
التقرير
الّسنوّي
الّسادس
١ يناير - ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

٢٠ ربيع اول ١٤٣٧هـ- ١ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
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) هدفي األّول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا و رائًدا في العالم، 

على كاّفة األصعدة، و سأعمل معكم على تحقيق ذلك(
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في مجتمٍع حيويٍّ ، يكتنفه وطٌن طموح، انطلقت جمعّية رعاية الّطفولة، ساعيًة إلى 
تنفيذ خطٍط ُرِسمت وفق رؤيتها ، جاعلًة الّطفولة اآلمنة مركز اهتمامها، و مكّرسًة 

جهودها ضمن منظومٍة تعاونّية مشتركة ، لتنفيذ برامج و مشاريع توعوّية ، تشمل 
الّركنين األساسين : األّم و الّطفل. 

و باكتمال الخّطة الخمسّية األولى للجمعّية، و اطمئنانها لما حّققته منها، كانت 
االنطالقة لألمام، باإلعداد للخّطة الخمسّية الّثانية، وفق تطوير زجوهرّي، عمًقا في 

الفكر، و توّسًعا في اإلطار، ليصل هذا التقرير الّسنوّي الّسادس  لكم، مصّورًا برامجنا و 
مشاريعنا و منهجنا المنتهي برؤيتنا اّلتي نصبو إليها.

لقد شّكلت فكرة حيازتنا  لرؤوس المثّلث المؤّسس لرؤيتنا، مابين ) العمل الخيرّي( 
و ) المجتمع( و ) الّطفولة( ، حافًزا قويًّا  لنا على االستمرار و الّتقّدم، ال سّيما أّن تلك 

األركان كانت من أهّم مرتكزات رؤية المملكة العربّية الّسعودّية 2030، حيث تأّكد لنا 
سيرنا في المسار الّصحيح.

من هنا، نقّدم لكم الّتقرير السنوي السادس، متقّدمين بجزيل الشكر والعرفان لكل من 
دعم وشارك الجمعية في مسيرتها  الرامية إلى تطوير برامج الطفولة، والدفع قدماً 
نحو تحسين مستوى الخدمة المقّدمة ألطفالنا أينما كانوا، و تهيئتهم ليكونوا بناة 

المستقبل .

و الّل من وراء القصد

كلمةافتتاحّية
انطالقا من إيمان جمعية رعاية الطفولة بأن األطفال هم الركيزة األساسية في نجاح األمم،   
وأن المجتمعات تنمو وتتطور بسواعد أبنائها، وأنه كلما أحسن المجتمع رعاية أبنائه في طفولتهم، 
العمل  مجال  في  جهودها  تكرس  أن  نفسها  على  الجمعية  آلت  نضجهم،  عند  طيبة  ثمارا  جنى 
وأننا نتطلع  الحبيبة. خاصة  المقدمة لألطفال في بالدنا  الرعاية  أشكال  رفع ممستوى جميع  على 
إلى مواكبة الرؤية الوطنية 2030 التي من عناصرها األساسية توجيه اهتمام اكبر نحو تعليم وتربية 

األطفال. 
    وهذا التقرير الموجود بين يديكم يضم بين دفتيه ملخصا لما قامت به الجمعية من إنجازات 
معظم  تحقيق  من  وعونه  الل  بتوفيق  تمكنت  بأنها  تفخر  والجمعية   .2016 الماضي  العام  خالل 
ما تضمنته خطتها الخمسية األولى، فقد تمكنت من تكوين شبكة كبيرة وواسعة من المتطوعين 
والمتطوعات، وبنت عالقات متينة مع عدد من مؤسسات المجتمع ذات العالقة، واستطاعت أن تبني 
كادرا من القدرات البشرية المؤهلة تعمل بكفاءة واقتدار. كما قدمت عددا من البرامج والنشاطات 

التربوية والتثقيفية الناجحة، وقد اشتمل التقرير على وصف مفصل لكل ذلك. 
    كذلك تعتز جمعية رعاية الطفولة بأنها أشرفت على إعداد دليل إجرائي شامل لمراكز الطفولة 
المبكرة، يحتوي على جميع المواصفات العلمية والصحية والمعلومات االرشادية المطلوب توفرها 
في هذا النوع من المراكز، والهدف من الدليل أن يكون مرشدا نافعا للمستثمرين الراغبين في إنشاء 

مراكز للطفولة، وكذلك للعامالت في المراكز، والمشرفات الالتي يشرفن على تقييمها. 
   وتتجلى قيمة هذا الدليل في كونه أول دليل من نوعه يحتوي على معايير تقييم مستوى الجودة 
لدى  المعتمدة  العالمية  الجودة  المملكة، وهي معايير مبنية على معايير  الطفولة في  في مراكز 

منظمات الطفولة العالمية.
تبني  أن  أعوام،  يتجاوز خمسة  ال  الذي  رغم صغر سنها  استطاعت،  بأنها  الجمعية  تفخر     كذلك 
لها خبرات وكفاءات علمية متميزة في مجال الطفولة، بما يجعلها قادرة على تقديم االستشارات 
التربوية في هذا المجال، وتمثل ذلك بتقديمها خدمات استشارية لبعض المؤسسات الحكومية التي 

رغبت في االستفادة من خبراتها.     
   إن الجمعية وهي تنتقل من نجاح إلى آخر، مدينة بالفضل لل سبحانه ثم ألعضائها وداعميها 
الكرام، الذين لوال دعمهم ومساندتهم واسهاماتهم الثمينة ما استطاعت الجمعية أن تصل إلى ما 

وصلت إليه. 
بكرمهم  الذين غمروها  والمتطوعات  المتطوعين  لجميع  بامتنان عظيم  الجمعية تشعر  أن     كما 
والتقدير  الشكر  جزيل  جميعا  فلهم  النبيلة.  أهدافها  دعم  سبيل  في  ووقتهم  بعلمهم  متبرعين 

ونسأل الل أن يثيبهم خير الثواب وأن يحقق النفع بجهودهم المخلصة.

مجلس اإلدارة ..
،،

،،

45



المحتويات

عن الجمعية :1
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في  الطفولة  دعم  أجل  من  فردية؛  بجهود  2011م،   / 1٤32هـ  عام  في  الطفولة  رعاية  جمعّية  أنشئت 
ورسوم  التبرعات  قائمًة على  االجتماعّية،  الشؤون  وزارة  قبل  اعُتمدت من  و  السعودّية،  العربّية  المملكة 

العضوية،  و مقّدمًة خدماتها المتنّوعة في مجال رعاية الطفولة الممتّدة إلى سّن الثامنة عشرة.

أن ينعم جميع األطفال - دون أي تمييز- بنمّو صّحّي وسليم، في ظروف أسرّية وبيئّية 
مالئمة، تلّبي جميع احتياجات الطفولة.

الّرؤية:

تسعى الجمعّية أن تكون مرجعاً معرفّياً وداعماً أساسّياً الحتياجات الطفولة، وأن 
تربوّية  ورعاية  آمنة،  طفولة  تعزيز  أجل  من  الوعي؛  وزيادة  الوقاية  خدمات  توّفر 

سليمة, عبر الشراكات مع جميع الجهات المعنّية بالطفولة. 

الّرسالة:

1.  تكوين شبكة كبيرة وواسعة من المتطّوعين والمتطّوعات.
2.  تأسيس بيت خبرة ومرجعّية تربوّية في الطفولة. 

3.  بناء عالقات متينة مع مؤّسسات المجتمع ذات العالقة.
٤.  اإلسهام بشكل مباشر في تفعيل خّطة وطنّية لرعاية الطفولة.

5.  إنجاز عدد من دورات التدريب والتثقيف للوالدين والمهنّيين المتعاملين 
مع األطفال في المجاالت كافًة. 

األهداف:

عن الجمعية
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الشركاءالداعمون
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 منجزات الخّطة الخمسّية األولى )2011 - 2015  م (

تأسيس بيت خبرة ومرجعّية تربوّية في الطفولة . 1
الجمعّية  استشارات   من  المستفيدة  جهة 

في مجال الطفولة، منذ تأسيسها 14 

2014 2013

• مشروع تطوير رياض األطفال والحضانة 
التابعة لمدارس التطوير التربوّي في جامعة 

األميرة نورة بنت عبد الّرحمن.

• مشروع وزارة الشؤون االجتماعية لتدريب 
مشرفات مراكز ضيافة األطفال األهلّية في 

الرياض وجّدة.

2015

• مشروع إعداد وتدريب 
مشرفات مراكز ضيافة 

األطفال األهلّية بوزارة الشؤون 
االجتماعّية في الدّمام ,المدينة 

المنّورة, خميس مشيط.

• المشاركة في تحكيم 
وثيقة)إعداد المعايير النمائّية 

لمرحلة الطفولة المبّكرة في 
المملكة العربّية السعودّية, 

بعمر )3-6( سنوات، وبناء قدرات 
رياض األطفال(, للمشروع 

الوطنّي لشركة تطوير للخدمات 
التعليمّية.

• تقديم استشارات لعمادة 
خدمةالمجتمع والتعليم 

المستمّر بجامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن الخاّصة بدبلوم 

رعاية الطفولة, المقّدم من 
أكاديمية باريس بالسوربون.

  

• مشروع تطوير رياض األطفال والحضانة 
التابعة لمراكز التطوير التربوّي في جامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

• مشروع إعداد وتدريب مشرفات مراكز ضيافة 
األطفال األهلّية بوزارة الشؤون االجتماعّية في: 

الدّمام ,المدينة المنّورة, خميس مشيط.

• مشروع شركة تكامل لخدمات األعمال القابضة 
الخاّص بإنشاء أربعة مراكز للطفولة والمساند 

لدعم مشاريع وزارة العمل والتوظيف.

• تقديم تصّور لقسم العناية بشؤون المرأة 
العاملة في وزارة العمل، إلنشاء حضانة ألبناء 

منسوبي وزارة العمل ووضع اآللّيات والضوابط 
لها.

• تقديم استشارات لوزارة الخدمة المدنّية لدراسة 
واقع دور الحضانة في الجهات الحكومّية، 
ومناقشة التوصيات واآللّيات وفق اللوائح 

واإلجراءات.

• المشاركة في تحديد )المواصفات المطلوبة 
لمساعدة حاضنة األطفال ) مقّدمة الرعاية( منذ 

الوالدة إلى سّن 3 سنوات (المعتمدة من هيئة 
المقاييس السعودّية للمهارات sss التابعة 

لوزارة العمل .

• تقديم استشارات لبناء حضانة 
ألعضاء هيئة التدريس في 

الحّي السكنّي لجامعة األميرة 
نورة بنت عبد الّرحمن.

• تقديم استشارات لبناء مركز 
تدريب لمقّدمات الرعاية 

لألطفال ، منذ والدتهم، إلى سّن 
٤ سنوات، في جامعة األميرة 

نورة بنت عبد الّرحمن.
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بناء عالقات متينة مع مؤّسسات المجتمع ذات العالقة. ٣

اإلسهام في تفعيل خّطة وطنّية لرعاية الطفولة. ٤

مؤسسة 74

محافظة 38
منطقة إدارّية 13

في  األطفال  مع  المتعاملين  والمهنّيين  للوالدين  والتثقيف  التدريب  دورات  من  عدد  إنجاز 
مجاالت الطفولة:

أ- برنامج تثقيف األّم والطفل

٥

مشرفة46مدربة405أم6360

ب - الدورات التثقيفّية والتوعوّية

مدربة329

ج/ البرامج التي تستهدف المهنّيات المتعامالت مع األطفال )برنامج دعم وتطوير أداء مدّربات 
ومشرفات برنامج )تثقيف األّم والطفل(

حاضرة356 دورة12

شبكة كبيرة وواسعة من المتطّوعين والمتطّوعات. 2

591 متطّوًعا ومتطّوعة

قدرات بشرّية مؤّهلة تم 
بناءها داخل الجمعّية و 

خارجها

بيوت خبرة دولّية تم 8176
التواصل معها

4

التوّسع في البرامج، وتنفيذها في جميع مناطق المملكة.

