
التقرير
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١يناير -٣١ ديسمبر٢٠١٧م
٣ربيع األّول١٤٣٨هـ -١٣ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ





بسم اهلل الرحمن الرحيم





 ) هدفي األّول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجًحا ورائًدا في العالم ، على 

كاّفة األصعدة، وسأعمل معكم  على تحقيق ذلك (
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افتتاحّية
ضمن رؤية مجتمعّية رائدة، صاغت جمعّية رعاية الّطفولة مسيرتها اّلتي تخّطت الّسنوات 
الّسبع، محّققًة أهدافها المرسومة، و متخّطيًة خّطتها الخمسّية األولى إلى خّطة خمسّية 
ارتكزت على أساس راسخ، أثبت نجاح جهوده، ال سّيما حين رآها منصّبًة في خطى  ثانية، 
ا في الحاضر  الوطن لتحقيق رؤية 2030م ، اّلتي جعلت من األمومة و الّطفولة محوًرا هامًّ

و المستقبل.
كيف ال، و مستقبل مملكتنا سُيبنى بسواعد أطفال اليوم؟

لذا، لن تألو جمعّية رعاية الّطفولة جهًدا في سبيل توفير أفضل سبل الّرعاية للّطفولة، مع 
دعم األّمهات الحاضنات بكّل ما يمكن، للوصول لألهداف المنشودة.

 ( لتشمل  الّثقافّي،  و  الفكرّي  و  اإلقليمّي  و  اإلنسانّي  الّتوّسع  طريق  في  الجمعّية  إّن 
ا  المجتمع الحيوّي( في ) الوطن الّطموح( ، فتزهو بأفراد و مؤّسساٍت دعموا جهودها ماّديًّ
الجهود:  تلك  من  لالستفادة  سعوا  المرّبين،  و  األّمهات  من  بفئات  تفخر  كما  ا،  معنويًّ و 

اّطالًعا و تدّرًبا و استفساًرا.
و من هنا تقّدم جزيل الّشكر لكّل الّداعمين ، مفيدين و مستفيدين، لما لهم من شأن عظيم 
بين األمومة و  رائــًدا و عميًقا ما  أن تبقى محّرًكا  الّتنمية لألمام، طامحًة  في دفع عجلة 

الّطفولة في المملكة المعطاء. 

والله من وراء القصد
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كلمة
باهتمام  إليها  ترنو  التي  الجمعية،  الغالية، هي غاية هذه  خدمة قضايا الطفل في بالدنا 

وتعمل من أجل تحقيقها باخالص وجد، سعيا وراء خير هذا الوطن العزيز علينا جميعا.

   من دواعي الفخر لجمعية رعاية الطفولة أن تقدم لكم تقريرها السنوي السابع، متضمنا 
رعته من  لما  التفصيل  ، وفيه شيء من  م  عام 2017  ما قدمته من خدمات خالل  عرضا 
مؤسسات  بعض  مع  شراكات  من  عقدته  وما  والتربوية،  التثقيفية  والنشاطات  البرامج 
المجتمع في مجال رعاية الطفولة، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف واالستشارات، 
وكذلك لتوحيد الجهود الرسمية واألهلية في هذا المجال، مما يتوقع منه أن يعود بالنفع 

الكبير على الصالح العام. 

   وألن الجمعية تأخذ على عاتقها مسئولية نشر الوعي والثقافة في مجال رعاية الطفولة 
بها  قامت  التي  اإلنجازات  بعض  عرض  التقرير  احتوى  فقد  ككل،  والمجتمع  األسرة  داخل 
العالقة،  والندوات ذات  المؤتمرات  المحاضرات في  إلقاء  الشأن مثل،  الجمعية في هذا 
الطفولة كحقوق  حول  المجانية  التوعوية  الدورات  وتقديم  التثقيفية،  المعارض  وإقامة 
الطفل ومهارات التواصل الفعال مع األطفال، ودعم أمهات األطفال المرضى بالسرطان، 
قناة  عبر  والبث  الجوال  عبر  النصية  التربوية  الرسائل  توجيه  على  المواظبة  إلى  إضافة 

اليوتيوب.

الملك  جامعة  مع  بالشراكة  حاليا  تقوم  الجمعية  فإن  العلمية،  المعرفة  دعم  أجل  ومن   
سعود بإجراء دراسة مسحية حول واقع الحضانات في المملكة العربية السعودية، وتهدف 

منها أن تكون نتائجها مرجعا موثوقا لمعرفة احتياجات الحضانات والنهوض بها.   

    كذلك تعتز الجمعية باصدارها دليال إرشاديا لمراكز الطفولة، يتضمن التعريف بالتفاصيل 
ويستطيع  الطفولة،  مراكز  في  توفرها  يجب  التي  والصحية  العلمية  والشروط  الدقيقة 
االسترشاد به الراغبون في إنشاء مراكز للطفولة أو العاملون في مجال تقييم المراكز أو 

غيرهم.

   وفي مجال تقييم الذات وتطوير العمل، فإن الجمعية تقوم حاليا بالشراكة مع برنامج 
والطفل(،  األم  تثقيف  )برنامج  أثر  تقيس  تقيمية  دراسة  بإجراء  الوطني،  األسري  األمان 

الذي تقدمه الجمعية ضمن برامجها. 

أخيرا، 
ال يفوتنا هنا أن نقدم خالص الشكر واالمتنان لجميع أعضاء الجمعية وداعميها الكرام من 
األفراد والشركات والمؤسسات، سواء بأموالهم أو بجهودهم الذاتية وعملهم التطوعي، 

نسأل الله أن يتقبل عملهم الكريم وأن يثيبهم خير الثواب.

 مجلس إدارة الجمعية
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المحتويات
110
211
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13 6

15
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16
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عن الجمعية 

قنوات التواصل االجتماعّي الرؤية والرسالة واألهداف.

الفعالّيات واألنشطة :الداعمون 

الشركاء

تحسين عمل جمعّية  رعاية الطفولة
 و تطويره: 

التقرير في أرقام 

األعضاء والمتطّوعون 
اللجان العاملة

المطبوعات

الهيكل التنظيمّي

أسرتنا 

برامج جمعية رعاية الطفولة لعام 2017م.

اجتماعات جمعّية رعاية الطفولة

زّوار الجمعّية 

مشاريع جمعّية رعاية الطفولة لعام 2017م.

- برنامج تثقيف األّم والطفل .
- برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية .

- المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات.
- مناسبات الجمعّية .

- تفعيل المناسبات الوطنّية والعالمّية.

- تطوير الجهاز التنفيذّي في الجمعّية .
- تحسين بيئة العمل.

- األعضاء المؤّسسون .
- أعضاء مجلس اإلدارة .

- األعضاء ) العاملون، المنتسبون، أعضاء الغد(.
- المتبّرعون.

- المتطّوعون.
- مالحق.

توعية األسرة والمجتمع : 
- الدورات التدريبّية .

- العرض المتنّقل.
- دقيقة من فضلك.

- نحن وأطفالنا .
من  الطفل  تطّور  و  نمّو  لدعم  النّصّية  الرسائل   -

الوالدة حّتى سّن السادسة.  
دراسات وبحوث : 

العربّية  المملكة  فــي  الــحــضــانــات  واقـــع  دراســـة   -
السعودّية، بالشراكة مع جامعة الملك سعود.

األّم  تثقيف  بــرنــامــج  أثــر  )قــيــاس  بحثي  مــشــروع   -
ــان األســـرّي  والــطــفــل، بــالــشــراكــة مــع بــرنــامــج األمــ

الوطنّي (
المؤّلفات والكتب :

إلى  الــوالدة  من   ( المبّكرة  الطفولة  مراكز  دليل   -
6سنوات(.

الحضانة  لمرحلة  الرعاية  مقّدمات  )تدريب  كتاب   -
من الوالدة إلى 3 سنوات ) الّلبنات األولى (.
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أن ينعم جميع أطفال المملكة 

العربّية السعودّية دون أي تمييز- 

ا ومعرفّيًا  بنمّو سليم،  جسديًّ

واجتماعيًا وعاطفّيًا،  في ظروف 

أسرّية وبيئّية مالئمة، تلّبي جميع 

احتياجات الطفولة.
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جمعّية خيرّية مسّجلة في وزارة العمل والتنمية االجتماعّية رقم 594.
أنشئت في عام 1432هـ/2011م، بجهود فردّية، بهدف دعم الطفولة في المملكة العربّية السعودّية،  
وتعتمد في تمويلها على التبّرعات و رسوم العضوّية، وتقدم خدماتها المتنّوعة في مجال رعاية الطفولة 

الممتّدة إلى سّن الثامنة عشرة.

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

احتياجات الطفولة.

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

به، وُيرجع إليه في هذا الشأن.

1-  الرفع من مستوى رعاية الطفل، عن طريق التعامل مع كّل المؤّثرات في نمّوه.

2-  تقديم الدعم التربوّي والتوعوّي لألسرة، ولمقّدمي الرعاية  للطفل.

3-  توعية المجتمع بأهّمّية مرحلة الطفولة، وخصائصها  .

4-  توسيع خدمات الجمعّية، لتصل مختلف مناطق المملكة.

على  واإلشــراف  العامالت،  األّمهات  أطفال  لرعاية  التربوّية  البدائل  إيجاد  دعم    .1
إعدادها بكفاءة وجودة عاليين.

2.  االستفادة من تجارب اآلخرين، واستقطابها.
3.  تكوين بيت خبرة يستعان به لدعم الطفولة .

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

5.  العمل على تأسيس قاعدة بيانات عن احتياجات الطفولة، والخدمات المتاحة لها 
في المملكة، وإتاحة االستفادة منها للباحثين في مجال الطفولة محليًا ودوليًا.

6.  العمل على رفع الوعي لدى األسرة والمجتمع بكيفّية وقاية األطفال من التعّرض 
لألخطار، المخدرات، الخطف، السرقة، االحتيال، حوادث السّيارات، الحرائق،.. وغيرها 

من الحوادث، سواًء داخل المنزل أو خارجه.
7.  العمل على تنمية الموارد المالّية للجمعّية.

8.  االستمرار في العمل على زيادة أعداد األعضاء في الجمعّية.

رؤية الجمعّية

رسالة الجمعّية

أهداف الجمعّية 

األهداف اإلستراتيجّية 

جمعية رعاية الطفولة
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الداعمون
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الشركاء
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التقرير في أرقام

9 اجتماعات ألعضاء 
مجلس اإلدارة

اجتماع الجمعّية العمومّية 
في 16 أبريل 2017م. 

7
مشاريع

2
برامج

1 - برنامج تثقيف األّم والطفل

2 - برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

1- دراسة واقع الحضانات  في المملكة  العربّية السعودّية.
2- تدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة الحضانة ) الّلبنات األولى(.
3- دليل مراكز الطفولة المبّكرة )من الوالدة حّتى 6 سنوات(.

4- توعية األسرة والمجتمع.
5- مشروع )نحن وأطفالنا(.

6- الرسائل النّصّية التوعوّية.
7- مشروع بحثي )قياس أثر برنامج تثقيف األم والطفل بالشراكة 

مع برنامج األمان األسري الوطني (
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- تدريب مدّربات برنامج تثقيف األّم والطفل على )دليل المدّربة ( للنسخة المحّدثة

- مواءمة ومراجعة )دليل المدّربة( لبرنامج تثقيف األّم والطفل - النسخة المحّدثة-  

أواًل برنامج تثقيف األّم والطفل

7
 تدريب المدّربات الوطنّيات لمدّربات األّمهات على 

برنامج تثقيف األّم والطفل

مدربات المدربات

معتمدات للتدريب على برنامج 

تثقيف األّم والطفل

5
مدّربات األّمهات 

المتطّوعات لبرنامج 

تثقيف األّم والطفل

24
مدّربات األّمهات من وزارة 

الصحة بالتعاون مع اللجنة 

الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية 

لبرنامج تثقيف األّم والطفل

20
المتدّربات في 

المجموعة األولى

19
المتدّربات في 

المجموعة الثانية

21
المتدّربات في 

المجموعة الثالثة

ساعة عمل على الدليل عضو في فريق العمل
1518.220
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برنامج تثقيف األّم والطفل لعام 2016- 2017 ) الدورة السادسة (

8 مناطق المناطق اإلدارّية التي ُينّفذ فيها البرنامج

6 شركاء الشركاء في تنفيذ البرنامج

25 مدينة ومحافظة المدينة/ المحافظة التي ُينفذ فيها البرنامج

70 موقًعا مواقع التدريب

ا 532 أمًّ العدد الكّلّي لألّمهات الالتي تدّربن على برنامج التدريب المعرفي، مع أطفالهن

ا 1407 أمًّ العدد الكّلّي لألّمهات

82 مجموعة المجموعات التدريبّية في مناطق إدارّية

التطبيق اإللكترونّي لبرنامج تثقيف األّم والطفل، لعام 2017 م /2018م ) الدورة السابعة(

متابعة جودة  أداء مدّربات ومشرفات تثقيف األّم والطفل )الدورة السادسة (
لعام 2017/2016 م 

1212
 األّمهات المسّجالت

174
المدّربات

99
عدد المواقع

زيارة دعم وإشراف
3666

منطقة ومحافظة مدربة
18
مشرفة

20

مداولة إشرافّية
2018

منطقة ومحافظة مشرفة
36

مدربة
20

ساعة  ورش عمل لتدريب مدّربات المدربات، 
لبرنامج تثقيف األّم والطفل

721
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لعام 2017 / 2018 م  ) الدورة السابعة تحت التنفيذ (

زيارة دعم وإشراف
55

منطقة ومحافظة مدربة
5

مشرفة
1

مداولة إشرافّية

من مؤّسسة )أجف(

55
منطقة ومحافظة مشرفة

5
مدربة

1
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ثانيًا / برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية

46
 مرشدة رضاعة طبيعّية، وفقًا للمنهج 

المعتمد من قبل وزارة الحرس 

الوطنّي، و منّظمة الصّحة العالمّية 

ومنّظمة )اليونيسيف(

41
مناطق ومحافظات مرشدة مدربة قدمن

الدعم لألمهات

5
مرشدات

 لم يقّدمن دعًما 

6

377
دعم أّمهات بشكل مباشر من قبل 

28مرشدات الرضاعة الطبيعية
جلسات أم
4

تقديم استشارات

والرد على التساؤالت
من المملكة العربية السعودّية400

قطر وعمان أم

حمالت توعوّية

)2015م، 2016م، 2017م(

+

• تفعيل المناسبات العالمّية الخاّصة 

بالطفولة، ومن ضمنها اليوم العالمّي 

للرضاعة الطبيعّية

20376
مواقع 

2015 م  4 مواقع

2016 م موقع واحد 

2017 م 3 مواقع

مستفيًدا

 +

طالبات 

جامعة الملك سعود 

8
3

دورة تدريبية 

في 3 مواقع في 

منطقة الرياض 

11
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ثالثًا / المشاريع 
1- مشروع توعية األسرة و المجتمع

قنوات التواصل االجتماعّي

المؤتمرات والندوات 
وورش العمل واللقاءات

تفعيل المناسبات العالمّية 
والوطنّية المرتبطة بالّطفولة.

دورة 

عرًضا متنّقاًل

حلقة

المتابعون 
الصور 

المتابعون 
التغريدات

المتابعون 
اإلعجابات

المتابعون 
المشاهدات 

5.500
667

21.696
327

16.724
16.693

497
55.239

مستفيًدا 

مستفيًدا 

 مشاهدة على
قناة يوتيوب 

المنطقة 
والمحافظات

مشاهدة منذ 
بدء البرنامج

25

13

20

788

474

2.538

1

35216
ج/ دقيقة من فضلك

أ/ الدورات التدريبّية

ب/  العرض المتنّقل

مناسبتان:

1- حفل تثقيف األّم والطفل.

ــدّربـــات  ــمـ الـ اعـــتـــمـــاد  حــفــل   -2
ــج الــدفــعــة  ــخــري الـــوطـــنـــّيـــات، وت
السادسة من مدّربات األّمهات، 

وتدشين مقّر الجمعّية.

المنطقة 
والمحافظات 1

1 1
مشاركة في الندوات والمؤتمرات 

في مدينة الرياض.
فعالّيات6

مستفيًدا  3798
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األعضاء والمتطّوعون 

عضًوا جديًدا
 51

عضًوا لعام 2017 م
 191

تحسين عمل جمعّية رعاية الطفولة وتطويره

  -  برنامج )وّثق( لألرشفة اإللكترونّية.

2- المتطّوعون

ساعة تطّوعّية متطوًعا
259 11.092

القيمة المالّية التقديرّية للعمل 
التطوعّي

2.617.597.23

ساعة تدريبّية 
539

موّظفة
14

دورة تطويرّية للجهاز 
التنفيذّي للجمعّية

37

123

تدشين مقّر الجمعّية  الجديد.4 5
الدليل التنظيمّي واإلجرائّي للجمعّية. التأمين الصّحّي للجهاز التنفيذّي.  67

المطبوعات

طباعة النسخة التجريبّية
من كتاب دليل دعم األّم

لبرنامج تثقيف األم والطفل

2000
نسخة مطبوعة من التقرير

السنوّي السادس لعام2016م 

2000
 نسخة مطبوعة من كتاب

)كنت فأصبحت( للعام الخامس

الشركاءالداعمون

 داعًما
 12

شريًكا
 29
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بتاريخ 19 رجب 1438هـــ، الموافق 16 أبريل 2017 م،  في مسرح جامعة ) دار العلوم(، بحضور أعضاء الجمعّية، وعدد  ●
من الضيوف الممّثلين لمؤّسسات مؤّثرة في مجال الخدمة االجتماعّية، وهي: )الشركة السعودّية للصناعات األساسّية 

)سابك( ، مصرف الراجحي، مؤّسسة عبداللطيف العيسى الخيرّية، مؤّسسة الراجحي اإلنسانّية (، وتّم اعتماد :
الخّطة اإلستراتيجّية الخمسّية الثانية . ●
الدليل التنظيمّي الجديد. ●
الحسابات الختامّية لعام 2016 م . ●
الميزانّية التقديرّية لعام 2017 م . ●

 انعقاد الجمعّية العمومّية الخامسة

اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 
االجتماع األّول: يوم اإلثنين 4ربيع اآلخر 1438هـ، الموافق 2 يناير2017م.

