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�أطفالنا هم �أملنا..
مع كون اأكثر من )35 ٪(من �شكان ال�شعودية هم دون الخام�شة ع�شر من العمر، يزداد 
يكمن  وطننا  م�شتقبل  الطفولة في مجتمعنا.  لدعم  بو�شعنا  ما  كل  تقديم  حر�شنا على 
الأولى  ال�شنوات  في  معي�شية  بيئة  اأف�شل  بمنحهم  ال�شغار.  الأفراد  هوؤلء  اأيدي  في 
في  ومتطور  بناء مجتمع �شحي  اأقدر على  تكون  متوازنة  �شخ�شيات  ننتج  من حياتهم، 

ال�شنوات القادمة.
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تعريف الجمعية: 
عام  يف  واأن�شئت   ،594 رقم  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  يف  م�شجلة  الطف�لة  رعاية  جمعية 
العربية  باململكة  الريا�ض  منطقة  يف  الطف�لة  دعم  اأجل  من  فردية  بجه�د  2011/1432م 
رعاية  جمال  يف  املتن�عة  خدماتها  وتقدم  الع�ش�ية  ور�ش�م  التربعات  على  وتعتمد  ال�شع�دية 

الطف�لة املمتدة اإىل �شن الثامنة ع�رش. 
رؤية الجمعية:

اأن ينعم جميع االأطفال يف منطقة الريا�ض دون اأي متييز بنم� �شحي و�شليم يف ظروف اأ�رشية 
وبيئية مالئمة تلبي جميع احتياجات الطف�لة. 

رسالة الجمعية: 
ت�شعى اجلمعية 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 يف منطقة الريا�ض من 

خالل ال�رشاكات مع جميع اجلهات املعنية بالطف�لة. 
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مجلس اإلدارة:
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موقع  مكاتب الجمعية
Ë  اأمنت جامعة دار العل�م م�شك�رين مقرًا اأكرب للجمعية يقع يف الدور االأول مكتب رقم

B108 جمهز بجميع التجهيزات.

Ë  الدور يف  والتدريب  لالجتماعات  ال�شتخدامها  العل�م  دار  جامعة  يف  قاعة  تاأمني  مت 
االأر�شي غرفة رقم CG07 مع ا�شتخدام كافة مرافق اجلامعة بالتن�شيق مع �ش�ؤون 

الطالبات يف جامعة دار العل�م.
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مشاريع وبرامج الجمعية الحالية:

البرامج الموجهة لمقدمي رعاية األطفال:	. 
Ë برنامج تثقيف االأم والطفل
Ë برنامج االأمرية العن�د للرتبية الفعالة

برنامج تثقيف األم والطفل: -
ُيْعنى برنامج تثقيف االأم والطفل بدعم االأم يف رعاية و تربية اأطفالها من عمر 3-9  �شن�ات، 
حيث اإنه برنامج تع�ي�شي لالأطفال الذين مل يتمكن�ا من االلتحاق بريا�ض االأطفال، اإ�شافة اإىل 
م�شاعدة االأم على اإك�شاب طفلها مهارات اأ�شا�شية بعمر اخلم�ض �شن�ات ويحت�ي الربنامج على 

جانبني:
Ë  تثقيف االأم وم�شاعدتها على اأداء دورها يف تربية اأطفالها وت�عيتها باأ�شاليب التعامل

والتفاعل االإيجابي مع اأطفالها وت��شيح دورها �شمن االأ�رشة واملجتمع. 
Ë  كيفية على  االأم  تدريب  اإىل  يهدف  الذي  لالأمهات،  املعريف(  التدريب  )برنامج  تقدمي 

تدريب طفلها على املهارات االأ�شا�شية التي يحتاج الطفل اإىل اكت�شابها يف هذه املرحلة 
العمرية التي ت�شبق دخ�له املدر�شة. 

شروط التحاق األم بالبرنامج: -
Ë .)اأن تك�ن االأم لديها اأطفال من 3 – 9 �شن�ات )اأو جدة اأو اأخت اأو حا�شنة
Ë .اأن تك�ن االأم قادرة على القراءة والكتابة
Ë .االلتزام باحل�ش�ر يف امل�اعيد واال�شتمرار ملدة 25 اأ�شب�عًا

تكاليف البرنامج: -
جمانًا  اإحلاقها  يتم  االأم  وتثقيف  ت�عية  مبجانية  الطف�لة  رعاية  جمعية  اأهداف  مع  متا�شيًا 

بالربنامج وي�شمل ما يلي:
Ë  ت�فر جمعية رعاية الطف�لة امل�ا�شالت
Ë  املهارات تنمية  على  الطفل  لتدريب  الالزمة  االأدوات  الطف�لة  رعاية  جمعية  ت�فر 

االأ�شا�شية التي ت�شبق دخ�له املدر�شة.
Ë .حت�شل االأم املتدربة على �شهادة ح�ش�ر الربنامج
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مدة البرنامج: -
يطبق �لربنامج على مد�ر 25 �أ�سبوعًا مرة و�حدة يف كل �أ�سبوع ملدة 3 �ساعات، وتقدم 

�ملو�سوعات يف كل لقاء وفق �لت�سل�سل �لتايل: 

�ملو�سوع�للقاء
تطور �لأطفال ودور �لعائلة�لأ�سبوع 1
تطور �لأطفال �جل�سدي�لأ�سبوع  2
تطور �لأطفال �ملعريف�لأ�سبوع  3
تطور �لأطفال �لجتماعي�لأ�سبوع  4
تطور �لأطفال �لعاطفي�لأ�سبوع  5
�أهمية �للعب وم�ساهمته يف �لتطور�لأ�سبوع  6
طرق تاأديب �لأطفال �ل�سلبية�لأ�سبوع  7
�لعو�مل �لتي حتدد �لت�رصفات �ملقبولة و�لت�رصفات غري �ملقبولة�لأ�سبوع  8
�ل�ستماع �لن�سط�لأ�سبوع  9

لغة �لأنا�لأ�سبوع  10
طرق تن�سئة �لطفل �لإيجابية )1(�لأ�سبوع  11
طرق تن�سئة �لطفل �لإيجابية )2(�لأ�سبوع  12
�لنز�عات وطرق حلها�لأ�سبوع 13

تطبيق �لطرق �ملكت�سبة يف �لعالقات مع �لآخرين�لأ�سبوع  14
�لتدريب على ��ستعمال �حلمام�لأ�سبوع  15
�لرتبية �جلن�سية�لأ�سبوع  16
�لغذ�ء �ل�سحي/�ملتو�زن�لأ�سبوع  17
�ل�سحة و�لرعاية �ل�سخ�سية�لأ�سبوع  18
جتنب �حلو�دث�لأ�سبوع  19
�مل�سكالت �ل�سلوكية�لأ�سبوع  20
عاد�ت �لدر�س�لأ�سبوع  21
�لتعاون بني �لأهل و�ملدر�سة من �أجل �أطفال ناجحني�لأ�سبوع  22
�ملر�أة )1( كيف ت�ستفيد �ملر�أة من وقتها ب�سكل فعال�لأ�سبوع  23
�ملر�أة)2( �ملر�أة �سمن �لعائلة�لأ�سبوع  24
�ملر�أة )3( �ل�سحة �لإجنابية.�لأ�سبوع 25
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الّسنة األولى
22 / 1 / 1432 هـ �إىل تاريخ 1432/7/12هـ

قام بالتدريب 32 مدربة:
اجلهات 
العددا�شم املدربةامل�شاركة

وزارة ال�ش�ؤون 
االجتماعية

ن�رة ال�شبتي

10

ندى  الق��شي
�شيخة احلربي

ن�رة الر�شيد
منى العب�دي
وفاء العجالن

ن�رة الدغيلبي
عفاف ال�شياري

مرام احلم�د
رمي ال�شايف

وزارة الرتبية 
والتعليم

�شما العقال

5
مزنة العقال

منى اجل�شا�س
حليمة الغامدي

حنان احلربي

جمعية النه�شة  
اأمل ال�شهلي

4
فريال الدو�رسي
ابت�شام الدوخي

هند ال�شماعيل 

متط�عات يف 
جمعية رعاية 

الطف�لة

�شاهيناز النملة

13

رحاب املدير�س
هند الدغيرث

جنيبة القنيبط
رمي داغ�شتاين

ن�رة املانع
ربى البعادي

�شارة ال�شالح
منرية العمري

ن�ال ب�دي
منرية احلقيل

فاطمة ال�شالح
منى العبديل
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الحفل الختامي:
مت االحتفال بتكرمي عدد 693 اأمًا وعدد 32 مدربة على �رشف �شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية عادلة 
بنت عبداهلل وبح�ش�ر �شاحبة ال�شم� امللكي / االأمرية م��شي بنت خالد بن عبدالعزيز اآل �شع�د، 
االأمني العام جلمعية النه�شة الن�شائية اخلريية ومعايل مدير جامعة االأمرية ن�رة /الدكت�رة هدى 
بنت حممد العميل و�شعادة وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ب�زارة الرتبية والتعليم /الدكت�رة هيا بنت 
االجتماعية/االأ�شتاذة   ال�ش�ؤون  ب�زارة  الن�شائي  االإ�رشاف  عام  مدير  و�شعادة  الع�اد  عبدالعزيز 

