
التقــرير الخــتامـي لــمــشروع:
تطوير منسوبات الجهات الخيرية 

عدد
 المستفيدات:

232
متدربة

بدعم كريم من أوقاف أبانمي الخيرية

 0135893324     

 0503582244    

 www.osarya.com   

 train-w-m@osarya.org.sa





محتوى التقرير: 
أولـــــــــًا: الـمــــــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــــــة.

ثــانـــيـــًا: الوصـــف العام للمشــــروع.

ثـــالـــًثــا: الهدف العام من المشروع.

رابـــًعــــا: تـــفـــــاصـــيل المـــــشــــــروع.

خامسـًا: مـــــمـــيـزات الـــــمـــشـــــروع.

سادًسا: الدورات التدريبية والجهات المشاركة في المشروع.

ســـابًعا: نــــمـــاذج من آراء المـــســــتفــــيدات من المــــشروع.

ثــامـــًنـا: الــــشــــــكــر والــتــــقـــديـــــــر.



أوالً    المقدمة:

وقد سعد معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء) التابع لجمعية التنمية األسرية باألحساء بهذه الثقة من هذه 

األوقاف الكريم؛ ليؤدي هذه المهمة التطويرية والتدريبية، وقد أعانه الله تعالى على ذلك، وتم المشروع بفضله سبحانه، وهذا 

تقرير موجز عنه، شاكرين الله تعالى على إتمامه، ثم شاكرين لإلخوة الكرماء في أوقاف أبانمي الخيرية على دعمهم الكريم، 

ونسأل الله القبول، والتوفيق والسداد.                   

أما بعد: فإن مملكتنا الغالية تشهد قفزة هائلة في ميادين كثيرة، من بينها هذه العناية الفائقة بالعمل الخيري، ورفع مستوى 

العاملين والعامالت فيه؛ بغرض رفع إنتاجيتهم في خدمة المستفيدين من الجمعيات الخيرية التي ترعاها ـ بعد رعاية الله تعالىـ 

منح  عاتقها  على  أخذت  التي  والعطاء  الخير  مؤسسات  ثم  الله-،  -حفظهما  عهده  وولي  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة 

الجمعيات الخيرية ِمَنًحا مادية سخية؛ مشاركة كريمة منها لتطوير القطاع الخيري؛ ليؤدي مهمته على خير وجه بإذن الله تعالى.

رة: أوقاف أبانمي الخيرية، الذين لم يألون جهًدا في دعم مسيرة البناء والعطاء في بلدنا  وإَنّ من بين هذه المؤسسات الخَيّ

الكريم، كان من بين ذلك مشاركتهم الفاعلة في دعم مشروع الدورات التدريبية لتطوير منسوبي الجهات الخيرية، حيث تقوم ـ 

هذه الدورات المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ بتأهيل وتطوير منسوبات الجهات غير الربحية؛ وذلك 

لرفع مستوى األداء والتأهيل لهم في مجال العمل االجتماعي عن طريق تنمية خبراتهم ومهاراتهم وتزويدهم بما يساعدهم 

ا، بصورة تتناسب مع الدور الكبير والمؤثر الذي يضطلعون به في العمل االجتماعي.  على أداء مهامهم علمًيا وعملًيّ

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إدارة المعاهد في الجمعية
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ثانًيا   الوصف العام للمشروع:

دورات تطويرية تدريبية ُمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ُتعنى بتأهيل وتطوير األداء المهني 

معارف  على  للحصول  والموظفات؛  القياديات  من  وخارجها  األحساء  بمحافظة  الخيري  العمل  وموظفات  لقياديات 

ومهارات قيادية ووظيفية  متميزة ومتطورة إلدارة العمل المؤسسي  بمهنية واحترافية عالية؛ كي تساعد في قيادة 

وتطوير المؤسسات الخيرية بكافة مجاالتها االجتماعية والدعوية والتطوعية للوصول إلى الجودة واإلتقان في العمل 

التطوعي، ولتكون بيئة العمل أكثر جذبًا وعطاًء، ويكون ذلك على أيدي مدربات متخصصات ومتميزات وبحقائب تدريبية 

زًا. مميزة، وامتد المشروع إلى ١٤ يومًا تدريبًيا مرَكّ

ثالًثا   الهدف العام من المشروع:

