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ألهدافها،  المحققة  والبرامج  السياسات  تنفيذ  إلى  الطفولة  رعاية  جمعية  تسعى 
والتي بفضل من اهلل ومنته أمكن تنفيذ العديد منها بدعم ومساندة من جهات عديدة 
بالمجتمع، وال يسع الجمعية في تقريرها السنوي الخامس من أول شهر مارس إلى 
ديسمبر 2015م سوى التقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من دعم وشارك الجمعية 
في مسيرتها  الرامية إلى تطوير برامج الطفولة، والدفع قدماً نحو تحسين مستوى 

الخدمة المقدمة ألطفالنا أينما كانوا.
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عن الجمعية:
جمعية رعاية الطفولة مسجلة في وزارة الشؤون االجتماعية برقم )594(، وأنشئت في عام 1432هـ 
/ 2011م بجهود فردية؛ من أجل دعم الطفولة بالمملكة العربية السعودية، وتعتمد على التبرعات 
ورسوم العضوية، وتقدم خدماتها المتنوعة في مجال رعاية الطفولة الممتدة إلى سن الثامنة عشر.

رؤية الجمعية:
أن ينعم جميع األطفال دون أي تمييز بنمو صحي وسليم، في ظروف أسرية وبيئية مالئمة تلبي جميع 

احتياجات الطفولة.

رسالة الجمعية :
خدمات  توفر  وأن  الطفولة،  الحتياجات  أساسياً  وداعماً  معرفياً  مرجعاً  تكون  أن  الجمعية  تسعى 
الوقاية وزيادة الوعي؛ من أجل تعزيز طفولة آمنة ورعاية تربوية سليمة، من خالل الشراكات مع جميع 

الجهات المعنية بالطفولة.
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الداعمون

جامعة دار العلوم
Dar Al Uloom University

äGQÉ«°ùdG ÒLCÉàd ÖjP ácô°T
THEEB RENT A CAR CO.

a n d  m o r e
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الشركاء
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الشركاء
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مقر الجمعية

بناء على مذكرة التفاهم بين جامعة دار العلوم وجمعية رعاية الطفولة، أمنت جامعة دار العلوم مقراً 
كافًة،  الجامعة  مرافق  باستخدام  للجمعية  التبرع  إلى  إضافة  االحتياجات،  بجميع  للجمعية مجهزاً 

بالتنسيق مع شؤون الطالبات في جامعة دار العلوم.
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الموارد البشرية

يتكون فريق عمل الجمعية من عدة أقسام، لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية، وهي:
v .قسم برنامج تثقيف األم والطفل
v .قسم البرامج التثقيفية والتوعوية المجتمعية
v .قسم مشاريع الطفولة
v .قسم العالقات العامة والعضوية
v .قسم السكرتارية
v .قسم المالية

عدد الموظفات منذ تأسيس الجمعية )2011 - 2015م(
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النتائج المتوقعة
في األعوام الخمسة األولى من 

إنشاء الجمعية )2011م ، 2016م( 
حسب ماورد في خطة الجمعية 

االستراتيجية

اإلسهام بشكل مباشر
في تفعيل تطوير

خطة وطنية
لرعاية الطفولة

إنجاز عدد من دورات
التدريب والتثقيف
للوالدين والمهنيين

المتعاملين مع األطفال
في المجاالت كافة

تأسيس بيت خبرة
مرجعية تربوية
في الطفولة

بناء عالقات متينة
مع مؤسسات المجتمع

ذات العالقة

تكوين شبكة
كبيرة  واسعة من

المتطوعين
والمتطوعات
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ماتم إنجازه من النتائج المتوقعة في األعوام الخمسة األولى
من إنشاء الجمعية )2011 - 2016 م( حسب ما ورد في خطة الجمعية

أواًل: تكوين شبكة كبيرة وواسعة من المتطوعين والمتطوعات

المجموع الكلي لعدد المتطوعين والمتطوعًات )591(  )2011 - 2015(
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فرق العمل التطوعية:

v .فريق عمل إدارة شؤون الجمعية
v .فريق عمل المعرض المتنقل واألركان التعريفية المستمرة
v .فريق عمل مشرفات برنامج تثقيف األم والطفل
v .فريق عمل مدربات برنامج تثقيف األم والطفل
v .فريق عمل موائمة ومراجعة برنامج تثقيف األم والطفل

بيان بعدد ونوع ساعات التطوع في الجمعية

عدد �ساعات التطوعنوع التطوع

780األعمال المكتبية  
96االستشارات القانونية

12الدورات التثقيفية
180الموقع االلكتروني

2.076برنامج تثقيف األم والطفل
32المعرض المتنقل

143الحفل الختامي لتثقيف األم والطفل
316مجاالت مختلفة

2.574إدارة شؤون الجمعية
6.312المجموع الكلي
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ثانيًا: “تأسيس بيت خبرة ومرجعية تربوية في الطفولة”
قدمت الجمعية إثنا عشر إستشارة متخصصة لعدة جهات منذ تأسيسها، هي:

مشروع تطوير رياض األطفال والحضانة التابعة لمدارس التطوير التربوي بجامعة األميرة نورة . 1
بنت عبدالرحمن )2013م(.

مشروع وزارة الشؤون االجتماعية، لتدريب مشرفات مراكز ضيافة األطفال األهلية في الرياض . 2
وجدة )2013م(.

مشروع تطوير رياض األطفال والحضانة التابعة لمراكز التطوير التربوي بجامعة األميرة نورة . 3
بنت عبدالرحمن )2014م(.

مشروع إعداد وتدريب مشرفات مراكز ضيافة األطفال األهلية بوزارة الشؤون االجتماعية في . 4
الدمام، المدينة المنورة، وخميس مشيط )2014-2015م(.

المشاركة في تحكيم وثيقة)إعداد المعايير النمائية لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة العربية . 5
لشركة  الوطني  للمشروع  األطفال(،  رياض  وبناء قدرات  )3-6( سنوات  مابين عمر  السعودية، 

تطوير للخدمات التعليمية )2015م(.
مشروع شركة تكامل لخدمات األعمال القابضة؛ إلنشاء أربعة مراكز للطفولة، كمشروع مساند . 6

لدعم مشاريع وزارة العمل لتوظيف المرأة)2014م(.
تقديم تصور لقسم العناية بشؤون المرأة العاملة في وزارة العمل؛ إلنشاء حضانة ألبناء منسوبي . 7

وزارة العمل، ووضع اآلليات والضوابط لها )2014م(.
الحكومية، . 8 الجهات  في  الحضانة  دور  واقع  لدراسة  المدنية  الخدمة  لوزارة  استشارات  تقديم 

ومناقشة التوصيات واآلليات وفق اللوائح واإلجراءات )2014م(.
المشاركة في تحديد )المواصفات المطلوبة لمساعدة حاضنة أطفال )مقدمة الرعاية(، من عمر . 9

الوالدة إلى سن ثالث سنوات(، والمعتمدة من هيئة المقاييس السعودية للمهارات )SSS( التابعة 
لوزارة العمل )2014م(.

تقديم استشارات لعمادة خدمةالمجتمع والتعليم المستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن . 10
الخاصة بدبلوم رعاية الطفولة، المقدم من أكاديمية باريس بالسوربون )2015م(.

تقديم استشارات لبناء حضانة ألعضاء هيئة التدريس في الحي السكني لجامعة األميرة نورة . 11
بنت عبدالرحمن )2015م(.

بجامعة . 12  )4-0( عمر  بين  ما  لألطفال  الرعاية  لمقدمات  تدريب  مركز  لبناء  استشارات  تقديم 
األميرة نورة بنت عبدالرحمن )2015م(.
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مخطط بالجهات التي قدمت لها الجمعية االستشارات المتخصصة في 
مجال الطفولة منذ تأسيسها )1102-5102م(

وزارة الشؤون 
االجتماعية

وزارة الشؤون 
االجتماعية

وزارة التعليم

وزارة الخدمة المدنية

جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

شركة تطوير الخدمات التعليمية

شركة تطوير الخدمات التعليمية

شركة تكامل لخدمات
األعمال القابضة

شركة تكامل لخدمات
األعمال القابضة

وزارة العمل

شركة المقاييس
السعودية للمهارات

شركة المقاييس
السعودية للمهارات

2015 2014 2013 2012 2011
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ثالثًا: »بناء عالقات متينة مع مؤسسات المجتمع ذات العالقة«
v ،قامت الجمعية ببناء عالقات مع مؤسسات حكومية، أهلية، وخاصة
v .وكان مجمل عدد الجهات )40( جهة 
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رابعًا: »اإلسهام بشكل مباشر في تفعيل تطوير خطة وطنية لرعاية الطفولة«

اعتمدت الجمعية تنفيذ برنامج تثقيف األم والطفل، تماشياً مع الهدف الرابع عشر . 1
في محور التنمية االجتماعية، والمتضمن "تعزيز شبكات األمان االجتماعي ورعاية 
األسرة والطفولة" كما ورد في األهداف العامة لخطة التنمية العاشرة لوزارة االقتصاد 
والتخطيط)1(، وسعت الجمعية إلى التوسع بالبرنامج لتنفيذه في جميع مناطق المملكة، 

بالشراكة مع الجهات ذات العالقة باألسرة وهي:

وزارة الشؤون االجتماعية.

وزارة التعليم.

برنامج األمان األسري الوطني.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

جامعة دار العلوم.

جمعية النهضة.

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالقصيم "عون".

 والذي تم تنفيذه حتى هذا العام في )10( مناطق إدارية.

أطفال . 2 حاضنة  لمساعدة  المطلوبة  المواصفات  تحديد  في  المشاركة 
مقدمة الرعاية لألطفال، من عمر الوالدة إلى سن ثالث سنوات والمعتمدة 

من هيئة المقاييس السعودية للمهارات )SSS( التابعة لوزارة العمل.

)1( األهداف العامة لوزارة االقتصاد والتخطيط لخطة التنمية العاشرة، فترة الخطة )1436 
- 1437/ 1440-1441 / 2015-2019 م(
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المشاركة في تحكيم وثيقة إعداد معايير نمائية لمرحلة الطفولة المبكرة. 3
 في المملكة العربية السعودية، مابين عمر )3-6( سنوات، وبناء قدرات 

رياض األطفال للمشروع الوطني لشركة تطوير للخدمات التعليمية.

المشاركة كعضو في مجموعة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية . 4
إلى تخفيض نسب اإلصابة  والذي يهدف  الصحةـ،  وزارة  الرضع في 
باألمراض ذات العالقة بالتغذية عند األطفال واألمهات، الذي ينعكس 
المادية للرعاية  التكاليف  العامة، وخفض  على زيادة تحسين الصحة 

الصحية.
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خامسًا: »إنجاز عدد من دورات التدريب والتثقيف للوالدين والمهنيين المتعاملين مع 
األطفال في المجاالت كافًة »

قدمت الجمعية عدة برامج مجانية، تهدف إلى تثقيف وتوعية األهل والمهنيين المتعاملين مع األطفال 
في مجاالت الطفولة وهي:

١- أواًل: البرامج المباشرة المقدمة لالسرة
v برنامج تثقيف األم والطفل

هو برنامج تثقيفي وتوعوي يستهدف األم والطفل معاً، و يقدم مجاناً، لمدة )25( أسبوع، مرة واحدة 
أم، وهو  المتدربات عن )25(  يعادل )75( ساعة على أن اليزيد عدد األمهات  في كل أسبوع، بما 

البرنامج الرئيس للجمعية ينفذ كل عام ضمن شراكات )حكومية، أهلية، وخاصة(.

)5.697( أمالمجموع الكلي لعدد األمهات
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)143( مدربةالمجموع الكلي لعدد مدربات برنامج تثقيف األم والطفل

                

)16( مشرفةالمجموع الكلي لعدد مشرفات برنامج تثقيف األم والطفل
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مناطق تطبيق برنامج تثقيف األم والطفل في المملكة العربية السعودية لعام 2015م
طبق برنامج تثقيف األم والطفل في عشر مناطق إدارية، هي:

v منطقة الرياض
v المنطقة الشرقية
v منطقة مكة المكرمة
v منطقة حائل
v منطقة عسير

v منطقة جازان
v منطقة الحدود الشمالية
v منطقة المدينة المنورة
v منطقة القصيم
v منطقة الجوف

مجموع عدد المواقع )27( موقع
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٢- الدورات التثقيفية والتوعوية:

قدمت الجمعية برامج تدريبية وورش عمل متعلقة بتربية ورعاية األطفال، من الوالدة إلى سن الثامنه 
عشرة مجاناً؛ للمساهمة في دعم األم وتربيتها ألطفالها.

20112012201320142015السنوات
04214عدد البرامج

01157632115عدد املستفيدين

320المجموع الكلي لعدد المستفيدين
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٣- المعرض المتنقل:
 هو عدة أفالم توعوية تهدف إلى تثقيف وتوعية األسرة، ومقدمي الرعاية للطفل بأهمية واحتياجات 
األطفال، عبر مواد وأدوات وأجهزة ومطويات ومعروضات خاصة بمرحلة الطفولة، ويتولى فريق من 

الجمعية والمتطوعات عرضه ضمن الفعاليات العامة.

2015مبدأ تطبيقة عام
5 مواقععدد مواقع المشاركات

350العدد التقديري للمستفيدين
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ثانيًا: البرامج غير المباشرة الموجهة لألسرة:

١- برنامج دقيقة من فضلك:   

المعنيين  تزويد  إلى  بالجمعية بشكل دوري، يهدف  الخاصة  اليوتيوب  قناة  برنامج يعرض على  هو 
بتربية األطفال بأفضل الممارسات المالئمة نمائياً لهم، دشن البرنامج بحضور سمو األميرة نورة 
بنت محمد آل سعود، حرم أمير منطقة الرياض، في الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفل 

بتاريخ 24اغسطس2015م.

عدد المشاهداتعدد األفالم التي بثت
)2.135( مشاهدة)9( أفالم

٢- الموقع االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة:
لما لدور وسائل التواصل االجتماعي الحديثة من أهمية في التواصل مع أكبر شريحة بالمجتمع، فقد 

تم تفعيل مواقع وشبكات التواصل االجتماعي

www.childcare.org.sa :الموقع االلكتروني
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ChildCareKSA :تويتر
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ChildCareKSA :فيس بوك
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childcareKSA :انستغرام
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ChildCareKSA :يوتيوب

2015 2014 2013 2012 2011
Instagram 11770 7554 3737 1446 0
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ثالثا: البرامج التي تستهدف المهنيين المتعاملين مع األطفال:

برنامج دعم وتطوير أداء مدربات ومشرفات برنامج تثقيف األم والطفل.
نظراً للتوسع في تطبيق البرنامج، وزيادة عدد المشرفات والمدربات للبرنامج، عملت الجمعية على 

دعم أداء جميع المعنيين بتنفيذ البرنامج لتقديم عدد من الدورات وورش العمل.

20112012201320142015
00246عدد الدورات
003675245عدد احلضور
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مشروع إعداد وتدريب مشرفات مراكز ضيافة األطفال األهلية بوزارة الشؤون 

االجتماعية:

مجموع عدد المشرفاتمجموع المحافظات / المدنمجموع المناطق اإلدارية
1338200
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برامج الجمعية
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أواًل: البرنامج الرئيس للجمعية »برنامج تثقيف األم والطفل«

التعريف ببرنامج تثقيف األم والطفل:
الرعاية للطفل، بحيث يساندهن في تربية الطفل مابين  هو برنامج موجه لألم والمعنيات بتقديم 
عمر )3-9( سنوات، يطبق على مدار )25( أسبوعاً مرة واحدة باألسبوع، يقدم لألمهات بالمجان وال 
يهدف إلى أي مكاسب مادية، وهو برنامج تثقيفي وتعريفي في آن واحد. يثقف األم والمعنية برعاية 
الطفل ويساندها على أداء دورها في تربية أطفالها، وتوعيتها بأساليب التعامل والتفاعل اإليجابي 
مع أطفالها، وإبراز دورها ضمن األسرة والمجتمع، وتعويضي لألطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق 

برياض األطفال.

