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تهدي جمعية تواد� للتنمية األسرية بمنطقة الجوف هذا التقرير لمقام خادم الحرمين الشريفين

ولمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي

وإلى أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي 

و إلى معالي وزير الموارد البشرية و التنمية االجتماعية
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المقدمة

الحمـــد لله رب العالميـــــن، والصــالة والســـالم على النبي األميــن،

وعلــى آله وصحبه ومن تبعهـم بإحســان إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

فإنه لمن دواعي السرور وجوالب الحبور أن نضع بين أيديكم الكريمة

الفصول األربعة لعام الجاهزية االستراتيجية 2019م

والذي يأتي توثيًقا ألبرز الجهود التي قدمتها جمعيتكم جمعية تواد� للتنمية األسرية بمنطقة الجوف لمستفيديهـا

يأتيكــم الفصـــــل األول بالمنهجيـات التـــي اتبعتها تـــــــــوا̈د فـــي تحقيــــــــق مستهدفـــــــات مشــــــــروع  

  التطوير التنظيمي الشامل ”إتقان“.

ثم يحدثكم الفصل الثاني عن أبرز المخرجات المترتبة على تنفيذ مشروع التطوير التنظيمي الشامل ”إتقان“.  

ثم يصطحبكم الفصل الثالث بجولة في رحاب البرامج والمشاريع األسرية والمجتمعية.  

ليصافحكم الفصل الرابع بأبرز اإلحصائيات والمنجزات النوعية.  

دمتم بتواد�

أسرة تواد� للتنمية األسرية



الحمد لله والصالة والسالم على رسول هللا..

يســرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الختامــي لعــام الجاهزيــة االســتراتيجية 

2019م ، فمنــذ قــرب انتهــاء اســتراتيجية جمعيــة تــواد� للتنميــة األســرية 

لثــالث ســنوات ماضية، شــرعت الجمعية بوضــع خطة اســتراتيجية حديثة 

ــة لخمــس ســنوات قادمــة تنطلــق مــن مســتهل  تمــت دراســتها بعناي

عــام 2020 حتــى نهايــة عــام 2025 وحرصــت الجمعيــة فــي تصاميــم 

برامجهــا ومشــاريعها لتحقيــق أهــداف خطتهــا االســتراتيجية بنــاًء علــى 

معاييــر محــددة تتماشــى مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 

مــن إرســاء منظومــة أســرية اجتماعيــة اقتصاديــة ممكنــة ضمــن هــدف 

مجتمــع حيــوي بنيانــه متيــن وتحقيًقــا للتحــول الوطنــي فــي الســنوات 

األولــى.

ونســتلهم ســوًيا فــي هــذا التقريــر مســيرة ســنة الجاهزيــة التــي أطلــق 

عنانهــا تحــت عنــوان (المشــروع التنظيمــي الشــامل ”إتقــان“) 

حيث األرقام واإلحصائيات، والطرق المتبعة والدراسات، لنكون عمًال فائق الجودة واالحتراف.

كمــا تضمــن التقريــر بعــد ذلــك البرامــج والمشــاريع األســرية المنفــذة فــي عــام الجاهزيــة االســتراتيجية 2019، 

لنقــف علــى البيــان وعطــاء تــواد� فــي هــذا العــام. 
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الدكتور/  عبد الحكيم بن خالد الحميد
رئيس مجلس اإلدارة



الفصل األول: 

مشروع التطويـر 
التنظيمي الشامل 

(إتقان)

منهجيات
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أهداف مشروع إتقان ونطاقاتها

األداء االستراتيجي

تحقيـــــق وتطويــــر األداء 

ة االستراتيجي في الجمعي�

اإلشــــراف علــى بنـــاء . 1

ة  الخطــة االستراتيجــــي�

ة ـ� تشغيليــ والخطـــط ال�

اإلشراف على إعـــداد . 2

غيير الخاصـة  نظرية الت�

ـة ـ� بالجمعي

الدعم والمساندة في . 3

ة تنفيذ االستـــراتيجــــــي�

الدعم والمساندة في . 4

ة متابعة وتقييــم  عملي�

ة  ـ� الخطــة االستراتيجيــــ

حسين المستمـــــر  والت�

ة سي� القدرات المؤس�

اإلشراف على بناء . 1

ة قافة المنظمي� الث�

اإلشراف على بناء . 2

نظيمي الهيكل الت�

اإلشراف على بناء . 3

دليل الوصف الوظيفي

الدعم والمساندة . 4

طوير  في تنفيذ الت�

نظيمي الت�

الدعم والمساندة في . 5

متابعة وتقييم األداء 

نظيمي الت�

بنــــاء وتطويـــــر القـــدرات 
ـة ة للجمعــي� ـ� سيـــــــ المؤس�
ـة االستراتيجي في الجمعي�

املة إدارة الجودة الش�

تطويـر أنموذج ونظـام . 1

املـــة إدارة الجــــودة الش�

اإلشـــراف على بنـــــاء . 2

وتأهيل فـرق الجــــــــودة

اإلشراف على تطبيــق . 3

املــــة نظام الجودة الش�

اإلشراف على متابعــة . 4

طبيــــــــق وتقييـــــــم الت�

قدم . 5 اإلشـراف على الت�

ميــــز  لجوائز الجودة والت�

سي المؤس�

ة إدارة  تطبيق منهجي�

املة الجــــــــودة الش�

تعظيم أثر الخدمات

ة . 1 بناء االستراتيجي�

الموجهة نحو تعظيم 

األثر

اإلشراف على بناء . 2

وتطوير أنموذج قياس 

ة أثر خاص بالجمعي�

اإلشراف على إعداد . 3

قارير المحايدة  الت�

لنتائج وأثر المبادرات 

والمشاريع والبرامج

تفعيــــل تطبيقات

قياس أثر الخدمات ف
هد

ال
ق
ــا
ــــ
ــــ
ط
لن
ا
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ة نفيذي� األساليب واألدوات الت�

ــة للمشــروع إلــى نقــل المعــارف وبنــاء المهــارات الالزمــة لفريــق العمــل  نفيذيَّ يهــدف اســتخدام األســاليب واألدوات التَّ
ــا  مــة المتعلمــة ذاتيًّ ــة، وتحقيًقــا لمفهــوم المنظَّ فــي الجمعيَّ

