
م�شجلة يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم 594









ت�شعى جمعية رعاية الطف�لة الى تنفيذ ال�شيا�شات والبرامج المحققة الأهدافها، 
والتي بف�شل من اهلل ومنته اأمكن تنفيذ العديد منها بدعم وم�شاندة من جهات 
عديدة بالمجتمع، وال ي�شع الجمعية في تقريرها ال�شن�ي الثالث �ش�ى التقدم 
بجزيل ال�شكر والعرفان لكل من دعم و�شارك الجمعية في م�شيرتها الرامية 
اإلى تط�ير برامج الطف�لة، والدفع قدمًا نح� تح�شين م�شت�ى ج�دة الرعاية 

المقدمة الأطفالنا اأينما كان�ا.
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عن الجمعية



عن الجمعية
واأن�شئت في عام 2011/1432 بجه�د  ال�ش�ؤون االجتماعية رقم 594،  الطف�لة م�شجلة في وزارة  جمعية رعاية 
فردية من اأجل دعم الطف�لة بالمملكة العربية ال�شع�دية وتعتمد على التبرعات ور�ش�م الع�ش�ية وتقدم خدماتها 

المتن�عة في مجال رعاية الطف�لة الممتدة اإلى �شن الثامنة ع�شر.

ر�ؤية الجمعية
اأن ينعم جميع االأطفال دون اأي تمييز بنم� �شحي و�شليم في ظروف اأ�شرية وبيئية مالئمة تلبي جميع احتياجات 

الطف�لة.

ر�سالة الجمعية
ت�شعى الجمعية اأن تك�ن مرجعًا معرفيًا وداعمًا اأ�شا�شيًا الحتياجات الطف�لة، واأن ت�فر خدمات ال�قاية وزيادة 
ال�عي من اأجل تعزيز طف�لة اآمنة ورعاية ترب�ية �شليمة من خالل ال�شراكات مع جميع الجهات المعنية بالطف�لة.
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موقع مكاتب الجمعية 
اأمنت جامعة دار العل�م مقًرا اأكبر للجمعية يقع في الدور االأول مكتب رقم 108B مجهًزا بجميع االحتياجات.

كما خ�ش�شت الجامعة اإحدى قاعاتها لت�شتفيد منها الجمعية عند عقد االجتماعات والتدريب وتقع في الدور 
االأول غرفة رقم CG07 اإ�شافة اإلى التبرع للجمعية با�شتخدام كافة مرافق الجامعة بالتن�شيق مع �ش�ؤون الطالبات 

في جامعة دار العل�م.

موظفات الجمعية
الكادر الفنيالكادر االإداري

م�شئ�لة ال�شئ�ناأ. منال �شعد اأباح�شين
من�شقة برامج طف�لةاأ. هند عبداهلل ال�شماعيلالمالية واالإدارية

من�شقة برامج طف�لةاأ. مها �شعد الج�هرمن�شقة عالقات عامةاأ. وج�د م�شلح الحربي
من�شقة برامج طف�لةاأ. مرام عبدالرحمن الزامل�شكرتاريةاأ. لمى فهد ال�شعيل

من�شقة برامج طف�لةاأ. غادة عبداهلل اآل ال�شيخمحا�شبةاأ. ن�ر ف�زي اأب� طالب

م�شاعدة من�شقة اأ. منيرة محمد الرا�شداأمينة �شندوقاأ. ب�شاير الب�شام
برامج طف�لة

تطوير موقع الجمعية االلكتر�ني
الأهمية تط�ير العمل في م�قع الجمعية االلكتروني تم ت�قيع عقد بين جمعية رعاية الطف�لة و�شركة تكامل التقنية 

الذكية لتقنية المعل�مات لتط�ير الم�قع االلكتروني بدعم مالي من �شركة اأرا�شك�.
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اأع�ساء مجل�س اإدارة جمعية رعاية الطفولة
اال�شم

رئي�شة مجل�س االإدارةاالأ�شتاذة/ الج�هرة فهد محمد العجاجي1

نائبة الرئي�ساالأ�شتاذة/ منيرة حمد محمد القنيبط2

اأمينة ال�شندوقاالأ�شتاذة/ رائدة عبد اهلل را�شد اأب�نيان3

ع�ش� مجل�س االإدارةمعالي الدكت�رة/ هدى محمد �شالح العميل4

ع�ش� مجل�س االإدارةمعالي االأ�شتاذة/ن�رة عبد اهلل م�شاعد الفايز5

ع�ش� مجل�س االإدارةاالأ�شتاذة الدكت�رة/ عزيزة بنت عبد العزيز المانع6

ع�ش� مجل�س االإدارةالدكت�رة/ مها عبد اهلل اإبراهيم المنيف7

ع�ش� مجل�س االإدارةاالأ�شتاذة/ نجالء اإبراهيم عبدالمح�شن ال�شلطان8

ع�ش� مجل�س االإدارةاالأ�شتاذة/ �شل�ى را�شد عبدالرحمن الرا�شد9

االأع�ساء
واالأع�شاء  العاملين  واالأع�شاء  الم�ؤ�ش�شين  االأع�شاء  باأن�اعهم  الجمعية  في  االأع�شاء  باأ�شماء  �شجاًل  نقدم  هنا 
المنت�شبين. وجمعية رعاية الطف�لة ت�شعر باالمتنان ال�شادق لجميع اأع�شائها الذين ل�ال عملهم ودعمهم وتكاتف 
اأيديهم من اأجل تنفيذ الن�شاطات وانجاز االأهداف ما كان ل�شيء من اأغرا�شها اأن يتحقق. فللجميع ال�شكر والث�اب 

الجزيل من اهلل تعالى.
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موؤ�س�سو الجمعية
رقم الع�ش�ية اال�شم م

3200001 االأمير �شلطان بن محمد بن �شع�د الكبير 1
3200015 االأميرة/ عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 2
3200016 االأميرة/ م�شاعل بنت محمد بن �شع�د بن عبدالرحمن 3
3200017 االأميرة/ اأريج بنت �شلطان بن محمد بن �شع�د الكبير 4
3200018 االأميرة/ منال بنت �شعد بن عبداهلل اآل �شع�د 5
3200019 االأميرة/ هدى بنت محمد بن عياف اآل مقرن 6
3200004 معالي الدكت�ر/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 7
3200002 معالي الدكت�ر/ عبداهلل بن عبد العزيز الربيعة 8
3200003 معالي المهند�س/ محمد جميل بن اأحمد مال 9
3200021 معالي الدكت�رة/ هدى بنت محمد �شالح العميل 10
3200020 معالي االأ�شتاذة/ ن�رة بنت عبداهلل بن م�شاعد الفايز 11
3200005 ال�شيخ/ �شليمان بن عبدالعزيز الراجحي 12
3200006 ال�شيخ/ عبدالرحمن بن علي الجري�شي 13
3200007 الدكت�ر/ عبداهلل بن ثنيان الثنيان 14
3200008 االأ�شتاذ/ محمد بن �شليمان الراجحي 15
3200009 المهند�س/ علي بن عثمان الزيد 16
3200010 المهند�س/ عبداهلل بن �شليمان بن عمر الربيعان 17
3200011 المهند�س/ اأحمد بن محمد الميديهم 18
3200012 االأ�شتاذ/ اأحمد بن اإبراهيم البدر 19
3200013 المهند�س/ محمد بن عبداهلل الر�شيد 20
3200014 االأ�شتاذ/خالد بن فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 21
3200022 الدكت�رة/ �شهام بنت عبدالرحمن ال�ش�يغ 22
3200023 الدكت�رة/ مها بنت عبداهلل اإبراهيم المنيف 23
3200024 الدكت�رة/ عزيزة بنت عبدالعزيز المانع 24
3200025 الدكت�رة/ الهام بنت من�ش�ر عثمان الدخيل 25
3200026 الدكت�رة/ هند بنت خالد محمد الخليفة 26
3200027 االأ�شتاذة/ ع�اطف بنت �شليمان محمد بالغنيم 27
3200028 االأ�شتاذة/ اأمل بنت اإبراهيم محمد ال�شريم 28
3200029 االأ�شتاذة/ ح�شة بنت عبدالعزيز �شل�م الدبا�س 29
3200030 االأ�شتاذة/ رائدة بنت عبداهلل را�شد اأب�نيان 30
3200031 االأ�شتاذة/ �شل�ى بنت را�شد عبدالرحمن الرا�شد 31
3200032 االأ�شتاذة/ �شارة بنت عبدالعزيز محمد العمران 32
3200033 االأ�شتاذة/ �شفية بنت عبداهلل ال�شيحة 33
3200034 االأ�شتاذة/ غادة بنت عبدالعزيز المقرن 34
3200035 االأ�شتاذة/ فاطمة بنت عبدالعزيز ال�شالح 35
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رقم الع�ش�ية اال�شم م
3200036 االأ�شتاذة/ فريال بنت محمد عبدالعزيز الدغيثر 36
3200037 االأ�شتاذة/ منيرة بنت حمد محمد القنيبط 37
3200038 االأ�شتاذة/ نجالء بنت اإبراهيم عبدالمح�شن ال�شلطان 38
3200039 االأ�شتاذة/ وفاء بنت حمد عبداهلل الت�يجري 39
3200040 االأ�شتاذة/ منى محمد عبدالعزيز ال�شابق 40
3200041 االأ�شتاذة/ ب�شمة بنت فهد عبدالرحمن بالغنيم 41
3200042 االأ�شتاذة/ الج�هرة بنت فهد محمد العجاجي 42

اأع�ساء الجمعية العاملون
رقم الع�ش�ية اال�شم م

3200044 االمهند�س/اأ�شامة بن محمد بن عبدالعزيز ال�شابق 1
3300152 اأحمد عبدالعزيز الرميزان 2
3200011 المهند�س/ اأحمد بن محمد الميديهم 3
3300162 اأريج بنت وليد بن بدر ال �شع�د 4
3400187 اأماني علي محمد اليحيا 5
3500245 اأمل �ش�يحي عبدالرحمن ال�ش�يحي 6
3200116 اأمل فهد عبدالرحمن بالغنيم 7
3200085 اأمل محمد عبدالعزيز ال�شابق 8
3300180 اأمل محمد عبداهلل ال�شالم 9
3200045 االأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د 10
3200052 االأمير �شلمان بن �شع�د بن �شلمان بن محمد اآل �شع�د 11
3200060 االأمير فهد بن خالد بن �شع�د بن خالد اآل �شع�د 12
3200061 االأمير في�شل بن خالد بن �شع�د بن خالد اآل �شع�د 13
3200054 االأمير ماجد بن �شلمان بن �شع�د بن �شلمان بن محمد اآل �شع�د 14
3200053 االأمير متعب بن �شع�د بن محمد بن عبدالعزيز اآل �شع�د 15
3200057 االأميرة الج�هرة بنت خالد بن �شع�د ين خالد اآل �شع�د 16
3200048 االأميرة العن�د بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز األ �شع�د 17
3200056 االأميرة العن�د بنت خالد بن عبداهلل بن محمد اآل �شع�د 18
3200049 االأميرة �شارة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د 19
3200058 االأميرة ل�ل�ة بنت خالد بن �شع�د بن خالد اآل �شع�د 20
3200016 االأميرة م�شاعل بنت محمد بن �شع�د بن عبدالرحمن 21
3200050 االأميرة نجالء بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د 22
3200046 االأميرة ن�رة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د 23
3200059 االأميرة ن�رة بنت خالد بن �شع�د بن خالد اآل �شع�د 24
3200051 االأميرة ن�ف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د 25
3200047 االأميرة هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د 26
3200055 االأميرة هيا بنت متعب بن �شع�د بن محمد بن عبدالعزيز اآل �شع�د 2717