يتكون البرنامج من جزأين منفصلين:
الجزء األول: و يهدف إلى دعم األم والمعنيات بتقديم الرعاية للطفل في تربية الطفل والتواصل معه، 
وهو خاص بالتواصل والتفاعل التربوي مع األطفال، وحمايتم من األخطار، والمحافظةعلى صحتهم، 

ويطلق عليه )برنامج دعم األم(، ويشمل موضوعات لتربية األطفال مابين )3-9( سنوات.

الجزء الثاني: ويهدف إلى إكساب الطفل المهارات األساسية للتعلم، ويطلق عليه )برنامج التدريب 
المعرفي(، ويقتصر تطبيقه مع األمهات الالتي لديهن أطفال في سن الخامسة، حيث تدرب األمهات 
على أفضل األساليب إلكساب الطفل المهارات المعرفية األساسية التي يحتاجها في هذه المرحلة، 

وهو يعد من البرامج التعويضية لألطفال الذين لم يلتحقوا برياض األطفال.
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شروط التحاق األم ببرنامج تثقيف األم والطفل:
v  قبول ويكون  سنوات،   )9-3( بين  ما  أطفال  الطفل  برعاية  المعنية  أو  األم  لدى  يكون  أن 

األمهات بناء على أعمار أطفالهن وفق ما يلي:

e .األولوية لمن لديها طفل بعمر الخمس سنوات

e .يليها األمهات أو المعنيات بالرعاية لمن لديها طفل ما بين )3-6( سنوات

e .من ثم من لديها طفل ما بين)7-9( سنوات
v .أن تكون األم قادرة على القراءة والكتابة

e .ينتفي هذا الشرط بوجود من يساعدها في القراءة و الكتابة
v  25 اللقاء، واالستمرار لمدة إلى نهاية  المواعيد المحددة من بداية  االلتزام بالحضور في 

أسبوع.
v  )4( االلتزام بحضور اللقاءات بما اليقل عن 80% من مدة البرنامج، على أن ال يتجاوز تغيبها

لقاءات.

االحتياجات المادية لبرنامج تثقيف األم والطفل:
مجاناً  األم  التحاق  يتم  األم،  وتثقيف  توعية  بمجانية  الطفولة  رعاية  جمعية  أهداف  مع  تماشياً 

بالبرنامج، ويشمل ما يلي:

١- األدوات الالزمة لتدريب الطفل بعمر الخمس سنوات على تنمية المهارات 

األساسية التي تسبق دخوله المدرسة، وهي كالتالي:

v .برنامج التدريب المعرفي، ويحتوي على )25( كتيب، )8( قصص
v  ،حقيبة تحتوي على مقلمة بها مواد وأدوات)ألوان خشبية، قلم رصاص، ممحاة، مقص، براية

صمغ، مسطرة، أشكال هندسية( لكل طفل بعمر)5( سنوات.

٢- جليسة لكل مجموعة أمهات في حالة حاجة األمهات لالهتمام بأطفالهن 

خالل فترة التحاقهن بالبرنامج مع توفير اآلتي:

v  دليل إرشادي للجليسة يهدف إلى االلتزام باإلرشادات التربوية المرفقة الخاصة بالتعامل مع
األطفال، وتنظيم البيئة بما يضمن سالمتهم.

v .حقيبة تحتوي على أدوات ومواد وألعاب وقصص مالئمة نمائياً لألطفال
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مدة وموضوعات برنامج تثقيف األم و الطفل :
يطبق البرنامج على مدار)25( أسبوعاً مره واحده في كل أسبوع لمدة )3( ساعات، وتقدم الموضوعات 

في كل لقاء وفق التسلسل التالي :

الموضوعاللقاء )األسبوع(
تطور األطفال ودور األسرة.األول
تطور األطفال الجسدي.الثاني
تطور األطفال المعرفي.الثالث
تطور األطفال العاطفي.الرابع

تطور األطفال االجتماعي.الخامس
أهمية اللعب ومساهمته في التطور.السادس

الطرق السلبية عند تربية االطفال.السابع
المعايير التي تحدد التصرفات المقبولة والتصرفات غير المقبولة.الثامن
االستماع النشط.التاسع
رسالة أنا.العاشر

طرق تربية األطفال اإليجابية )1(.الحادي عشر
طرق تربية األطفال اإليجابية )2(.الثاني عشر
النزاعات وطرق حلها.الثالث عشر
تطبيق الطرق المكتسبة في العالقات مع اآلخرين.الرابع عشر

التدريب على استخدام الحمام.الخامس عشر
التربية الجنسية.السادس عشر

الغذاء الصحي / المتوازن.السابع عشر
الصحة والرعاية الصحية.الثامن عشر
تجنب الحوادث عند األطفال.التاسع عشر

المشكالت السلوكية.العشرون
عادات المذاكرة.الحادي والعشرون
التعاون بين األهل والمدرسة من أجل أطفال ناجحين.الثاني والعشرون
المرأة )1( كيف تستفيد المرأة من وقتها بشكل فعال؟الثالث والعشرون
المرأة )2( المرأة ضمن العائلة.الرابع والعشرون

المرأة )3( الصحة اإلنجابية.الخامس والعشرون
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شركاء الجمعية في تطبيق البرنامج

إن من أهداف الجمعية التوسع في تطبيق البرنامج بالشراكة مع الجهات ذات العالقة، مع االحتفاظ بالجودة 
التي تحقق األهداف المرجوة من خالل انتشاره على أكبر شريحة مستهدفة ممكنة؛ لذا استمرت جمعية رعاية 

الطفولة وشركائها في تدريب األمهات في عشر مناطق إدارية، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

المنطقةالشركــاء
عدد الموقع التدريـبــياسم المدربة اإلدارية

عدد األمهاتالمجموعات

وزارة الشؤون 
االجتماعية

منطقة الرياض

113االبتدائية 103 بحي الروضةمنى عبدالرحمن العبودي
118دار  أم إبراهيم الخراشي لتحفيظ القرآن في طويقفاطمة محمد طواشي
119دار الذاكرات لتحفيظ القرآن بحي بالنهضةنورة محمد آل رشيد

أم النجباء لتحفيظ القرآن بحي الصحافةمي عبدالرحمن العبودي
331مركز التنمية االجتماعية بالدرعية

118مركز التنمية األسرية بالنسيممرام محمد الحمود
120وحدة الخدمات االجتماعية النسائية بالدرعيةوفاء عبدالعزيز العجالن

120مركز التنمية االجتماعية بالدرعيةحصة سليمان الوهبي
126روضة الهياثم بالدلمأمينة عبداهلل الخضير

113مركز التنمية االجتماعية بالدلمريم شافي الشافي
114مركز التنمية االجتماعية بشقراءسارة حمد الخنيفر

114مركز التنمية االجتماعية بشقراءشموخ عبيد العصيمي
121مركز التنمية األسرية بالملزنورة حسن الشثري
125الثانوية 73فيفا سالم المبارك
125روضة الزهور التابعة للجنة االجتماعيىة بالسويديفوزية أحمد عدوان

122مركز طويق للتنمية األسريةحنان فرج بخيت
121دار الفتاة للتابع للجنة االجتماعية بالنظيمسعاد حمدان العنزي
115روضة المناهل التابع للجنة االجتماعية بالنظيمحميدة أحمد العنزي
120روضة اآلمال التابع للجنة االجتماعية بالعزيزيةمزنة محمد المالكي
118روضة األجيال التابعة للجنة االجتماعية بالشفاءنداء راشد المدهش
240دار درة بنت أبي سلمة بالجنادريةمنيرة علي الشمري

250مركز التنمية االجتماعية بروضة سديرمنيرة عبد اهلل الجنيح
110مركز التنمية االجتماعية باألفالجرثعاء حمد الخشيبي

231مركز التنمية االجتماعية باألفالجمنيرة سعيد الدوسري
114مركز التنمية االجتماعية بالقويعيةسهام محمد الخيبري
127مركز التنمية االجتماعيةبوادي الدواسرابتهاج عبداهلل حنيف

118مركز التنمية االجتماعية بوادي الدواسرعجباء حماد الدوسري
117روضة الجبيلة بالعيينةنورة محمد السهلي
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وزارة الشؤون 
االجتماعية

منطقة المدينة 
المنورة

124مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورةجميلة ربيع الرشيدي
112مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورةعواطف يوسف الخيبري

115مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورةابتسام عمر أبو حسين
118مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورةسماح عبدالستار بخاري

منطقة القصيم
238مركز التنمية االجتماعية بعنيزةأروى عبداهلل السالمة
240مركز التنمية االجتماعية ببريدةأميرة عبداهلل السيف

منطقة مكة 
116مركز التنمية االجتماعية بالطائفإيمان عبداهلل المالكيالمكرمة

منطقة حائل
122مركز التنمية االجتماعية بحائلمنيرة سلمان الصقيه

117مركز التنمية االجتماعية بحائلفوزة طمحور العناد
123مركز التنمية االجتماعية القرياتضحى جياد العنزيمنطقة الجوف

منطقة الحدود 
122روضة األطفال النموذجية برفحاءجزعة شفافة الشمريالشمالية

المنطقة 
الشرفية

125مركز التنمية االجتماعية باالحساءرملة جواد العبيد
125مركز التنمية االجتماعية باالحساءحنان على الصقر

119مركز التنمية االجتماعية بالدمامحنان سعد الجميعة
صفاء عبدالرحمن 

125مركز التنمية االجتماعية بالدمامالسلمان

منطقة عسير
115مركز التنمية االجتماعية بخميس مشيطبدرية ظافر القحطاني
115مركز التنمية االجتماعية بخميس مشيطبدرية عبداهلل الزهرة

منطقة جازان
110مركز التنمية االجتماعية بظبياءفرح حسن خواجي
125مركز التنمية االجتماعية بظبياءناهد أحمد عبادي

وزارة التعليم

منطقة الرياض
126الروضة الخامسة بحي الربوهمزنة علي العقالء

120مركز التنمية االجتماعية بمحافظة جومنى محمد الجساس

منطقة مكة 
المكرمة

239الروضة الحادية عشرة بمكة المكرمةصباح صالح باجحزر
125إدارة رياض األطفال بجدةحمدة محمد الغامدي
120الروضة العاشرة بجدةهيفاء أحمد باوهاب

126الروضة األولى بجدةسميرة محمد باعبداهلل
120الروضة الحادية عشرة بجدةعيشة علي محمود
361الروضة الثانية والعاشرة والثانية عشرة بجدةهيام محمد العقاد

126الروضة الخامسة بالطائفسامية عاطي الطويرقي
118الروضة الثانية بالطائفنورة مسفر الجعيد

روضة الكامل األولىشريفة محمد هزازي
250مركز ملتقى الرواد

المنطقة 
الشرقية

123مركز التدريب التربوي بالدمامسحر سليمان الحجاج
121المدرسة االبتدائية 37 بالدمامريحانة محمد الزهراني

124نادي الحي في المتوسطة األولى العيون بالدمامسعاد سعود العيسى
120مركز التنمية األسرية بالهفوفمرام سليمان السليمان

115مركز التدريب التربوي بالمبرزمها عبداهلل النصار
122الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالجبيلريم محمد القرشي

121جمعية ود الخيرية بالخبرسعاد ضاحي الخالدي

منطقة عسير

127الروضة الخامسة عشرة بأبهالطيفة علي العزي
125ابتدائية المنح بأبهافاطمة عبداهلل الشهراني

120ابتدائية تحفيظ القرآن بآل جبير بظهران الجنوبأسماء علي الوادعي
114الروضة األولى بعسيرهيلة فنيس القحطاني
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منطقة الحدود 
الشمالية

249المدرسة االبتدائية 19 بعرعرمغيضة سليمان الشمري
248المدرسة المتوسطه 9 بعرعرسلطانة مرزوق الزارع

منطقة جازان

125المدرسة االبتدائية السابعة بجازاننوال عبده شوعي
125المدرسة الثانوية الثانية بأبي عريشحياة حمد الدبيان
125المدرسة االبتدائية االولى بصامطةزهراء حمد حمدي

125ثانوية إسكان روان بالعارضةأسرار محمد با جبير
جامعة األميرة 

نورة بنت 
عبدالرحمن

منطقة الرياض

115كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمرنجيبة حمد القنيبط
124عمادة التطوير وتنمية المهاراتأريج حيدر آل مونس

123عمادة التطوير وتنمية المهاراتلولوه عبداهلل الشبانه

جمعية الملك 
عبدالعزيز 

ببريدة
منطقة القصيم)عون( 

125جمعية الملك عبدالعزيز ببريدة ) عون (ابتسام سليمان الزويد
120جمعية الملك عبدالعزيز ببريدة ) عون (أمجاد عبداهلل السليم

114جمعية الملك عبدالعزيز ببريدة ) عون (أحالم علي التويجري

متطوعات 
جمعية رعاية 

الطفولة

 

منطقة الرياض

111معهد األمير سلمان للبحوث واإلستشاراتفاطمة عبدالعزيز الصالح
120جمعية األطفال المعاقينمنيرة عبداهلل الحقيل

123مركز إفادة لمتالزمة داونبسمة فهد بالغنيم
127مدارس األوائل بحي الربوهمزنه علي العقال

المنطقة 
121مدارس جواثا األهلية باألحساء المبرزلينا سعد الحسينالشرقية

موظفات
جمعية رعاية 

الطفولة 
منطقة الرياض

111جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسريةهند عبداهلل السماعيل

جمعية النهضة النسائية الخيريةفريال خالد الدوسري
240جامعة الملك سعود ) المبنى اإلداري(

112جامعة دار العلومرنـا محمد الـعـيار

المجموع 
77102 موقع87 مدربةالكلي

مجموعة
2.032

أم
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رشحت الجمعية مدربات لبرنامج تثقيف األم والطفل لالشراف ومتابعة جودة البرنامج:

اسم المشرفةالجهة

وزارة التعليم
هيام محمد العقاد

هيفاء أحمد باوهاب
سامية علي الطويرقي

ريم محمد القرشي

جزعة شفاقة الشمريوزارة الشؤون االجتماعية
فوزة طمحور العناد

جميلة ربيع الرشيدي
منيرة عبداهلل الجنيح

فيفا سالم المبارك
مي عبد الرحمن العبودي

متطوعات جمعية رعاية الطفولة

بسمة فهد بالغنيم

موظفات جمعية رعاية الطفولة

فريال خالد الدوسري
رنا محمد العيار

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية )عون(

أمجاد عبداهلل السليم
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التوسع في برنامج تثقيف األم والطفل

وزارة الحرس الوطني

)برنامج األمان األسري الوطني(
بناء على اختيار برنامج تثقيف األم والطفل كأفضل برنامج وقائي من قبل برنامج األمان األسري، 
الحرس  بوزارة  الصحية  والشؤون  األسري  األمان  برنامج  منسوبات  من   )27( عدد  البرنامج  رشح 
الوطني لالتحاق لدورة تدريب مدربات برنامج تثقيف األم والطفل التي تقدمها جمعية رعاية الطفولة، 
وعقدت الدورة للمرشحات بمبنى الدراسات العليا بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الفترة 
من 28 ذو الحجة 1436هـ إلى 8 محرم 1437هـ الموافق 11-21 أكتوبر2015م، من الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى الرابعة عصر اً. )9( أيام بواقع )72( ساعة تدريبية، وفيما يلي جدول بمناطق وأسماء 

وجهات عمل المرشحات:

جهة العملاسم المدربةالمنطقة اإلداريةم

منطقة الرياض1

مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني.حنان عثمان العربي
مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني.فاطمة عبداهلل العمار

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.إيمان عادل الرشيد
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.فدوى سليمان ال جلبان

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.رنا عبداهلل أحمد
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.دالل مساعد البقمي
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.عائشة علي الخميس

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.ليلى عبدالرحمن أبو عاطي
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.حليمة تحسين الوحيش

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال.ديمة محمد العثيم
مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال.جمانة عبدالعزيز اللحيدان

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال.هيا سعد البيشي
برنامج األمان األسري الوطني.زينب علي النجيدي
برنامج األمان األسري الوطني.نهى طارق بصراوي

برنامج األمان األسري الوطني.منى غضبان الشمري
برنامج األمان األسري الوطني.مضاوي نواف بن مضيان

برنامج األمان األسري الوطني.نورا عماد السمحان

منطقة المدينة 2
المنورة

مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة سميرة محمد عينوسه
المنورة.

مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة سامية صديق صبر
المنورة.

مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة رنا أحمد اليحيوي
المنورة.

مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة هيفاء فهد العتيبي
المنورة.

مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة هوازن راشد البلوي
المنورة.
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جهة العملاسم المدربةالمنطقة اإلداريةم

المنطقة الشرقية3
برنامج األمان األسري الوطني / الدمام.خلود فيحان الحربي
مستشفى اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الدمام.عال عباس القديحي
مستشفى الملك عبدالعزيز باالحساء.فاطمة أحمد كاظم

منطقة مكة 4
المكرمة

برنامج األمان األسري الوطني بجدة.سميرة محمد الخطيب
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.دينا فوزي قطب

)27( مدربةالمجموع الكلي للمدربات

و ساهمت المشرفات الوطنيات في دعم تدريب المدربات، وهن:

الجهه التابعة لهاا�سم الم�سرفةم

األستاذة فاطمة محمد طواشي1

وزارة الشؤون االجتماعية

األستاذة نورة محمد الدغيلبي2
األستاذة منى عبدالرحمن العبودي3
األستاذة نداء راشد المدهش4
األستاذة مزنة محمد المالكي5

األستاذة هند عبداهلل السماعيل6
جمعية رعاية الطفولةاألستاذة فريال خالد الدوسري

التقرير السنوي الخامس - ١٤٣٧ هـ / ٢٠١٥م

42



برنامج التدريب المعرفي
وفرت الجمعية جميع المطبوعات والمواد الالزمة لتطبيق التدريب المعرفي مع األطفال بعمر الخمس 

سنوات لجميع الجهات المشاركة.

جدول أعداد الحزم التدريبية للتدريب المعرفي:

عدد حزم التدريب المعرفيالجهة

)500( حزمة تدريبيةوزارة الشؤون اإلجتماعية
)420( حزمة تدريبيةوزارة التعليم

)450( حزمة تدريبيةوزارة الحرس الوطني
)50( حزمة تدريبيةجميعة الملك عبدالعزيز )عون(

)22( حزمة تدريبيةمتطوعات جمعية رعاية الطفولة
)21( حزمة تدريبيةجمعية رعاية الطفولة

)1.463( حزمة تدريبيةالمجموع الكلي للحزم

قياس أثر التدريب خالل العام الماضي من خالل تحليل استمارات )كنت فأصبحت(:
عند اقتراب االنتهاء من تنفيذ برنامج تثقيف األم والطفل في كل عاًم، تقوم جمعية رعاية الطفولة 
بتوزيع استمارات »كنت فأصبحت« على جميع األمهات الملتحقات في هذا البرنامج، بهدف الوقوف 
وتوثيق  بالبرنامج،  التحاقهن  نتيجة  أسرهن  أفراد  وعلى  األمهات،  على  البرنامج  تأثير  مدى  على 
تجاربهن الواقعية، وفي هذا العام، وهو العام الرابع من تنفيذ البرنامج تم التحاق ألفان واثنان وثالثون 
)2.032( أم، وتتولى جمعية رعاية الطفولة عملية التنسيق لتوزيع واستالم االستمارات البالغ عددها 
)1086( ألف وست وثمانون استمارة من )88( مدربة في برنامج تثقيف األم والطفل من جميع مناطق 
المملكة، ويجري العمل على تحليل استمارات األمهات لطباعتها في كتيب كنت فأصبحت العام الرابع.

عدد المدرباتعدد ال�ستماراتعدد الأمهات الملتحقات بالبرنامج
2.0321.08688
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ثانيًا: برنامج دعم وتطوير أداء مشرفات ومدربات برنامج تثقيف األم والطفل
تسعى جمعية رعاية الطفولة إلى المحافظة على جودة تنفيذ البرنامج، والتي تتطلب متابعة وتطوير 
دائمين للعاملين بالبرنامج، والذي تمثل في إعداد برنامج دعم وتطوير مدربات ومشرفات برنامج 

تثقيف األم والطفل.

يشمل برنامج الدعم والتطوير مايلي:

e  مدربات وتطوير  دعم  برنامج  وتنفيذ  متابعة  يتولى  بالجمعية  عمل  فريق  تخصيص 
ومشرفات البرنامج.

e  الجهات( البرنامج  تنفيذ  في  المشاركة  الجهات  جميع  مع  والمستمر  الدائم  التنسيق 
الحكومية، الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، ......(

e  التواصل عبر البريد االلكتروني المخصص لمدربات برنامج »الدعم الفني لبرنامج تثقيف
)mop.support@childcare.org.sa( »األم والطفل

e .تطوير أداء المدربات والمشرفات من خالل إقامة دورات وورش عمل تدريبية

e  عمل وفريق  والمشرفات  المدربات  بين  النظر  ت  وجها  وتبادل  تشاورية،  عمل  ورش 
الجمعية؛ لتذليل الصعوبات مع الجهات المشاركة.

e .زيارات إشرافية لمتابعة أداء مدربات األمهات

e .لقاءات تربوية بما يخص مرحلة الطفولة
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ورش عمل تدريبية لدعم أداء مدربات برنامج تثقيف األم والطفل في جامعة دار 

العلوم:

مقدمة الور�سةا�سم الور�سةم
عدد 

ال�ساعات
عدد الأيام 

والتاريخ
الجهات الم�ستفيدةعدد الح�سور

ورشة عمل "مهارات 1
يومان 6-8 6 ساعاتأ.منيرة القنيبطالتواصل الفّعال"

أبريل 2015م

وزارة الشؤون 31 مدربة
االجتماعية

جامعة األميرة نورة مدربتان
بنت عبدالرحمن

متطوعات4 مدربات

ورشة عمل "العالقة مع 2
يومان20-22 6 ساعاتأ.منيرة القنيبطاألطفال وإرشاد سلوكهم"

أبريل 2015م

وزارة الشؤون 25 مدربة
االجتماعية

جامعة األميرة نورة مدربتان
بنت عبدالرحمن

متطوعةمدربة واحدة

3

أهمية برنامج تثقيف
ساعتانأ.الجوهرة العجاجي األم والطفل

ونصف

خمسة أيام
 17-13 

سبتمبر2015م

وزارة الشؤون 40 مدربة
االجتماعية

وزارة التعليم26 مدربة
مهارات التواصل الفعال 

8 ساعاتأ.منيرة القنيبطمع الطفل
جامعة األميرة نورة مدربة واحدة

بنت عبدالرحمن

تطبيق عملي لبرنامج 
التدريب المعرفي

أ.مزنة العقال
أ.رنا العيار

أ.فريال الدوسري.
أ.هند السماعيل

3 ساعات

جمعية الملك 3 مدربات
عبدالعزيز

العالقة مع الطفل وإرشاد 
8 ساعاتأ.منيرة القنيبطسلوكه

3 ساعاتأ.فاطمة الصالحالتربية الجنسية
6 ساعاتد.ابتسام يسخصائص النمو

أنماط التعامل والذكاءات 
4 ساعاتد.ابتسام يسالمتعددة

متطوعات جمعية مدربتين
رعاية الطفوبة

حلقات النقاش:
حلقة نقاش مصاحبة لورش العمل التدريبية، لدعم أداء مدربات برنامج تثقيف األم والطفل، تهدف 

إلى الوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج لدى الشركاء يوم األحد 13 سبتمبر 2015م
بحضور كاًل من :

v .األستاذة / حصة بنت عبدالعزيز الدباس المدير العام إلدارة رياض األطفال
v .األستاذة / نورة بنت سليمان السبتي مديرة األقسام النسائية بوزارة الشؤون االجتماعية
v  األستاذة / سارة بنت عبدالكريم المهناء مديرة إدارة التدريب بإدارة رياض األطفال بوزارة

التعليم.
v  الشؤون بوزارة  تثقيف األم والطفل  برنامج  األستاذة / فاطمة بنت محمد طواشي منسقة 

االجتماعية.
v  الدكتورة / هند المحيمل وكيلة شؤون الطالبات في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

بجامعة االميرة نورة.
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اللقاءات الثنائية لدعم أداء مدربات ومشرفات برنامج تثقيف األم والطفل:
لقاء يتم بين مشرفات برنامج تثقيف األم والطفل واالجمعية، لمناقشة استمارة مالحظة أداء مدربة 

برنامج تثقيف األم والطفل بعد الزيارة اإلشرافية األولى:

اأ�سم الم�سرفةالجهةم
عدد

المدربات
الوقتتاريخ اللقاءاليوم

مدربةنجيبة حمد القنيبطجامعة األميرة نورة1
26 أبريلاألربعاءواحدة

2 مساًء 2015م

متطوعات جمعية 2
27 أبريلاالثنينمدربتانمنيرة عبداهلل الحقيلرعاية الطفولة

 2015م
11 صباحاً

وزارة الشؤون 3
االجتماعية

3مزنة محمد المالكي
28 مايوالخميسمدربات

 2015م
10 صباحاً

9فاطمة محمد طواشي
31 مايواألحدمدربات

 2015م
9 صباحاً

7نداء راشد المدهش
31 مايواألحدمدربات

 2015م
11 صباحاً

8وفاء عبدالعزيز العجالن
1 يونيواالثنينمدربات

 2015م
10 صباحاً

3نورة حسن الشثري
1 يونيواالثنينمدربات

 2015م
11صباحاً

4منى عبدالرحمن العبودي
1 يونيواالثنينمدربات

 2015م
1 ظهراً

6ريم شافي الشافي
2 يونيوالثالثاءمدربات

 2015م
1 ظهراً

13مزنة علي العقالءوزارة التعليم4
2 يونيوالثالثاءمدربة

 2015م
10 صباحاً

جمعية الملك 5
17 سبتمبرالخميسمدربتانابتسام سلمان الزويدعبدالعزيز )عون(

2 مساًء2015م
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بعد الزيارة اإلشرافية الثانية:

الوقتتاريخ اللقاءاليومعدد المدرباتا�سم الم�سرفةالجهةم

26 فبرايرالخميسمدربة واحدةنجيبة حمد القنيبطجامعة األميرة نورة1
2مساًء2015م

متطوعات جمعية 2
26فبرايرالخميسمدربتانمنيرة عبداهلل الحقيلرعاية الطفولة

2015م
10صباحاً

وزارة الشؤون 3
االجتماعية

11صباحا2ًمارس 2015ماالثنين3 مدرباتمزنة محمد المالكي
1مساًء 2 مارس2015ماالثنين6 مدرباتفاطمة محمد طواشي

3 ماريس الثالثاء7 مدرباتنداء راشد المدهش
2015م

10صباحاً

11صباحا3ًمارس2015مالثالثاء6 مدرباتوفاء عبدالعزيز العجالن
1مساًء3مارس2015مالثالثاء3 مدرباتنورة حسن الشثري
منى عبدالرحمن 

15 مارس األحد4 مدرباتالعبودي
2015م

10صباحاً

1مساًء15مارس2015ماألحد6 مدرباتريم شافي الشافي

25 األربعاء6 مدرباتنورة محمد الدغيلبي
فبرابر2015م

10صباحاً

11صباحا24ًفبراير2015مالثالثاء13 مدربةمزنة علي العقال

جمعية رعاية 4
12مساًء3مارس2015ماألربعاءمدربة واحدةهند عبداهلل السماعيلالطفولة
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برامج التثقيف والتوعية 
المجتمعية المباشرة

التقرير السنوي الخامس - ١٤٣٧ هـ / ٢٠١٥م

48



الدورات التثقيفية والتوعوية

إضافة إلى تنفيذ جمعية رعاية الطفولة لبرنامج تثقيف األم والطفل، والذي يمتد لمدة )6( أشهر، 
تقوم الجمعية بتنفيذ برامج تدريبية وورش العمل المتعلقة بتربية ورعاية األطفال، من الوالدة إلى سن 

الثامنة عشرة مجاناً؛ للمساهمة في دعم األم وتربيتها ألطفالها.

الدورات التي تستهدف األسرة:

اسم الهدف العام من البرنامجالبرنامج
المدربة

مدة 
التدريب

عدد 
عدد الموقعالساعات

المتدربات
ورشة عمل 

"مهارات التواصل 
الفعال"

تشجيع الطفل وتعزيز ثقتة بنفسه.
االستماع الفعال للطفل.
تفهم مشاعر الطفل.

أ.منيرة 
حمد 
القنيبط

جامعة دار 8 ساعاتيومان
العلوم

43
متدربة

ورشة عمل 
"العالقة مع 

األطفال وإرشاد 
سلوكهم"

التعرف على األساليب الوالدية 
للتنشئة.

التعرف على أهداف سلوك الطفل 
األربعة.

أ.منيرة 
حمد 
القنيبط

جامعة دار 8 ساعاتيومان
العلوم

 15
متدربة

الدورات التي تستهدف المهنيين:
شاركت الجمعية في برنامج تدريب المدربات ))TOT في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )عمادة 
خدمة المجتمع والتعليم المستمر(، كتهيئة للبدء بالبرنامج التدريبي المقدم بالشراكة مع أكاديمية 
باريس الفرنسية بالسربون، لتدريب وتطوير النساء السعوديات في مجاالت مهنية جديدة تقدم ألول 
مرة في المملكة العربية السعودية، الثالثاء 8 سبتمبر 2015م، لمدة ساعتين، وكان عدد الحضور 

.)19(
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المعرض المتنقل للتوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة
تمشياً مع أهداف الجمعية في تثقيف وتوعية األسرة ومقدمي الرعاية للطفل بأهمية واحتياجات 

مرحلة الطفولة، تم إعداد المعرض المنتقل المتضمن ما يلي:
 أفالم توعوية خاصة بأهمية احتياجات مرحلة الطفولة وهي:. 1

v  بناء العقل«، مبني على أبحاث جاك ب.شانكوف م. د.، مدير مركز تطور الطفل، جامعة«
هارفرد

v  جامعة االقتصاد،  في  برفسور  هيكمان،  جيمس  الدكتور  مهم«؟  المبكر  االستثمار  »لماذا 
شيكاغو، حائز على جائزة نوبل في االقتصاد

v  الطفل تطوير  وحدة  في  الدكتوراه  ترونيك، شهادة  إدوارد  د.  المعبر«،  غير  الوجه  »تجربة 
بجامعة هارفرد في بوسطن.

2 .)Rollup( معلومات هامة عن الطفولة وهي عبارة عن مطويات كبيرة

التجارب المبكرة تشكل الدماغ
متينة  قواعد  نبني  أن  يمكن  كيف  لنا  تحّدد  أن  العلوم  بإمكان 
لمجتمع متقدم ومزدهر، وبعد عقود من األبحاث الدقيقة  في 
علم األعصاب وعلم نفس النمو وعلم اقتصاديات بناء رأس المال 

البشري،تّم تكوين المفاهيم المحورية التالية لمبادئ النمو:

أربعة أرقام البدَّ من تذكرها في مرحلة الطفولة المبكرة :

٧00 وصلة عصبيةجديدة يتم تشكيلها كل ثانية
كل  عصبية  وصلة   ٧٠٠ تتشكل  الحياة  من  األول��ى  السنوات  في 
ثانية، فتتشكل هذه الوصالت من خالل تفاعل الجينات وبيئة الرضيع 
وتجاربه، وعلى وجه الخصوص تفاعلهم عن طريق »الفعل وردة 
الفعل« مع البالغين أو ما يسميه الباحثون التنمويون »المعاملة 
بالمثل«. تعتبر هذه الوصالت وحدة بناء العقل وهي األساس الذي 

يعتمد عليه التعليم والسلوك والصحة في المستقبل.
المنظمة العلمية الوطنية في تنمية الطفل )2٠٠9( المصدر: 

 هو العمر الذي تظهر به الفروقات 
ً
١٨ شهرا

في عدد المفردات اللغوية لدى الطفل
االختالفات في  كمية المفردات لدى الطفل تبدأ في الظهور  في 
 بناًء على والدته في عائلة ذات دخل وتعليم عال، 

ً
سن ١٨ شهرا

أو والدته في عائلة ذات دخل وتعليم منخفض. فاألطفال بعمر 
ثالث سنوات والذين أكمل والداهم أو مقدمو الرعاية دراستهم 
الجامعية، لديهم مفردات لغوية ضعف أو ثالثة أضعاف مفردات 

األطفال الذين لم يكمل والداهم المرحلة الثانوية. 
هارت بي وريزلي )١995( االختالفات المعنية في التجارب اليومية لألطفال األمريكيين الصغار . بالتيمور, ميرالند:  المصدر: 

بروكس.

