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 الخطة االستراتيجية

  الرؤية:

  صالح.أم واعية لجيل 

 :الرسالة

 ل.املستقبتكافل األسرة واملجتمع بتعزيز دور األم لكي تصبح أًما واعية بمسؤولياتها وما لذلك من أثر على تنشئة جيل 

 الجمعية:فكرة قيام 

 باملجتمع.عدم وجود جمعية متخصصة باملنطقة الشرقية تعنى بفئة األم والطفل التي تعتبر اللبنة األساسية 
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 األهداف االستراتيجية
 

  املبكرة.توعية األم بكيفية االهتمام بأطفالها في مرحلة الطفولة 

  قدراته.تنمية مهارات الطفل وتعزيز 

  األطفال.غرس السلوكيات اإليجابية واألخالق الحميدة في نفوس 

  وأطفالهم.تقديم الدعم املادي واملعنوي لألسر املتعففة 
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 الخارطة االستراتيجية 

  

 الرؤية            

   

 

  

 

 

  

 

 صالح.أم واعية لجيل 

توعية األم بكيفية االهتمام بأطفالها في مرحلة الطفولة 

 املبكرة.

غرس السلوكيات اإليجابية واألخالق 

 الحميدة في نفوس األطفال.
 تنمية مهارات الطفل وتعزيز قدراته.

 وأطفالهم.تقديم الدعم املادي واملعنوي لألسر املتعففة 
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 خطط العمل واإلطار التنظيمي 

 لبرامج وأنشطة الجمعية 
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 اللجنة المنفذة اسم البرنامج

 

الفئة 
 المستهدفة

 تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ األهداف

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

اسم المشرفة 
 على البرنامج

 

 الحقيبة المدرسية
اللجنة 
 االجتماعية

أبناء وبنات 
 األسر

اء توفير االحتياجات الضرورية ألبن -
 األسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية

 داخل الجمعية

 يوليو 
 االحد

م2/7/2023  

هـ14/12/1444  

العام 
 الدراسي 

  م2023

 أ.ابتسام جوخدار
نائبة رئيسة 
اللجنة 

 االجتماعية 
 

 فرحة نجاحي

لجنة  -
المساندة 
 والمشاريع

اللجنة  -
 االجتماعية

أبناء وبنات 
 األسر

سر إدخال الفرح والسعادة ألبناء األ -
وإثراء الحفل بفقرات تثقيفية 

 وترفيهية وتحفيزية.

خارج 
 الجمعية
) قاعة 
 خارجية (

 مايو
 الخميس

م25/5/2023  

هـ5/11/1444  

 يوم واحد

 برنامج تمكين
 األسر )حاضنتي(

بالتعاون مع مؤسسة الملك 
خالد الخيرية شركة طيف 
 للتدريب المهني والتقني 

لجنة  -

المساندة 

 والمشاريع

اللجنة  -

 االجتماعية

األسر 
 المستفيدة

حصول المستفيدة على شهادة  -

دورة تدريبية تأهلها للعمل كحاضنة 

 أطفال.

إيجاد فرص وظيفية للمستفيدة  -

تحقق من خاللها مستوى معيشي 

 أفضل.

داخل/خارج 
 الجمعية

 أبريل 
 االحد

م2/4/2023  

هـ11/9/1444  

ثالث 
 شهور 

 برنامج تكريم األسر

لجنة  -

 المساندة 

 والمشاريع

اللجنة  -

 االجتماعية

األسر 
 المستفيدة

من إدارة  ر التي تمكنتتكريم األس -
شؤون أسرتها بتطوير نفسها 
 والبحث عن عمل ذا دخل ثابت.

بث روج التعاون بين األمهات  -
لتربية أطفالهم وتدريبهم على 

األساليب الناجحة التي تحقق النمو 
 السليم ألطفالهم.

 داخل الجمعية

 أغسطس
 االربعاء

م23/8/2023  

هـ7/2/1445  

 يوم واحد 

  (   خطط العمل واإلطار التنظيمي لبرامج وأنشطة الجمعية ) خطط لجنة اللجنة اإلجتماعية         
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عنوان 
 المحاضرة

مقدم 
 المحاضرة
 رقم الهوية 
 رقم الجوال 

 
 الفئة المستهدفة

 مكان التنفيذ  األهداف 
تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

المشرفة على اسم 
 البرنامج

 وصفته بالمؤسسة 
 

محاضرة 
 بعنوان

)التعايش 
 بسالم(

ليلى السعد أ/  
 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

توعية األمهات بأهمية عالقة 
ا البعض األسرة مع بعضه

 .رها في اسعاد افرادهاوود  

حديقة األمير سعود 
 بن نايف

واحد يوم يناير  

 أ/ ليلى عبدهللا السعد
رئيسة لجنة التثقيف 
واإلرشاد الصحي 

 بالجمعية 
 

محاضرة 
 بعنوان
أبنائنا 

والمواقع 
 اإلباحية

)حماية جسد 
 الطفل(

دنيا  أ/
 الدرويش

 