االجتماع الثاني:  يوم اإلثنين 2 جمادى األولى 1438هـ، الموافق 30 يناير 2017م.
االجتماع الثالث: يوم اإلثنين 30 جمادى األولى 1438هـ، الموافق 27 فبراير 2017م.
االجتماع الرابع: يوم  الثالثاء 15 جمادى اآلخرة 1438هـ، الموافق 14 مارس 2017م.

االجتماع الخامس: يوم األحد 27 جمادى اآلخرة 1438هـ، الموافق 26 مارس 2017م.
االجتماع السادس: يوم األربعاء 22 رجب 1348هـ، الموافق 19 أبريل 2017م.

االجتماع السابع: يوم اإلثنين 3 رمضان 1348هـ، الموافق 29 مايو 2017م.
االجتماع الثامن: يوم اإلثنين 12 محّرم  1439هـ، الموافق 2 أكتوبر 2017م.

االجتماع التاسع:  يوم اإلثنين 30 ربيع األّول  1439هـ، الموافق 18 ديسمبر 2017م.
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تختّص هذه اللجنة بمتابعة جميع الشؤون المالّية للجمعّية, سواء من حيث تنمية الموارد المالّية ،أو التسجيل في 
نظام محاسبّي, أو الرقابة على األموال.. إلى إعداد الحسابات الختامّية .

رئيس الّلجنة: األستاذة  نجالء السلطان
مقّرر الّلجنة : المحاسبة 

مهاّم اللجنة:
متابعة حسابات الجمعّية, ابتداًء من التسجيل في السجاّلت المحاسبّية لكّل حدث مالّي  في الجمعّية, حّتى 1. 

إعداد الحسابات الختامّية في آخر يوم من السنة المالّية, وذلك باّتباع السياسات المحاسبّية المتعارف عليها، 
والمقبولة قبواًل عاّمًا.

الجمعّية 2.  تنوي  التي  العملّيات واألنشطة  تلّخص كّل  التقديرّية, ضمن وثيقة  الموازنة  إعداد  اإلشراف على 
القيام بها، لمّدة زمنّية محّددة, بحيث تصبح هذه الوثيقة برنامج عمل للجمعّية خالل الفترة المحّددة، وهي 
ترجمة واضحة عن التخطيط والسياسات المستقبلّية الموضوعة بناء على خبرة الماضي، والطاقة االستيعابّية 
و  الداخلّية  الماّدّية   الظروف  بكّل  يتعّلق  فيما  المستقبلّية  التنّبؤات  و  لها،  المتوافرة  والموارد  للجمعّية, 

الخارجّية  ، و ذلك بحصر كّل اإليرادات والمصروفات المتوّقعة.
ُأنجز فعلّيًا بما هو متوّقع, على أن تقوم اإلدارة 3.  أداة رقابة، تحاول مقارنة ما  التقديرّية  الموازنة  استخدام 

بتحليل أّي خلل، واّتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ذلك، مع تشجيع النواحي اإليجابّية.
اعتماد الخيارات االستثمارّية اآلمنة للجمعّية, لتستثمر الفائض من النقد لديها، بعد موافقة مجلس اإلدارة.4. 
تنمية الموارد المالّية للجمعّية.5. 

األعضاء:
معالي د.: فهد بالغنيم  ●
األستاذة: رائدة أبو نّيان ●
األستاذة: نادية العنقري  ●

عملت الجمعّية على تفعيل الّلجان العاملة بها، من خالل وضع خطط عمل وأهداف ومشاريع لكّل لجنة، والّسير 
وفقها، وعرض أعمال كّل لجنة على مجلس اإلدارة، كّل ثالثة أشهر.

أّوأًل:  اللجنة المالّية

أّواًل
اللجنة المالّية

لجنة البرامج
والمشاريع. اللجنة العلمّية

لجنة اإلعالم
والعالقات

العاّمة

ثالثًا رابعًاثانيًا
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الجمعّية, في صور  تنتجها  التي  والتثقيفّية  العلمّية  المواّد  والفّنّي على  العلمّي  باإلشراف  اللجنة  تختّص هذه 
مشاريع أو مطبوعات أو محاضرات، تتعّلق برعاية الطفولة.

رئيسة اللجنة: الدكتورة مها المنيف.
مقرر اللجنة : منسقة المشاريع 

األعضاء: األستاذة منيرة الحقيل.

تختّص هذه اللجنة بإعداد وتنظيم برامج الجمعّية و مشاريعها، وذلك من خالل إدارة الموارد التي تمّكن الجمعّية 
من إنجاز المشاريع, مع مراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة.

رئيسة اللجنة: األستاذة الجوهرة العجاجي.
مقّرر اللجنة : مديرة البرامج.

األعضاء:
األستاذة منيرة القنيبط. ●
األستاذة منيرة الحقيل. ●
األستاذة بسمة بالغنيم. ●

مهاّم اللجنة:
وضع المعايير المطلوب توافرها فيما ُيطرح من برامج ومشاريع ودراسات وغيرها.1. 
مراجعة المشاريع والبرامج والدراسات المقترحة، وفحصها ، وإبداء الملحوظات حولها.2. 
قبل 3.  العلمّية  الناحية  من  لتقويمها  مختّصة،  جهات  إلى  المقترحة  والمشاريع  والبرامج  الــدراســات  تحويل 

اعتمادها.
إعداد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات الحوارّية، لما يهّم مجاالت الجمعّية.4. 
إصدار المطبوعات العلمّية التثقيفّية ذات العالقة بالطفولة.5. 
اإلشراف الفّنّي، والتدقيق، ومتابعة تنفيذ ما أجيز من الدراسات والبحوث وفق الخطة المقّررة.6. 

مهاّم اللجنة:
العمل على إعداد المقترح ألّي مشروع جديد ،ودراسة إمكان تحقيقه.1. 
تكوين فريق عمل المشروع من لجنة البرامج والمشاريع، واألقسام التنفيذّية في 2. 

تنفيذ  في  الشراكات  لتعزيز  التخصص،  نفس  في  األخرى  الجمعّيات  أو  الجمعّية 
المشاريع الوطنّية الخاّصة بالطفولة.

عقد اجتماعات دورّية للخروج بالتصّور األفضل للمشروع.3. 
وضع خّطة عمل بجدول زمنّي محّدد, تشمل جميع األنشطة المطلوبة لتحقيق 4. 

المشروع.
إعداد ميزانّية المشروع.5. 
وضع المعايير والمؤّشرات الالزمة لمتابعة المشروع و تقويمه.6. 
إدارة المشروع من خالل فريق العمل، بالتعاون مع الجهات المعنّية بإنجازه.7. 
متابعة المشروع و تقويمه  دورّيًا.8. 
تطوير المشروع بعد ثبوت جدواه،  ليصبح أحد البرامج الرئيسة للجمعّية.9. 

10. تنمية الموارد المالّية لّلجنة.

ثانيًا:  اللجنة العلمّية:

ثالثًا:  لجنة البرامج والمشاريع:
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تمّثل لجنة العالقات العاّمة واإلعالم المحور الرئيس إلبراز دور جمعّية رعاية الطفولة في المجتمع, وفي شّتى 
البرامج والنشرات اإلعالمّية، واإلشراف على أنشطة  القطاعات الحكومّية واألهلّية والتعليمّية، وذلك بإعداد 

العالقات العاّمة، ومّد جسور الترابط والتواصل مع الجميع.

رئيسة الّلجنة: الدكتورة عزيزة المانع.
مقرر الّلجنة : مديرة العالقات العاّمة واإلعالم.

األعضاء:
األستاذة منيرة القنيبط. ●
األستاذة  منيرة الحقيل. ●
األستاذة شيرين الوّراق ●

مهاّم اللجنة:
التعريف بجمعّية رعاية الطفولة عبر وسائل اإلعالم المرئّية والمقروءة, وإبراز دورها وأنشطتها وأهّمّيتها في 1. 

المجتمع.
ربط الجمعّية بالمجتمع, والّتعريف باألشخاص المؤّثرين في الجمعّية.2. 
المشاركة بتوثيق كّل ما تقوم به الجمعّية من أنشطة.3. 
إقامة المناسبات المصاحبة لنشاط الجمعّية.4. 
إعداد التغطية اإلعالمّية لجميع فعالّيات الجمعّية.5. 
اإلشراف على موقع الجمعّية اإللكترونّي ،وتطويره.6. 
إعداد البرامج والنشرات اإلعالمّية لتعريف أفراد المجتمع بالخدمات التي تقّدمها الجمعّية.7. 
اإلعداد للمشاركة في المعارض المتخّصصة في مجال رعاية الطفولة.8. 
عقد الشراكات، وتوثيق العالقات مع الجامعات والجهات العلمّية في مجال البحوث والدراسات.9. 

10. تنمية الموارد المالّية للجمعّية.

رابعًا:  لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة:



 الهيكل التنظيمّي لجمعّية رعاية
الطفولة
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مجلس إدارة الجمعية

مديرة الجمعية

الحوكمة

السكرتارية

إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

إدارة المشاريعإدارة البرامج

قسم 
برامج 
تثقيف 

األم 
والطفل

قسم 
الدراسات 
والتخطيط

قسم 
المتابعة 
والتقويم

قسم 
الموارد 
البشرية

قسم 
المالية

قسم 
الخدمات 
المساندة

قسم برامج 
توعية 

وتثقيف 
المجتمع

إدارة الشؤون اإلدارية 
والمالية

السكرتارية السكرتارية
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البرامجالبرامج
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هو برنامج مّجانّي، موّجه لألّمهات والمعنّيات بتقديم الرعاية للطفل في عمر)3-9( سنوات ,ُيطّبق مّرة واحدة 
ا، على مدار 25 أسبوعًا. أسبوعيًّ

أهداف البرنامج 
تمكين األّمهات والمعنّيات برعاية األطفال من أداء أدوارهّن بشكل أكثر فعالّية.1. 
تحسين مستوى العالقات، وزيادة الروابط، وخفض مستوى العنف داخل األسرة.2. 
تعزيز ثقة األّم بنفسها ,ودعمها لتفعيل قدراتها في خدمة نفسها وأسرتها ومجتمعها.3. 
ا.4.  ا, ونفسيًّ ا, وعقليًّ إكساب األّم المهارات الالزمة لتنشئة األطفال في بيئة معّززة لنمّو الطفل السليم, جسديًّ
إكساب الطفل المهارات المعرفّية األساسّية التي تسبق دخوله المدرسة.5. 

ويتكّون البرنامج من جزأين:

دعم األّم :
ُيعنى هذا الجزء  بدعم األّم  في رعاية أطفالها، من عمر 3 إلى 9 سنوات، وإكسابها مهارات التواصل والتفاعل 
التربوّي مع األطفال, وحمايتهم من األخطار, والمحافظة على صّحتهم, ودعم جوانب نمّوهم وتطّورهم، ويتناول 

25 موضوًعا على مدى 25 أسبوًعا- كالتالي :

أّواًل / برنامج تثقيف األّم والطفل



موضوع الجلسة رقم األسبوع

اللقاء التعريفّي األسبوع األّول

تنمية الطفل ودور البيئة الداعمة األسبوع الثاني

دور األسرة في تطّور الطفل واألساليب الوالدّية األسبوع الثالث

تطّور األطفال الجسدّي األسبوع الرابع

تطّور األطفال المعرفّي األسبوع الخامس

تطّور األطفال العاطفّي األسبوع السادس

تطّور األطفال االجتماعّي األسبوع السابع

التربية الجنسّية األسبوع الثامن

أهّمّية اللعب، وإسهامه في التطّور األسبوع التاسع

تعليم المسؤولّية لألطفال األسبوع العاشر

التدريب على استعمال )الحّمام( األسبوع الحادي عشر

االستماع لألطفال األسبوع الثاني عشر

التعبير عن نفسك لألطفال األسبوع الثالث عشر

غرس الّسلوكات اإليجابّية األسبوع الرابع عشر

تعديل السلوك غير المرغوب )1( األسبوع الخامس عشر

تعديل السلوك غير المرغوب )2( األسبوع السادس عشر

األساليب التشاورّية لحّل النزاع األسبوع السابع عشر

الغذاء الصّحّي المتوازن األسبوع الثامن عشر

الصّحة والرعاية الصّحّية األسبوع التاسع عشر

منع الحوادث األسبوع العشرون

أثر العالقات بين المدرسة واألسرة  والمجتمع، في تطّور الطفل األسبوع الحادي العشرون

المرأة )1( كونك امرأة األسبوع الثاني العشرون

المرأة )2( حقوق المرأة األسبوع الثالث العشرون

المرأة )3( الصّحة اإلنجابّية األسبوع الرابع العشرون

اللقاء الختامّي  األسبوع الخامس العشرون
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إكساب الطفل المهارات األساسّية للتعّلم، ويطلق عليه )برنامج التدريب المعرفّي(، ويقتصر تطبيقه على األّمهات 
الالتي لديهّن أطفال في سّن الخامسة، حيث يتدّربن على أفضل األساليب إلكساب األطفال المهارات المعرفّية 
األساسّية التي يحتاجونها في هذه المرحلة، ومن ثم يطّبقنه مع أطفالهّن في المنزل، لتنمية المهارات األساسّية 

التي تسبق دخولهم المدرسة، إذ ُيعّد من البرامج التعويضّية لألطفال اّلذين لم يلتحقوا برياض األطفال.  
محتويات برنامج التدريب المعرفّي:

خمسة وعشرون كتّيًبا   ●
ثماني قصص  ●
ألوان خشبّية، مسطرة، صمغ، عشرين  قطعة من األشكال  ● مقلمة تحتوي على )قلم، ممحاة، مبراة، مقّص، 

الهندسّية(.

1. توفير مقّر للتدريب خالل 25 جلسة تدريبّية.
التي تسبق دخوله  المهارات األساسّية  الخامسة على تنمية  الاّلزمة لتدريب كّل طفل في سّن  2. توفير األدوات 

المدرسة، وتتكّون من:
أ - 25 كتّيبًا، كّل كتّيب يتراوح بين )25 - 30( صفحة.  

ب - 8 قصص.  
ت - عشرين قطعة من األشكال الهندسّية.   

ث - حقيبة.  
من  قطعة  عشرين  صمغ،  مسطرة،  خشبّية،  ألوان  مقّص،  مبراة،  ممحاة،  )قلم،  على  تحتوي  مقلمة  ج -    

األشكال الهندسّية(.  

3. تتوّلى الجمعّية اإلشراف على أداء المدّربة.
4. تقّدم الجمعّية خدمات مساندة عند الحاجة، مثل:

- توفير جليسة تشرف على أطفال األّمهات، خالل التحاقهّن بالبرنامج، متى اقتضت الحاجة.  
- توفير حقيبة لجليسة األطفال، تحتوي على ألعاب تعليمّية ترفيهّية الستخدام األطفال.  

- توفير دليل إرشادّي لجليسة األطفال، يهدف إلى تطبيق اإلرشادات التربوّية المرفقة،  
  الخاّصة بالتعامل مع األطفال، وتنظيم البيئة بما يضمن سالمتهم.

5. تحصل األّم على شهادة معتمدة من جمعّية رعاية الطفولة، على أن تكون قد حضرت %80 من ساعات البرنامج، 
أي ما ال يقّل عن 21 جلسة.

التدريب المعرفّي : 

تقّدم الجمعّية خدمات مّجانّية في أثناء تطبيق البرنامج، وتتلّخص في التالي :
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1 - مواءمة ومراجعة النسخة المحّدثة  لدليل المدّربة لبرنامج تثقيف  األّم والطفل: 
استقطبت جمعّية رعاية الطفولة النسخة المحّدثة لدليل المدّربة لبرنامج دعم األّم، عام 2015 م،  وُترجم الدليل 
من اللغة اإلنجليزّية إلى اللغة العربّية، مع المراجعة والمواءمة بما يناسب  بيئة المملكة العربّية السعودّية،  بوساطة 
فريق عمل )خبيرات في الطفولة، ومدّربات برنامج تثقيف األّم والطفل(. واعُتمدت النسخة المحّدثة التجريبّية عام 

2017 م، وُطّبقت في العام الحالي )2017/ 2018(. ) الدورة السابعة(

2 - تدريب 60 مدّربة على النسخة المحّدثة لدليل المدّربة لبرنامج تثقيف األّم والطفل:
لمدة  والطفل،  األّم  تثقيف  لبرنامج  المدّربة  لدليل  المحّدثة  النسخة  على  المدّربات  تدريب  دورة  الجمعّية  أقامت 
خمسة أّيام، واستهدفت )60( مدّربة في مركز االستشارات األسرّية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، على ثالث 

مجموعات .
- المجموعة األولى: تدريب )20( مدّربة، من تاريخ 12 إلى 16 مارس2017م. 

