار العلوم 88
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التبّرع م اسم المتبّرع

 القاعة التدريبّية إلقامة ورشة
 )أمل وعطاء( لبرنامج دعم

 الرضاعة الطبيعّية
89 جمعية بنيان الخيرّية

 ضيافة إلقامة جلسة تثقيفّية -
90 حضانة وطن الرضاعة الطبيعّية وتغذية الطفل

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية - الرضاعة الطبيعّية

وتغذية الطفل
91 حضانة وطن

 القاعة التدريبّية إلقامة دورة
مستشفى الحرس الوطنّي إعداد مرشدات الرضاعة الطبيعّية 92

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية - نقل تجربة الدعم مع

 مرشدات الرضاعة الطبيعّية
مستشفى الحرس الوطنّي 93

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
تثقيفّية - األّم الذكّية مستشفى المركز التخّصصّي الطّبّي 94

 إقامة ركن لبرنامج دعم الرضاعة
الطبيعّية مستشفى الحرس الوطني 95

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية - األدوية والرضاعة

 الطبيعّية
مستشفى الملك فيصل العاّم 96

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة

 الطبيعّية
مستشفى المركز التخّصصّي الطّبّي 97

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية - تغذية الرّضع وصغار

األطفال
مقهى المخاء النسائّي 98

 القاعة التدريبّية إلقامة جلسة
 تثقيفّية - الرضاعة الطبيعّية

لصّحتك وصّحة طفلك
مقهى المخاء النسائّي 99
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التبّرعات الخدمّية لعام 2018 م

م  الغرض

 تبّرع بساعات عمل، رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، خالل الربع األّول من
1 عام 2018م

 أتعاب تقديم دورة )رحلة من الرضاعة الطبيعّية إلى األكل( - نوف
السعدون 2

 أتعاب تقديم دورة )حمل آمن، رضاعة آمنة( - الدكتور عبد الكريم
3 شرملي والدكتور أحمد كردي

 أتعاب تقديم دورة التدريب على النسخة المحّدثة - بسمة بالغنيم،
منيرة الحقيل 4

 تبّرع بساعات عمل، رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، خالل الربع الثاني من
5 عام 2018م

 تبّرع بساعات عمل، رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، خالل الربع الثالث من
6 عام 2018م

 أتعاب تقديم دورة تدريب مدّربات برنامج التثقيف - منيرة الحقيل،
7 بسمة بالغنيم، نجيبة القنيبط

8 أتعاب تقديم دورة )الذكاء العاطفّي( - دكتورة خولة صبحا

9 أتعاب تقديم دورة )السالمة الشخصّية( - الدكتورة وفاء طيبة

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - آالء
الشويل ونور مراد 10

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - آالء
11 الشويل ونور مراد

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - وفاء بن
جديد 12

13 أتعاب تقديم ورشة لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - مضاوي الفوزان

أتعاب تدريب األّمهات لبرنامج تثقيف األّم والطفل 14

تكاليف اإلشراف لبرنامج تثقيف األّم والطفل 15

16 أتعاب تقديم الجلسات التثقيفّية - عدد من المدّربات

 أتعاب تقديم الورش لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - عدد من
المدّربات 17

 أتعاب تقديم الورش لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - عدد من
المدّربات 18

 أتعاب تقديم الورش لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - عدد من
المدّربات 19

 تبّرع بساعات عمل، رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، خالل الربع الرابع من
20 عام 2018م

أتعاب تقديم دورة )الطفل والموت - نحن وأطفالنا( - هند المريبض 21
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م  الغرض

 أتعاب تقديم دورة )مشاعري تجاه وطني( - توعية األسرة والمجتمع -
22 نوف بن جويعد

 أتعاب تقديم دورة تدريب مشرفات برنامج تثقيف األّم والطفل -
بسمة بالغنيم ومنيرة الحقيل 23

 أتعاب تقديم ورشة )أمل وعطاء( لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية -
نهاد التميمي 24

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية - الرضاعة الطبيعّية وتغذية الطفل -
25 شيخة القحطاني

 أتعاب تقديم دورة إعداد مرشدات الرضاعة الطبيعّية - نورة الخرجي
26 وأمل السابق وسناء العتيبي وريم القحطاني وفاطمة الجعوان

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية - نقل تجربة الدعم مع مرشدات الرضاعة
- ديمة العمر 27

28 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية - األّم الذكّية - سهام العتيبي