مشروع إعداد وتدريب مشرفات مراكز ضيافة األطفال األهلّية:
طّبق عام 2014م

٦

محافظةمشرفة194 38
منطقة إدارّية 13
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متطّوًعا ومتطّوعة81

مؤسسات تم بناء 4
عالقة متينة معها

منطقة إدارية واحدة 1

مدربة35أم663

متطّوًعا ومتطّوعة33

مؤسسات تم بناء عالقة متينة معها7

منطقة إدارية واحدة 1

مدربة23أم518

البرامج4

الدورات التثقيفّية والتوعوّية

115مستفيدة

متطّوًعا ومتطّوعة68

جهة مستفيدة4

مؤسسات تم بناء 12
عالقة متينة معها

10منطقة إدارية واحدة

أم791

أ/ برنامج تثقيف األّم والطفل

مدربة44

منجزات  إنفوجرافيك 

األولى الخمسّية  الخّطة 

)2011 - 2015 م (

متطّوًعا ومتطّوعة155

جهة مستفيدة4

مؤسسات تم بناء عالقة متينة معها30

10منطقة إدارية

البرامج4

الدورات التثقيفّية والتوعوّية

115مستفيدة

الدروات6

برامج المهنّيات المتعامالت مع األطفال

245الحاضرات

متطّوًعا ومتطّوعة254

جهة مستفيدة8

مؤسسات تم بناء عالقة متينة معها21

مناطق إدارية 10

مدربة90أم2087

115مستفيدةالبرامج4

أم1638

أ/ برنامج تثقيف األّم والطفل

مشرفة16مدربة70

أ/ برنامج تثقيف األّم والطفل

أ/ برنامج تثقيف األّم والطفل

أ/ برنامج تثقيف األّم والطفل

الدورات التثقيفّية والتوعوّية

جهة مستفيدة4

جهة مستفيدة4
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تفعيل وسائل االّتصال الحديثة في دعم برامج الجمعّية وتثقيف المعنّيين بالّطفولة من أفراد 
المجتمع

٧

20112012

2269

عدد زيارات الموقع
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25500
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2502
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1

2

20112012

0

زّوار الصفحة

2476

20132014

1330217366

2014

17290

٣

20112012

0

المتابعون

61

20132014
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2014
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25055
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إنجازات الجمعّية لعام 2016 م
في أرقام

36233
مشاريع

برنامج تثقيف
األم والطفل

ساعة 
تطوعّية 

25 كتّيًبا25 أسبوًعا

8 قصص الّتنفيذ في 38 
محافظة ومدينة

٤ لقاءات 
تعريفّية 
بالبرنامج 

10٤8 حزمة 
تدريبّية

1527 مستفيدة

7019
مشرفة

قامت بالزيارة
مدّربة تم 

اإلشراف عليها
زيارة

مستفيدة4117 مدّربات203دورات ساعة تدريبية

برامج التثقيف والتوعية المجتمعّية

زائًرا7476 معارض

المعرض

317108
مدّربة عضًوا عاماًل

7168
متطوًعا مشرفة

 أسرة الجمعّية 

108
منتسب

7
أعضاء للغد

5
برامج

54

وسائل االّتصال الحديثة 

متابًعا

صورة

متابًعا
3,531

524
15,640

زائًرا للصفحة
17,171

مشاهدة
25,186

صورة
9
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برامج الجمعّية
أنشئت جمعّية رعاية الّطفولة في وطن ساٍع للّتطّور الّدائم، صاغ رؤيته لعام 2030 م،وفق لبناٍت أساسّية 
قامت بها مؤّسسات المجتمع و أفراده، ليستمّروا في البناء و الّرفعة، واصلين لتحقيق تلك الّرؤية الّسامية 
بكّل ما تحمله من مضامين ماّدّية و معنوّية، في مستقبٍل مبّشٍر و واعد ، جعلته الّرؤية نصب عينيها، 

كما وضعته جمعّيتنا مرتكزها في أطفال اليوم، ُبناة الغد.
و ضمن ) مجتمٍع حيوّي (، نّصت رؤية الوطن على بنٍد أساس من بنودنا، هو: 

 

سنعمل على مساعدة أولياء األمور في بناء شخصّيات أطفالهم و مواهبهم، حّتى يكونوا عناصر فاعلة 
في بناء مجتمعهم(

و كذلك :

)... و سنشّجع األسر على تبّني ثقافة الّتخطيط بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة لها، و بما يمّكنها من 
توفير احتياجات أبنائها، و العناية بهم على أكمل وجه(.

و هذا ما كّون عصب الجمعّية و محور ارتكازها، في العناية باألّم و الّطفل، منتًجا محور ارتكازهاو 
 برنامجها الّرئيس المتمّثل في:

) تثقيف األّم و الّطفل (.
بل هو ما أنشأ البرامج الّتالية الّداعمة لذلك، مّما سُيعرض في هذا الفصل.

نهتّم بأسرنا
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البرامج
أواًل : محور ارتكاز الجمعّية »برنامج تثقيف األّم والطفل«.

ثانيـًا:  برنامج دعم وتطوير أداء مدّربات ومشرفات )تثقيف األّم و الطفل(.

ثالثًا:  برنامج الوالدّية الفّعالة لليافعين.

رابعًا:  برامج التثقيف والتوعية المجتمعّية المباشرة.

خامسًا:  برنامج الرضاعة الطبيعّية بالتعاون مع وزارة الصّحة.
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أواًل:  محور االرتكاز
»برنامج تثقيف األّم والطفل«

برنامج موّجه لألّمهات والمعنّيات بالتربية وتقديم الرعاية للطفل، مابين )3-9( سنوات, يطّبق على مدار 
)25( أسبوعاً, مّرة واحدة أسبوعيًّا،و ُيقّدم مّجاًنا 

يتكّون البرنامج من جزأين منفصلين: 

1.  الجزء األّول : برنامج دعم األّم، الهادف إلى دعم األّمهات والمعنّيات بتقديم الرعاية للطفل،    
على  والمحافظة  األخطار,  من  وحمايتهم  األطفال,  مع  التربوّي  والتفاعل  والتواصل  التربية  في    

صّحتهم, ويشمل موضوعات لتربية األطفال مابين )3-9( سنوات.   

2. الجزء الثاني : برنامج الّتدريب المعرفّي، الهادف إلى إكساب الطفل المهارات األساسّية     
الخامسة، حيث يتدّربن  الالتي لديهّن أطفال في سّن  للتعّلم، ويقتصر تطبيقه على األّمهات    
هذه  في  يحتاجها  التي  األساسّية  المعرفّية  المهارات  الطفل  إلكساب  األساليب  أفضل  على    

المرحلة،ويعّد من البرامج التعويضّية لألطفال اّلذين لم يلتحقوا برياض األطفال.  

شروط االلتحاق ببرنامج تثقيف األّم والطفل:

1.  أن يكون لدى األّم أو المعنّية برعاية الطفل أطفال ما بين )3-9( سنوات, ويكون القبول   
بناًء على أعمار األطفال، وفق ما يلي:

•  األولوّية لمن لديها طفل عمره خمس سنوات.  
•  ثّم من لديها طفل بين )3-6( سنوات.  

•  ثّم من لديها طفل ما بين)7-9( سنوات.  

2.  أن تكون األّم قادرة على القراءة والكتابة.
•  ينتفي هذا الشرط بوجود من يساعدها في القراءة و الكتابة.  

3.  االلتزام بالحضور في المواعيد المحّددة،  من بداية الّلقاء إلى نهايته, لمّدة 25 أسبوًعا.
الغياب يتجاوز  ال  بحيث  البرنامج،  مّدة  من   %  80 عن  اليقّل  بما  اللقاءات  بحضور  االلتزام   .4 

  )4( لقاءات.

احتياجات برنامج تثقيف األّم والطفل:
تماشياً مع أهداف جمعية رعاية الطفولة بمجانّية توعية األّم و تثقيفها, فإّن الجمعّية توّفر جميع ما 

يخدم البرنامج, شاماًل ما يلي:

أواًل: برنامج دعم األّم:
1.   توفير موقع التدريب.  

2.   اختيار المدّربة و تأهيلها.  
3.   توفير مشرفة لمتابعة جودة البرنامج.  

٤.   ملّخصات جلسات البرنامج لكّل متدّربة.  

ثانيًا: برنامج التدريب المعرفّي:
التي تسبق دخوله  األساسّية  المهارات  تنمية  الطفل بعمر خمس سنوات، على  لتدريب  الالزمة  األدوات 

المدرسة, وهي كالتالي:
أ.    كتّيبات برنامج التدريب المعرفّي، وتحتوي على )25( كتّيًبا.  

ب.  )8( قصص.  
مّما ُأعّد مالئًما للبيئة العربّية، و ذلك في عام 201٤م.  

1.  حقيبة تحوي مقلمة بها مواّد وأدوات )ألوان خشبّية، قلم رصاص، ممحاة، مبراة، مقّص،     
صمغ، مسطرة، أشكال هندسّية( لكّل طفل بعمر)5( سنوات.   

 
وّفرت الجمعّية جميع المطبوعات والمواّد الالزمة لتطبيق التدريب المعرفّي على األطفال بعمر خمس 

سنوات لجميع الجهات المشاركة.

أعداد الحزم المقدَّمة للتدريب المعرفّي :

العدد الجهة

)722( حزمة تدريبّية وزارة العمل والتنمية االجتماعّية

)160( حزمة تدريبّية وزارة التعليم

)150( حزمة تدريبّية جمعّية الملك عبدالعزيز )عون(

)16( حزمة تدريبّية جمعّية النهضة النسائّية

)1.0٤8( حزمة تدريبّية المجموع الكلّي للحزم
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إضافًة إلى توفير خدمات دعم لألّمهات ليتمّكّن  من االنضمام لبرنامج )تثقيف األّم والطفل( بالشكل 
التالي:

1.   جليسة أطفال لكّل  مجموعة من  األّمهات، في حال حاجتهّن لالهتمام بأطفالهّن، خالل    
فترة التحاقهّن بالبرنامج.

2.   توفير دليل إرشادي للجليسة، يهدف إلى االلتزام باإلرشادات التربوّية الخاّصة بالتعامل مع   
األطفال، وتنظيم البيئة بما يضمن سالمتهم.

3.   حقيبة تحتوي على أدوات وألعاب وقصص مالئمة نمائّياً لألطفال. 
إّن إيمان الجمعّية برسالتها في هذا البرنامج، و أهّمّية تثقيف األّم و الّطفل، جعلها تحّث    
األّمهات على االلتحاق به، و توّسع نطاقه في مناطق المملكة، متحّملًة مّجانّيته، بتكلفة قدرها   

3000 آالف ريال عن كّل متدّربة.

اللقاءات التعريفّية لبرنامج تثقيف األّم والطفل:

, وتبًعا لذلك أقيمت  بالبرنامج  والهدف منه ونشر رسالته ومّجانّيته  الجمعّية بزيارات  للتعريف  تقوم 
الّزيارات التالية:

التاريخ الفئة المستهدفة

2٤ مارس 2016م أّمهات مدارس علوم الرياض
1

16 أكتوبر 2016م مدارس غراس األخالق

15 ديسمبر 2016م الروضة التاسعة بسكن الخارجّية
2

27 سبتمبر 2016م مدارس الرياض )قسم رياض األطفال(

133 المجموع الكّلّي لعدد األّمهات

تطوير برنامج تثقيف األّم والطفل :
إلحاًقا بمحور ارتكاز الجمعّية، و برنامجها األساس، كان ال بّد من برامج داعمة و مطّورة، 
و لهذا ُوضعت خّطة للّتطوير، تضّمنت تحديث دليل المدّربة،و ذلك بترجمة الّنسخة 
العمل  للعربّية،ثّم  اإلنجليزّية  الّلغة  من  للمدّربات،  الموّجه  األّم،  دعم  لدليل  المحّدثة 
السعودّية من قبل فريق استشارّي ،حيث سيكتمل عام2017م  للبيئة  على مواءمتها 

- بإذن اهلل - .
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شركاء الجمعّية في تطبيق البرنامج :

إّن من أهداف الجمعّية التوّسع في تطبيق البرنامج بالشراكة مع الجهات ذات العالقة, و الّتركيز على 

الجودة التي تحّقق األهداف المرجّوة من خالل جذب أكبر شريحة مستهدفة ممكنة؛ لذا قامت الجمعّية 

وشركاؤها في تدريب األّمهات في عشر مناطق إدارّية, موّضحة في الجدول التالي: تقوم الجمعّية بزيارات  

للتعريف بالبرنامج  والهدف منه ونشر رسالته ومّجانّيته , وتبًعا لذلك أقيمت الّزيارات التالية:

 العدد
 الكّلّي

لألّمهات

 العدد الكّلّي
 ألّمهات
 التدريب
المعرفّي

الموقع التدريبي  المدينة/
المحافظة الشركاء  المنطقة

اإلدارّية

13 - وحدة الخدمات

الدرعّية

منطقة 
الرياض

20 3 القاعة النسائّية

10 2 مركز التنمية

20 - مركز التنمية االجتماعّية

21 - روضة أّم إبراهيم الخراشي طويق
26 5 االبتدائّية 33 الخرج
33 13 المدرسة االبتدائّية العاشرة الدلم
1٤ 5 مركز التنمية االجتماعّية شقراء
1٤ 2 الجمعّية الخيرّية مرات
50 18 مركز التنمية االجتماعّية

روضة سدير
23 12 مركز التنمية االجتماعّية

31 22 مركز التنمية االجتماعّية
األفالج

23 13 مركز التنمية االجتماعّية

3٤ ٦ مركز التنمية االجتماعّية وادي الدواسر
31 5 أّم النجباء لتحفيظ القرآن

الرياض

39 5 مركز التنمية األسرّية

27 13 روضة الزهور التابعة للجنة 
االجتماعّية

19 11 مركز طويق للتنمية األسرّية

23 12 دارالفتاة التابع للجنة االجتماعّية

21 10 مركز التنمية األسرّية

7 7 مركز التنمية االجتماعّية

 العدد
 الكّلّي

لألّمهات

 العدد الكّلّي
 ألّمهات
 التدريب
المعرفّي

الموقع التدريبي  المدينة/
المحافظة الشركاء  المنطقة

اإلدارّية

11 8 إدارة التدريب التربويّ

الرياض الرياض

17 9 مركز تحفيظ القرآن بالرفيعة

16 5 مكتب اإلشراف النسائّي

18 2 جامعة الملك سعود

23 7 مركز إفادة لمتالزمة داون

20 1 نادي الحّي

15 11 مدارس الرياض

13 ٤ جامعة دار العلوم

15 -
جمعّية النهضة

16 -

2٨ 1٦ مركز تدريب معّلمات رياض 
األطفال نادي تواصل

الدّمام

المنطقة 
الشرقّية

12 ٤ االبتدائّية 56

٤7 13 مركز الحّي المتعّلم

1٤ 6 نادي الحّي في الثانوّية 13 الهفوف

٤8 11 مركز بهجة الطفولة األهلّية الجبيل

11 - مدارس جواثا األهلّية األحساء

30 15 إدارة رياض األطفال

جّدة

منطقة مّكة 
المكّرمة

21 8 الروضة العاشرة

13 6 الروضة الحادية عشرة

20 10 الروضة األولى

مّكة
6٤ 7

الروضة السادسة
نادي الحّي في االبتدائّية 101

اللجنة النسائية

2٤ 8
نادي الحي في االبتدائية ٤9
نادي الحي في االبتدائية 28

الروضة 12
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 العدد
 الكّلّي

لألّمهات

 العدد الكّلّي
 ألّمهات
 التدريب
المعرفّي

الموقع التدريبي  المدينة/
المحافظة الشركاء  المنطقة

اإلدارّية

2٤ ٧ مركز التنمية االجتماعّية

المدينة المنّورة
منطقة 
المدينة 
المنّورة

12 ٨

17 1٤

38 6 مركز التنمية االجتماعّية عنيزة

 منطقة 
القصيم

40 5 بريدة
22 8 جمعّية الملك عبدالعزيز 

)عون( 22بريدة 8

1٤ 3

26 5 ابتدائّية المنح أبها

منطقة 
عسير

21 6 الثانوّية 19 بالرصراص خميس مشيط

15 11
مركز التنمية االجتماعّية خميس مشيط

15 8

23 8
مركز التنمية االجتماعّية ظبياء

منطقة 
جازان

25 8

25 - مركز التدريب التربوّي أبو عريش

22 6 روضة األطفال النموذجّية
رفحاء

الحدود 
18الشمالّية ٧ المدرسة االبتدائّية 19 عرعر

20 9 نادي الحّي التابع لالبتدائّية 
السادسة

حائل
منطقة 

21حائل 10 نادي الحّي التابع للمتوّسطة 19

23 11 مركز التنمية االجتماعّية
القرّيات

منطقة 
الجوف

1550 569 ٥٩ المجموع الكّلّي

منطقة
الرياض

10محافظات

أم 663

محافظات 4

أم 256

منطقة
الشرقية

منطقة
مكة

المكرمة

محافظات 3

أم 188

أم 53

منطقة
المدينة 
المنّورة

منطقة
القصيم

محافظتان 2

أم 136

منطقة
عسير

محافظتان 2

أم 77

الحدود 
الشمالّية

محافظتان 2

أم 40

منطقة
جازان

محافظتان 2

أم 73

منطقة
حائل

محافظة
واحدة 1

أم 41

منطقة
أمالجوف 23

محافظة
واحدة 1

محافظة
واحدة 1
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ثانيًا:  برنامج دعم وتطوير أداء 
مشرفات ومدّربات