٩0 إلى ١00٪ فرص تأخر الطفل في النمو عند تعرضه إلى 
٦ أو ٧ من عوامل الخطر

الثالث األولى من  التطور في السنوات  الجوهرية تعيق  المحن 
عمر الطفل، وكلما اشتدت المحن التي يواجهها الطفل، ازدادت 

احتماالت إعاقة التطور لديه .
وسوء  النفسي  واالض��ط��راب  الفقر  مثل  المحن  إن  ال��واق��ع  في 
المعاملة وغياب أحد الوالدين وقلة الوعي بأساليب التربية  الفعالة 
الثالث األول��ى تضعف من  الطفل في سنواته  التي يتعرض لها 
تطوره ونموه، فكلما تعرض الطفل الى ٦ أو ٧ من  هذه المحن 
 ،٪١٠٠ إل��ى  بنسبة9٠  ف��ي  النمو   

ً
ت��أخ��را سيواجه  فإنه  الخطرة 

وبخاصٍة  في النمو المعرفي واللغوي والعاطفي.
بارث )2٠٠٧( الحالة التطويرية واحتياجات خدمات التدخل المبكر لألطفال المساء إليهم. واشنطن دي سي,  المصدر:  
الواليات المتحدة األمريكية. وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية. مكتب السكرتارية المساعد للتخطيط والتقييم.

٣:١ احتمالية تعرض البالغين ألمراض القلب بعد 
٧ أو ٨ من تجارب الطفولة السيئة

التجارب المبكرة لها تأثير طويل المدى، ليس فقط على التطور 
المعرفي والعاطفي بل أيضا على الصّحة البدنية بعيدة المدى، 
لتجارب  التعرض  بين  تربط  التي  األدل��ة  كبير من  قدر  اآلن  وهناك 
بأمراض عديدة  البلوغ  سيئة في الطفولة واحتمال اإلصابة عند 
مثل السكر، ارتفاع الضغط، الجلطة، السمنة وبعض أنواع أمراض 
السرطان، فالبالغون الذين تعرضوا لسبع أو ثماني تجارب سيئة 
 لإلصابة بأمراض القلب 

ً
في طفولتهم هم أكثر- بثالث مرات -عرضة

واألوعية الدموية من غيرهم .
ايدواردز )2٠٠5( »عواقب الصحة الواسعة النطاق في تجارب الطفولة السيئة« كاثلين كيندال تاكيت وسارة  المصدر:  
جاكموني.ضحية مرحلة الطفولة والمراهقة: وسائل االساءة, استراتيجيات االستجابة. كينقستون, نيوجيرسي. 

منظمة األبحاث المدنية.

ما تخبرنا به هذه األرقام: 
 .

ً
القيام باألمور على النحو الصحيح من  المرة األولى أسهل وأكثر فعالية من محاولة تصحيحها الحقا  -١

أهمية الطفولة المبكرة تكمن في أنَّ التجارب المبكرة في الحياة قد يكون لها أثر دائم على التعليم   -2
والسلوك والصحة لدى الطفل في المستقبل.

التدخل المبكر من قبل المختصين أمر في غاية األهمية لألطفال الذين تعرضوا لفترات طويلة من   -٣
التجارب السلبية، لما لهذه التجارب من أثر سلبي على النمو وذلك بسبب إفراز مستويات غير طبيعية 

من هرمونات التوتر والتي تؤدي إلى تعطيل تطور ونمو الوصالت العصبية في المخ. 
االستثمار  في برامج الطفولة المبكرة يعود بالنفع على المجتمع بأكمله .  -٤

ترجمة
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زاوية تعريفية لبرنامج تثقيف األم والطفل تحتوي على:. 3
v .فيديو تعريفي عن البرنامج
v .مطويات عن برنامج تثقيف األم والطفل
v  عرض لألدوات التي تستخدم في برنامج تثقيف األم والطفل، مثل برنامج التدريب المعرفي

وغيرها.
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الهدفالمعر�ضم
اليوم/
التاريخ

الوقتالمكان
عدد 

الم�سفيدين

اللقاء السنوي 1
لألمهات

للتوعية بأهمية مرحلة 
الطفولة المبكرة

الثالثاء
8 سبتمبر

2015م

بمدارس 
1050-12مالرياض األهلية

معرض إنجاز2

فتح باب الحوار بين 
منسوبات الجامعة وقياداتها 

لالطالع على الصعوبات 
والمعوقات التي تواجه 

الكادر اإلداري

الثالثاء 
27أكتوبر

2015

جامعة الملك 
850-2مسعود للبنات

3
المعرض 

التوعوي لسرطان 
الثدي

كل مايتعلق بالتوعية 
بالمرض وطرق مواجهته في 

حال اإلصابة به

االحد
1-3نوفمبر

2015

جامعة الملك 
9150-1مسعود للبنات

مجلس أمهات4

تحريك دائرة األسئلة 
المطروحة باتجاه األمهات؛ 

ألنه الركيزة األساسية 
لتطوير أو متابعة وتقدم أية 

طالبة

االثنين 
9نوفمبر

2015

مدارس رياض 
550-7ماالنطالقة

ندوة حقوق 5
الطفل

إبراز دور الجامعة في نشر 
المعرفة والمساهمة مع 

الدولة في التصدي للعنف 
واإلرهاب

االثنين 
23نوفمبر

2015

جامعة األميرة 
نورة بنت 

عبدالرحمن
850-2م

المعرض متاح الستخدامه من قبل أية جهة تهدف إلى التثقيف والتوعية بأهمية مرحلة الطفولة.
رقم:  جوال  الدوسري  محمد  بنت  وجدان  األستاذة  المعرض  منسقة  مع  والتنسيق  وللتواصل 

)050.447.7790(
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رابعًا: برامج التثقيف والتوعية المجتمعية غير المباشرة عبر وسائل التواصل الحديثة

وسائل التواصل االجتماعي الحديثة
لما لدور وسائل التواصل االجتماعي الحديثة من أهمية في التواصل مع أكبر شريحة بالمجتمع، فقد 

تم تفعيل مواقع وشبكات التواصل االجتماعي للجمعية، والتي تهدف إلى:
التوعية بأهمية مرحلة الطفولة.

التوعية بأهمية تلبية حاجات مرحلة الطفولة.
اطالع أعضاء الجمعية وجميع شرائح المجتمع على ما تقدمه الجمعية من برامج تدريبية وأنشطة 

لالستفادة منها.

:childcare KSA توتير
زاد عدد المتابعين لحساب الجمعية على تويتر ليصل إلى )10.677( متابع خالل عام 2015 مقارنة 

بالعام الماضي )8،461(.

فايسبوك:
قل عدد المشاركين لحساب الجمعية على فايسبوك )242( مشارك ليصل إلى )17.290( مشارك 

خالل عام 2015م مقارنة بالعام الماضي )17.532(.

:childcare KSA@ انستغرام

e .عدد الصور التي تم نشرها خالل عام 2015م )371( صورة

e .عدد المتابعين في عام 2015م )1.825( متابع

يوتيوب:

e .)118( عدد المشاركين في قناة الجمعية على يوتيوب للعام 2015م

e .)11.770( عدد مرات المشاهدة لألفالم الموجودة على قناة الجميعة
وتتطلع الجمعية إلى زيادة عدد متابعيها في وسائل التواصل االجتماعي.
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برنامج دقيقة من فضلك

وهو برنامج يعرض بشكل دوري، يهدف إلى تزويد المعنيين بتربية األطفال 
بأفضل الممارسات المالئمة نمائياً لهم. قامت جمعية رعاية الطفولة بإعداد 
توعوياً يبث من خالل قناة الجمعية على اليوتيوب   تثقيفياً  وتنفيذ مشروعاً 
إجابات مختصرة  يقدم  والذي  من فضلك«  »دقيقة  بعنوان   )ChildCareKSA(
ووافية من مختصين بالطفولة على العديد من األسئلة الملحة لدى األهالي، 
وقد حرصت الجمعية على اختيار نخبة من الضيوف المهتمين والعاملين في 

مجال الطفولة من أطباء وتربويين على مستوى عال من الخبرة المهنية.

انتهت الجمعية من تصوير مقاطع فيديو مع عدد من المختصين وهم:

عدد المواضيعاالختصاصاالسمم
)25( استشارية طب األطفال واألمراض المعديةالدكتورة / مها بنت عبداهلل المنيف1

نورة الدكتورة / سهام بنت عبدالرحمن الصويغ2 األميرة  جامعة  في  تربوية  مستشارة 
)18( بنت عبدالرحمن

)10( أخصائية نفسيةاألستاذة / هيفاء بنت مراد الشامسي3

أبو 4 عبدالرحمن  بنت  البندري   / األستاذة 
نيان

التغذوي  الترصد  برنامج  على  المشرفة 
والرضاعة الطبيعية باإلدارة العامة للتغذية 

بوزارة الصحة
 )9(

)62( المجموع الكلي لعدد المواضيع

دشن البرنامج بحضور سمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم أمير منطقة الرياض، في الحفل 
الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفل بتاريخ 24 اغسطس2015م.

بثت الجمعية عدد )9( مقاطع لبرنامج »دقيقة من فضلك« كالتالي:

عدد المقدمةموضوع الفيديو
المشاهدات

418 الدكتورة سهام بنت عبدالرحمن الصويغتحدثي مع طفلك منذ الوالدة!
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طفلي  سرير  لوضع  المناسب  المكان  ماهو 
494 الدكتورة مها بنت عبداهلل المنيفالرضيع؟

ماهي فوائد الرضاعة الطبيعية لألم والطفل؟

 الدكتورة البندري بنت عبدالرحمن أبونيان

395
من  طبيعياً  طفلها  بإرضاع  األم  تنصح  لماذا 

197ساعات الوالدة األولى؟

130ماهي أضرار التغذية الصناعية على األم والطفل؟
أثناء  األم  تفرزها  الذي  الحليب  كمية  ماهي 

197الرضاعة؟

198كيف يتنوع محتوى حليب األم خالل الرضاعة؟
24ما العالقة بين الرضاعة الطبيعية ومناعة الطفل؟
ماذا تعني المساكنة؟ وما أهميتها في الرضاعة 

82الطبيعية؟

2.135مجموع عدد المشاهدات
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خامسًا: برنامج الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع وزارة الصحة
اإلصابة  نسب  بتخفيض  تتعلق  التي  الوقائية  البرامج  من  الطبيعية  الرضاعة  تشجيع  برنامج  يعد 
بالتغذية عند األطفال واألمهات، الذي ينعكس على زيادة تحسين الصحة  باألمراض ذات العالقة 
العامة وخفض التكاليف المادية للرعاية الصحية، األمر الذي دعى إلى صدور المرسوم الملكي رقم 
)49/م( وتاريخ 1425/5/21هـ بالموافقة على نظام تداول بدائل الحليب وصدور الئحة القرارات 
التنفيذية بقرار وزاري رقم )12/1/77185( بتاريخ 1428/8/14هـ، وكان لذلك األثر الكبير في دعم 

وتشجيع برامج الرضاعة الطبيعية.

الصحة  بوزارة  للتغذية  العامة  اإلدارة  بادرت  البرنامج،  في  العالقة  ذات  الجهات  وألهمية مشاركة 
بتنفيذ دورة تدريبية تهدف إلى توعية األهل بالتغذية السليمة للطفل، من خالل الرضاعة الطبيعية 
والتغذية التكميلية السليمة في المجتمع، بتاريخ 7 -1436/4/9هـ الموافق 24-2015/2/26م لمدة 

)3( أيام والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

الجهات المشاركة بالدورة التدريبية:

e .وزارة الصحة المتمثلة باإلدارة العامة للتغذية

e .)وزارة الشؤون االجتماعية ) مراكز التنمية االجتماعية

e .جمعية رعاية الطفولة

e جمعية زهرة

e .جمعية آسيا
وبعد التدريب شكلت اإلدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مجموعة الدعم المجتمعي وتغذية الرضع 

من الجهات أعاله لتفعيل أهداف الدورة التدريبية.
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عقدت مجموعة الدعم عدة لقاءات في مقر اإلدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، كالتالي:

أدوار الجمعيةالهدف من اللقاءاللقاء

اللقاء األول )التطبيق 
العملي للبرنامج(

26 اغسطس2015م

مناقشة العروض ومدى مناسبتها . 1
وتوظيفها حسب المعلومة

تقديم تطبيقات عملية لطريقة . 2
تقديم المشورة والتدريب عليها.

حضور

اللقاء الثاني )تطبيقات 
المشورة للرضاعة 

الطبيعية( 3سبتمبر2015م

التطبيق العملي للمشورة التوعوية. 1
مناقشة تصميم شعار يمثل . 2

مجموعة الدعم المجتمعي 
للرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع، 

ورشحت مجموعة الدعم جمعية 
رعاية الطفولة إلعداده وتصميمه.

مقترحة  شعارات   )9( الجمعية  صممت 
للرضاعة  المجتمعي  الدعم  لمجموعة 
على  بناء  الرضع  وتغذية  الطبيعية 
الضوابط الواردة بتاريخ 18أكتوبر 2015م 
العامة  اإلدارة  على  العام  المشرف  من 
للتغذية، والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع 
الرضاعة الطبيعية،واعتمدت الشعار أدناه 

بتاريخ 24 نوفمبر2015م.

اللقاء الثالث )تطبيقات 
المشوره للرضاعة 

الطبيعية(  15 
اكتوبر2015م

مراجعة آليات الرضاعة الطبيعية . 1
والتطبيق العملي لمهارات المشورة 

التوعوية.
العمل على األنشطة المقترحة . 2

لألسبوع العالمي للرضاعة 
الطبيعية.

مناقشة إعداد و تصميم استبيان . 3
الكتروني خاص باألسبوع العالمي 

للرضاعة الطبيعية، ورشحت 
مجموعة الدعم جمعية رعاية 

الطفولة إلعداده ثم نشره.

أعدت الجمعية استبيان الكتروني 
ألستطالع الرأي وقياس مدى الحاجة 

لتوفير بيئة مناسبة للرضاعة الطبيعية 
في العمل

اللقاء الرابع )التعريف 
بنظام تداول بدائل حليب 

األم( 3ديسمبر2015م

التعريف بنظام تداول بدائل حليب . 1
األم والالئحة التنفيذية وآلية 

ضبط المخالفات لهذا النظام.

الرأي  الستطالع  االستبيان  نتائج  عرض 
بيئة مناسبة  لتوفير  الحاجة  وقياس مدى 

للرضاعة الطبيعية في العمل
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أنشطة التوعية المجتمعية:

عدد تاريخهالنشاط

نشرت الجمعية االستبيان االلكتروني عن طريق رابط 
Google Drive الستطالع الرأي وقياس مدى الحاجة 

لتوفير بيئة مناسبة للرضاعة الطبيعية في العمل وعبر 
مواقع التواصل االجتماعي )تويتر، انستقرام، واتس اب(.

28915أكتوبر-11نوفمبر2015م

شاركت الجمعية في فعاليات األسبوع العالمي المحلي 
للرضاعة الطبيعية للعام 2015م، حيث شهدت الفعالية 

إطالق أول مجموعة دعم مجتمعي رسمية للرضاعة 
الطبيعية وتغذية الرضع في المملكة من أعضاء من مراكز 
التنمية االجتماعية من وزارة الشوؤن االجتماعية وجمعية 

رعاية الطفولة، في مركز مملكة المرأة ببرج المملكة 
التجاري خالل )3( أيام ، بواقع )15( ساعة

2834-30 أكتوبر2015م

شاركت الجمعية بركن خاص باالسبوع العالمي للرضاعة 
الطبيعية في المعرض التوعوي ضد سرطان الثدي في 
جامعة الملك سعود لمدة )3( أيام تحت رعاية األميرة 

هيفاء الفيصل.