لطيفة بنت �شليمان اأب� نيان و�شم� االأمرية هدى العياف، م�شاعد مدير تعليم منطقة الريا�ض. 
بن  خالد  بنت  م��شي  امللكي/االأمرية  ال�شم�  و�شاحبة  ترحيب،  كلمة  اجلمعية  رئي�شة  األقت  كما 
ب�زارة  التعليمية  ال�ش�ؤون  وكيل  و�شعادة  ــ  النه�شة  العامة جلمعية  االأمينة  �شع�د   اآل  عبدالعزيز 
الن�شائي  االإ�رشاف  عام  مدير  و�شعادة  ــ  الع�اد  عبدالعزيز  بنت  هيا  /الدكت�رة  والتعليم  الرتبية 
ــ واالأ�شتاذة بدرية القبالن  اأب� نيان  ب�زارة ال�ش�ؤون االجتماعية /االأ�شتاذة  لطيفة بنت �شليمان 

م�رشفة ق�شم البنات يف جامعة دار العل�م.
وت�شلمت �شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية/ عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د هدية اجلمعية 
وهي عبارة عن كتاب “مدونات االأمهات كنت فاأ�شبحت« وه� عبارة عن جتارب وخربات االأمهات 
وكيفية تغيري الربنامج على حياتهن.كما �شلمت �شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية/ عادلة بنت عبداهلل 

بن عبدالعزيز اآل �شع�د ال�شهادات للمدربات واالأمهات �شكر وتكرمي اجلهات امل�شاركة وهي:
جامعة دار العل�م.--
وزارة الرتبية والتعليم. --
جامعة االأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن.--
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.--
جمعية النه�شة الن�شائية اخلريية.--
ال�شيخ عبدالعزيز الت�يجري مالك جامعة دار العل�م.--

وح�رش احلفل اأكرث من 1000 مدع�ة من جهات عديدة خمت�شة واأهايل االأمهات املحتفى بهن.
عدد المحتفى بهن

693 اأمًااالأمهات
32 مدربةاملدربات
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السنة الثانية
1433/11/13 �إىل تاريخه

مت تطبيق الربنامج ب�رشاكات مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة الرتبية والتعليم وجمعية 
النه�شة الن�شائية اخلريية.

جمم�عاتامل�قعا�شم املركزاجلهات امل�شاركة
االأمهات 

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

2منف�حةمركز التنمية االجتماعية
1العريجامركز ت�افق

5الدرعيةمركز التنمية االجتماعية 
1اخلرجمركز التنمية االجتماعية
1الن�شيممركز التنمية االجتماعية
1علي�شةدار احل�شانة االجتماعية

1النظيمدار الفتاة
1الفيحاءمركز تكاتف

1حرميالءرو�شة تابعة ملركز التنمية
1خمرج)11(رو�شة الفي�شلية

1الدرعيةرو�شة اأطفال 

وزارة الرتبية والتعليم

2اجلزيرةاالبتدائية )382(
1ال�شالماالبتدائية )381 (

اإ�شكان رو�شة )11(
1اخلارجية

1اإ�شكان اخلرجمت��شطة )108 (
1منف�حةاملت��شطة ال�شابعة 

1الرب�ةرو�شة )5(
1�شكن املطارالرو�شة العا�رشة

1�شكن احلر�سثان�ية فاطمة بنت حممد
1العقيقابتدائية )13(

اجلمعيات اخلريية 

1املر�شالتجمعية م�دة 
1�شمال الريا�سجمعية اإن�شان

1خمرج )11(جمعية اإن�شان 
لالإ�شكان  �شلمان  االأمري  جمعية 

1اجلراديةاخلريي

2430املجم�ع الكلي
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مدربة كالتايل:  21 بعدد  �أماً   525 بتدريب  حالياً  �جلمعية  • تقوم 

جمموعات املوقع ا�شم املدربةاجلهات امل�شاركة
الأمهات 

وزارة ال�شوؤون 
الجتماعية

1مركز التنمية الجتماعية )الدرعية(نورة ال�شبتي
1مركز التنمية الجتماعية )الدرعية(ندى  القو�شي

نورة الر�شيد
رو�شة الفي�شلية )خمرج 11(

2
مركز التنمية )تكاتف(

منى العبودي
 مركز التنمية الجتماعية )الدرعية(

2
مركز توافق )العريجا(

1مركز التنمية الجتماعية )الدرعية(نورة الدغيلبي
1دار الفتاة )النظيم(مرام احلمود

1مركز التنمية الجتماعية )اخلرج(رمي ال�شايف
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وزارة الرتبية 
والتعليم

1ابتدائية )13(�شما العقال

2رو�شة )5( يوم الأربعاءمزنة العقال رو�شة)5( يوم اخلمي�س
1املتو�شطة ال�شابعة)منفوحة(منى اجل�شا�س

1رو�شة )11( اإ�شكان اخلارجيةرحاب املدير�س

جمعية النه�شة 

اأمل ال�شهلي
جمعية اإن�شان فرع الرو�شة )خمرج 11(

3 رو�شة اليا�شمني )الن�شيم(
اإ�شكان الأمري �شلمان اخلريي )اجلرادية(

فريال الدو�رسي
املتو�شطة )108( اإ�شكان اخلرج

3 مركز التنمية الجتماعية )منفوحة(
جمعية اإن�شان فرع ال�شمال

2رو�شة اليا�شمني )الن�شيم(ابت�شام الدوخي دار احل�شانة الجتماعية )علي�شة(

متطوعات من جمعية 
رعاية الطفولة

1رو�شة اأطفال الدرعيةهند ال�شماعيل
1ثانوية فاطمة بنت حممد )�شكن احلر�س(هند الدغيرث
نورة املانع

منرية احلقيل
2ابتدائية )382( اجلزيرة ابتدائية )381( ال�شالم

1رو�شة تابعة ملركز التنمية )حرميال(�شارة ال�شالح
1الرو�شة العا�رسة )�شكن املطار(منرية العمري

2مركز التنمية الجتماعية)الدرعية(فاطمة ال�شالح جمعية مودة )املر�شالت(
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تطوير البرنامج:
تعريف برنامج التدريب املعريف:

Ë  املهارات على  �شن�ات  خم�ض  بعمر  الطفل  تدريب  كيفية  على  االأم  تدريب  اإىل  يهدف 
االأ�شا�شية التي يحتاج اإىل اكت�شابها يف مرحلة عمرية ت�شبق دخ�له املدر�شة، وه� عبارة 

عن 25 كتيبًا و 8 ق�ش�ض لكل طفل.
Ë .تقدم االأم للطفل كتيب كل 5 اأيام
Ë .يرتاوح عدد ال�شفحات يف كل كتيب من 25 -35 �شفحة
Ë .ي�جد خلف كل كتيب قائمة باالأهداف املت�قع حتقيقها
Ë .تقدم ق�شة كل 3 اإىل 4 اأ�شابيع مرتبطة مب�ا�شيع التدريب املعريف

متت اأقلمة الربنامج املعريف وت�لت �رشكة العبيكان للتعليم املراجعة اللغ�ية والدعم الفني وطباعة 
الكتيبات على نفقتها اخلا�شة م�شك�رين ولقد وفرت 1000 ن�شخة من كل كتيب وق�شة يخدم 1000 

طفل و�شتق�م بطباعة 4000 ن�شخة للعام القادم على نفقتها اخلا�شة.
يتم العمل حاليًا على اأقلمة دليل املدربة املك�ن من اأكرث من 400 �شفحة وه� عبارة عن 25 جل�شة 

و�شتت�ىل �رشكة العبيكان للتعليم املراجعة والدعم الفني والطباعة على نفقتها اخلا�شة. 
التدريب  مراكز  يف  لالأطفال  ت�فريغرف  مت  الربنامج  حل�ش�ر  لالأمهات  ال�شع�بات  تقليل  الأهمية 

وقدمت اجلمعية االآتي:
• جلي�شة لالأطفال بالتن�شيق مع املراكز الذي يتم التدريب فيها.	
• اإر�شادات للجلي�شة يف التعامل مع االأطفال.	
• �شندوق األعاب لالأطفال.	