طالبات المدارس من 
كافة المراحل 
 الدراسية

أبنائنا عن  متى نتحدث مع-1

 الجنس

 رشمع التح نتعاملكيف -2

 األجهزةيفية التعامل مع ك-3

 يةكالذ

بالشراكة المجتمعية 
 مدارس السالممع 

 األهلية للبنات 
 يوم واحد يناير

محاضرة 
 بعنوان

)االدخار 
والوعي 
 المالي(

خلود بنت  /أ
 المال النعيمي

 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

 إدارة مورد األسرة المالية /1

إدارة المصروفات وضبط /2

 الميزانية

العالقة بين االدخار /3

 واالستثمار المادي والمعنوي

 يناير  مقر الجمعية 
يوم 
 واحد 

  ( خطط العمل واإلطار التنظيمي لبرامج وأنشطة الجمعية  ) خطط لجنة التثقيف واإلرشاد الصحي          

 



          
 
 
 

10الصفحة  من   31 
 

 

 

 

 عنوان المحاضرة

 

 

 مقدم المحاضرة

 رقم الهوية 

 رقم الجوال

 

 

 الفئة المستهدفة

 

 

 األهداف

مكان 

 التنفيذ

 

تاريخ بداية 

التنفيذ 

 بالهجري

مدته 

 باأليام

والفترة 

 الزمنية

 

اسم المشرفة على 

 البرنامج

 صفته بالمؤسسةو

برنامج بعنوان التوعية 

بكرت التطعيم 

 )لألطفال(

 

بالتعاون مع شبكة 

 الخبر الصحية

التواصل مع 

 مسؤولة البرامج

 أ/حنان الدايل

 

مستفيدات 

الجمعية 

السيدات من /

كافة فئات 

 المجتمع

توعية أفراد المجتمع  -1

بأهمية التطعيم لدى األطفال 

العمرية خالل المراحل 

 المختلفة

ية كرت التوعية بأهم-2

التطعيم لمتابعة تطعيم 

 .األطفال مع وزارة الصحة

مقر 

 الجمعية
 واحد يوم فبراير

ليلى عبدهللا أ/ 

 السعد

رئيسة للجنة التثقيف 

واإلرشاد الصحي 

 بالجمعية 

 

 محاضرة

 بعنوان)التنمر(

 

 دنيا الدرويش

 

مستفيدات 

الجمعية 

السيدات من /

 كافة فئات

 المجتمع

التعريف بما هو التنمر ومتى 

 أطلب المساعدة

مدرسة 

 حكومية
 واحد يوم فبراير

 بعنوانمحاضرة 

 )أضرار التدخين(

بالتعاون مع شبكة 

 الخبر الصحية

التواصل مع 

 مسؤولة البرامج

 أ/حنان الدايل

 

مستفيدات 

الجمعية 

السيدات من /

كافة فئات 

 المجتمع

التعريف بأضرار التدخين 

 .قالع عنهوطرق األ

مقر 

 الجمعية 
 يوم واحد  فبراير 
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 عنوان المحاضرة
 

 
 مقدم المحاضرة
 رقم الهوية 
 رقم الجوال

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
مكان 
 التنفيذ

 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

اسم المشرفة على 
 البرنامج

صفته بالمؤسسةو  

 ورشة بعنوان
)الذكاء االجتماعي(   

 
 

نورة صالح أ/
 المؤنس

 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

تطوير مهارات الذكاء 
األبناء  ىاالجتماعي لد

.األمهات و  

مدرسة 
 حكومية

واحد يوم مارس  

 
 

 أ/ ليلى عبدهللا السعد
رئيسة للجنة 

التثقيف واإلرشاد 
 الصحي بالجمعية 

 محاضرة بعنوان 
)اليوم العالمي 

 للكلى(

 
بالتعاون مع جمعية 
ايثار الخيرية للتبرع 

 باألعضاء
 مسؤول التواصل
 أ/ عبدهللا أبو جهل

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

تسليط الضوء على مرضى 
وطرقة حماية  مومعاناتهالكلى 

غذائي الكلى من خالل نظام 
.صحي  

مقر 
 الجمعية 

 مارس 
يوم 
 واحد 

 محاضرة بعنوان
اعرفي حقوقك( )