- المجموعة الثانية: تدريب )19( مدّربة في مركز االستشارات األسرّية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

ألهّمّية  تطوير برنامج تثقيف األّم والطفل، وتحقيقُا  ألهداف الجمعّية، تّم ما يلي:

ساعات العمل على الدليل فريق العمل

18.220 ساعة 10

ساعات العمل على الدليل فريق العمل

6 وزارة التعليم
4 وزارة العمل والتنمية االجتماعّية
3 جمعّية الملك عبدالعزيز )عون ( ببريدة
1 جمعّية النهضة
6 جمعّية رعاية الطفولة

عدد المتدربات الجهة الشريكة

2 وزارة التعليم
13 وزارة العمل والتنمية االجتماعّية
4 برنامج األمان األسرّي الوطنّي

- المجموعة الثالثة: تدريب )20( مدّربة في مقّر جامعة  دار العلوم.  

عدد المتدربات الجهة التابعة لها

7 وزارة العمل والتنمية االجتماعّية

9 وزارة التعليم

3 برنامج األمان األسرّي الوطنّي

1 جمعّية النهضة
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عدد الساعات عدد المدربات

80 ساعة 8

مقّر إقامة الدورة عدد الساعات عنوان الدورات التدريبّية م

جامعة دار العلوم 

4 ساعات المهارات الفّعالة لمدّربي المدّربين 1
ورش العمل لتطبيق األساليب التدريبّية ومراجعة المحتوى

21  ساعة

بناء السالم 2
التطّور 3

النّية واألثر، حماية الطفل 4
التعاطف واحترام االختالفات 5

العنف األسرّي 6
دورة تدريبّية العتماد المدّربات

معهد اإلدارة العاّمة 15 ساعة دورة إعداد مدّرب معتمد 7

مركز  في  والطفل،  األّم  تثقيف  مدّربات  لبرنامج  )أجف(  مؤّسسة  من  الوطنّيات  المدّربات  مدّربات  تدريب   -  1
االستشارات األسرّية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، لمّدة 10 أّيام.

2 -  تدريب مدّربات المدّربات، وذلك من خالل التطبيق العملّي لعدد من الورش.

تدريب مدّربات المدّربات
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3-  توّلت المدّربات الوطنّيات تدريب 23 مدّربة على برنامج تثقيف األّم والطفل، من وزارة الصحة بالتعاون مع 
اللجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية، و 6 متطّوعات، وذلك من 10 أكتوبر إلى 26 أكتوبر 2017 م، لمّدة )10( أّيام. 

4-  اعتمدت الجمعّية ) 7 ( مدّربات وطنّيات لتدريب مدّربات األّمهات لبرنامج تثقيف األّم والطفل .

الجهة التابعة لها المنطقة اإلدارّية عدد 
المدّربات

6 متدّربات من اللجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية 5 
متطّوعات منطقة الرياض 11

6 متدّربات من اللجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية متطّوعة 
واحدة المنطقة الشرقّية 7

اللجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية

منطقة القصيم 1
منطقة المدينة المنّورة 3
منطقة مّكة المكّرمة 1

منطقة الجوف 1
منطقة عسير 2
منطقة جازان 1
منطقة تبوك 2

اسم المدّربة الجهة التابعة لها

منيرة بنت عبدالله الحقيل
بسمة بنت فهد بالغنيم
نجيبة بنت حمد القنيبط

متطّوعات جمعّية رعاية الطفولة

هند بنت عبدالله السماعيل
فريال بنت خالد الدوسري منسوبات جمعّية رعاية الطفولة

إبتسام بنت سليمان الزويد
أمجاد بنت عبدالله السليم

جمعّية الملك عبدالعزيز )عون( في بريدة
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5- عقد برنامج تدريبّي لمدّربات المدّربات الوطنّيات المعتمدات من الجمعّية، من خالل زيارة خبيرة من مؤّسسة 
)أجف(،و هي الخبيرة )سونا هنوز(، بهدف تطويرأساليب اإلشراف والدعم للمدّربات، لمّدة سّتة  أّيام: 

 - برنامج تدريبّي لمّدة 3 أّيام.
- تطبيق عملّي لمّدة ثالثة أّيام. 

المدينة الجهة اسم المدربة الجهة اسم المشرفة

الرياض

جمعّية رعاية 
الطفولة

منيرة الحقيل

جمعّية رعاية 
الطفولة

فريال الدوسري

أسماء السعد منيرة الحقيل

ميس الكيالني بسمة بالغنيم

بدور الشهراني هند السماعيل

اللجنة الوطنّية 
لتعزيز الصّحة 

النفسّية

غادة عطاالله نجيبة القنيبط



 ضبط جودة عمل برنامج تثقيف األّم والطفل
) الدورة السادسة(
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أ . الزيارات اإلشرافّية:
تلتزم كّل من الجمعّية والمدّربات بتحسين أدائهّن الذاتّي، وتحسين جودة البرنامج عموًما.  و ُتعّد  استمارات تقويم 
القصوى،  أّما األهّمّية  للتحسين.   تنّفذ خطط  أدّلة واضحة ومعايير مالئمة، و  ُتبنى على  منتظمة لكّل مدّربة، 
فتكون لمخَرجات البرنامج على األّمهات، بحيث تسهم في تحقيق األهداف العاّمة للبرنامج، و ذلك ضمن زيارتين 
زيارة ثالثة لمن تحتاج من المدّربات، وُيسّجل ذلك في  استمارة متابعة األداء، ضمن  إشرافّيتين لكّل مدّربة، و 

المعايير التالية:
- التقّيد بآلّيات وضوابط تنفيذ البرنامج.  

- التمّكن من الماّدة العلمّية.  
- التمّكن من قيادة المجموعة.  

- التمّكن من تطبيق برنامج التدريب المعرفّي.  
- التقّيد بالجدول الزمنّي للبرنامج.  

- أعداد األّمهات الملتحقات.  

ب . المداولة اإلشرافّية:
هي اجتماع ثنائّي بين إدارة البرنامج والمشرفة على مدّربات األّمهات، لمناقشة استمارة مالحظة أداء كّل مدّربة 
لبرنامج تثقيف األّم والطفل، ويعقد في الجمعّية، وبناًء على هذه المداولة، ٌتعَتمد المدّربة،ّ أو تمنح فرصة للتطوير، 

أو ُتستبدل.

مداوالت إشرافّية  عدد المدّربات الجهة اإلشرافّية عدد المشرفات العام

20 66
وزارة التعليم .

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية.

جمعّية رعاية الطفولة.

36 2017-2016

المناطق 
والمحافظات

عدد المداوالت 
اإلشرافّية

عدد الزيارات 
اإلشرافّية

عدد المشرفات الجهات

الرياض، شقراء، 
األفالج،  روضة 
سدير، الدلم، 

الدمام،  األحساء، 
الطائف- جّدة، مّكة، 

المدينة المنّورة، 
عنيزة، بريدة، خميس 
مشيط، صبيا، جازان، 
صامطة، العارضة، 

القرّيات، وادي 
الدواسر 

20 36 18

وزارة العمل 
والتنمية االجتماعّية

وزارة التعليم
جمعّية رعاية 

الطفولة
جمعّية الملك 
عبدالعزيز )عون(



استخدام التقنية )التطبيق اإللكترونّي( 
لمتابعة المدّربات والمتدّربات عن بعد 
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تماشيًا مع الثورة المعلوماتّية والتقنية، ارتأت جمعّية رعاية الطفولة استحداث التطبيق اإللكترونّي لبرنامج تثقيف 
األّم والطفل في عام 2017م، وذلك لتطوير العمل ومتابعته وحفظه، وتسهيل التواصل بين المدّربات واألّمهات 

المتدّربات، حيث يسهم التطبيق في اآلتي:
- تسجيل حضور وانصراف األّمهات المتدّربات.

- إعداد الجدول الزمنّي.
-  تحديد وقت بدء التطبيق.

- إظهار المواقع المتاحة.
- تزويد الجمعّية بإحصائّيات البرنامج.

- إعداد تقارير دورّية عن الجهات الشريكة.
- إضافة أّي متطّلبات تزيد من فعالّية متابعة جودة البرنامج، وسهولة وصوله للمستفيدات، حسب رؤية الجمعّية.

ويحّمل التطبيق عن طريق األجهزة الذكّية ) أندرويد + أيفون ( مّجانًا.

شركاء الجمعّية في تطبيق البرنامج لعام 2016 -2017م ) الدورة السادسة(

المجموعات

العدد الكّلّي 
لألّمهات 

الملتحقات 
بالبرنامج

العدد 
الكّلّي 

ألّمهات 
التدريب 
المعرفّي

الموقع التدريبّي المدينة/ 
المحافظة الشركاء المنطقة 

اإلدارّية

1 18 2 جامعة  دار العلوم الرياض

وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعّية

الرياض

1 16 6 مركز  التنمية االجتماعّية شقراء

1 23 8 مدرسة إبراهيم الخراشي 
لتحفيظ القرآن

الرياض

1 10 0 مدارس دار العلوم
1 12 3 لجنة المصيف
2 38 13 مركزطويق
1 28 7 مكتب اإلشراف
2 28 14 دار الفتوى في الّندوة
1 31 5 دار الحضانة االجتماعّية
1 24 11 دار أّم حبيبة بنت جحش

1 16 9 جمعّية األطفال 
المعاقين

1 34 14 روضة الزهور
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1 25 4 مركز التنمية االجتماعّية 
سدير

الرياض

الرياض

1 18 6 روضة أطفال جالجل اللجنة 
االجتماعّية

1 17 8 مركزالتنمية االجتماعّية
الدلم

1 16 7 ثانوية نعجان

1 16 3 مركز التنمية االجتماعّية األفالج

1 7 2 مركز النشاط االجتماعّي وادي 
الدواسر

1 12 3 مدارس األوائل، حّي الربوة

الرياض وزارة التعليم
1 20 2 ابتدائّية الرّواد، حّي الروابي

1 6 2 لجنة التنمية االجتماعّية 
األهلّية

1 17 5 نادي حّي االزدهار

1 15 3 نادي أّم حبيبة ، خشم العان

الرياض
اآلمان األسرّي 

الوطنّي

1 14 10 مركز انطالق وطموح شارع 
التخّصصّي

1 7 4 مدارس الرياض األهلّية قسم 
رياض األطفال

1 11 7 دار ابن باز مدينة الملك 
عبدالعزيزالسكنّية

1 18 4 مدارس خولة بنت ثعلبة 
مدينة األمير بدر السكنّية

1 8 4 مدرسة أّم كلثوم مدينة 
األمير بدر السكنّية

1 20 7 جمعية النهضة جمعّية النهضة

1 10 4 جامعة الملك سعود

الرياض جمعّية رعاية 
الطفولة

1 8 3 مدارس تاالت

1 15 5 مركز إفادة لمتالزمة داون

1 22 8 دار أّم النجباء لتحفيظ  القرآن

1 11 5 مدارس رياض اإلنطالقة

2 37 4 مركز التنمية االجتماعّية الدّمام وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعّية

الشرقّية

2 40 12 مركز التنمية االجتماعّية األحساء

1 21 11 حّي عبدالله فؤاد، نادي 
مدرسة الحّي

الدّمام 1وزارة التعليم 26 9 مركز  الحّي المتعّلم

1 19 4 ابتدائية مجّمع األمير الجلوي
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1 23 5 نادي الحّي بالمتوسطة 
األولى في العيون

األحساء وزارة التعليم
الشرقّية

1 21 0 مكتب اإلشراف التربوّي 
بالمبرز

1 14 4 حّي الرقيقة، المركز الرابع في 
الهفوف

1 11 5 جمعّية فتاة األحساء األحساء جمعّية رعاية 
الطفولة

1 12 4
مركز التنمية االجتماعّية الطائف وزارة العمل 

والتنمية 
االجتماعّية

مّكة 
المكّرمة

1 28 15 الروضة السادسة

مّكة

وزارة التعليم

1 13 0 روضة غراس اإلبداع األهلّية

1 23 2 روضة أكاديمّية الطفولة 
األهلّية

1 12 7 نادي الحّي في االبتدائّية 
التاسعة واألربعين غرب مّكة

1 16 8 الروضة الثامنة عشرة

1 20 14 حّي المروة، الروضة العاشرة
جّدة

1 22 7 إدارة رياض األطفال

1 10 4 المركز العلمّي الطائف

1 10 6
مبنى برنامج األمان األسرّي، 
العيادات التخصّصّية ، شارع 

فلسطين
جّدة اآلمان األسرّي

3 45 20
مركز التنمية االجتماعّية فرع 

الخالدّية
المدينة 
المنّورة

وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعّية المدينة 

1المنّورة 9 ______ ثانوية تعليم الكبار برناج اآلمان 
2األسرّي الوطنّي 11 5 جمعّية واعي ، حراء الشرقية

2 52 17
مركز التنمية االجتماعّية خميس 

مشيط
وزارة العمل 

والتنمية 
االجتماعّية عسير

1 21 9 االبتدائّية السابعة، طريق 
المدينة العسكرّية

وزارة التعليم

1 17 7 مركز التنمية االجتماعّية عنيزة وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعّية 1القصيم 14 4 مركز التنمية االجتماعّية

بريدة
3 69 22 جمعّية الملك عبدالعزيز جمعّية الملك 

عبدالعزيز )عون(



39 2017التقرير السنوّي السابع لجمعّية رعاية الطفولة      -                   م

العدد 
الكّلّي 

لألّمهات 
الملتحقات 

بالبرنامج

العدد 
الكّلّي 

ألّمهات 
التدريب 
المعرفّي

الموقع التدريبّي المدينة/ 
المحافظة الشركاء المنطقة 

اإلدارّية م

6 15 مدارس اآلفاق

الرياض

متطوعات جمعية 
رعاية الطفولة 

منطقة 
الرياض

1

4 26 جامعة دار العلوم 2

5 20 مدارس خطوات الطفولة 3

11 21 مدارس الرياض 4

8 22 مدارس الملك فيصل 5

0 26 مكتب اإلشراف االجتماعّي النسائّي 6

8 29 مدارس التربية اإلسالمّية 7

9 25 مدارس تاالت 8

7 30 جامعة الملك سعود 9

7 30 مدارس الجودة  10

9 26 مدارس غراس األخالق

وزارة التعليم 

11

5 40 الروضة الخامسة 12

2 26 أريس 13

8 19 لجنة التنمية االجتماعّية

اللجنة الوطنّية لتعزيز 

14

6 17 مركز تنمية اإلنسان 15

6 19 دار خولة 16

7 26 مدارس التربية النموذجّية 17

4 13 اللجنة الوطنّية لتعزيز الصّحة النفسّية موّظفات جمعّية رعاية 
الطفولة 

18

6 27 دار الحضانة االجتماعّية 19

6 21 نادي مدرسة أّم حبيبة التابع للحرس الوطنّي

األمان األسرّي الوطنّي

20

6 21 مستشفى الملك عبدالله  21

9 14 عيادة 101 بمدينة الملك عبدالعزيز الطّبّية 22

2 22 مركز التدريب الرابع بالعوالي

مّكة

وزارة التعليم 

منطقة 
مّكة 

المكّرمة

23

 8 روضة أكاديمّية الطفولة األمان األسرّي الوطنّي 24

5 21 مركز وملتقى زادي للتدريب

وزارة التعليم 

25

2 18 المركز العلمّي في الطائف الطائف 26

10 21 إسكان قوى األمن الداخلّي )الروضة العاشرة(
جّدة

27

 30 نادي الحّي ) الثانوّية 75( 28

شركاء الجمعّية في تطبيق البرنامج لعام 2017- 2018م ) الدورة 
السابعة ( ما زال تطبيق البرنامج جارًيا
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2 21 نادي التمّيز - متوسطة 29 - الهجرة

المدينة 
المنورة 

اللجنة الوطنّية لتعزيز 
الصّحة النفسّية 

منطقة 
المدينة 
المنّورة

29

5 16 نادي الحياة 30

6 14 المدرسة 39
متطوعات جمعية 

رعاية الطفولة
31

6 10 جمعّية واعي  األمان األسرّي الوطنّي 23

8 27 مركز التنمية اإلجتماعية العارضة
وزارة التعليم

منطقة 
جازان

33

5 13 االبتدائية السابعة جازان 34

0 24 مدارس نادي الحّي في إسكان رمادة أحد 
مسارحة

اللجنة الوطنّية لتعزيز 
الصّحة النفسّية 

35

4 21 نادي الحّي في المتوسطة السابعة خميس 
مشيط

وزارة التعليم 

منطقة 
عسير

36

10 24 مركز التدريب الثقافّي بيشة
اللجنة الوطنّية لتعزيز 

الصّحة النفسّية 

37

10 14 مستشفى خميس مشيط للوالدة واألطفال خميس 
مشيط

38

21 24 الروضة الخامسة عشرة في أبها أبها وزارة التعليم 39

0 24 نادي الحّي في المتوّسطة األولى بالعيون األحساء وزارة التعليم 

المنطقة 
الشرقّية

40

7 18 مركز الحّي المتعّلم الدّمام

وزارة التعليم 

41

10 15 ابتدائّية مجّمع األمير جلوي بن عبد العزيز القطيف 42

7 13 جمعّية عطاء الخير الخبر 43

3 17 جمعّية سيهات للخدمات االجتماعّية -المركز 
النسائّي

سيهات اللجنة الوطنية لتعزيز 
الصّحة النفسّية

44

0 30
جمعّية سيهات للخدمات االجتماعّية -المركز 

النسائّي
45

5 26 التعليم المستمر بمستشفى الصحة النفسية الهفوف 46

0 16 االبتدائّية التاسعة عشرة
الحدود 
الشمالّية وزارة التعليم 

منطقة 
الحدود 
الشمالّية

47

4 30 مركز الجوف التخّصصّي سكاكا

اللجنة الوطنّية لتعزيز 
الصّحة النفسّية 

منطقة 
الجوف

48

8 16 جمعّية ميثاق للتنمية األسرّية ضباء منطقة 
تبوك

49

5 24 جمعّية رائدة محافظة 
البدائع

منطقة 
القصيم

50

7 26 جمعّية الملك عبدالعزيز ) عون (

بريدة جمعية الملك 
عبدالعزيز عون 

51

6 30 جمعّية الملك عبدالعزيز ) عون ( 52

5 19 جمعّية الملك عبدالعزيز ) عون ( 53

4 22 بصمة فتاة

بريدة متعاونات جمعّية رعاية 
الطفولة 

54

7 26 دار البرهان النسائّية لتحفيظ القران 55

5 27 المتوّسطة السابعة والعشرون 56

5 26 تمهيدي رعاية الموهبة 57

7 30 تمهيدي آثال القصيم 58

8 26 دار الهدى لتحفيظ القرآن 59
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عدد األّمهات الملتحقات بالّدورة الّسادسة، في المحافظات والمناطق اإلدارّية 2016 - 2017م 