وجيه  اإلشراف على التَّ
coaching دريـــــب والتَّ

على رأس العمــل 

توفير أدوات
غيير اإليجابي التَّ

توفير أفضل الممارسات
ذات العالقة بنطاق المشروع

العمل المكتبي
والبحث العلمي

اإلشراف المباشر على بناء خطط 
وأنظمة وأدلة ونماذج المشروع

تعزيز العمل الجماعي 
والمشاركة وتبادل الخبرات

ال واصل اإللكتروني الفعَّ التَّ

تقديم المعارف 
والخبرات الالزمة

ط  رح المبسَّ الشَّ
علم النشط والتَّ

تشكيل فرق العمل 
الالزمة وتأهيلها

طوير  نشر ثقافة التَّ
املة والجودة الشَّ
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اتي سي الذ� قييم المؤس� ة الت� منهجي�

حليلجمع المعلوماتالفهم شخيصالت� الت�

الهدف
ة في  ة اإلداري� فهم العملي�

ا ا وميداني� ة مكتبي� الجمعي�

ة  قيق للعملي� الفهم الد�
ة ة في الجمعي� اإلداري�

أسبوع

فهم ودراسة  الخطة . 1
ة وإدارتها االستراتيجي�

قافة . 2 فهم ودراسة الث�
مية ومنظومة  المنظ�

القيم
فهم ودراسة األنظمة . 3

واللوائح
فهم ودراسة الهيكل . 4

نظيمي واألوصاف  الت�
ة الوظيفي�

تصميم أدلة نقاش . 1
المقابالت وورش 

العمل
تصميم االستبانة . 2

المطورة على مقياس 
بيكاسو للمنظمات غير 

ة الربحي�
تنفيذ المقابالت وورش . 3

العمل
تنفيذ االستبانة. 4

تحليل نتائج المقابالت . 1
وورش العمل 

واالستبانة 
إعداد تقرير فجوة . 2

الجودة
قرير . 3 عرض ومدارسة الت�

ة على قيادة الجمعي�

تحديد وتصميم ورشة عمل لتحديد . 1
ة التي تحتاج  نظيمي� القدرات الت�

إكمال أو إعادة بناء لتهيئتها 
لتطبيق نظام إدارة الجودة 

املة  الش�
مدارسة نتائج ورشة العمل مع . 2

وافق على  ة للت� قيادة الجمعي�
ة   محددات بناء القدرات التنظيمي�

ة تهيئتها لتطبيق نظام  وكيفي�
املة إدارة الجودة الش�

ــن  ــة ع ــات الالزم ــع المعلوم جم
ــة  وتوجهات  نظيمي� القــدرات الت�
فــي  الجــودة  تجــاه  العامليــن 

ــة الجمعي�

نتائج جمع المعلومات الالزمة

أسبوع

المقابــالت  مخرجــات  تحليــل 
تقريــر  وإعــداد  العمــل  وورش 

ــاملة الش� الجــودة  فجــوة 

تقرير فجوة الجودة النهائي

أسبوع

ــة  نظيمي� تشــخيص القــدرات الت�
ــة للجمعي�

محــددات القــدرات التنظيميــة 
لتهيئتهــا  معالجتهــا  ــة  وكيفي�
الجــودة  إدارة  نظــام  لتطبيــق 

ــاملة الش�

أسبوع

الخطوات

المخرجات

المدة 
ة قريبي� الت�
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ة مي� قافة المنظ� ة بناء الث� منهجي�

حديدالفهم حليل والت� ةالت� اتالمنظومة القيمي� االستراتيجي�

قافة الهدف فهم وتشخيص الث�
ة ة للجمعي� مي� المنظ�

ة  مي� قافة المنظ� فهم الث�
ة للجمعي�

أسبوعان

قافة . 1 تشخيص الث�

ة وفق معيار  مي� المنظ�

متخصص

قافة . 2 تشخيص الث�

ة  خصي� ة الش� مي� المنظ�

لدى العاملين

تحليل وتحديد القيم . 1

ة التي مورست  اإليجابي�

في الفترة الماضية

تحليل وتحديد القيم . 2

ة التي مورست  السلبي�

في الفترة الماضية

وضع المنظومة . 1
ة على مستوى  القيمي�

الشخص
وضع المنظومة . 2

ة على مستوى  القيمي�
فريق العمل

وضع المنظومة . 3
ة لتحقيق  القيمي�

الكفاءة والفعالية

ات اختيار العاملين. 1 استراتيجي�

ات الممارسات . 2 استراتيجي�

ة السلوكي�

نشئة. 3 ات الت� استراتيجي�

ة. 4 ات الهوي� استراتيجي�

ــة  تحليــل وتحديــد القيــم اإليجابي�
ة والســلبي�

ة ة والسلبي� تحديد القيم اإليجابي�

أسبوعان

ة  وضـــع المنظومــــة القيمــــي�
ة للجمعي�

ة المنظومة القيمي�

أسبوعان

قافــة  ات الث� بنــــــــاء استراتيجي�
ة المنظمي�

ة نظيمي� قافة الت� ات الث� استراتيجي�

أسبوعان

الخطوات

المخرجات

المدة 
ة قريبي� الت�
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ة المبنية على أفضل  ة تطوير الخطة االستراتيجي� منهجي�
ة خطيط االستراتيجي للمنظمات غير الربحي� ممارسات الت�

البناء
االستراتيجي

الصيانة
ة االستراتيجي�

حليل الت�
االستراتيجي 1

الوضوح
االستراتيجي 2

األهداف
ة االستراتيجي� 345

المخرج
نمية  تقرير الوضع الحالي للت�

ة بمنطقة الجوف األسري�

المخرج
ة  األهــــــــداف االستراتيجي�
نفيذ ومؤشراتها وخطة الت�

المخرج
المبـــــــادرات والمشاريــــع 
غييـــر،  والبرامج، نظريـات الت�
ة، خطة إطالق  الخطة المالي�
ة، خطة قــــياس  االستراتيجي�

األثر، تطوير اإلجراءات

المخرج
نفيــــذ،  آليات متابعــــة الت�
حسيـــــــن  ة الت� ومنهجـــــي�
ة،  ـ� المستمــر لالستراتيجيــ
قييـم المرحلـي  ات الت� وآلي�

والنهائــي

المخرج
الرسالـــــة، الرؤيـــة، النتائج 
واألثر المرجــو تحقيقــه في 
المجتمع، القيم، السياسات