»برنامج تثقيف األّم والطفل«

وتطويًرا   متابعة  يتطّلب  مّما  البرنامج,  تنفيذ  جودة  على  المحافظة  إلى  الطفولة  رعاية  جمعّية  تسعى 
مستمّرين للقائمات عليه، و هذا ما تمّثل في إعداد برنامج )دعم وتطوير مدّربات ومشرفات تثقيف األّم 

والطفل(.
يشمل برنامج الدعم والتطوير مايلي:

1.     تخصيص فريق عمل يتوّلى متابعة تنفيذ البرنامج.
2.    التنسيق المستمّر مع جميع الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج )الجهات الحكومّية،    

الجامعات، مؤّسسات المجتمع المدنّي(.
3.    ورش عمل تهدف لدعم أداء المشرفات: مثل )لي حّق(

٤.   زيارات  إشرافّية لمتابعة أداء مدّربات األّمهات.
أ.     الزيارات اإلشرافّية األولى:

مشرفات
16

مدّربة
56

ب.  الزيارات اإلشرافّية الثانية:

مشرفات
14

مدّربة
35

قياس أثر التدريب خالل العام الماضي من خالل تحليل استمارات 
)كنُت فأصبحت(:

إّن نجاح أّي برنامج و استمرارّيته مرهونان بقياس أثره وفق معايير تحكيٍم 
دقيقة، و لذلك كان ) قياس األداء( من ثوابت رؤية المملكة الّتطويرّية لعام 
اقتراب  فعند  برامجها،  و  الجمعّية  خطط  تحكيم  أسس  من  كان  كما   ،2030
االنتهاء من تنفيذ برنامج )تثقيف األّم والطفل( كّل عام, تقوم جمعّية رعاية 
الطفولة بتوزيع استمارات »كنت فأصبحت« على جميع األّمهات الملتحقات  
تجاربهّن  وتوثيق  أسرهّن,  أفراد  وعلى  عليهّن,  أثره  مدى  على  للوقوف  به, 
الواقعّية، وفي هذا العام -وهو العام السادس على الّتوالي لتنفيذ البرنامج - 
توّلت جمعّية رعاية الطفولة إعداد و توزيع االستمارات البالغ عددها )1086( 
استمارة، من خالل )71( مدّربة في البرنامج ، في جميع مناطق المملكة, ويجري 
العمل على  تحليل نتائج االستمارات ، لطباعتها في كتّيب )كنت فأصبحت( 
للعام الخامس، مّما يشّكل للجمعّية معايير واضحة في االستمرار و الّتطوير. 
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جـ.  اجتماعات لمناقشة المشرفات في آلّية سير عملهّن مع المدّربات.

االجتماع األول

13
االجتماع الثاني

12

ثالثًا:  برنامج الوالدّية الفّعالة 
لليافعين 

انطالقاً من رؤية الجمعّية ، وبناًء على أهدافها، بأن يحصل جميع األطفال على رعاية تربوّية سليمة، وأن 
تتوافر بيئة أسرّية واجتماعّية صّحّية، تساند النمّو البدنّي والنفسّي السليم للطفل، وتدعم شعوره باالنتماء 
إلى أسرته ووطنه، ولدت فكرة الشراكة مع مراكز عالمّية للتدريب، لتدريب عدد من المدّربات ، و مجموعة 

من اليافعين على مهارات  الفاعلّية.
 

مع  الوالدّية،  مهارات  على  يرّكز  حيث  الممّيزة،  البرامج  من  لليافعين(  الفّعالة  )الوالدّية  برنامج  ويعّد 
فاعلّية تطبيق هذه المهارات على اليافعين.

الهدف العاّم للبرنامج:
تطوير قدرة الشباب و تنميتها، من خالل بناء شخصّية مسؤولة، وقيادّية في حّل المشكالت، ومبدعة في 

الفكر، وقادرة على العمل مع اآلخرين،مع رسم خّطة لمستقبلهم.

الفئة المستهدفة: 
1.  المدّربات

2.  المرشدات،المتطّوعات.
3.  اليافعون من عمر 13إلى 18 سنة. 

و من المالحظ قلة عدد الّزيارات اإلشرافّية الّثانية عن األولى، حيث ُيعزى ذلك إلى ثالثة أسباب، هي:
1- تطّور مستويات بعض المدّربات،  إلى مشرفات.

2- تمّكن بعض المدّربات و عدم حاجتهّن لزيارة إشرافّية ثانية.
3- تخلخل الوضع األمنّي في الحّدالجنوبّي.
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رابعًا:  برنامج الرضاعة الطبيعّية 
بالتعاون مع وزارة الصّحة

تعّد الّرضاعة الّطبيعّية حصًنا آمًنا للّطفل، موّطًدا عالقته بأّمه، و واقًيا له من كّل ما يحيط به من ملّوثاٍت 
الوالدين  أوجبها اإلسالم على  التي  الّطفل  الّسليم، كما تشّكل أهّم حقوق  نمّوه  أساًسا في  و  أمراض،  و 
والمجتمع، كما وردت في االتفاقّية الدولّية لحقوق الطفل اّلتي صدرت من األمم المتحدة عام 1989م، 
وصادقت عليها المملكة العربّية السعودّية عام 1996م، حيث تنّص على حّق الطفل في رضاعة طبيعّية، 

تضمن نمّوه الغذائّي السليم، وشعوره العاطفي المهّم في أحضان أّمه.
تشجيع  برنامَج  الصّحة  بوزارة  للتغذية  العاّمة  اإلدارَة  الطفولة  رعاية  جمعّيُة  المنطلق،شاركت  هذا  من 
ذات  باألمراض  اإلصابة  نسب  بتخفيض  المتعّلقة  الوقائّية  البرامج  من  يعّد  اّلذي  الطبيعّية،  الرضاعة 
التكاليف  وخفض  العاّمة،  الصّحة  تحسين  على  وينعكس  واألّمهات،  األطفال  عند  بالتغذية  العالقة 

الماّدّية للرعاية الصّحّية.

الهدف العاّم للبرنامج :
زيادة وعي األّمهات بالتغذية السليمة للطفل، من خالل الرضاعة الطبيعّية والتغذية التكميلّية المفيدة 

، وتدريب كوادر مؤّهلة لنشر المعرفة وتقديم المشورة. 

الفئة المستهدفة : 
•  توعية المجتمع بأهّمّية الرضاعة الطبيعّية، عن طريق ورش العمل والدورات التدريبّية.

•  تدريب مدّربات لتقديم ورش العمل، والمشورة لألّمهات.
الجهات  من  اإليجابّية  والمبادرات  الفّعال  التواصل  خالل  من   ، الطبيعّية  الرضاعة  ممارسات  دعم    •

المشاركة في تشجيع الرضاعة الطبيعّية.
تضمن  الطبيعّية،  بالرضاعة  خاّصة  لتجهيزأماكن  واجتماعّية،  طّبّية  مؤّسسات  مع  شراكات  عقد   •

الخصوصّية لألّم المرضع.
•  إعداد ركن متنّقل لدعم الرضاعة الطبيعّية، مزّود بمقاطع مرئّية وأدوات ووسائل توضيح.

•  تفعيل اليوم العالمّي للرضاعة الطبيعّية ،بين 1-7 أغسطس. 
•  إنشاء خّط مّجانّي لتقديم المشورة العلمّية والمساندة المعنوّية، وإرسال معلومات عبر الرسائل النّصّية. 

الفئة المستهدفة : 
1.  األّمهات.

2.  الفتيات المقبالت على الزواج.
3.  المدّربات المتطّوعات. 

المخَرجات : 
1.   استشعار األّم بأهّمّية الرضاعة الطبيعّية، لها ولطفلها.

2.   إتقان أفضل األساليب للرضاعة الطبيعّية ووضعّيات اإلرضاع المناسبة لألّم والطفل. 
3.    االسترشاد بدليل إرشادّي عن الّرضاعة الطبيعّية، وفق منهج مرتكز على البراهين العلمّية.

الخدمات المقّدمة لألّمهات:
1.    مكان مستقّل ،خاّص بالرضاعة، في الحضانة الخاّصة بمكان العمل.

2.    تفعيل ساعة رضاعة مخّصصة لألّمهات الالتي لديهّن مواليد ، إلى عمرسنتين.
3.   مكان خاّص بالرضاعة الطبيعّية، في األماكن العاّمة، مجّهز بمستلزماتها، و ضامن للراحة    

والخصوصّية.
في وخبراء  مستشارين  مع  التواصل  و  مؤّهلة،  كوادر  تدريب  خالل  من  والمشورة  المساندة    .٤ 

 الرضاعة الطبيعّية.

المنجزات :
1.    حضور ورشة عمل )التعامل مع مشكالت الثدي عند األّم( في مستشفى )المشاري( الطّبّي.

2.    حضور عرض تثقيفّي داعم لألّمهات، من قبل وزارة الصّحة.
3.    حلقة نقاش برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، في جمعّية رعاية الطفولة لدعم المبادرات،  

وتحديد أدوار الجهات المشاركة.
العمل،عن  في  الطبيعّية  للرضاعة  مناسبة  بيئة  توفير  إلى  الحاجة  مدى  لقياس  الرأي  استطالع    .٤ 

طريق إعداد استبانة إلكترونّية، ونشرها عن طريق برامج التواصل االجتماعّي، من قبل الجمعّية.
مراكز  في  الرضاعة  بأهّمّية  تعريفّي  ركن  عرض  و  الطبيعّية،  للرضاعة  العالمّي  اليوم  تفعيل    .5 

الرعاية األّولّية في الربوة، و جامعة الملك سعود.

حلقة نقاش برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعّية
أقامت الجمعّية حلقة نقاش خاّصة  ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية في 2٤ نوفمبر2016م, على شرف 
صاحبة السمّو األميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرم صاحب السمّو الملكّي أميرمنطقة الرياض، وبحضور 

عدد من الشخصّيات و ممّثلين المؤّسسات :
-    مساعد الشؤون التعليمّية في وزارة الّتعليم، بمنطقة الرياض.

-    مديرة إدارة رياض األطفال في وزارة الّتعليم، بمنطقة الرياض. 
-    وزارة العمل والتنمية االجتماعّية.

-    رئيسة مجلس إدارة جمعّية كيل لمكافحة السمنة.
-    المدير العاّم لمركز المملكة التجارّي.

-  المشرف على برنامَجي الترّصد التغذوّي وتشجيع الرضاعة الطبيعّية في اإلدارة العاّمة للتغذية.
-    أمانة منطقة الرياض.

-    عضو مجموعة الدعم المجتمعّي في وزارة العمل والتنمية االجتماعّية.
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هدف االجتماع إلى : 
-    العمل على جعل الرياض مدينة صديقة للطفل بدعم الرضاعة الطبيعّية.

منّظمة  قبل  من  المعَتَمدة  الطبيعّية  الرضاعة  برنامج  من  العاشرة  الخطوة  تحقيق  سبل  مناقشة    - 
الصّحة العالمّية ومنّظمة اليونيسيف، العتماد مستشفى صديق الطفل، و تأسيس مجموعات    

لمساندة الرضاعة في المجتمع، لتحويل األّمهات إليها، للمساندة بعد الخروج من المستشفى.

نتائج االجتماع :
1.   دعم تطبيق الخطوة العاشرة ،اّلتي تنّص على : (تأسيس مجموعات لمساندة الرضاعة في المجتمع، 

لتحويل األّمهات
إليها،للمساندة بعد الخروج من المستشفى) من قبل الجهات المشاركة، كلٌّ حسب تخّصصه .

2.    تقوم جمعّية رعاية الطفولة بدور ضابط اّتصال بين جميع الجهات المشاركة، و أنشطة برنامج تشجيع 
الرضاعة الطبيعّية بوزارة الصّحة .

3.    العمل على دراسة إمكان تخصيص مكان للرضاعة الطبيعّية، في المرافق التابعة للجهات المشاركة.
٤.   تفعيل دعم الرضاعة الطبيعّية في الجهات المشاركة، حسب مهاّم العمل و قوانينه لديها.