عدد األّمهات الملتحقات بالّدورة الّسابعة، في المحافظات و المناطق اإلدارّية 2017 - 2018م

عدد األّمهات عددالمناطق والمحافظات المنطقة اإلدارّية  م

595 6 الرياض 1

212 2 الشرقّية 2

166 3 مّكة المكّرمة 3

65 1 المدينة المنّورة 4

73 1 عسير 5

169 2 القصيم 6

106 4 جازان 7

27 1 الجوف 8

1.413 20 المجموع

عدد األّمهات عددالمناطق والمحافظات المنطقة اإلدارّية  م

494 1 الرياض 1

120 3 مّكة المكّرمة 2

61 1 المدينة المنّورة 3

64 3 جازان 4

83 3 عسير 5

143 6 الشرقّية 6

16 1 الحدود الشمالّية 7

30 1 الجوف 8

16 1 تبوك 9

256 2 القصيم 10

1.283 22 المجموع



تبوك

المدينة

مكة

عسير

جازان

الحدود 
الشمالية

القصيم

الرياض

الشرقية

الجوف
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خريطة توضح المناطق اإلدارية
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ثانيًا / برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية
تمّثل الرضاعة الطبيعّية الحّق األّول من حقوق الطفل بعد والدته، والتي نّص عليها ديننا الحنيف، كما نّصت 
عليها اّتفاقّية حقوق الطفل في األمم المّتحدة، والتي صادقت عليها المملكة العربّية السعودّية عام 1996م، 
وتشير إلى أّن لكّل طفل الحّق في تغذية جّيدة، وهذا ما تهدف جمعّية رعاية الطفولة إلى تحقيقه، من مناصرة 

للطفل، والمحافظة على حقوقه، من خالل البرامج التوعوّية والتثقيفّية في المجتمع.

هوّية البرنامج:
يرمز  لون   اختير  الطبيعّية،  الرضاعة  ببرنامج  الهوّية  ولربط  الجمعّية،  هوّية  مع  لتتوافق  البرنامج  هوّية  صّممت 

لعالقة األّم بطفلها عند عملّية الرضاعة. 

الهدف من البرنامج 
يهدف برنامج دعم الرضاعة الطبيعّية إلى زيادة وعي المجتمع بأهّمّية الرضاعة الطبيعّية للطفل واألّم، على اعتبار 

أّنه حّق من حقوق الطفل، التي تسعى الجمعّية وجميع المنّظمات المهتّمة لمناصرته.

قامت الجمعّية باإلجراءات التالية لمناصرة حّق الطفل بالرضاعة:
أّواًل: بناء فريق من المتطّوعات، كمرشدات للرضاعة الطبيعّية، من خالل الشراكات:

إدراكًا من جمعّية رعاية الطفولة ألهّمّية الرضاعة الطبيعّية لنمّو الطفل، فقد رأت الجمعّية الحاجة إلى سرعة 
اإلكلينيكّية  بالمعارف والمهارات  الدورة  تزّودهّن  “، حيث  الطبيعّية  الرضاعة  تنفيذ دورات “مرشدات  البدء في 
النسائّية  اللجنة  التعليم،  )وزارة  من  الشريكة  الجهات  من  المرشدات  واسُتقِطبت  المرضع،  األّم  لدعم  الالزمة 

للتنمية المجتمعّية، والمتطّوعات(.  
الطبيعّية  الرضاعة  برنامج  التنسيق مع مشرفة  تّم  لجنة رضاعة طبيعّية معتمدة ومختّصة، فقد  لوجود  ونظًرا 
الدكتورة )نورة الخرجي( المنّسقة المحّلّية الختبارات البورد العالمّي للرضاعة الطبيعّية، لتقديم دورة “مرشدات 

الرضاعة الطبيعّية”.
وُقّدمت الدورة وفق المنهج المعتمد من منّظمة الصّحة العالمّية، واليونيسيف، بواقع 40 ساعة تدريبّية، 

واستلمت مرشدات الرضاعة الطبيعّية للدورة األولى بطاقة مرشدة رضاعة طبيعّية وشهادتين:

الشهادة األولى: )إتقان من برنامج الرضاعة الطبيعّية في الحرس الوطنّي ومن جمعّية رعاية الطفولة( 
المنّسق  الوطنّي-  الحرس  الطبيعّية في  الرضاعة  الثانية: )شهادة حضور دورة معتمدة من مشرف  الشهادة 

.)NAFBI المحّلّي للشبكة الدولّية لتغذية الرّضع، ومن منّسق العالم العربّي للشبكة الدولّية لتغذية الرّضع
دورة  حضور  وشهادة  طبيعّية  رضاعة  مرشدة  بطاقة  الثانية  للدورة  الطبيعّية  الرضاعة  مرشدات  استلمت  كما 
معتمدة من مشرف الرضاعة الطبيعّية في الحرس الوطنّي- المنّسق المحّلّي للشبكة الدولّية لتغذية الرّضع ومن 

.)NAFBI منّسق العالم العربّي للشبكة الدولّية لتغذية الرّضع
بلغ إجمالي المرشدات )46( مرشدة.

المناطق الجهات الشريكة عدد المرشدات عدد األيام التاريخ المجموعة

الرياض متطّوعات 18 مرشدة 5 المجموعة  3 - 9 مايو 2017
األولى

الرياض-جّدة-
الدّمام-الجوف- 

شقراء- الخرج

وزارة التعليم 
اللجنة النسائّية 

للتنمية المجتمعّية
متطّوعات

28 مرشدة 5 7-3 ديسمبر 2017 المجموعة 
الثانية

4 مناطق إدارّية  3 46 مرشدة المجموع
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• قامت 41 مرشدة رضاعة طبيعّية بتفعيل دعم الرضاعة بطرق عّدة، بعد التحاقهّن بالبرنامج، بينما لم تقّدم 
5 مرشدات أّي دعم بعد تلّقيهّن الدورة 

ثانيًا: دعم األّمهات حديثات الوالدة بالمهارات التي تساعدهّن في االستمرار بالرضاعة:
1-الزيارات الميدانّية للمستشفيات، وتقديم جلسات وزيارات تثقيفّية

وهي عبارة عن دعم مباشر لألّمهات حديثات الوالدة، وتهدف مساعدة األّم على اكتساب المهارات األساسّية 
في الرضاعة الطبيعّية، والرّد على استفساراتهّن.

عدد المستفيدات مدة الجلسة اليوم والتاريخ اسم المستشفى م

7 أّمهات ساعة واحدة 26 نوفمبر 2017

مدينة مدينة الملك فهد 
الطّبية 

1
9 أّمهات ساعة واحدة 26 ديسمبر 2017 2
4 أّمهات ساعة واحدة 10 ديسمبر 2017 3
21 أّمًا ساعة واحدة 17 ديسمبر 2017 4
32 أّمًا ساعة واحدة 4 جلسات المجموع

2-تقديم ورش تدريبية وتثقيفّية عن الرضاعة الطبيعّية، لدعم األّم المرضع :
م لألّمهات من قبل مرشدة رضاعة طبيعّية، الهدف منها نشر المعرفة،  وهي معلومات ومعارف ومهارات تقدَّ

وتصحيح المفاهيم الشائعة، وإكساب األّمهات أساسّيات الرضاعة الطبيعّية، حيث ُعقدت )11( دورة تدريبّية.
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الموقع عدد الحاضرات  عدد
 الساعات

تاريخ الدورة التخصص اسم الدورة التدريبية  م

جامعة دار العلوم 9 ساعتان 26يوليو2017م استشارّي 
رضاعة 
طبيعّية 

أهّمية الرضاعة 
الطبيعّية

1

جامعة دار العلوم  14 ساعتان 3 أغسطس 
2017م 

مرشدة 
رضاعة 
طبيعّية 

رفض الرضاعة 
الطبيعّية 

ومشكالت 
الثدي

2

مدارس لنضيء 
عقولنا 

14 ساعتان 5 أغسطس 
2017م 

مرشدات 
رضاعة 
طبيعّية 

دورة أساسّيات 
الشفط

3

جامعة دار العلوم 9 ساعتان 6 أغسطس 
7102م 

استشارّي 
تغذية 
عالجّية 

التغذية 
التكميلّية: إدخال 
األغذية للطفل 

4

جامعة دار العلوم 2 ساعتان  7أغسطس 
2017م 

مرشدة 
رضاعة 
طبيعّية 

أضرار الحليب 
الصناعّي

5

مركز المرأة 
والطفل بحّي 

البديعة 

15 ساعتان 14سبتمبر2017م  مرشدة 
رضاعة 
طبيعّية 

أهّمّية الرضاعة 
الطبيعّية

6

جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن  

14 ساعتان  10 أكتوبر2017م مرشدة 
رضاعة

تغذية الطفل 7

جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن 

13 ساعتان  12 أكتوبر2017م مرشدة 
رضاعة 
طبيعّية

تغذية الطفل  8

جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الّرحمن 

13 ساعتان  26أكتوبر2017م مرشدة رضاعة 
طبيعّية

مرحلة المهد   9

العيادات 
التخّصصّية/أّم 

الحمام

7 ساعتان  26 نوفمبر 
2017م 

مرشدة رضاعة 
طبيعّية

األّم المرضع  10

جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن 

 03 ساعتان  13ديسمبر 7102م  مرشدة رضاعة 
طبيعّية

الرضاعة 
الطبيعّية 

11

3 مواقع  731متدّربة 21 ساعة  6 دورات - المجموع
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3 - إنشاء حسابات في مواقع التواصل لدعم األّمهات المرضعات عن بعد:
ُحّدد رقم خاّص لدعم األّم  المرضع عبر برنامج whatsapp ، و تعزيز التواصل الفّعال بين المرشدات 
و األّمهات، والرّد على التساؤالت، وتقديم االستشارات لألّمهات على مدار اليوم، وفي حال وجود 
استفسارات طّبّية ُيرّد عليها من قبل مستشارات في لجنة الرضاعة الطبيعّية التابعة لوزارة الحرس 
الوطنّي، وقد بدأ تفعيل الخدمة بتاريخ 29 نوفمبر2017م، و استفادت منها )400( أّم حّتى تاريخه.

أسابيع6
من 12 نوفمبر

 إلى 17 ديسمبر
المملكة العربّية 

السعودّية 
قطر
عمان

المناطق الجغرافّية 

400 أّم

عدد المستفيدات

ثالثًا: تفعيل اليوم العالمّي للرضاعة الطبيعّية:
من خطط جمعّية رعاية الطفولة تفعيل المناسبات العالمّية الخاّصة بالطفل، ومن ضمنها اليوم العالمّي للرضاعة 
وتوعوّية  تعريفّية  أركان  لتوفير  تسعى  الطبيعّية، حيث  الرضاعة  أهّمّية  على  الضوء  تسليط  إلى  الهادف  الطبيعّية، 

للجهات التي تطلب ذلك، مع توفير استشارات لدعم األّم المرضع.
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المشاريعالمشاريع
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المشاريع
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توعية األسرة والمجتمع : 
1-الدورات التدريبّية 

2- العرض المتنّقل
3- دقيقة من فضلك

4- نحن وأطفالنا 
5- الرسائل النّصّية لدعم نمّو و تطّور الطفل من الوالدة حّتى سّن السادسة 

دراسات وبحوث : 
•   دراسة واقع الحضانات في المملكة العربّية السعودّية، بالشراكة مع جامعة الملك سعود.

•   مشروع بحثي )قياس أثر برنامج تثقيف األّم والطفل، بالشراكة مع برنامج األمان األسرّي الوطنّي(

المؤّلفات والكتب :
•   دليل مراكز الطفولة المبّكرة ) من الوالدة إلى 6 سنوات(.

كتاب )تدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة الحضانة من الوالدة إلى 3 سنوات ) الّلبنات األولى (.

ثانيًا : المشاريع



51 2017التقرير السنوّي السابع لجمعّية رعاية الطفولة      -                   م

توعية األسرة و المجتمع:

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 وتطّور تعّلم الطفل، عبرااللتحاق المّجانّي  بدورات وورش 

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

األهداف التفصيلّية:
•   التعريف بالخدمات اّلتي تقّدمها جمعّية رعاية الطفولة للفئات المستهدفة من الدورات التدريبّية.

•   استقطاب المتطّوعين من خالل الدورات التدريبّية المقامة.
•   استقطاب مستفيدين لمختلف البرامج التدريبّية اّلتي تقّدمها الجمعّية.

•   نشر الوعي المجتمعّي حسب احتياجات الفئة المستهدفة.

 1 - الدورات التدريبّية 

تكرار الدورة عدد 
المستفيدات

الجهة الشريكة في 
التنفيذ

أهداف الدورة اسم الدورة

7 مّرات  250
مستفيدة

جامعة دار العلوم يهدف إلى توضيح حقوق 
الطفل، وآلّيات تطبيق هذه 

الحقوق، بصفتها سلوكات في 
التفاعل مع األطفال في الحياة 
اليومّية، وتعريف المعنّيين بتربية 
وتعليم الطفل بحقوق الطفل 

ومسؤولّياته.

دورة لي حّق

6 مّرات   133
مستفيدة

• جامعة دار العلوم

• حضانة  63 و 

متوّسطةعرقة األولى 

• مدرسة شروق المعرفة

• االبتدائّية 156
• االبتدائّية 356

تعريف المعنّيين بالرعاية 
بمهارات التواصل الفّعال مع 

األطفال.

دورة مهارات 
التواصل الفّعال

مّرة واحدة مستشفى الملك  5 مستفيدات
فهد

دعم أّمهات أطفال )مرضى 
السرطان(، وإكسابهّن آلّية التعامل 

مع أطفالهّن في مراحل العالج 
المختلفة.

العمل على الموازنة بين أفراد 
األسرة كاّفة. 

ُقّدمت الدورة بالتعاون مع جمعّية 
سند الخيرّية لدعم مرضى السرطان 

في مدينة الملك فهد الطّبّية .

دورة دعم 
أّمهات أطفال 

)مرضى 
السرطان(
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مّرة واحدة   30
مستفيدة

جامعة دار العلوم رفع الوعي لدى األّمهات بأساليب دعم 
تعّلم االطفال الفّعالة، والتعّرف على 

أساليب الدعم التي يمكن أن ينتج عنها آثار 
سلبّية، أو تأتي بنتائج عكسّية.

 دورة كيف 
نعاون أطفالنا 

على التعّلم

مّرة واحدة  38
مستفيدة

جامعة دار العلوم توعية األّم بخطوات اإلعداد المسبق 
لاللتحاق بالروضة، و تزويدها بنصائح 

وتوجيهات حول التعامل مع الطفل خالل 
أّيامه األولى في الروضة.

دورة ا النفصال 
اآلمن عن الطفل 

في الروضة

مّرة واحدة   35
مستفيدة

جامعة دار العلوم توعية المختّصين والباحثين عن 
أخالقّيات وادوات البحث المالئمة، 
عند مشاركة األطفال في األبحاث 

العلمّية.

ورشة عمل 
أخالقّيات البحث 

العلمّي

مّرة واحدة  35
مستفيدة

جامعة دار العلوم إكساب األّمهات أساليب تسهم 
في تمكين األطفال من اللعب، 

بعيًدا عن  األجهزة اإللكترونّية، مع 
طرق لتنظيم غرفة األلعاب.

ورشة عمل كيف 
ألعب بذكاء في 

المنزل

مّرة واحدة   35
مستفيدة

جامعة دار العلوم تعريف األّم بكيفّية معاونة الطفل 
على التعّلم.

ورشة كيف 
نعاون األطفال 

على التعّلم.

مّرة واحدة  103
مستفيذات

جامعة دار العلوم التوعية بأهّمّية تعّلم عادات العقل تنمية عادات 
العقل

تكرار الدورة عدد 
المستفيدات

الجهة الشريكة في 
التنفيذ

أهداف الدورة اسم الدورة

مستفيدة25788 دورة

إحصائّيات الدورات
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الهدف العاّم:
يهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأهّمّية مرحلة الطفولة ) من الوالدة حّتى سّن الثامنة (، وما لها من 

تأثير على تطّور ونمّو شخصّية الطفل المستقبلّية، وأثر الخبرات اّلتي يتعّرض لها الطفل من السنوات األولى على 

نموه من جميع النواحي . ويستهدف العرض المتنّقل جميع البالغين المؤّثرين بحياة الطفل 
)األسرة ، المعنّيين برعاية الطفل في جميع المرافق (، ويحتوي على التالي : 

•   التعريف بجمعّية رعاية الطفولة.
•   تثقيف األسر ومقّدمي الرعاية للطفل و توعيتهم  بأهّمّية مرحلة الطفولة المبّكرة.

•   توعية المعنّيين بأهّمية 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.

 الفئة المستهدفة
جميع شرائح المجتمع .