يهدف هذا المشروع التدريبي لتهيئة المتدربة إلى النجاح الوظيفي واإلداري، وكذلك تزويد منسوبات الجهات غير الربحية 

من (القياديات والموظفات) بالمعلومات والمهارات عالية الجودة؛ لقيادة العمل المؤسسي بكافة مجاالته، بما يضمن 

جودة المخرجات على كافة المستويات في الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية؛ حتى يأتي نتاج عملهم االجتماعي 

بآثاره المرجوة التي تعود بالنفع للمستفيد والجمعية على سواء.
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محتوى التقرير: 
أولـــــــــًا: الـمــــــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــــــة.

ثــانـــيـــًا: الوصـــف العام للمشــــروع.

ثـــالـــًثــا: الهدف العام من المشروع.

رابـــًعــــا: تـــفـــــاصـــيل المـــــشــــــروع.

خامسـًا: مـــــمـــيـزات الـــــمـــشـــــروع.

سادًسا: الدورات التدريبية والجهات المشاركة في المشروع.

ســـابًعا: نــــمـــاذج من آراء المـــســــتفــــيدات من المــــشروع.

ثــامـــًنـا: الــــشــــــكــر والــتــــقـــديـــــــر.

رابًعا   تفاصيل المشروع:

53 جـــهــة مــــــشــــــاركــــة.

وقت التنفيذ: 

الجهة المنفذة: 

جهة االعتماد: 

الداعم الرسمي: 

232 مــــــــــــــــتـــــــــــدربـــــــة.

العامة  المؤسسة  من  معتـمدة  تطـــويرية  دورات 
للتدريب التقني والمهني.

14 يومــًا متـــصـــــلة، بواقــــــــع: 42 ســاعة تدريــبيــة.

خالل عام 1443 هـ،2021م

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء) 
التابع لجمعية التنمية األسرية باألحساء. 

المؤســــسـة العـــامة للتدريب التــــقني والمــــهني.

أوقــــاف أبانمـــي الخيـرية.

عدد المستفيدات: 

نوع التدريب: 

 جـــهــة مــــــشــــــاركــــة.

عدد الجهات غير 
الربحية المشاركة: 

المدة الزمنية: 
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خامًسا   مميزات المشروع: 

سادًسا   الدورات التدريبية:

االعتماد الرسمي لجميع الدورات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الــــشـــــــــــــــهــادات الـــــــــــــمــــــــعـــــــــــــــتـــمـــــدة.

الحــــقـــــائــــــــب التــدريـــــــــبــيــة التـــخـــصــــصـــــية.

المدربات المعتمدات والمحترفات والمتخصصات.

قـــيــاس الدورات باســــتبــــانـــات إلكـــــتــــرونــــــــية.

7 أيام، 21 ســـاعة تدريبية
 ( بواقع 3 ساعات يوميًا).

من  25 / 12 / 1442هـ 
حــــتى 3 / 1 / 1443هـ 

77
متدربة.

 المهارات القيادية في المؤسسات الخيرية.الدورة األولى:
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أسماء المدربات ومحاور الدورة  :

المدربة                               المحور

مــــهـــا عـــــبدالله النــــــصـار

ســـــمـــيـــــة عـــــدنان البــــار

فاطمة عبداللطيف السـيد

بـــــدور مــنـــصــــور قـــــادري

وفــاء حـــســيـــن الخـمـيــس

ســــمــيــرة مـجـلي المطلق

مـــهـــــارات الـــقــــائـــــــد الذاتــيـــــة

الجــــودة فـي العمل المؤسسي

إدارة االجـتماعات - اإلبداع اإلداري

حــــل المـــشكالت واتخاذ القرارات

بـــــــــنـــــــاء فـــــــريــــق الـــعـــمــــــل

الحوكمة في القطاع غير الربحي

1
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3

4
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أسماء الجهات المشاركة في الدورة التدريبية: 

جمــــــــعية
التنــــــمية
األســـــرية

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن
بمحافظة ينبع

جـــمــــعــــيـــة
التــــنـــمـــــــية
األسرية وئام

جـــمـــعـــية آباء
لرعـــاية األيتام
بمنطقة عسير

الجمعية النسائية 
الخيرية بمحافظة 
األفــــــالج (بشرى) 