رقم الع�ش�ية اال�شم م
3300182 اإيمان �شعد القا�شي 28
3400190 اإيمان محمد عبداهلل الخلي�ي 29
3200083 بدر محمد مثنى اأب� طالب 30
3200041 ب�شمة فهد عبدالرحمن بالغنيم 31
3400202 ب�شار يحيى ابراهيم القنيبط 32
3200094 بندري عبدالعزيز محمد العمران 33
3300173 ثريا عابد محمد �شالح �شيخ 34
3400205 الجازي بنت �شلطان بن عبدالرحمن البازعي 35
3500225 جمال �شعد محمد اأباح�شين 36
3500234 ج�اهر عبداهلل اآل ال�شيخ 37
3300166 ج�اهر محمد ابراهيم ال�شبتي 38
3200109 ح�شة بنت خالد بن �شع�د الدغيثر 39
3200029 ح�شة بنت عبد العزيز �شل�م الدبا�س 40
3300148 ح�شة عبدالرحمن ال�شعب 41
3200087 ح�شة فهد محمد العجاجي 42
3500235 حنان �شعد ابراهيم الجمعي 43
3300154 خالد عبدالعزيز �شالح الرميزان 44
3200014 خالد فهد عبدالرحمن بالغنيم 45
3200078 خالد محمد العبد القادر 46
3200119 د. خالد محمد حمد الفهيد 47
3200068 الدانة عبدالعزيز محمد النملة 48
3500230 دعاء محمد علي العربي 49
3300138 ربى عبدالعزيز البعادي 50
3200123 رحاب عبدالمح�شن مدير�س المدير�س 51
3300150 رنا ماجد ن�يم الجري�س 52
3300168 رهام ابراهيم يحيى القنيبط 53
3400210 روان بنت عبد المح�شن اأحمد ال ال�شيخ 54
3300167 ريا�س ابراهيم ال�شايع 55
3200066 ريم �شليمان اأبانمي 56
3500246 �شارة �ش�يحي عبدالرحمن ال�ش�يحي 57
3200122 �شارة عبداهلل محمد ال�شالح 58
3200095 �شارة عمران محمد العمران 1
3300177 �شارة محمد عبدالعزيز ال�شابق 2
3500237 �شامي عبدالرحمن �شعد الب�اردي 3
3200101 �شحر اأحمد عبداهلل الده�س 4
3400217 �شعاد عبد العزيز محمد المانع 5
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رقم الع�ش�ية اال�شم م
2400203 �شع�د م�شعب �شع�د الدغيثر 6
3300164 �شالم عبدالرزاق عبدالكريم الري�س 7
3200031 �شل�ى را�شد عبدالرحمن الرا�شد 8
3400213 �شمر عبدالرحمن عبدالعزيز اأباح�شين 9
3200111 �شهى �شع�د عبداهلل ال�شالح 10
3200084 د. �شهام �شالح حمد ال�شالح 11
3300140 �ش�زان مروان الدركزنللي 12
3300179 �شدن فهد عبدالعزيز المانع 13
3200064 �شماء علي تركي العقال 14
3500242 �شيرين عبدالرحمن جابر الع�في 15
3500220 �شالح فهد محمد العجاجي 16
3300169 طرفه عبداهلل حمد الداوود 17
3200086 عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ال�شالح 18
3300130 عبدالرحمن عمران العمران 19
3400198 عبدالكريم ابراهيم ال�شغير 20
3400193 عبداهلل بن �شعد بن عبدالرحمن المديميغ 21
3300155 عبداهلل عبدالعزيز �شالح الرميزان 22
3300137 عبدالمح�شن ابراهيم ال�شلطان 23
3400189 عبدالملك عبداهلل �شحيان ال�شحيان 24
3500232 عبير عبداهلل اآل ال�شيخ 25
3500222 عزيزة قرمان الرفدي 26
3200079 عمر محمد �شالح العبد القادر 27
3200009 المهند�س/ علي عثمان الزيد 28
3200027 ع�اطف بنت �شليمان بن محمد بالغنيم 29
3200034 غادة بنت عبد العزيز المقرن 30
3200081 غالية محمد �شالح العبد القادر 31
3200114 فادي بن عبداهلل بن عبدالرحمن العجاجي 32
3200115 فادية �شالح فهيد البحيران 33
3300174 فادية محي الدين عبداهلل ال�ش�اف 34
3200100 فاطمة فهد محمد العجاجي 35
3200082 فاطمة محمد عبد الرحمن الغنام 36
3300163 فاطمة نا�شر محمد العجاجي 1
3200113 فايزة عبادي اأحمد اأب� را�شين 2
3200071 فرا�س عبداللطيف ابراهيم العجاجي 3
3300159 فريدة علي عبد العزيز الري�س 4
3200004 د. فهد عبدالرحمن بالغنيم 5
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رقم الع�ش�ية اال�شم م
3500227 في�شل جمال �شعد اأباح�شين 6
3200118 في�شل فهد عبدالرحمن بالغنيم 7
3200096 قما�س محمد عبدالعزيز الدغيثر 8
3200089 لمياء محمد �شع�د الدغيثر 9
3500236 ل�ل�ة �شليمان حم�د النغيم�شي 10
3300132 ليلى عبدالمح�شن بالغنيم 11
3400199 ماجدة عاي�س المرزوقي 12
3500223 مازن �شالح مكي الج�شا�س 13
3200062 محمد اأحمد الحقيل 14
3300149 محمد �شالح المانع 15
3200063 محمد عامر الم�شيان 16
3200065 محمد عبدالرحمن �شليمان الح�شين 17
3400206 محمد فهد عبدالرحمن بالغنيم 18
3200080 محمد مثنى اأب� طالب 19
3200091 مريم عمران محمد العمران 20
3400211 مزنة علي العقال 21
3200090 م�شعب �شع�د محمد الدغيثر 22
3300175 منال حمد �شالح الخريجي 23
3200112 منال رفعت محمد ل�باني 24
3300151 من�ش�ر زيد اآل محم�د 25
3400192 منى حمد عبداهلل الطريف 26
3200092 منى عبد العزيز �شلمان العفالق 27
3300143 منى محمد الحميدي 28
3200040 منى محمد عبد العزيز ال�شابق 29
3400212 منيرة عبد العزيز عبد اهلل ال�شديري 30
3200069 منيرة عبدالعزيز العمير 31
3500233 منيرة عبداهلل اآل ال�شيخ 32
3200124 منيرة عبداهلل محمد الحقيل 33
3200088 منيرة محمد عبدالرحمن العمران 34
3300161 منيرة محمد م�شاعد ال�شديري 35
3500239 مها محمد ابراهيم ال�شبيعي 36
3300160 مها محمد م�شاعد ال�شديري 1
3200077 م�ؤ�ش�شة ابراهيم عبدالمح�شن ال�شلطان الخيرية 2
3200070 م��شي عبدالعزيز محمد النملة 3
3400197 م��شي محمد حمد بن معمر 4
3200121 نادية حمد �شالح العنقري 5
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رقم الع�ش�ية اال�شم م
3400208 نجالء عبد الرحمن العمران 6
3400207 ندى عبد العزيز حمد النافع 7
3200093 ندى عمران محمد العمران 8
3300131 ن�ال عبداهلل ب�دي 9
3300170 ن�ال محمد عبداهلل ال�شريف 10
3500219 ن�ال محمد حمد العبدلي 11
3500243 ن�رة اإح�شان محمد الزهراني 12
3200043 ن�رة بنت عبد المح�شن المانع 13
3300172 ن�رة �شليمان ابراهيم ال�شبتي 14
3500244 ن�رة �ش�يحي عبدالرحمن ال�ش�يحي 15
3400188 ن�رة عبدالرحمن ثامر المرزوقي 16
3300178 ن�رة محمد عبدالعزيز ال�شابق 17
3300139 ن�رة محمد علي الثقفي 18

34400209 ن�ف �شليمان نا�شر الن�ي�شر 19
3200067 ن�ف عبدالعزيز محمد النملة 20
3400214 هدى ثامر �شليمان ال�شعدون 21
3500247 هيا عبدالرحمن عمر الدايل 22
3400194 وداد ابراهيم عبدالمح�شن ال�شلطان 23
3300181 وفاء ابراهيم محمد ال�شبيل 24
3300141 وفاء محمد �شليمان الطجل 25
3200108 وليد بن خالد بن �شع�د الدغيثر 26
3200110 وليد عبدالكريم محمد الخريجي 27
3300134 يحيى ابراهيم محمد القنيبط 28
3500226 يزيد جمال �شعد اأباح�شين 29

اأع�ساء الجمعية المنت�سبون 
رقم الع�ش�ية اال�شم م

3200015 االأميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 1
3400215 اأبرار عبداهلل الغذامي 2
3300128 اأحمد عبدالرحمن �شالح العبيد 3
3300171 اأ�شماء �شعيد محمد باداود 4
3200105 اأمل عبدالعزيز ح�شن الدغيثر 5
3200099 بدرية عبداهلل الزامل 7
3200075 البندري محمد عبدالرحمن الرويتع 8
3300153 جراح عبدالرحمن العنزي 9
3200102 ج�اهر بنت محمد بن عبدالرحمن الرويتع 10
3400185 ح�شة محمد القبالن 11
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رقم الع�ش�ية اال�شم م
3300127 خالد عبداهلل �شليمان ال�شعيبي 12
3200098 خالد فريد محمد الت�يجري 13
3200117 د. هالة عبدالمنعم م�شطفى العالم 14
3300144 رواء محمد اأحمد القري�شي 15
3500221 ريم ح�شن محمد ع�شيري 16
3200120 ريم �شليمان ابراهيم اب� نيان 17
3400216 زينب عبدالعزيز اآل عبدالحي 18
3500224 �شامي اأحمد عبدالرحمن االمام 19
3300165 �شع�د الحميدي العياد التميمي 20
3300147 �شع�د دغيم بازع ال�شمري 21
3200103 �شلطان بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر 22
3300146 �شليمان بن فهد ال�هيبي 23
3300133 �شماء عبداهلل القا�شم 24
3400218 �شيرين طلعت ب�شير ال�راق 25
3300157 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر 26
3300126 عبداهلل �شليمان عبدالعزيز ال�شعيبي 27
3200097 عبير ا�شماعيل حقي الهزاع 28
3400200 عبير طراد المر�شد 29
3300145 عبير عبدالعزيز عبداهلل الدهامي 30
3300142 ع�اطف محمد القنيبط 31
3200074 غادة �شتر م�شت�ر اللحياني 32
3200107 فهد عبدالرحمن �شعدال�شقري 33
3200118 في�شل فهد عبدالرحمن بالغنيم 34
3400191 لطيفة عبدالرحمن فهد الم�شيند 35
3200072 لطيفة محمد عبدالرحمن الرويتع 26
3400201 لينا �شعيد با�شطح 37
3300158 ماجد عبدالعزيز الربيعان 28
3400196 م�شاعل عبداهلل عبدالرحمن الت�يجري 29
3300156 م�شعل الم�شاري 30
3500238 منال عبدالرحمن محمد القنيبط 31
3400186 مها اأحمد ح�شن فتيحي 32
3300135 مهى حمد القنيبط 33
3200076 م��شي محمد عبدالرحمن الرويتع 34
3300136 نا�شر حمد عبداهلل الع�ي�شق 35
3300129 نايف �شالح الح�شان 36
3400204 ن�را م�شاري �شليمان بالغنيم 37
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رقم الع�ش�ية اال�شم م
3400195 ن�رة اأحمد عثمان المزيد 38
3300183 ن�رة �شالح �شليم الزامل 39
3200104 ن�رة محمد عبدالعزيز الدغيثر 40
3300184 ن�ف خالد �ش�يلم ال�ش�يلم 41
3200073 هدى محمد عدالرحمن الرويتع 42
3300176 هال حمد محمد القنيبط 43
3500240 هند حمد بطي العتيبي 44
3500250 هيفاء �شعد �شلمان الر�شيد 45
3200106 هيفاء عبدالعزيز الدغيثر 46
3500241 و�شايف محمد ابراهيم الب�عينين 47
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المتطوعون
واإخ�انهم نح�  للنه��س ببلدهم  الع�ن  البذل والعطاء ومد يد  الكريم قدرتهم على  البلد  اأبناء هذا  من �شمات 
البلد قدم�ا عطائهم  اأبناء وبنات  االأف�شل واالأ�شلح. وجمعية رعاية الطف�لة ت�شعر باالمتنان لنخبة كريمة من 
الكريم بحب وحما�شة وتبرع�ا بعلمهم ووقتهم وجهدهم من اأجل الم�شاركة في دعم عمل الجمعية واالإ�شهام في 
انجاز اأهدافها النبيلة. فلهم جزيل ال�شكر والتقدير ون�شاأل اهلل اأن يثيبهم خير الث�اب واأن يحقق النفع بجه�دهم 

المخل�شة.
عمل  دعم  في  فاعل  دور  لهم  كان  ممن  والمتط�عات  المتط�عين  اأ�شماء  كبير  باعتزاز  هنا  ن�شجل  اأن  وي�شرنا 

الجمعية:
ن�ع المهامعدد ال�شاعاتا�شم المتط�عم
ا�شت�شارات قان�نيةم�شتمراال�شتاذ اأحمد ابراهيم البدر1
ا�شت�شارات قان�نيةم�شتمراالأ�شتاذ ح�شن البيلي2
تقديم برنامج تربية االأبناء في فترة المراهقة12 �شاعةد/�شهام عبدالرحمن ال�ش�يغ3

تقديم برنامج كيف نحمي اأطفالنا من التحر�س 6�شاعاتد/وفاء محم�د طيبه4
الجن�شي

متابعة الم�قع االلكترونيم�شتمراأمل فهد بالغنيم5
ا�شت�شارات ترب�ية اداريةم�شتمرمها ال�ش�ر6

اال�شراف ومتابعة جلي�شة االطفال لبرنامج تثقيف 4 اأ�شابيعهدى ثامر ال�شعدون7
االم والطفل

متابعة مهام برنامج تثقيف االأم والطفلم�شتمررحاب عبدالمح�شن المدير�س8
متابعة مهام برنامج تثقيف االأم والطفلم�شتمرمزنة علي العقال9

ت�شميم نم�ذج في دورة تدريب م�شرفات مراكز لم يحددديمة خالد المعمر10
�شيافة االأطفال

المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل19 �شاعةوجدان ح�شن خ�اجي11
فعالية ي�م الطفل العالمي +اأعمال مكتبية8 �شاعاتالعن�د عبدالعزيز العي�شى12
اأعمال مكتبية8 �شاعاتقما�س بندر بن في�شل اآل �شع�د13
اأعمال مكتبية7 �شاعاتعه�د حمد الدايل14
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل6 �شاعات و30دقيقةرنا علي الجري�س15
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل6 �شاعات و30دقيقةتغريد ر�شيد الحربي16
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل6 �شاعات و30دقيقةب�شاير ر�شيد الحربي17
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل6 �شاعاتروان �شليمان الخرا�شي18
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل6 �شاعاتفي ي��شف ال�شنيفي19
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل�شاعة و42 دقيقةنهى عبداهلل العي�شى20
المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل�شاعةلينا عبدالعزيز الن�ي�شر21
اأعمال مكتبية9 �شاعاتمريم عبدالرحمن ال�شفيان22
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ن�ع المهامعدد ال�شاعاتا�شم المتط�عم
اأعمال مكتبية9 �شاعاتن�رة ذعار البقمي23
اأعمال مكتبية8 �شاعات و 45دقيقةن�ف بنت بدر اآل �شع�د24
اأعمال مكتبية6 �شاعاتاأروى �شع�د ال�شبانات25
اأعمال مكتبية6 �شاعاتاأفنان محمد العمرو26
اأعمال مكتبية6 �شاعاتن�رة عزام ال�ش�يعر27
اأعمال مكتبية6 �شاعاتدانه فهد ال�شليم28
اأعمال مكتبية6 �شاعاتم�شاعل �شليمان المح�شن29

اأعمال مكتبية + المعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط 6 �شاعاتاآثار خالد الهميم30
م�شاندة الطفل

اأعمال مكتبية5 �شاعات و35 دقيقةب�شاير بنت علي اليامي31
اأعمال مكتبية5 �شاعاتفرح الر�شيد32
اأعمال مكتبية4 �شاعات و30 دقيقةاآالء ال�ش�يحي33
اأعمال مكتبية4 �شاعات و30 دقيقةم�شاعل ابراهيم �شالم الحميد34
اأعمال مكتبية4 �شاعاتالهن�ف من�ش�ر المعيذر35
اأعمال مكتبية4 �شاعاتن�رة عبدالرحمن الربيعه36
اأعمال مكتبية4 �شاعاتعبير ي��شف ال�شعيد37
اأعمال مكتبية4 �شاعاتم�شاوي نا�شر الع�شاف38
اأعمال مكتبية4 �شاعاتريم م�شاعد الرومي39
اأعمال مكتبية3 �شاعات و50 دقيقةفاطمة الدمان40
اأعمال مكتبية3 �شاعاتالعن�د من�ش�ر القفاري41
اأعمال مكتبية3 �شاعاتم�شاعل الرميح42
اأعمال مكتبية3 �شاعاتعبير حم�د الحم�د43
اأعمال مكتبية3 �شاعاتالهن�ف خالد الجديعي44
اأعمال مكتبية�شاعتان و45 دقيقة�شارة تركي العكيلي45
اأعمال مكتبية�شاعتان ون�سن�ف نا�شر الحربي46
اأعمال مكتبية�شاعتينحنان العقيل47
اأعمال مكتبية�شاعتانالعن�د بنت عبدالعزيز اآل �شع�د48
اأعمال مكتبية�شاعتانروان العرجاني49
اأعمال مكتبية�شاعتانغادة بدر اآل �شع�د50
اأعمال مكتبية�شاعتينن�رة المرزوقي51
اأعمال مكتبية�شاعتانلطيفة الدهم�س52
اأعمال مكتبية�شاعتانب�شرى العمر53
اأعمال مكتبية�شاعتانن�رة الهدبل54
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ن�ع المهامعدد ال�شاعاتا�شم المتط�عم
اأعمال مكتبية�شاعتان�شاره ابراهيم الحميد55
اأعمال مكتبية�شاعتانطيف محمد اآل حمد56
اأعمال مكتبية�شاعة و45دقيقهالبت�ل �شلمان بن ربيعان57
اأعمال مكتبية�شاعة ون�شففل�ة محمد بن معمر58
اأعمال مكتبية�شاعة ون�شفر�شا عبدالرحمن كد�شه59
اأعمال مكتبية�شاعةن�را القحطاني60
اأعمال مكتبية�شاعةاإيمان الغريب61
اأعمال مكتبية�شاعةلمى الخلي�ي62
اأعمال مكتبية�شاعةوفاء �شليمان63
اأعمال مكتبيه�شاعةالعن�د اب� ثنين64
اأعمال مكتبية�شاعةدانا اإ�شماعيل نعيم رم�شان65
اأعمال مكتبية�شاعةمنال ال�شيباني66
اأعمال مكتبية47 دقيقةعالية االأفندي67
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النتائج المتوقعة في الأعوام الخم�شة الأولى من اإن�شاء الجمعية )2011 – 2016م(:
تك�ين �شبكة كبيرة ووا�شعة من المتط�عين والمتط�عات.. 1
تاأ�شي�س بيت خبرة ومرجعية ترب�ية في الطف�لة.. 2
بناء عالقات متينة مع م�ؤ�ش�شات المجتمع ذات العالقة.. 3
االإ�شهام ب�شكل مبا�شر في تفعيل تط�ير خطة وطنية لرعاية الطف�لة.. 4
انجاز عدد من دورات التدريب والتثقيف لل�الدين والمهنيين المتعاملين مع االأطفال في كافة المجاالت.. 5

ما تم انجازه من النتائج المت�قعة في االأع�ام الخم�شة االأولى من اإن�شاء الجمعية )2011- 2016(:
1- تكوين �شبكة كبيرة ووا�شعة من المتطوعين والمتطوعات:

289 متط�ع ومتط�عةعدد المتط�عين خالل 3 �شن�ات

2- تاأ�شي�س بيت خبرة ومرجعية تربوية في الطفولة
تقديم ا�شت�شارات متخ�ش�شة لعدة جهات وهي:

Ë وزارة ال�شئ�ن االجتماعية
Ë وزارة التربية والتعليم
Ë وزارة الخدمة المدنية
Ë شندوق تنمية الم�ارد الب�شرية�
Ë جامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن
Ë جمعية النه�شة الن�شائية الخيرية
Ë )جمعية الملك عبد العزيز بالق�شيم )ع�ن

3- بناء عالقات متينة مع موؤ�ش�شات المجتمع ذات العالقة
الجهةال�شنة

ال�شنة االأولى

وزارة التربية والتعليم
وزارة ال�شئ�ن االجتماعية

جامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن
جامعة دار العل�م

ال�شنة الثانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة ال�شئ�ن االجتماعية

جامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن
جامعة دار العل�م

�شركة العبيكان لالأبحاث والتط�ير
جمعية النه�شة الن�شائية الخيرية

م�ؤ�ش�شة االأميرة العن�د الخيرية
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الجهةال�شنة

ال�شنة الثالثة

وزارة التربية والتعليم
وزارة ال�شئ�ن االجتماعية

جامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن
جامعة دار العل�م

�شركة العبيكان لالأبحاث والتط�ير
جمعية النه�شة الن�شائية الخيرية

جمعية الملك عبدالعزيز بالق�شيم ع�ن
الجمعية ال�شع�دية للعمل التط�عي تكاتف )م�شروع تكامل التط�عي(

)IDEX( م�ؤ�ش�شة خدمات التنفيذ المثالية
�شندوق تنمية الم�ارد الب�شرية

وزارة الخدمة المدنية
برنامج االأمان االأ�شري

4- انجاز عدد من دورات التدريب والتثقيف للوالدين والمهنيين المتعاملين مع 
الأطفال في كافة المجالت.

عدد البرنامج
المجم�عات

عدد 
مقر التدريبعدد م�اقع التدريباالأمهات

برنامج تثقيف االأم ال�شنة االأولى
693 اأم32 مجم�عةوالطفل

وزارة ال�شئ�ن 
االجتماعية

وزارة التربية والتعليم
الجمعيات الخيرية

مقر التدريبعدد م�اقع التدريبعدد االأمهاتعدد المجم�عاتالبرنامج

ال�شنة الثانية

برنامج تثقيف االأم 
40 م�قع1218 اأم67والطفل

وزارة ال�ش�ؤون 
االجتماعية

وزارة التربية 
والتعليم

الجمعيات 
الخيرية

برامج تدريبية 
جامعة دار 1 م�قع27 اأم1ق�شيرة

العل�م

41 م�قع681245المجم�ع الكلي
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عددعدد االأمهاتعدد المجم�عاتالبرنامج
مقر التدريبم�اقع التدريب

ال�شنة 
الثالثة

برنامج تثقيف 
37 م�قع856 اأم50االأم والطفل

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وزارة التربية والتعليم

جامعة االأميرة ن�رة
جامعة دار العل�م

مدينة الملك عبد العزيز لل�شئ�ن 
ال�شحية

الجمعيات الخيرية

برامج تدريبية 
جامعة دار العل�م1 م�قع170 اأم6ق�شيرة

38 م�قعًا1026 اأم56المجم�ع الكلي
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برامج �م�ساريع الجمعية
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برامج �م�ساريع الجمعية
برامج الجمعية:

الربنامج الرئي�س:أ. 
برنامج تثقيف االأم والطفل.

الربامج التدريبية الق�شرية:ب. 
برنامج االأبناء في فترة المراهقة.. 1
برنامج كيف ت�شتمع فيتحدث االأبناء ... وكيف تتحدث في�شتمع�ن.. 2
برنامج اأ�شقاء بال مناف�شة.. 3
برنامج كيف نحمي اأطفالنا من التحر�س الجن�شي.. 4
ور�شة عمل ح�ل �شع�بات التعلم بعن�ان »�شقت«.. 5

م�ساريع الجمعية:
برامج التثقيف والت�عية عبر و�شائل االت�شال الحديثة.. 1
تقديم خدمات ا�شت�شارية في مرحلة الطف�لة المبكرة لجهتين حك�مية واأكاديمية هما:. 2
Ë  جامعة االأميرة ن�رة بنت عبد الرحمن: االإ�شراف الفني واالإداري على م�شروع تط�ير ريا�س االأطفال

والح�شانة التابعة لمدار�س التط�ير الترب�ي.
Ë .وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية: تدريب م�شرفات مراكز ال�شيافة االأهلية

م�شروع الر�شائل الن�شية الهاتفية )جاري العمل لتنفيذه(.. 3

31



برنامج تثقيف االأم �الطفل
التعريف بالربنامج:. 1

يعنى برنامج تثقيف االأم والطفل بدعم االأم في رعاية وتربية اأطفالها من عمر 3-9 �شن�ات، اإ�شافة اإلى م�شاعدة 
االأم على اإك�شاب طفلها المهارات االأ�شا�شية وه� برنامج تثقيفي وتع�ي�شي في اآن واحد:

Ë .تثقيفي، لدعم االأم وم�شاندتها في تربية اأطفالها
Ë .تع�ي�شي، لالأطفال الذين لم يتمكن�ا من االلتحاق بريا�س االأطفال
Ë .يهدف البرنامج اإلى تثقيف جيلين معًا االأم والطفل

ركائز الربنامج الأ�شا�شية:. 2
يق�م البرنامج على ركيزتين اأ�شا�شيتين:

الركيزة الأولى:
مع  االيجابي  والتفاعل  التعامل  باأ�شاليب  وت�عيتها  اأطفالها  تربية  في  دورها  اأداء  على  وم�شاعدتها  االأم  تثقيف 

اأطفالها، واإبراز دورها �شمن االأ�شرة والمجتمع حيث يتم التركيز على م�ا�شيع متعلقة بالطفل مثل:
Ë .خ�شائ�س نم� الطفل
Ë .اأهمية اللعب
Ë .الغذاء ال�شحي المت�ازن
Ë .الرعاية ال�شحية
Ë .دور االأم في العائلة
Ë .اال�شتماع الن�شط
Ë .النزاعات وطرق حلها
Ë .الطرق االيجابية لتن�شئة االأطفال

الركيزة الثانية
برنامج التدريب المعرفي للطفل في �شن الخام�شة، ي�شتهدف تدريب االأم لتدرب طفلها على اإكت�شاب المهارات 

االأ�شا�شية قبل دخ�له المدر�شة ) عقلية، ج�شمية، عاطفية واجتماعية ( بما يت�افق وخ�شائ�شه النمائية.