2- العرض المتنّقل

عدد
المستفيدين

التاريخ اسم الفعالّية  المكان م

54 16 أبريل 2017م اجتماع الجمعّية العمومّية الخامس جامعة دار العلوم 1

18 19 أبريل 2017م معرض القراءة مدارس غراس األخالق 2

50 27 أبريل 2017م ال يوجد مطار الملك خالد 3

36 1 مايو 2017م نحو نمط حياة صّحّي العيادات التخّصصّية 
الشاملة في الحرس 

الوطنّي

4

28 3 مايو 2017م تاجك صّحتك جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن

5

100 8 مايو 2017م الحفل الختامّي لبرنامج تثقيف األّم 
والطفل

جامعة دار العلوم 6

34 21 يوليو 2017 حملة البهاق العالمّي حديقة البجيري  7

11 8 نوفمبر مجلس األمهات مدرسة أسراري 8

7 23 نوفمبر حفل األمهات مدارس شروق المعرفة 9
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22 30 نوفمبر اليوم العالمّي للطفل روضة 18 13

85 21-20 نوفمبر اليوم العالمّي للطفل مكتب النهضة 14

 9 13 ديسمبر اليوم التوعوّي للرضاعة الطبيعّية العيادات التخّصصّية الشاملة في 

الحرس الوطنّي

15

 02 32ديسمبر كرنفال جامعة دار العلوم 16

عدد
المستفيدين التاريخ اسم الفعالّية  المكان م

13474
مستفيدة مشاركة للعرض المتنّقل لعام 

2017

إحصائية العرض المتنقل :



55 2017التقرير السنوّي السابع لجمعّية رعاية الطفولة      -                   م

مشروع تثقيفّي توعوّي يبّث على قناة الجمعّية في )يوتيوب(  )ASKeraCdlihC(، بعنوان “دقيقة 
من فضلك”، يقّدم إجابات وافية من مختّصين بالطفولة على العديد من األسئلة الملّحة لدى 
أولياء األمور,  وقد حرصت الجمعّية على اختيار نخبة من الضيوف المهتّمين والعاملين في مجال 

الطفولة، من أطّباء وتربوّيين، على مستوى عاٍل من الخبرة المهنّية. 

األهداف
•   توعية المعنّيين بأهّمّية الطفولة المبّكرة.

•    االستفادة من ذوي الخبرة في مجال الطفولة.
 •    اإلجابة من قبل نخبة من األطباء والتربوّيين واألخصائّيين على األسئلة الملّحة من ِقبل أولياء 

     األمور . 
•   مواكبة ما يستجّد من احتياجات الطفولة.

•   استفادة المهتّمين بالمعلومات المقّدمة.

 الفئة المستهدفة
جميع شرائح المجتمع .

دقيقة من فضلك  .1

إحصائّية

مشاهدة35.216 مشاهدة2.538 حلقة20

مواضيع حلقات )دقيقة من فضلك( لعام 2017

الضيف المسؤول عنوان الحلقة الموضوع م

د/ وائل عطّية 
عبدالمجيد

أ/ لطيفة العليوي

الرضاعة الطبيعّية في رمضان 1 الرضاعة الطبيعّية 1

الرضاعة الطبيعية في رمضان2

ا عاملة، وتهتّمين بإرضاع طفلك رضاعة  إذا كنِت أمًّ
طبيعّية، ماذا يجب عليك عمله لتحقيق ذلك ؟

إذا كنِت أّمًا عاملة، وتهتّمين بإرضاع طفلك رضاعة 
طبيعّية، كيف تهتّمين بنفسك؟

ماهي فوائد الرضاعة الطبيعّية؟

ماهي فوائد الرضاعة الطبيعّية لألّم؟
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الضيف المسؤول عنوان الحلقة الموضوع م

د/ رحمة 
األسمري

ماهو سّكري األطفال؟ سّكري األطفال 2

ما أسباب اإلصابة بسّكري األطفال؟

كيف تعرفين أّن طفلك مصاب بالسّكري؟

كيف يشّخص سّكري األطفال؟

ماهو عالج سّكري األطفال ؟

هل من الضرورّي متابعة سّكري األطفال في العيادة؟

الضيف المسؤول عنوان الحلقة الموضوع م

د/أحمد بن محمد 
أبو عبأة

ماهو الربو؟ الربو 3

ما أسباب إصابة األطفال بالربو؟

ماهي مثيرات الربو ؟

كيف تتعاملين مع نوبات الربو لحماية طفلك؟

ماهو عالج الربو ؟

ما أكثر األخطاء شيوعًا في التعامل مع ربو األطفال؟

كيف تتعامل األّم مع طفلها في فصل الشتاء ؟

كيفّية التعايش مع مرض الربو ؟

الشركاء :
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تشّكله هذه  لما  الثامنة عشرة،  وحّتى سّن  الوالدة  باألطفال من  الطفولة  رعاية  نتيجًة الهتمام جمعّية 
المرحلة من أهّمّية كبرى في تكوين شخصّياتهم، فقد استحدثت مشروع )نحن وأطفالنا( لتقوم بتقديم 
الدعم النفسّي لألطفال اّلذين يتعّرضون ألزمات وظروف صعبة، مثل: )انفصال الوالدين، اإلصابة باألمراض 
المزمنة ألحد أفراد األسرة أو الطفل نفسه، موت أحد األقارب أو فقدانه، مشاعر األطفال وكيفّية التعامل 

معها وتكوينها(  من خالل دورات تدريبّية، وقصص مخّصصة للتعامل مع هذه األزمات.

الهدف العاّم:
تحقيق التوازن النفسّي واالجتماعّي والبيئّي لألطفال الذين يتعّرضون للمشكالت التي تضّمنتها الحقائب 

التدريبّية، من:
 “ انفصال الوالدين، موت أحد األقارب، اإلصابة بأحد األمراض المزمنة، التعامل مع مشاعر األطفال، السالمة 
الشخصّية لألطفال”، والعمل على إثراء محتوى المكتبة العربّية بقصص تدعم عناوين الحقائب، بأساليب 

تربوّية وعلمّية حديثة.

الفئة المستهدفة:
األّمهات والمعنّيون بالطفولة، األطفال في المرحلة االبتدائّية من )6 - 12( عاًما.

الدورات:
1. دورة مشاعر األطفال 

الهدف العاّم:
دورة تدريبّية تستهدف المعنّيين برعاية األطفال، واألطفال أنفسهم، وتعمل على تزويد الطفل بمهارات 

للتعبير عن مشاعره، وأساليب التعامل معها.

األهداف التفصيلّية:
•   تزويد الطفل بمهارات وأساليب التعبير عن المشاعر بطرق  فّعالة.

•  وعي الطفل بالتغييرات المصاحبة للمشاعر.
•  مساعدة الطفل على التخفيف من شعوره باإلحباط من خالل الوعي.

•  إعالم الطفل بأّن المشاعر -أياًّ كانت- فهي مقبولة، وباإلمكان التعبير عنها.
•  مساعدة الطفل على مواجهة التنّمر، وتنمية الذكاء العاطفّي لديه، ليتمّكن من إدارة عالقاته االجتماعّية.

•  تهيئة الطفل، وتدريبه على عالج مشكالته بنفسه.

2. دور ة الطفل والموت

الهدف العاّم:
دورة تدريبّية تستهدف األهالي، لتعمل على تزويدهم باألساليب والطرق الفّعالة لدعم الطفل عند حدوث 

حالة وفاة في محيطه.

األهداف التفصيلّية:
•   تزويد مسؤولي الرعاية بمعلومات مهّمة عن الموت، واإلجابة عن تساؤالت األطفال عنه.

•   تدريبهم على التعامل مع مشاعر األطفال عن الموت.
•   التعريف بالموت عبر كائنات حّية أخرى.

نحن وأطفالنا  .4
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3. دورة الطفل والطالق

الهدف العاّم:
دورة تدريبّية تستهدف األهالي لتهيئة الطفل، وتكييفه مع التغّير الحاصل داخل األسرة.

األهداف التفصيلّية:
•  إكساب األّمهات أساليب توضيحّية لألطفال بأّنهم غير مسؤولين عن االنفصال.

•  اآللّية الصحيحة لتبليغ األطفال عن االنفصال.
•  كيفّية  تشّكل العالقة وإدارتها بين األّم واألب، بما ال يضّر األطفال ومصالحهم.

•  االعتراف بمشاعر األطفال.
•  الرّد على تساؤالت األطفال.

•  تهيئة األطفال لالنفصال.

4.  دورة السالمة الشخصّية للطفل

الهدف العاّم:
من  السالمة  بأنظمة  تزويدهم   على  وتعمل  سنة،   )12  -  6( عمر  من  األطفال  تستهدف  تدريبّية  دورة 

األخطار، لحماية أنفسهم من اإليذاء. 
األهداف التفصيلّية:

•   التربية الجنسّية، وتعريف األهل بالطريقة الصحيحة لتربية الّطفل التربية الجنسّية السليمة.
•   تدريب الطفل على حماية المناطق الخاّصة بالجسم ) ُقبل، ُدبر، صدر(.

•   تدريب الطفل على حماية نفسه من التحّرشات الجنسّية.
•   االستجابه للطفل في حال تعّرضه للتحّرش.

5. دورة دعم أّمهات األطفال المصابين بالسرطان

الهدف العاّم:
التعامل مع أطفالهّن في مراحل العالج المختلفة،  آلّية  دعم أّمهات أطفال مرضى السرطان، وإكسابهّن 

والعمل على الموازنة بين كاّفة أفراد األسرة.

األهداف التفصيلّية:
•  أّم تعرف دورها في خلق جّو سليم للطفل المصاب، مع كاّفة أفراد األسرة.

•  أّم تتعّلم كيفّية التعامل مع األسئلة التي يطرحها الطفل المصاب عن مرضه.
•  أّم تتعّلم كيفّية بناء عالقة سليمة بين الطفل المصاب وأشّقائه.

•  أّم تتعّلم كيفّية العناية واالهتمام بكاّفة أبنائها.

•   مساعدة الطفل على التكّيف مع الوضع الجديد.
•   االعتراف بمشاعر الطفل بموت شخص عزيز عليه.

•   كيفّية تعبير الطفل عن مشاعره بالرسم والكتابة ...إلخ.
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 بالتعاون مع مؤّسسة )أجف( الخيرّية، تّم العمل على ترجمة ومواءمة برنامج الرسائل النّصّية لتتوافق 
مع البيئة السعودّية، وهو عبارة عن رسائل نّصّية مّجانّية توعوّية  لدعم وتوعية األسرة في أثناء تربية 

أطفالها .

الفئة المستهدفة
اآلباء واألّمهات الذين لديهم أطفال من سّن الوالدة وحّتى عمر سّت سنوات 

كيفّية االشتراك : 
يشترك األهل بإرسال رسالة نّصّية إلى مزّود الخدمة، مذكور بها عمرالطفل باألشهر.

5. الرسائل النّصّية لدعم نمّو وتطّور الطفل من 
الوالدة إلى سّن السادسة 

رسالة كّل يومين

إجمالّي عدد الرسائل15
1080

 رسالة في الشهر
رسالة
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دراسات وبحوث

عملت جمعّية رعاية الطفولة على تنفيذ دراسة عن واقع الحضانات في المملكة العربّية 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 .

2- مشروع بحثي )قياس أثر برنامج تثقيف األّم والطفل بالشراكة مع برنامج األمان األسرّي 

الوطنّي(
 شاركت  جمعّية رعاية الطفولة بهذه الدراسة مع برنامج األمان األسرّي الوطنّي و جامعة )ييل( 
المقّدمة  الرعاية  مستوى  تحسين  على  أثره  و  والطفل،  األّم  تثقيف  برنامج  أهّمّية  على  للتأكيد 
للطفل داخل األسرة، وعلى تطّور نمّوه وتعّلمه. و ُنّفذ برنامج تأهلي لـ )32( جامعات بيانات من 
ا في روضة  منسوبات كّلّية التربية في جامعة الملك سعود،بتدريب )نظري وتطبيقي ( و ُطّبق عمليًّ

) 136( في جامعة الملك سعود . 

1.  دراسة واقع الحضانات في المملكة العربّية السعودّية
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المؤّلفات والكتب 

قام فريق مشاريع الطفولة في الجمعّية بإعداد دليل مراكز الطفولة المبّكرة، من الوالدة إلى 6سنوات، المعتمد 
على أهّم المراجع العالمّية وأحدثها، حيث شارف العمل على االنتهاء، للظهور بحّلته النهائّية.

دقيقة،  تفّقدّية  قوائم  وتضمين  وتطويرها،  ومتابعتها،  المبّكرة،  الطفولة  مراكز  لتشخيص  أداة  إنشاء  الهدف: 
لتوحيد الرؤية اإلشرافّية وعملية التقويم، وفق منظور علمّي وموضوعّي بحت.

2-كتاب )تدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة الحضانة (  ) الّلبنات األولى (
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.)ما زال العمل عليها جارًيا(.

1.  دليل مراكز الطفولة المبّكرة ) من الوالدة إلى  6 سنوات(
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قنوات 
التواصل االجتماعّي
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قنوات 
التواصل االجتماعّي
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ثالثًا: قنوات التواصل االجتماعّي

@childcare KSA  childcare KSA  

منذ إنشائها

 قناة )يوتيوب(

١

مشاهدة55239  

لعام 2017

مشاهدة31281  
منذ إنشاء القناة 

متابًعا497

تعليق38إعجابًا527متابًعا307

توثيق 
الحسابات

إنشاء
حساب
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عدد المشاهدات حسب الدول

عدد المشاهدات الّدولة

 12905 السعودية
3166 الجزائر
3194 مصر
1775 المغرب
1789 العراق
970 تركيا
670 األردن
513 اإلمارات
412 فرنسا

539 ألمانيا

450 الكويت

438 لبنان

447 سوريا

319 الواليات المتحدة

367 عمان

286 تونس

491 فلسطين

218 إيطاليا

189 البحرين

138 إسبانيا

178 اليمن

180 قطر

161 المملكة المتحدة

176 ليبيا

108 بلجيكا

96 كندا

178 الهند

74 السودان

72 السويد

46 أستراليا

63 هولندا

52 النرويج

74 أندونيسيا

46 ماليزيا

111 باكستان

35 النمسا
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معلومات عن المشاهدين

عمر المشاهد جنس المشاهد متوّسط النسبة المئوّية لمقدار المشاهدة

السنوات من 13 إلى 17 أنثى 44.94

السنوات من 13 إلى 17 ذكر 32.52

السنوات من 18 إلى 24 أنثى 42.74

السنوات من 18 إلى 24 ذكر 31.67

السنوات من 25 إلى 34 أنثى 52.26

السنوات من 25 إلى 34 ذكر 41.18

السنوات من 35 إلى 44 أنثى 49.21

السنوات من 35 إلى 44 ذكر 42.28

السنوات من 45 إلى 54 أنثى 49.32

السنوات من 45 إلى 54 ذكر 39

السنوات من 55 إلى 64 أنثى 41.08

السنوات من 55 إلى 64 ذكر 35.66

السنوات من 65 وما يزيد أنثى 47.3

السنوات من 65 وما يزيد ذكر 36.32

معلومات عن المشاهدين

•  مقاطع فيديو مقترحة %45
•  خارجية %20

•  بحث %18
•  غير ذلك %18

معلومات عن المشاهدين

ذكر48%أنثى%52
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2

عدد التغريدات
327

مّرات ظهور التغريدات
694.100

زيارة الملّف الشخصّي
87.076

اإلشارات
949

المتابعون الجدد 
5.652

عدد المتابعين 
22.114

عدد المتابعين 
5.300

عدد الصور
663

اإلعجابات
14.600

التعليقات
1.400

4 إعجاًبا
16.693

متابًعا
16.724

5
متابع
400

حساب )سناب شات(

حساب ) انستقرام(

حساب )فيس بوك(

حساب )تويتر(

3
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الفعالّيات واألنشطةالفعالّيات واألنشطة
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الفعالّيات واألنشطةالفعالّيات واألنشطة
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رابعًا: الفعالّيات واألنشطة

المؤتمرات
•  المشاركة في المنتدى الدولّي السابع للمنّظمات غير الحكومّية 2017م، بشراكة رسمّية مع منّظمة اليونيسكو 
ومنّظم بالشراكة مع مؤّسسة )مسك( الخيرّية بعنوان: “ الشباب وتأثيرهم االجتماعّي” يومي 3،4مايو2017م، و 
بحضور عدد من القادة المؤّثرين من مختلف دول العالم، حيث نوقش العديد من المواضيع التي تختّص بالشباب، 

وأهّمّية تفعيل المشاركة الشبابّية ألجل تنمية مستدامة .
•  حضور مؤتمر الطفولة واإلعالم المعاصر، يوم 2مارس، المقام في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

•  المشاركة في ورشة عمل المرصد لدورته الثانية، تقديم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يوم 28 فبراير.

الملتقيات
 •  حضور ملتقى القطاع غير الربحّي من الرعوّية إلى التنموّية، بدعوة من  وزارة  العمل والتنمية االجتماعّية ، يوم 

22 مايو 2017 م.
 •  حضور اللقاء الحوارّي الشهرّي/ دور المرأة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في مركز الملك عبدالعزيز 

للحوار الوطنّي يوم 23 أكتوبر.
•  حضور لقاء مجلس شؤون األسرة والقطاع غير الربحّي يوم 23 نوفمبر.
•  حضور لقاء الخبراء السابع :تمكين المرأة  تمكين المجتمع، 27 نوفمبر.