الخطوات
ــابقة  ــود الس� ــم الجه 1.1 تقيي

ــة، وفهــم توجهــات  للجمعي�

أصحــاب المصلحــة

حليــل البيئــي وفهــم  2.1 الت�

ــل ــق العم ــات فري تطلع

كفــاءة  مــدى  تقييــم   3.1

ــة الحالي� البرامــج  وفعاليــة 

الخطوات
1.3 تحديـــــــد األهــــــداف 

ة ومؤشراتها االستراتيجي�

2.3 وضع خطة لتحقيـــــق 

ة ـ� األهداف االستراتيجيـــ

الخطوات
ة 1.4 تحديد األدوار االستراتيجي�

2.4 تطويـــــــــــر المبــــــادرات 

والمشاريــــــــــــع والبرامــــــج، 

غييــــــــــر ونظريـــــــــــــات الت�

ة 3.4 تطويـر الخطـــة المالــــــي�

4.4 تطوير خطة إطـــــــــــــالق 

ة االستراتيجـــــــــــــــــي�

5.4 تطوير خطة قياس األثــــر

6.4 تطوير إجراءات العمـــــــل

الخطوات
نفيذ ات متابعة الت� 1.5 تصميم آلي�

حسين  ة الت� 2.5 تصميم منهجي�

ة المستمر لالستراتيجي�

قييم  3.5 تصميم آليات الت�

المرحلي والنهائي

الخطوات
1.2 تطويـــــر الرسالـة والرؤية

تائج واألثـــــر  2.2 تحديـــــــد الن�

المرجو تحقيقه في المجتمع

3.2 تحديــــــــد القيـــــــم

4.2 تحديد السياسات
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ة منهجية بناء وتطوير الخطة االستراتيجي�
ة وفًقا ألفضل الممارسات العالمي�

أنموذج إدارة الخطة االستراتيجية:

أهــم  فــي  المســتخدم  األنمــوذج  وهــو 

وأوســع المراجــع انتشــاًرا فــي العالــم على 

طبيقــي،  والت� األكاديمــي  المســتويين 

حليــل والمقارنــة بأفضل  ــة الت� وســتتم عملي�

الممارســات وفًقــا لهــذا األنمــوذج، وعلى 

ــع مراحــل: أرب

شــخيص االســتراتيجي  المرحلــة األولــى: الت�

ــة  ــة والخارجي� اخلي� البيئــي لعناصــر البيئــة الد�

ة للجمعي�

انيــة: صياغــة الرســالة والرؤيــة  المرحلــة الث�

العــام  والبنــاء  ة  االســتراتيجي� واألهــداف 

والسياســات ة  لالســتراتيجي�

ة ببرامجها وإجراءاتها وموازناتها الثة: تطبيق االستراتيجي� المرحلة الث�

قابة وتقييم األداء االستراتيجي ابعة: الر� المرحلة الر�
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ة  حسين المستمر لإلدارة االستراتيجي� منهجية الت�
ة وفًقا ألفضل الممارسات العالمي�

Deming W. (1985). Transformation of Western Style of Man-
agement.  Interfaces.

حسين المستمر: دورة الت�

ــا  ــن خالله ــيتم م ــغ، وس ــا ديمن ــي طوره ــهيرة الت ــي األداة الش� وه

ــين  حس ــرص الت� ــول لف ة؛ للوص ــتراتيجي� ــاء االس ــاءة بن ــن كف ــد م أك الت�

ــة: الي ــات الت� ــرور بالمحط ــر الم ــتثمارها، عب واس

ة بنائها ة وعملي� المحطة األولى: كفاءة اإلعداد لبناء االستراتيجي�

ة انية: كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجي� المحطة الث�

ة الثة: كفاءة تقييم الخطة االستراتيجي� المحطة الث�

ة حسين المستمر للخطة االستراتيجي� ابعة: كفاءة الت� المحطة الر�
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خصيصما يجب عملهاألهداف الخريطةال̈سلطاتالت�

ة الهدف تحديـــد األهـــداف الخاص�
باإلدارات واألقســــــــام

دراســـــة وتحديـــد مهــــام
كـــــل إدارة وقســـــم

ة في  ة اإلداري� فهم العملي�
ا ا وميداني� ة مكتبي� الجمعي�

ة في  ة اإلداري� فهم العملي�
ا ا وميداني� ة مكتبي� الجمعي�

ة في  ة اإلداري� فهم العملي�
ا ا وميداني� ة مكتبي� الجمعي�

ةأهداف كل إدارة وقسم  إعداد دليل الوصف الوظيفيتحديد جميع مهام الجمعي�
لطات والعالقات  Ìتحديد الس

بين اإلدارات واألقسام

ة  نظيمي� رسم الخريطة الت�
ة للجمعي�

أسبوعأسبوعانخمسة أسابيعأسبوعانأسبوعان

ة . 1 تحديد األهداف الخاص�
بكل إدارة وقسم من 

ة الخطة االستراتيجي�
تحديد االحتياجات . 2

ة لكل هدف نظيمي� الت�
تهيئة اإلدارات . 3

واألقسام لوضعها في 
نظيمي الهيكل الت�

تحديد األنشطة التي . 1
ستحقق األهداف

تحديد المهام التي . 2
ستحقق األهداف

تقسيم األعمال . 1
الواجب القيام بها

تجميع األنشطة . 2
والمهام في وحدات 

ة  تنظيمي�
تحديد اختصاص كل . 3

إدارة وقسم
إعداد الوصف . 4

الوظيفي لكل وظيفة 

لطات . 1 Ìتحديد الس
الالزمة لكل مسؤول

تحديد عالقات . 2
لطات  Ìالس

ات بين  والمسؤولي�
اإلدارات واألقسام

نظيمي . 1 تحديد اإلطار الت�
المالئم

تصميم الخريطة . 2
ة المالئمة نظيمي� الت�

الخطوات

المخرجات

المدة 
ة قريبي� الت�

ة نظيمي� نظيمي والخريطة الت� ة بناء الهيكل الت� منهجي�
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املة ة تطبيق نظام إدارة الجودة الش� منهجي�

اتي  سي الذ� قييم المؤس� الت�

لتحديد الفجوة، ومن ثم 

وجه نحو تحقيق الجودة  الت�

سي ميز المؤس� والت�

ة  تبني وإطالق قيادة الجمعي�

لمشروع تطبيق إدارة الجودة 

املة  الش�

املة  نشر ثقافة الجودة الش�

أهيل على  ة، والت� في الجمعي�

املة مرتكزات الجودة الش�
ة  نظيمي� تهيئة القدرات الت�

ة لتطبيق إدارة  للجمعي�

املة الجودة الش�

املة  بناء نظام إدارة الجودة الش�

ة،  ة (المنظومة القيمي� في الجمعي�

حسين  واألسلوب واألدوات، والت�

تطبيق نظام إدارة الجودة المستمر )

قييم  املة، والمتابعة والت� الش�

والقياس

مراجعة اإلدارة العليا 

ومجلس الجودة

قدم للجوائز والمسابقات  الت�

ة ة والعالمي� ة واإلقليمي� المحلي�

1

2

3
4

5

6

7

8

المرحلة والزمن

يز
م

لت
وا

ة 
ود

لج
ا
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الفصل الثاني: 

مشروع التطويـر 
التنظيمي الشامل 

(إتقان)

مخرجات
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شخيص االستراتيجي وثيقة الت�

محتويات الوثيقة:

مؤشرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ذات العالقة برسالة تواد�• 

مسوحات خاصة بمنطقة الجوف ذات عالقة برسالة تواد�• 

قييم المؤسسي لتواد� باستخدام مقياس بيكاسو للمنظمات غير الربحية•  نتائج الت�

شخيص والمقترح) بناًء على آراء أصحاب المصلحة•  نموذج عمل تواد� (الت�

ركيز واالستبانات•  نتائج تشخيص أصحاب المصلحة لتواد� من خالل مجموعات الت�

ة•  ة والخارجي� اخلي� حليل البيئي الرباعي SWOT للبيئتين الد� نتائج الت�

ة•  قييم الرباعي للمنظمات غير الربحي� ة لتواد� باستخدام نموذج الت� تحديد القضايا االستراتيجي�
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ة وثيقة الخطة االستراتيجي�

محتويات الوثيقة:

نفيذي•  الملخص الت�

ة•  المخطط البصري للخطة االستراتيجي�

ة•  الخارطة االستراتيجي�

 الرسالة• 

 الرؤية ومؤشراتها• 

ة•  القيم الجوهري�

ة•   األهداف االستراتيجي�

ة•   المؤشرات االستراتيجي�
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نظيمي وثيقة الهيكل الت�

محتويات الوثيقة: 

 هيكلة اإلدارة العليا• 

ة•  نفيذي� هيكلة الرئاسة الت�

هيكلة قطاع الخدمات المساندة• 

ة•  نمية األسري� هيكلة قطاع الت�

سي•  ميز المؤس� هيكلة قطاع الت�
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دليل الوصف الوظيفي

محتويات الوثيقة:

ة لإلدارة العليا•   األوصاف الوظيفي�

ة•  نفيذي� ة للرئاسة الت�  األوصاف الوظيفي�

ة لقطاع الخدمات المساندة•   األوصاف الوظيفي�

ة•  نمية األسري� ة لقطاع الت�  األوصاف الوظيفي�

سي•  ميز المؤس� ة لقطاع الت� األوصاف الوظيفي�
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دليل إجراءات العمل

محتويات الوثيقة:

ة•  نفيذي� إجراءات عمل الرئاسة الت�

إجراءات عمل قطاع الخدمات المساندة• 

ة•  نمية األسري� إجراءات عمل قطاع الت�

سي•  ميز المؤس� إجراءات عمل قطاع الت�

ة نفيذي� إجراءات عمل الرئاسة الت�

إجراءات عمل قطاع الخدمات المساندة

ة نمية األسري� إجراءات عمل قطاع الت�

سي ميز المؤس� إجراءات عمل قطاع الت�
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نظيمي ثقيف الت� الت�

محتويات الوثيقة:

ة•  ة في مجال اإلدارة االستراتيجي� ة وورش عمل وتكليفات عملي� محاضرات ودورات تدريبي�

ة•  شغيلي� ة في مجال اإلدارة الت� ة وورش عمل وتكليفات عملي� محاضرات ودورات تدريبي�

املة•  ة في مجال إدارة الجودة الش� ة وورش عمل وتكليفات عملي� محاضرات ودورات تدريبي�
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ملحقات الفصل األول والثاني
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د/ حامد بن عمر كنعان

أ/ علي بن سعود العليان

أ/ أحمد بن مكيمن الكويكبي

أ/ نايف بن عبد هللا المريحيل

أ/ عبد الرحمن بن منيف الغنام

مدير المشروع

الرئيس التنفيذي

مستشار تقني

مستشار تطوير إداري

المشرف الداخلي على المشروع

قيـــادة
مشروع
إتقــــان
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رئيس الفريق

أعضاء الفريق

د/ حامد بن عمر كنعان

د/ عبد هللا بن عبد الرحمن السويلم

أ/ نايف بن عبد هللا المريحيل

ان أ/ علي بن سعود العلي�

أ/ ترفة بنت عبد المصلح القايد

أ/ أحمد بن مكيمن الكويكبي

مري أ/ خلف بن مفلح الش�

أ/ عبد العزيز بن عبدالكريم السويلم

فريق 
االستراتيجية
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أعضاء نجاح مشروع التطوير التنظيمي الشامل ”إتقان“

األستاذ/ مؤيد بن محمد إبراهيم

األستاذ/ محمد بن عباس مصطفى

األستاذ/ جميل بن محمد المفرج

األستاذ/ نواف بن غصاب الضويحي

األستاذ/ خلف بن مفلح الشمري

األستاذ/ عبد هللا بن سعود زين العابدين 

األستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم السويلم

األستاذ/ عصام بن سنان الشرفي

األستاذ/ محمد بن أحمد الوقيد

األستاذ/ متعب بن عقالن الرويلي

األستاذ/ زايد بن مبروك الالحم

األستاذ/ أحمد بن زياد الكريع

األستاذ/ عبد هللا بن حمدان الحميد

األستاذ/ قصي بن ياسر الحسن

األستاذة/ بشاير بنت فارس العويش

األستاذة/ مالك بنت تركي المفرج

األستاذة/ أزهار بنت عبد الرحمن المسعود

األستاذة/ رنا بنت سعد السعدون

األستاذة/ رشا بنت سعد السعدون

األستاذة/ بشاير بنت عبد الحميد السطام

األستاذة/ منيرة بنت عبد الرزاق الضويحي

األستاذة/ روال بنت سعد السعدون

األستاذة/ الجوهرة بنت حمدان العقاب

األستاذة/ رشا بنت محمد الضلي

األستاذة/ سمية بنت علي الدرعان

األستاذة/ شذى بنت عبد الحكيم الخليف
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ــاه  ــكل عمــل متقــن، وهــذا مــا تعلمن ــح إتقــان جامــع ل مصطل
ر  مــن خــالل المشــروع علــى مــدى عــام كامــل المشــروع طــو�

ــة. ــا العملي� ــا ومهاراتن ــا ومداركن أفكارن

أ/ ترفة بنت عبد المصلح القايد

شكر جزيل لتواد� على العطاء الالمحدود والمشاريع المتميزة
شكًرا لمشروع إتقان.

أ/ بشاير بنت فارس العويش

م̈يــز، وعملة نــادرة في  لكــي تكــون توا̈دعالمــة فارقــة فــي جبيــن الت�
ة  نافســي� مصــرف العطــاء، ومعادلــة صعبــة فــي مجــال القيمــة الت�

ــة,كان البــد� مــن مشــروع إتقــان خصصي� الت�
، وشــكًرا لقيــادة المشــروع، وشــكًرا لفــرق عمــل  فشــكًرا لقيــادة تــواد�

المشروع.