 المرأةحقوق 
بمناسبة اليوم 
 العالمي للمرأة

 
بالتعاون مع هيئة 
حقوق األنسان 
 بالمنطقة الشرقية
 مسؤولة التواصل

السفيانيجميلة أ/   

مستفيدات الجمعية 
كافة السيدات من /

 فئات المجتمع

حقوق  هيئةالتعريف بمركز /1
 األنسان في المنطقة الشرقية 

  المرأةالتعريف بحقوق  /2
لية االتصال وتقديم البالغات آ/3

الطوارئلدى المركز في حالة   

مقر 
 الجمعية

 مارس 
يوم 
 واحد 

 برنامج بعنوان
 )المدرب الصحي(

بالتعاون مع شبكة 
 الخبر الصحية
التواصل مع 
 مسؤولة البرامج
 أ/حنان الدايل

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

أهمية المدرب الصحي وكيفية 
مساعدة أصحاب السمنة في 

 التغلب عليها مع متابعتهم

مقر 
 الجمعية 

 يوم واحد ابريل 
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 عنوان المحاضرة
 

 
 مقدم المحاضرة
 رقم الهوية 
 رقم الجوال

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
 مكان التنفيذ

 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية
 

اسم المشرفة على 
 البرنامج

 صفته بالمؤسسةو

 محاضرة بعنوان
)أهمية متابعة 

 للمرأةالحمل 
 الحامل(

 
 

 د.سامية العتيبي 
 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

رشاد الحامل الى ا/1
ضرورة عمل فحوصات 

 كاملة للحمل 
أهمية األشعة في الكشف /2

عن االمراض بالحمل 
 وسرعة عالجها

 ابريل مقر الجمعية
 يوم
 واحد

 
ليلى عبدهللا  /أ

 السعد
رئيسة للجنة 

لتثقيف واإلرشاد ا
 الصحي بالجمعية

 محاضرة بعنوان
)الصحة والتغذية 
 في شهر رمضان(

 
شبكة بالتعاون مع 

 الخبر الصحية
التواصل مع 
 مسؤولة البرامج
 أ/ حنان الدايل

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

توعية األمهات وافراد 
المجتمع بالتغذية الصحية 

 في شهر رمضان
 ابريل  مقر الجمعية 

يوم 
 واحد

 بعنوانمحاضرة 
 (أضرار المخدرات)

 
بالتعاون مع هيئة 
مكافحة المخدرات 
 بالمنطقة الشرقية 

 عايشة فخري أ/
 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

تثقيف وارشاد األسر عن 
ضرر المخدرات وكيفية 

التعرف عليها وخطورتها 
 على المجتمع

 مايو مقر الجمعية 
يوم 
 واحد

 بعنوانمحاضرة 
اإلسعافات ) 

 (األولية

 
بالتعاون مع الهالل 
 األحمر السعودي 

 المدربة / 
 شريفة المبارك 

طالبات المدارس 
من جميع المراحل 

 الدراسية

توعية األمهات وافراد 
المجتمع بالطرق الصحيحة 

لإلسعافات األولية عند 
 .الحاجة

بالشراكة 
المجتمعية مع 
 مدارس السالم
 األهلية للبنات

 مايو 
يوم 
 واحد
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عنوان 
 المحاضرة

 

 
 مقدم المحاضرة
 رقم الهوية 
 رقم الجوال

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
 مكان التنفيذ

 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية
 

اسم المشرفة على 
 البرنامج

 صفته بالمؤسسةو

 محاضرة 
 بعنوان

التعامل مع )
 (المراهقين

 
 

 نورة المؤنس أ/
 

الجمعية مستفيدات 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

تعريف االسر بالطريقة 
الصحيحة للتعامل مع 

المراهقين واهمية  الفئة 
ة يوكيف الفترةالعمرية بتلك 
 احتوائهم .

 مايو مقر الجمعية
 يوم

 واحد 

ليلى عبدهللا  /أ
 السعد

رئيسة للجنة 
لتثقيف واإلرشاد ا

 الصحي بالجمعية

محاضرة 
 بعنوان

عنق امراض )
 (الرحم

بالتعاون مع شبكة 
 الخبر الصحية
التواصل مع 
 مسؤولة البرامج

 حنان الدايل أ/

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

ارشاد وتوعية لخطورة عدم 
الفحص الدوري عن عنق 

 الرحم .
 يونيو مقر الجمعية

يوم 
 واحد

محاضرة 
 بعنوان

 (التنمر)

 
  

 
 دنيا الدرويش أ/

 

طالبات المدارس من 
جميع المراحل 

 الدراسية

التعريف بماهية التنمر  /1
 ومتى اطلب المساعدة.

اضرار التنمر والحكم  /2
 الشرعي 

 لها .

بالشراكة المجتمعية 
مع ) الثانوية التاسعة 
 للبنات ( بالخزامى 

 يونيو
يوم 
 واحد

محاضرة 
 بعنوان

تنظيم ) 
 ( الحمل

بالتعاون مع شبكة 
 الصحيةالخبر 

التواصل مع 
 مسؤولة البرامج

 حنان الدايل أ/

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

همية تنظيم أتوعية النساء ب
 الحمل وأسبابه .