الورش
 •  المشاركة في ورشة )واقع الحضانات في المملكة العربّية السعودّية ( في لجنة الطفولة بمجلس شؤون األسرة، 

يوم 9 ربيع الثاني 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر2017 م.
•  المشاركة في ورشة عمل )مراكز التنمية االجتماعّية النموذجّية: الواقع والمأمول( تقديم وزارة العمل والتنمية 

االجتماعّية، يوم 7 فبراير.
الخدمات  من  المملكة  احتياجات  )تحديد  ،بعنوان  الربحّي  غير  القطاع  عمل  لمناقشة  الثانية  الورشة  حضور   • 
الثانية(، وذلك ضمن نخبة  برنامج التحّول الوطنّي )المرحلة  الربحّي( ضمن ورش  القطاع غير   االجتماعّية لدعم نمّو 

من القيادات والمختّصين في مجال الخدمات االجتماعّية بالمملكة، يوم 3/ 10 / 2017  بفندق )ريتز كارلتون(.
الجمعّيات  من  المملكة  احتياجات  )تحديد  بعنوان:   ، الربحّي  غير  القطاع  عمل  لمناقشة  الثانية  الورشة  حضور   • 
والمؤّسسات األهلّية المتخّصصة في مجال التأييد و المؤازرة(، وذلك ضمن ورشة برنامج )التحّول الوطنّي - المرحلة 
الثانية( مع نخبة من القيادات والمختّصين في مجال التأييد و المؤازرة بالمملكة، يوم  اإلثنين 2017/10/9 بفندق 

)ريتز كارلتون(.

1-المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات:
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المحاضرات
 • حضور محاضرة ) اإلعالم وصّحة الطفل ونمّوه وتعّلمه( ضمن إطار نمائّي وبيئّي متفاعل، في مستشفى الملك 

عبدالعزيز الجامعّي، يوم 4 مارس .
• المشاركة في أمسية )حواركم( في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنّي، يوم األربعاء 29 مارس  .
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أقامت الجمعّية الحفل الختامّي لبرنامج تثقيف األّم والطفل في دورته السادسة، عام 2016 - 2017م ، بتاريخ 12 
شعبان 1438هـ، الموافق 8 مايو 2017م،  في مسرح جامعة دار العلوم، برعاية سمّو  األميرة نورة بنت محّمد حرم 
أمير منطقة الرياض،  وتّم فيه التطّرق إلى أثر برنامج تثقيف األّم والطفل، في فقرة )كنت فأصبحت(، اّلتي عرضت 

تجارب األّمهات والمدّربات، ضمن محاورها الّثالثة: 

•  المحور األّول تمكين األّم، لالّطالع على خبرات األّمهات وتجاربهّن حول اكتسابهّن مهارات التواصل الفّعال مع 
أطفالهّن، مّما أّدى إلى تحّسن العالقة، وانخفاض مستوى التوّتر في األسرة، من خالل جلسات دعم األّم األسبوعّية.

•  المحور الثاني تمكين الطفل ، حيث استطاعت الكثير من األّمهات أن يغّيرن الكثير من المفاهيم الخاطئة لديهّن، 
وعّدلن من أساليبهن التربوّية غير الصحيحة مع أطفالهّن، واّتضح ذلك من خالل تعديل السلوك من جهة، وتحسين 
العالقة من جهة أخرى، واستفاد أطفالهّن مّما حصلن عليه من معرفة وتدريب، من خالل برنامج التدريب المعرفّي.

•  المحور الثالث تمكين المدّربة، إذ برز دور البرنامج في تأهيل المواطنة  لتصبح مدّربة معتمدة، بدعم من الجمعّية،  
وعّزز ثقتها بنفسها، إضافة لتأثير وتأّثر المدّربات بالبرنامج.

ا، وتكريم 69 مدّربة، و 18 مشرفة، لعشر مناطق إدارّية. تخريج وتكريم  250 أمًّ  -  
تدشين تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل .  -  

إطالق التسجيل للبرنامج في دورته السابعة .  -  

مقّر  وتدشين  األّمهات،  مدّربات  من  األولى  الدفعة  وتخريج  الوطنيات،  المدّربات  اعتماد  حفل  الجمعّية  أقامت 
الجمعّية،  يوم 26 أكتوبر، برعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محّمد آل سعود، و شمل الحفل:

•  جلسة حوارّية استعرضت فيها مدّربات المدّربات، ومدّربات األّمهات تجاربهّن العملّية واليومّية الفّعالة عن البرنامج.
ا. •  تكريم جامعة دار العلوم كونها شريًكا إستراتيجيًّ

•  تكريم 7 مدّربات من مدّربات المدّربات، و29 مدّربة من مدّربات األّمهات، لـ 12 منطقة إدارّية .
•  تدشين مقّر الجمعّية .

2-مناسبات الجمعّية
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3-تفعيل المناسبات الوطنّية والعالمّية 

موقع التطبيق عدد المستفيدين اسم الحملة التاريخ م

543 فيلم نشر عبر قناة )يوتيوب( عيد الفطر المبارك 24 يونيو 1

فيلم نشر عبر قناة )يوتيوب( 724 اليوم الوطنّي 22سبتمبر 2017 2

فيلم نشر عبر قناة )يوتيوب( 1300 اليوم العالمي للطفل 20نوفمبر2017 3

-مركز الرعاية األّولّية في حّي 

الربوة.

 - المدينة الجامعّية للطالبات

 - جامعة الملك سعود 

-جامعة دار العلوم

- مركز المملكة التجارّي

313
مستفيًدا

الرضاعة الطبيعّية والعمل 

لنجعلها فّعالة(
12-2نوفمبر2015م  4

المدينة الجامعّية للطالبات- جامعة 

الملك سعود.

طالبات جامعة الملك 

سعود

)الرضاعة الطبيعّية عامل 

أساس لتحقيق مفتاح 

تنمية مستدامة(.

15-9أكتوبر2016م 5

مركز غرناطة التجارّي من حسابات 

الجمعّية في مواقع التواصل 

االجتماعّي

 )1,424(
زائرة

)18,600( مستفيد

)معًا لرضاعة طبيعّية 

مستدامة(
7-1أغسطس 2017م 6

جامعة دار العلوم ا  39 أمًّ 7

6 مواقع 20376مستفيًدا 6 فعالّيات  المجموع
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الجهاز التنفيذيالجهاز التنفيذي
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خامسًا :الجهاز التنفيذّي في الجمعّية 

عدد الساعات مدتها تاريخها الجهة اسم الدرورة

15 - 3 أّيام معهد اإلدارة العاّمة دورة إعداد التقارير

 4 يوم 11أبريل 2017م معهد اإلدارة العاّمة مهارة اّتخاذ القرار

 5 يوم جمعّية رعاية  19 يناير 2017م
الطفولة 

كيف نلعب بذكاء في 
المنزل

 25 5 أيام 21-17سبتمبر2017م مؤّسسة الملك خالد 
الخيرّية

كتابه مقترحات 
المشاريع التنموّية

 10 يومان 24/25 سبتمبر  مجلس شؤون 
األسرة 

األمان األسرّي

 5 يوم واحد 20مارس2017-م جمعّية رعاية 
الطفولة

مهارات التواصل الفّعال 
مع الطالبات

5 يوم واحد -11أبريل2017-م معهد اإلدارة العاّمة اّتخاذ القرارات

15 21، 22، 23  3 أّيام
مايو2017م

معهد اإلدارة العاّمة مهارات التعامل مع 
الرؤساء

 25 5 أّيام 21-17 سبتمبر 2017م مؤّسسة الملك خالد 
الخيرّية

كتابة مقترحات 
المشاريع الناجحة

15 21مايو إلى 23  3 أّيام
مايو2017

معهد اإلدارة العاّمة مهارات التعامل مع 
الرؤساء

 5 يوم  11أبريل 2017 معهد اإلدارة العاّمة مهارة اّتخاذ القرار

 5 يوم 14 مارس 2017 جمعّية رعاية 
الطفولة

مهارات التواصل الفّعال

 5 يوم واحد 12 مارس 2017 جمعّية رعاية 
الطفولة

كيف نعاون أبناءنا على 
التعّلم

1/ تطوير الجهاز التنفيذّي 
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خامسًا :الجهاز التنفيذّي في الجمعّية 

1/ تطوير الجهاز التنفيذّي 

عدد الساعات مدتها تاريخها الجهة اسم الدرورة

 10 يومان 9 أكتوبر2017 ورشة التحّول الوطنّي

 20 2017/5/21 4 أّيام مؤّسسة الملك خالد 
الخيرّية

التسويق االجتماعّي 
للمنّظمات غير الربحّية

 25 5 أّيام 29أكتوبر-
2نوفمبر2017

مؤّسسة الملك خالد 
الخيرّية

ورشة عمل تنمية 
الموارد المالّية للعاملين 

في المنّظمات غير 
الربحّية 

 5 يوم  27 ديسمبر2017 مجلس شؤون 
األسرة 

ورشه عمل استشراف 
واقع الحضانات في 

المملكة العربّية 
السعودّية

 15 3 أّيام 22مايو2017 معهد اإلدارة العاّمة إدارة االجتماعات

 5 يوم 19يناير2017 جمعّية رعاية 
الطفولة

ورشة كيف نلعب بذكاء 
في المنزل

 50 01 أّيام 23-12مارس جمعّية رعاية 
الطفولة

دورة تدريب 
مدّرب)النسخة المحّدثة 

من كتاب دليل دعم 
األّم لبرنامج تثقيف األّم 

والطفل (
 15 3 أّيام 31-29 أكتوبر  جمعّية رعاية 

الطفولة
برنامج إعداد المدّربين   

 25 5 أيام 21-17 /سبتمبر 
2017

مؤّسسة الملك خالد 
الخيرّية

كتابة مقترحات 
المشاريع التنموّية

 5 يوم 8/5/2017 جمعّية رعاية 
الطفولة 

طفولة بال اعتداءات

 5 يوم 8/5/2017 جمعّية رعاية 
الطفولة 

طفولة بال اعتداءات

 15 3 أّيام 2017 معهد اإلدارة العاّمة مهارات السكرتارية 
اإلبداعّية

 5 يوم 19يناير 2017 جمعّية رعاية 
الطفولة

كيف نلعب بذكاء في 
المنزل

 51 3أيام - معهد اإلدارة العاّمة دورة إعداد التقارير
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عدد 
الساعات

مدتها تاريخها الجهة اسم الدرورة

 5 يوم 19يناير2017م جمعّية رعاية 
الطفولة

ورشة كيف نلعب 
بذكاء في المنزل

 50 10 أّيام 23-12مارس جمعّية رعاية 
الطفولة

دورة تدريب 
مدّرب)النسخة 

المحّدثة من كتاب 
دليل دعم األّم لبرنامج 
تثقيف األم ّوالطفل (

 15 3 أّيام 19-17 ديسمبر 
2017

معهد اإلدارة العاّمة دورة الجداول 
اإللكترونّية

 10 يومان  25-24 أكتوبر  مجلس شؤون 
األسرة 

دورة األمان األسرّي 

 15 3أّيام  21-19 نوفمبر 91يناير7102 دورة إدارة الوقت 

 5 يوم 21-17 سبتمبر 
2017

جمعّية رعاية 
الطفولة

دورة كيف نلعب بذكاء 
في المنزل

 25 5 أّيام 19يناير 2017 مؤّسسة الملك 
خالد الخيرّية

كتابة مقترحات 
المشاريع التنموّية

 5 يوم  2017 / 10 /3
،فندق )ريتز 

كارلتون(

تحديد احتياجات 
المملكة من الخدمات 

االجتماعّية لدعم 
نمّو القطاع غير 

الربحّي ضمن ورش 
برنامج التحّول الوطنّي 

 5 يوم   ، 2017/10/9
فندق )ريتز كارلتون(

تحديد احتياجات 
المملكة من الجمعّيات 
والمؤّسسات األهلّية 
المتخّصصة في مجال 

التأييد و المؤازرة.

 52 5 أّيام  29 أكتوبر 
- 

2 نوفمبر 2017

مؤّسسة الملك 
خالد الخيرّية

ورشة عمل تنمية 
الموارد المالّية 
للعاملين في 

المنّظمات غير الربحّية
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إحصائّية الجهاز التنفيذّي للجمعّية 

عدد ساعات التدريب عدد الدورات عدد أفراد الجهاز التنفيذّي

539 37 14

برنامج )وّثق( 
الوطن  في  اإللكترونّية  والوثائق  الملّفات  أرشفة  في  الرائدة  البرامج  أحد  هو  اإللكترونّية  لألرشفة  )وّثق(  برنامج 
العربي، وهو تطبيق )ويب( متناهي السهولة في التعامل،  ليتناسب مع احتياجات جميع المؤّسسات والشركات 
والجهات الحكومّية التي ترغب في االحتفاظ بنسخ رقمّية من الوثائق ذات األهّمّية لديها . وحيث إّن )وّثق( برنامج 
مفتوح المصدر، فذلك يتيح لعمالئنا القيام بالعمل على تطويره في أّي وقت . و هو برنامج  يعتمد على الحوسبة 
اللوحّية أو أجهزة الهواتف  أّنه متاح لالستخدام في الحاسب الشخصّي أو األجهزة  السحابّية ، من أهّم ما يمّيزه  
)وّثق( لألرشفة  برنامج  أّي مكان، وبكّل سهولة . نسعى من خالل  أرشفة ملّفات ووثائق من  الذكّية، فباإلمكان 
اإللكترونّية، إلى توفير حلول تقنّية متطّورة لتنظيم الملّفات الورقّية، و أرشفتها، وحفظها، وتسهيل تداولها  بين 

المستخدمين، واسترجاعها بكّل يسر وسهولة.

تدشين مقّر الجمعّية
دّشنت الجمعّية مقّرها برعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محّمد آل سعود، في جامعة دار العلوم، 

يوم الخميس  26 أكتوبر. 

التأمين الصّحّي للجهاز التنفيذّي
تأمين )11( موّظفة من شركة التعاونّية للتأمين

2/تحسين بيئة العمل
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كامل األعضاء من سنة 
التأسيس

393 

عضوّيات سارية المفعول 

192

عدد األعضاء السارية 
عضوّيتهم في العام األعضاء

42 المؤّسسون
98 أعضاء 2011
77 أعضاء 2012
88 أعضاء 2013
91 أعضاء 2014
74 أعضاء 2015
94 أعضاء 2016

192 أعضاء 2017

سادسَا: األعضاء والمتطّوعون  

1- األعضاء

2- المتطّوعون

ساعة تطّوعّية متطوًعا
259  11.092

القيمة المالّية التقديرّية للعمل 
التطوعّي

2.617.597.23
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سابعًا : زّوار الجمعّية

•  زيارة رجل األعمال والناشط في اإلعالم االجتماعّي األستاذ صالح الزامل للجمعّية يوم الخميس 
25 يونيو 2017م، وذلك للتسويق للجمعّية وبرامجها، وتعيينه سفيرًا للجمعّية.

•  زيارة األستاذ باسل الدوسري المسؤول في مؤّسسة تكامل لتقنية المعلومات، لجمعّية رعاية 
الطفولة، يوم اإلثنين 24 يونيو 2017م ، وذلك للتعديل وتطوير الموقع اإللكترونّي، بتغيير المظهر 
وربطه  وإدارتها،  التدريبّية،  الفرص  بالتسجيل وعرض  ُيعنى  نظام مستقّل  تطوير  و  للموقع،  العاّم 
لتقديم خدمات  اآللّية واالختصاص،  اإللكترونّي، مع مراعاة استقاللّيته من حيث  الموقع  بواجهة 

التدريب، وإضافة بعض الملّفات في الموقع.

•  زيارة منسوبات وزارة العمل والتنمية االجتماعّية للجمعّية يوم الثالثاء 16 ، وذلك لمراجعه النموذج 
الشامل و الممارسات الحالّية للجمعّية في مقابل إطار عمل الحوكمة، فيما يتعّلق بمعيار المساءلة 

والشفافّية والعملّيات المالّية.

•  زيارة الدكتورة هال التويجري األمين العام لمجلس شؤون األسرة للجمعّية يوم األربعاء 31 مايو 
2017 م ، وذلك للتعّرف على ما تقّدمه الجمعّية من برامج ومشاريع.

•  زيارة فريق )وثق( ممّثاًل باألستاذ أسامة علي )3( فترات، خالل 2017م، لشرح البرنامج للموّظفات، 
ومناقشة ملحوظاتهّن واستفساراتهّن.

•  زيارة الخبيرة )سونا( من مؤّسسة )أجف( التركّية، بهدف متابعة تطّور برنامج تثقيف األّم والطفل، 
ومتابعة مدّربات المدّربات، من خالل الزيارات اإلشرافّية لمدّربات برنامج تثقيف األّم والطفل .