متابعة الجودة:
ولغر�ض متابعة اجل�دة واختيار م�رشفات من املدربات الالتي مت تدريبهن ليقمن باالإ�رشاف على 
ملدة  والطفل  االأم  تثقيف  برنامج  ملدربات  ميدانية  بزيارة   ACEV م�ؤ�ش�شة  من  فريق  قام  الربنامج 
اأ�شب�ع ابتداء من ي�م ال�شبت تاريخ 1434/4/20هـ امل�افق 2013/3/2م وت�لت جمعية رعاية 

الطف�لة تاأمني ال�شكن واالإعا�شة وامل�ا�شالت والتن�شيق للزيارات. 
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وفيما يلي جدول الزيارات الإ�شرافية:

الفرتة 
ال�صباحية

ال�صبت
الأحد

الثنني
الثالثاء

الأربعاء
من ال�صاعة )12-9(

)جمعية مودة(

من ال�صاعة )11.30-8.30(
)مركز التنمية الجتماعية 

باخلرج(

من ال�صاعة )11.30-8.30(
)رو�صة اليا�صمني (

من ال�صاعة )11.30-8.30(
)ابتدائية 382 (

من ال�صاعة )8- 11(
)رو�صة 11 اإ�صكان 

اخلارجية(
من ال�صاعة )12-9(

حممد(
)ثانوية فاطمة بنت 

من ال�صاعة )11.30-8.30(
)رو�صة اأطفال الدرعية (

من ال�صاعة)11-8(
)مركز التنمية الجتماعية 

بالدرعية(

من ال�صاعة )11.30-8.30(
)رو�صة اليا�صمني (

من ال�صاعة )11-8(
)رو�صة 5 الربوة(

الفرتة 
امل�صائية

من ال�صاعة )7.30-4.30(
)مركز توافق (

من ال�صاعة )7-4(
)مركز التنمية الجتماعية 

بالدرعية(

من ال�صاعة )7-4(
)تكاتف مركز التنمية (

من ال�صاعة)7-4(
)دارة الفتاة(

من ال�صاعة )7-4(
)ابتدائية 13 العقيق(

........................
من ال�صاعة )7-4(

)رو�صة تابعة ملركز التنمية 
حرميال(

........................
من ال�صاعة )7-4(

)مركز التنمية الجتماعية 
بالدرعية (

....................

وقد اختتمت الزيارات الإ�رشافية يوم الأربعاء بتاريخ 1434/4/24هـ املوافق 2013/3/6م بحفل ع�صاء بالقرية النجدية بح�صور مدربات الربنامج وعدد من من�صوبات 
اجلمعية بتربع من القرية النجدية م�صكورين. 
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تعاون وتبادل خبرات مع جمعيات أخرى:

جمعية الملك عبدالعزيز النسائية بالقصيم:
ونائبة  العجاجي  اجل�هرة  االأ�شتاذة  االإدارة  جمل�ض  برئي�شة  متمثلة  الطف�لة  رعاية  جمعية  زارت 
جمل�ض االإدارة االأ�شتاذة منرية القنيبط  ي�مي ال�شبت واالأحد امل�افق  26-27 /2013/1م  مدينة 
الق�شيم )جمعية امللك عبدالعزيز يف بريدة(  هادفة اإىل ت�حيد اجله�د املبذولة من اجلمعيتني لتطبيق 

برنامج تثقيف االأم والطفل وزيارة الأحد م�اقع تدريب الربنامج بالق�شيم. 
 جمعية األمومة والطفولة النسائية بالغاط:

زارت نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية االأم�مة والطف�لة الن�شائية بالغاط/ االأ�شتاذة عبري طراد 
املر�شد  جمعية رعاية الطف�لة لبحث �شبل التعاون بني اجلمعيتني وت�حيد اجله�د.

مستجدات البرنامج وطريقة تطبيقه:
مت عقد لقاء يهدف اإىل تبادل اخلربات والتعاون، ت�لت جمعية رعاية الطف�لة اإعداده وتنفيذه ي�مي 
العل�م  الثالثاء و االأربعاء تاريخ 1443/4/30هـ ،1434/5/1هـ يف مقر اجلمعية بجامعة دار 

و�شارك يف ح�ش�ره كل من:
• من�ش�بات من جمعية امللك عبد العزيز بربيده:	

Ë االأ�شتاذة/زه�ة بنت عمر الع��ض ـــ  م�رشفة برنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل
Ë  والطفل لالأم  املنزيل  التثقيف  برنامج  مديرة  ـــ  احلميد  �شليمان  االأ�شتاذة/نداء 

بالتكليف
• من�ش�بات جمعية االأم�مة والطف�لة الن�شائية بالغاط:	

Ë  االأ�شتاذة /فاطمة عبداهلل احلديثي _ مدربة برنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل
Ë االأ�شتاذة/فدوى مبارك الثبيتي _ مدربة برنامج التثقيف املنزيل لالأم والطفل
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وكان التدريب على النحو التايل:
يوم الثالثاء تاريخ 1443/4/30هـ

الفرتة 
ال�صباحية

اأ/ جوهرة العجاجيتعارفمن ال�صاعة9:00 اىل 9:15
اأ/ جوهرة العجاجيدعم الأممن ال�صاعة 9:15 اىل 10:30
ا�صرتاحةمن ال�صاعة 10:30اىل 10:45
اأ/ جوهرة العجاجيالتدريب املعريفمن ال�صاعة 10:45 اىل 1:00

الفرتة 
زيارة ميدانية حل�صور تدريب اإىل من ال�صاعة 4:00 اىل 7:00 امل�صائية

مركز التنمية الجتماعية )بالدرعية( 
املدربة الأ�صتاذة ندى 
القو�صي

يوم الأربعاء تاريخ 1434/1/5هـ

الفرتة 
ال�صباحية

اأ/ جوهرة العجاجينقا�ش ومالحظات الزيارةمن ال�صاعة 9:00 اىل 10:30

اطالع املدربات على التنظيم الإداري من ال�صاعة11:00 اىل 1:00
لربنامج تثقيف الأم والطفل 

نور اأبو طالب 
�صارة العرفج
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برنامج األميرة العنود للتربية الفعالة
بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة االأمرية العن�د اخلريية قامت جمعية رعاية الطف�لة بتنفيذ برنامج االأمرية 

العن�د للرتبية الفعالة يف جامعة دار العل�م.
التعريف بالبرنامج: -

ميتد الربنامج ملدة 14 اأ�شب�عًا و يت�شمن لقاءات اأ�شب�عية مدة كل منها �شاعتان ون�شف ال�شاعة 
االأمهات  اأهمية  فيها  مبا  متعددة  م�ا�شيع  يف  البحث  يتم  االأ�شابيع  هذه  اأثناء  جمانًا.  وُيقدم 
يف  الي�م  حتى  اإليها  نلجاأ  التي  والطرق  االأطفال،  تط�ر  ون�احي  اأطفالهن،  تط�ير  يف  ودورهن 
تن�شئة االأطفال، وكيفية تاأثري هذه الطرق التي ت�ؤدي اإىل تعزيز من� االأطفال وتط�رهم، وكيفية 
الت�ا�شل معهم،  وكيفية تقلي�ض النزاعات اإىل احلد االأدنى. حيث يتم تقدمي م��ش�ع ترب�ي يف 

كل لقاء وفق الت�شل�شل  التايل:
مرحلة املهد. 1
مرحلة ما قبل املدر�شة. 2
مرحلة املدر�شة. 3
مرحلة املراهقة. 4
الفروق الفردية. 5
الت�شجيع. 6
اال�شتماع. 7
اكت�شاف البدائل. 8
فهم �شل�ك االأطفال. 9

االأ�شاليب اخلاطئة. 10
ع�اقب ال�شل�ك. 11
م�شكالت ال�شل�ك. 12
ال�شل�كيات اخلطرة. 13
الثقة بالنف�ض. 14
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الهدف العام من البرنامج: -
تنمية مهارات االأم على ممار�شة مهارات الرتبية ال�الدية الفعالة. 

األهداف التفصيلية للبرنامج: -
يت�قع يف نهاية الربنامج اأن تك�ن االأم قادرة على:

التعرف على م�ا�شفات االأطفال يف فرتة الر�شاعة وحتى �شن املراهقة الإ�شباع حاجاتهم يف مراحل --
العمر املختلفة. 

م�شاعدة االأم على ت�فري البيئة املنزلية املنا�شبة لنم� الطفل--
مهارات الت�ا�شل واال�شتماع اجليد مع االأطفال. --
تعلم مهارات ت�جيه �شل�ك االأطفال الفعالة. --
الفئة المستهدفة: -

ومقدمي  ع�رش  ال�شاد�شة  �شن  اإىل  ال�الدة  من  املبكرة  الطف�لة  مرحلة  يف  اأطفال  لديهن  الالتي  االأمهات 
الرعاية للطفل. 