2111-4 نوفمبر 2015م

شاركت الجمعية بركن خاص باألسبوع العالمي 
للرضاعة الطبيعية في جامعة دار العلوم يوم واحد، وتم 

خالله تقديم المشورة للطالبات والموظفات الحوامل 
والمرضعات.

1152 نوفمبر 2015م

1.112المجموع الكلي

نتائج تحليل االستبيان الخاص بإستطالع الرأي وقياس مدى الحاجة لتوفير بيئة مناسبة للرضاعة 
الطبيعية في العمل، وتأكيد معظم المشاركين باإلجابة على أسئلة االستبيان التي بلغ إجمالي عدد 

مشاركاتها )1112( مشارك ومشاركة:
v  أهمية توفير بيئة مناسبة تدعم األم العاملة للرضاعة الطبيعية من خالل تفعيل نظام ساعة

الرضاعة الطبيعية النظامية، توفير حضانة نظامية في مقر العمل، ومنح األم إجازة أمومة 
للرضاعة الطبيعية بعد الوالدة.

v  مخصصة أماكن  وجود  خالل  من  الطبيعية  الرضاعة  الستمرار  العاملة  األم  دعم  أهمية 
للرضاعة  عيادات  بتوفير  الصحية  المنشآت  دعم  العمل،  أماكن  في  الطبيعية  للرضاعة 

الطبيعية، انتشار واسع للحضانات العامة في األحياء السكنية.
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مشاريع الجمعية
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أواًل: مشروع تدريب مقدمات الرعاية لمرحلة الحضانة )اللبنات األولى(

اتخذ مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة قراراً بتنفيذ مشروع تدريب مقدمات رعاية األطفال »من 
الوالدة إلى 3 سنوات«، وذلك لندرة البرامج باللغة العربية والحاجة الماسة لها. ويجري العمل على 

إعداد البرنامج.
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ثانيًا: دليل مراكز الطفولة المبكرة من الوالدة إلى )6( سنوات

تولى فريق عمل مشاريع الطفولة بالجمعية إعداد دليل مراكز الطفولة المبكرة من الوالدة إلى )6( 
سنوات، المعتمد على أهم المراجع العالمية وأحدثها، ويجري العمل حالياً على إصداره.

الهدف من الدليل: 

إنشاء أداة لتشخيص ومتابعة وتطوير مراكز الطفولة المبكرة، متظمناً قوائم تفقدية دقيقة لتوحيد 
الرؤية اإلشرافية وعملية التقويم تحت منظور علمي وموضوعي بحت.

ُحّكم الدليل من أربع من المختصات في مجال الطفولة وهن:

e .الدكتورة شذى الفايز، أستاذة مساعدة في كلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض

e  الدكتورة عبير المنيف، مساعدة وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات
العليا والبحث العلمي بالرياض.

e .الدكتورة ابتسام ياسين، أستاذة مساعدة في كلية التربية جامعة الدمام

e  هاجزيان من جامعة  والسلوكية  االجتماعية  العلوم  قسم  رئيسة  فاعور،  بسمة  الدكتورة 
بلبنان.
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ثالثًا: االستشارات التربوية
االستشارات المقدمة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تقديم استشارات لبناء حضانة نموذجية:. 1

e تزويد وكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل بمعايير وضوابط لبناء الحضانات

e .اإلشراف على مخططات بناء الحضانة

تقديم استشارات لبناء مركز تدريب. 2

وفرت الجمعية المعايير والضوابط لوكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل بالتنسيق مع القائمين على 
دبلوم أكاديمية باريس- السوربون.

بنت . 3 نورة  األميرة  بجامعة  المستمر  والتعليم  خدمةالمجتمع  لعمادة  استشارات  تقديم 
عبدالرحمن لدبلوم رعاية الطفولة المقدم من أكاديمية باريس بالسوربون.

االستشارات المقدمة لشركة تكامل لخدمات األعمال القابضة
تقديم استشارات متخصصة بشأن تدريب مقدمات الرعاية في مراكز الضيافة
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المؤتمرات والندوات
وورش العمل واللقاءات
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المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات
المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات التربوية

e  شاركت الجمعية في اللقاء الخامس لمشروع تقييم الممارسات
الرائدة في التميز اإلداريو من مؤسسة الملك خالد الخيرية يوم 

الخميس 19 فبراير 2015م.

e  الجمعية حضرت  الخيرية،  خالد  الملك  مؤسسة  من  بدعوة 
جلسة نقاش بعنوان »الحد من اإليذاء للمرأة والطفل: ما بعد 
يوم  الرياض  والتي ينظمها وفد اإلتحاد األوروبي في  القانون« 
الخميس 10 ديسمبر 2015م، من الساعة العاشرة صباحا حتى 

الثالثة عصراً في مقر المؤسسة.
e  المشاركة بحضور برنامج )مدى( لتدريب المدربات المقام في

مقر جمعية النهضة التي تهدف إلى التوعية بأهمية المشاركة 
أعضاء  ترشيح  بأهمية  النساء  توعية  خالل  من  المجتمعية، 
إلى  األحد  يوم  من  والحقوق(،  )الواجبات  البلدي  المجلس 
الخميس بتاريخ 5-9أبريل 2015م من الساعة 8:30 صباحاً الى 

3:30 عصراً .

e  المشاركة في ورشة عمل "تدشين وثيقة المعايير" يوم الثالثاء
1شعبان1436هـ الموافق 19مايو2015م، بدعوة من شركة تطوير 

للخدمات التعليمية.

e  إلى يهدف  والذي  األسري،  لألمان  التثقيفي  البرنامج  حضور 
المؤسسات  في  األسري  العنف  من  بالوقاية  التوعية  توطين 
الموافق  1436هـ  28شعبان  يوم  ى  العالقة  ذات  والجهات 

15يونيو2015م.
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e  المشاركة في ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في رصد
السعودية،  العربية  المملكة  في  اإلنسان  حقوق  حاالت  وتوثيق 
اإلنسان- حقوق  هيئة  بين  التفاهم  مذكرة  إطار  ضمن  وذلك 
المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
بقاعة  2015م،  أغسطس   19-16 االربعاء  إلى  األحد  يوم  من 
الثالثة  وحتى  الثامنة صباحاً  الساعة  من  للمؤتمرات  الخزامى 
عصراً. الهدف العام للورشة: تعزيز قدرات منظمات المجتمع 

المدني السعودي في مجال حماية حقوق اإلنسان.

e  لتطوير العليا  بالهيئة  التشاورية  العمل  ورشة  في  المشاركة 
بإزدهار  الخاصة  والبرامج  السياسات  لتقييم  الرياض  مدينة 
األبعاد  حول  المشاركين  رأي  استطالع  بهدف  المدن، 
البيئية،  االستدامة  التحتية،  البنية  لالزدهار)تطوير  الرئيسية 
االجتماعي،اإلدارة  واالندماج  الحياة،العدالة  اإلنتاجية،جودة 
الثقافة  بقصر  2015م  أغسطس   17 االثنين  يوم  الحضرية(، 
في حي السفارات، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة 

ظهراً.

e  األساسية األبعاد  حول  الخبراء  أراء  استطالع  في  المشاركة 
لالزدهار في مدينة الرياض، بهدف تغيير السياسات والبرامج 
تحليل  في  استخدامها  سيتم  حيث  المدن،  بازدهار  الخاصة 
اآلليات ضمن تقرير حالة المدن السعودية 2015م - 2016م، 
وذلك لصالح مشروع المدن السعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون 
البلدية والقروية وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
اكتوبر2015م   14 الرأي  استطالع  استمارة  الجمعية  استلمت 
باعتبارها خبيرة في جانب الشراكة المجتمعية مع الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الرياض والمرصد الحضري.
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e  ورقة بنت عبدالرحمن، قدمت  نورة  األميرة  بدعوة من جامعة 
عمل في ندوة حقوق الطفل "تعزيز دور األسرة في حماية األبناء 
من العنف واإلرهاب" المنعقدة في مقر الجامعة بعنوان "طفولة 
سعيدة وآمنة ومستقرة"، في يوم االثنين 23نوفمبر2015م ويوم 

االثنين 14 ديسمبر2015م.

اللقاءات التعريفية عن الجمعية وبرامجها:

التعريفية، وقد تم  اللقاءات  للتعريف عن الجمعية وبرامجها من خالل  تقوم الجمعية بعدة زيارات 
التعريف في االماكن التالية:

عدد 
األمهات الوقت الفئة المستهدفة التاريخ اسم المدربة م

60 11 ص أمهات مدارس الرياض 10 سبتمبر 2015 نجيبةحمد القنيبط 1

50 10 ص المعلمات  تدريب  مركز  أمهات 
بحي السفارات 28 سبتمبر 2015 بسمة فهد بالغنيم 2

30 5 م مجلس أمهات مدارس العليا 28 اكتوبر 2015 فريال خالد الدوسري 3

32 5 م  239 بغرناطة  حي  نادي  أمهات 
باليرموك 3 نوفمبر 2015 هند عبداهلل ال اسماعيل 4

40 4 م أمهات جمعية إنسان 4 نوفمبر 2015 رحاب عبدالمحسن المديرس 5
212 المجموع الكلي لعدد األمهات
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الفعاليات واألنشطة
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الفعاليات واألنشطة

مركز  من  بدعوة  طبية  بصمة  معرض  في  تعريفي  بركن  الجمعية  شاركت 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يوم  بوزارة  للفتيات  الرسالة 

الجمعة 3 أبريل 2015م، الساعة 6-9 مساءاً.

للطاقة  عبداهلل  الملك  مدينة  من  بدعوة  مشكاة  معرض  الجمعية  حضرت 
الذرية والمتجددة يوم االحد 5 أبريل2015م الساعة 5-8 مساءاً.

أبريل   8 األربعاء  يوم  أسراري  مدارس  من  بدعوة  تعريفي  بركن  المشاركة 
2015م الساعة 6-9 مساًء.

المشاركة في مهرجان )كوكبة العقول( لتعزيز مهارات التعلم وتنمية المواهب 
خارج المفهوم التقليدي، من يوم الثالثاء إلى الخميس بتاريخ 14-16 أبريل 

2015م في مدارس دار العلوم.
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-2014 للعام  الرابعة  الدورة  والطفل  األم  تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
2015م:

أقامت الجمعية الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفل، الدورة الرابعة 
الموافق 7 يونيو  بتاريخ 20 شعبان 1436هـ  للعام 2014-2015م يوم االحد 
بنت  نورة  األميرة  األميرة  رعاية  تحت  العلوم،  دار  جامعة  بمسرح  م   2015

محمد حرم أمير منطقة الرياض.
 بحضور كٍل من:

األمان . 1 لبرنامج  التنفيذية  المنيف-المديرة  عبداهلل  بنت  مها  الدكتورة 
األسري/ وزارة الحرس الوطني.

العام لإلشراف . 2 المدير  الغامدي- مساعدة  بنت سعيد  األستاذة سمها 
النسائي/ وزارة الشؤون االجتماعية.

األستاذة حصة بنت عبدالعزيز الدباس-المديرة العامة لرياض األطفال/ . 3
وزارة التعليم.

الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان-عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم . 4
المستمر/ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

عدد الم�سرفات 
المعتمدات

عدد المدربات 
المعتمدات

عدد الأمهات الالتي اأنهين 
البرنامج

)1.800( أم)23( مدربة)12( مشرفة

بدعوة من مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري، حضرت الجمعية برنامج 
األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وذلك في الفترة من 9 الى 13 اغسطس 
2015م، ومحاضرة من 6 م إلى 9 م بعنوان أهمية الرضاعه الطبيعية ، تقديم 
للتغذية  العامة  باإلدارة  التربوي  التثقيف  قسم  رئيسة  نيان  أبو  البندري  أ. 

بوزارة الصحة.

شاركت الجمعية مع برنامج األمان األسري حفل ختامي بنهاية تدريب مدربات 
برنامج تقيف األم والطفل لمنسوبات الحرس الوطني يوم األربعاء 21أكتوبر 

2015م بجامعة الملك سعود بحضور كل من:
التنفيذي 	  العام  المدير  بندر بن عبدالمحسن قيناوي -  الدكتور  معالي 

للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
سعادة الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج - مدير عام الشؤون الطبية 	 

بالحرس الوطني
لبرنامج 	  التنفيذية  -المديرة  المنيف  بنت عبداهلل  مها  الدكتورة  سعادة 

األمان األسري
األمان 	  لبرنامج  التنفيذي  المدير  »نائب  العيسى  ماجد  الدكتور  سعادة 

األسري،
رعاية 	  وفريق عمل جمعية  الطفولة،  رعاية  إدارة جمعية  رئيس مجلس 

الطفولة
المجتمعية 	  والتوعية  الخدمات  إدارة  الشهري-مديرة  فاطمة  األستاذة 

ببرنامج األمان األسري
الشهادة 	  تسليم  الحفل  خالل  وتم  الوطني،  الحرس  وزارة  ومنسوبات 

للمتدربات.
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المشاركة في األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، بإقامة ركن خاص بذلك 
ضد  التوعوي  المعرض  في  فضلك"  من  دقيقة  "برنامج  المتنقل  والمعرض 
الجامعية  بالمدينة  الملك سعود  الثدي 2نوفمبر2015م، في جامعة  سرطان 
بالمدينة  واإلعالم  العامة  العالقات  مديرة  من  دعوة  على  بناء  للطالبات، 
تفعيل  خالله  وتم  سعيد،  بن  بنت صالح  منال  األستاذة  للطالبات  الجامعية 
االستبيان االلكتروني، حيث بلغ عدد الزائرات للركن )111( زائرة شاركن في 

اإلجابة على االستبيان من الساعة 9 وحتى 1 ظهراً.

المشاركة في األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بإقامة ركن خاص بذلك، 
وعرض المعرض المتنقل لبرنامج دقيقة من فضلك )لقاء األخصائية البندري 
أبو نيان بخصوص الرضاعة( 11 نوفمبر 2015م في جامعة دار العلوم يوم 
واحد، وتم خالل ذلك اليوم تقديم المشورة للطالبات والموظفات الحوامل و 
المرضعات، كما تم تفعيل االستبيان االلكتروني ) 52 ( مشاركة من الساعة 

9 صباحاً وحتى 2 ظهراً.
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التعاون مع الجامعات والمعاهد الحكومية في تدريب الطالبات الميداني
شاركت الجمعية في اإلشراف على التدريب الميداني لطالبات الجامعات والمعاهد الحكومية وتقييم 

أدائهن، حيث تولت الجمعية منذ عام 2013م اإلشراف على )20( طالبة كالتالي:

عدد التخصصالجهةم
مدة التدريبتاريخ التدريبالطالبات

مدة شهر واحد2013مطالبتانمحاسبةجامعة الملك سعود1

مدة شهر واحد2014مطالبتانمحاسبةجامعة الملك سعود2

جامعة األميرة نورة بنت 3
مدة شهرين2014م)4( طالباتإدارة مكاتبعبدالرحمن

جامعة اإلمام محمد بن 4
مدة شهرين2014مطالبة واحدةدراسات المعلوماتسعود

جامعة األميرة نورة بنت 5
مدة شهرين21 سبتمبر 2014مطالبتانخدمة المجتمععبدالرحمن

20 أبريل 2014م)3( طالباتسكرتير تنفيذيمعهد اإلدارة العامة6
مدة )6( أسابيع30 نوفمبر 2014م

جامعة األميرة نورة بنت 7
مدة )10( أسابيع30 يناير 2014مطالبتانلغات وترجمةعبدالرحمن

6 سبتمبر-19 طالبتانمحاسبةالمعهد العالي التقني8
مدة شهريننوفمبر 2015م

15 نوفمبر-10طالبتانمحاسبةجامعة الملك سعود9
مدة شهر واحدديسمبر 2015

20طالبةالعدد الكلي للطالبات
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مطبوعات الجمعية
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مطبوعات الجمعية

التقرير السنوي للعام 2014-2015م.