جمعية المسؤولية
االجـــــتــــماعـــــيــــــة
بــــمـــحافظة جــدة

جـــمــعـــية وتــين
الخيرية بالمدينة
الـــمـــــنـــــــــــــورة

جمعية يسر
للتنـــــــــمية
األســـــــــرية

جمعية اإلرشاد
األســـــــــــــــــري
والنـــفـــســـــي

المـــــؤســـسة
الخيرية لرعاية
األيـــــتـــــــــــــام

لجــــنـــــة التـــنـــــمية
االجــتماعية األهلية
بـــــأم الســــــــــاهــك

جمـعية البر
الخـــــــيريــــة
بــــــــثــــــــول

جمعية رؤوف
لرـعاية األيتام
بـــــــعــــرعــــــــر

الجــمعية الخيرية
لرعـــــاية األيــــتام
بالمدينة المنورة

مكتب الضمان
االجتــــمــــاعي
باألحـــســــــــــاء

جـــمـــــعـــيـــــة
الجــــنــــــــــوب
النسائية بأبها

جـــمـــعية جــود
النــــســـــائــــيـــة
الخــــــــــيــــريــــة

جــــمـــعـــيـــــة
الــــــجـــــشـــــة
الخــــــيــــريــــة

جمعية السالم
لــــلـــخـــدمـــات
اإلنــــــسانــــيــــة

جــمـــعـية العيـون
الخيرية للخدمـات
االجــــتــمـــاعـــيــــة

جمـــعية التـــنمية
األســــريـــة فـــــي
مـحافظة األفالج

لجـــــــنة التــــــــنمية
األهلية االجتماعية
األهـــــلية بالكـالبية

جمعـية تيــــــسير
الــــزواج ورعـــاية
األسرة باألحساء

جــــمــــعـــــية
تنمية القرى
الخـــــيــــريــــة

جـــمـــعيـــة
فــــتـــــــــــاة
األحــــــساء

جمعية المواساة
الخيرية للخدمات
االجــــــتــــمـــاعـــية
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7 أيام، 21 ســـاعة تدريبية
 ( بواقع 3 ساعات يوميًا).

مــــن  7 / 1 / 1443هـ 
حتى 15 / 1 / 1443هـ 

155
متدربة.

 المهارات الوظيفية في المؤسسات الخيرية.الدورة الثانية:

أسماء المدربات ومحاور الدورة  :

المدربة                               المحور

فاطمة عبداللطيف السيد

معارج عبداللطــيف العنبر

لولـــوه يوســــف الجـــاسـر

نـــوره مــحــمد المـــظـــفر

ســــميرة مـــجلي المطلق

الـــــــســـــــــكـــــرتــــــــــاريــــة اإللكــــــتــــرونـــــيــــــــــة 

خـــدمة المـــســتـفـيدين -أخــــالقيات المـــهــــــنة

تـــــــــــنـــــــمـــــــــيـــــــــة مــــهـــــــارات االتـــصـــــــــــال 

كتابة الخطابات اإللكترونية-األرشفة اإللكترونية

العــــادات الســبــــع والشــــخـــصـــية النــــاجـــــحة

1

2

3

4

5
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أسماء الجهات المشاركة في الدورة التدريبية: 

جمــــــــعية
التنــــــمية
األســـــرية

جــــمـــعــــية البر
باألحساء - مركز
حي الملك فهد

الجـــمــــعية
الخـــيـــريـــــة
بـــــحـــائــــــل

جــمـــعية ســــراج
للدعوة واإلرشاد
وتـوعية الجاليات
بالــــــظــــهــــــــران

الجـمعـية الخيرية 
لتـحـــــفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة 
الطــائف (فرقان)

جــــمعية التنمية
األسرية بمنطقة
الــــبـــــــــــــاحــــــــة

جمــــعـــــية آباء
لرعــــاية األيتام
بمنطقة عسير

الجمعــية الخيرية
  لرعــايــــة األيــــتام
بمنطقة المدينة
الــــــمـــــــنـــــــــورة

جمعية أيتام  
الشـــــرقـــــية 
(تــــمــــكـــين)