الشركاء في تنفيذ البرنامج:  -
جامعة دار العل�م --
م�ؤ�ش�شة االأمرية العن�د--
تاريخ انعقاد البرنامج: -

خالل الفرتة من 1434/3/16هـ امل�افق2013/1/28م اإىل 1434/7/26هـ امل�افق 2013/5/6م.
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مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية:

• الربامج امل�جهة ملقدمي الرعاية لالأطفال:	
برنامج االأبناء يف فرتة املراهقة.--
برنامج اأ�شقاء بال مناف�شة--
برنامج كيف ت�شتمع فيتحدث االأبناء....وكيف تتحدث --

في�شتمع�ن.
م�رشوع رفع اجل�دة يف مرحلة الطف�لة املبكرة. --
• الربامج امل�جهة لالأطفال.  	
برنامج اأفالط�ن.--
• الربامج املقدمة للطفل وملقدمي الرعاية له.  	
برنامج ال�شالمة ال�شخ�شية.--
م�رشوع اأ�ش�ض البناء مل�شتقبل �شحي.--

أ- البرامج الموجهة لمقدمي الرعاية لألطفال:

برنامج األبناء في فتره المراهقة

الهدف من البرنامج:
تعريف فرتة املراهقة.--
تعريف اأ�ش�ض ت�جيه ال�شل�ك وع�اقبه.--
كيفية الت�ا�شل مع املراهق واملراهقة.--

الفئة المستهدفة: 
االأمهات الالتي يقع اأعمار اأطفالهن من 12 اإىل 16 �شنة --
عدد االأمهات: 30 اأمًا --

مدة البرنامج:
3 اأيام متتالية ملدة �شاعتني يف الي�م ال�احد.--

موقع التدريب: 
جامعه دار العل�م.
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برنامج أشقاء بال منافسة

الهدف من البرنامج:
اكت�شاب مهارات ت�طيد اأوا�رش املحبة والتقبل والتعاون بني االأ�شقاء.

الفئة المستهدفة: 
مقدمي الرعاية للطفل )االأم الرتب�ية ، اجلدة ، االأخت ، االأم البديلة ( ويقدم جمانًا.

مدة البرنامج:
6 اأيام _ �شاعتان يف الي�م ال�احد. 

موقع التدريب:
جامعة دار العل�م 

برنامج كيف تستمع فيتحدث األبناء... . وكيف تتحدث فيستمعون

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

 الفئة المستهدفة:
مقدم� الرعاية للطفل )االأم الرتب�ية ، اجلدة ، االأخت ، االأم البديلة ( ويقدم جمانًا.

مدة البرنامج:
6 اأيام _ �شاعتان يف الي�م ال�احد. 

موقع التدريب:
جامعة دار العل�م.
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مشروع رفع الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة

الهدف العام للمشروع:
امل�شاهمة يف رفع  ج�دة االأداء قي احل�شانات ومراكز رعاية اأطفال االأمهات العامالت.

الفئة المستهدفة:
ومراكز  احل�شانات  يف  والعامالت  االأطفال  مع  بالعمل  الراغبات  العامة  الثان�ية  خريجات 

رعاية االأطفال.
 يتم العمل حاليًا مع م�ؤ�ش�شة ) الطفل العربي Arabian Child(  على اإعداد خطة تنفيذ امل�رشوع.

ب- البرامج الموجهة لألطفال.  

برنامج أفالطون.

الهدف من البرنامج: -
اإحداث  التي تلعب دورًا يف  اأهم الع�امل  اأن االأطفال هم  اأفالط�ن على اعتبار  يتمح�ر برنامج 

التغيري نح� االأف�شل .
الهدف العام لبرنامج أفالطون: -

اإعداد اأطفال ميلك�ن مهارات وقدرات اجتماعية ومالية ويعتمدون على اأنف�شهم وميلك�ن ح�ض 
امل�ش�ؤولية االجتماعية لي�شكل�ا االأ�شا�ض ملجتمع اأكرث تكيفًا مع التغيريات واأكرث عدالة واإن�شاف 

ملجتمع قادر على ك�رش حلقة الفقر 
العناصر األساسية لبرنامج أفالطون:

دعم الطفل على فهم الذات واال�شتك�شاف.--
تعريف الطفل بحق�قه وم�ش�ؤولياته.--
تدريب الطفل على االدخار والت�فري.--
تدريب الطفل على التخطيط وو�شع امليزانية.--
دعم الطفل وتدريبية على تنفيذ امل�شاريع االجتماعية واملنتجة.--
الفئة المستهدفة: -

االأطفال من عمر 6_19 �شنة.
مدة البرنامج: -

32 �شاعة تقدم يف لقاء ال يزيد مدته على �شاعة مرة واحدة باالأ�شب�ع اأو مرتان.
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مواقع التدريب:
املدار�ض.--
مراكز التنمية االجتماعية.--
الن�ادي االجتماعية.--

ج- البرامج المقدمة للطفل ولمقدمي الرعاية له:

برنامج السالمة الشخصية
الهدف من البرنامج:

يهدف الربنامج اإىل وقاية الطفل من االإيذاء --
يهدف الربنامج اإىل تدريب الطفل على املحافظة على نف�شه وحمايتها من االإيذاء --
يهدف الربنامج اإىل تثقيف االأهل وت�عيتهم باأدوارهم يف حماية الطفل من االإيذاء --

الفئة المستهدفة: 
ي�شتهدف الربنامج االأهل والطفل معا اأطفال اأعمارهم تقع بني 4 – 10 �شن�ات، اأمهات االأطفال 

ال�اقعة اأ عمارهم من 4 – 10 �شن�ات.
عدد االأمهات: 30 اأمًا 

عدد االأطفال: 30 طفاًل 
مدة البرنامج:

6 اأيام ملدة �شاعتني يف الي�م ال�احد.
م�قع التدريب: 

جامعه دار العل�م 
مشروع أسس البناء لمستقبل صحي

الهدف من البرنامج:
ال�قاية املبكرة من ال�شل�كيات اخلطرة و املخدرات با�شتهداف االأطفال 3-6 �شن�ات.--

الفئة المستهدفة: 
الربنامج عبارة عن تدريب ملعلمات الرو�شة و اأهايل االأطفال.--

مدة البرنامج:
 ينق�شم الربنامج ل�شت م�ا�شيع و لفرتة 6 اأ�شابيع ب�اقع لقاء واحد يف االأ�شب�ع للمعلمات --

و لقاء واحد يف االأ�شب�ع الأمهات االأطفال.
الطفل -- كلها ح�ل متكني  تتمح�ر  اأغاين  و  وبطاقات  تعليمية  اأن�شطة  الربنامج  يت�شمن   

التخاذ قرارات �شحية �شائبة حتميه من خطر االنزالق يف ال�شل�كيات اخلطرة.
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التثقيف والتوعية عبر وسائل االتصال الحديثة:
الموقع االلكتروني

مت التعاقد مع �رشكة The Marketing Department لتت�ىل اإدارة امل�قع االإلكرتوين جلمعية رعاية 
الطف�لة.تق�م ال�رشكة مبتابعة تنفيذ اخلطة الت�ش�يقية االإلكرتونية املتفق عليها م�شبقاأ من خالل 
ن�رش ال�عي وتثقيف املتابعني. وي��شح اجلدول اأدناه اأعداد املتابعني من خالل منافذ الت�ا�شل 

االجتماعي.

اأكت�بر12 - مار�ض13 اإبريل12 - �شبتمرب12 اإح�شائيات م�قع اجلمعية
4547 2933 عدد الزيارات للم�قع

12753 7101 عدد ال�شفحات التي مت زيارتها
2476عدد املتابعني على في�شب�ك

2502عدد املتابعني على ت�يرت
1446ي�تي�ب

61ان�شتجرام 
323عدد امل�شرتكني يف الن�رشة ال�شهرية

مشروع الرسائل النصية الهاتفية  بالتعاون مع مؤسسة ACEV الخيرية 
وشركات االتصاالت:

يهدف الربنامج اإىل تزويد االآباء واالأمهات مبعل�مات لت�عيتهم ودعمهم اأثناء تربية اأطفالهم من 
خالل اإر�شال ر�شائل ن�شية جمانية. 

وحتى -- ال�الدة  �شن  من  اأطفال  لديهم  الذين  واالأمهات  االآباء  امل�شتهدفة:  املجم�عات 
عمر 6 �شن�ات.

كيفية اال�شرتاك: ي�شرتك االأهل باإر�شال ر�شالة ن�شية اإىل مزود اخلدمة مذك�ر بها عمر --
الطفل باالأ�شهر. 