برنامج التدريب المعرفي لبرنامج تثقيف األم والطفل، 
وهو عبارة عن )25كتيب، 8 قصص(.
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التبرعات النقدية
 المبلغ بالريالاالســــــــــــــــــمم

 1.300مدرسة التربية النموذجية1

 62مؤسسة البريد السعودي2
 1.362التبرعات النقدية من الجهات والقطاعات

 المبلغ بالريالاالســــــــــــــــــمم

األميرة مشاعل بنت محمد بن سعود1

218.692 

سارة عبد العزيز العمران2
األميرة نورة بنت محمد آل سعود3
حصة عبداهلل محمد الشبانة4
نادية حمد العنقري5
البندري بنت عبد المحسن المحيسن6
فاعل خير7
تبرعات حسب كشف الحساب8
البندري عبدالعزيز العمران9

عبداهلل بخيت أحمد10
فاعل خير11
فاعل خير12
فاعل خير13
فاعل خير14
فاعل خير15
رحاب عبدالمحسن المديرس16
تبرع17
عبداهلل حسين سعد18
مجدي محمد الواسطي19

 218.692اإلجمالــي للتبرعات النقدية من األفراد

 220.054اإلجمالــي للتبرعات النقدية من األفراد والجهات
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التبرعات المشروطة
 المبلغ بالريالالشرطاالســــــــــــمم

 10.000تبرع مشروط لتجهيزات المعرض المتنقلفاعل خير1

 10.000إجمالي التبرعات المشروطة

التبرعات العينية :

 المبلغ بالريالنوع التبرعاالســـــــــــــــمم

لتأجير 1 ذيب  شركة 
 25.025تبرع عيني لطباعة كتيب كنت فأصبحت لعدد 2000نسخهالسيارات

 11.680تبرع عيني لمقلمة التدريب المعرفي + أشكال هندسيهفاعل خير2

 4.158تبرع بكميات إضافية من التدريب المعرفيالعبيكان للتعليم3

سنابل 4 حلويات 
 2.438تبرع عيني لضيافة الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفلالسالم

تبرع عيني لضيافة اليوم األول والثاني لدوره دعم مشرفات ومدربات تورتا آند مور5
 2.030برنامج تثقيف األم والطفل

تبرع عيني لضيافة دعم المشرفات والمدربات لبرنامج تثقيف األم شركة المراعي6
 1.008والطفل

 800تبرع عيني بعصائر للحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم والطفلشركة المراعي7

 390تبرع عيني لطباعة الدليل اإلجرائي لبرنامج تثقيف األم والطفلأ .رحاب المديريس8

 47.529اإلجمالـــــي الكلي
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التبرعات الخدمية

المبلغ نوع الخدمةاالســـــــــــــــمم  
بالريال

 180,000أتعاب إنتاج برنامج دقيقه من فضلك لعدد )36( حلقةمحمد بن علي الفريح1

جمعية فاعل خير2 لصالح  وإداريه  قانونيه  الستشارات  خدمي  تبرع 
 96,000رعاية الطفولة

 70,000أتعاب خبيرة المشروعأ .منيرة بنت حمد القنيبط3

أتعاب تخطيط وتوزيع األدوار والمهام لبرنامج تثقيف األم أ .الجوهرة بنت فهد العجاجي4
 66,000والطفل

 6,000أتعاب تدريب أمهات برنامج تثقيف األم والطفلبسمة بنت فهد بالغنيم5

 4,800أتعاب تدريب أمهات برنامج تثقيف األم والطفللينا بنت سعد الحسين6

مدربات منيرة بنت عبداهلل الحقيل7 على  إشراف   + أمهات  تدريب   - خدمي  تبرع 
 4,800برنامج تثقيف األم والطفل

 427,600اإلجمــــــالي

إيرادات دعم األنشطة والبرامج

 المبلغ بالريالاالســـــــــــمم

 827.669إيرادات برنامج تثقيف األم والطفل1

 762.000إيرادات البرامج التثقيفية والتوعوية2

 1.589.669اإلجمالـــــي الكلي لإليرادات

 المشاريع المنفذة ولم يتم استالم إيراداتها

 المبلغ بالريالالمشروع / البياناالســـــــــــمم
 199.200تكلفة التدريب المعرفي لعدد )249( حقيبة تدريبيةوزارة الشؤون االجتماعية1

المستحق لتدريب عدد )26( مدربة من منسوبات برنامج برنامج األمان األسري2
 539.896األمان األسري

بنت 3 نورة  األميرة  جامعة 
عبدالرحمن

تعزيز  مبادرة  مشروع  من  والثالثة  الثانية  الدفعة 
 13.600المسؤولية االجتماعية للجامعات السعودية

752.696اإلجمالــي الكلي
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القوائم المالية
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اللجان العاملة في الجمعية
عملت الجمعية على تفعيل اللجان العاملة بها، من خالل وضع خطط عمل وأهداف ومشاريع لكل 

لجنة والعمل عليها، وعرض أعمال كل لجنة على مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر.
أوأًل: اللجنة المالية:

تختص هذه اللجنة بمتابعة جميع الشؤون المالية للجمعية، سواء من حيث تنمية الموارد المالية أو 
التسجيل في نظام محاسبي، أو الرقابة على األموال إلى إعداد الحسابات الختامية لجمعية رعاية 

الطفولة.
رئيس اللجنة: األستاذة نجالء السلطان.

األعضاء:

e .األستاذة رائدة أبو نيان

e .معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

e .الشيخ محمد بن سليمان الراجحي

e .معالي المهندس محمد جميل بن أحمد مال
مهام اللجنة:

من أهم وظائف أو مهام اللجنة لمالية هي متابعة حسابات جمعية رعاية الطفولة، ابتداء من . 1
التسجيل في السجالت المحاسبية لكل حدث مالي يحدث في الجمعية، وحتى إعداد الحسابات 
المتعارف عليها  المحاسبية  السياسات  باتباع  وذلك  المالية،  السنة  يوم من  آخر  الختامية في 

والمقبولة قبوالً عاماً.
العمليات واألنشطة . 2 التقديرية، هي عبارة عن وثيقة تلخص كل  الموازنة  اإلشراف على إعداد 

برنامج  الوثيقة  وتصبح هذه  زمنية محددة،  لمدة  بها  القيام  الطفولة  رعاية  تنوي جمعية  التي 
المستقبلية  التخطيط والسياسات  الفترة. وهي ترجمة واضحة عن  للجمعية خالل هذه  عمل 
الموضوعة بناء على خبرة الماضي والطاقة االستيعابية للجمعية، والموارد المتوفرة لها وعلى 
بها من  المحيطة  للمنظمة والخارجية  الداخلية  الظروف  يتعلق بكل  المستقبلية فيما  التنبؤات 

الناحية المالية، بمعنى آخر حصر لكل اإليرادات والمصروفات المتوقعة.
وفي نفس الوقت تعتبر الموازنة التقديرية أداء رقابة تحاول مقارنة ما أنجز فعلياً بما تهدف إليه . 3

جمعية رعاية الطفولة وما هو متوقع، ويجب أن تقوم اإلدارة بتحليل أية انحرافات هامة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لمنع االنحرافات الضارة وتشجيع النواحي اإليجابية.

اعتماد الخيارات االستثمارية اآلمنة لجمعية رعاية الطفولة، لتستثمر الفائض من النقدية لديها . 4
بعد موافقة مجلس اإلدارة.

تنمية الموارد المالية لجمعية رعاية الطفولة.. 5

أعمال اللجنة المالية التي يجري العمل عليها:
v .شراء عقار للجمعية يكون إيراده دعم للجمعية وبرامجها
v .استثمار أرصدة الجمعية
v .العمل على أن يكون المحاسب الداخلي مدير مالي للجمعية

ثانيًا: اللجنة العلمية:
تختص هذه اللجنة باإلشراف العلمي والفني على المواد العلمية والتثقيفية التي تنتجها جمعية رعاية 

الطفولة، في صورة مشاريع أو مطبوعات أو محاضرات تتعلق برعاية الطفولة.
83رئيس اللجنة: الدكتورة مها المنيف.



األعضاء:
v .الدكتورة هدى العميل
v .الدكتورة سهام الصويغ

مهام اللجنة:
وضع المعايير المطلوب توفرها فيما يطرح من برامج ومشاريع ودراسات وغيرها.. 1
مراجعة المشاريع والبرامج والدراسات المقترحة وفحصها وتدقيقها من حيث مناسبتها، وإبداء . 2

المالحظات حولها.
تحويل الدراسات والبرامج والمشاريع المقترحة إلى جهات مختصة؛ لتقييمها من الناحية العلمية . 3

قبل اعتمادها.
إعداد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات الحوارية في مجال اهتمام جمعية رعاية . 4

الطفولة.
إصدار المطبوعات العلمية التثقيفية ذات العالقة بالطفولة.. 5
اإلشراف الفني والتدقيق ومتابعة تنفيذ ما أجيز من الدراسات والبحوث وفق الخطة المقرة.. 6
تنمية الموارد المالية للجمعية.. 7

أعمال اللجنة العلمية التي يجري العمل عليها:
v .دراسة بحثية ألثر برنامج تثقيف األم والطفل على األم والطفل قبل وبعد التدريب
v .مبادرة دراسة واقع الجهة المرخصة للحضانات في المملكة العربية السعودية
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ثالثًا: لجنة البرامج والمشاريع:
إدارة  وذلك من خالل  الطفولة،  رعاية  برامج ومشاريع جمعية  وتنظيم  بإعداد  اللجنة  تختص هذه 

الموارد التي تمكن الجمعية من إنجاز المشاريع، مع مراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة.
رئيس اللجنة: األستاذة الجوهرة العجاجي.

األعضاء:
v .األستاذة منيرة القنيبط
v .األستاذة سلوى الراشد
v .األستاذة منيرة الحقيل
v .األستاذة بسمة بالغنيم
v .األستاذة هند بالغنيم
v .األستاذة البندري المحيسن
v .األستاذة عروبة المنيف

مهام اللجنة:
العمل على إعداد المقترح ألي مشروع جديد لجمعية رعاية الطفولة ودراسة إمكانية تحقيقه.. 1
أو . 2 الجمعية  في  التنفيذية  واألقسام  والمشاريع  البرامج  لجنة  من  المشروع  عمل  فريق  تكوين 

الجمعيات األخرى في نفس التخصص؛ لتعزيز الشراكات في تنفيذ المشاريع الوطنية الخاصة 
بالطفولة.

عمل اجتماعات دورية للخروج بالتصور األفضل للمشروع.. 3
لتحقيق . 4 المطلوبة  األنشطة  جميع  ويشمل  معين،  زمني  بجدول  عمل  خطة  وضع  على  العمل 

المشروع.
العمل على إعداد ميزانية المشروع.. 5
وضع المعايير والمؤشرات الالزمة لمتابعة وتقييم المشروع.. 6
إدارة المشروع من خالل فريق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية كافة بإنجاز المشروع.. 7
متابعة وتقييم المشروع دورياً.. 8
عند إثبات فعالية المشروع يتم إعداده وتطويره؛ ليصبح أحد البرامج الرئيسية لجمعية رعاية . 9

الطفولة.
تنمية الموارد المالية للجنة.. 10

أعمال لجنة البرامج والمشاريع التي يجري العمل عليها:
v  الخيرية )أجف(  مؤسسة  من  المقدم  األم  دعم  دليل  من  الثانية  النسخة  ومراجعة  موائمة 

لـ)25( أسبوعاً باللغة االنجليزية
v  االستشارات من  مجموعة  تقديم  عبر  الجمعية  لدعم  العامة  اإلدارة  معهد  مع  الشراكة 

التنظيمية واإلدارية، ومجموعة من البرامج التدرييبية لتطوير مهارات موظفات الجمعية.
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رابعًا: لجنة اإلعالم والعالقات العامة:
تمثل لجنة العالقات العامة واإلعالم المحور الرئيسي إلبراز دور جمعية رعاية الطفولة في المجتمع، 
اإلعالمية،  والنشرات  البرامج  بإعداد  وذلك  والتعليمية  واألهلية  الحكومية  القطاعات  شتى  وفي 

واإلشراف على أنشطة العالقات العامة ومد جسور الترابط والتواصل مع الجميع.
رئيس اللجنة: الدكتورة عزيزة المانع.

األعضاء:
v .األستاذة منيرة القنيبط
v األستاذة منيرة الحقيل

مهام اللجنة:
التعريف بجمعية رعاية الطفولة عبر وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة، وإبراز دورها وأنشطتها . 1

وأهميتها في المجتمع.
ربط جمعية رعاية الطفولة بالمجتمع، وتعريف األشخاص المؤثرين بالجمعية.. 2
المشاركة في توثيق كل ما تقوم به جمعية رعاية الطفولة من أنشطة.. 3
إقامة المناسبات المصاحبة لنشاط جمعية رعاية الطفولة.. 4
إعداد التغطية اإلعالمية لجميع فعاليات جمعية رعاية الطفولة.. 5
اإلشراف على موقع جمعية رعاية الطفولة على االنترنت وتطويره.. 6
إعداد البرامج والنشرات اإلعالمية لتعريف أفراد المجتمع بالخدمات التي تقدمها جمعية رعاية . 7

الطفولة.
اإلعداد للمشاركة في المعارض المتخصصة في مجال رعاية الطفولة.. 8
عقد الشراكات وتوثيق العالقات مع الجامعات والجهات األكاديمية في مجال البحوث والدراسات.. 9

تنمية الموارد المالية للجمعية.. 10

أعمال لجنة اإلعالم والعالقات العامة التي يجري العمل عليها:

v .إشراك برنامج تثقيف األم والطفل بجائزة السبيعي في األعوام القادمة
v .الفيلم التعريفي للجمعية
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أعضاء جمعية رعاية الطفولة

أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة للدورة األولى

الوظيفة ال�سم

رئيس مجلس اإلدارة األستاذة / الجوهرة فهد محمد العجاجي

نائبة الرئيس األستاذة / منيرة حمد محمد القنيبط

أمينة الصندوق األستاذة / رائدة عبداهلل راشد أبو نيان

عضو مجلس اإلدارة معالي الدكتورة / هدى محمد صالح العميل

عضو مجلس اإلدارة معالي األستاذة / نورة عبداهلل مساعد الفايز

عضو مجلس اإلدارة األستاذة الدكتورة / عزيزة بنت عبدالعزيز المانع

عضو مجلس اإلدارة الدكتورة / مها عبداهلل إبراهيم المنيف

عضو مجلس اإلدارة األستاذة / نجالء إبراهيم عبدالمحسن السلطان

عضو مجلس اإلدارة األستاذة / سلوى راشد عبدالرحمن الراشد
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مؤسسو الجمعية

رقم الع�سوية ال�سم م

3200001 األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 1

3200015 األميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 2

3200016 األميرة مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن 3

3200017 األميرة أريج بنت سلطان بن محمد بن سعود الكبير 4

3200018 األميرة منال بنت سعد بن عبداهلل آل سعود 5

3200019 األميرة هدى بنت محمد بن عياف آل مقرن 6

3200004 معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 7

3200002 معالي الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة 8

3200003 معالي المهندس محمد جميل بن أحمد مال 9

3200021 معالي الدكتورة هدى بنت محمد صالح العميل 10

3200020 معالي األستاذة نورة بنت عبداهلل بن مساعد الفايز 11

3200005 الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 12

3200006 الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي 13

3200007 الدكتور عبداهلل بن ثنيان الثنيان 14

3200008 األستاذ محمد بن سليمان الراجحي 15

3200009 المهندس علي بن عثمان الزيد 16

3200010 المهندس عبداهلل بن سليمان بن عمر الربيعان 17

3200011 المهندس أحمد بن محمد المديهيم 18

3200012 األستاذ أحمد بن إبراهيم البدر 19

3200013 المهندس محمد بن عبداهلل الرشيد 20

3200014 األستاذ خالد بن فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 21

3200022 الدكتورة سهام بنت عبدالرحمن الصويغ 22

3200023 الدكتورة مها بنت عبداهلل إبراهيم المنيف 23

3200024 الدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز المانع 24

3200025 الدكتورة إلهام بنت منصور عثمان الدخيل 25

3200026 الدكتورة هند بنت خالد محمد الخليفة 26
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رقم الع�سوية ال�سم م

3200027 األستاذة عواطف بنت سليمان محمد بالغنيم 27

3200028 األستاذة أمل بنت إبراهيم محمد الشريم 28

3200029 األستاذة حصة بنت عبدالعزيز سلوم الدباس 29

3200030 األستاذة رائدة بنت عبداهلل راشد أبو نيان 30

3200031 األستاذة سلوى بنت راشد عبدالرحمن الراشد 31

3200032 األستاذة سارة بنت عبدالعزيز محمد العمران 32

3200033 األستاذة صفية بنت عبداهلل الشيحة 33

3200034 األستاذة غادة بنت عبدالعزيز المقرن 34

3200035 األستاذة فاطمة بنت عبدالعزيز الصالح 35

3200037 األستاذة منيرة بنت حمد محمد القنيبط 37

3200038 األستاذة نجالء بنت إبراهيم عبدالمحسن السلطان 38

3200039 األستاذة وفاء بنت حمد عبداهلل التويجري 39

3200040 األستاذة منى محمد عبدالعزيز السابق 40

3200041 األستاذة بسمة بنت فهد عبدالرحمن بالغنيم 41

3200042 األستاذة الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي 42
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أعضاء الجمعية العاملون والمنتسبون

هنا نقدم سجاّلً بأسماء األعضاء في الجمعية، األعضاء العاملين واألعضاء المنتسبين بجمعية رعاية 
الطفولة تشعر باالمتنان الصادق لجميع أعضائها الذين لو ال عملهم ودعمهم وتكاتف أيديهم من أجل 
تنفيذ النشاطات وإنجاز األهداف ما كان لشيء من أغراضها أن يتحقق، فللجميع الشكر والثواب 

الجزيل من اهلل تعالى.