الفئة امل�شتهدفة. 3
اأمهات االأطفال الذين يترواح �شنهم بين 3-9 �شن�ات ، اأو ال�شيدات الالتي يقمن بح�شانة االأطفال مثل الجدة اأو 

االأخت اأو الخالة اأو غيرهن.
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فرتة الربنامج. 4
يتم تطبيق البرنامج على مدار 25 اأ�شب�عًا، تجتمع فيه االأمهات مرة واحدة في االأ�شب�ع لمدة 3 �شاعات وتقدم 

الم��ش�عات في كل لقاء وفق الت�شل�شل التالي:

الم��ش�عرقم اللقاءاالأ�شب�ع
تط�ر االأطفال ودور االأ�شرةاللقاء 1االأ�شب�ع االأول

تط�ر االأطفال الج�شدياللقاء 2االأ�شب�ع الثاني
تط�ر االأطفال المعرفياللقاء 3االأ�شب�ع الثالث
تط�ر االأطفال العاطفياللقاء 4االأ�شب�ع الرابع

تط�ر االأطفال االجتماعياللقاء 5االأ�شب�ع الخام�س
اأهمية اللعب وم�شاهمته في التط�راللقاء 6االأ�شب�ع ال�شاد�س

الطرق ال�شلبية عند تربية االأطفالاللقاء 7االأ�شب�ع ال�شابع

المعايير التي تحدد الت�شرفات المقب�لة والت�شرفات غير اللقاء 8االأ�شب�ع الثامن
المقب�لة

اال�شتماع الن�شطاللقاء 9االأ�شب�ع التا�شع
ر�شالة اأنااللقاء 10االأ�شب�ع العا�شر

طرق تربية االأطفال االإيجابية )1(اللقاء 11االأ�شب�ع الحادي ع�شر
طرق تربية االأطفال االإيجابية )2(اللقاء 12االأ�شب�ع الثاني ع�شر
النزاعات وطرق حلهااللقاء 13االأ�شب�ع الثالث ع�شر
تطبيق الطرق المكت�شبة في العالقات مع االآخريناللقاء 14االأ�شب�ع الرابع ع�شر

التدريب على ا�شتخدام الحماماللقاء 15االأ�شب�ع الخام�س ع�شر
التربية الجن�شيةاللقاء 16االأ�شب�ع ال�شاد�س ع�شر

الغذاء ال�شحي / المت�ازناللقاء 17االأ�شب�ع ال�شابع ع�شر
ال�شحة والرعاية ال�شحيةاللقاء 18االأ�شب�ع الثامن ع�شر
تجنب الح�ادث عند االأطفالاللقاء 19االأ�شب�ع التا�شع ع�شر

الم�شكالت ال�شل�كيةاللقاء 20االأ�شب�ع الع�شرون
عادات المذاكرةاللقاء 21االأ�شب�ع الحادي والع�شرون

التعاون بين االأهل والمدر�شة من اأجل اأطفال ناجحيناللقاء 22االأ�شب�ع الثاني والع�شرون
المراأة )1( كيف ت�شتفيد المراأة من وقتها ب�شكل فعالاللقاء 23االأ�شب�ع الثالث والع�شرون
المراأة )2( المراأة �شمن العائلةاللقاء 24االأ�شب�ع الرابع والع�شرون

المراأة )3( ال�شحة االإنجابيةاللقاء 25االأ�شب�ع الخام�س والع�شرون

33



اللتحاق بالربنامج . 5
تما�شيًا مع اأهداف جمعية رعاية الطف�لة بمجانية ت�عية وتثقيف االأم، يتم التحاق االأم مجانًا بالبرنامج ويتم 

ت�فير ما يلي:
ت�فر الجمعية )30 ( ريال لكل اأم متدربة بدل م�ا�شالت عن كل جل�شة ، اإال اأنه اعتبارًا من �شهر �شبتمبر . 1

2013م اقت�شر منحها على المتدربات ذوات الحاجة فقط.
الخام�شة م�شاهمة في . 2 �شن  اأطفال في  لهن  الل�اتي   لالأمهات  اأدوات مدر�شية  مع  الجمعية حقيبة  ت�فر 

عملية تدريب الطفل وتحت�ي الحقيبة على:  ال�ان خ�شبية – مق�س – �شمغ – براية – اأ�شكال هند�شية 
– قلم ر�شا�س – ممحاة – م�شطرة – 25 كتيب – 8 ق�ش�س .

تح�شل االأم على �شهادة ح�ش�ر في حال التزامها بالح�ش�ر اأكثر من 21 لقاء.. 3

الت�سل�سل الزمني للبرنامج
في ال�شنة االأولى من اإن�شاء الجمعية ثم تدريب عدد 35 مدربة لبرنامج تثقيف االأم والطفل كما تم تدريب عدد 

693 اأمًا.
وفي ال�شنة الثانية )1433 – 1434هـ( بلغ عدد االأمهات الالتي تم تدريبهن 576 اأمًا، وقد قامت بالتدريب عدد 

21 مدربة على النح� التالي:
عدد مجم�عات االأمهاتا�شم المدربةالجهات الم�شاركة

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

1ن�رة ال�شبتي
1ندى الق��شي
2ن�رة الر�شيد
2منى العب�دي

1ن�رة الدغيلبي
1مرام الحم�د

1ريم ال�شافي

وزارة التربية والتعليم

1�شما العقال
2مزنة العقال

1منى الج�شا�س
1رحاب المدير�س

3اأمل ال�شهلي
3فريال الدو�شري
2ابت�شام الدوخي

متط�عات من جمعية رعاية 
الطف�لة

1هند ال�شماعيل
1هند الدغيثر

2ن�رة المانع منيرة الحقيل
1�شارة ال�شالح
1منيرة العمير

2فاطمة ال�شالح
30 مجم�عة21 مدربةالمجم�ع
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• الفعاليات امل�شاحبة لنهاية برنامج تثقيف الأم والطفل:
Ë  عبداهلل بنت  االأميرة/عادله  الملكي  ال�شم�  �شاحبة  �شرف  على  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  اأقامت 

ال�ش�ؤون  وزارة  من�ش�بات  من  مدربات  يد  على  تدربن  الالتي  لالأمهات  ختامًيا  حفاًل  عبدالعزيز  بن 
1434هـ  عام  خالل  بالدرعية  التنمية  بمركز  الطف�لة  رعاية  جمعية  من  والمتط�عات  االجتماعية 

الم�افق 2012م حيث بلغ عددهن 383 اأًما.
Ë  اأقامت جمعية النه�شة الن�شائية الخيرية على �شرف رئي�س مجل�س اإدارة جمعية رعاية الطف�لة حفاًل

ختامًيا لالأمهات الالتي تدربن على يد من�ش�بات جمعية النه�شة خالل عام 1434هـ  وبلغ عددهن 193 
اأًما.

وبهذا يك�ن قد بلغ مجمل عدد االأمهات الالتي ُدربن عام 1434هـ الم�افق 2013م 576 اأًما

عدد االأمهات
576 اأم

ال�سنة الثالثة:
التو�شع في البرنامج:

الأهمية ت�طين البرنامج والت��شع فيه تم ُعقدت الدورات التدريبية التالية:
المتدرباتالم�قعال�شاعاتمدة التدريبالهدف من التدريبالتاريخ

1434/11/18هـ1
2013/9/24

اإعداد م�شرفات وطنيات 
لالإ�شراف على برنامج 

تثقيف االأم والطفل
جامعة االأميرة 13104 ي�م

9ن�رة

1434/11/22هـ2
2013/9/28

اإعداد مدربات برنامج 
جامعة االأميرة 1080 اأيامتثقيف االأم والطفل

25ن�رة

1434/12/22هـ3
2013/10/27م

تدريب اأمهات برنامج 
تثقيف االأم والطفل 
)جاري حتى تاريخ 

اإ�شدار التقرير(

25 اأ�شب�ع
 )مرة واحدة 
اأ�شب�عيًا لمدة 

3 �شاعات(

75

م�اقع مختلفة 
بمنطقة الريا�س 

واالإح�شاء 
والق�شيم

856 اأم

1435/5/26هـ4
2014/3/27م

حلقة تن�شيطية لدعم 
مدربات برنامج تثقيف 

االأم والطفل
25جامعة دار العل�م7ي�م كامل
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اإعداد م�شرفات وطنيات لالإ�شراف على برنامج تثقيف الأم و . 1
الطفل:

قبل بدء تدريب الم�شرفات قامت جمعية رعاية الطف�لة باإعداد ما يلي:
ترجمة المادة العلمية و�شرائح العر�س للتدريب.. 1
ت�فير تذاكر ال�شفر والم�ا�شالت ومكان االإقامة واالإعا�شة لفريق م�ؤ�ش�شة اأجف.. 2
ت�فير مترجمتين تركيات للترجمة الف�رية للغة العربية اأيام التدريب.. 3
ت�فير جميع الحقائب التدريبية لكل مدربة.. 4

فيما يلي اأ�شماء الم�شرفات والجهات التابعات لها:
ا�شم الم�شرفاتعدد الم�شرفاتالجهة التابعة لهام

4 م�شرفاتوزارة ال�شئ�ن االجتماعية1

ريم ال�شافي
منى العب�دي
ندى الق��شي

ن�رة الدغيلبي

2م�شرفاتوزارة التربية والتعليم2
رحاب المديري�س

مزنة العقال
نجيبة القنيبط1م�شرفةجامعة االأميرة ن�رة بنت عبد الرحمن3

2م�شرفاتجمعية رعاية الطف�لة4
�شارة ال�شالح

هند ال�شماعيل
9م�شرفاتالمجم�ع الكلي

ت�ؤكد  الطف�لة  رعاية  بنت عبدالرحمن وجمعية  ن�رة  االميرة  �شهادات معتمدة من جامعة  للم�شرفات  واأعطيب 
اعتمادهن ر�شميًا م�شرفات على برنامج تثقيف االأم والطفل.

اإعداد مدربات برنامج تثقيف الأم والطفل :. 1
قبل بدء تدريب مدربات برنامج تثقيف االأم والطفل قامت جمعية رعاية الطف�لة باإعداد ما يلي:

ترجمة المادة العلمية و�شرائح العر�س للتدريب.. 1
ت�فير تذاكر ال�شفر والم�ا�شالت ومكان االإقامة واالإعا�شة لفريق م�ؤ�ش�شة اأجف.. 2
ت�فير عدد مترجمتين تركيات لتقديم الترجمة الف�رية للغة العربية في اأيام التدريب.. 3
ت�فير جميع الحقائب التدريبية لكل مدربة.. 4
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فيما يلي اأ�شماء المدربات والجهات التابعة لها:
ا�شم المدرباتعدد المدربات من كل جهةالجهة التابعة لهام

18وزارة ال�شئ�ن االجتماعية1

اأمينة الخ�شير
غادة القديري
نداء المده�س

اأمل الزيد
العن�د الفليح
ن�رة ال�شثري

�شارة الخنيفر
�شعاد العنزي

حميدة العنزي
منيرة ال�شمري

مي العب�دي
ح�شة ال�هيبي

حنان بخيت
�شم�خ الع�شيمي

مزنة المالكي
فاطمة ط�ا�شي
ف�زية العدوان
فيفا المبارك

4جمعية رعاية الطف�لة2

اأريج اآل م�ن�س
ل�ل�ة ال�شبانة

منيرة الرا�شد
حذام المدير�س

3جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالق�شيم3
ابت�شام الزويد

اأحالم الت�يجري
اأمجاد ال�شليم

24 مدربةالمجم�ع الكلي
ت�ؤكد  الطف�لة  رعاية  الرحمن وجمعية  بنت عبد  ن�رة  االأميرة  �شهادات معتمدة من جامعة  للمدربات  واأعطيت 

اعتمادهن ر�شميًا مدربات على برنامج تثقيف االأم والطفل.
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تدريب اأمهات برنامج تثقيف االأم �الطفل:
قامت جمعية رعاية الطف�لة والجهات الم�شاركة با�شتقطاب اأمهات لبرنامج تثقيف االأم والطفل عبر العديد من 

االجراءات التالية:

موقع اجلمعية اللكرتوين:. 1
من  االأمهات  لتتمكن  االلكتروني  الجمعية  م�قع  في  الريا�س  بمنطقة  المر�شحة  التدريب  م�اقع  جميع  اأدرجت 
اإلى مقر  اإلى الح�ش�ر  اختيار الم�قع المنا�شب لهن ومن ثم الت�شجيل من خالل الم�قع الكترونيًا دون الحاجة 

الجمعية اأو مقر التدريب. وقد بلغ عدد م�اقع التدريب  التي تم تر�شيحها ما يزيد عن 100 م�قع.

و�شائل التوا�شل الجتماعي:. 2
تم االإعالن من خالل م�اقع الت�ا�شل االجتماعي كالفي�س ب�ك وت�يتر وان�شتغرام عن بدء الت�شجيل بالبرنامج.

التعريف بالربنامج يف مدرا�س ورو�شات وزارة الرتبية والتعليم:. 3
عقدت عدة اجتماعات مع من�ش�بات وزارة التربية والتعليم لتعريفهن بالبرنامج ليق�م�ا بدورهم بالتعريف به.