خامسًا:  برامج التثقيف والتوعية 
المجتمعّية المباشرة

1.    الدورات التدريبّية
منذ تأسيس الجمعّية، جعلت نصب عينيها تثقيف المجتمع و توعيته بأهّمّية مرحلة الّطفولة، و حقوق 
الّطفل، و أسس الّتعامل معه، و أرست ذلك أساًسا في دوراتها الّتدريبّية العاّمة، اّلتي تقّدمها مدّربات 

خبيرات، و ضمن هذا المسار  أقيمت الّدورات الّتالية خالل العام 2016م:
1(    الدورات التي تستهدف األسرة :

الدورات التثقيفّية 
والتوعوّية

برنامج دقيقةالمعرض المنتّقل
من فضلك

عدد
المستفيدات  الموقع  عدد

الساعات
عدد

الّدورات
 مّدة

التدريب
 الهدف العاّم من

البرنامج مقّدمة البرنامج الدورة

77 جامعة دار 
العلوم

 18
ساعة

3 يومان تحويل حقوق 
الطفل إلى 
واقع في 

الحياة اليومّية، 
وتعليم 
األطفال 
المسؤولّية

 د.هند الخليفة/ -
 أستاذ مساعد في

.جامعة الملك سعود
 د. وفاء السبيل/ أستاذ -
 مساعد في قسم األدب
 بجامعة اإلمام محّمد
بن سعود اإلسالمّية

لي حّق

3٤ المشاركة 
بمعرض 
الكتاب 

في مركز 
الرياض 
الدولّي 

للمؤتمرات 
والمعارض

ساعتان 1 يوم 
واحد

التعريف 
بأسس 

التعامل مع 
األطفال

د. إبتسام يس / أستاذ 
مساعد في جامعة 

األمير محّمد بن فهد, 
كلّية التربية.

التعامل 
مع الطفل 
في مرحلة 

الطفولة 
المبّكرة

117 المجموع الكّلّي
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2.    المعرض المتنّقل للتوعية بأهّمّية مرحلة الطفولة المبّكرة
تماشياً مع أهداف الجمعية في توعية األسرة ومقّدمي الرعاية للطفل بأهّمية مرحلة الطفولة، استحدثت 
الوالدة إلى سّن ثماني سنوات(، مراعيًة  المبّكرة )من  الطفولة  المنتّقل، لترسيخ أهّمّية مرحلة  المعرض 
الجهات  من  يرغب  لمن  واألنشطة  والفعالّيات  المعارض  في  لعرضه  وتركيبه،  ونقله  إعداده  سهولة 

الحكومّية والخاّصة وغير الربحّية، مّجاناً ،و دون مقابل.

الهدف :
تثقيف وتوعية األسرة ومقّدمي الرعاية بأهّمّية مرحلة الطفولة المبّكرة.

المعارض اّلتي شاركت فيها الجمعّية:

عدد
المستفيدات  مّدة التدريب الهدف العاّم من البرنامج مقّدمة البرنامج م

36 مستشفى الملك عبدالل 
التخّصصي لألطفال

يوم الثالثاء 26 
يناير2016م

 معرض الجمعّيات
الخيرّية 1

100 جامعة الملك سعود الثالثاء - الخميس
1-3 مارس 2016م

مؤتمر الّلعب
2

100 فندق )ريتزكارلتون( السبت-اإلثنين
21-23 مايو2016م

معرض النخبة الثاني
3

20 عالم جمولي الثالثاء 2أغسطس 
2016م

عالم جمولي
٤

100 مركز الملك فهد 
الثقافّي

الخميس-السبت
3-5نوفمبر2016م

مهرجان مسرح الطفل
5

20 فندق )ريتز كارلتون( األربعاء-الخميس
30نوفمبر- 

1ديسمبر2016م

المؤتمر الحادي عشر 
للجمعّية العربّية لطّب 

األسنان
6

100 حديقة )مشارف هيلز( الخميس-السبت
29-31ديسمبر

طلعة شتوّية
7

476 المجموع الكلّي
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2.   برنامج دقيقة من فضلك
مشروع تثقيفّي توعوّي يبّث على قناة الجمعّية في )يوتيوب( )ChildCareKSA(، بعنوان »دقيقة من 
فضلك«، يقّدم إجابات وافية من مختّصين بالطفولة على العديد من األسئلة الملّحة لدى أولياء األمور,  
وقد حرصت الجمعّية على اختيار نخبة من الضيوف المهتّمين والعاملين في مجال الطفولة، من أطّباء 

وتربوّيين، على مستوى عاٍل من الخبرة المهنّية. 

الهدف :
تزويد المعنّيين بتربية األطفال بأفضل الممارسات المالئمة نمائّياً لهم.

مشاهدة
4.757

حلقة
مصّورة

62
حلقات
منشورة

9

عدد الحلقات االختصاص المستشارة م

3 استشارّية طّب األطفال واألمراض 
المعدية

الدكتورة / مها بنت  عبدالل  
المنيف 1

5 مستشارة تربوّية في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن

الدكتورة / سهام  بنت  
عبدالرحمن  الصويغ 2

1 المشرفة على برنامج الترّصد 
التغذوّي  والرضاعة الطبيعّية 

في اإلدارة العامة للتغذية بوزارة 
الّصّحة

األستاذة / البندري بنت  
عبدالرحمن أبو نّيان

3

9 المجموع الكّلّي

مشاريع الجمعّية
أواًل:  مشروع تدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة الحضانة )الّلبنات األولى(

ثانيًا: دليل مراكز الطفولة المبّكرة من الوالدة إلى )6( سنوات.

ثالثًا:  االستشارات التربوّية.
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أّواًل:  مشروع تدريب مقّدمات الرعاية لمرحلة الحضانة » الّلبنات األولى «

توّلت الجمعّية تنفيذ مشروع تدريب مقّدمات الرعاية لألطفال »من الوالدة إلى 3 سنوات«,  
وذلك لندرة البرامج باللغة العربّية، والحاجة الماّسة لها. حيث يجري العمل على إعداد 

البرنامج.

الهدف من المشروع :
تدريب مقّدمات الرعاية لألطفال في دور الحضانة.

ثانيًا:  دليل مراكز الطفولة المبّكرة »من الوالدة إلى )6( سنوات «

يقوم فريق مشاريع الطفولة في الجمعّية بإعداد دليل مراكز الطفولة المبّكرة، من الوالدة إلى )6( 
سنوات, المعتمد على أهّم المراجع العالمّية وأحدثها، حيث شارَف العمل على االنتهاء، للّظهور بحّلته 

الّنهائّية.

الهدف من الدليل:
إنشاء أداة لتشخيص مراكز الطفولة المبّكرة و متابعتها و تطويرها, و تضمين قوائم تفّقدّية دقيقة، 

لتوحيد الرؤية اإلشرافّية، وعملّية التقويم، وفق منظور علمّي وموضوعّي بحت.

ثالثًا:   االستشارات التربوّية

الهدف من الدليل: نشر  المعرفة، وتقديم الدعم العلمّي للمهتّمين بمجال الطفولة.

أ.    استشارات لبناء حضانة نموذجّية مع وكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل في جامعة األميرة نورة بنت 
عبد الّرحمن: 

-    تزويد وكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل بمعايير وضوابط لبناء الحضانات.  
-    اإلشراف على مخّططات بناء الحضانة.  

-    زيارات ميدانّية للموقع.  
ب.    استشارات لبناء مركز تدريب مع وكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل في جامعة األميرة نورة بنت 

عبد الّرحمن: 

وّفرت الجمعية المعايير والضوابط لوكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل، بالتنسيق مع القائمين 
على دبلوم أكاديمّية باريس- السوربون.

أ.    استشارات لعمادة خدمةالمجتمع والتعليم المستمر ّ،لدبلوم رعاية الطفولة، المقّدم من أكاديمّية 
باريس بالسوربون في جامعة األميرة نورة بنت عبد الّرحمن.

ب.  استشارة لبناء حضانة في شركة تكامل القابضة التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعّية.
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توظيف وسائل االتصال الحديثة في 
دعم برامج الجمعّية و مشاريعها 

لما لدور  وسائل االتصال الحديثة من أهّمّية في الّتوعية و الّتثقيف، فقد فّعلت الجمعّية مواقع وشبكات 
للتواصل االجتماعي ، هادفًة إلى:

•    التوعية بأهّمّية مرحلة الطفولة.  
•    التوعية بأهّمّية تلبية حاجات مرحلة الطفولة.  

•    إْطالع جميع شرائح المجتمع على ما تقّدمه الجمعّية من برامج تدريبّية وأنشطة، لالستفادة     
منها.  

www.childcare.org.sa

زيارة73544

@childcare KSA  

زيارة15.940

childcare KSA  

زيارة17.171

@childcare KSA  

متابًعا3.531

2016 م

صورة524

@childcare KSA  

متابًعا25,186

صورة231

المؤتمرات والندوات وورش العمل 
واللقاءات التربوّية

تسعى جمعّية رعاية الّطفولة لمشاركة ما يسهم بتحقيق رؤيتها على الّصعيد العاّم،و  يدعم جهودها، و 
يثري مسيرتها، و بهذا الّتوّجه، كانت مشاركاتها الّتالية لعام 2016م:

أّيام،   )3( التعليم لمدة  المشاركة بحضور مؤتمر االستثمار في وزارة 
المؤتمر  في  العمل  ورشات  وتضّمنت  2016م،  أبريل   1٤ 12إلى  من 
عّدة مواضيع، منها: ) »حضن« إلعداد الحاضنات لرياض األطفال, 
حلول  في  االستثمار  التوّحد,  أطفال  لخدمة  الذكّية  األجهزة  تقنية 
التعليم والتقنية في رياض األطفال, و ندوة االستثمار في الّتعليم 

- روئ وتوّجهات(.

المشاركة بحضور ورشة عمل في 18 أغسطس 2016م، لإلسهام في 
دعم القطاع غير الربحّي لتنفيذ رؤية المملكة العربّية السعودّية، 

بدعوة من مؤّسسة الملك خالد الخيرّية.

المشاركة بحضور منتدى )فاطمة بنت مبارك( لألمومة والطفولة في 
20 نوفمبر2016م, اّلذي سّلط الّضوء على اإلبداع في تنمية الطفولة 

المبّكرة، ومناقشة االبتكار في التعليم محّلّياً وإقليمّياُ ودولّياً.

المدرسة  بين  الشراكة   « األّول  السنوّي  اللقاء  المشاركة في مؤتمر 
واألسرة والمجتمع« 3- ٤ أبريل2016م, بدعوة من وزارة الّتعليم.

للتدريب  العاّمة  المؤّسسة  في  عمل  ورشة  بحضور  المشاركة 
في   ،)Untic( جامعة  من  نيوزيلندّي  وفد  مع   والمهنّي،   التقنّي 
)حاضنات  عن  تدريبّي  برنامج  تفعيل  لمناقشة   ، 2016م  يناير   26
العاّمة  المؤّسسة  تقّدمها  التي  التدريبّية  البرامج  ضمن  األطفال( 

للتدريب التقنّي والمهنّي لتدريب اإلناث.
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الفعالّيات واألنشطة
إيماًنا من إدارة الجمعّية بأهّمّية نشر رؤيتها، و الّتعريف بكيانها في المجتمع، استثمرت بعض مناسباتها 

في استضافة بعض شخصّيات المجتمع، من المهتّمين برؤيتها، دعًما لمسيرتها،و كان ضمن ذلك :

الحفل الختامّي لبرنامج )تثقيف األّم والطفل(- الدورة الخامسة - للعام2016م:
برعاية سمّو األميرة نورة بنت محّمد حرم أمير منطقة الرياض, أقامت الجمعّية الحفل الختامّي لبرنامج 

)تثقيف األّم والطفل(,في دورته الخامسة، للعام 2015-2016م ، بتاريخ 3  شعبان 1٤37هـ الموافق 10 
مايو2016م، في مسرح جامعة دار العلوم.

13
مشرفة معتمدة

701550
أّم أنهت البرنامج التدريبيمدّربة معتمدة

السمّو  صاحبة  بحضور   , الثانية  للدورة  اإلدارة  مجلس  وانتخاب  الرابعة،   العمومّية  الجمعّية  انعقاد    •
على  الموافقة  ُأقّرت  2016م، حيث  أبريل   26 الثالثاء  يوم  آل سعود,  بن سعود  بنت محمد  نورة  األميرة 

االقتراحات الّتالية:
-    زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من )9( إلى )11( عضًوا.  

-    استحداث عضوّية لألطفال أقّل من 18 سنة، وتسميتها :عضوّية )الغد(.  
-    إضافة مّدة العضوّية )5( سنوات, و)10( سنوات للعامل والمنتسب.  

•   إقامة سحور خيرّي من قبل فريق تطّوعّي  في 17 يونيو2017م، بحضور صاحبة السمّو األميرة مشاعل 
العالقات  توطيد  خدمات،و  من  وماتقّدمه  بالجمعّية،  التعريف  بهدف  ذلك  و  سعود,  آل  محّمد  بنت 

الخارجّية ، واستقطاب األعضاء, وزيادة الموارد المالّية .