اإجمالي عدد اأع�ساء الجمعية المنت�سبوناإجمالي عدد اأع�ساء الجمعية العاملون
232103

أعضاء الجمعية العاملون:

رقم الع�سويةال�سمم
3210045 األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود1
3200012 أحمد إبراهيم محمد البدر2
3200028 أمل بنت إبراهيم محمد الشريم3
3200030 رائدة بنت عبداهلل راشد أبونيان4
3200005 سليمان بن عبدالعزيز الراجحي5
3200001 ص.س. األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير6
3200002 عبداهلل بن عبد العزيز الربيعة7
3200008 محمد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي8
3210060األمير فهد بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود9

3210061األمير فيصل بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود10
3210052األمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد آل سعود11
3210053األمير متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود12
3210057األميرة الجوهرة بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود13
3210048األميرة العنود بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود14
3210056األميرة العنود بنت خالد بن عبداهلل بن محمد آل سعود15
3210049األميرة سارة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود16
3210058األميرة لولوه بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود17
3210050األميرة نجال بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود18
3210046األميرة نورة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود19
3210059األميرة نورة بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود20
3210051األميرة نوف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود21
3210047األميرة هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود22
3210055األميرة هيا بنت متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود23
3610303البندري بدر العبد الجبار24
3610309البندري عبدالعزيز بن أحمد25
3610297البندري عبدالمحسن عبدالرحمن المحيسن26
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رقم الع�سويةال�سمم
3410205الجازي بنت سلطان بن عبد الرحمن البازعي27
3200042الجوهرة فهد محمد العجاجي28
3510264الجوهرة محمد إبراهيم آل الشيخ29
3210068الدانة عبدالعزيز محمد النملة30
3200025إلهام بنت منصور عثمان الدخيل31
3510260الهنوف مساعد حسين مشيط32
3410187أماني علي محمد اليحيى33
3210116أمل فهد عبدرالحمن بالغنيم34
3210085أمل محمد عبدالعزيز السابق35
3310180أمل محمد عبداهلل السالم36
3510251إيمان أسعد سالم أشرف37
3310182إيمان سعد القاضي38
3410190إيمان محمد عبداهلل الخليوي39
3200011أحمد بن محمد الميديهم40
3310152أحمد عبدالعزيز الرميزان41
3310162أريج بنت وليد بن بدر آل سعود42
3210044أسامة بن محمد بن عبدالعزيز السابق43
3510245أمل ضويحي عبدالرحمن الضويحي44
3610296بدرية عبدالرحمن الجندان45
3200041بسمة فهد عبدالرحمن بالغنيم46
3410202بشار يحيى إبراهيم القنيبط47
3210094بندري عبدالعزيز محمد العمران48
3510254تغريد حمد القنيبط49
3310173ثريا عابد محمد صالح شيخ50
3510225جمال سعد محمد أبا حسين51
3510234جواهر عبداهلل آل الشيخ52
3610311حسام عبداهلل محمد الحقيل53
3210109حصة بنت خالد بن سعود الدغيثر54
3200029حصة بنت عبدالعزيز سلوم الدباس55
3610294حصة سيف عبدالعزيز السيف56
3310148حصة عبدالرحمن الصعب57
3210087حصة فهد محمد العجاجي58
3510263حصه عبداللطيف إبراهيم آل الشيخ59
3510235حنان سعد إبراهيم الجميعة60
3310154خالد عبدالعزيز صالح الرميزان61
3220127خالد عبداهلل سليمان الشعيبي62
3200014خالد فهد عبدالرحمن بالغنيم63
3210078خالد محمد العبد القادر64
3210119خالد محمد حمد الفهيد65
3510255خالد ناصر عبدالرحمن المعمر66
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رقم الع�سويةال�سمم
3510230دعاء محمد علي العربي67
3310138ربى عبدالعزيز البعادي68
3210123رحاب عبدالمحسن مديرس المديرس69
3510259رغد محمد عبداهلل الجدعان70
3310150رنا ماجد نويم الجريس71
3310168رهام يحيى إبراهيم القنيبط72
3410210روان بنت عبدالرحمن أحمد آل الشيخ73
3310167رياض إبراهيم عبدالعزيز الشايع74
3210066ريم سليمان عبدالمحسن أبانمي75
3510283ريم محمد دخيل اهلل القرشي76
3510266سارة إبراهيم محمد آل الشيخ77
3200032سارة بنت عبدالعزيز محمد العمران78
3510246سارة ضويحي عبدالرحمن الضويحي79
3210122سارة عبداهلل محمد الصالح80
3310177سارة محمد عبدالعزيز السابق81
3210095ساره عمران محمد العمران82
3510237سامي عبدالرحمن سعد البواردي83
3210101سحر أحمد عبداهلل الدهش84
3410217سعاد عبدالعزيز محمد المانع85
3510258سعود محمد عبداهلل الجدعان86
3410203سعود مصعب سعود الدغيثر87
3310164سالم عبدالرزاق عبدالكريم الريس88
3510265سلطانة عبدالملك إبراهيم آل الشيخ89
3510282سلطانه مرزوق فاتن الزارع90
3200031سلوى راشد عبدالرحمن الراشد91
3410213سمر عبدالرحمن عبدالعزيز أبا حسين92
3210084سهام صالح حمد الصالح93
3200022سهام عبد الرحمن الصويغ94
3210111سهى سعود عبداهلل الصالح95
3310140سوزان مروان الدركزنللي96
3310179شدن فهد عبدالعزيز المانع97
3210064شماء علي تركي العقالء98
3610302شيخة حربي المنديل99

3510242شيرين عبدالرحمن جابر العوفي100
3200017ص.س. األميرة/ أريج بنت سلطان بن محمد بن سعود الكبير101
3200016ص.س. األميرة/ مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن102
3510220صالح فهد محمد العجاجي103
3200033صفية عبداهلل سليمان الشيحة104
3510248صفية عبداهلل عبدالرحمن آل الشيخ105
3610295طرفة عبدالرحمن محمد الغنام106
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رقم الع�سويةال�سمم
3310169طرفة عبداهلل حمد الداوود107
3210125عالية عبدالرزاق عبدالمحسن المهيدب108
3200006عبدالرحمن بن علي الجريسي109
3210086عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الصالح110
3610304عبدالعزيز عبداهلل بن أحمد111
3200007عبداهلل ثنيان عبداهلل الثنيان112
3410193عبداهلل بن سعد بن عبدالرحمن المديميغ113
3200010عبداهلل بن سليمان بن عمر الربيعان114
3220126عبداهلل سليمان عبدالعزيز الشعيبي115
3310155عبداهلل عبدالعزيز صالح الرميزان116
3310137عبدالمحسن إبراهيم السلطان117
3410189عبدالملك عبداهلل ضحيان الضحيان118
3510232عبير عبدالملك عبداهلل ال الشيخ119
3200024عزيزة عبدالعزيز محمد المانع120
3510222عزيزة قرمان الرفدي121
3200009علي عثمان عثمان الزيد122
3210079عمر صالح العبد القادر123
3610314عهود عبدالملك عبداهلل آل الشيخ124
3510252عواطف أسعد سالم أشرف125
3200027عواطف بنت سليمان بن محمد بالغنيم126
3200034غادة بنت عبدالعزيز المقرن127
3210081غالية محمد صالح العبد القادر128
3510253فاتن أسعد سالم أشرف129
3210114فادي بن عبداهلل بن عبدالرحمن العجاجي130
3210115فادية صالح فهيد البحيران131
3310174فادية محي الدين عبداهلل الشواف132
3200035فاطمة عبدالعزيز صالح الصالح133
3210100فاطمة فهد محمد العجاجي134
3210082فاطمة محمد عبدالرحمن الغنام135
3310163فاطمه ناصر محمد العجاجي136
3210113فايزة عبادي أحمد أبو راسين137
3210071فراس عبداللطيف إبراهيم العجاجي138
3200036فريال بنت محمد عبدالعزيز الدغيثر139
3310159فريدة علي عبد العزيز الريس140
3200004فهد عبدالرحمن بالغنيم141
3610308فهد عبداهلل محمد الحقيل142
3510227فيصل جمال سعد أبا حسين143
3210118فيصل فهد عبدالرحمن بالغنيم144
3510257فيصل محمد عبداهلل الجدعان145
3210096قماش محمد عبدالعزيز الدغيثر146
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رقم الع�سويةال�سمم
3210089لميا محمد سعود الدغيثر147
3610307لولوة تركي عبداهلل السديري148
3510236لولوة سليمان حمود النغيمشي149
3310132ليلى عبدالمحسن سليمان بالغنيم150
3410199ماجدة عايض ثامر المرزوقي151
3510223مازن صالح مكي الجصاص152
3210063محمد عامر محمد المضيان153
3210062محمد أحمد عثمان الحقيل154
3200003محمد جميل بن أحمد مال155
3310149محمد صالح عبداهلل المانع156
3610306محمد عبداهلل محمد الحقيل157
3200013محمد عبداهلل محمد الرشيد158
3410206محمد فهد عبدالرحمن بالغنيم159
3210080محمد مثنى أبو طالب160
3610292مرام سليمان عبدالرحمن السليمان161
3510269مريم عبدالرحمن محمد الصخيبر162
3410211مزنة علي تركي العقال163
3210090مصعب سعود محمد الدغيثر164
3310175منال حمد صالح الخريجي165
3210112منال رفعت محمد لوباني166
3510279مناهل مهيدب علي المهيدب167
3310151منصور زيد إبراهيم آل محمود168
3410192منى حمد عبداهلل الطريف169
3210092منى عبد العزيز سلمان العفالق170
3200040منى محمد عبدالعزيز السابق171
3510268منيرة الصميدي عبدالرحمن القوفي172
3200037منيرة حمد محمد القنيبط173
3210069منيرة عبدالعزيز العمير174
3210124منيرة عبداهلل محمد الحقيل175
3510233منيرة عبدالملك عبداهلل آل الشيخ176
3210088منيرة محمد عبدالرحمن العمران177
3410212منيرة عبدالعزيز عبداهلل السديري178
3310161منيرة محمد مساعد السديري179
3200023مها بنت عبداهلل إبراهيم المنيف180
3510239مها محمد إبراهيم السبيعي181
3310160مها محمد مساعد السديري182
3210070موضي عبدالعزيز محمد النملة183
3410197موضي محمد حمد بن معمر184
3210077مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية نجالء185
3210121نادية حمد صالح العنقري186
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رقم الع�سويةال�سمم
3200038نجالء بنت إبراهيم السلطان187
3510261نجالء زيد نخيالن الحوطي188
3410208نجالء عبدالرحمن محمد العمران189
3410207ندى عبد العزيز حمد النافع190
3210093ندى عمران محمد العمران191
3310131نوال عبداهلل بودي192
3310170نوال محمد عبداهلل الشريف193
3510219نوال محمد حمد العبدلي194
3510243نورة إحسان محمد الزهراني195
3210043نورة بنت عبد المحسن المانع196
3510244نورة ضويحي عبدالرحمن الضويحي197
3510262نورة علي عثمان الزيد198
3310178نورة محمد عبدالعزيز السابق199
3310172نورة سليمان إبراهيم السبتي200
3410188نورة عبدالرحمن ثامر المرزوقي201
3310139نورة محمد علي الثقفي202
3410209نوف سليمان ناصر النويصر203
3210067نوف عبدالعزيز محمد النملة204
3200021هدى بنت محمد صالح العميل205
3410214هدى ثامر سليمان السعدون206
3200026هند خالد محمد الخليفه207
3610293هند سليمان عبداهلل الغنيم208
3510267هند عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ209
3510247هيا عبدالرحمن عمر الدايل210
3610310هيا عبدالعزيز بن أحمد211
3510249هيفاء عبدالملك عبداهلل آل الشيخ212
3410194وداد إبراهيم عبدالمحسن السلطان213
3310181وفاء إبراهيم محمد السبيل214
3200039وفاء بنت حمد عبداهلل التويجري215
3310141وفاء محمد سليمان الطجل216
3210108وليد بن خالد بن سعود الدغيثر217
3210110وليد عبد الكريم محمد الخريجي218
3610305ياسر عبداهلل محمد الحقيل219
3310134يحيى إبراهيم محمد القنيبط220
3510226يزيد جمال سعد أبا حسين221
36203014حصة عبداهلل محمد الشبانة222
36203013نجيبة حمد محمد القنيبط223
36203012مي عبدالعزيز إبراهيم العيسى224
36203011لولوة صالح سليمان الصويان225
36203010األميرة الجوهرة فهد خالد آل سعود226
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رقم الع�سويةال�سمم
3620309منى عبداهلل سعيد آل مشيط227
3610316عروبة عبداهلل إبراهيم المنيف228
3610315فاطمة حسن ظافر الشهري229
36203018األميرة نورة محمد سعود آل سعود230
36203019فوزية عبداهلل محمد الشبانة231
36203020سارية نذير عبداهلل عابدين232
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أعضاء الجمعية المنتسبون:

رقم الع�سويةال�سمم
3520250 هيفاء سعد سلمان الرشيد1
3220106 هيفاء عبدالعزيز الدغيثر2
3520285 هيلة فنيس فهد القحطاني3
3520241 وصايف محمد إبراهيم البوعينين4
3420215أبرار عبداهلل محمد الغذامي5
3320128أحمد عبدالرحمن صالح العبيد6
3220075البندري محمد عبدالرحمن الرويتع7
3520276الجوهرة عبدالرحمن عبداهلل البصيلي8
3620298الحسن علي يحيى الحازمي9