أ/ أحمد بن مكيمن الكويكبي

ثالث فوائد استفدتها من مشروع إتقان:
الجودة هي مهنة الجادين فقط

املة حسين المستمر مرتكز من مرتكزات إدارة الجودة الش� الت�
ركيــز علــى رضــا المســتفيد المبــدأ األهــم إلدارة  يعتبــر مبــدأ الت�
ى الخدمــة ــاملة؛ إذ إن� المســتفيد هــو مــن ســيتلق� الجــودة الش�

الــي فــإن� رضــاه  أو يقتنــي المنتــج وهــو مــن ســيقيمها، وبالت�
ة لنجــاح المنظمــة   يعــ̈د أحــد األركان األساســي�

أ/ قصي بن ياسر الحسن

ــة بنــاء  أمانــًة اســتفدت كثيــًرا مــن مشــروع إتقــان، وذلــك فــي: كيفي�
ة، أيًضــا  شــغيلي� ــة إعــداد الخطــط الت� ة، وكيفي� الخطــة االســتراتيجي�
البنــاء  الخاصــة فــي مجــال  التقنيــات  بعــض  تعلمــت ومارســت 
ــودة  ــام إدارة الج ــق نظ ــروع بتطبي ــاهم المش ــا س ــتراتيجي، كم االس

ــي ــي عمل ــاملة ف الش
قديــــر لجميع مــــــن ساهــــــم في المشــــــــروع، كــــل ال̈شكـــر والت�

وفيق للجميع. - الت� سائًال المولى -عز� وجل�

رفي أ/ عصام بن سنان الش�

ة إتقان جداري�

ــال ومميــز  أن تكــون جــزًءا مــن منظمــة متعلمــة ذات موقــع فع�
علــى مســتوى القطاعــات الثالثــة، مشــارًكا فــي البنــاء منــذ 

. الوهلــة األولــى، ذلــك ال يتحقــق إال فــي تــواد�

ان أ/ علي بن سعود العلي�
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ــة تــواد� علــى هــذه المشــاريع القيمــة والمتنوعــة،  أشــكر جمعي�
والتــي تصــب فــي مصلحــة العمــل، والتــي منهــا مشــروع 

إتقــان.

ا، وأكسبنـي  Ôمشـــروع إتقـان مشروع نوعـي أثراني معلوماتي
ة من خالل التمارين المصاحبة  العديد من المهارات التطبيقي�

ة في سبيل التثقيف التنظيمي لفريق العمل. للدورات التدريبي�

أ/ الجوهرة بنت حمدان العقاب

ــاريع  ــم للمش ــر طرحه ــا نظي ــن عليه ــواد� والقائمي ــع هللا بت نف
ــان. ــروع إتق ــها مش ــى رأس ــزة وعل المتمي

اســتفدت كثيــًرا مــن مشــروع إتقــان، أضــاف لــي مفاهيــم 
جديــدة ورؤيــة متطلعــة.

أ/ منيرة بنت عبد الرزاق الكساب

ــواد� علــى مشــاريعها الرائعــة التــي تمنحنــي  ــة ت أشــكر جمعي�
ــتمرة. ــزة مس ــات متمي إضاف

أ/ رشا بنت سعد السعدون

أ/ بشاير بنت عبد الحميد السطام

أ/ سمية بنت علي الدرعان

اس ال يشكر هللا من ال يشكر الن�
شكًرا تواد�

شكًرا لكل المتفاعلين والمبدعين.

أ/ روال بنت سعد السعدون

مشروع إتقان مشروع رائع ومتميز استفدت منه كثيًرا.

أ/ رنا بنت سعد السعدون

كانت تجربة رائعة ومتميزة
شكر ووفاء لكل القائمين على مشروع إتقان

أ/ أزهار بنت عبد الرحمن الثامر

ــة تــواد� وعلــى رأســها  شــاكرة وممتنــة للجهــود الجبــارة لجمعي�
مشــروع إتقــان.

أ/ شذى بنت عبد الحكيم الخليف

شكًرا للوقت الثمين الذي قضيناه في مشروع إتقان
مشروع ممتع وثري.

أ/ مالك بنت تركي العايد
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الفصل الثالث: 

البــــرامج والمشاريع

األسرية والمجتمعية
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التنمية األسرية
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أهداف البرنامجبــــرنــــامـــــج أمــــومـــة 

الفئة المستهدفة:
األمـــــهــــــات

تثقيف المستفيدات بكيفية تحقيــق االنتمـاء األســـري

لدى األطفال وغرس القيم الحسنة فيهم.

إكساب المستفيدات أسرار القيادة الوالدية ومفاتيحها.

تزويـد المستفيـــدات بمعـــارف البنــاء العلمــي لألوالد

ومهارات القــــــراءة في المراحل المبكــــرة.

تمكيـن المستفيــدات من مهـــارات صــداقات األبنــــاء

وكيفية بنائها وكيفيــة مراقبتهــا وكيفيــة استمرارهــا. 

20-22/ 06 / 1440 هـ 
 12-14/ 06 / 1440 هـ
25-27/ 02 / 2019 م
17-19/ 02 / 2019 م

120 مستفيدةقاعة سلطان الخير

نفذ
مرتين

مقدمات البرنامج:

أ/نورة الحربي           أ/ عائدة الرويلي

أ/ علياء النصيري   أ/ جواهر الدهام 



31

أهداف البرنامجالبرنامج التأهيلي لمدربي ومدربات مبادرة مراس

الفئة المستهدفة:
مدربو ومدربات مبادرة مراس 

إكساب المدربين والمدربات التصـــور العـــام للمــبادرة.

تثقيف المدربيــــــــن والمدربـات بمضاميـــــن الحقائـب

التدريبية الخاصة بالمبادرة. 

تمكين المدربين والمدربات من إجـــــــراء التطبيقـــات

العملية لمضامين الحقائب التدريبية الخاصة بالمبادرة.

04-05-06/ 11 / 1440 هـ
06-07-08/ 07 / 2019 م 

20 مستفيدقاعة سلطان الخير

مقدم البرنامج:

أ/ مبارك الظفيري  



32

أهداف البرنامجأسرتي مستقرة  

الفئة المستهدفة:
الرجال ـ النساء

تثقيف المستفيدين بركائز االستقرار األسري.

إكساب المستفيدين استراتيجيات وأدوات ومهارات

الحياة المستقرة السعيدة.

14/ 11 / 1440 هـ 
16/ 07 / 2019 م

40 مستفيدقاعة سلطان الخير

مقدم البرنامج:

أ/ محمد الصلهام  



33

أهداف البرنامجحملة الحج للعرسان الجدد 

الفئة المستهدفة:

المتزوجـــون حديًثا 

راعي البرنامج:

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 

تأدية شعيرة الحج.