 يوليو مقر الجمعية
يوم 
 واحد
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عنوان 
 المحاضرة

 

 
 

 مقدم المحاضرة
 

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
 مكان التنفيذ

 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية
 

اسم المشرفة على 
 البرنامج

 رقم الهوية الوطنية
 رقم الجوال

 صفته بالمؤسسة

محاضرة 
 بعنوان

صعوبات )
 (التعلم

 
 مريم المساوي أ/ 

 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

دعم األمهات في التثقيف 
في كيفية التعامل مع 
 صعوبات التعلم .

 واحد يوم يوليو مقر الجمعية

 
 ليلى عبدهللا السعد  /أ

لتثقيف رئيسة للجنة ا
واإلرشاد الصحي 

 بالجمعية

محاضرة 
 بعنوان

محاضرة عن )
 (العنف االسري

 
 دنيا الدرويشأ/ 

 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

التعامل مع المشكلة ,االثار 
 وأنواع العنف .والعالج 

مركز األمير 
سلطان للعلوم 
 والتقنية 
 ) سايتك (

 يوم واحد  اغسطس

محاضرة 
 بعنوان

)خط المساندة 
 للطفل (

 
 

بالتعاون مع هيئة 
حقوق األنسان 
 بالمنطقة الشرقية
 مسؤولة التواصل

 السفيانيجميلة أ/ 
 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

الطفل  التعريف بحقوق
وكيفية تقديم البالغات لدى 

 هيئة حقوق األنسان .
 يوم واحد اغسطس مقر الجمعية 

 محاضرة
 بعنوان

الرضاعة ) 
 ( الطبيعية

 
 أ/ مشيرة الشمري 

 

مستفيدات الجمعية 
السيدات من كافة /

 فئات المجتمع

توعية األمهات وأفراد 
المجتمع بضرورة 
 الرضاعة الطبيعية .

 يوم واحد سبتمبر مقر الجمعية
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عنوان 
 المحاضرة

 
 مقدم المحاضرة

 

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
 مكان التنفيذ

 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

 اسم المشرفة على البرنامج
صفته بالمؤسسةو  

برنامج تثقيفي 
 بعنوان 
) الصحة 

الغذاء (و  

 
بالتعاون مع شبكة 
 الخبر الصحية

التواصل مع مسؤولة 
 البرامج

حنان الدايل أ/  
 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

توعية أفراد المجتمع 
 بأهمية التغذية الصحيحة

 سبتمبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد

 
 أ.ليلى عبدهللا السعد

رئيسة للجنة التثقيف 
 واإلرشاد الصحي بالجمعية

 محاضرة بعنوان
اليوم العالمي  )

لألمراض 
 النفسية (

 
بالتعاون مع هيئة 
حقوق األنسان 
 بالمنطقة الشرقية
 مسؤولة التواصل

السفيانيجميلة أ/   

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

تثقيف المجتمع بخطورة 
االمراض  النفسية و 

اسبابها و انواعها و طرق 
 عالجها

 سبتمبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد

 محاضرة بعنوان
 ) خزان المحبة (

 
دنيا الدرويش أ/  

 

طالبات المرحلة 
الثانوية و 
 المتوسطة

التثقيف بأهمية الحب و 
العطاء في العالقات بين 

األسرة و المجتمع  لينهض 
 مجتمع صحي

بالشراكة 
المجتمعية مع 
 مدارس السالم
 األهلية للبنات

 سبتمبر
يوم 
 واحد

 محاضرة بعنوان
الكشف المبكر ) 

عن سرطان 
 الثدي (

 
بالتعاون مع شبكة 
 الخبر الصحية

التواصل مع مسؤولة 
 البرامج

 
 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

أهمية  الفحص المبكر 
للكشف عن سرطان الثدي 
لجميع أعمار النساء و 
 التاريخ المرضي بالعائلة

 أكتوبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد
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عنوان 
 المحاضرة

 

 
 مقدم المحاضرة

 