التعاون مع الجامعات والمعاهد الحكومّية 
في التدريب الميدانّي للطالبات 

بعد أن اّتخذت جمعّية رعاية الّطفولة موقعها اإلستراتيجّي بين المؤّسسات الحكومّية، غدت مشاركًة في 
الخطط التنموّية  المشتركة، و من ذلك مشاركتها باإلشراف على التدريب الميدانّي لطالبات الجامعات 
والمعاهد الحكومّية، وتقويم أدائهّن،  حيث توّلت الجمعّية منذ عام 2013م اإلشراف على )20( طالبة،و 

كان من ضمن ذلك هذا العام:

مّدة التدريب تاريخ التدريب عدد الطالبات التخّصص الجهة م

شهران 2٤ يناير-7 
أبريل2016م

2 ترجمة جامعة ا ألميرة نورة 
بنت عبدالرحمن 1

شهر 2٤ فبراير-10 
مارس2016م

2 محاسبة جامعة الملك سعود
2

شهر 27 مارس-1٤ 
أبريل2016م

2
3

6 العدد الكّلّي للطالبات
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أْسرُتنا » مؤّسسو الجمعّية «
االسم رقم العضوّية م

 3200001 األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير   1
 3200015 األميرة عادلة بنت عبدالل بن عبدالعزيز   2
 3200016 األميرة مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن   3
 3200017 األميرة أريج بنت سلطان بن محمد بن سعود الكبير   ٤
 3200018 األميرة منال بنت سعد بن عبدالل آل سعود   5
 3200019 األميرة  هدى بنت محمد بن عياف آل مقرن   6
 320000٤ معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم   7
 3200002 معالي الدكتور عبدالل بن عبدالعزيز الربيعة   8
 3200003 معالي المهندس محمد جميل بن أحمد مال   9
 3200021 معالي الدكتورة هدى بنت محمد صالح العميل   10
 3200020 معالي األستاذة نورة بنت عبدالل بن مساعد الفايز   11
 3200005 الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي   12
 3200006 الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي   13
 3200007 الدكتور عبدالل بن ثنيان الثنيان   1٤
 3200008 األستاذ محمد بن سليمان الراجحي   15
 3200009 المهندس علي بن عثمان الزيد   16
 3200010 المهندس عبدالل بن سليمان بن عمر الربيعان   17
 3200011 المهندس أحمد بن محمد المديهيم   18
 3200012 األستاذ أحمد بن إبراهيم البدر   19
3200013 المهندس محمد بن عبدالل الرشيد 20

االسم رقم العضوّية م

 320001٤ األستاذ خالد بن فهد بن عبدالرحمن بالغنيم   21
 3200022 الدكتورة سهام بنت عبدالرحمن الصويغ   22
 3200023 الدكتورة مها بنت عبدالل إبراهيم المنيف   23
 320002٤ الدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز المانع   2٤
 3200025 الدكتورة إلهام بنت منصور عثمان الدخيل   25
 3200026 الدكتورة هند بنت خالد محمد الخليفة   26
 3200027 األستاذة عواطف بنت سليمان محمد بالغنيم   27
 3200028 األستاذة أمل بنت إبراهيم محمد الشريم   28
 3200029 األستاذة حصة بنت عبدالعزيز سلوم الدباس   29
 3200030 األستاذة رائدة بنت عبدالل راشد أبو نيان   30
 3200031 األستاذة سلوى بنت راشد عبدالرحمن الراشد   31
 3200032 األستاذة سارة بنت عبدالعزيز محمد العمران   32
 3200033 األستاذة صفية بنت عبدالل الشيحة   33
 320003٤ األستاذة غادة بنت عبدالعزيز المقرن   3٤
 3200035 األستاذة فاطمة بنت عبدالعزيز الصالح   35
 3200037 األستاذة منيرة بنت حمد محمد القنيبط   37
 3200038 األستاذة نجالء بنت إبراهيم عبدالمحسن السلطان   38
3200039 األستاذة وفاء بنت حمد عبدالل التويجري 39
32000٤0 األستاذة منى محمد عبدالعزيز السابق ٤0
32000٤1 األستاذة بسمة بنت فهد عبدالرحمن بالغنيم ٤1
32000٤2 األستاذة الجوهرة بنت فهد محمد العجاجي ٤2
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أعضاء مجلس إدارة الجمعّية للدورة الثانية
» انُتخبوا في الجمعّية العمومّية الرابعة، بتاريخ 26 أبريل 2016م 

، لمّدة  4سنوات «

الوظيفة االسم

رئيس مجلس اإلدارة األستاذة / الجوهرة فهد محمد العجاجي

نائبة الرئيس األستاذة / منيرة حمد محمد القنيبط

أمينة الصندوق األستاذة / رائدة عبدالل راشد أبو نيان

عضو مجلس اإلدارة معالي الدكتورة / هدى محمد صالح العميل

عضو مجلس اإلدارة معالي األستاذة / نورة عبدالل مساعد الفايز

عضو مجلس اإلدارة األستاذة الدكتورة / عزيزة بنت عبدالعزيز المانع

عضو مجلس اإلدارة الدكتورة / مها عبدالل إبراهيم المنيف

عضو مجلس اإلدارة األستاذة / نجالء إبراهيم عبدالمحسن السلطان

عضو مجلس اإلدارة األستاذة / سلوى راشد عبدالرحمن الراشد

عضو مجلس اإلدارة األستاذة/ منيرة بنت عبدالل محمد الحقيل

عضو مجلس اإلدارة األستاذة نادية بنت حمد صالح العنقري

الّلجان العاملة في الجمعّية
أّوالً: اللجنة المالّية.

ثانياً:  اللجنة العلمّية.
ثالثاً:  لجنة البرامج والمشاريع.

رابعاً:  لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة.

لكّل  ومشاريع  وأهداف  عمل  خطط  وضع  خالل  من  بها،  العاملة  اللجان  تفعيل  على  الجمعية  عملت 
لجنة،  و الّسير وفقها، وعرض أعمال كّل لجنة على مجلس اإلدارة، كّل ثالثة أشهر.

أّوأًل:  اللجنة المالّية:
تختّص هذه اللجنة بمتابعة جميع الشؤون المالّية للجمعّية, سواء من حيث تنمية الموارد المالّية ،أو 

التسجيل في نظام محاسبّي, أو الرقابة على األموال.. إلى إعداد الحسابات الختامّية .

رئيسة اللجنة:
األستاذة  نجالء السلطان.

األعضاء:
•  األستاذة رائدة أبو نّيان.

•  معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم.
•  الشيخ محّمد بن سليمان الراجحي.

•  معالي المهندس محّمد جميل بن أحمد ماّل.

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

الجمعّية, حّتى إعداد الحسابات الختامّية في آخر يوم من السنة المالّية, وذلك باّتباع السياسات 
المحاسبّية المتعارف عليها، والمقبولة قبوالً عاّماً.

2.    اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية, ضمن وثيقة تلّخص كّل العملّيات واألنشطة التي تنوي 
الجمعّية القيام بها، لمّدة زمنّية محّددة, بحيث تصبح هذه الوثيقة برنامج عمل للجمعّية خالل الفترة 

المحّددة،  وهي ترجمة واضحة عن التخطيط والسياسات المستقبلّية الموضوعة بناء على خبرة الماضي، 
والطاقة االستيعابّية للجمعّية, والموارد المتوافرة لها، و التنّبؤات المستقبلّية فيما يتعّلق بكّل الظروف 

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

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

اإلدارة.
5.    تنمية الموارد المالّية للجمعّية.
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خّطة اللجنة المالّية التي يجري العمل عليها:
1.    شراء عقار للجمعّية، يكون إيراده دعًما لبرامجها.

2.    العمل على أن يكون المحاسب الداخلّي مديًرا ماليًّا للجمعّية.
3.    إضافة حسابات الجمعّية ضمن قائمة الجمعّيات الخيرّية في الخدمات اإللكترونية للمصارف 

المحّلّية.

ثانيًا:  اللجنة العلمّية:
تختّص هذه اللجنة باإلشراف العلمّي والفّنّي على المواّد العلمّية والتثقيفّية التي تنتجها الجمعّية, 

في صور مشاريع أو مطبوعات أو محاضرات، تتعّلق برعاية الطفولة.

رئيسة اللجنة:
الدكتورة مها المنيف.

األعضاء:
•   الدكتورة هدى العميل.

•   الدكتورة سهام الصويغ.

مهاّم اللجنة:
1.    وضع المعايير المطلوب توافرها فيما ُيطرح من برامج ومشاريع ودراسات وغيرها.

2.    مراجعة المشاريع والبرامج والدراسات المقترحة، وفحصها ، وإبداء الملحوظات حولها.
3.    تحويل الدراسات والبرامج والمشاريع المقترحة إلى جهات مختّصة؛ لتقويمها من الناحية العلمّية 

قبل اعتمادها.
٤.    إعداد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات الحوارّية، لما  يهّم مجاالت الجمعّية.

5.    إصدار المطبوعات العلمّية التثقيفّية ذات العالقة بالطفولة.
6.    اإلشراف الفّنّي، والتدقيق، ومتابعة تنفيذ ما أجيز من الدراسات والبحوث وفق الخطة المقّررة.

7.    تنمية الموارد المالّية للجمعّية.

خّطة اللجنة العلمّية التي يجري العمل عليها:
1.    دراسة بحثّية ألثر برنامج )تثقيف األّم والطفل( على األّم والطفل.

2.    مبادرة دراسة واقع الجهة المرّخصة للحضانات في المملكة العربّية السعودّية.

ثالثًا:  لجنة البرامج والمشاريع:
تختّص هذه اللجنة بإعداد وتنظيم برامج الجمعّية و مشاريعها، وذلك من خالل إدارة الموارد التي 

تمّكن الجمعية من إنجاز المشاريع, مع مراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة.

رئيسة اللجنة:
األستاذة الجوهرة العجاجي.

األعضاء:
•  األستاذة منيرة القنيبط.

•  األستاذة سلوى الراشد.
•  األستاذة منيرة الحقيل. 
•  األستاذة بسمة بالغنيم.
•  األستاذة هند بالغنيم.

•  األستاذة البندري المحيسن.
•  األستاذة عروبة المنيف.

مهاّم اللجنة:
1.    العمل على إعداد المقترح ألّي مشروع جديد ،ودراسة إمكان تحقيقه.

2.    تكوين فريق عمل المشروع من لجنة البرامج والمشاريع، واألقسام التنفيذية في الجمعّية أو 
الجمعّيات األخرى في نفس التخصص؛ لتعزيز الشراكات في تنفيذ المشاريع الوطنّية الخاّصة 

بالطفولة.
3.    عقد اجتماعات دورّية للخروج بالتصّور األفضل للمشروع.

٤.    وضع خّطة عمل بجدول زمنّي محّدد, تشمل جميع األنشطة المطلوبة لتحقيق المشروع.
5.    إعداد ميزانّية المشروع.

6.    وضع المعايير والمؤّشرات الالزمة لمتابعة المشروع و تقويمه.
7.    إدارة المشروع من خالل فريق العمل، بالتعاون مع الجهات المعنّية بإنجازه..

8.    متابعة المشروع و تقويمه  دورّياً.
9.    تطوير المشروع بعد ثبوت جدواه؛ ليصبح أحد البرامج الرئيسة للجمعّية.

10.    تنمية الموارد المالّية لّلجنة.

خّطة لجنة البرامج والمشاريع التي يجري العمل عليها:
1.    مراجعة النسخة الثانية من )دليل دعم األّم( المقّدم من مؤّسسة )أجف( الخيرّية، لـ)25( أسبوعاً 

باللغة اإلنجليزّية.
2.    الشراكة مع معهد اإلدارة العاّمة لدعم الجمعّية، عبر تقديم مجموعة من االستشارات التنظيمّية 

واإلدارّية، ومجموعة من البرامج التدريبّية لتطوير مهارات موّظفات الجمعّية.
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رابعًا:  لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة:
تمّثل لجنة العالقات العاّمة واإلعالم المحور الرئيس إلبراز دور جمعّية رعاية الطفولة في المجتمع, وفي 

شّتى القطاعات الحكومّية واألهلّية والتعليمّية، وذلك بإعداد البرامج والنشرات اإلعالمّية، واإلشراف 
على أنشطة العالقات العاّمة، ومّد جسور الترابط والتواصل مع الجميع.

رئيسة اللجنة:
 الدكتورة عزيزة المانع.

األعضاء:
•   األستاذة منيرة القنيبط.

•    األستاذة  منيرة الحقيل.

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

وأهّمّيتها في المجتمع.
2.   ربط الجمعّية بالمجتمع, والّتعريف باألشخاص المؤّثرين في الجمعّية.

3.   المشاركة بتوثيق كّل ما تقوم به الجمعّية من أنشطة.
٤.   إقامة المناسبات المصاحبة لنشاط الجمعّية.

5.   إعداد التغطية اإلعالمّية لجميع فعالّيات الجمعّية.
6.   اإلشراف على موقع الجمعّية اإللكترونّي ،وتطويره.

7.   إعداد البرامج والنشرات اإلعالمّية لتعريف أفراد المجتمع بالخدمات التي تقّدمها الجمعّية.
8.   اإلعداد للمشاركة في المعارض المتخّصصة في مجال رعاية الطفولة.

9.    عقد الشراكات، وتوثيق العالقات مع الجامعات والجهات العلمّية في مجال البحوث والدراسات.
10.   تنمية الموارد المالّية للجمعّية.

خّطة لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة التي يجري العمل عليها:
1.    إشراك برنامج )تثقيف األّم والطفل( بجائزة السبيعي، في األعوام القادمة.

2.    الفيلم التعريفّي للجمعية.

الموارد البشرّية
يضّم فريق عمل الجمعّية  عّدة أقسام, لتحقيق رؤية ورسالة الجمعّية, هي:  

•   قسم برنامج تثقيف األّم والطفل.
•   قسّم البرامج التثقيفّية والتوعوّية المجتمعّية.

•   قسم مشاريع الطفولة.
•   قسم العالقات العاّمة والعضوّية.

•   قسم السكرتارية.
•   قسم المالّية.