توثيق العالقة بين الزوجين.

07 / 12 / 1440 هـ 
08 / 08 / 2019 م

40 مستفيدمكة المكرمة

مقدم البرنامج:

فريق عمل تواد� 



34

أهداف البرنامجملتقى فلك التطويري الثاني

الفئة المستهدفة:

الـــنــــســــاء

مقدمات البرنامج:

أ/ فاتن الدغماني   أ/ رشا الضلي

أ/ هبة السرحاني     أ/ مريم العيادة

شريك البرنامج:

فلك للتسويق اإللكتروني  

إرشاد المستفيدات للطرق االبتكارية للوصـول

إلى اإلبـــداع.

تثقيف المستفيدات بأحكـام الحضانــة وأبـــــرز 

اإلجـــــراءات المتعلقــــة بها.

تمكين المستفيدات من مهارات تربية األطفال.

22-24/ 12 / 1440 هـ 
24-25/ 08 / 2019 م

45 مستفيدةقاعة سلطان الخير



35

أهداف البرنامجصناعة األبناء في زمن التحديات  

الفئة المستهدفة:

المتزوجـــون حديًثا 

تثقيف المستفيدات بخصائص مرحلة المراهقة.

إكساب المستفيــــدات مهــــارات استثمــار المواقــف

 اليومية في تنمية وصناعة األبناء في زمن التحديات.

27 / 12 / 1440 هـ
28 / 08 / 2019 م

30 مستفيدقاعة سلطان الخير

مقدم البرنامج:

فريق عمل تواد� 



36

أهداف البرنامجقواعد في العالقات االجتماعية  

الفئة المستهدفة:

الرجال ـ النساء 

تزويد المستفيدين بمفاهيم وأساسيـــات العالقــات

االجتماعية واللباقة فيها.

تمكين المستفيديـــن من لغات التواصــــل الذكيــــــة

في العالقــــات االجتماعيــــة.

تثقيـــف المستفيديــــن بالطريقـــة المثلى لتعليــــم

األوالد فنون العالقات االجتماعية.

27 / 12 / 1440 هـ 
28 / 08 / 2019 م

30 مستفيدقاعة سلطان الخير

مقدم البرنامج:

د/ محمد الدويش  



37

أهداف البرنامجبرنامج دعم وتطوير المرآة االنطالق نحو المستقبل

الفئة المستهدفة:

الــــنـــــســـــاء  

تعريــف المســتفيدات علــى خدمــات الدعــم المتخصصــة 

لإلرشــاد النفســي واالجتماعــي والقانونــي واالقتصــادي 

والصحــي.

المحليــة  التشــريعات  بكافــة  المســتفيدات  تثقيــف 

األســري. العنــف  حــاالت  فــي  المتبعــة  واإلجــراءات 

المــوارد  معرفــة  مهــارات  مــن  المســتفيدات  تمكيــن 

وإدارتهــا. تحليلهــا  وآليــات  الشــخصية 

تعزيز مبدأ الوقاية من العنف األسري.

09-18/ 01 / 1440 هـ 
08-17/ 09 / 2019 م 

50 مستفيدةقاعة سلطان الخير

مقدمات البرنامج:

أ/ عروبة المنيف 

أ/ نورة القحطاني 

شريك البرنامج:

برنامج األمان األسري  



38

التنمية األسرية الوقاية األسرية



39

حياة هانئة للمقبلين على الزواج
 والمتزوجين حديًثا

أهداف البرنامج

الفئة المستهدفة:

المقبلون على الزواج – المتزوجون حديًثا

مقدمو البرنامج:

أ/ فهد البراهيم      أ/ جميل الشايع 

أ/ منى الشايع        أ/ أسماء العقالء

أ/ هناء الكازمي

تأهيل المستفيدين في فقــه األســـرة الشرعي.

إكساب المستفيدين فنون إدارة الحياة الزوجيــة.

تدريـب المستفيديــن على عــدد من المهــارات

         االجتماعية والنفسية المتعلقة باألسرة.

في الفترات:
 10 / 05 / 1440 هـ

15-16/ 10 / 1440 هـ
29-30/ 10 / 1440 هـ

17 / 01 / 1441 هـ

16 / 01 / 2019 م
18-19 / 06 / 2019 م

02-03 / 07 / 2019 م
27 / 09 / 2019 م

نفذ145 مستفيدةقاعة سلطان الخير
4 مرات



40

أهداف البرنامجالمهارات اإلبداعية في حل الخالفات الزوجية

الفئة المستهدفة:
الرجال ـ النساء

إكساب المستفيدين مهارات فهم الخالفات الزوجيـــة

وطرق حلها اإلبداعية.

تثقيف المستفيديـــن بأساليب الحــــــوار البنــــاء بيــن

  الزوجين.

تمكيــن المستفيديــــن مــن مهـــارات التعامــــــل مع

 الخالفات الزوجية والطرق اإلبداعية في إدارة المشاعر.

21 / 05 / 1440 هـ 
27 / 01 / 2019 م

30 مستفيدقاعة سلطان الخير

مقدم البرنامج:

أ/ مــحــمــد العلي 



41

أهداف البرنامجمجلس تواد� (َمْن يسرق َمْن) 

الفئة المستهدفة:

الـــنــــســــاء

تمكين المستفيدات من مهارات االتصال األسري الفعال.

28/ 06 / 1440 هـ 
05/ 03 / 2019 م 

30 مستفيدةقاعة سلطان الخير

مقدمة البرنامج:

أ/ جــلــيــلــة الــمـــســـعر 



42

أهداف البرنامجاختالف ال خالف 

الفئة المستهدفة:

الـــنــــســــاء

مقدمة البرنامج:

أ/ هــنــاء الــكـــازمـــي  

تعريف المستفيدات بمفهوم الردود الذكية

في حال االختالف.

إكساب المستفيدات فنون الردود الذكية

في االختالفات االجتماعية. 

تمكين المستفيدات من طرق تحسين نظرية

االختالف وأثر الخالف فيها.

04 / 08 / 1440 هـ 
09 / 04 / 2019 م

50 مستفيدةقاعة سلطان الخير                                            



43

أهداف البرنامجمجالس رمضانية 

الفئة المستهدفة:

الـــنــــســــاء

مقدمات البرنامج:

د/ هالة أحمد عبد الحميد

أ/ أسماء بن مشاتل الرويلي 

تثقيـــف المستفيــــــدات بالعــادات الصحيــــة

اإليجابية في رمضـــان.

تمكين المستفيدات من المهارات االجتماعيـة

المعززة لقيمة التسامح. 