الأمهات من العام املا�شي:. 4
جدد  اأمهات  ا�شتقطاب  في  االإ�شهام  منهن  والطلب  الما�شية  االأع�ام  في  تدربن  الالتي  االأمهات  مع  الت�ا�شل 

لاللتحاق بالبرنامج.
فى تاريخ 1434/12/29هـ الم�افق 2013/11/3 بداأت ال�شنة الثالثة لتدريب اأمهات برنامج تثقيف االأم والطفل، 

و�شي�شتمر التدريب بم�شيئة اهلل اإلى تاريخ 1435/7/28هـ الم�افق 2014/5/27م.
وفيما يلي ا�شماء الجهات الم�شاركة وا�شماء المدربات وم�اقع التدريب ومجم�عات االأمهات الالتي بلغ عددهن 

856 اأًما:
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عددالجهات الم�شاركة
مجم�عات م�قع التدريبا�شم المدربةالمدربات

االأمهات

وزارة
ال�ش�ؤون 

االجتماعية
24

1مركز التنمية االجتماعية )الدرعية(ندى الق��شي
1مركز التنمية االجتماعية )الدرعية(ن�رة الدغيلبي
1المت��شطة )135( بحي النه�شةن�رة اآل ر�شيد
1االبتدائية )103( بحي الرو�شةمنى العب�دي
1مركز تكاتف للتنمية االأ�شريةمرام الحم�د
1مركز التنمية االجتماعية )الدرعية(وفاء العجالن
1مركز التنمية االجتماعية )الدرعية(ح�شة ال�هبي
1مركز التنمية االجتماعية )الدرعية(العن�د الفليح

1مركز التنمية االجتماعية )الدرعية(فاطمة ط�ا�شي
1ابتدائية )19( بحي الم�شيفاأمل الزيد

1رو�شة الهياثماأمينة الخ�شير
1مركز التنمية االجتماعية برو�شة �شديرغادة القديري
1مركز التنمية االجتماعية ب�شقراء�شارة الخنيفر

1مركز التنمية االجتماعية ب�شقراء�شم�خ الع�شيمي
1وحدة التنمية االأ�شرية بالملزن�رة ال�شثري
2مركز ت�افق للتنمية االأ�شريةفيفا المبارك
1مركز ت�افق للتنمية االأ�شريةف�زية عدوان
1مركز ت�افق للتنمية االأ�شريةحنان بخيت
1ثان�ية )81( بحي العقيقمي العب�دي

1دار الفتاة بحي الندوة�شعاد العنزي
1رو�شة المناهل بحي النظيمحميدة العنزي
1االبتدائية )9( لتحفيظ القراآنمزنة المالكي
1لجنة التنمية االجتماعية بحي ال�شفاءنداء المده�س

1دار درة بنت اأبي �شلمة بالجنادريةمنيرة ال�شمري

وزارة التربية 
3والتعليم

2رو�شة )5( بحي الرب�ةمزنة العقال
1مدار�س االأوائل االأهلية بحي الرب�ة

1المت��شطة )92(منى الج�شا�س
1مدار�س الرواد االأهلية بحي االإزدهاررحاب المدير�س

جمعية النه�شة 
3الن�شائية الخيرية

1جمعية اإن�شان مخرج )11(اأمل ال�شهلي
1مركز التنمية االأ�شرية بالن�شيم

1مركز التنمية االجتماعية )منف�حة(فريال الدو�شري
1جمعية اإن�شان فرع الجن�ب

1دار الح�شانة االجتماعية بعلي�شةابت�شام الدوخي
جمعية الملك عبد 

العزيز الخيرية 
ببريدة

3
1جمعية الملك عبد العزيز الخيريةاأحالم الت�يجري

1جمعية الملك عبد العزيز الخيريةاأمجاد ال�شليم
1جمعية الملك عبد العزيز الخيريةابت�شام الزويد
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عددالجهات الم�شاركة
مجم�عات م�قع التدريبا�شم المدربةالمدربات

االأمهات

متط�عات من 
جمعية رعاية 

الطف�لة
8

1مدار�س الرواد االأهلية بحي الروابيهند الدغيثر
1جمعية المعاقين بحي الملك فهدمنيرة الحقيل
1رو�شة تابعة لمركز التنمية )حريمالء(�شارة ال�شالح

1رو�شة غرا�س الطف�لة في االأح�شاءحذام المدير�س
1جامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمننجيبة القنيبط

1االبتدائية 225 بطريق المطارل�ل�ة ال�شبانة
1االبتدائية 225 بطريق المطاراأريج اآل م�ن�س

1مدار�س نهج ال�شفراء االأهلية بحي المغرزاتربى البعادي

م�ظفات جمعية
1العيادات ال�شاملة بحي اأم الحمامهند ال�شماعيل2رعاية الطف�لة

1برنامج كف� بمقر وزارة التربية والتعليم
1جامعة دار العل�م حي الفالحمنيرة الرا�شد

هذا وقد قامت الجمعية بتزويد االأمهات بحقائب بلغ عددها 447 حقيبة تحت�ى على االأدوات التي ت�شاعدها في 
تطبيق برنامج التطبيق المعرفي باالإ�شافة اإلى عدد 447 برنامج تدريب معرفي يحت�ي على 25 كتيبًا و8 ق�ش�س.
بم��ش�ع  تعرف  اأ�شب�عيًا  ت�زع  اأوراق  لهن  واأعطيت  االأم  برنامج دعم  تدريبهن على  تم  فقد  االأمهات  باقي  اأما 

االأ�شب�ع القادم.

متابعة الجودة في تطبيق البرنامج 
قامت م�شرفات برنامج تثقيف االأم والطفل بزيارة اإ�شرافية اأولى لم�اقع تطبيق البرنامج لدعم المدربات ومتابعة 
اأدائهن، ثم ُعقد اجتماع مع م�شرفات البرنامج لمناق�شة اأداء المدربات وبناًء على المالحظات تم اإعداد حلقة 

تن�شيطية تدريبية لمدربات برنامج تثقيف االأم والطفل.
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الزيارة الإ�شرافية الأولى
عدد ا�شم الم�شرفةم

تاريخالجهة التابعة لها المدربةا�شم المدربةالمدربات
الفترةالزيارة

4ريم ال�شافي1

�شباحي26 /2014/2مال�ش�ؤون االجتماعيةاأمينة الخ�شير
م�شائي2014/2/11مال�ش�ؤون االجتماعيةغادة القديري
�شباحي2014/2/18مال�ش�ؤون االجتماعيةمزنة المالكي
م�شائي2014/2/18مال�ش�ؤون االجتماعيةنداء المده�س

5منى العب�دي2

�شباحي2014/1/7مال�ش�ؤون االجتماعيةاأمل الزيد
م�شائي2014/1/1مال�ش�ؤون االجتماعيةالعن�د الفليح
م�شائي2014/2/4مال�ش�ؤون االجتماعيةمرام الحم�د
�شباحي2014/12/25مال�ش�ؤون االجتماعيةن�ره ال�شثري

�شباحي2014/1/9مال�ش�ؤون االجتماعيةن�رة ال ر�شيد

6ندى الق��شي3

�شباحي2014/1/14مال�ش�ؤون االجتماعية�شارة الخنيفر
م�شائي2014/1/2مال�ش�ؤون االجتماعية�شعاد العنزي

�شباحي2014/12/25مال�ش�ؤون االجتماعيةحميدة العنزي
�شباحي2014/1/1مال�ش�ؤون االجتماعيةمنيرة ال�شمري

�شباحي2014/1/29مال�ش�ؤون االجتماعيةمي العب�دي
�شباحي2013/12/31مال�ش�ؤون االجتماعيةوفاء العجالن

6ن�رة الدغيلبي4

م�شائي2013/12/30مال�ش�ؤون االجتماعيةح�شة ال�هيبي
م�شائي2014/1/2مال�ش�ؤون االجتماعيةحنان بخيت

�شم�خ 
م�شائي2014/1/26مال�ش�ؤون االجتماعيةالع�شيمي

م�شائي2013/1/28مال�ش�ؤون االجتماعيةفاطمة ط�ا�شي
م�شائي2014/1/14ال�ش�ؤون االجتماعيةف�زيه العدوان
�شباحي2014/1/27مال�ش�ؤون االجتماعيةفيفا المبارك

رحاب 5
3المدير�س

ابت�شام 
�شباحي2014/2/27مجمعية النه�شة الخيريهالدوخي

م�شائي2013/2/18مجمعية رعاية الطف�لهربى البعادي
�شباحي2014/2/26مجمعية رعاية الطف�لههند الدغيثر

3مزنه العقال6
م�شائي2014/02/25مجمعية رعاية الطف�لةاأريج ال م�ن�س

�شباحي2014/2/12جمعية النه�شة الخيريهاأمل ال�شهلي
م�شائي2013/2/18مجمعية رعاية الطف�لةل�ل�ة ال�شبانة

�شباحي2014/3/6وزارة التربية والتعليممنى الج�شا�س2�شاره ال�شالح7
�شباحي2014/3/12جمعية رعاية الطف�لةمنيرة الحقيل

2نجيبة القنيبط8
فريال 

�شباحي2014/3/12مجمعية النه�شة الخيريةالدو�شري

م�شائي2014/2/12مجمعية رعاية الطف�لةمنيرة الرا�شد
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عدد ا�شم الم�شرفةم
تاريخالجهة التابعة لها المدربةا�شم المدربةالمدربات

الفترةالزيارة

4هند ال�شماعيل9

م�شائي2014/2/10مجمعية الملك عبدالعزيزابت�شام الزويد
احالم 

م�شائي2014/2/11مجمعية الملك عبدالعزيزالت�يجري

م�شائي2014/2/12مجمعية الملك عبدالعزيزامجاد ال�شليم
حذام 

�شباحي2014/2/17جمعية رعاية الطف�لةالمدير�س

تطوير برنامج تثقيف الأم والطفل
دليل املدربة. 1

قامت اللجنة العلمية التي تم تك�ينها بجمعية رعاية الطف�لة عام 1433هـ بتكييف المادة العلمية لتتنا�شب مع بيئة 
المجتمع ال�شع�دي، وقد تط�عت م�شك�رة بع�س الجهات العامة والخا�شة وبع�س االأفراد بالقيام بمهام المراجعة 
النهائية والتدقيق والطباعة واالإخراج الفني لكتاب دعم االأم، حيث قامت م�ؤ�ش�شة العبيكان للتعليم بالمراجعة 
اللغ�ية،  وقامت وزارة ال�شحة، مدينة الملك عبد العزيز لل�ش�ؤون ال�شحية بالحر�س ال�طني بالمراجعة ال�شحية، 
وتط�عت كل من الم�شت�شارة القان�نية االأ�شتاذة/ اعتماد بنت �شالح ال�شنيدي بمراجعة الم�اد القان�نية واالأ�شتاذة 
�شل�ى الرا�شد واالأ�شتاذة �شفية ال�شيحة والدكت�رة عزيزة المانع واالأ�شتاذة وفاء ال�شبيل واالأ�شتاذة �شيرين ال�راق 

واالأ�شتاذة رحاب المدير�س وخبيرات التربية في الجمعية بالمراجعة الترب�ية.
ومازالت م�شتمرة مراجعة الدليل مع فريق العمل من م�ؤ�ش�شة العبيكان للتعليم ويت�قع اأن تق�م م�ؤ�ش�شة العبيكان 

للتعليم م�شك�رة بطباعة 500 ن�شخة مجانًا.

برنامج التدريب املعريف. 2
Ë  ح�شلت جمعية رعاية الطف�لة من م�ؤ�ش�شة اأجف الخيرية على حق�ق طبع برنامج تثقيف االأم والطفل

وي�شمل برنامج دعم االأم وبرنامج التدريب المعرفي الذي يتك�ن من 25 كتيبًا و8 ق�ش�س.
Ë  قامت جمعية رعاية الطف�لة بالتعاون مع �شركة العبيكان للتعليم بترجمة ومراجعة المحت�ى وتكييفه

وفق ما يالئم البيئة المحلية.
Ë .قامت جمعية رعاية الطف�لة بترجمة ومراجعة المحت�ى
Ë .تكييف المحت�ى العلمي وفق ما يالئم البيئة المحلية
Ë .الح�ش�ل على حق�ق الطبع من م�ؤ�ش�شة اأجف
Ë .ت�شجيل المطب�عة في مكتبة الملك فهد ال�طنية
Ë .وتبرعت �شركة العبيكان بالتبرع بطباعة 2000 ن�شخة مجانًا
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خطوات متخذة من قبل اجلمعية لت�شهيل التحاق الأمهات . 3
بربنامج تثقيف الأم والطفل

الأهمية م�شاعدة االأم وت�شجيعها للح�ش�ر واال�شتمرار في تدريب برنامج تثقيف االأم والطفل �شعت الجمعية اأن 
تق�م باالإجراءات التالية:

Ë  ببرنامج االأمهات  التحاق  فترة  خالل  لالأطفال  رعاية  اأف�شل  لتقديم  االأمهات  الأطفال  جلي�شة  ت�فير 
تثقيف االأم والطفل )في حال تعذر من يت�لى رعاية اأطفالهن في البيت(:

ترفيهية . 1 األعاب  على  )تحت�ي  الطف�لة،  مجال  في  خبيرة  اإ�شراف  تحت  االأطفال  لجلي�شة  حقيبة  اإعداد 
اإر�شادات  معها  ومرفق  �شن�ات،   )9( اإلى   )3( من  االأطفال  �شن  مع  تتنا�شب  ترب�ية  وق�ش�س  تعليمية 

ترب�ية الأ�شاليب التعامل والتفاعل مع االأطفال (.
القيام بزيارات اإ�شرافية لجلي�شة االأطفال لمتابعة اأدائها.. 2
وفرت الجمعية مبلغ 100ريال للجلي�شة في كل جل�شة.. 3
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ب. برامج تدريبية ق�شيرة:
اإ�شافة اإلى تنفيذ جمعية رعاية الطف�لة لبرنامج تثقيف االأم والطفل والذي يمتد لمدة �شتة �شه�ر، تق�م الجمعية 
بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وور�س العمل الق�شيرة المتعلقة بتربية ورعاية االأطفال من ال�الدة الى �شن 

الثامنة ع�شر مجانًا للم�شاهمة في دعم االأم وتربيتها الأطفالها.