جمعية وميض
للتـنـــــميـــــــــــة
األســــــريـــــــــــة

جمــــعية الطــــائف
الخـــــــيــــرية لذوي
االحتياجات الخاصة

جمعية يسر
للتـــــنــــمـية
األســــريــــــة

لجـــــنة الـــتنــــمـــية
االجتماعية األهلية
بـــــأم الســـــاهـــــك

جمعـية البر
الخـــــــــيــرية
بالحــــــويـــة

جمــعية البر
الخــــيــــريـــة
بــــــشــــرورة

جــــمـــعـــيــــة
التـــــنـــمـــــية
األسرية وئام

جمـــــعية البـر
الخيرية بطـابة
بمنطقة حائل

جمعية المواساة
الخيرية للخدمـات
االجتــــــمـــاعـــــيـة

جمــــــعية البر
الخيرية بطابة
بمنطقة حائل

جمعية المواساة
الخيرية للخدمـات
االجــــتــــماعــــــية

جــــمـــعــــية مــــفاز
النسائية بمحافظة
المـــــجــــمــــــــعـــــة

جـــــمــــعــــــية
الجـــــــــنـــــوب
النسائية بأبها

جمــــــــعية  تواد
للتنمية األسرية
بالجــــــــــــــــــوف

جمعية بناء لإلرشاد
األســــــري بمنطقة
المـــــدينة المــنورة
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أسماء الجهات المشاركة في الدورة التدريبية: 

جـــمــعـــيـــة البـــــر
الخيرية بمحافظة
الـــــــــمــــــويــــــــــة

الجمعية الخيرية
لرعـــــــايــــة األسر
المـــــنـــــتــــجـــــــة

جمعية السالم
للخـــــدمــــــــات
اإلنــــســــــــــانية

جمــــــعـــيــــة البـــر
األهلية بمحافظة
الشــــــــــــنــــــــــــــان

جمعية المواسـاة
الخيــرية للخدمات
االجـــتــــماعية فرع
التــــــويــــثــــيــــــــــــر

الجمعية النسائية
الخـــــيرية درة حفر
الــبـــــــــــاطـــــــــــــن

جمعيــــــة  البر
باألحســـــــــاء -
مركز القـــــرين

جـمعية وتين الخير
للتــــــــنمية األسرية
بمحافظة الحناكية

جمـــعية البطالية
الخيرية للخدمات
االجتــــــمــــــاعـــية

جمـــــــعية قيمنا
لتنمية المجتمع
المدينة المنورة

جمــــعية همم
ألســـــــــر ذوي
اإلعــــــاقــــــــــة

الكــليــــــــــة
التقــــــــــنية
بالريــــــــــاض

لجـــــنـــة التـنمية
االجتـــــــماعـــــــية
األهلية بالكالبية

أهنئكم وأشكركم على الجهود دورات جميلة، ومدربات متميزات استفدنا كثيًرا بارك الله فيكم.

مـــدربات في قمــــة األخالق والرقي واألســــلوب الرائـــــــع في توصيل المعلومة شكرا للجميع.

دورات متميزة في محتواها وبمدرباتها، ُجزيتم خيرًا ونتمنى منكم االستمرار في طرح مثل هذه البرامج.
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سابًعا   نماذج من آراء المستفيدات من المشروع:

شكًرا مدرباتنا الغاليات ومديرة المعهد االستاذة فاطمة السميح وموظفات معهد التنمية األسرية واأليادي الخفية المساعدة على 
الدورات التدريبيـــــــة الرائعة، وسعدت بتواجدي مع فريق العمل اإلثرائي بالمعلومات القيمة، جعله الله في ميزان حسناتكن جميعًا.

جزاكم الله كل خير على المجهود الجبار المبذول في إقامة سلسلة دورات المهارات الوظيفية في المؤسسات الخيرية، واستضافة رائعة 
للمدربات الالتي سعدنا بوجودهن معنا واألخذ من خبراتهن وعلمهن، والشكر الموصول للمشرفات على الدورة وتنظيمهن األكثر من رائع.

شــــكًرا لكم جميًعا على الطرح الجميل واألسلوب الراقي كانت دورات رائعة استفدنا منها كثيًرا. 