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
 مكان التنفيذ

 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

 اسم المشرفة على البرنامج
صفته بالمؤسسةو  

 محاضرة بعنوان
() الصحة العامة  

 
بالتعاون مع جمعية 
ايثار الخيرية للتبرع 

 باألعضاء
 مسؤول التواصل
 أ/ عبدهللا أبو جهل

 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

تثقيف االسر عن أهمية 
الصحة العامة في الوقاية 
 من كثير من األمراض

 أكتوبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد

 
 أ.ليلى عبدهللا السعد

 
رئيسة للجنة التثقيف 

 واإلرشاد الصحي بالجمعية

 محاضرة بعنوان
 ) بر الوالدين (

 
بالتعاون مع جمعية 
ايثار الخيرية للتبرع 

 باألعضاء
 مسؤول التواصل
 أ/ عبدهللا أبو جهل

 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

فضل الوالدين  في الدين 
اإلسالمي وواجب األبناء 

ببرهم و اإلحسان   متجاهه
 لهم وبر اإلباء ألبنائهم

 أكتوبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد

 محاضرة بعنوان
) اللياقة و 
 الرشاقة

 و الصحة (

 
 أ/خالد الدوسري

 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

تحفيز على أهمية الرياضة 
لجميع افراد االسرة و 

 فوائدها الصحية

مركز ورود 
الحياه التابع 
 للجمعية

 نوفمبر
يوم 
 واحد

 محاضرة بعنوان
العالقة ) 

األسرية و 
التطوير 
 الشخصي (

 
 

 أ/غادة الحسين
 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

حل بعض المشكالت 
االسرية و تطوير العالقة 

 بين أفراد األسرة

عن طريق 
 الزووم

 نوفمبر
يوم 
 واحد
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عنوان 
 المحاضرة

 

 
 مقدم المحاضرة

 

 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 األهداف
التنفيذمكان   
 

تاريخ بداية 
التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

 اسم المشرفة على البرنامج
صفته بالمؤسسةو  

 محاضرة بعنوان
) مسارات 
 الوعي (

 
 أ / سعاد المزروع

 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

  الوضوح في التفكير و

 اتخاذ القرارات

  المخاوف التحرر من

 و الذكريات المؤلمة

عن طريق 
 الزووم

 ديسمبر
يوم 
 واحد

 
 أ.ليلى عبدهللا السعد

رئيسة للجنة التثقيف 
 واإلرشاد الصحي بالجمعية

  

ورشة توعية 
 بعنوان

كيف تبدين 
عملك 

ومشروعك 
الصغير من 

 المنزل

 
 أ/ خزاري الصايل

 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

المشاريع الصغيرة  أهمية
بعمل جدوى لها و طرق 

 نجاحها
 ديسمبر مقر الجمعية

يوم 
 واحد

استشارات 
تربوية لمرحلة 

 الطفولة

 
 أ / فهد الربيع

 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

تثقيف في حل بعض مشاكل 
 السلوك الخاطئة للطفل

عن طريق 
الزووم  أو مقر 

 الجمعية
 ديسمبر

يوم 
 واحد

 محاضرة بعنوان 
) قضايا المرأة و 

 الزواج (

 
 

 أ / فواز الدخيل 
 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

طرح قضايا الزواج كالطالق 
و االعاقة و عدم التوافق 
بين األزواج و طرق 

 عالجها 

 ديسمبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد

 
 محاضرة بعنوان 
 ) أسرة مثالية (

 

 
 المدربة

 وفاء السيف أ /
 

مستفيدات 
الجمعية / 

السيدات من كافة 
 فئات المجتمع

تثقيف و توعية األسر 
بأهمية  تحفيز األبناء في 
 بناء المجتمع و تطوره 

 ديسمبر مقر الجمعية
يوم 
 واحد
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عنوان 
 المحاضرة

اللجنة 
 المنفذة 

 
الفئة 

 المستهدفة
 األهداف

مكان 
 التنفيذ

تاريخ بداية التنفيذ 
 بالهجري

مدته 
 باأليام
والفترة 
 الزمنية

 

اسم المشرفة 
 على البرنامج

 

االحتفاء بيوم 
التأسيس 
 السعودي

لجنة  
 المساندة 

سيدات 
المجتمع 

عضوات /
 الجمعية

إبراز اهداف وأنشطة 
ومشاريع الجمعية لتكون 
حلقة الوصل بين المجتمع 
والجمعية ,دعم مشاريع 
 وأنشطة الجمعية

طنةاومتعزيز روح ال  

متحف 
الفلوة 
 الجوهرة

 األربعاء

م15/2/2023  

 الموافق

هـ24/7/1444  

يوم 
واحد 
 فقط

أ. وداد 
عبدالرحمن 

 السالم
رئيسة لجنة 
 المساندة

 

 شاي العصر
لجنة  

 المساندة

سيدات 
المجتمع 

عضوات /
 الجمعية

إبراز اهداف وأنشطة ومشاريع 
الجمعية لتكون حلقة الوصل بين 
المجتمع والجمعية ,دعم مشاريع 

 وأنشطة الجمعية

منتجع 
شاطئ 
 الغروب

 مارس 
 الثالثاء

م14/3/2023  
هـ22/8/1444  

يوم 
واحد 
 فقط

 فطور صباحي
لجنة  

 المساندة

سيدات 
المجتمع 

عضوات /
 الجمعية

إبراز اهداف وأنشطة ومشاريع 
الجمعية لتكون حلقة الوصل بين 
المجتمع والجمعية ,دعم مشاريع 