أتعاب إقامة ركن- طرق حفظ الحليب - ديمة العمر 29

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية - األدوية والرضاعة الطبيعّية - آالء أبو
30 تاكبي

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعّية - سهام
العتيبي 31

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية - تغذية الرّضع وصغار األطفال - مريم
العيادة 32

 أتعاب تقديم جلسة تثقيفّية - الرضاعة الطبيعّية لصّحتك وصّحة
طفلك - مريم العيادة 33

)خبيران لبرنامج )تثقيف األّم والطفل 34

35 خبير لبرنامج التوعية المجتمعّية

)خبير لبرنامج )نحن وأطفالنا 36

خبير لمشروع العرض المتنّقل 37

38 خبيران لمشروع الرسائل النّصّية

 خبيران لمشروع الّلبنات األولى لتدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة
39 الحضانة

خبيران لمشروع دليل مراكز الطفولة 40

مراجعة وتحكيم دليل مراكز الطفولة 41

42 )خبير لبرنامج )دقيقة من فضلك
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)فريق االعتماد لبرنامج )دقيقة من فضلك 43

)تصوير حلقات برنامج )دقيقة من فضلك 44

)الدكتور المتحّدث في الجلسة – )دقيقة من فضلك 45

)العمل التطّوعّي من الجمعّية السعودّية للعمل التطّوعّي )تكاتف 46

47 العمل التطّوعّي من متطّوعات الجمعّية

                   3,496,873 اإلجمالّي
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المالحق
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اسم المدّربة م

منيرة الحقيل 1

بسمة بالغنيم 2

نجيبة القنيبط 3

إبتسام الزويد 4

ريم الشافي 5

فيفا المبارك 6

هيام العّقاد 7

أسرار باجبير 8

مغيضة الشّمري 9

لطيفة العزي 10

سميرة الخطيب 11

ثرّيا باقر 12

سامية الطويرقي 13

هند السماعيل 14

فريال الدوسري 15

مشرفات برنامج تثقيف األّم والطفل
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اسم المدّربة م

1 نجيبة حمد القنيبط

منيرة عبدالله الحقيل 2

3 دالل البقمي

عائشة علي الخميس 4

حليمة تحسين الوحيش 5

غادة عبد الله عطا الله 6

7 سيما عبدالرحمن  الخريف

8 أسماء  غازي السعد

9 ميس مازن  الكيالني

منال عبيد النفيعي 10

11 سارة محّمد  السابق

إشراق عبدالعزبز البّسام 12

فايزة نايف العنزي 13

نورة أحمد المزيد 14

بسمة سليمان الشبيلي 15

إيمان عيسى الظفيري 16

جوزاء محّمد العجمي 17

نجالء سحمي العصيمي 18

تهاني عبدالله النزهان 19

حّصة حامد العتيبي 20

إبتسام أبو العيون القحطاني 21

مدّربات برنامج تثقيف األّم والطفل )الدورة الثامنة( 
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دالل حمد الشيحة 22

متعبة زيد الشهري 23

نوال عبدالعزيز الشنيفي 24

أريج جمعان العصيمي 25

عهود شباب العتيبي 26

لولوة عبدالعزيز الميمي 27

عبير عبدالله الجمعة 28

مباركة إبراهيم الدوسري 29

هند عبدالرحمن بن شلهوب 30

شيخة فهد التويم 31

وردة حسين حاوي 32

ليلى إبراهيم الجهوي 33

خديجة إبراهيم الجهوي 34

جبارة إبراهيم الجهوي 35

بسمة مبروك الجيزاني 36

نعمة أحمد الشهراني 37

آمنة حسن هّزازي 38

مزنة مسلط البقمي 39

بسمة فهد بالغنيم 40

تهاني مهدي المالكي 41

ريم شافي الشافي 42

آالء عبدالعزيز المجحدي 43
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اسم المدّربة م

أمينة عبدالله الخضير 44

خلدة صالح  حمدان 45

أريج سعد الغنامي 46

أفنان سليمان الفجر 47

أمجاد عبدالله  السليم 48

إبتسام سليمان الزويد 49

أحالم علي التويجري 50

أسرار محّمد باجبير 51

زهراء علي زيلع 52

نوال عبده شوعي 53

الخنساء الحسين حكمي 54

شذى يوسف كعبي 55

56 سامية عاطي الطويرقي

أفنان محّمد الشرفي 57

هناء محّمد كسناوي 58

سميرة محّمد الخطيب 59

صباح صالح باجحزر 60

دينا فوزي قطب 61

مها محّمد الغباري 62

إنتصار محّمد النذير 63

زهّية حّماد العنزي 64
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غصون عبدالمجيد الطّيار 65