3220105أمل عبدالعزيز حسن الدغيثر10
3520290إيمان عبدالرحمن علي الشهري11
3520278أسامة فهد آل جميح12
3520281أسرار محمد أحمد باجبير13
3320171أسماء سعيد محمد باداود14
3210083بدر محمد مثنى أبو طالب15
3220099بدرية عبداهلل الحمد الزامل16
3520228تهاني عبداهلل إبراهيم المزروع17
3320153جراح عبدالرحمن ساكب العنزي18
3220102جواهر بنت محمد بن عبدالرحمن الرويتع19
3320166جواهر محمد إبراهيم السبتي20
3420185حصة محمد نجرالقبالن21
3520284حواء أحمد بالل زيلع22
3220098خالد فريد محمد التويجري23
3320144رواء محمد أحمد القريشي24
3520289ريحانة محمد عبداهلل الزهراني25
3520221ريم حسن محمد عسيري26
3220120ريم سليمان إبراهيم أبو نيان27
3420216زينب عبدالعزيز آل عبدالحي28
3520224سامي أحمد عبدالرحمن االمام29
3520286سعاد سعود عيسى العيسى30
3520287سعاد ضاحي سحيم الخالدي31
3320165سعود الحميدي العياد التميمي32
3320147سعود دغيم بازع الشمري33
3220103سلطان بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر34
3610312سلطان محمد عبداهلل الشعيل35
3320146سليمان بن فهد الوهيبي36
3620299شادي وجدي محمد زاهد37
3320133شماء عبداهلل العبيد القاسم38
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رقم الع�سويةال�سمم
3420218شيرين طلعت بشير الوراق39
3200015ص.س.م. األميرة/ عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز40
3320157عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر41
3420198عبدالكريم إبراهيم علي الصغير42
3520270عبدالكريم سعد المعمر43
3520291عبداهلل حمد عبداهلل الحسين44
3520272عبداهلل علي عبداهلل القرزعي45
3620301عبداهلل محمد عبداهلل الشعيل46
3420200عبير طراد راكان المرشد47
3520277عبير عبدالرحمن عبدالعزيز خزيم48
3320145عبير عبدالعزيز عبداهلل الدهامي49
3320142عواطف حمد محمد القنيبط50
3520280عيشة علي مرتضى محمود51
3220074غادة ستر مستور اللحياني52
3220107فهد عبدالرحمن سعد الشقري53
3520275فيصل عبدالرحمن عبداهلل البصيلي54
3420191لطيفة عبدالرحمن فهد المسيند55
3220072لطيفة محمد عبدالرحمن الرويتع56
3420201لينا سعيد محمد باشطح57
3320158ماجد عبدالعزيز الربيعان58
3620300محمد علي محمد العطاس59
3220065محمد عبدالرحمن سليمان الحصين60
3420196مشاعل عبداهلل عبدالرحمن التويجري61
3320156مشعل إبراهيم سالم المشاري62
3520238منال عبدالرحمن محمد القنيبط63
3320143منى محمد عبدالعزيز الحميدي64
3520256منيرة سعد محمد المبارك65
3520271منيرة فهد محمد العجاجي66
3420186مها أحمد حسن فتيحي67
3320135مهى حمد محمد القنيبط68
3220076موضي محمد عبدالرحمن الرويتع69
3520231ميسم محمد عبدالعزيز اليوسف70
3320136ناصر حمد عبداهلل العويشق71
3320129نايف محمد صالح الحصان72
3610313نوال علي جمال الزمزمي73
3420204نورا مشاري سليمان بالغنيم74
3420195نورة أحمد عثمان المزيد75
3200020نورة بنت عبداهلل بن مساعد الفايز76
3520274نورة عبدالرحمن عبداهلل البصيلي77
3220104نورة محمد عبدالعزيز الدغيثر78
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رقم الع�سويةال�سمم
3320183نورة صالح سليم الزامل79
3320184نوف خالد سويلم السويلم80
3520229نوف محمد محمد السديري81
3220117هالة عبدالمنعم مصطفى العالم82
3220073هدى محمد عبدالرحمن الرويتع83
3320176هال حمد محمد القنيبط84
3520240هند حمد بطي العتيبي85
3520273هيفاء عبدالرحمن عبداهلل البصيلي86
3520288سحر سليمان إبراهيم الحجاج87
3220097عبير إسماعيل حقي الهزاع88
3620300محمد علي محمد العطاس89
2620299شادي وجدي محمد زاهد90
3610336ندى صالح عبدالرحمن السماعيل91
3610335عبير إبراهيم عبدالعزيز الشايع92
3610334رشا إبراهيم عبدالعزيز الشايع93
3610333نهى إبراهيم عبدالعزيز الشايع94
3610332لولوة صالح عبداهلل العليان95
3610331رهف محمد عبداهلل العتيق96
3610330سعود سليمان عبداهلل الغنيم97
3610327عبير سليمان عبداهلل الغنيم98
3610328نوف سليمان عبداهلل الغنيم99

3610329شريفة محمد محمد الغنيم100
3620301عبداهلل محمد عبداهلل الشعيل101
3210085أمل محمد عبدالعزيز السابق102
3210086عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الصالح103
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متطوعو جمعية رعاية الطفولة

من سمات أبناء هذا البلد الكريم قدرتهم على البذل والعطاء، ومد يد العون للنهوض ببلدهم وإخوانهم 
نحو األفضل واألصلح. وجمعية رعاية الطفولة تشعر باالمتنان لنخبة كريمة من أبناء وبنات البلد 
قدموا عطائهم الكريم بحب وحماسة، وتبرعوا بعلمهم ووقتهم وجهدهم من أجل المشاركة في دعم 
عمل الجمعية و اإلسهام في إنجاز أهدافها النبيلة، فلهم جزيل الشكر والتقدير، ونسأل اهلل أن يثيبهم 

خير الثواب وأن يحقق النفع بجهودهم المخلصة.

ويسرنا أن نسجل هنا باعتزاز كبير أسماء المتطوعين والمتطوعات ممن كان لهم دور فاعل في دعم 
عمل الجمعية:

نوع المهامعدد ال�ساعاتال�سمم
استشارات قانونية96األستاذ / حسن البيلي1
تقديم برنامج تربية األبناء في فترة المراهقة12 ساعةد.سهام عبدالرحمن الصويغ2
متابعة الموقع االلكتروني180 ساعةأمل فهد بالغنيم3
متايعة مهام برنامج تثقيف األم والطفل1.034 ساعةرحاب عبدالمحسن المديرس4
متايعة مهام برنامج تثقيف األم والطفل743 ساعةمزنة علي العقال5
مدربة برنامج تثقيف األم والطفل6 ساعاتفاطمة عبدالعزيز الصالح6
مدربة برنامج تثقيف األم والطفل32 ساعةبسمة فهد بالغنيم7
مدربة برنامج تثقيف األم والطفل108 ساعةلينا سعد الحسيني8
مدربة ومشرفة برنامج تثقيف األم والطفل103 ساعةمنيرة عبداهلل الحقيل9
مدربة برنامج تثقيف األم والطفل45 ساعةسهام محمد الخيبيري10
أعمال مكتبية6ساعاتالعنود عبدالعزيز السبهان11
تصوير فيديو3ساعاتأفنان علي المؤنس12
البريد السعودي213 ساعةماجد محمد العنزي13
أعمال مكتبية4 ساعاتالجوهرة الخراشي14
أعمال مكتبية6ساعاتمنيرة إبراهيم أبوبكر15
أعمال مكتبية6ساعاتالعنود محمد العضاض16
أعمال مكتبية8ساعاتلمى مصلح الحربي17
أعمال مكتبية6ساعاتالزهراء أحمد الخرس18
أعمال مكتبية7ساعاتروان طارق الصانع19
أعمال مكتبية7ساعاتدانة عبدالرحمن العمر20
أعمال مكتبية7ساعاتلولو عبدالرحمن العمر21
برنامج تدريب مشرفات مراكز الضيافة-الدمام75ساعةالعنود علي النملة22
أعمال مكتبية5 ساعاتالجوهرة منصور الحميضان23
أعمال مكتبية6 ساعاتمدى فهد السالم24
أعمال مكتبية6 ساعاترحمة محمد عرواني25
أعمال مكتبية7 ساعاتمالك سلطان الخالدي26
أعمال مكتبية6 ساعاتمها عبيد المطيري27
أعمال مكتبية6 ساعاتعهود يوسف الحمد28
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نوع المهامعدد ال�ساعاتال�سمم
أعمال مكتبية6 ساعاتزهراء أحمد آل حمد29
أعمال مكتبيةساعةالهنوف عثمان المطلق30
أعمال مكتبية3 ساعاتأنفال عبدالرحمن التويجري31
أعمال مكتبية7 ساعاتزينب أحمد الصعيليك32
أعمال مكتبية5ساعات ونصفيمامة عبدالخالق الغريب33
أعمال مكتبية6ساعاتمها صالح العنزي34
أعمال مكتبية8 ساعات ونصفغدير عادل الغامدي35
أعمال مكتبية5 ساعاتآالء محمد الخليفة36
أعمال مكتبيةساعتينأفراح رشيد الحربي37
أعمال مكتبية6 ساعاتأثير محمد بن غاصب38
أعمال مكتبية7ساعاتنسرين عبداهلل أنصاري39
أعمال مكتبية3 ساعات ونصفهبة عبدالحميد الهالل40
أعمال مكتبية7 ساعاتهنوف عبداهلل الضويحي41
أعمال مكتبية21 ساعةآثار خالد الهميم42
أعمال مكتبية6 ساعاتميعاد مفلح الحربي43
أعمال مكتبية4 ساعاترنا عبدالعزيز العجالن44
أعمال مكتبية9 ساعاتهنا عبدالعزيز العجالن45
أعمال مكتبية4 ساعاتوجدان سليمان الدبيان46
أعمال مكتبيةساعتينبشاير رشيد الحربي47
أعمال مكتبية13 ساعةتسنيم سيف الدين48
أعمال مكتبية3 ساعات ونصهيلة عمر السدحان49
أعمال مكتبية45 ساعةنورة أيمن نبراوي50
أعمال مكتبية6ساعاتأنهار محمد الحبشي51
أعمال مكتبية8 ساعات ونصفهديل العساف52
أعمال مكتبية13 ساعةليلى منير سندي53
أعمال مكتبيةساعةوسيلة عمر تنبي54
أعمال مكتبيةساعتينوعد نواف العتيبي55
أعمال مكتبية7 ساعاتوفاء العمار56
أعمال مكتبيةساعتينخلود عزت مفتي57
أعمال مكتبيةنصف ساعةدالل فهد العبدالهادي58
أعمال مكتبيةساعتينهيفاء عبداهلل الحماد59
أعمال مكتبية4 ساعاترغد فهد الرباح60
أعمال مكتبية8 ساعاتروان عماد الحمادي61
أعمال مكتبية3 ساعاتريما أحمد الرميان62
أعمال مكتبية3 ساعاتريما محمد الوتيد63
أعمال مكتبية3 ساعاتريوف رشيد الحربي64
أعمال مكتبيةساعة ونصفريوف علي الجريس65
أعمال مكتبية4 ساعاتزهراء حبيب المحل66
أعمال مكتبيةساعةسارة سامي التكروني67
أعمال مكتبيةساعتينسارة عبد الوهاب الصانع68
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نوع المهامعدد ال�ساعاتال�سمم
أعمال مكتبيةساعتينسارة عبداهلل الرقيبة69
أعمال مكتبيةساعةشادن علي المحيميد70
أعمال مكتبية15 ساعةشعاع عبد العنزي71
أعمال مكتبية4 ساعاتشهد نمير عطية72
أعمال مكتبية3 ساعاتشوق الخراشي73
أعمال مكتبيةساعتينشيخة عبداهلل المنديل74
أعمال مكتبيةساعةضحى شربجي75
أعمال مكتبيةساعتينعائشة مصلح الرشيد76
أعمال مكتبيةساعةعبير السويلم77
أعمال مكتبيةساعتينعبير تركي المنديل78
أعمال مكتبية5 ساعاتعبير محمد الحواس79
أعمال مكتبية6 ساعاتالعنود الحميضان80
أعمال مكتبيةساعةغادة ظافر الشهوري81
أعمال مكتبيةساعةغالية الراجحي82
أعمال مكتبية3 ساعاتغيداء صالح الغريب83
أعمال مكتبية3 ساعاتفرح الرشيد84
أعمال مكتبيةساعتينلمى محمد بالخير85
أعمال مكتبية6 ساعاتلمياء بسام الخراشي86
أعمال مكتبيةساعتينهيا الحصيني87
أعمال مكتبيةساعةلينا أحمد88
أعمال مكتبيةساعتينهنوف ناصر العمار89
أعمال مكتبيةساعةمحيدة درباس90
أعمال مكتبية5 ساعاتمزنة تركي العقال91
أعمال مكتبية6 ساعاتمنيرة عبدالوهاب العبدالوهاب92
أعمال مكتبيةساعتينهنوف ناصر العمار93
أعمال مكتبيةساعتينموضي تركي المنديل94
أعمال مكتبية8 ساعاتنايفة عبداهلل السبيعي95
أعمال مكتبيةساعةنجالء محمد الحميدي96
أعمال مكتبيةساعتيننجود محمد الطريمان97
أعمال مكتبيةساعتين ونصفنديم محمد الحركاتي98
أعمال مكتبية3 ساعات ونصفنورا طارق العنقري99
أعمال مكتبيةساعتيننورة حمود الذيب100
أعمال مكتبية6 ساعات ونصفنورة دخيل السويلم101
أعمال مكتبية4 ساعاتنورة عمر السدحان102
أعمال مكتبية4 ساعاتنوف المهنا103
أعمال مكتبيةساعة ونصفنوف خالد العقران104
أعمال مكتبيةساعتينهاجر عبدالعزيز الشمس105
أعمال مكتبية3 ساعات ونصفهبة عبدالحميد الهالل106
أعمال مكتبية5 ساعاتأبرار علي الشعيبي107
أعمال مكتبية3 ساعاتعهد محمد العجالن108
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نوع المهامعدد ال�ساعاتال�سمم
أعمال مكتبيةساعةنجود شريف الكريع109
أعمال مكتبية3 ساعاتمالك عبداهلل الفوزان110
أعمال مكتبيةساعةغادة فهد العجالن11
أعمال مكتبية10 ساعاتمنيرة وليد السعدون112
تصوير مقاطع دقيقه من فضلك 10 ساعاتالمصور محمد علي الفريح113
خدمات الطالب في جامعة دار العلوم15 ساعةفاتن محمود عوده114

األم 6 ساعاتسارة فهد المحاسن115 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتعائشة عبدالعزيز العبدالمحسن116 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتمنيرة عبدالعزيز العبدالمحسن117 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتالجوهرة فيصل الغميسي118 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 4 ساعاتهيا عبداهلل العيد119 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتسجى سعود العمري120 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتمنى عبيد العنزي121 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتشيخة ناصر القحطاني122 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتمنى ناصر القحطاني123 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتزينة ناصر القحطاني124 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتسهام العمري125 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتنهى العتيبي126 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتفدوى العتيق127 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتعنود عبدالكريم128 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتسلطانة عبداهلل المنديل129 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتفهدة العتيق130 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتفاطمة الحماد131 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتريم عبداهلل المنديل132 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م
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األم 6 ساعاتسارة الحبيب133 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 6 ساعاتريم المقرن134 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

األم 32 ساعةآثار الهميم135 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م- أعمال مكتبية.

أعمال مكتبية17 ساعةوفاء ناصر بن فضل136
أعمال مكتبية19 ساعةهديل العساف137
أعمال مكتبية30 ساعةوضحاء دبسان القحطاني138
أعمال مكتبية7ساعاتوسن سليم العنزي139
أعمال مكتبية15 ساعةنجد وليد الفريح140
أعمال مكتبية 	 معرض متنقل42نهى عبداهلل العتيبي141

األم 5 ساعاتنورة المرزوقي142 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

أعمال مكتبية26 ساعةنورة نبراوي143
أعمال مكتبية7 ساعاتنورة محمد المنديل144
أعمال مكتبية18 ساعةفي عبدالرحمن السحيباني145
أعمال مكتبية9 ساعاتموضي سليمان الصقير146
أعمال مكتبية23 ساعةمنيرة إبراهيم العسكر147
أعمال مكتبية- معرض متنقل14 ساعةغالية الراجحي148
أعمال مكتبية23 ساعةرغد عدنان أبو ردن149
أعمال مكتبية9 ساعاترواء إسماعيل150
أعمال مكتبية10 ساعاترابعة يوسف الدخيل151
أعمال مكتبية12 ساعةرهف وليد الفريج152

األم 6 ساعاتسارة خالد الهميم153 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م

أعمال مكتبية17 ساعةتسنيم سيف الدين154

األم 6 ساعاتإبتهاج حسن مجرشي155 تثقيف  لبرنامج  الختامي  الحفل 
والطفل2014-2015م- أعمال مكتبية
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