مدة ا�شم المدربةالبرنامج
التدريب

عدد 
عدد الم�قعال�شاعات

االأمهات
برنامج تربية االأبناء في فتره 

36 اأمجامعة دار العل�م6 �شاعات3 اأيامد.�شهام ال�ش�يغالمراهقة عام 1434هـ

برنامج تربية االأبناء في فتره 
33 اأمجامعة دار العل�م6 �شاعات3 اأيامد.�شهام ال�ش�يغالمراهقة عام 1435هـ

برنامج كيف ت�شتمع فيتحدث 
19 اأمجامعة دار العل�م12 �شاعة6 اأياماأ.منيرة ال�شديرياالأبناء... . وكيف تتحدث في�شتمع�ن

29 اأمجامعة دار العل�م10 �شاعات5 اأياماأ.منيرة ال�شديريبرنامج اأ�شقاء بالمناف�شة
برنامج كيف نحمي اأطفالنا من 

32 اأمجامعة دار العل�م6 �شاعاتي�ماند. وفاء طيبهالتحر�س الجن�شي

149 اأمالمجم�ع الكلي

برنامج تربية الأبناء يف فرته املراهقة. 4
ا�شم المدربة: د. �شهام عبدالرحمن ال�ش�يغ م�شت�شارة ترب�ية واأخ�شائية العالج النف�شي باللعب وم�شت�شارة كلية 

التربية في جامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن.

الهدف من البرنامج:
Ë .تعريف فترة المراهقة
Ë .تعريف اأ�ش�س ت�جيه ال�شل�ك وع�اقبه
Ë .كيفية الت�ا�شل مع المراهق المراهقة

الفئة الم�شتهدفة :
Ë االأمهات الالتي يتراوح عمر اأطفالهن من 12 اإلى 16 �شنه

تاريخ انعقاد البرنامج للمرة الأولى:
Ë االأحد 1434/7/2هـ ، االثنين 1434/7/3هـ، الثالثاء 1434/7/4هـ

عدد الأمهات:
Ë 36 اأم 
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اإفادات الأمهات باأهم ما تعلمن من البرنامج:
Ë .االهتمام بم�شاعر الطفل وتقديرها واال�شتماع االيجابي
Ë .اأن ال اأغ�شب، ال داعي لخ�شارة متعة الحياة مع اأبنائنا بالجدال
Ë .مهارات التعامل والت�ا�شل مع المراهق

تاريخ انعقاد البرنامج للمرة الثانية :
االثنين 1435/3/19هـ ، الثالثاء 1435/3/20هـ ، االأربعاء 1435/3/21هـ

عدد الأمهات:
Ë 33 اأم

اإفادات الأمهات باأهم ما تعلمن من البرنامج:
Ë .فهم المراهق واال�شتماع له
Ë .تقنيات اإدارة ال�شل�ك
Ë .اأهمية الت�ا�شل والح�ار مع االأبناء قبل و�ش�لهم لمرحلة المراهقة لتجنب ال�ق�ع في الم�شكالت

مدة البرنامج :
Ë .3 اأيام متتالية لمدة 3 �شاعات في الي�م ال�احد

موقع التدريب: جامعه دار العلوم
•••       •••       •••

برنامج كيف ت�شتمع فيتحدث الأبناء... . وكيف تتحدث في�شتمعون. 5
المدربة: اأ. منيرة عبدالعزيز ال�شديري

الهدف من البرنامج:
Ë .اإك�شاب مقدمي الرعاية االأ�شاليب الفعالة للتعامل مع م�شاعر االأبناء
Ë .اإك�شاب مقدمي الرعاية مهارات الت�شجيع

الفئة الم�شتهدفة :
مقدمي الرعاية للطفل )االأم الترب�ية ، الجدة ، االأخت ، االأم البديلة ( ويقدم مجانًا.

تاريخ انعقاد البرنامج:
االأ�شب�ع االأول: ال�شبت 1434/7/29هـ ، االثنين 1434/8/1هـ ، االأربعاء 1434/8/2هـ.

االأ�شب�ع الثاني: ال�شبت 1434/8/6هـ ، االثنين 1434/8/8هـ ، االأربعاء 1434/8/10هـ.

عدد الأمهات:
 19 اأم
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اإفادات الأمهات ب�شاأن اأهم ما تعلمن من البرنامج:
Ë .كيفية التعامل مع االأبناء في المراحل العمرية  المختلفة
Ë .تغير االأ�شاليب ال�شلبية في التعامل مع االأبناء
Ë .كيف ممكن اأن اأ�شبط انفعاالتي مع اأبنائي في حال الغ�شب

مدة البرنامج:
6 اأيام _ لمدة �شاعتين في الي�م ال�احد.

موقع التدريب:
جامعة دار العل�م.

•••       •••       •••
برنامج اأ�شقاء بالمناف�شة . 6

المدربة: اأ. منيرة عبدالعزيز ال�شديري

الهدف من البرنامج:
اكت�شاب مهارات ت�طيد اأوا�شر المحبة والتقبل والتعاون بين االأ�شقاء.

الفئة الم�شتهدفة :
مقدمي الرعاية للطفل )االأم الترب�ية ، الجدة ، االأخت ، االأم البديلة ( ويقدم مجانًا.

تاريخ انعقاد البرنامج:
االأ�شب�ع االأول: ال�شبت 1434/6/22هـ ، االثنين 1434/6/24هـ ، االربعاء 1434/6/26هـ.

 االأ�شب�ع الثاني: ال�شبت 1434/6/29هـ ، االثنين 1434/7/1هـ.

عدد الأمهات :
29 اأمًا

اإفادات الأمهات ب�شاأن اأهم ما تعلمن من البرنامج:
Ë .معالجة الخالفات مع االأبناء بفعالية وهدوء
Ë . احترام االأبناء ومتطلباتهم
Ë .معاملة كل طفل من اأطفالي بتميز

مدة البرنامج :
5 اأيام _ �شاعتان في الي�م ال�احد .

موقع التدريب :
جامعة دار العل�م.

•••       •••       •••
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برنامج كيف نحمي اأطفالنا من التحر�س اجلن�شي. 7
المدربة: د. وفاء محم�د طيبة ع�ش� مجل�س ال�ش�رى وع�ش� هيئة التدري�س بجامعة الملك �شع�د-كلية التربية

الهدف من البرنامج :
Ë .تعريف االإيذاء الجن�شي لالأطفال
Ë .خ�شائ�س م�قف االعتداء الجن�شي على االأطفال
Ë .العادات واالأعراف التي ت�شهل حدوثه
Ë .خ�شائ�س و�شفات الطفل المعتدى عليه
Ë .خ�شائ�س المعتدي
Ë .اآثار االعتداء الجن�شي على االأطفال
Ë .كيفية التعامل مع الم�قف
Ë .ال�قاية

الفئة الم�شتهدفة:
مقدمي الرعاية للطفل )االأم الترب�ية ، الجدة ، االأخت ، االأم البديلة ( ويقدم مجانًا.

تاريخ انعقاد البرنامج:
الثالثاء 1435/4/18هـ ، االأربعاء 1434/4/19هـ .

عدد الأمهات:
32 اأم

اإفادات الأمهات ب�شاأن اأهم ما تعلمن من البرنامج:
Ë .زيادة ال�عي بالطريقة ال�شحيحة و�شرورة عر�س الطفل على لطبيب النف�شي
Ë .كيفية التعامل مع الطفل عند التعر�س للتحر�س الجن�شي
Ë .حماية اأطفالنا من التحر�س الجن�شي

مدة البرنامج:
ي�مان متتاليان _ لمدة 3 �شاعات في الي�م ال�احد.

موقع التدريب:
•••       •••       •••

جامعة دار العل�م

ور�شة عمل )حول �شعوبات التعلم بعنوان �شقت (. 8
المدربة: اأ. منيرة عبدالعزيز ال�شديري
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اأهداف الدورة :
Ë .التعريف بجزء من معاناة ذوي �شع�بات التعلم الي�مية
Ë .التعريف بتاأثير القلق على م�شت�ى االأداء االأكاديمي اأو االجتماعي

الفئة الم�شتهدفة:
Ë طالبات من ق�شم التربية الخا�شة والطف�لة
Ë معلمات
Ë اأمهات

تاريخ انعقاد البرنامج:
الثالثاء 1434/6/20هـ

عدد الأمهات:
32 اأم

مدة البرنامج:
ي�م واحد _ 4�شاعات .

موقع التدريب:
جامعة دار العل�م
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م�ساريع الجمعية



م�ساريع الجمعية
م�شروع الر�شائل الن�شية الهاتفية التوعوية بالتعاون مع موؤ�ش�شة . 1

اأجف اخلريية و�شركة موبايلي و�شركة ايدك�س
الهدف العام للم�شروع:

يهدف البرنامج اإلى تزويد االآباء واالأمهات بمعل�مات ترب�ية و�شحية لت�عيتهم ودعمهم اأثناء تربية اأطفالهم من 
خالل اإر�شال ر�شائل ن�شية مجانية.

الفئة الم�شتهدفة:
االآباء واالأمهات الذين لديهم اأطفال من �شن ال�الدة وحتى عمر 6 �شن�ات.

كيفية ال�شتراك:
ي�شترك االأهل باإر�شال ر�شالة ن�شية اإلى مزود الخدمة مذك�ر بها عمر الطفل باالأ�شهر.

عدد الر�شائل:
ر�شالة كل ي�مين )15 ر�شالة بال�شهر(.

اإجمالي عدد الر�شائل: 1080 )األف وثمانون ر�شالة(.
الن�شية: الر�شائل  • تطوير 

Ë .ترجمة 1080 ر�شالة ن�شية ت�ع�ية من اللغة التركية اإلى اللغة العربية
Ë .اإعادة �شياغة الر�شائل الن�شية بما ي�ائم البيئة المحلية

الخدمة. لإطالق  الجتماعية  ال�شئون  وزارة  موافقة  •بانتظار 
•••       •••       •••

م�شروع التثقيف والتوعية عرب و�شائل الت�شال احلديثة:. 2
Ë الم�قع االلكتروني
Ë :الهدف العام من الم�شروع

التعريف با�شتراتيجية وبرامج الجمعية.. 1
ا�شتقطاب اأع�شاء لالن�شمام للجمعية.. 2
ا�شتقطاب متط�عين.. 3
ن�شر دورات وبرامج الجمعية .. 4
اإمكانية الت�شجيل واختيار المنطقة لبرنامج تثقيف االأم والطفل.. 5
ن�شر الت�عية وتثقيف المتابعين.. 6
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وي��شح الجدول اأدناه اأعداد المتابعين من خالل منافذ الت�ا�شل االجتماعي:

يناير 2013- يناير 2014 اإح�شائيات م�قع الجمعية
20،576 عدد الزيارات للم�قع

13،302 Child Care Association عدد المتابعين على في�شب�ك
4،750 ChildCareKSA@ عدد المتابعين على ت�يتر

353 Childcareksa عدد المتابعين على ان�شتغرام
3،737 Child Care Association عدد الم�شاهدات على ي�تي�ب

485 عدد الم�شتركين في الن�شرة ال�شهرية

ن�سرة �سهرية تثقيفية � توعوية 
يتم اإ�شدار ن�شرة �شهرية تر�شل بالبريد االلكتروني كل �شهر اإلى االأع�شاء وجميع من ي�شجل بريده االلكتروني في 

الم�قع االلكتروني بال مقابل وذلك من تاريخ 1434/4/19هـ الم�افق 2013/3/1م وتت�شمن:
Ë  م�ا�شيع محددة نتناول في كل ن�شرة مقالين مختلفين يت�شمنان معل�مات تهم االأهل في مراحل عمرية

محددة الأطفالهم.
Ë  كيف اأ�شاعد« ي��شح هذا الجزء كيف يمكن الأي فرد م�شاعدة الجمعية اإما بالجهد ال�شخ�شي اأو بمبلغ«

مالي، ومن خالل اإدخال معل�مات الفرد يتم الت�ا�شل معه.
Ë .اإعالن« هنا تعلن الجمعية عن رغبتها في الت�ا�شل مع متط�عين ذوي خبرات معينة تحددها الجمعية«
Ë  الجمعية ت�شتعر�س  كما  برنامج.  كل  في  للم�شاركات  ال�شهرية  النتائج  هنا  تعر�س  الجمعية«  »برامج 

الجديد من برامجها.
Ë  وت�شمل هنا  �شتذكر  ال�شهر  خالل  االجتماعية  ون�شاطاتها  الجمعية  م�شتجدات  الجمعية«  »م�شاركات 

الم�ؤتمرات والمعار�س والمحا�شرات.
Ë  الطف�لة ح�ل العالم« هنا ت�شارك الجمعية اأع�شاءها ومتابعيها باالطالع على ما ه� جديد في مجال«

الطف�لة من مختلف اأرجاء العالم.