عدد موّظفات جمعّية رعاية الطفولة لعام 2016م :

16
موّظفة
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أعضاء الجمعّية العاملون والمنتسبون

317
أعضاء الجمعّية العاملين

1087
 أعضاء الجمعّية للغدأعضاء الجمعّية المنتسبين

االسم رقم العضوّية م

32100٤5 1  األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

3200012 2  أحمد إبراهيم محمد البدر

3200028 3  أمل بنت إبراهيم محمد الشريم

3200030 ٤  رائدة بنت عبدالل راشد أبونيان

3200005 5  سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

3200001 6  ص.س. األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

3200002 7  عبدالل بن عبد العزيز الربيعة

3200008 8  محمد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي

3210060 األمير  فهد بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود  9

3210061 األمير  فيصل بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود  10

3210052 األمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد آل سعود  11

3210053 األمير متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود  12

3210057 األميرة الجوهرة بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود  13

32100٤8 األميرة العنود بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود  1٤

3210056 األميرة العنود بنت خالد بن عبدالل بن محمد آل سعود  15

32100٤9 األميرة سارة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 16

3210058 األميرة لولوه بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود 17

3210050 األميرة نجالء بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 18

32100٤6 األميرة نورة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 19

3210059 األميرة نورة بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود 20

3210051 األميرة نوف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 21

32100٤7 األميرة هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 22

3210055 األميرة هيا بنت متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود 23

3610303 البندري بدر العبد الجبار 2٤

3610309 البندري عبدالعزيز بن أحمد 25

3610297 البندري عبدالمحسن عبدالرحمن المحيسن 26

3٤10205 الجازي بنت سلطان بن عبد الرحمن البازعي 27

32000٤2 الجوهرة فهد محمد العجاجي 28

351026٤ الجوهرة محمد إبراهيم آل الشيخ 29

3210068 الدانة عبدالعزيز محمد النملة 30

3200025 إلهام بنت منصور عثمان الدخيل 31

3510260 الهنوف مساعد حسين مشيط 32

3٤10187 أماني علي محمد اليحيى 33

3210116 أمل فهد عبدالرحمن بالغنيم 3٤

3210085 أمل محمد عبدالعزيز السابق 35

3310180 أمل محمد عبدالل السالم 36

3510251 إيمان أسعد سالم أشرف 37

3310182 إيمان سعد القاضي 38

3٤10190 إيمان محمد عبدالل الخليوي 39

3200011 أحمد بن محمد المديهيم ٤0
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االسم رقم العضوّية م

3310152 أحمد عبدالعزيز الرميزان  ٤1

3310162 أريج بنت وليد بن بدر آل سعود ٤2

32100٤٤ أسامة بن محمد  بن عبدالعزيز السابق ٤3

35102٤5 أمل ضويحي عبدالرحمن الضويحي ٤٤

3610296 بدرية عبدالرحمن الجندان ٤5

32000٤1 بسمة  فهد عبدالرحمن بالغنيم ٤6

3٤10202 بشار يحيى إبراهيم القنيبط ٤7

321009٤ بندري عبدالعزيز محمد العمران ٤8

351025٤ تغريد حمد القنيبط ٤9

3310173 ثريا عابد محمد صالح شيخ 50

3510225 جمال سعد محمد أبا حسين 51

351023٤ جواهر عبدالل آل الشيخ 52

3610311 حسام عبدالل محمد الحقيل 53

3210109 حصة بنت خالد بن سعود الدغيثر 5٤

3200029 حصة بنت عبدالعزيز سلوم الدباس 55

361029٤ حصة سيف عبدالعزيز السيف 56

33101٤8 حصة عبدالرحمن الصعب 57

3210087 حصة فهد محمد العجاجي 58

3510263 حصة عبداللطيف إبراهيم آل الشيخ 59

3510235 حنان سعد إبراهيم الجميعة 60

331015٤ خالد عبدالعزيز صالح الرميزان 61

3220127 خالد عبدالل سليمان الشعيبي 62

320001٤ خالد فهد عبدالرحمن بالغنيم 63

٣2100٧٨ خالد محمد العبد القادر 6٤
٣21011٩ خالد محمد حمد الفهيد  65
٣٥102٥٥ خالد ناصر عبدالرحمن المعمر 66
٣٥102٣0 دعاء محمد علي العربي 67
٣٣101٣٨ ربى عبدالعزيز البعادي 68
٣21012٣ رحاب عبدالمحسن مديرس المديرس 69
٣٥102٥٩ رغد محمد عبدالل الجدعان 70
٣٣101٥0 رنا ماجد نويم الجريس 71
٣٣101٦٨ رهام يحيى إبراهيم  القنيبط 72
٣٤10210 روان بنت عبدالرحمن أحمد آل الشيخ 73
٣٣101٦٧ رياض إبراهيم عبدالعزيز الشايع 7٤
٣2100٦٦ ريم سليمان عبدالمحسن أبانمي 75
٣٥102٨٣ ريم محمد دخيل الل القرشي 76
٣٥102٦٦ سارة إبراهيم محمد آل الشيخ 77
٣2000٣2 سارة بنت عبدالعزيز محمد العمران 78
٣٥102٤٦ سارة ضويحي عبدالرحمن الضويحي 79
٣210122 سارة عبدالل محمد الصالح 80
٣٣101٧٧ سارة محمد عبدالعزيز السابق 81
٣2100٩٥ ساره عمران محمد العمران 82
٣٥102٣٧ سامي عبدالرحمن سعد البواردي 83
٣210101 سحر أحمد عبدالل الدهش 8٤
٣٤1021٧ سعاد عبدالعزيز محمد المانع 85
٣٥102٥٨ سعود محمد عبدالل الجدعان 86

3٤10203 سعود مصعب سعود الدغيثر 87
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331016٤ سالم عبدالرزاق عبدالكريم الريس 88

3510265 سلطانة عبدالملك إبراهيم آل الشيخ 89

3510282 سلطانة مرزوق فاتن الزارع 90

3200031 سلوى راشد عبدالرحمن  الراشد 91

3٤10213 سمر عبدالرحمن عبدالعزيز أبا حسين 92

321008٤ سهام صالح حمد الصالح 93

3200022 سهام عبد الرحمن الصويغ 9٤

3210111 سهى سعود عبدالل الصالح 95

33101٤0 سوزان مروان الدركزنللي 96

3310179 شدن فهد عبدالعزيز المانع  97

321006٤ شماء علي تركي العقالء 98

3610302 شيخة حربي المنديل 99

35102٤2 شيرين عبدالرحمن جابر العوفي 100

3200017 ص.س. األميرة/ أريج بنت سلطان بن محمد بن سعود الكبير 101

3200016 ص.س. األميرة/ مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن 102

3510220 صالح فهد محمد العجاجي 103

3200033 صفية عبدالل  سليمان الشيحة 10٤

35102٤8 صفية عبدالل عبدالرحمن آل الشيخ 105

3610295 طرفة عبدالرحمن محمد الغنام 106

3310169 طرفة عبدالل حمد الداوود 107

3210125 عالية عبدالرزاق عبدالمحسن المهيدب 108

3200006 عبدالرحمن بن علي الجريسي 109

3210086 عبدالرحمن عبدالل عبدالرحمن الصالح 110

٣٦10٣0٤ عبدالعزيز عبدالل بن أحمد 111
٣20000٧ عبدالل  ثنيان عبدالل الثنيان 112
٣٤101٩٣ عبدالل بن سعد بن عبدالرحمن المديميغ 113
٣200010 عبدالل بن سليمان بن عمر الربيعان 11٤
٣22012٦ عبدالل سليمان عبدالعزيز الشعيبي 115
٣٣101٥٥ عبدالل عبدالعزيز صالح الرميزان 116
٣٣101٣٧ عبدالمحسن إبراهيم السلطان 117
٣٤101٨٩ عبدالملك عبدالل ضحيان الضحيان 118
٣٥102٣2 عبير عبدالملك عبدالل ال الشيخ 118
٣20002٤ عزيزة  عبدالعزيز محمد المانع 119
٣٥10222 عزيزة قرمان الرفدي 120
٣20000٩ علي عثمان عثمان الزيد 121
٣2100٧٩ عمر صالح  العبد القادر 122
٣٦10٣1٤ عهود عبدالملك عبدالل آل الشيخ 123
٣٥102٥2 عواطف أسعد سالم أشرف 12٤
٣20002٧ عواطف بنت سليمان بن محمد بالغنيم  125
٣2000٣٤ غادة بنت عبدالعزيز المقرن  126
٣2100٨1 غالية محمد صالح العبد القادر 127
٣٥102٥٣ فاتن أسعد سالم أشرف 128
٣21011٤ فادي بن عبدالل بن عبدالرحمن العجاجي 129

3210115 فادية صالح فهيد البحيران 130

331017٤ فادية محي الدين عبدالل الشواف 131

3200035 فاطمة عبدالعزيز صالح الصالح  132

3210100 فاطمة فهد محمد العجاجي 133
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3210082 فاطمة محمد عبدالرحمن الغنام 13٤

3310163 فاطمه ناصر محمد العجاجي  135

3210113 فايزة عبادي أحمد أبو راسين 136

3210071 فراس عبداللطيف إبراهيم العجاجي 137

3200036 فريال بنت محمد عبدالعزيز الدغيثر 138

3310159 فريدة علي عبد العزيز الريس 139

320000٤ فهد عبدالرحمن بالغنيم 1٤0

3610308 فهد عبدالل محمد الحقيل 1٤1

3510227 فيصل جمال سعد أبا حسين 1٤2

3210118 فيصل فهد عبدالرحمن بالغنيم 1٤3

3510257 فيصل محمد عبدالل الجدعان 1٤٤

3210096 قماش محمد عبدالعزيز الدغيثر 1٤5

3210089 لمياء محمد سعود الدغيثر 1٤6

3610307 لولوة تركي عبدالل السديري 1٤7

3510236 لولوة سليمان حمود النغيمشي 1٤8

3310132 ليلى عبدالمحسن سليمان بالغنيم 1٤9

3٤10199 ماجدة عايض ثامر المرزوقي 150

3510223 مازن صالح مكي الجصاص 151

3210063 محمد  عامر محمد المضيان 152

3210062 محمد أحمد عثمان الحقيل 153

3200003 محمد جميل بن أحمد مال 15٤

33101٤9 محمد صالح عبدالل المانع 155

3610306 محمد عبدالل محمد الحقيل 156

٣20001٣ محمد عبدالل محمد الرشيد 157
٣٤1020٦ محمد فهد عبدالرحمن بالغنيم 158
٣2100٨0 محمد مثنى  أبو طالب  159
٣٦102٩2 مرام سليمان عبدالرحمن السليمان  160
٣٥102٦٩ مريم عبدالرحمن محمد الصخيبر  161
٣٤10211 مزنة علي تركي العقال 162
٣2100٩0 مصعب سعود محمد الدغيثر 163
٣٣101٧٥ منال حمد صالح الخريجي 16٤
٣210112 منال رفعت محمد لوباني 165
٣٥102٧٩ مناهل مهيدب علي المهيدب 166
٣٣101٥1 منصور زيد إبراهيم آل محمود 167
٣٤101٩2 منى حمد عبدالل الطريف 168
٣2100٩2 منى عبد العزيز سلمان العفالق 169
٣2000٤0 منى محمد عبدالعزيز السابق 170
٣٥102٦٨ منيرة الصميدي عبدالرحمن القوفي 171
٣2000٣٧ منيرة حمد محمد القنيبط 172
٣2100٦٩ منيرة عبدالعزيز العمير 173
٣21012٤ منيرة عبدالل محمد الحقيل 17٤
٣٥102٣٣ منيرة عبدالملك عبدالل آل الشيخ 175

3210088 منيرة محمد عبدالرحمن العمران 176

3٤10212 منيرة عبدالعزيز عبدالل السديري  177

3310161 منيرة محمد مساعد السديري 178

3200023 مها بنت عبدالل إبراهيم المنيف 179

3510239 مها محمد إبراهيم السبيعي 18٠
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3310160 مها محمد مساعد السديري 180

3210070 موضي عبدالعزيز محمد النملة 181

3٤10197 موضي محمد حمد بن معمر 182

3210077 مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية  183

3210121 نادية حمد صالح العنقري 18٤

3200038 نجالء بنت إبراهيم السلطان 185

3510261 نجالء زيد نخيالن الحوطي 186

3٤10208 نجالء عبدالرحمن محمد العمران 187

3٤10207 ندى عبد العزيز حمد النافع 188

3210093 ندى عمران محمد العمران  189

3310131 نوال عبدالل بودي 190

3310170 نوال محمد  عبدالل الشريف 191

3510219 نوال محمد حمد العبدلي 192

35102٤3 نورة إحسان محمد الزهراني 193

32100٤3 نورة بنت عبد المحسن المانع 19٤

35102٤٤ نورة ضويحي عبدالرحمن الضويحي 195

3510262 نورة علي عثمان الزيد 196

3310178 نورة محمد عبدالعزيز السابق 197

3310172 نورة سليمان إبراهيم السبتي 198

3٤10188 نورة عبدالرحمن ثامر المرزوقي 199

3310139 نورة محمد علي الثقفي 200

3٤10209 نوف سليمان ناصر النويصر 201

3210067 نوف عبدالعزيز محمد النملة 202

٣200021 هدى بنت محمد صالح العميل 203
٣٤1021٤ هدى ثامر سليمان السعدون 20٤
٣20002٦ هند خالد محمد الخليفة  205
٣٦102٩٣ هند سليمان عبدالل الغنيم 206
٣٥102٦٧ هند عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ 207
٣٥102٤٧ هيا عبدالرحمن عمر الدايل 208
٣٦10٣10 هيا عبدالعزيز بن أحمد 209
٣٥102٤٩ هيفاء عبدالملك عبدالل آل الشيخ 210
٣٤101٩٤ وداد إبراهيم عبدالمحسن السلطان 211
٣٣101٨1 وفاء إبراهيم محمد السبيل 212
٣2000٣٩ وفاء بنت حمد عبدالل التويجري 213
٣٣101٤1 وفاء محمد سليمان الطجل  21٤
٣21010٨ وليد بن خالد بن سعود الدغيثر 215
٣210110 وليد عبد الكريم محمد الخريجي 216
٣٦10٣0٥ ياسر عبدالل محمد الحقيل 217
٣٣101٣٤ يحيى إبراهيم محمد القنيبط 218
٣٥1022٦ يزيد جمال سعد أبا حسين  219
٣٦20٣01٤ حصة عبدالل محمد الشبانة 220

36203013 نجيبة حمد محمد القنيبط  221

36203012 مي عبدالعزيز إبراهيم العيسى  222

36203011 لولوة صالح سليمان الصويان  223

36203010 األميرة الجوهرة فهد خالد آل سعود 22٤

3620309 منى عبدالل سعيد آل مشيط 225

3610316 عروبة عبدالل إبراهيم المنيف 226
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3610315 فاطمة حسن ظافر الشهري 227