 وأنشطة الجمعية

مطعم بيتي 
 فرانس

 مايو
 الثالثاء

م2022\5\9  
هـ1444\01\19  

يوم 
واحد 
 فقط

 

 

 خطط العمل واإلطار التنظيمي لبرامج وأنشطة الجمعية ) خطط لجنة املساندة  ( 
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 عنوان الفعالية
 
 اللجنة المنفذة  

 
 الفئة المستهدفة

 مكان التنفيذ  األهداف 
تاريخ بداية 
 التنفيذ بالهجري

مدته 
 باأليام

والفترة 
 الزمنية

 

اسم المشرفة على 
 البرنامج

 

االحتفاء بيوم 
التأسيس 
 السعودي

جنة ل- 
العالقات 
العامة 

 واالعالم 
لجنة - 

 المساندة 

سيدات المجتمع 
عضوات /

 الجمعية 

تعزيز روح 
ةطناومال  

تحف الفلوة م
 والجوهرة 

 األربعاء

م15/2/2023  

 الموافق

هـ24/7/1444  

 يوم واحد

أ.ابتسام زكي 
 خشيم 

رئيسة لجنة 
العالقات العامة 
واالعالم  
 بالجمعية  

االحتفاء بشهر 
رمضان 
 المبارك

جنة ل- 
العالقات 
العامة 

 واالعالم 
لجنة - 

 المساندة

منسوبات 
الجمعية / 
مستفيدات 
 الجمعية

تفعيالً لفضل 
وروحانية 
 الشهر

 مقر الجمعية 

 مارس 
 االثنين

م20/3/2023  
هـ28/8/1444  

يوم 
 واحد 

اليوم الوطني 
 السعودي

جنة ل- 
العالقات 
العامة 

 واالعالم 
لجنة - 

 المساندة

منسوبات 
الجمعية / 
مستفيدات 
 الجمعية

تعزيًزا لروح 
 الوطنية

 مقر الجمعية 

 سبتمبر
 السبت

م23/9/2023  
هـ8/3/1445  

يوم 
 واحد 

 

 ( العالقات العامة لجنة ي لبرامج وأنشطة الجمعية ) خطط خطط العمل واإلطار التنظيم
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 الخطة التشغيلية
 للجمعية الخيرية لألمومة والطفولة باملنطقة الشرقية 

 .) إيالف ( 
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 تنمية مهارات الطفل وتعزيز قدراته االستراتيجيالهدف 

 برامج وأنشطة مركز ورود الحياة المبادرة

 مالحظاتال فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

اعداد قائمة ببرامج وأنشطة مركز  1

 .ورود الحياة 

  قائمة أولية

 

  مديرة مركز ورود

 الحياة

  موظفات مركز

 ورود الحياة

 

 

 

 من يناير

 إلى ديسمبر

 

ورشة عمل لمراجعة القائمة  2

 .األولية للبرامج 

  قائمة معتمدة

 . إعداد الخطة السنوية 3

 

  خطة أولية

 .اعتماد الخطة السنوية  4

 

  خطة معتمدة

5 

 

  خطة مطبقة .تصنيف الخطة السنوية 

6 

 

تقييم الخطة السنوية ) قياس األثر 

). 

  تقرير قياس االثر

  



          
 
 
 

22الصفحة  من   31 
 

 

 

 تقديم الدعم المعنوي لمستفيدات الجمعية االستراتيجي الهدف

 المستفيداتتطوير وتحديث قاعدة بيانات  المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ  مؤشرات اإلنجاز  إجراءات وخطوات العمل  م

 تحديث قاعدة البيانات الحالية 1
  

  بيانات محدثة

  المديرة التنفيذية 

 مديرة المشاريع 

 

 . اللجنة االجتماعية 

 . رئيسة اللجنة 

  اللجنة .نائبة 

 . األخصائية االجتماعية 

 . سكرتيرة اللجنة 

 
 
 

 من يناير
 إلى ديسمبر  

 

 تحليل قاعدة البيانات الحالية  2
 

دراسة قاعدة 
 البيانات الحالية

 

تطوير البرنامج الحالي ليلبي  3
 احتياجات الجمعية 
 

برنامج الكتروني 
 مطور

 

عرض واعتماد قاعدة البيانات  4
 من رئيسة الجمعية 
 

اعتماد قاعدة 
 البيانات

 

قاعدة البيانات  تحديث قاعدة البيانات دوريًا  5
 محدثة دوريًا
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 تقديم الدعم المعنوي لمستفيدات الجمعية الهدف االستراتيجي

 من خالل مشروع تمكيننظيم العالقة مع المستفيدات ت المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

عقد اجتماعات لتقديم مقترحات حول  1

 . والبنود في مشروع تمكينالالئحة 

  

  قائمة توصيات 
 

 التنفيذية المديرة . 