موا�سيع الن�سرة ال�سهرية
ال�شهرالم��ش�عم
فبراير 2013مق�ة التخيل عند االأطفال1
مار�س 2013متاأثير االأغذية في مرحلة الطف�لة المبكرة على المعدل الذكائي للطفل2
اأبريل 2013متاأثير ال�شغط �شلبياأ على االأطفال في مرحلة الطف�لة المبكرة3
ماي�2013ماأن�اع ال�شغط الم�ؤثرة على االأطفال والنتائج الم�شاحبة لذلك4
ي�ني�2013متنمية قدرات الطفل التعليمية5
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ي�لي� 2013متط�ر الطفل ه� االأ�شا�س في بناء المجتمع واإنعا�س تط�ره االقت�شادي6
اأغ�شط�س 2013م�شرورة التحدث واال�شتماع اإلى ي�ميات االأطفال الي�مية7
�شبتمبر 2013 مالمحافظة على �شالمة عيني اأطفالنا )بالتعاون مع اللجنة ال�طنية لمكافحة العمى(8
اأكت�بر 2013ماإ�شاءة معاملة االأطفال9

ن�فمبر 2013مالغ�شب عند االأطفال10
دي�شمبر 2013ماأ�شباب وعالج الخ�ف عند االأطفال11
يناير 2014مالتط�ر عند المراهقين12
فبراير2014محليب االأم13
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م�شاريع ا�شت�شارية يف مرحلة الطفولة املبكرة:. 3
م�شروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن:

Ë  الفني لالإ�شراف  عبدالرحمن  بنت  ن�رة  االأميرة  وجامعة  الطف�لة  رعاية  جمعية  بين  عقد  ت�قيع  تم 
واالإداري على تنفيذ م�شروع ريا�س االأطفال والح�شانة النم�ذجية التابعة لمدار�س التط�ير الترب�ي 

بجامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن.
Ë  تم اعتماد جمعية رعاية الطف�لة جهة ا�شت�شارية لجامعة االأميرة ن�رة بنت عبد الرحمن في مرحلة

الطف�لة.

م�شروع وزارة ال�شئون الجتماعية
تم تكليف جمعية رعاية الطف�لة من قبل وكالة التنمية ب�زارة ال�ش�ؤون االجتماعية لتدريب م�شرفات مراكز �شيافة 

االأطفال االأهلية في الريا�س وجدة.
التي ت�شتغرق  التدريبية  قامت جمعية رعاية الطف�لة بتك�ين فريق علمي الإعداد حقيبة تدريبية لتنفيذ الدورة 
ع�شرة اأيام بعدد �شاعات )75( �شاعة تدريبية لم�شرفات مراكز �شيافة االأطفال االأهلية. وقد تك�ن الفريق العلمي 

من:
Ë اأ. الج�هرة العجاجي
Ë اأ. منيرة القنيبط
Ë د. اإبت�شام يا�شين
Ë د. خ�له �شبحا
Ë اأ. مها الج�هر
Ë اأ. غادة اآل ال�شيخ

وتك�ين فريق م�شاندة ودعم اإداري وتنفيذي تك�ن من:
Ë اأ. منال اأباح�شين
Ë اأ. مرام الزامل
Ë اأ. لمى ال�شعيل

الأدق  وبن�د  تفقدية  ق�ائم  يتك�ن من  االأهلية،  ال�شيافة  ت�شتخدمه م�شرفات مراكز  اإجرائي  دليل  اإعداد  تم  كما 
التفا�شيل في المركز لل��ش�ل الأعلى م�شت�يات الج�دة.

بتاريخ . 1 الريا�س  مدينة  في  االأهلية  االأطفال  �شيافة  مراكز  م�شرفات  تدريب  على  العمل  في  البدء  تم 
التابعة  بالريا�س  االجتماعية  التنمية  في مركز  اأيام  ع�شرة  لمدة  الم�افق 2014/3/9م  1435/5/8هـ 

ل�زارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
عفيف، . 2 الدلم،  �شدير،  رو�شة  الدرعية،  )الريا�س،  بالمملكة  مناطق  عدة  من  م�شرفة   40 تدريب  تم 

�شرورة، وادي الدوا�شر، �شقراء، حفرالباطن، االأفالج(
و�شيتم عقد دورة تدريبية مماثلة بجدة لم�شرفات مراكز �شيافة االأطفال خالل الفترة من 13-23جمادى . 3

االآخرة 1435هـ الم�افق 13- 23 اأبريل 2014م لمدة ع�شرة اأيام.
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مطبوعات الجمعية
اأوًل: مطبوعات خا�شة بالتعريف عن الجمعية.

Ë التعريف بالجمعية
Ë .اإ�شتراتيجية الجمعية
Ë .برنامج تثقيف االأم والطفل
Ë .التقارير ال�شن�ية

ثانياً: مطبوعات خا�شة ببرنامج تثقيف الأم والطفل:
دليل المدربة لبرنامج دعم االأم. 1
برنامج التدريب المعرفي. 2
Ë 25 كتيب لبرنامج تثقيف االأم والطفل
Ë ) 8 ق�ش�س لبرنامج تثقيف االأم والطفل ) التدريب المعرفي

دليل المدربة ال�شامل لبرنامج تثقيف االأم والطفل:. 3
دليل الم�شرفة لبرنامج تثقيف االأم والطفل.. 4
كتيب كنت فاأ�شبحت ال�شنة االأ�لى عام 1432-1433هـ الم�افق 2011-2012م. 5
كتيب كنت فاأ�شبحت ال�شنة الثانية عام 1433-1434هـ الم�افق 2012-2013م. 6
االإر�شادات الترب�ية لجلي�شة االأطفال. 7

ثالثاً: مطبوعات خا�شة بتطوير مرحلة الطفولة المبكرة:
الدليل الإجرائي لمراكز ال�شيافة الأهلية.
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�سركاء جمعية رعاية الطفولة



�سركاء جمعية رعاية الطفولة
تلتقى جمعية رعاية الطف�لة وجميع �شركائها في العمل على اأهداف وطنية �شامية غير �شاعية للربح اأ� تحقيق 

مكا�شب فردية تجمعهم روؤية م�شتركة ت�شعى اإلى تقديم اأف�شل البرامج والخدمات.

�شراكة مع جامعة دار العلوم:. 1
Ë .وفرت الجامعة مقر دائم للجمعية داخل الجامعة لتمار�س فيه اأعمالها
Ë .وفرت م�اقع لتقديم دورات وبرامج الجمعية
Ë .التعاون مع الطالبات للم�شاركة في اأعمال ون�شاطات تط�عية مع الجمعية تخ�س مجال الطف�لة
Ë  ت�شدرها التي  والمطب�عات  الدورية  وغير  الدورية  واالإ�شدارات  الكتب  من  بن�شخ  الجامعة  تزويد 

الجمعية.

�شراكات قدمت الدعم واخلربات الفنية املتخ�ش�شة:. 2
�شركة العبيكان للتعليم:

Ë  قدمت �شركة العبيكان للتعليم م�شك�رة دعمًا كبيرًا في برنامج تثقيف االأم والطفل حيث قامت بالتدقيق
والمراجعة النهائية واالإخراج الفني لدليل المدربة لبرنامج دعم االأم كما �شتق�م بطباعة 500 ن�شخة 

مجانًا باإذن اهلل.
Ë  برنامج لكتيبات  الفني  واالإخراج  النهائية  والمراجعة  بالتدقيق  للتعليم  العبيكان  �شركة  قامت  كما 

التدريب المعرفي المتك�ن من 25 كتيب يحت�ى كل كتيب على ما بين 25 – 35 �شفحة وعدد 8 ق�ش�س 
وقامت �شركة العبيكان للتعليم بطباعة 2000 ن�شخة مجانًا.

Ë .كما دعمت الجمعية في ت�شجيل المطب�عات في مكتبة الملك فهد ال�طنية

ايدك�س
تقديم وتنفيذ خدمة الر�شائل الن�شية الت�ع�ية مجانًا لالأم التي ت�شترك في خدمة الر�شائل الن�شية في المملكة 

العربية ال�شع�دية.

�شراكة يف تطبيق برنامج تثقيف الأم والطفل:. 3
جمعية رعاية الطف�لةوزارة التربية والتعليم1

للتدريب  ال�زارة  من  من�ش�بات   5 تر�شيح 
االأم  تثقيف  لبرنامج  مدربات  لي�شبحن 

والطفل.

تدريب من�ش�بات ال�زارة كمدربات لبرنامج تثقيف 
االأم والطفل.

االأم  تثقيف  برنامج  من  مدربتين  وتدريب  تر�شيح 
والطفل كم�شرفات لبرنامج تثقيف االأم والطفل.

االأم  تثقيف  برنامج  لتطبيق  م�اقع  ت�فير 
والطفل
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في  والطفل  االأم  تثقيف  برنامج  تطبيق 
مدار�س وزارة التربية والتعليم.

ت�فير حقيبة تدريب الطفل ذو الخم�س �شن�ات.
االأطفال  الأمهات  المعرفي  التدريب  برنامج  ت�فير 

ذو الخم�س �شن�ات.
ت�فير جلي�شة لالأطفال خالل فترة التحاق االأمهات 
من  تعذر  حال  )في  والطفل  االأم  تثقيف  ببرنامج 

يت�لى رعاية اأطفالهن في البيت(
جمعية رعاية الطف�لةوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية2

ال�زارة  من  من�ش�بة   28 عدد  تر�شيح 
االأم  تثقيف  لبرنامج  مدربات  لي�شبحن 

والطفل.

تدريب من�ش�بات ال�زارة كمدربات لبرنامج تثقيف 
االأم والطفل.

تر�شيح وتدريب عدد 4 مدربات كم�شرفات لبرنامج 
تثقيف االأم والطفل.

االأم  تثقيف  برنامج  لتطبيق  م�اقع  ت�فير 
والطفل.

في  والطفل  االأم  تثقيف  برنامج  تطبيق 
ال�شئ�ن  وزارة  ورو�شات  التنمية  مراكز 

االجتماعية.

ت�فير حقيبة تدريب الطفل ذو الخم�س �شن�ات.
االأطفال  الأمهات  المعرفي  التدريب  برنامج  ت�فير 

ذو الخم�س �شن�ات.
جمعية رعاية الطف�لةجامعة االأميرة ن�رة بنت عبدالرحمن3

لبرنامج  المدربات  تدريب  م�قع  ت�فير 
تثقيف االأم والطفل مدة 10 اأيام

كم�شرفة  ن�رة  االأميرة  جامعة  من  من�ش�بة  تدريب 
لبرنامج تثقيف االأم والطفل.

لبرنامج  الم�شرفات  تدريب  م�قع  ت�فير 
تثقيف االأم والطفل مدة 13 اأيام.

اأثناء  االإداري  والدعم  ال�شيافة  ت�فير 
الدورة التدريبية.

تطبيق برنامج تثقيف االأم والطفل.

ت�فير حقيبة تدريب الطفل ذو الخم�س �شن�ات.
االأطفال  الأمهات  المعرفي  التدريب  برنامج  ت�فير 

ذو الخم�س �شن�ات.
العمل على درا�شة بحثية ب�شاأن تاأثير برنامج تثقيف 

االأم والطفل على االأم والطفل.
جمعية رعاية الطف�لةجمعية النه�شة الن�شائية الخيرية4

الجمعية  من  من�ش�بات   )4( عدد  تر�شيح 
للتدريب على برنامج تثقيف االأم والطفل.

كمدربات  الجمعية  من�ش�بات  من   4 عدد  تدريب 
لبرنامج تثقيف االأم والطفل.

االأم  تثقيف  برنامج  لتطبيق  م�اقع  ت�فير 
والطفل.
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تطبيق برنامج تثقيف االأم والطفل

على  الفني  االإ�شراف  الطف�لة  رعاية  تت�لى جمعية 
تنفيذ برنامج تثقيف االأم والطفل

ت�فير حقيبة تدريب الطفل ذو الخم�س �شن�ات.
ت�فير جلي�شة لالأطفال خالل فترة التحاق االأمهات 
من  تعذر  حال  )في  والطفل  االأم  تثقيف  ببرنامج 

يت�لى رعاية اأطفالهن في البيت(
جمعية رعاية الطف�لةجمعية الملك عبدالعزيز بالق�شيم ع�ن5

الجمعية  من  من�ش�بات   )3( تر�شيح 
للتدريب على برنامج تثقيف االأم والطفل.

لبرنامج  كمدربات  الجمعية  من�ش�بات  تدريب 
تثقيف االأم والطفل.

االأم  تثقيف  برنامج  لتطبيق  م�اقع  ت�فير 
والطفل.

تطبيق برنامج تثقيف االأم والطفل.

االأم  تثقيف  برنامج  تنفيذ  على  الفني  االإ�شراف 
والطفل.

االأطفال  الأمهات  المعرفي  التدريب  برنامج  ت�فير 
ذو 5 �شن�ات.

ت�فير حقيبة تدريب الطفل ذو الخم�س �شن�ات.

�شراكة مع برنامج الأمان الأ�شري. 4
برنامج الأمان الأ�شري

Ë /اإدارة برنامج االأمان االأ�شري ال�طني �شاحبة ال�شم� الملكي االأميرة ا�شتجابة لطلب رئي�شة مجل�س 
مجل�س  في  الطف�لة  رعاية  جمعية  عن  ممثل  تر�شيح  بطلب  العزيز  عبد  بنت  اهلل  عبد  بنت  عادلة 

البرنامج في دورته القادمة.
Ë  ر�شح مجل�س اإدارة جمعية رعاية الطف�لة االأ�شتاذة/الج�هرة بنت فهد العجاجي لتمثيل الجمعية في

دورة مجل�س برنامج االأمان االأ�شري القادمة.