36203018 األميرة نورة محمد سعود آل سعود 228

36203019 فوزية عبدالل محمد الشبانة 229

36203020 سارية نذير عبدالل عابدين  230

3710028 األمير خالد بن متعب بن سعود بن محمد آل سعود 231

3710029 االميرة نورة بنت سلمان بن سعود بن سلمان آل سعود 232

3200061 األمير فيصل بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود 233

3710030 األميرة نورة بنت متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود 23٤

3200060 األمير فهد بن خالد بن سعود بن خالد آل سعود 235

32000٤6 األميرة نوره بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود 236

3200058 األميرة  لولوه بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود 237

3200057 األميرة الجوهره بنت خالد بن سعود بن خالد آل سعود 238

32000٤8 األميرة العنود بنت خالد بن عبدالل بن محمد آل سعود 239

3200053 األمير متعب بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود 2٤0

3200052 األمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 2٤1

3200051 األميرة نوف بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 2٤2

3200050 األميرة نجالء بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 2٤٤

32000٤9 األميرة سارة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 2٤5

3200056 األميرة العنود بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 2٤6

32000٤7 األميرة هياء بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 2٤7

3200016 سمو األميرة مشاعل بنت محمد بن عبدالرحمن آل سعود 2٤8

32000٤6 سمو األميرة نورة بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 2٤9

32000٤5 سمو األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 250

٣20012٣ رحاب عبدالمحسن مديريس المديرس 251
٣٥002٦٨ منيرة الصميدي عبدالرحمن القوفي 252
٣2000٣1 سلوى راشد عبدالرحمن  الراشد 253
٣2000٨2 فاطمة محمد عبدالرحمن الغنام 25٤
٣2000٨0 محمد مثنى عبده أبو طالب 255
٣2000٧٨ خالد محمد صالح العبد القادر 256
٣2000٨1 غالية محمد صالح العبد القادر 257
٣2000٧٩ عمر  محمد صالح العبد القادر 258
٣2000٨٣ بدر محمد مثنى أبو طالب 259
٣2000٩0 مصعب سعود محمد الدغيثر 260
٣٤0020٣ سعود مصعب سعود الدغيثر 261
٣2000٣2 سارة بنت عبدالعزيز محمد العمران 262
٣٧100٤0 سلمان مصعب سعود الدغيثر 263
٣٥002٦٤ الجوهرة محمد إبراهيم آل الشيخ 26٤
٣٥002٤٣ نورة إحسان محمد الزهراني 265
٣٣001٦٣ فاطمة ناصر محمد العجاجي 266
٣٥002٦٦ سارة إبراهيم محمد آل الشيخ 267

3500263 حصة عبدالطيف إبراهيم آل الشيخ 268

3500267 هند عبدالعزيز عبدالرحمن ال الشيخ 269

3710027 حنان عبدالرحيم األحمدي 270

3300182 إيمان سعد القاضي 271

3300181 وفاء إبراهيم محمد السبيل 272

3500265 سلطانة عبدالملك إبراهيم آل الشيخ 273

3200026 هند خالد محمد الخليفة 27٤
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361031٤ عهود عبدالملك عبدالل آل الشيخ 275

3200092 منى عبدالعزيز  سلمان العفالق 276

3200069 منيرة عبدالعزيز العمير 277

3200067 نوف عبدالعزيز محمد النملة 278

3200068 الدانة عبدالعزيز محمد النملة 279

3200070 موضي عبدالعزيز محمد النملة 280

3200066 ريم سليمان عبدالمحسن أبانمي 281

3200033 صفية عبدالل  سليمان الشيحة 282

3٤0019٤ وداد إبراهيم عبدالمحسن السلطان 283

3610293 هند سليمان عبدالل الغنيم 28٤

35002٤2 خالد عبدالعزيز صالح العثيم 285

3٤00192 منى حمد عبدالل الطريف 286

3٤00187 أماني علي محمد اليحيا 287

3200100 فاطمة فهد محمد العجاجي 289

3500258 سعود محمد عبدالل الجدعان 290

3500259 رغد محمد عبدالل الجدعان 291

3500257 فيصل محمد عبدالل الجدعان 292

3200087 حصة فهد محمد العجاجي 293

35002٤8 صفية عبدالل عبدالعزيز آل الشيخ 29٤

3200022 سهام عبد الرحمن الصويغ 295

3٤00202 بشار يحيى إبراهيم القنيبط 296

3710003 األميرة أريج بنت وليد بن بدر آل سعود 297

3500223 مازن صالح مكي الجصاص 298

٣٧1000٤ غالية نذير عبدالل عابدين 299
٣٣001٧٦ هال حمد محمد القنيبط 300
٣20002٩ حصة عبدالعزيز بن سلوم الدباس 301
٣20011٨ فيصل فهد عبدالرحمن بالغنيم 302
٣٤0020٦ محمد فهد عبدالرحمن بالغنيم 303
٣20011٦ أمل فهد عبدالرحمن بالغنيم 30٤
٣20001٤ خالد فهد عبدالرحمن بالغنيم 305
٣20000٤ د:فهد عبدالرحمن بالغنيم 306
٣2000٤1 بسمة فهد عبدالرحمن بالغنيم 307
٣٤0020٥ الجازي بنت سلطان بن عبد الرحمن البازعي 308
٣٧100٣٥ عامر بن نذير  عبدالل عابدين 309
٣٤001٩٩ ماجدة عايض ثامر  المرزوقي 310
٣٧1002٥ لبنى صالح عبدالل الراجح 311
٣٧1002٦ األميرة نورة  بنت خالد بن عبدالل آل  سعود 312
٣٧100٣1 هيفاء عبدالل عبدالرحمن آل الشيخ 313
٣200121 نادية حمد صالح العنقري 31٤

3300173 ثريا عابد محمد صالح شيخ 315

3810033 عبداإلله إبراهيم ناصر الفايز 316

381003٤ األميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود 317
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3520250 1 هيفاء سعد سلمان الرشيد

3220106 2  هيفاء عبدالعزيز الدغيثر

3520285 3  هيلة فنيس فهد القحطاني

35202٤1 ٤  وصايف محمد إبراهيم البوعينين

3٤20215 أبرار عبدالل محمد الغذامي  5

3320128 أحمد عبدالرحمن صالح العبيد  6

3220075 البندري محمد عبدالرحمن الرويتع  7

3520276 الجوهرة عبدالرحمن عبدالل البصيلي  8

3620298 الحسن علي يحيى الحازمي  9

3220105 أمل عبدالعزيز حسن الدغيثر  10

3520290 إيمان عبدالرحمن علي الشهري  11

3520278 أسامة فهد آل جميح  12

3520281 أسرار محمد أحمد باجبير  13

3320171 أسماء سعيد محمد باداود  1٤

3210083 بدر محمد مثنى أبو طالب  15

3220099 بدرية عبدالل الحمد الزامل  16

3520228 تهاني عبدالل إبراهيم المزروع 17

3320153 جراح عبدالرحمن ساكب العنزي 18

3220102 جواهر بنت محمد بن عبدالرحمن الرويتع 19

3320166 جواهر محمد إبراهيم السبتي 20

3٤20185 حصة محمد نجر القبالن 21

352028٤ حواء أحمد بالل زيلع 22

أعضاء الجمعّية المنتسبون :
3220098 خالد فريد محمد التويجري  23

33201٤٤ رواء محمد أحمد القريشي 2٤

3520289 ريحانة محمد عبدالل الزهراني 25

3520221 ريم حسن محمد عسيري 26

3220120 ريم سليمان إبراهيم أبو نيان 27

3٤20216 زينب عبدالعزيز آل عبدالحي 28

352022٤ سامي أحمد عبدالرحمن اإلمام 29

3520286 سعاد سعود عيسى العيسى 30

3520287 سعاد ضاحي سحيم الخالدي 31

3320165 سعود الحميدي العياد التميمي  32

33201٤7 سعود دغيم بازع الشمري 33

3220103 سلطان بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر 3٤

3610312 سلطان محمد عبدالل الشعيل 35

33201٤6 سليمان بن فهد الوهيبي 36

3620299 شادي وجدي محمد زاهد 37

3320133 شماء عبدالل العبيد القاسم 38

3٤20218 شيرين طلعت بشير الوراق 39

3200015 ص.س.م. األميرة/ عادلة بنت عبدالل بن عبدالعزيز ٤0

3320157 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر ٤2

3٤20198 عبدالكريم إبراهيم علي الصغير ٤3

3520270 عبدالكريم سعد المعمر ٤٤

3520291 عبدالل حمد عبدالل الحسين  ٤5

3520272 عبدالل علي عبدالل القرزعي ٤6

3620301 عبدالل محمد عبدالل الشعيل ٤7
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3٤20200 عبير طراد راكان المرشد ٤8

3520277 عبير عبدالرحمن عبدالعزيز خزيم ٤9

33201٤5 عبير عبدالعزيز عبدالل الدهامي 50

33201٤2 عواطف حمد محمد القنيبط 51

3520280 عيشة علي مرتضى محمود 52

322007٤ غادة ستر مستور اللحياني 53

3220107 فهد عبدالرحمن سعد الشقري 5٤

3520275 فيصل عبدالرحمن عبدالل البصيلي 55

3٤20191 لطيفة عبدالرحمن فهد المسيند 56

3220072 لطيفة محمد عبدالرحمن الرويتع 57

3٤20201 لينا سعيد محمد باشطح 58

3320158 ماجد عبدالعزيز الربيعان 59

3620300 محمد علي محمد العطاس 60

3220065 محمد عبدالرحمن سليمان الحصين 61

3٤20196 مشاعل عبدالل عبدالرحمن التويجري 62

3320156 مشعل إبراهيم سالم المشاري 63

3520238 منال عبدالرحمن محمد القنيبط 6٤

33201٤3 منى محمد عبدالعزيز الحميدي 65

3520256 منيرة سعد محمد المبارك 66

3520271 منيرة فهد محمد العجاجي 67

3٤20186 مها أحمد حسن فتيحي 68

3320135 مهى حمد محمد القنيبط 69

3220076 موضي محمد عبدالرحمن الرويتع 70

٣٥202٣1 ميسم محمد عبدالعزيز اليوسف 71
٣٣201٣٦ ناصر حمد عبدالل العويشق 72
٣٣2012٩ نايف محمد صالح الحصان 73
٣٦10٣1٣ نوال علي جمال الزمزمي 7٤
٣٤2020٤ نورا مشاري سليمان بالغنيم 75
٣٤201٩٥ نورة أحمد عثمان المزيد 76
٣200020 نورة بنت عبدالل بن مساعد الفايز 77
٣٥202٧٤ نورة عبدالرحمن عبدالل البصيلي 78
٣22010٤ نورة محمد عبدالعزيز الدغيثر 79
٣٣201٨٣ نورة صالح سليم الزامل 80
٣٣201٨٤ نوف خالد سويلم السويلم 81
٣٥2022٩ نوف محمد محمد السديري 82
٣22011٧ هالة عبدالمنعم مصطفى العالم 83
٣2200٧٣ هدى محمد عبدالرحمن الرويتع 8٤
٣٣201٧٦ هال حمد محمد القنيبط 85
٣٥202٤0 هند حمد بطي العتيبي 86
٣٥202٧٣ هيفاء عبدالرحمن عبدالل البصيلي  87
٣٥202٨٨ سحر سليمان إبراهيم الحجاج 88
٣2200٩٧ عبير إسماعيل حقي الهزاع 89
٣٦20٣00 محمد علي محمد العطاس 90
2٦202٩٩ شادي وجدي محمد زاهد 91
٣٦10٣٣٦ ندى صالح عبدالرحمن السماعيل 92

3610335 عبير إبراهيم عبدالعزيز الشايع 93

361033٤ رشا إبراهيم عبدالعزيز الشايع 9٤
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3610333 نهى إبراهيم عبدالعزيز الشايع 95

3610332 لولوة صالح عبدالل العليان 96

3610331 رهف محمد عبدالل العتيق 97

3610330 سعود سليمان عبدالل الغنيم 98

3610327 عبير سليمان عبدالل الغنيم 99

3610328 نوف سليمان عبدالل الغنيم 100

3610329 شريفة محمد محمد الغنيم 101

3620301 عبدالل محمد عبدالل الشعيل 102

3210085 أمل محمد عبدالعزيز السابق 103

3210086 عبدالرحمن عبدالل عبدالرحمن الصالح 10٤

3720032 آالء علي صالح شويل 105

3720036 وجدان صالح إبراهيم الصغير 106

3300183 نورة صالح سليم الزامل 107

3820032 محمد علي سعيد القحطاني 108

372002٤ نورة صالح عبدالمحسن الشمالن 109

أعضاء الغد:
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3720028 بسمة بشار يحيى القنيبط  1

3720029 يحيى بشاريحيى القنيبط  2

3720030 لولوة رياض إبراهيم الشايع  3

3720031 منيرة رياض إبراهيم الشايع  ٤

37200٤2 لولوة مصعب سعود الدغيثر  5

37200٤1 فلوة مصعب سعود الدغيثر  6

320005٤ األمير ماجد بن سلمان بن سعود بن سلمان آل سعود  7
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استشارات قانونية 96 األستاذ / حسن البيلي 1
متابعة الموقع اإللكتروني 90 حمد العجاجي  2

مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل   75 بسمة فهد بالغنيم  3
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل  75 لينا سعد الحسين  ٤

مدربة ومشرفة برنامج تثقيف األّم 
والطفل   75 منيرة عبدالل الحقيل  5

مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل  75 سهام محمد الخيبري  6
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 منى محمد الجساس  7
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 حمدة محمد الغامدي  8
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 سميرة محمد باعبدالل  9
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 عيشة علي محمود  10
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 سامية عاطي الطويرقي  11
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 225 شريفة محمد هزازي  12
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 125 سحر سليمان الحجاج  13
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 ريحانة محمد الزهراني  1٤
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 سعاد سعود العيسى  15
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 مرام سليمان السليمان 16
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 سعاد ضاحي الخالدي 17
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 فاطمة عبدالل الشهراني 18
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 هيلة فنيس القحطاني 19
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 مغيضة سليمان الشمري 20
مدربة برنامج تثقيف األّم والطفل 75 حياة محمد الدبيان 21
إشراف على 5 من مدّربات برنامج 