 المشاريع. مديرة 

 . اللجنة االجتماعية 

 . رئيسة اللجنة 

 . نائبة اللجنة 

 . االخصائية االجتماعية 

 . سكرتيرة اللجنة 

 
 
 

 ينايرمن 

  إلى ديسمبر 

 

 .إعداد مسودة أولية لالئحة 2

 

  مسودة أولية 

والبرامج مراجعة الالئحة األولية  3

 . المنظمة للمشروع

 

  الئحة مراجعة

لية واعتمادها والالئحة اال عرض 4

 .من مجلس اإلدارة 

  الئحة أولية معتمدة

   الئحة معتمدة . رفع الالئحة لالعتماد 5
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 تقديم الدعم المعنوي لمستفيدات الجمعية الهدف االستراتيجي

 اعداد خطة للزيارات الدورية للمستفيدات المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ عن التنفيذالمسؤول  مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

 .عقد اجتماع لتحديد خطة الزيارات  1
 

 تقرير االجتماع 
 

 

 التنفيذية المديرة . 

 المشاريع. مديرة 

 . اللجنة االجتماعية 

 . رئيسة اللجنة 

 . نائبة اللجنة 

 . األخصائية االجتماعية 

 . سكرتيرة اللجنة 

 
 
 

 يناير من 

  إلى ديسمبر

 

 . وأهداف الزياراتوضع معايير  2

 

  مسودة المعايير 

 . من اللجنةمراجعة المعايير  3

 

  مراجعة المعايير 

 .اعتمادها من المجلس  4

 

  معايير معتمدة 

 الزيارات فالمعايير وأهداتطبيق  5

 .على المستفيدات 

معايير التطبيق 

 المجربة 

  
 

بعد دراسة األثر على المستفيدات  6

 .وتحسين المعايير الزيارة 

تقرير األثر لتطبيق 

 المعايير 
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 تقديم الدعم المعنوي لمستفيدات الجمعية الهدف االستراتيجي

 إعداد آلية منهجية لقياس رضا المستفيدين بشكل دوري المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

عقد اجتماع لوضع قياس رضا  1

 . المستفيدين

 . التنفيذية المديرة  توصيات 

 المشاريع. مديرة 

 . اللجنة االجتماعية 

 . رئيسة اللجنة 

 . نائبة اللجنة 

 . األخصائية االجتماعية 

 سكرتيرة اللجنة . 

 

 

 

 يناير من 

  إلى ديسمبر

 

وضع بنود منهجية لقياس رضا  2

 .المستفيدين 

  البنودمسودة 

 ن أعضاء اللجنةممراجعة المسودة  3

. 

 

  مراجعة مسودة ال

 .ها من رئيسة الجمعية اعتماد 4

 

  معتمدة بنود

  بنود مجربة  .تطبيق البنود بعد اعتمادها  5

دراسة األثر على المستفيدات  6

 .وتحسين البنود إن وجدت 

  بنود نهائية
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 تقديم الدعم المعنوي لمستفيدات الجمعية االستراتيجيالهدف 

 الشركاء والداعمينإنشاء قنوات اتصال فعّالة مع  المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

حديد قنوات االتصال الفاعلة مع ت 1

 . الشركاء

 قائمة القنوات

 الشركاءوقائمة 

 

 الجمعية رئيسة . 

 التنفيذية المديرة . 

 المشاريع . مديرة 

 اإلدارة مجلس . 

 

 

 

 

 

 يناير من 

 إلى ديسمبر 

 

قنوات للشركاء وتحديد إعداد بيان  2

 . االتصال الفاعلة 

  مسودة 

رئيسة مجلس ة مع مراجعة المسود 3

 .اإلدارة 
 

   المسودةمراجعة 

  معتمد بيان . التواصل تحديد آليةها مع ادماعت 4

 تطبيق العمل على قنوات االتصال 5

 . ( شركاء – ايميل) 

  آلية مجربة 

دراسة األثر في استخدام قنوات  6

 ستقطاب الشركاءاالتصال على ا

 .والداعمين 

  آلية نهائية
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 تقديم الدعم المعنوي لمستفيدات الجمعية الهدف االستراتيجي

 االجتماعية والتنمويةتصميم معايير جودة البرامج  المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

صميم معايير جودة البرامج ت 1

 .االجتماعية والتنموية 

 التنفيذية المديرة  معايير أولية 

 المشاريع  مديرة 

 . اللجنة االجتماعية 

  اللجنة .رئيسة 

 . نائبة اللجنة 

 . األخصائية االجتماعية 

 سكرتيرة اللجنة . 