حّصة سعد الجهني 66

نجاة عيد األحمدي 67

نوال صالح  سالم 68

إيمان علي البلوي 69

هيلة فانيس القحطاني 70

منيرة خالد  لزهر 71

سلوى مسعود العامشي 72

لطيفة علي العزي 73

العنود غاطي الرويلي 74

سعاد سعود العيسى 75

ثرّيا باقر الموسى 76

رفيعة أحمد  الغامدي 77
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اسم المدّربة م

1 آالء شويل

أثير سعد الحزيم 2

3 أماني عّباس مالك

أنفال عبدالعزيز أبو عباة 4

أنفال عبد رّب الرضا الحّداد 5

الجازي البازعي 6

7 جيهان رعد

جيهان محسن عثمان 8

ديمة عبدالله العمر 9

ريحانة سعيد عسيري 10

11 الزهراء المطرودي

سارة عمر الدعجاني 12

سهام عبدالله العتيبي 13

شيخة ناصر القحطاني 14

15 صابرين هّزاع الشهري

16 عالية المصيرعي

عفاف عبدالرحمن آل زواد 17

فاطمة باوزير 18

فوزية مغرم الشهري 19

20 لطيفة الحرابي

لولوة أحمد الشبانات 21

مرشدات برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية
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22 ليلى عبدالله األسمري

مرام مفرح مفرح 23

مريم خلف العيادة 24

25 منيرة الماجد

26 منيرة نّواف األزمع

مّي عبدالله العميل 27

مّي محّمد المحيميد 28

ميمونة عبدالرحمن المطرودي 29

نجوى قاروط 30

31 ندى باوزير

نهاد التميمي 32

نور سلمان 33

نور مراد عبدالدايم 34

نورة أبواثنين 35

36 نورة النملة

نورة فهد الذواد 37

38 نوف إبراهيم الوابل

نوف سعد المحسن 39

40 هاجر جرجوبي

هند عبدالكريم الصقر 41

هوازن مناحي الوذياني 42

هياء محمد األكلبي 43
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اسم المدّربة م

هيفاء السعوي 44

45 وفاء ناصر بن جديد

46 نوف السعدون

منيرة حسن سعد البعيجان 47

مضاوي الفوزان 48

آالء ناصر أبوتاكي 49

أسماء بنت محّمد الجاسر 50

51 أسماء علي العنيني الجهني

أفنان عازم الخضر 52

بشرى حمد العامر 53

البندري سعد الشايع 54

البندري عبدالرحمن آل الشيخ 55

56 حّصة سعد الجهني

حنان علي الزهراني 57

حنان علي نجمي 58

حنان فهد الحربي 59

دعاء أحمد الزهيري 60

ريحانة رابح المطيري 61

سهيلة عبدالله عبده  62

63 شفياء محّمد السبيعي

64 فاتن فاضل الزهراني
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فاطمة أحمد القبيشي 65

فاطمة حسن مناجي 66

مالك مشعل العتيبي 67

منيرة خلف الشمري 68

69 موضي نايف السبيعي

ندى علي اليامي 70

نوال عبدالعزيز الحّماد 71

نورة عبد العزيز الشارخ 72

نورة عقيل المطيري 73

74 نورة عيضة الحارثي

نوف نائف العتيبي 75

هنا طلق الحارثي 76

77 لطيفة العليوي

تهاني الحربي 78

79 أشجان المبيريك
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اسم المدّربة م

شاهة أبو إثنين 1

منال النفيعي 2

منيرة القحطاني 3

منال بن جويعد 4

5 بدور المزعور

6 أشجان المبيريك

7 هند المريبض

مدّربات برنامج توعية المجتمع وتثقيفه
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 بدعمكم وتبرعاتكم
نواصل المسيرة

المملکۀ العربیۀ السعودیۀالریاض

/childcareksa
+966 11 494 90 67

5482911524

www.childcare.org .sa

SA 97   2000 0002  6612  1214  9940

SA 58  8000  0203   6080  1212   1211

2 6 6 1 2 1 2 1 4 9 9 4 0

2 0 3 6 0 8 0 1 2 1 2 1 2 1 1
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