تثقيف األّم والطفل   20 رحاب عبدالمحسن المديرس 22

المتطّوعون
إشراف على ٤من مدّربات برنامج 

تثقيف األّم والطفل 91 مزنة على العقالء  23
إشراف على 5 من مدّربات برنامج 

تثقيف األّم والطفل  95 ريم محمد القرشي 2٤
إشراف على ٤من مدّربات برنامج 

تثقيف األّم والطفل  2٤1 هيام محمد العقاد  25
إشراف على مدّربتين من مدّربات 

برنامج تثقيف األّم والطفل  83 هيفاء أحمد باوهاب  26
الحفل الختامّي لبرنامج تثقيف األّم 

والطفل2015م-2016م 8 سماح المبيض 28
الحفل الختامّي لبرنامج تثقيف األّم 

والطفل2015م-2016م 8 عبير السويلم 29
الحفل الختامّي لبرنامج تثقيف األّم 

والطفل2015م-2016م 8 نوف الشلهوب 30
الحفل الختامّي لبرنامج تثقيف األّم 

والطفل2015م-2016م 8 فريدة السيد 31
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 ميس عيد 32
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 بسمة عبدالرحمن 33
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 مها المبيض 3٤
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 نورة المالكي 35
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 فاتن عبدالعاطي 36
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 أسماء عبدالل 37
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 نجود القحطاني 38
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 آالء الغامدي 39
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 نهى العتيبي ٤0
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 يارا الرشيدي ٤1
الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 

والطفل2015م-2016م 8 سارة التريكي ٤2
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الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 مشاعل عبدالهادي ٤3

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 نوف القعيشيش ٤٤

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 بشاير البقمي ٤5

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 دانيا البقي ٤6

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 ريما عبيد ٤7

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 شروق العبدالل ٤8

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 مشاعل العتيبي ٤9

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 رزان الدخيل 50

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 ريما المطوع 51

الحفل الختامي لبرنامج تثقيف األم 
والطفل2015م-2016م 8 ماريا المحيا 52

المعرض المتنقل 8 منيرة بن شهيوين 53
المعرض المتنقل ٤ فاطمة السيف 5٤
المعرض المتنقل ٤ ريم السيف 55
المعرض المتنقل 13 غادة الزكري 56
المعرض المتنقل 6 أريج الزكري 57
المعرض المتنقل 6 نوف الزكري 58
المعرض المتنقل 13 عالية الزكري 59
المعرض المتنقل 6 فهدة الزكري 60
المعرض المتنقل 8 نورة الرقطان 61

أعمال مكتبية 2٤ ندى الجديد 62
أعمال مكتبية 2٤ منيرة العمران 63

أعمال مكتبية 2٤ أفنان القحطاني 6٤
أعمال مكتبية 2٤ نورة الجربوع 65

المعرض المتنقل  6 ساعات أريج زكري سعد الزكري 66
المعرض المتنقل  5 ساعات آالء خالد الهميم 67
المعرض المتنقل  5 ساعات أبرار خالد الهميم 68
المعرض المتنقل  5 ساعات أثار خالد الهميم 69

أعمال مكتبية  7 ساعات آالء محمد إبراهيم أبو معطي 70
تقنية معلومات  1٤٤ ساعة الجود خالد العبيد 71
أعمال مكتبية  9 ساعات أفنان سلمان القحطاني 72
أعمال مكتبية  6 ساعات الجوهرة محمد السبيعي 73
أعمال مكتبية  10 إيمان ناصر عبدالل البلوي 7٤
أعمال مكتبية  8 ساعات إيمان عبدالل محمد خورشيد 75
أعمال مكتبية  ساعتان أحالم حسن الرويلي 76
أعمال مكتبية  ساعة الجوهرة أحمد المطوع 77
أعمال مكتبية  ساعتان الجوهرة أحمد المحيسن 78
أعمال مكتبية  6 ساعات أسيل محمد زيادة 79
أعمال مكتبية  93 ساعة العنود فهد الشلهوب 80
أعمال مكتبية  3 ساعات أصالة عاطف الحجي 81
أعمال مكتبية  5 ساعات العنود بنت فهد بن محمد الفريان 82
أعمال مكتبية  23 ساعة أفراح عبد العزيز العسكر 83
أعمال مكتبية  11 ساعة تركية ضيف الل المغيزي 8٤
أعمال مكتبية  38 دقيقة جواهر أحمد الصقعبي 85
أعمال مكتبية  20 ساعة جواهر سلطان العجمي 86
أعمال مكتبية  13 ساعة ديمة أحمد بن شلهوب 87
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أعمال مكتبية  3 ساعات دانة عبد العزيز السويلم 88
أعمال مكتبية  ٤ ساعات خولة محمد الشثري 89
أعمال مكتبية  3 ساعات دعاء نبيل رحيمة 90

المعرض المتنقل ٤ ساعات ريم عبدالمحسن السيف 91
أعمال مكتبية  ساعة رانيا الحزر 92
أعمال مكتبية  3 ساعات رحمة محمد عرواتي 93
أعمال مكتبية  12 ساعة ساره سعد المغيصيب 9٤
أعمال مكتبية  6 ساعات ربى عبدالرحمن علي العسكر 95
أعمال مكتبية  8 ساعات سارا هشام سليمان اليوسف 96
أعمال مكتبية  6 ساعات سارة محمد السبيعي 97
أعمال مكتبية  ساعة سارة عبدالعزيز اإلبراهيم 98
أعمال مكتبية  8 ساعات ريم عبدالغني خالف 99
أعمال مكتبية  8 ساعات ريهام عبدالرحمن الحسيني 100
أعمال مكتبية  22 ساعة ريم عبدالعزيز حماد الجهني 101
أعمال مكتبية  1٤ ساعة عاتكة ثامر قاضي 102
أعمال مكتبية  3 ساعات عبير بدر السويلم 103
أعمال مكتبية  ساعة عائشة أنس الروليكي 10٤

المعرض المتنقل  ٤ ساعات فاطمة عبدالمحسن السيف 105
المعرض المتنقل  6 ساعات فهدة زكري الزكري 106
المعرض المتنقل  13 ساعة عالية زكري الزكري 107
المعرض المتنقل  13 ساعة غادة زكري سعد الزكري 108

أعمال مكتبية  5 ساعات صالحة محمد الرشيد 109
أعمال مكتبية  ساعة شعاع عيد العنزي 110

أعمال مكتبية  3 ساعات منى عبدالل المزهر 111
أعمال مكتبية  ٤ ساعات لمياء حسين اليحيا 112
أعمال مكتبية  9 ساعات منيرة ثامر قاضي 113
أعمال مكتبية  3 ساعات فاطمة محمد الحمد 11٤
أعمال مكتبية  9 ساعات و 

نصف

منال بنت عبدالل المعيوف
115

أعمال مكتبية  ٤ ساعات لمى خالد العتيبي 116
أعمال مكتبية  ساعتان منيرة فهد العذل 117
أعمال مكتبية  3 ساعات مجيدة درباس 118
أعمال مكتبية  3 ساعات فايزة فهد شريف 118
أعمال مكتبية  3 ساعات منال خالد السويلم 119
أعمال مكتبية  6 ساعات لينا عبدالكريم 120
أعمال مكتبية  7 ساعات منى عبدالل الحاج 121
أعمال مكتبية  ساعة مريم غازي عبدالعزيز 122
أعمال مكتبية  3 ساعات منال محمد موسى 123

المعرض المتنقل  8 ساعات منيرة سعود بن شهيوين 12٤
أعمال مكتبية  ساعتان منيرة العذل 125
أعمال مكتبية  3 ساعات نورة الشهيل 126

المعرض المتنقل  6 ساعات نوف زكري سعد الزكري 127
أعمال مكتبية  29 ساعة و 

نصف

نوف إبراهيم الحوطي
128

المعرض المتنقل  8 ساعات نورة سعد الرقطان 129
أعمال مكتبية  ساعة نورة مبارك ال عينان 130
أعمال مكتبية  5 و نصف نور سامي جبر 131
أعمال مكتبية  5 ساعات نورة راجح العجمي 132
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أعمال مكتبية  ساعة نورة بن فنيس 133
أعمال مكتبية  ساعة نورة سعود المهنا 13٤
أعمال مكتبية  ساعة نفال صالح العواد 135
أعمال مكتبية  9 ساعات نورة عبدالعزيز الجربوع 136
أعمال مكتبية  2٤ ساعة هديل محمد الزهراني 137
أعمال مكتبية  6 ساعات هال فيصل إبراهيم المرزوقي 138
أعمال مكتبية  5 ساعات هيفاء عادل البلوشي 139
أعمال مكتبية  13 دقيقة يارا بنت عبدالل الخميس 1٤0
أعمال مكتبية  8 ساعات و 

نصف

وجدان بداح السبيعي
1٤1

أعمال مكتبية  ساعتان والء محمد الصفواني 1٤2
أعمال مكتبية  13 ساعة هال زكري سعد الزكري 1٤3
أعمال مكتبية  ٤ ساعات و 

نصف

هيا عبدالرحمن العازمي
1٤٤

تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات بندر السويلم 1٤5
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات عبدالل فوزان السبعان 1٤6
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات إبراهيم السلطان 1٤7
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات عبدالل عمر بلشرف 1٤8
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات عبدالل سعود بن شهيوين 1٤9
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات صالح محمد صالح العكري 150
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات عبيد الل محسن حسن  السقاف 151
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات عبدالل عماد الحميدان 152
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات نواف البقمي 153
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات منيرة سعود بن شهيوين 15٤

تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات حنان محمد البيالي 112
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات هند محمد الذياب 113
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات إمتنان أحمد العليان 11٤
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات رنا عبدالل السعدون 115
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات نفال العواد 116
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات نهى العتيبي 117
تنظيم الجمعية العمومية الرابعة 6 ساعات الجود العبيد 118

168 3,623 المجموع الكلي
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عواطف يوسف الخيبري 23 أمل زيد الزيد 1
سماح عبدالستار بخاري 2٤ نورة الدغيلبي  2
أروى عبدالل السالمة 25 العنود الفليح  3
أميرة عبدالل السيف 26 مّي عبدالرحمن العبودي  ٤
إيمان عبدالل المالكي 28 نورة محمد السهلي  5
منيرة سليمان الصقيه 29 حصة سليمان الوهبي  6

فوزة طحمور العناد 30 أمينة عبدالل الخضير  7
ضحى جياد العنزي 31 ريم شافي الشافي  8
جزعة شفافة الشمري 32 سارة حمد الخنيفر  9

حنان على الصقر 33 شموخ عبيد العصيمي  10
حنان سعد الجميعة 3٤ نورة حسن الشثري  11

صفاء عبدالرحمن السلمان 35 فيفا سالم المبارك  12
بدرية ظافر القحطاني 36 فوزية أحمد عدوان  13
بدرية عبدالل الزهرة 37 حنان فرج بخيت  1٤
فرح حسن خواجي 38 سعاد حمدان العنزي  15
ناهد أحمد عبادي 39 مزنة محمد المالكي 16
مزنة علي العقالء ٤0 منيرة عبد الل الجنيح 17

منى محمد الجساس ٤1 منيرة سعيد الدوسري 18
حمدة محمد الغامدي ٤2 غادة علي القديري 19
هيفاء أحمد باوهاب ٤3 إبتهاج عبدالل حنيف 20

سميرة محمد باعبدالل ٤٤ رثعاء آل خشيبي 21
عيشة علي محمود ٤5 جميلة ربيع الرشيدي 22

مدّربات برنامج تثقيف األّم والطفل
فريال خالد الدوسري 68 هيام محمد العقاد ٤6

رنـا محمد الـعـيار 69 سامية عاطي الطويرقي ٤7
إبتسام الدوخي 70 شريفة محمد هزازي ٤8
أمل السهلي 71 سحر سليمان الحجاج ٤9

ريحانة محمد الزهراني 50
سعاد سعود العيسى 51

مرام سليمان السليمان 52
ريم محمد القرشي 53

سعاد ضاحي الخالدي 5٤
فاطمة عبدالل الشهراني 55
هيلة فنيس القحطاني 56
مغيضة سليمان الشمري 57
حياة بنت حمد الدبيان 58
إبتسام سليمان الزويد 59
أمجاد عبدالل السليم 60
أحالم علي التويجري 61
سهام محمد الخيبري 62
منيرة عبدالل الحقيل 63

بسمة فهد بالغنيم 6٤
منى غضبان الشمري 65

لينا سعد الحسين 66
هند عبدالل السماعيل 67
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ريم محمد القرشي 1
هيام محمد العقاد  2

هيفاء أحمد باوهاب  3
سامية عاطي الطويرقي.  ٤

رحاب عبدالمحسن المديرس  5
مزنة علي العقال  6

جزعة شفاقة الشمري  7
فوزة طمحور العناد  8

جميلة ربيع الرشيدي  9
منيرة عبدالل الجنيح  10

فيفا سالم المبارك  11
مّي عبدالرحمن العبودي  12

بسمة فهد بالغنيم  13
فريال خالد الدوسري  1٤

رنا محمد العيار  15
هند السماعيل 16

أمجاد عبدالل السليم 17
إبتسام سليمان الزويد 18

 مشرفات برنامج تثقيف األّم و الّطفل:
أمومة و طفولة 

و بينهما دعم إنسانّي

ال شّك أّن ذلك سيكون أساًسا راسًخا لعطاءات ال حّد لها 

من مختلف الّنواحي: االجتماعّية و الّثقافّية و الّتربوّية و 

الوطنّية، مّما نسعى إليه برسالتنا، مهتدين ألرقى سبل 

الّتطوير وفق رؤية مملكتنا لنصل لما نصبو إليه من 

أهدافنا ..

و الحمد هلل اّلذي تتّم بنعمته الّصالحات.
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