عدد الر�شائل: ر�شالة كل ي�مني )15 ر�شالة بال�شهر(. --
اإجمايل عدد الر�شائل: 1080 )األف وثمان�ن ر�شالة(. --
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نشرة شهرية تثقيفية وتوعوية
ي�شجل  من  االأع�شاء وجميع  اإىل  �شهر  كل  االإلكرتوين  بالربيد  تر�شل  �شهرية  ن�رشة  اإ�شدار  مت 
بريده يف امل�قع االإلكرتوين بال مقابل وذلك من تاريخ 1434/4/19هـ امل�افق 2013/3/1م  

والتي تت�شمن:
تهم -- معل�مات  يت�شمّنان  خمتلفني  مقالني  ن�رشة  كل  يف  نتناول  حمددة:  موا�ضيع 

االأهل يف مراحل عمرية حمددة الأطفالهم. 
كيف اأ�ضــــاعد: ي��شح هذا اجلزء كيف ميكن الأي فرد م�شاعدة اجلمعية اإما باجلهد --

ال�شخ�شي اأ� مببلغ مايل. ومن خالل اإدخال معل�مات الفرد يتم الت�ا�شل معه.  
اإعالن: هنا تعلن اجلمعية عن رغبتها يف الت�ا�شل مع متط�عني ذوي خربات معينة --

حتددها اجلمعية.
تعر�ض هنا النتائج ال�شهرية للم�شاركات يف كل برنامج. كما -- برامج اجلمعيــــــة: 

ت�شتعر�ض اجلمعية اجلديد من براجمها.
ال�شهر -- خالل  االجتماعية  ن�شاطاتها  و  اجلمعية  م�شتجدات  اجلمعية:  م�ضاركات 

�شتذكر هنا. وت�شمل امل�ؤمترات، املعار�ض واملحا�رشات. 
الطفولة حول العامل: هنا ت�شارك اجلمعية اأع�شاءها و متابعيها باالطالع على ما --

ه� جديد يف جمال الطف�لة من خمتلف اأرجاء العامل. 
الشراكات مع الجهات ذات العالقة

الشراكات والتعاون في تنفيذ البرامج و المشاريع
وزارة الرتبية والتعليم.--
م�ؤ�ش�شة االأمرية العن�د اخلريية.--

مذكرات التفاهم
جامعة االأمرية ن�رة بنت عبد الرحمن.--
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.--
�رشكة العبيكان للتعليم. --
جمعية النه�شة الن�شائية اخلريية.--
جامعة دار العل�م. --

تدريب ميداني لجامعة الملك سعود
قامت جمعية رعاية الطف�لة بتدريب تعاوين لطالبتني من من�ش�بات جامعة امللك �شع�د --

ق�شم املحا�شبة:
م�شاعل اإبراهيم العايد الف�شل الدرا�شي االأ�ل لعام1433هـ 1434هـ. 1
�شارة حممد العمري الف�شل الدرا�شي الثاين لعام  1434هـ. 2
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األنشطة والفعاليات
مشاركات جمعية رعاية الطفولة باألنشطة والفعاليات العلمية 

واالجتماعية 1432 - 1433هـ

المؤتمر العالمي للطفولة المبكرة)طفولة آمنة ....... مستقبل واعد(
�شاركت جمعية رعاية الطف�لة  يف امل�ؤمتر العاملي للطف�لة املبكرة  يف جامعة االأمرية ن�رة  
بنت عبد الرحمن  برعاية �شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز 
خالل الفرتة 12-15 ن�فمرب 2012م امل�افق 1433/12/27هـ-1434/1/1هـ  من 

ال�شاعة 9 �شباحًا اإىل ال�شاعة 4 م�شاء  وذلك:
ب�رقة عمل للتعريف عن اجلمعية وبرنامج تثقيف االأم والطفل املقدمة من قبل رئي�شة --

جمل�ض اإدارة جمعية رعاية الطف�لة اأ. اجل�هرة العجاجي
بركن تعريفي يف املعر�ض امل�شاحب للم�ؤمتر الدويل للطف�لة املبكرة --

اليوم العالمي للمتطوعين )تجارب ونماذج للعمل التطوعي(
�شاركت جمعية رعاية الطف�لة املكتبة الن�شائية مبكتبة امللك عبد العزيز العامة االحتفال 
للتعريف بالعمل  للعمل التط�عي(  العاملي للمتط�عني من خالل )جتارب ومناذج  بالي�م 
بالتط�ع   جتربتها  اجلمعية  عر�شت  و  للمجتمع  التط�عية  التجارب  وعر�ض  التط�عي 
ن�رة  واالأ�شتاذة  املرزوقي  ن�رة  االأ�شتاذة  اجلمعية  من  متط�عات  التجربة  تقدمي  وت�ىل 

النملة يف 1434/1/11هـ
اليوم العالمي للطفل

�شاركت جمعية رعاية الطف�لة مدر�شة Home Sweet Home فعالياتها مبنا�شبة الي�م --
العاملي لالأطفال وذلك من خالل ركن تعريفي باجلمعية الأمهات االأطفال وذلك يف ي�م 
 - �شباحا   8 ال�شاعة  من  2012/11/20م   امل�افق   1434/01/6هـ  الثالثاء 

2ظهرا
رعاية -- جمعية  باإي�شالها  تكفلت  بهدايا   Home Sweet Home مدر�شة  طالب  تربع 

الطف�لة لالأطفال يف دار االأيتام
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معرض )نحن المتطوعات وهذه أعمالنا(
مبكتبة -- للجمعية  تعريفي  بركن  الن�شائية  املكتبة  الطف�لة  رعاية  جمعية  �شاركت 

االأحد   ي�م  اأعمالنا(  وهذه  املتط�عات  معر�ض)نحن  يف  العامة  العزيز  عبد  امللك 
1434/1/18هـ  من ال�شاعة 5-9م�شاء ومنحت املكتبة الن�شائية مبكتبة امللك عبد 

العزيز العامة �شهادة �شكر للجمعية على م�شاركتها يف املعر�ض.
المعرض  المصاحب لملتقى التطوع األول

لبت جمعية رعاية الطف�لة دع�ة مركز قدوة للم�شاركة يف املعر�ض امل�شاحب مللتقى --
التط�ع االأ�ل و املقام يف فندق االإنرتك�نتنتال وذلك يف 1434/1/22هـ من ال�شاعة 

4-10م�شاء
اليوم العالمي للتطوع

فعالية -- يف  للم�شاركة  �شلطان  االأمري  جامعة  لدع�ة  الطف�لة  رعاية  جمعية  ا�شتجابت 
باجلمعية  تعريفي  ركن  خالل  من  وذلك  اجلامعة  مقر  يف  للتط�ع  العاملي  الي�م 
ال�شاعة  من  12-12-2012م  امل�افق  االأربعاء1434/1/28هـ  ي�م  ون�شاطاتها 

10-2ظهرًا
مهرجان جمعية الوفاء السنوي

ي�م -- ال�شن�ي  مهرجانها  يف  للتاأهيل(  ال�فاء  )مركز  الطف�لة  رعاية  جمعية  �شاركت 
للتعريف  ركن  خالل  من  2012م   -12-13 امل�افق  اخلمي�ض1434/1/29هـ 

باجلمعية وبرجمها من 4-10 م�شاء
معرض مسكن 2

�شاركت  جمعية رعاية الطف�لة  يف معر�ض م�شكن 2 يف قاعة نياره ملدة3 اأيام متتالية --
من االأحد امل�افق 2013/02/17م حتى ي�م الثالثاء امل�افق 2013/02/20 من 

ال�شاعة 10�ض -10 م  وذلك للتعريف  باجلمعية وبراجمها.
المعرض و المنتدى الدولي للتعليم

للتعليم يف  الدويل  املعر�ض واملنتدى  التعليم يف  و  الرتبية  الطف�لة وزارة  �شاركت جمعية رعاية 
 2013/02/18 امل�افق  االثنني  ي�م  يف  وذلك  املعار�ض  و  للم�ؤمترات  الدويل  الريا�ض  مركز 
 حتى ي�م اجلمعة امل�افق 2013/02/22م وذلك للتعريف باجلمعية وبراجمها من  ال�شاعة 

9 �شباحًا -8 م�شاًء. 
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مؤتمر ) بالقيم تبنى األجيال(
لبت جمعية رعاية الطف�لة دع�ة جمعية فتاة االإح�شاء اخلريية للم�شاركة يف م�ؤمتر --

ثقايف للطف�لة حتت عن�ان)بالقيم تبنى االأجيال(حتت �شعار)ر�ش�لنا منبع االأخالق( 
وذلك ي�مي الثالثاء و االأربعاء 16-1434/4/17هـ امل�افق 26-2013/2/27م 
وذلك عن طريق ركن تعريفي باجلمعية ون�شاطاتها من ال�شاعة 10�شباحا – 8 م�شاء

برنامج )سنابل العطاء(
ا�شتجابت جمعية رعاية الطف�لة لدع�ة مدار�ض الرواد االأهلية امل�شاركة يف برنامج --

باجلمعية  تعريفي  ركن  طريق  عن  باملدار�ض  التط�ع  ثقافة  لن�رش  العطاء(  )�شنابل 
ون�شاطاتها وذلك ي�م الثالثاء 1434/4/23هـ امل�افق2013/3/5م من ال�شاعة 

9�شباحا- 1 ظهرا.
اليوم العربي لحقوق اإلنسان

Ë- ا�شتجابت جمعية رعاية الطف�لة لدع�ة  نادي احلق�ق بجامعة دار العل�م بالتعاون
مع هيئة حق�ق االإن�شان يف الي�م العربي )حلق�ق االإن�شان(، حتت �شعار )احل�ار 
1434/05/05هـ  االأحد  ي�م  وذلك  االإن�شان(  حق�ق  حماية  لتعزيز  والت�شامح 