�شراكة مع اجلمعية ال�شعودية للعمل التطوعي )تكاتف(. 5
Ë  �ال�شم �شاحبة  )تكاتف(  التط�عي  للعمل  ال�شع�دية  الجمعية  اإدارة  مجل�س  رئي�شة  لطلب  ا�شتجابة 

الملكي االأميرة/م��شي بنت خالد بن عبد العزيز اآل �شع�د باال�شتف�شار عن مدى رغبة مدى جمعية 
رعاية الطف�لة االن�شمام لع�ش�ية )تكاتف( ل�شد احتياجات الجمعية من الخبرات التط�عية الب�شرية 

والم�شاهمة بتاأمينها ورفع الخدمات المقدمة.
Ë  في التط�عية  ال�حدات  )الإن�شاء  التط�عي  تكامل  م�شروع  لع�ش�ية  الطف�لة  رعاية  جمعية  ان�شمت 

الجمعيات الخيرية(.
Ë  وهما االخت�شا�س  ح�شب  م�ظفتين  تر�شيح  تم  التط�عي،  للعمل  ال�شع�دية  الجمعية  طلب  على  بناًء 

االأ�شتاذة وج�د الحربي واالأ�شتاذة منيرة الرا�شد لاللتحاق بال�ر�شة التدريبية من قبل »تكاتف« و لتك�ن 
اأ. وج�د الحربي �شابط ات�شال دائم في الجمعية.
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�شراكة مع اجلامعات. 6
Ë تدريب ميداني لطالبات جامعة الملك �شع�د
Ë  ق�شم �شع�د  الملك  جامعة  من�ش�بات  من  لطالبتين  تعاوني  بتدريب  الطف�لة  رعاية  جمعية  قامت 

المحا�شبة لمدة 4 اأ�شابيع وذلك خالل الف�شل الدرا�شي الثاني 1435هـ :
Ë 1- ن�رة خالد التركي 2- منى راقي ال�شبيعي
Ë تدريب ميداني لطالبات جامعة االأميرة ن�رة بنت عبد الرحمن
Ë  بنت ن�رة  االميرة  جامعة  من�ش�بات  من  طالبات   4 لـ  تعاوني  بتدريب  الطف�لة  رعاية  جمعية  قامت 

عبدالرحمن ق�شم اإدارة مكاتب لمدة 8 اأ�شابيع وذلك خالل الف�شل الدار�شي الثاني 1435هـ:
Ë 1- تهاني عبد اهلل الجليفي 3- ريم محمد يحيى
Ë 2- حنان را�شي المطرفي 4- عبير عبداهلل الر�شيد
Ë تدريب ميداني لطالبات جامعة االإمام محمد بن �شع�د
Ë  ش�ف تق�م جمعية رعاية الطف�لة بتدريب تعاوني لطالبة من من�ش�بات جامعة االإمام محمد بن �شع�د�

ق�شم درا�شات المعل�مات لمدة 8 اأ�شابيع وذلك خالل الف�شل ال�شيفي للعام 1435هـ:
1- هيفاء خلف العريفي
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االأن�سطة �الفعاليات
امل�شاركة يف ور�س العمل واملوؤمترات 1434 -1435هـ. 1

وزارة الخدمة المدنية
Ë .الم�شاركة في ور�شة عمل »اإن�شاء دور ح�شانة الأبناء العامالت في القطاع الحك�مي« بتاريخ 1435/5/17هـ
Ë  اإلى التعرف على واقع دور الح�شانة في الجهات الحك�مية ومناق�شة الخط�ات واالآليات الإن�شائها وفق ل�ائح تهدف 

واإجراءات تنظم ذلك.

موؤتمر خط م�شاندة الطفل:
تحت رعاية �شاحبة ال�شم� الملكي االأميرة عادلة بنت عبد اهلل حفظها اهلل وبالتعاون مع منظمة خط�ط م�شاندة الطفل العالمية، 
قام برنامج االأمان االأ�شري ال�طني بتنظيم م�ؤتمر خط م�شاندة الطفل تحت �شعار »طفل يتكلم ... كلنا ن�شتمع«خالل الفترة 
15 – 17 دي�شمبر 2013م وقد دعيت الجمعية للم�شاركة في الم�ؤتمر وت�لى اإدارة الجل�شة ال�شاد�شة فيه وهي بعن�ان: »تجارب 
الدول العربية في خط�ط م�شاندة الطفل«، وقد مثلت الجمعية في هذا الم�ؤتمر واأدارت جل�شته ال�شاد�شة، ع�ش� مجل�س اإدارة 

الجمعية الدكت�رة عزيزة المانع.

�شندوق تنمية الموارد الب�شرية
الم�شاركة في ور�شة عمل »الت��شع في اإن�شاء مراكز �شيافات االأطفال« بتاريخ 28 ن�فمبر 2013م وتهدف اإلى مناق�شة التعديالت 

المقترحة على الالئحة التنظيمية لمراكز �شيافات االأطفال االأهلية.

منتدى ما�شك )ال�شتثمار في القت�شاد الجديد(
دعيت الجمعية لح�ش�ر منتدى ما�شك بتاريخ 2014/1/14م وخ�ش�س لها 10% من ريع المعر�س الفني الم�شاحب للم�ؤتمر 

بعن�ان »عنيزة بعي�ن فنان« للر�شام �شالح النقيدان ل�شالح جمعية رعاية الطف�لة.

والفعاليات الجتماعية 1434  الأن�شطة  الطفولة في  م�شاركات جمعية رعاية 
-1435هـ

المعر�س الفني ال�شنوي لمعهد الفنون والمهارات 
�شاركت جمعية رعاية الطف�لة معهد الفن�ن والمهارات في معر�شها الفني ال�شن�ي لخريجات المعهد بق�شمي الفن�ن الب�شرية 
وت�شميم االأزياء للعام 2013م وذلك ي�م ال�شبت 22 رجب 1434هـ وا�شتمر لمدة 3 اأيام. وقد �شاهمت االأ�شتاذة رحاب المدير�س 

بتعريف الحا�شرات بالجمعية ون�شاطاتها ومن �شمنها برنامج تثقيف االأم والطفل.

فعالية اليوم العالمي للطفل 
�شاركت جمعية رعاية الطف�لة بفعالية ي�م الطفل العالمي في مجمع غرناطة بالريا�س ي�م 1435/1/18هـ والتي قامت بتن�شيقها 

ال�شراكة الطالبية في جامعة الملك �شع�د. وقد قامت م�ظفات الجمعية وعدد من المتط�عات بالتعريف بالجمعية وبرامجها.

معر�س خط م�شاندة الطفل
تمت م�شاركة الجمعية بالمعر�س الم�شاحب لم�ؤتمر خط م�شاندة الطفل خالل الفترة 12-14 �شفر 1435هـ وقامت م�ظفات 

الجمعية وعدد من المتط�عات بالتعريف بالجمعية وبرامجها.
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التبرعات �االإيرادات
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التبرعات �االإيرادات
تتقدم جمعية رعاية الطف�لة بجزيل ال�شكر واالمتنان لجميع الذين مدوا يدهم لها بكريم البذل و العطاء �ش�اء 
بما تبرع�ا به من حر مالهم اأ� بما بذل�ه من وقتهم وجهدهم في �شبيل ت�فير رعاية اأف�شل لالأجيال النا�شئة من 

اأبناء بلدهم بما يحفظ للمجتمع اأمنه وا�شتقراره ونم�ه.
اأيديهم  قدمته  ما  ثم  اهلل  فل�ال  �شكرها  وبالغ  واعتزازها  فخرها  الطف�لة  رعاية  جمعية  ت�شجل  اأ�لئك  كل  اإلى 
الكريمة من ج�د البذل ما كان للجمعية اأن تنه�س واأن ت�شير بخطى ثابتة نح� انجاز اأهدافها النبيلة. ن�شاأل اهلل 

اأن يتقبل من ال�شالحين عملهم واأن يثيبهم خير الث�اب.

اأ( التبرعات النقدية
المبلغ بالريالاال�شم

500،000�شركة �شليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - دواجن ال�طنية
500،000ال�شيخ / محمد اإبراهيم ال�شبيعي

50،000م�ؤ�ش�شة اإبراهيم عبدالمح�شن ال�شلطان الخيرية
50،000الزيد لال�شت�شارات الهند�شية

10،000�شركة م�ازييك )جزء من ريع معر�س م�شكن 2(
1،110،000االإجمالي

المبلغ بالريالاال�شم

االأميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د

103.170

االأميرة م�شاعل بنت محمد اآل �شع�د
وليد عبدالكريم الخريجي

فندق بيتال
ع�اطف �شليمان بالغنيم

مدر�شة ادفان�س / طالب �شاد�س ابتدائي
منى محمد ال�شابق

نجالء عبدالرحمن العمران
مزنة العقال )برنامج تثقيف االأم والطفل(

�شارة ال�شالح )برنامج تثقيف االأم والطفل(
منى الج�شا�س ) برنامج تثقيف االأم والطفل(

عبدالعزيز ال�شال
اأحمد �شليمان عثمان التركي

وليد عبدالمح�شن علب
�شع�د العمري
ي��شف باحاج

1.213.170اإجمالي التبرعات النقدية
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ب( التبرعات الم�شروطة :
المبلغ بالريالال�شرطاال�شم

135،000اإن�شاء م�قع الجمعية االلكتروني�شركة اأرا�شك�

تكلفة 58 حقيبة جلي�شة االأطفال لبرنامج تثقيف ال�شيخ/ عبدهلل الخريجي
69،000االأم والطفل

58،000تكلفة تدريب 19 اأم لبرنامج تثقيف االأم والطفلمجم�عة عبداللطيف العي�شى القاب�شة

تكلفة 22 حقيبة جلي�شة االأطفال لبرنامج تثقيف االأ�شتاذ/ وليد عبدالكريم الخريجي
27،000االأم والطفل

289،000اإجمالي التبرعات الم�شروطة
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ج( التبرعات العينية:
المبلغ بالريالن�ع التبرعاال�شم

تثقيف �شركة العبيكان للتعليم برنامج  واأدلة  كتب  ومراجعة  ت�شميم 
----االأم

طباعة كتب واأدلة برنامج تثقيف االأمال�شيخ/فهد العبيكان

طباعة مدونات االأمهات )كنت .. فاأ�شبحت( �شركة ذيب لتاأجير ال�شيارات
االأ�لى – ال�شنة 

36.322

�شيافة دورة تربية االأبناء في فترة المراهقةاآني وداني
اآني وداني

�شيافة ور�شة عمل كيف تتحدث في�شتمع االأبناء و كيف يتحدث�ن فت�شتمع
�شيافة ور�شة عمل اأ�شقاء بال مناف�شةاآني وداني
مطب�عات وقرطا�شيةفاعل خير
�شيافة برامج تدريبيةفاعل خير
برنامج تثقيف االأم والطفلفاعل خير

االأم فاعل خير تثقيف  ومحت�ياتها-برنامج  المقلمة 
والطفل

كتب عن الطف�لةفاعل خير

مراكز فاعل خير /م�شروع  وقرطا�شية  مطب�عات 
ال�شيافة

االأم فاعل خير تثقيف  برنامج   / وقرطا�شية  مطب�عات 
والطفل

كتب عن الطف�لة / م�شروع مراكز ال�شيافةفاعل خير
مطب�عات وقرطا�شيةفاعل خير

مطب�عات وقرطا�شية / برنامج تربية االأبناء فاعل خير
في فترة المراهقة

عينات حقيبة جلي�شة االأطفال )برنامج تثقيف فاعل خير
االأم والطفل(

اأجهزة واآالت وعددفاعل خير
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د( الإيرادات:
المبلغ بالريالاال�شم

الدفعة االأ�لى : م�شروع تط�ير ريا�س االأطفال والح�شانة 
482000التابعة لمدار�س التط�ير الترب�ي بجامعة االأميرة ن�رة

280،000م�شروع تدريب م�شرفات مراكز ال�شيافة )الريا�س(

762،000االإجمالي

هـ( الم�شاريع المنفذة ولم يتم ا�شتالم اإيراداتها :
المبلغ بالريالاال�شم

الدفعة الثانية: م�شروع تط�ير ريا�س االأطفال والح�شانة التابعة لمدار�س التط�ير 
482000الترب�ي بجامعة االأميرة ن�رة
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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بدعمكم �تربعكم نوا�سل امل�سرية 
رقم احل�شاب م�شرف الراجحي 

112121210806302
SA  58  8000  0203  6080  1212  1211

رقم احل�شاب بنك الريا�س 
0499412121662

SA  97  2000  0002  6612  1214  9940

 w w w . c h i l d c a r e . o r g . s a
+ 9 6 6  1 1  4 9 4  9 0 6 7  : تف ها
+ 9 6 6  1 1  4 5 4  7 4 3 9  : تف ها
11524 ــا�ــس  ــري ال  54829 �ــــس.ب 
الريا�س  - ال�شع�دية  العربية  اململكة 

Te l . :  + 9 6 6  1 1  4 9 4  9 0 6 7
F a x :  + 9 6 6  1 1  4 5 4  7 4 3 9
P.O.Box: 54829 Riyadh 11524
Kingdom of Saudi Arabia

 /ChildCareKSA  /ChildCareKSA

 /ChildCareKSA  #childcareksa 

جمعية خريية اأن�شئت لدعم الطف�لة، وتقدم خدماتها املتن�عة يف 
جمال رعاية الطف�لة املمتدة اإىل �شن الثامنة ع�شر