03 / 09 / 1440 هـ 
07 / 05 / 2019 م

28 / 09 / 1440 هـ 
01 / 06 / 2019 م

67 مستفيدقاعة سلطان الخير                                            
نفذ

مرتين



44

أهداف البرنامجحقوق المرأة في نظام العمل  

الفئة المستهدفة:

الــــنـــــســـــاء  

تثقيف المستفيدات بحقوق المرأة في نظام العمل.

تعريف المستفيدات باإلجراءات المتبعة في تنفيذ

مواد نظام العمل.

21 / 10 / 1441 هـ
24 / 06 / 2019 م 

40 مستفيدةقاعة سلطان الخير

مقدمة البرنامج:

أ/ روان العنزي



45

هدف البرنامجالضوابط القانونية لقيادة المرأة

الفئة المستهدفة:
الـــنــــســــاء

تثقيف المستفيدات بالضوابط القانونية لقيادة السيارة.

17 / 02 / 1440 هـ
16 / 10 / 2019 م

20 مستفيدةقاعة سلطان الخير

مقدمة  البرنامج:

أ/ روان العنزي   



46

أهداف البرنامجاإلسعافات األولية في الصحة النفسية 

إكساب المستفيدات آليات محددة للتعامل مع

االضطرابات النفسية في الحاالت الطارئة.

توعية المستفيدات بأهمية المساعدة النفسية

ا. Ôاألولية للمضطرب نفسي

17 / 02 / 1441 هـ

16 / 10 / 2019 م 

15 مستفيدةقاعة سلطان الخير

شركاء النجاح :

إمارة منطقة الجوف ـ وزارة الصحة ـ مجلس شؤون األسرة  

الفئة المستهدفة:

النــــســـاء 

مقدمة البرنامج:

 أ/ صــيــتــة الـــســــراح  



47

أهداف البرنامجحــياتــك تــهــمــنا 

تثقيف المستفيدين بجوانب طبية متعددة في: 

الحياة الشخصية، والحياة النفسية.

توعية المستفيدين في عدة جوانب متعلقة 

بالتغذية الصحية.

17 / 02 / 1441 هـ 

27 / 10 / 2019 م

15 مستفيدقاعة سلطان الخير

شركاء النجاح :

إمارة منطقة الجوف ـ وزارة الصحة ـ مجلس شؤون األسرة  

الفئة المستهدفة:

الرجــــال ـ النــــســـاء  

مقدم البرنامج:

د/ قـــالـــط الــعــــنـــزي



48

التنمية األسرية االستثمار االجتماعي



49

أهداف البرنامجملتقى حكايا أنامل الثالث 

الفئة المستهدفة:
الــفـــتـــيات

120 مستفيدةقاعة سلطان الخير

مقدمات البرنامج:

أ/ فوزية الشمري   أ/ تهاني العارف 

أ/ أماني الدرعان     أ/ وفاء المرعي  

تمكين المستفيدات من مهارات تصميم المطبوعات 

والتوزيعات.

تدريب المستفيدات على فنون تصميم اإلكسسوارات.

إكساب المستفيدات مهارات في فن المكياج.

تزويد المستفيدات بطرائق صناعة األشكال الورقية.

في الفترات: 19-20/ 06 / 1440 هـ
                         02-29/ 03 / 1441 هـ
24-25/ 02 / 2019 م   

30/ 10 / 2019 م   
26/ 11 / 2019 م   



50

أهداف البرنامجأساسيات في برامج المايكروسوفت 

الفئة المستهدفة:
الــفـــتـــيات

29-30/ 10 / 1440 هـ

02-03/ 07 / 2019 م

نادي الحي في المتوسطة 

الرابعة عشرة                                            

60 مستفيدة

أنظمــة  فــي  أوليــة  بمقدمــات  المســتفيدات  تثقيــف 

المايكروســوفت.

الملفــات  صناعــة  طرائــق  فــي  المســتفيدات  تأهيــل 

المايكروســوفت. برامــج  بواســطة  االحترافيــة 
مقدمة البرنامج:

أ/ شذا الــبــلـــيـــهــد 

شريك البرنامج:

نادي الحي في المتوسطة الرابعة عشرة في مدينة سكاكا 



51

أهداف البرنامجعلى السطر أخط 

الفئة المستهدفة:

الفتيات

تمكين المستفيدات من مهارات الخط العربي.

تدريب المستفيدات على فنون الخط المختلفة.

قاعة سلطان الخير 09 / 11 / 1440 هـ

11 / 07 / 2019 م

30 مستفيدة

مقدمة البرنامج:

أ/ أمل الجابر 



52

أهداف البرنامج فـن الـتـصـوير

25-26/ 11 / 1440 هـ

27-28/ 07 / 2019 م

40 مستفيدةقاعة سلطان الخير

الفئة المستهدفة:

الـــفـــتـــيـــات

تمكيـــن المستفيـــــدات من مهــارات اإلبــــداع الفني

 في التصوير.

تدريب المستفيدات على فن التقاط الصورة البورترية.

مقدمة البرنامج:

أ/ روابي الـمشـــــاري 



53

أهداف البرنامجأساسيات في تزيين الحلويات

26 / 11 / 1440 هـ

28 / 07 / 2019 م

نادي الحي في متوسطة 

وثانوية تحفيظ القرآن الكريم

35 مستفيدة

الفئة المستهدفة:
الــفـــتـــيات

تمكين المستفيدات من مهارات صناعة وتزيين الحلويات.

إكساب المستفيدات طرائق إبداعية في تزيين الحلويات.

مقدمة البرنامج:

أ/ نورة الـــهــــبـــاد 

شريك البرنامج:

نادي الحي في متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة دومة الجندل                             



54

أهداف البرنامجالفوتوشوب في مقتنياتك الشخصية  

تمكين المستفيدات من مهارات تصميم المطبوعات 

بواسطة برنامج الفوتوشوب. 

27-28/ 11 / 1440 هـ

29-30/ 07 / 2019 م

50 مستفيدةقاعة سلطان الخير

الفئة المستهدفة:

الفتيـات 

مقدمة البرنامج:

أ/ شذا البليهد 



55

أهداف البرنامجأساسيات في صيانة الهواتف الذكية  

الفئة المستهدفة:

الفتـيـات 

ــة  ــي أنظم ــة ف ــات أولي ــتفيدات بمقدم ــف المس تثقي

تشــغيل الهواتــف الذكيــة وأساســيات صيانتهــا. 