امل�افق 2013/03/17م  من ال�شاعة 9 �شباحًا -1 ظهرًا وذلك عن طريق:
ورقة عمل قدمتها نائبة رئي�شة جمل�ض االإدارة اأ. منرية القنيبط تعريف عن اجلمعية --

وبراجمها اختتمتها بعر�ض الفلم ال�ثائقي اخلا�ض  لربنامج )تثقيف االأم والطفل(
ركن تعريفي عن اجلمعية ون�شاطاتها  يف املعر�ض امل�شاحب للفعالية--
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التبرعات
تتقدم جمعية رعاية الطفولة بجزيل ال�شكر واالمتنان جلميع الذين مدوا يدهم لها بكرمي البذل 
والعطاء، �شواء مبا تربعوا به من حر مالهم اأو مبا بذلوه من وقتهم وجهدهم يف �شبيل توفري 

رعاية اأف�شل للأجيال النا�شئة من اأبناء بلدهم مبا يحفظ للمجتمع اأمنه وا�شتقراره ومنوه.
اإىل كل اأولئك ت�شجل جمعية رعاية الطفولة فخرها واعتزازها وبالغ �شكرها،فلوال ما قدمته 
اأيديهم الكرمية من جود البذل ما كان للجمعية اأن تنه�ض واأن ت�شري بخطى ثابتة نحو اإجناز 

اأهدافها النبيلة.ن�شاأل اهلل اأن يتقبل من ال�شاحلني عملهم واأن يثيبهم خري الثواب.
التبرعات النقدية:

التربع اال�شم
)دواجن  اخلريية  الراجحي  العزيز  عبد  �شليمان  �رشكه 

الوطنية(
تربع للجمعية

تربع للجمعية فاعل خري 
تربع للجمعيةموؤ�ش�شة ابراهيم عبد املح�شن ال�شلطان  اخلريية

تربع للجمعية�رشكة املراعي 
تربع للجمعيةعبد الرحمن عبد القادر فقيه 

تربع للجمعيةحممد عبد اهلل الر�شيد 
تربع للجمعيةعبد اهلل عبد العزيز اخلريجي 

تربع للجمعيةاالأمرية م�شاعل بنت حممد اآل �شعود 
بن  عبداهلل  بنت  عادله  االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

عبدالعزيز
تربع للجمعية

تربع للجمعية�شاحب/ة ال�شمو امللكي ن. اآل �شعود
تربع للجمعية�شارة العمران 

تربع للجمعيةاملهند�ض احمد املديهيم 
تربع للجمعيةدالل �شليمان �شليمان 
تربع للجمعيةفلوة م�شعب الدغيرث

تربع للجمعيةنورة �شعد ال�شامل
تربع للجمعيةعبد العزيز النملة 

تربع للجمعية�شلوى الرا�شد 
تربع للجمعيةمنى الري�ض 
تربع للجمعيةنزار املقرن 

تربع للجمعيةفاعل خري
1.290.754اإجمايل التربعات النقدية
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تبرعات مشروطة 
التربع اال�سم

تدريب مائة اأم بتكلفة )3000 ريال( �رشكة موبايلي
للأم الواحدة يف برنامج تثقيف االأم والطفل

يف جمموعة عبداللطيف العي�سى القاب�سة الواحدة  للأم  ريال(   3000( بتكلفة  اأمًا  ع�رشون  تدريب  تكلفه 
برنامج تثقيف االأم والطفل

ال�سلطان   املح�سن  عبد  اإبراهيم  موؤ�س�سة 
اخلريية

عدد  الفعالة(  للرتبية  العنود  االأمرية   ( برنامج  تنفيذ  تكلفة  اإجمايل 
30 اأمًا

400.000اإجمايل التربعات امل�رشوطة

التبرعات العينية:
نوعهاال�سم

اأجهزه كمبيوتر + اأجهزه واأدوات للجمعية فاعل خري
اأدوات مدر�سية �رشكه نيو بوي 

برنامج )دلتا(املحا�سبي فاعل خري 
طالبات ق�سم ريا�ض االأطفال  بجامعة 

امللك عبد العزيز-جدة  
كتب وريع اإعادة بيعها ل�سالح اجلمعية 

اأثاث للجمعية دميه حممد  القحطاين 
�سيافة االأمهات املتدربات يف برنامج )االأمرية العنود فاعل خري

الرتبية الفعالة(
توفري �سناديق االألعاب جللي�سة االأطفال  يف برنامج تثقيف رمي داغ�ستاين

االأم والطفل
5000 دبو�ض ب�سعار اجلمعية �سارة العمران

1000 كرة ب�سعار اجلمعية
1000 �سنطة ب�سعار اجلمعية

1000 قلم ب�سعار اجلمعية
1000 كوب ب�سعار اجلمعية
1000 قبعة ب�سعار اجلمعية

1000 قمي�ض ب�سعار اجلمعية
توفري االأدوات املكتبية للأمهات لربنامج تثقيف االأم  فاعل خري 

والطفل
توفري حقائب للأمهات لربنامج تثقيف االأم والطفلفاعل خري

توفري حقائب املدربات لربنامج تثقيف االأم والطفل نوره املانع
عدد 31 حقيبة تدريبية للأمهات. موؤ�س�سة االأمرية العنود اخلريية

طباعة التقرير ال�سنوي للجمعيةفاعل خري
1433-1434 هـــ- 2012 2013 م
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أعضاء الجمعية
هنا نقدم �ضجاًل باأ�ضماء الأع�ضاء يف اجلمعية باأن�اعهم الأع�ضاء امل�ؤ�ض�ضني والأع�ضاء العاملني 
والأع�ضاء املنت�ضبني. وجمعية رعاية الطف�لة ت�ضعر بالمتنان ال�ضادق جلميع اأع�ضائها الذين 
ل�ل عملهم ودعمهم وتكاتف اأيديهم من اأجل تنفيذ الن�ضاطات و اإجناز الأهداف ما  كان ل�ضيء 

من اأغرا�ضها اأن يتحقق. فللجميع ال�ضكر و الث�اب اجلزيل باإذن اهلل من اهلل الكرمي.
مؤسسو للجمعية

رقم الع�سويةاال�سمم
3200001الأمري �ضلطان بن حممد بن �ضع�د الكبري1
3200015الأمرية/ عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز2
3200016الأمرية/ م�ضاعل بنت حممد بن �ضع�د بن عبدالرحمن3
3200017الأمرية/ اأريج بنت �ضلطان بن حممد بن �ضع�د الكبري4
3200018الأمرية/ منال بنت �ضعد بن عبداهلل5
3200019الأمرية/ هدى بنت حممد بن عياف اآل مقرن6
3200004معايل الدكت�ر/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم7
3200002معايل الدكت�ر/ عبداهلل بن عبد العزيز الربيعة8
3200003معايل املهند�س/ حممد جميل بن اأحمد مال9

3200021معايل الدكت�رة/ هدى بنت حممد �ضالح العميل10
3200020معايل الأ�ضتاذة/ ن�رة بنت عبداهلل بن م�ضاعد الفايز11
3200005ال�ضيخ/ �ضليمان بن عبدالعزيز الراجحي12
3200006ال�ضيخ/ عبدالرحمن بن علي اجلري�ضي13
3200007الدكت�ر/ عبداهلل بن ثنيان الثنيان14
3200008الأ�ضتاذ/ حممد بن �ضليمان الراجحي15
3200009املهند�س/ علي بن عثمان الزيد16
3200010املهند�س/ عبداهلل بن �ضليمان بن عمر الربيعان17
3200011املهند�س/ اأحمد بن حممد امليديهم18
3200012الأ�ضتاذ/ اأحمد بن اإبراهيم البدر19
3200013املهند�س/ حممد بن عبداهلل الر�ضيد20
3200014الأ�ضتاذ/خالد بن فهد بن عبدالرحمن بالغنيم21
3200022الدكت�رة/ �ضهام بنت عبدالرحمن ال�ض�يغ22
3200023الدكت�رة/ مها بنت عبداهلل اإبراهيم املنيف23
3200024الدكت�رة/ عزيزة بنت عبدالعزيز املانع24
3200025الدكت�رة/ الهام بنت من�ض�ر عثمان الدخيل25
3200026الدكت�رة/ هند بنت خالد حممد اخلليفة26
3200027الأ�ضتاذة/ ع�اطف بنت �ضليمان حممد بالغنيم27
3200028الأ�ضتاذة/ اأمل بنت اإبراهيم حممد ال�رشمي28
3200029الأ�ضتاذة/ ح�ضة بنت عبدالعزيز �ضل�م الدبا�س29
3200030الأ�ضتاذة/ رائدة بنت عبداهلل را�ضد اأب�نيان30
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3200031الأ�شتاذة/ �شلوى بنت را�شد عبدالرحمن الرا�شد31
3200032الأ�شتاذة/ �شارة بنت عبدالعزيز حممد العمران32
3200033الأ�شتاذة/ �شفية بنت عبداهلل ال�شيحة33
3200034الأ�شتاذة/ غادة بنت عبدالعزيز املقرن34
3200035الأ�شتاذة/ فاطمة بنت عبدالعزيز ال�شالح35
3200036الأ�شتاذة/ فريال بنت حممد عبدالعزيز الدغيرث36
3200037الأ�شتاذة/ منرية بنت حمد حممد القنيبط37
3200038الأ�شتاذة/ جنالء بنت اإبراهيم ال�شلطان38
3200039الأ�شتاذة/ وفاء بنت حمد عبداهلل التويجري39
3200040الأ�شتاذة/ منى حممد عبدالعزيز ال�شابق40
3200041الأ�شتاذة/ ب�شمة بنت فهد عبدالرحمن بالغنيم41
3200042الأ�شتاذة/ اجلوهرة بنت فهد حممد العجاجي42