•  زيارة المحامية أسماء الغانم من دولة الكويت الشقيقة، للتعّرف على برامج الجمعّية، 
وبحث إمكان تطبيق برنامج تثقيف األّم والطفل في دولة الكويت، بإشراف جمعّية رعاية الطفولة .
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ثامنًا: المطبوعات

طباعة النسخة التجريبّية
من كتاب دليل دعم األّم

لبرنامج تثقيف األم والطفل

2000
نسخة مطبوعة من التقرير

السنوّي السادس لعام2016م 

2000
 نسخة مطبوعة من كتاب

)كنت فأصبحت( للعام الخامس
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األعضاء المؤسسون
االسم رقم العضوّية

3200001 األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

3200002 معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 

3200003 معالي المهندس محمد جميل بن أحمد مال 

3200004 معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 

3200005 الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 

3200006 الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي 

3200007
 

الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان 

3200008 األستاذ محمد بن سليمان الراجحي 

3200009 المهندس علي بن عثمان الزيد 

3200010 المهندس عبدالله بن سليمان بن عمر الربيعان 

3200011 المهندس أحمد بن محمد المديهيم 

3200012 األستاذ أحمد بن إبراهيم البدر 

3200013 المهندس/ محمد بن عبدالله الرشيد

3200014 األستاذ/خالد بن فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

3200015 ص.س.م. األميرة/ عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

 3200016 ص.س. األميرة/ مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن

3200017 ص.س. األميرة/ أريج بنت سلطان بن محمد بن سعود الكبير

3200018 ص.س. األميرة/ منال بنت سعد بن عبدالله

3200019 سمو األميرة/ هدى بنت محمد بن عياف آل مقرن
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االسم رقم العضوّية
3200020 معالي األستاذة/ نورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز

3200021 معالي الدكتورة/ هدى بنت محمد صالح العميل

3200022 الدكتورة/ سهام بنت عبدالرحمن الصويغ

3200024 الدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز المانع 

3200025 الدكتورة/ الهام بنت منصور عثمان الدخيل

3200026 الدكتورة هند بنت خالد محمد الخليفة 

3200027 األستاذة عواطف بنت سليمان محمد بالغنيم 

3200028 األستاذة أمل بنت إبراهيم محمد الشريم 

3200029 األستاذة حصة بنت عبدالعزيز سلوم الدباس 

3200030 األستاذة رائدة بنت عبدالله راشد أبو نيان 

3200031
 

األستاذة سلوى بنت راشد عبدالرحمن الراشد 

3200032
 

األستاذة سارة بنت عبدالعزيز محمد العمران 

3200033
 

األستاذة صفية بنت عبدالله الشيحة 

3200034 األستاذة غادة بنت عبدالعزيز المقرن 

3200035
 

األستاذة فاطمة بنت عبدالعزيز الصالح 

3200036 األستاذة/ فريال بنت محمد عبدالعزيز الدغيثر

3200037 األستاذة/ منيرة بنت حمد محمد القنيبط

3200038 األستاذة/ نجالء بنت إبراهيم السلطان

3200039 األستاذة/ وفاء بنت حمد عبدالله التويجري

3200040 األستاذة/ منى محمد عبدالعزيز السابق

3200041 األستاذة/ بسمة بنت فهد عبدالرحمن بالغنيم

3200042 األستاذة/ الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي
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 مجلس اإلدارة

الوظيفة االسم
رئيس مجلس اإلدارة األستاذة / الجوهرة فهد محمد العجاجي

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذة / منيرة حمد محمد القنيبط

أمينة الصندوق األستاذة / رائدة عبدالله راشد أبو نيان

عضو مجلس اإلدارة معالي الدكتورة / هدى محمد صالح العميل

عضو مجلس اإلدارة معالي األستاذة / نورة عبدالله مساعد الفايز

عضو مجلس اإلدارة األستاذة الدكتورة / عزيزة بنت عبدالعزيز المانع

عضو مجلس اإلدارة الدكتورة / مها عبدالله إبراهيم المنيف

عضو مجلس اإلدارة األستاذة / نجالء إبراهيم عبدالمحسن السلطان

عضو مجلس اإلدارة األستاذة / سلوى راشد عبدالرحمن الراشد

عضو مجلس اإلدارة األستاذة/ منيرة بنت عبدالله محمد الحقيل

عضو مجلس اإلدارة األستاذة نادية بنت حمد صالح العنقري
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أعضاء الجمعية العاملين

االسم م

أحمد محمد المديهيم  1
أسامه محمد عبدالعزيز السابق 2

افنان احمد تركستاني 3
األمير خالد بن متعب بن سعود بن محمد 4
5 األمير فيصل بن خالد بن سعود بن خالد

األمير فهد بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود 6
األمير متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود 7
األمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 8

سمو األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 9
األميرة عادلة بنت عبدلله آل سعود 10

االميره نوره بنت متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل 
سعود 11

االميره نوره بنت خالد بن سعود بن خالد 12
االميره لولوه بنت خالد بن سعود بن خالد 13

االميره الجوهره بنت خالد بن سعود بن خالد 14
االميره العنود بنت خالد بن عبدالله بن محمد  15

االميره نوف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 16
االميره هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 17

االميره نجالء بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 18
االميره ساره بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 19

االميره العنود بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 20
االميره مشاعل بنت محمد بن عبدالرحمن آل سعود 21
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االسمأعضاء الجمعية العاملين م

االميره نورة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 22
األميرة اريج بنت وليد بن بدر آل سعود 23

األميرة نورة  بنت خالد بن عبدالله أل سعود 24
األميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود 25

البندري بدر محمد العبدالجبار 26
البندري عبدالعزيز عبدالله بن أحمد 27

البندري عبدالمحسن عبدالرحمن المحيسن 28
الجوهرة بنت محمد آل شيخ 29

الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود 30
الجازي بنت سلطان بن عبد الرحمن البازعي 31

الدانة عبدالعزيز محمد النملة 32
أماني علي محمد اليحيا 33

أمل فهد عبدالرحمن بالغنيم 34
أسامه محمد عبدالعزيز السابق 35

أماني علي محمد اليحيا 36
ايمان اسعد سالم اشرف 37

بشار يحيى ابراهيم القنيبط 38
بدر محمد ابو طالب  39

ثريا عابد محمد صالح شيخ 40
حصة عبدالطيف إبراهيم آل شيخ  41

حصة فهد محمد العجاجي 42
حنان عبدالرحيم األحمدي 43

خالد بن عبدالعزيز بن صالح العثيم  44
خالد محمد العبد القادر 45
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االسم م

ديمه عبدالله العمر 46
رحاب عبدالمحسن المديرس  47
رغد محمد عبدالله الجدعان 48

ريم سليمان أبانمي 49
زهور علي باسمي 50

سارة إبراهيم آل شيخ  51
سارة السابق 52

سعود مصعب سعود الدغيثر 53
سعود محمد عبدالله الجدعان 54
سلمان مصعب سعود الدغيثر 54

سلطانة عبدالملك ابراهيم ال الشيخ 55
سعاد عبدالعزيز المانع  56
سعد بن عمر السدحان 57

سامي عبدالرحمن البواردي 58
سلطانة بندر السور 59

صفية بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل شيخ 60
عامر بن ىنذير  عبدالله عابدين  61

عبدااللة ابراهيم ناصر الفايز 62
عبدالله صالح عبدالله المنجم 63

عبدالله محمد الحيدر 64
عمر  محمد صالح العبدالقادر  65

عهود عبدالملك عبدالله آل الشيخ 66
غالية محمد صالح العبدالقادر  67
فاطمه فهد محمد العجاجي 68
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االسم م

فاطمة ناصر محمد العجاجي 69
فاطمة محمد عبدالرحمن الغنام 70

فهد احمد المزيد  71
فيصل محمد عبدالله الجدعان 72
فيصل فهد عبدالرحمن بالغنيم 73

لولوة سليمان النغيمشي 74
لينا سعيد باشطح  75

مازن صالح مكي الجصاص 76
ماجدة عايض ثامر  المرزوقي 77

محمد فهد عبدالرحمن بالغنيم 78
محمد مثنى  ابو طالب  79

محمد ابراهيم الحيدر 80
مصعب سعود محمد الدغيثر 81

مها محمد السبيعي  82
مهى حمد القنيبط 83

منى عبدالعزيز  سلمان العفالق  84
منى حمد عبدالله الطريف 85

منيرة عبدالعزيز العمير 86
منيرة الصميدي عبدالرحمن القوفي 87

منيرة عبدالرحمن بن هديب  88
موضي عبدالعزيز محمد النملة 89

نادية حمد صالح العنقري 90
نوال عبدالعزيز الشنيفي 91

نورة إحسان الزهراني 92
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االسم م

نوف عبدالعزيز محمد النملة 93
نورة سليمان السبتي  94

هال حمد محمد القنيبط 95
هند عبدالعزيز عبدالرحمن ال الشيخ 96

هند سليمان عبدالله الغنيم 97
هيلة عبدالله الخلف 98

وفاء ابراهيم محمد السبيل 99
وداد إبراهيم السلطان 100
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األعضاء المنتسبين

االسم م

أسامة فهد آل جميح 1
أسماء غازي السعد 2
أرين عبدالرحمن الجبر 3

أفنان محمد الشهراني 4
آالء علي صالح شويل 5

البندري ابراهيم الشبيب 6
الجوهرة عبدالرحمن عبدالله البصيلي 7

العنود فيصل العريعر 8
أمامه علي الشهري 9

ايمان عبدالرحمن علي الشهري 10
بدرية محمد الحيدر 11
بندر خالد بندر السور 12

تهاني عبدالله ابراهيم المزروع 13
جواهر محمد ابراهيم السبتي 14
جوهرة عبدالله احمد الثاني 15

خالد بندر السور 16
رجاء عمر باحاذق 17

رشا إبراهيم عبدالعزيز الشايع 18
رهف محمد عبدالله العتيق 19

ريحانة محمد عبدالله الزهراني 20
سحر سليمان ابراهيم الحجاج 21
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االسم م

سعود سليمان عبدالله الغنيم 22
سعاد ضاحي سحيم الخالدي 23

سلطان محمد عبداللهالشعيل 24
شريفة محمد حمد الغنيم  25

عبدالله محمد عبدالله الشعيل 26
عبدالله علي عبدالله القرزعي 27

عبدالله حمد عبدالله الحسين  28
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الصالح 29

عبد الكريم ابراهيم الصغير 30
عبدالكريم سعد المعمر 31

عبير سليمان عبدالله الغنيم 32
عبير عبدالرحمن الخزيم 33

عبير إبراهيم عبدالعزيز الشايع 34
عفاف محمد الحيدر 35

علي عثمان الزيد 36
عواطف عبدالله ال الشيخ 37
عيشه علي مرتضى محمود 38

فاطمة عبدالله العقال 39
فيصل عبدالرحمن عبدالله البصيلي 40

لوله سعيد عبدالله القحطاني 41
لولوه صالح العليان  42

متعب غالب ين ضمنه  43
محمد علي  سعيد القحطاني 44

محمد عبدالرحمن سليمان الحصين 45
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االسم م

منى محمد السابق  46
منى محمد عبدالعزيز الحميدي 47
منال عبدالرحمن محمد القنيبط 48

منيرة عبدالله المنيع 49
منيرة سعد المبارك 50

منيرة فهد محمد العجاجي 51
نوال علي جمال الزمزمي 52

ندى محمد الحيدر 53
ندى صالح عبدالرحمنالسماعيل 54
نهى إبراهيم عبدالعزيز الشايع 54
نوف سليمان عبدالله الغنيم 55

نوف محمد السديري 56
نوف عبدالمحسن عبداللطيف العيسى 57

نورة محمد ابو معطي  58
نورة خالد السور 59
نورة صالح الزامل 60
نورة محمد الحيدر 61

نورة مشاري المنيع 62
نورة صالح سليم  الزامل 63

نوره عبدالعزيز علي المقبل 64
نورة صالح الشمالن 65

نورة عبدالرحمن عبدالله البصيلي 66
هنادي يوسف عبدالرحمنالقنيبط 67

هيا عبدالعزيز الحيدري 68
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االسم م

هيفاء عبدالرحمن عبدالله البصيلي  69
هنا عليالصقير 70

وجدان صالح ابراهيم الصغير 71
وصايف محمد ابراهيم البوعينين 72
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أعضاء الغد

االسم م

أحمد فيصل السلوم 1
األمير ماجد بن سلمان بن سعود بن سلمان أل سعود 2

األميرة الجوهرة بنت متعب بن سعود بن محمد آل سعود  3
الجوهرة مساعد الدواد 4

بسمة بشار يحيى القنيبط 5
فيصل بدر المانع 6

فلوة مصعب سعود الدغيثر 7
سارة مساعد الداود 8
سلطانة خالد السور 9

طرفه فيصل السلوم 10
لولوة بدر المانع  11

لولوة رياض ابراهيم الشايع 12
لولوة مصعب سعود الدغيثر 13

ليلى خالد بالغنيم  14
منيرة رياض ابراهيم الشايع 15

مها خالد بندر السور  16
هياء مساعد الدواد 17

هيفاء مساعد الدواد 18
يحيى بشار القنيبط 19
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التبرعات النقدية لعام2017م

االسم م
تبرع األميرة عادلة بنت عبدالله 1

تبرع من األستاذة نجالء السلطان 2
فاعل خير  3

تبرع من العضوة حصه الشبانه 4
تبرع من األستاذة رائده بونيان 5
تبرع من خالد عبدالصمد قاري 6

تبرع من اميرة الصاعدي 7
تبرع من رنا حسان جمال حريري 8

فاعل خير 9
فاعل خير 10

110.609.36 اإلجمالي
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التبرعات النقدية المشروطةالتبرعات النقدية لعام2017م
 لعام 2017م

الغرض الجهة م
تبرع مقابل تدريب عدد 132ام في برنامج تثقيف 

االم والطفل
الشركة الوطنية للبتروكيماويات

1

تبرع مقابل تدريب عدد 132ام في برنامج تثقيف 
االم والطفل

المجموعة السعودية لالستثمار
2

دعم برنامج الدورات القصيرة لي حق  شركة أرامكو السعودية  3

تبرع مشروط لحملة الرضاعة الطبيعية  فاعل خير  4

تبرع مشروط لتنفيذ مبادرة ) خير خلف( وزارة العمل والتنمية االجتماعية  5
تبرع مقابل تدريب عدد 2 أم في برنامج تثقيف األم 

والطفل
أ. منى الحميدي

6

تبرع مقابل 100 كتاب من دليل اآلباء التدريب 
المنتظم والتربية الفعالة

أ. عبدالله صالح المنجم
7

1.032,000 اإلجمالي



2017التقرير السنوّي السابع لجمعّية رعاية الطفولة      -                   م100

التبرعات العينية لعام 2017م
التبرع اسم المتبرع م

القاعات التدريبية لإلقامة برنامج تثقيف األم والطفل عدد من الجهات

ضيافة برنامج تثقيف األم والطفل عدد من الجهات 1

القاعات التدريبية إلقامة الدورات القصيرة جامعة دار العلوم 2
القاعات التدريبية للتدريب على النسخة المحدثة لدليل دعم 

األم
جامعة دار العلوم

3

المسرح إلقامة حفل اعتماد المدربات الوطنيات جامعة دار العلوم 4

المسرح إلقامة حفل التثقيف جامعة دار العلوم 5

المسرح إلقامة الجمعية العمومية جامعة دار العلوم 6

القاعات التدريبية لدورة مرشدات الرضاعة الطبيعية  العيادات التخصصية الشاملة  7
القاعات التدريبية للتدريب على النسخة المحدثة لبرنامج 

التثقيف
جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن
8

القاعات التدريبية إلقامة الدورات القصيرة عدد من الجهات 9

القاعات التدريبية إلقامة دورات الرضاعة الطبيعية جامعة دار العلوم 10

مقلمة بمحتوياتها لبرنامج تثقيف األم والطفل األستاذة ريحاب المديرس 11

ضيافة الدورات القصيرة عدد من الجهات 12
تبرع عيني ب 10000 حبه من األشكال الهندسية لبرنامج 

تثقيف االم والطفل 
مصنع المساندة الهندسية 

13

القاعات التدريبية إلقامة دورات الرضاعة الطبيعية عدد من الجهات 14

قرطاسيه ومطبوعات لدورة مرشدات الرضاعة الطبيعية العيادات التخصصية الشاملة  15

تبرع عيني لبرنامج تثقيف األم والطفل  تورتا أند مور 16

تبرع عيني للحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفل  تورتا أند مور 17
تبرع عيني بعدد 1000 حقيبة تدريب معرفي لبرنامج تثقيف 

االم والطفل 
األستاذة فاطمة الصالح

18

األشكال الهندسية لبرنامج تثقيف األم والطفل األستاذة رحاب المديرس 19

ضيافة التدريب على النسخة المحدثة لدليل دعم األم  فاعل خير 20
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التبرعالتبرعات العينية لعام 2017م اسم المتبرع م
تبرع بطباعة شعار الجمعية على 35 حقيبة لدورة الرضاعة 

الطبيعية 
مصنع المساندة الهندسية 

21

تبرع بدوالب أبيض لقاعة االجتماعات فاعل خير 22
ضيافة دورات الرضاعة الطبيعية عدد من الجهات 23

ضيافة حفل التثقيف سنابل السالم 24
قصص لألطفال مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 25

ضيافة التدريب على النسخة المحدثة لدليل دعم األم  دانة األرياف  26
ضيافة حفل التثقيف المراعي 27

ضيافة حفل اعتماد المدربات الوطنيات فاعل خير 28
تبرع عدد 20 كرتون للحفل الختامي لبرنامج التثقيف + 

الدورات القصيرة 
شركة تعبئة المياه الصحية 

29

تبرع لدوره تدريب مدربات برنامج تثقيف االم والطفل حلويات زماني 30
أدوات مكتبية وقرطاسية للدورات القصيرة عدد من الجهات 31

ضيافة حفل التثقيف فاعل خير 32
ضيافة الجمعية العمومية فاعل خير 33

أدوات مكتبية وقرطاسية لدورة الرضاعة الطبيعية عدد من الجهات 34
828.833 اإلجمالي
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متطوعو جمعية رعاية الطفولة

المهمة التطوعية اسم المتطوع م

خبراء في الطفولة  األستاذة منيرة بنت حمد القنيبط 1
اللجنة المالية األستاذة الجوهرة بنت فهد العجاجي 2

لجنة العالقات العامة واإلعالم  األستاذة /نجالء بنت ابراهيم السلطان 3
اللجنة العلمية  األستاذة /رائدة بنت عبدالله بونيان 4