أهنئكم وأشكركم على الجهود دورات جميلة، ومدربات متميزات استفدنا كثيًرا بارك الله فيكم.

مـــدربات في قمــــة األخالق والرقي واألســــلوب الرائـــــــع في توصيل المعلومة شكرا للجميع.

حقيقة برامج غنية بالمعلومات ..ُمغذّية للعقول ..ودواء لألدمغة، شكرًا بحجم السماء لكل من ساهم في إرساء قواعد 
تلك البرامـــــــــــج الُملهمة والمثمرة ..ُمثمنة تلك الجهود الطيبة، وإطراء استثنائي  لمنسوبات المعهد، بارك الله سعيكم.

دورات متميزة في محتواها وبمدرباتها، ُجزيتم خيرًا ونتمنى منكم االستمرار في طرح مثل هذه البرامج.
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ثامًنا    شكر وتقدير :

 يتقدم معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء) باألحساء التابع لجمعية التنمية األسرية 
بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى:

رة لدعم تنفيذ هذا المشروع، لمنسوبات القطاعات غير الربحية في األحســاء وخارجها،       على مساهمتهم الخَيّ
الذي رأينا نتائجه الكريمة على نفوس المتدربات، واســــتفادتهم منه، وانتفاعهم به االنتفاع الكــبير، ونسأل الله 
تعالى أن يتقبل هذا العطاء، وأن يبارك ألصحابه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم  يلقون الله تعالى.

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

العطاء المتميز.

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رة لدعم تنفيذ هذا المشروع، لمنسوبات القطاعات غير الربحية في األحســاء وخارجها،       على مساهمتهم الخَيّ
الذي رأينا نتائجه الكريمة على نفوس المتدربات، واســــتفادتهم منه، وانتفاعهم به االنتفاع الكــبير، ونسأل الله 
تعالى أن يتقبل هذا العطاء، وأن يبارك ألصحابه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم  يلقون الله تعالى.

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثامًنا    شكر وتقدير :

 يتقدم معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء) باألحساء التابع لجمعية التنمية األسرية 
بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى:

رة لدعم تنفيذ هذا المشروع، لمنسوبات القطاعات غير الربحية في األحســاء وخارجها،       على مساهمتهم الخَيّ
الذي رأينا نتائجه الكريمة على نفوس المتدربات، واســــتفادتهم منه، وانتفاعهم به االنتفاع الكــبير، ونسأل الله 
تعالى أن يتقبل هذا العطاء، وأن يبارك ألصحابه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم  يلقون الله تعالى.

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

ألوقاف أبانمي الخيرية

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

العطاء المتميز.

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثامًنا 

 يتقدم معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (تدريب نساء) باألحساء التابع لجمعية التنمية األسرية 

رة لدعم تنفيذ هذا المشروع، لمنسوبات القطاعات غير الربحية في األحســاء وخارجها،       على مساهمتهم الخَيّ
الذي رأينا نتائجه الكريمة على نفوس المتدربات، واســــتفادتهم منه، وانتفاعهم به االنتفاع الكــبير، ونسأل الله 
تعالى أن يتقبل هذا العطاء، وأن يبارك ألصحابه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم  يلقون الله تعالى.

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثامًنا 

رة لدعم تنفيذ هذا المشروع، لمنسوبات القطاعات غير الربحية في األحســاء وخارجها،       على مساهمتهم الخَيّ
الذي رأينا نتائجه الكريمة على نفوس المتدربات، واســــتفادتهم منه، وانتفاعهم به االنتفاع الكــبير، ونسأل الله 
تعالى أن يتقبل هذا العطاء، وأن يبارك ألصحابه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم  يلقون الله تعالى.

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعالى أن يتقبل هذا العطاء، وأن يبارك ألصحابه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم  يلقون الله تعالى.

     كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلدارة التدريب األهلي باألحسـاء الذين ال يألون جهًدا في دعم مسـيرة المعهد، 
ويشــاركوننا في نفع الناس، وخدمة هذا الوطن الغالي، وتذليل العقبات، والتشجيع على االستمرار لمزيد من 

العطاء المتميز.

ونأمل أن يستمر هذا الخير لتستمر المسيرة الخيرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.