أعضاء الجمعية العاملون:
رقم الع�ضوية اال�ضم م

3200043 نورة بنت عبد املح�شن املانع 1
3200044 املهند�س/اأ�شامة بن حممد  بن عبدالعزيز ال�شابق 2
3200045 الأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 3
3200046 الأمرية نورة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 4
3200047 الأمرية هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 5
3200048 الأمرية العنود بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 6
3200049 الأمرية �شارة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 7
3200050 الأمرية جنال بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 8
3200051 الأمرية نوف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود 9
3200052 الأمري �شلمان بن �شعود بن �شلمان بن حممد اآل �شعود 10
3200053 الأمري متعب بن �شعود بن حممد بن عبدالعزيز اآل �شعود 11
3200054 الأمري ماجد بن �شلمان بن �شعود بن �شلمان بن حممد اآل �شعود 12
3200055 الأمرية هيا بنت متعب بن �شعود بن حممد بن عبدالعزيز اآل �شعود 13
3200056 الأمرية العنود بنت خالد بن عبداهلل بن حممد اآل �شعود 14
3200057 الأمرية اجلوهرة بنت خالد بن �شعود بن خالد اآل �شعود 15
3200058 الأمرية لولوه بنت خالد بن �شعود بن خالد اآل �شعود 16
3200059 الأمرية نورة بنت خالد بن �شعود بن خالد اآل �شعود 17
3200060 الأمري فهد بن خالد بن �شعود بن خالد اآل �شعود 18
3200061 الأمري في�شل بن خالد بن �شعود بن خالد اآل �شعود 19
3200062 حممد احلقيل 20
3200063 حممد امل�شيان 21
3200064 �شماء علي تركي العقال 22
3200066 رمي �شليمان ابامني 23
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رقم الع�ضوية اال�ضم م
3200067 نوف عبدالعزيز حممد النملة 24
3200068 الدانة عبدالعزيز حممد النملة 25
3200069 منرية عبدالعزيز العمري 26
3200070 مو�ضي عبدالعزيز حممد النملة 27
3200071 فرا�س عبداللطيف ابراهيم العجاجي 28
3200077 موؤ�ض�ضة ابراهيم ال�ضلطان اخلريية 29
3200078 خالد حممد العبد القادر 30
3200079 عمر حممد �ضالح العبد القادر 31
3200080 حممد مثنى ابو طالب  32
3200081 غالية حممد �ضالح  العبد القادر 33
3200082 فاطمة حممد عبدالرحمن الغنام 34
3200083 بدر حممد مثنى ابو طالب 35
3200084 دكتورة/�ضهام �ضالح حمد ال�ضالح 36
3200085 امل حممد عبدالعزيز ال�ضابق 37
3200086 عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ال�ضالح 38
3200087 ح�ضة فهد حممد العجاجي 39
3200088 منرية حممد عبدالرحمن العمران 40
3200089 مليا حممد �ضعود الدغيرث 41
3200090 م�ضعب �ضعود حممد الدغيرث 42
3200091 مرمي عمران حممد العمران 43
3200092 منى عبد العزيز �ضلمان العفالق 44
3200093 ندى عمران حممد العمران 45
3200094 بندري عبدالعزيز حممد العمران 46
3200095 �ضارة عمران حممد العمران 47
3200096 قما�س حممد عبدالعزيز الدغيرث 48
3200100 فاطمة فهد حممد العجاجي 49
3200101 �ضحر اأحمد عبداهلل الده�س 50
3200108 وليد بن خالد بن �ضعود الدغيرث 51
3200109 ح�ضة بنت خالد بن �ضعود الدغيرث 52
3200110 وليد عبدالكرمي حممد اخلريجي 53
3200111 �ضهى �ضعود عبداهلل ال�ضالح 54
3200112 منال رفعت حممد لوباين 55
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رقم الع�ضوية اال�ضم م
3200113 فايزة عبادي احمد ابو را�سني 56
3200114 فادي بن عبداهلل بن عبدالرحمن العجاجي 57
3200115 فادية �سالح فهيد البحريان 58
3200116 امل فهد عبدالرحمن بالغنيم 59
3200119 د.خالد حممد حمد الفهيد 60
3200121 نادية حمد �سالح العنقري 61
3200122 �سارة عبداهلل حممد ال�سالح 62
3200123 رحاب عبداملح�سن مدير�س املدير�س 63
3200124 منرية عبداهلل حممد احلقيل  64
3200125 عالية عبدالرزاق عبداملح�سن املهيدب 65
3300130 عبدالرحمن العمران 66
3300131 نوال عبداهلل بودي 67
3300132 ليلى بالغنيم 68
3300134 يحيى ابراهيم حممد القنيبط 69
3300137 عبداملح�سن ابراهيم ال�سلطان 70
3300138 ربى عبدالعزيز البعادي 71
3300139 نوره حممد علي الثقفي 72
3300140 �سوزان مروان الدركزنللي 73
3300141 وفاء حممد �سليمان الطجل 74
3300143 منى حممد احلميدي 75
3300148 ح�سة عبدالرحمن ال�سعب 76
3300149 حممد �سالح املانع 77
3300150 رنا ماجد نومي اجلري�س 78
3300151 من�سور زيد ال حممود 79
3300152 احمد عبدالعزيز الرميزان 80
3300154 خالد عبدالعزيز �سالح الرميزان 81
3300155 عبداهلل عبدالعزيز �سالح الرميزان 82
3300159 فريده علي عبد العزيز الري�س 83
3300160 مها حممد م�ساعد ال�سديري 84
3300161 منريه حممد م�ساعد ال�سديري 85
3300162 اريج بنت وليد بن بدر ال �سعود 86
3300163 فاطمه نا�رص حممد العجاجي 87
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رقم الع�ضوية اال�ضم م
3300164 �سالم عبدالرزاق عبدالكرمي الري�س 88
3300166 جواهر حممد ابراهيم ال�سبتي 89
3300167 ريا�س ابراهيم ال�سايع 90
3300168 رهام ابراهيم يحيى القنيبط 91
3300169 طرفه عبداهلل حمد الداوود 92
3300170 نوال حممد  عبداهلل ال�رشيف 93
3300172 نوره �سليمان ابراهيم ال�سبتي 94
3300173 ثريا عابد حممد �سالح �سيخ 95
3300174 فادية حمي الدين عبداهلل ال�سواف 96
3300175 منال حمد �سالح اخلريجي 97
3300177 �سارة حممد عبدالعزيز ال�سابق 98
3300178 نورة حممد عبدالعزيز ال�سابق 99
3300179 �سدن فهد عبدالعزيز املانع  100
3300180 اأمل حممد عبداهلل ال�سامل 101
3300181 وفاء ابراهيم حممد ال�سبيل 102
3300182 اإميان �سعد القا�سي 103
3400187 اأماين علي حممد اليحيا 104
3400188 نوره عبدالرحمن ثامر املرزوقي 105
3400189 عبدامللك عبداهلل �سحيان ال�سحيان 106
3400190 اإميان حممد عبداهلل اخلليوي 107
3400192 منى حمد عبداهلل الطريف 108
3400193 عبداهلل بن �سعد بن عبدالرحمن املدمييغ 109
3400194 وداد ابراهيم عبداملح�سن ال�سلطان 110
3400197 مو�سي حممد حمد بن معمر 111
3400198 عبدالكرمي ابراهيم ال�سغري 112
3400199 ماجدة عاي�س املرزوقي 113
3400202 ب�سار يحيى اإبراهيم القنيبط 114
3400203 �سعود م�سعب �سعود الدغيرث 115
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  أعضاء و عضوات الجمعية )المنتسبون(
رقم الع�ضوية اال�ضم م