 

 

 

 يناير من 

 إلى ديسمبر 

 

إعداد قائمة معايير جودة البرامج  2

 .االجتماعية والتنموية 

  معايير قائمة ال

اعتماد قائمة معايير جودة البرامج  3

 .االجتماعية والتنموية 
 

  معايير معتمدة

تطبيق معايير جودة البرامج  4

 .االجتماعية والتنموية 

  معايير مطبقة 

دراسة أثر تطبيق معايير جودة  5

 .البرامج االجتماعية والتنموية 

  تقرير دراسة األثر

 

      

 

 



          
 
 
 

28الصفحة  من   31 
 

 

 تقديم خدمات اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي الهدف االستراتيجي

 السنوية لبرامج لجنة التثقيف واإلرشاد الصحي إعداد الخطة المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

إعداد قائمة ببرامج لجنة التثقيف  1

 .واإلرشاد الصحي 

  قائمة أولية 

 المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 

  لجنة التثقيف واإلرشاد
 الصحي

 

 

 

 

 

 ينايرمن 

 إلى ديسمبر  

 

ورشة عمل لمراجعة القائمة األولية  2

 .للبرامج 

  قائمة معتمدة 

 .إعداد الخطة السنوية   3
 

  لجنة التثقيف  خطة أولية 

 .اعتماد الخطة السنوية   4

 

  رئيسة اللجنة   خطة معتمدة

واإلرشاد لجنة التثقيف   خطة مطبقة .تطبيق الخطة السنوية   5
 الصحي

 

) قياس األثر تقييم الخطة السنوية   6

). 

تقرير عن تطبيق 

 الخطة 
  أعضاء اللجنة 

  المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 
 

 

      

 



          
 
 
 

29الصفحة  من   31 
 

 

 تقديم خدمات اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي الهدف االستراتيجي

 لجنة المساندةإعداد الخطة السنوية لبرامج  المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

  قائمة أولية  . إعداد قائمة ببرامج لجنة المساندة 1

 المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 

 لجنة المساندة 
 

 

 

 

 يناير من 

 إلى ديسمبر 

 

ورشة عمل لمراجعة القائمة األولية  2

 .للبرامج 

  قائمة معتمدة 

 .إعداد الخطة السنوية   3
 

  المساندةلجنة   خطة أولية 

 .اعتماد الخطة السنوية   4

 

  رئيسة اللجنة   خطة معتمدة

   المساندةلجنة   خطة مطبقة .تطبيق الخطة السنوية   5

تقرير عن تطبيق  .تقييم الخطة السنوية   6

 الخطة 
  أعضاء اللجنة 

  المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 

 

 

 

 



          
 
 
 

30الصفحة  من   31 
 

 

 

 تقديم خدمات اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي الهدف االستراتيجي

 اللجنة االجتماعيةإعداد الخطة السنوية لبرامج  المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

اللجنة إعداد قائمة ببرامج  1

 .االجتماعية

  قائمة أولية 

 المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 

 اللجنة االجتماعية 

 

 

 

 

 

 يناير من 

  إلى ديسمبر

 

ورشة عمل لمراجعة القائمة األولية  2

 .للبرامج 

  قائمة معتمدة 

 .إعداد الخطة السنوية   3
 

  االجتماعيةلجنة ال  خطة أولية 

  رئيسة اللجنة   خطة معتمدة .اعتماد الخطة السنوية   4

  اللجنة االجتماعية  خطة مطبقة .تطبيق الخطة السنوية   5

 .تقييم الخطة السنوية   6

 

تقرير عن تطبيق 

 الخطة 
  أعضاء اللجنة 

  المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 
 

 

 



          
 
 
 

31الصفحة  من   31 
 

 

 

 وتنموية تلبي احتياجات المجتمع المحليتقديم خدمات اجتماعية  الهدف االستراتيجي

 عالقات العامةإعداد الخطة السنوية لبرامج لجنة ال المبادرة

 المالحظات فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ مؤشرات اإلنجاز إجراءات وخطوات العمل م

 المديرة التنفيذية  قائمة أولية  .إعداد قائمة ببرامج لجنة العالقات العامة  1

 مديرة المشاريع 

 العالقات العامة 

 

 

 

 

 

 ينايرمن 

 إلى ديسمبر  

 

 ورشة عمل لمراجعة القائمة األولية للبرامج 2

. 

  قائمة معتمدة 

 السنوية .إعداد الخطة  3
 

  العالقات العامةلجنة   خطة أولية 

 السنوية .اعتماد الخطة  4

 

  رئيسة اللجنة   خطة معتمدة

  لجنة التثقيف   خطة مطبقة .تطبيق الخطة السنوية   5

 .تقييم الخطة السنوية   6

 

تقرير عن تطبيق 

 الخطة 
  أعضاء اللجنة 

  المديرة التنفيذية 

  مديرة المشاريع 

 

 