تدريب، اشراف، مراجعة الدليل الدكتورة/عزيزة بنت عبدالعزيز المانع 5
برنامج تثقيف األم والطفل الدكتورة/مها بنت عبدالله المنيف 6

استشارات قانونية األستاذة منيرة بنت عبدالله الحقيل 7
اللجنة المالية األستاذ حسن البيلي 8

لجنة العالقات العامة واإلعالم األستاذة /نادية بنت حمد العنقري 9
تدريب، اشراف، مراجعة الدليل األستاذة /شيرين الوراق 10

برنامج تثقيف األم والطفل األستاذة بسمة بنت فهد بالغنيم 11
تدريب، اشراف، مراجعة الدليل

برنامج تثقيف األم والطفل

األستاذة نجيبة بنت حمد القنيبط
12

تدريب
برنامج تثقيف األم والطفل

المدربة أسماء السعد 13
المدربة ميس الكيالني 14
المدربة سيماء الخريف 15
المدربة سارة السابق 16
المدربة نورة السبتي 17

رحاب بنت عبدالمحسن المديرس 18
مزنة بنت علي العقال 19

ساعة تطّوعّية متطوًعا
 259 11.092

القيمة المالّية التقديرّية للعمل 
التطوعّي

2.617.597.23
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

تدريب
برنامج تثقيف األم والطفل

هيام بنت محمد العقاد 20
هيفاء بنت احمد باوهاب 21
ريم بنت محمد القرشي 22

سامية بنت عاطي الطويرقي 23
هيلة بنت فنيس القحطاني 24
سعاد بنت سعود العيسى 25

حمدة علي الغامدي 26
صباح صالح باجحزر 27

سلطانة مرزوق الزارع 28
سعاد ضاحي الخالدي 29
سحر سليمان الحجاج 30
ريحانة محمد الزهراني 31

نوال عبدة شوعي 32
اسرار محمد باجبير 33
لطيفة علي العزي 34

نورة الجعيد 35
معيضة الشمري 36

الدكتورة  نورة الخرجي 37

مدربات دورة تدريب مرشدات الرضاعة 
الطبيعية

الدكتورة وفاء فالته 38
الدكتورة أمل الرصيص 39

الدكتورة مريم القحطاني 40
الدكتورة وفاء بهلكي 41
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

مدربات دورة تدريب مرشدات الرضاعة 
الطبيعية

الدكتورة هند النصار 42
الدكتورة فايزة الجعفر 43
الدكتورة نيفين عصام 44

الدكتورة لطيفة السعود 45
الدكتورة ناجية الحربي 46
األستاذة أمل السابق 47

األستاذة منيرة الغريبي 48
األستاذة هديل العنزي 49

مرشدات الرضاعة الطبيعية

اآلء شويل 50
أثير سعد الحزيم 51

أماني عباس مالك 52
أنفال عبدالعزيز أبو عباة 53

أنفال عبدرب الرضا الحداد 54
الجازي البازعي 55

جيهان رعد 56
جيهان محسن عثمان 57
ديمة عبدالله العمر 58

ريحانة سعيد عسيري 59
الزهراء المطرودي 60

سارة عمر الدعجاني 61
سهام عبدالله العتيبي 62
شيخة ناصر القحطاني 63
صابرين هزاع الشهري 64

عالية المصيرعي 65
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

مرشدات الرضاعة الطبيعية

عفاف عبدالرحمن أل زواد 66
فاطمة باوزير 67

فوزية مغرم الشهري 68
لطيفة الحرابي 69

لولوة أحمد الشبانات 70
ليلى عبدالله االسمري 71

مرام مفرح مفرح 72
مريم خلف العيادة 73

منيرة الماجد 74
مي عبدالله العميل 75
مي محمد المحيميد 76

ندى باوزير 77
نهاد التميمي 78

نور سلمان 79
نور مراد عبدالدايم 80

نورة النملة 81
نورة فهد الذواد 82

نوف إبراهيم الوابل 83
نوف سعد المحسن 84
هند عبدالكريم الصقر 85
هوزان مناحي الوذياني 86

هياء محمد االكلبي 87
هيفاء السعوي 88

وفاء ناصر بن جديد 89
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

تقديم دورات تدريبية  لمشروع توعية األسرة 
والمجتمع

الدكتورة  عزة خليل 90
األستاذة منيره القنيبط 91
األستاذة سوسن الذكير 92
الدكتورة فايزة الجعفر 93
األستاذة نهاد التميمي 94
األستاذة رقية الشطي 95

األستاذة مضاوي الفوزان 96
األستاذة أمل السابق 97

الدكتورة غادة الموسى 98
األستاذة لينا باشطح 99

األستاذة هنادي العثمان 100

تقديم معلومات وعرضها في مشروع دقيقة 
من فضلك

الدكتور وائل عطية عبدالمجيد 101
الدكتور رحمة األسمري 102

الدكتور أحمد بن محمد أبو عبأه 103

دراسة واقع الحضانات في المملكة العربية 
السعودية

الدكتورة رجاء باحاذق 104
األميرة  الجوهرة بنت فهد 105

خبراء في الطفولة / دليل مراكز الطفولة 
المبكرة ) من الوالدة إلى 6سنوات(

األستاذة الجوهرة العجاجي 106
األستاذة منيرة القنيبط 107

خبراء في الطفولة /مشروع نحن وأطفالنا األستاذة منيرة القنيبط 108
برمجة األستاذ حمد العجاجي 109
البريد األستاذ ماجد العنزي 110

أعمال مكتبية وتنظيم

سارة عبدالمحسن بن عثمان 111
عزيز سالم الحربي 112

نورة خالد بن العصاي 113
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

أعمال مكتبية وتنظيم

ندى محمد خلوفة الشهري 114
غزال محمد الضرغام 115

مروى صالح حمد المضحي 116
فرح السجان 117

وجدان عيسى احمد آل عردان 118
نوف نداء الحربي 119

الجوهرة محمد ناصر الشثري 120
زهور ضحيان سوقان البقمي 121

زيد صالح علي الحربي 122
عبد الله عمر بلشرف 123

لولوة حمد عبدالله المضيان 124
روان محمد جزاء العتيبي 125

فاتن عبدالله عسكر المطيري 126
روان سليمان محمد الحربي 127

نواف عبدالله فهاد القحطاني 128
محمد عبدالله فهاد القحطاني 129
عبدالوهاب سعيد ال مسعد 130

عبدالكريم محمد المزيد 131
باسل ماهر محمد المدني 132

دانة محمد بن محمد بن نصار 133
سلطان ابراهيم المهنا 134

أفنان تركي حمد الضفيان 135
شهد صالح محسن المحسن 136

تهاني علي النفيعي 137
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

أعمال مكتبية وتنظيم

مضاوي ناصر سليمان السويلم 138
رحاب عبدالمحسن فهد بن عبيد 139
الجازي ابراهيم عبدالله القبالن 140

عبدالله بن احمد سليمان البديري 141
عهود العتيبي 142
رنا السعدون 143

بدر منصور ابراهيم المنصور 144
ندى عبدالمحسن عبدالرحمن بن 

عثمان
145

عبدالله سعد محمد الدوسري 146
زيد صالح علي الحربي 147

فاطمة محمد يوسف مكاوي 148
محمد علي مسلم المسلم 149

أبرار محمد عبدالله الوهيبي 150
بدرية عبدالله حسين الحارثي 151
ريم ابراهيم محمد المهيلب 152

بشاير سعد المطرثي 153
أريج بنت فهد بن عبدالله ابراهيم بن 

باز
154

هديل خالد محمد السعيد 155
ميرال سعد عبدالله السياري 156

الجوهرة محمد العيسى 157
هند عبدالعزيز ابراهيم المحيميد 158

ريم الحربي 159
سامية سالم محمد القثمي 160
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

أعمال مكتبية وتنظيم

وضح بتال محمد الدوسري 170
سمر محمد علي القحطاني 171
مريم عبدالله علي الخضير 172

هبة فهد جابر الشمري 173
لينة داعج خليفه المسلم 174

أحالم عبدالرحمن حمد الدليمي 175
سارة معضد آل خرصان العجمي 176

آمنه كويس العنزي 177
وعد عابد مرزوق المطيري 178
خلود صالح محمد المعطي 179
نورة حسن عبدالله الماجد 180

حنان فيصل عبدالله الفيصل 181
وجدان مناور متعب العتيبي 182
جواهر محمد ابراهيم الحيدر 183

ابتهال عبدالرحمن عثمان النوادي 184
لينا أحمد فاروق آل جياللي 185

ريما صالح علي اليحيى 186
صالحة عبدالله ابراهيم العمار 187

شهد ابراهيم فهد الفالح 188
ندى عل ابراهيم الخضير 189

شهد ناصر عبدالعزيز العمير 190
هياء سلمان ناصر العمران 191

هياء عبدالعزيز محمد العمر 192
نوف عبدالله محمد الخراشي 193
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

أعمال مكتبية وتنظيم

نورة طالب سليمان النعيس 194
شهد موسى عبدالعزيز الخميس 195

ريم خالد عبدالله اليعيش 196
رنا عبدالعزيز صالح العوين 197

االء علي صالح شويل 198
سارة سعد ابراهيم المغيضيب 199

الجوهرة عبدالله محمد العثمان 200
االء محمد ابراهيم أبو معطي 201

ر بى محمد صالح الرج 202
خلود ابراهيم الحديثي 203

العنود موسى علي ياسين 204
الجوهرة صالح محمد العجاجي 205

أفراح عبدالله الرشيدي الرشيدي 206
أمجاد عيسة آل عردان 207
علياء محمد بن عنزان 208
لمى محمد آل الشيخ 209

لمى عبدالرحمن علي إبراهيم 210
نورة ابراهيم صالح الرعوجي 211

أشواق سمير الحربي 212
روال خالد احمد الفنتوخ 213

سارة عبدالله حمد العريني 214
فاطمة عبدالله تركي بن نحيت 215

سلطان العريفج 216
هيا سيلمان الدعفس 217
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

أعمال مكتبية وتنظيم

هدى محمد سعد الشهري 218
ريما عبدالله عبدالعزيز الصالح 219

نورة االصقه 220
هدى عبد القادر األنصاري 221

علياء صالح الطبيشي 222
الهنوف سعيد ظافر آل رشيد 223
طرفة هادي احمد مسيري 224
سارة ناهض محمد البقمي 225

فاطمة علي عبدالله الحجيل 226
وجدان خالد العماري 227

نوف مرزوق هزاع العتيبي 228
روان سعد جلمود القحطاني 229

طرفه سعد عبدالعزيز العثمان 230
ريما تركي الفالح 231

بشاير عبدالرحمن الشريف 232
نوران فؤاد صالح 233

ساره عبدالله الدريهم 234
لولوه فهد الضبعان 235

مجد فيصل السديري 236
الجازي مشاري الزريبان 237
العنود أحمد ال الشيخ 238

رند عبدالرحمن عبدالعزيز الروف 239
ريم سلطان المعيلي 240

شهد محمد ناصر الحمدان 241
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المهمة التطوعية اسم المتطوع م

أعمال مكتبية وتنظيم

أسيل حسين الذيباني 242
ليلى سالم عبدالله المطيري 243

عبير عبد المحسن مسعود العسيري 244
أماني سامي الخالدي 245

جود ابراهيم علي الهويدي 246
الجوهرة مزعل مطلق الحربي 247

صيته فهد سعد السبيعي 248
احمد صالح احمد جحفلي 249

حوريه محسن سعيد العتيبي 250
فايقه حسن الزهراني 251

فاطمه مسفر الشردان 252
مرام ناصر القريني 253

منال جازع العتيبي 254
رغد شاكر الشهري 255

هيا عبدالله النفيسة 256
خلود الوشطان 257

ضحى عبدالله النفيسة 258
رهف احمد الشهري 259

سارة حمد محمد الشويش 260
امتنان فهد محمد ال تويم 261

عبير عبدالعزيز عبدالله الربيعة 262
ساره عبدالرحمن زيد الزيد 263

منيرة ابراهيم محمد ابو بكر 264
اروى سليمان ناصر الدرسوني 265
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مشرفات برنامج تثقيف األم والطفل :

 الجهة الشريكة أسم المشرفة

هيام بنت محمد العقاد وزارة التعليم

سامية بنت عاطي الطويرقي

هيفاء بنت أحمد باوهاب

مزنة بنت علي العقالء

فاطمة بنت محمد طواشي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

مي بنت عبدالرحمن العبودي

نورة بنت محمد الدغيلبي

فيفا بنت سالم المبارك

جميلة بنت ربيع الرشيدي

منيرة بنت عبدالله الجنيح

أمجاد بنت عبدالله السليم جمعية الملك عبدالعزيز)عون(

ابتسام بنت سليمان الزويد

منيرة بنت عبدالله الحقيل جمعية رعاية الطفولة

نجيبة بنت حمد القنيبط

بسمة بنت فهد بالغنيم

هند بنت عبدالله السماعيل

فريال بنت خالد الدوسري

رنا بنت محمد العيار
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مدربات برنامج تثقيف األم والطفل :

 الجهة الشريكة أسم المشرفة

رحاب بنت عبدالمحسن المديرس وزارة التعليم

مزنة بنت علي العقال

هيام بنت محمد العقاد

هيفاء بنت احمد باوهاب

ريم بنت محمد القرشي

سامية بنت عاطي الطويرقي

هيلة بنت فنيس القحطاني

سعاد بنت سعود العيسى

حمدة علي الغامدي 

صباح صالح باجحزر

سلطانة مرزوق الزارع 

سعاد ضاحي الخالدي 

سحر سليمان الحجاج 

ريحانة محمد الزهراني 

نوال عبدة شوعي 

اسرار محمد باجبير 

لطيفة علي العزي 

نورة الجعيد

سامية الطويرقي
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 الجهة الشريكة أسم المشرفة

مزنة بنت محمد المالكي وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نداء بنت راشد المدهش

سهام بنت محمد الخيبري

ابتسام ابو حسين

سماح بخاري

نورة بنت محمد الدغيلبي

اميرة بنت عبدالله السيف

امينة بنت عدبالله الخضير

امل بنت زيد الزيد

حنان بنت سعد الجميعة

سارة بنت حمد الخنيفر

سعاد بنت حمدان العنزي

شموخ بنت عبيد العصيمي

غادة بنت علي القديري

فوزة بنت طحمور العناد

فوزية بنت احمد عدوان

مي بنت عبدالرحمن العبودي

نورة بنت محمد السهلي

حنان بنت فرج بخيت

حصة الوهبي

عواطف خيبري

جميلة الرشيدي

ايمان المالكي

 ابتهاج عبدالله حنيف 

عواطف يوسف الخيبري
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 الجهة الشريكة أسم المشرفة

جميلة ربيع الرشيدي  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ابتسام ابوحسين 

منيرة عبدالله الجنيح

ريم شافي الشافي

نورة سليمان السبتي 

ابتسام بنت سليمان الزويد جمعية الملك عبدالعزيز )عون (
ببريدة

امجاد بنت عبدالله السليم

احالم بنت علي التويجري

امل بنت مشنان السهلي جمعية النهضة

ليلى بنت عبدالرحمن ابو عطي برنامج األمان األسري

ايمان بنت عادل الرشيدي

ديمة بنت محمد العثيم

عائشة بنت علي الخميس

فاطمة العمار

فدوى الجلبان

رنا يحوي

سميرة الخطيب

هيفاء العتيبي

نورة السمحان

منى الشمري

ديمة العثيم

مضاوي المضيان

نورة الشثري
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 الجهة الشريكة أسم المشرفة

دالل هاجد العتيبي اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة 
النفسية

سمر محمد العقيل

غادة عبدالله عطا الله

ندى عقاب ابن عبود

وسمية حترش ال حترش

مرام ماجد المطيري

رانية بكر الحيدري

شهد محبوب العوفي

غدير رويشد الحازمي

سارة احمد الزبيدي

فردوس بكر هوساوي

ايمان عبدالله الهزاني

نورة عبيد البيشي

عواطف مضيع محبوب

اناس جاسم اليوسف

ايمان باقر البحراني

باسلة محمد ال ادغام

ثريا باقر الموسى

فاطمة رضا الفارس

فاطمة يوسف الملحم

مرفت علي العيسى

بثينة صديق فالتة

منى سليم الجوهري
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 الجهة الشريكة أسم المشرفة

سميرة الخطيب  اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة 
النفسية

زينب علي النجيدي 

رنا احمد عبدالله 

دالل البقمي 

ابتسام مبارك الدوخي جمعية النهضة النسائية الخيرية

امل السهلي

منيرة بنت عبدالله الحقيل جمعية رعاية الطفولة

بسمة بنت فهد بالغنيم 

نجيبة بنت حمد القنيبط

هند بنت عبدالله السماعيل

فريال بنت خالد الدوسري

اسماء غازي السعد

بدور عبدالعزيز الشهراني

جوهرة عبدالله الثاني

سارة محمد السابق

سيما عبدالرحمن الخريف

رنا العيار

لينا الحسين
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و بعد
فهذه جهودنا بين أيديكم

طّرزناها بحروٍف من العزم و اإلصرار و األمل 

 في لوحٍة لن تكتمل إاّل بالّسير الّدائم لألمام، 

 بتوفيق الله ، ثّم بدعمكم الخّير، لنرقى بأطفالنا 

 للمستوى المطلوب من ُبناة مستقبل الوطن

الباسم - بإذن الله-.



بدعمكم نواصل المسيرة

2 0 3 6 0 8 0 1 2 1 2 1 2 1 1
SA  58  8000  0203  6080  1212  1211

2 6 6 1 2 1 2 1 4 9 9 4 0
SA  97  2000  0002  6612  1214  9940

ChildCareKSA ChildCare.org.sa+966114949067