3200065 حممد عبدالرحمن �ضليمان احل�ضني 1
3200072 لطيفة حممد عبدالرحمن الرويتع 2
3200073 هدى حممد عدالرحمن الرويتع 3
3200074 غادة �ضرت م�ضتور اللحياين 4
3200075 البندري حممد عبدالرحمن الرويتع 5
3200076 مو�ضي حممد عبدالرحمن الرويتع 6
3200097 عبري ا�ضماعيل حقي الهزاع 7
3200098 خالد فريد حممد التويجري 8
3200099 بدرية عبداهلل الزامل 9
3200102 جواهر بنت حممد بن عبدالرحمن الرويتع 10
3200103 �ضلطان بن حممد بن عبدالعزيز الدغيرث 11
3200104 نورة حممد عبدالعزيز الدغيرث 12
3200105 اأمل عبدالعزيز ح�ضن الدغيرث 13
3200106 هيفاء عبدالعزيز الدغيرث 14
3200107 فهد عبدالرحمن �ضعدال�ضقري 15
3200117 د.هالة عبداملنعم م�ضطفى العامل 16
3200118 في�ضل فهد عبدالرحمن بالغنيم 17
3200120 رمي �ضليمان ابراهيم ابو نيان 18
3300126 عبداهلل �ضليمان عبدالعزيز ال�ضيعي 19
3300127 خالد عبداهلل �ضليمان ال�ضيعي 20
3300128 احمد عبدالرحمن �ضالح العبيد 21
3300129 نايف �ضالح احل�ضان 22
3300133 �ضماء عبداهلل القا�ضم 23
3300135 مهى حمد القنيبط 24
3300136 نا�رص حمد عبداهلل العوي�ضق 25
3300142 عواطف حمد القنيبط 26
3300144 رواء حممد اأحمد القري�ضي 27
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3300145 عبري عبدالعزيز عبداهلل الدهامي 28
3300146 �سليمان بن فهد الوهيبي 29
3300147 �سعود دغيم بازع ال�سمري 30
3300153 جراح عبدالرحمن العنزي 31
3300156 م�سعل امل�ساري 32
3300157 عبدالعزيز حممد عبدالرحمن احليدر 33
3300158 ماجد عبدالعزيز الربيعان 34
3300165 �سعود احلميدي العياد التميمي  35
3300171 اأ�سماء �سعيد حممد باداود 36
3300176 هال حمد حممد القنيبط 37
3300183 نوره �سالح �سليم الزامل 38
3300184 نوف خالد �سويلم ال�سويلم 39
3400185 ح�سة حممد القبالن 40
3400186 مها احمد ح�سن فتيحي 41
3400191 لطيفة عبدالرحمن فهد امل�سيند 42
3400195 نورة احمد عثمان املزيد 43
3400196 م�ساعل عبداهلل عبدالرحمن التويجري 44
3400200 عبري طراد املر�سد 45
3400201 لينا �سعيد با �سطح 46
3400204 نورا م�ساري �سليمان بالغنيم 47
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المتطوعون 
من �سمات اأبناء هذا البلد الكرمي قدرتهم على البذل والعطاء ومد يد العون للنهو�ض ببلدهم واإخوانهم 
نحو االأف�سل و االأ�سلح.وجمعية رعاية الطفولة ت�سعر باالمتنان لنخبة كرمية من اأبناء وبنات البلد, 
قدم���وا عطاءهم الكرمي بحب وبحما�سة  وتربعوا بعلمهم ووقتهم وجهدهم من اجل امل�ساركة يف دعم 
عم���ل اجلمعي���ة واال�سهام يف اإجناز اأهدافها النبيلة.فلهم جزيل ال�سكر و التقدير, ن�ساأل اهلل اأن يثيبهم 

خري الثواب واأن يحقق النفع بجهودهم املخل�سة.
وي�رسنا اأن ن�سجل هنا باعتزاز كبري اأ�سماء املتطوعني واملتطوعات ممن كان لهم دور فاعل يف دعم 

عمل اجلمعية:
املهام املنجزة ا�سم املتطوعةم  
مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل هند الدغيرث 1

رمي داغ�ستاين2
مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل.

اإعداد اإر�سادات اجللي�سة للربنامج.
اإعداد �سناديق اجللي�سة لربنامج تثقيف االأم والطفل. 

نورة املانع3
مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل,

اإعداد امللف االإداري للربنامج. 
اأعمال مكتبية. 

مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل�سارة ال�سالح4
مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل.منرية العمري5

مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل.فاطمة ال�سالح6
مراجعة برنامج التدريب املعريف. 

مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل.رحاب املدير�ض7
مراجعة برنامج التدريب املعريف. 

مدربة يف برنامج تثقيف االأم والطفل. مزنا العقال8
مراجعة دليل برنامج دعم االأم. الدكتورة/ نورة الناه�ض9

مراجعة الق�س�ض لربنامج التدريب املعريف.الدكتورة/ وفاء ال�سبيل10
مراجعة دليل املدربة لربنامج دعم االأم.

الدكتورة/ �سهام ال�سويغ11
تقدمي برنامج املراهقة.

امل�ساركة يف تقدمي برنامج االأمرية العنود للرتبية الفعالة. 
مراجعة الن�رسة التثقيفية. 
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املهام املنجزة ا�سم املتطوعةم  
مراجعة دليل املدربة لربنامج دعم الأم.الأ�شتاذة/ �شفية ال�شيحة12

الدكتور ال�شيخ/حممود 13
مراجعة دليل املدربة لربنامج دعم الأم. املبارك

ا�شت�شارات قانونيةالأ�شتاذ/اأحمد البدر14
ا�شت�شارات قانونيةالأ�شتاذ/ح�شن البيلي15
مراجعة الن�رشة التثقيفية الإليكرتونية. الدكتورة/البندري ابو نيان16
دعم تقني. حممد فهد بالغنيم17
ا�شت�شارات اإداريةمو�شي املعمر18
اأعمال مكتبية ح�شة عبد املح�شن األ �شيخ19

�شحر النوي�رشي20

اأعمال مكتبية
تن�شيق التدريب املعريف

امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة يف جامعة 
الأمرية نوره بنت عبد الرحمن

العنود اأبو ثنني21

اأعمال مكتبية
تن�شيق التدريب املعريف

امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة يف جامعة 
الأمرية نوره بنت عبد الرحمن

اأعمال مكتبيةنورة النملة22
العمل على ر�شالة الأطفال

تن�شيق التدريب املعريفنورة النرباوي23
اأعمال مكتبيةدميا حممد القحطاين24

اأعمال مكتبيةرنا البتال25
تن�شيق التدريب املعريف
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املهام املنجزة ا�سم املتطوعةم  

نورة املرزوقي26

اأعمال مكتبية
امل�شاركة باليوم العاملي للمتطوع من خالل )جتارب 

ومناذج للعمل التطوعي(
امل�شاركة يف معر�ض نحن املتطوعات و هذه اأعمالنا يف 

مكتبة امللك عبد العزيز الن�شائية
امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة يف جامعة 

الأمرية نوره بنت عبد الرحمن
امل�شاركة يف موؤمتر) بالقيم تبنى الأجيال( يف جمعية فتاة 

الأح�شاء اخلريية

�شارة عبد الرحمن العرفج27
اأعمال مكتبية

امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة يف جامعة 
الأمرية نوره بنت عبد الرحمن

امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة جامعة نورة ال�شعودي28
الأمرية نوره بنت عبد الرحمن

امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة جامعة اإميان اللهيب29
الأمرية نوره بنت عبد الرحمن

امل�شاركة يف املعر�ض واملنتدى الدويل للتعليممنى �شالح العرفج30

رنا املحمود31

اأعمال مكتبية
تن�شيق التدريب املعريف

امل�شاركة يف املوؤمتر العاملي للطفولة املبكرة يف جامعة 
الأمرية نوره بنت عبد الرحمن

اأعمال مكتبيةنورة عبد العزيز الفريح32
اأعمال مكتبيةنورة الدامغ33
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ما تم إنجازه من النتائج المتوقعة في األعوام الخمسة األولى من 
إنشاء الجمعية  )2011-  2016( كما ورد في استراتيجية الجمعية:

تكوين �سبكة كبرية ووا�سعة من املتطوعني واملتطوعات 
107 متطوع ومتطوعةعدد املتطوعني خالل �سنتني

بناء عالقات متينة مع مؤسسات المجتمع ذات العالقة
التعاون يف تنفيذ الربامج وامل�ساريعمذكرات التفاهم والعمل

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية

�رشكة العبيكان لالأبحاث و التطوير
جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية

جامعة دار العلوم. 

وزارة الرتبية والتعليم
موؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية.

إنجاز عدد من دورات التدريب والتثقيف للوالدين والمهنيين 
المتعاملين مع األطفال في كافة المجاالت 

عدد الربنامج
املجموعات

عدد 
الأمهات

عدد
مواقع 
التدريب

مقر التدريب

40 موقعًا1218 اأمًا67برنامج تثقيف الأم والطفل
وزارة ال�سوؤون الجتماعية

وزارة الرتبية والتعليم
اجلمعيات اخلريية

برنامج الأمرية العنود 
جامعة دار العلوم1 موقع27 اأمًا1للرتبية الفعالة

41 موقعًا1245 اأمًا68املجموع
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القوائم المالية كما في 1433/12/29هـ 
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