مــع  التعامــل  مهــارات  علــى  المســتفيدات  تدريــب 

الجــواالت. تشــغيل  أنظمــة 

وتركيــب  فــك  مهــارات  فــي  المســتفيدات  تأهيــل 

الشاشــات الداخليــة والخارجيــة والبطاريــات والمايكات 

والكاميــرات. والســماعات 

30 / 01 / 1441 هـ 

29 / 09 / 2019 م

50 مستفيدقاعة سلطان الخير

مقدمة البرنامج:

أ/ وســـــــام الــســـويـــلــم  



56

التنمية األسرية
التمكين االقتصادي 

والمهني



57

أهداف البرنامجاالستثمار الناجح والمضمون في قطاع المطاعم

18/ 10 / 1440 هـ

21/ 06 / 2019 م

25 مستفيدقاعة سلطان الخير

الفئة المستهدفة:
الرجـــــــال

تثقيــف المســتفيدين بـــ: أســرار االســتثمار الناجــح فــي 

قطــاع المطاعــم، وأبــرز الخدمــات الفعالــة فــي قطــاع 

المطاعــم.

تمكيــن المســتفيدين مــن مهــارات التســويق الناجــح فــي 

قطــاع المطاعــم.
مقدما البرنامج:

أ/ أحمد العديم

 أ/ خالد الشليل 



58

ملتقى االستدامة في ريادة األعمال 

(المرأة الريادية: الفرص والتحديات)
أهداف البرنامج

29 / 10 /  1440 هـ

02 / 07 /  2019 م

45 مستفيدةقاعة سلطان الخير

الفئة المستهدفة:
النـــــــســــــاء

إبراز دور المرأة في ريادة األعمال وانعكاساته على تحقيق 

برنامج التحول الوطني.

تحفيز المستفيدات نحو الدخول إلى عالم األعمال من 

خالل عرض قصص نجاح ملهمة في ريادة األعمال.

تمكين المستفيدات من مهارات رائدة األعمال الناجحة.

مقدمة البرنامج:

أ/ مزنة النفيعي

شريك البرنامج:

مجلس شباب الجوف                            
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المشاركة المجتمعية
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أهداف البرنامجمعايدة جيران تواد�   

18/ 10 / 1440 هـ

21/ 06 / 2019 م

25 مستفيدقاعة سلطان الخير

الفئة المستهدفة:
جــــيـــــران تواد�

االحتفاء بجيران تواد� بمناسبة عيد األضحى المبارك.

تعزيز صورة تواد� الذهنية لدى جيرانها.

مقدم البرنامج:

فريق تواد� التطوعي    
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أهداف البرنامج

07 / 12 / 1440 هـ

08 / 08 / 2019 م

15 مستفيدةدار الرعاية االجتماعية                           

الفئة المستهدفة:

نزيالت دار الرعاية االجتماعية 

بمنطقة الجوف

إدخــال البهجــة والســرور إلــى نفــوس المســتفيدات مــن 

ــد  ــول عي ــرب حل ــبة ق ــن بمناس ــا له ــم الهداي ــالل تقدي خ

ــارك. ــى المب األضح

مقدم البرنامج:

فريق تواد� التطوعي 

االحتفاء بنزيالت دار الرعاية االجتماعية
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أهداف البرنامجالمعايدة المجتمعية في مصليات العيد 

إدخال البهجة والسرور إلى نفوس المستفيدين من 

خالل تقديم هدايا لهم بمناسبة عيد األضحى المبارك.

تعزيز صورة تواد� الذهنية لدى كافة شرائح المجتمع.

10 / 12 / 1440 هـ

11 / 08 / 2019 م

1000 مستفيدمصليات العيد 

الفئة المستهدفة:

كافة شرائح المجتمع 

مقدم البرنامج:

فريق تواد� التطوعي

شريك البرنامج:

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة الجوف. 
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أهداف البرنامجهمة حتى القمة 89

 االحتفاء بمواليد اليوم الوطني السعودي وأسرهم 

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

االحتفاء بالمواطنين والمقيمين من خالل التقاط 

الصور التذكارية بالزي الوطني بمناسبة اليوم 

الوطني السعودي.

االحتفاء بالقادمين من خارج المملكة العربية 

السعودية من خالل تقديم الهدايا التذكارية لهم 

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

17 / 02 / 1440 هـ

27 / 10 / 2018 م 

مستشفى النساء والوالدة واألطفال

 منتزه النخيل – مطار الجوف
1500 مستفيد

شركاء النجاح :

أمانة منطقة الجوف - مستشفى النساء والوالدة واألطفال بالجوف - مطار الجوف  

الفئة المستهدفة:

كافة شرائح المجتمع  

مقدم البرنامج:

فريق عمل تواد�  
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التنمية األسرية التواصل المؤسسي
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أهداف البرنامجإفطار تواد� السنوي الخامس ألسرة العمل الخيري

27/ 28 / 1440 هـ
02/ 05 / 2019 م

56 مستفيدقاعة سلطان الخير

الفئة المستهدفة:
منسوبو الجهات الخيرية

بمنطقة الجوف

تقوية أواصر األخوة والمحبة بين منسوبي الجهات الخيرية.

ة بين منسوبي الجهات الخيرية تبادل الخبرات العلمية والعملي�

مقدما البرنامج:

فريق عمل تواد� 
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برنامج الميثاق األخالقي للعاملين
في القطاع غير الربحي

أهداف البرنامج

تثقيــف المســتفيدين بعناصــر الميثــاق األخالقــي للعاملين 

فــي القطــاع غيــر الربحي.

ــاق  ــي الميث ــواردة ف ــم ال ــتفيدين بالقي ــل المس ــادة تمث زي

مــن خــالل التوقيــع عليــه بشــكل فــردي مــع االحتفــاظ 

بنســخة شــخصية.

24 / 10 / 1440 هـ 
27 / 06 / 2019 م

 20 مستفيدقاعة سلطان الخير                                            

الفئة المستهدفة:

العاملين في القطاع غير الربحي 

مقدم البرنامج:

فريق عمل تواد�
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أهداف البرنامج

17 / 12 / 1440 هـ

18 / 08 / 2019 م

30 مستفيدقاعة الفعاليات الرجالية                                            

الفئة المستهدفة:

منسوبو جمعية تواد� 

. إدخال البهجة والسرور إلى منسوبي جمعية تواد�

 . توطيد العالقة والمحبة بين منسوبي تواد�

مقدم البرنامج:

قسم العالقات العامة  

حفل المعايدة (عيد األضحى المبارك)
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أهداف البرنامجاستضافة لجنة شؤون األسرة  

06 / 04 / 1441 هـ

03 / 12 / 2019 م

10 مستفيدةقاعة سلطان الخير  

الفئة المستهدفة:
لجنة شؤون األسرة

بإمارة منطقة الجوف

التعريف بالخدمات التي تقدمها توا̈د للتنمية األسرية.

التعريف بالخدمات التي تقدمها لجنة شؤون األسرة.

بحث سبل التعاون والشراكة بين الطرفين.

شريك البرنامج:

لجنة شؤون األسرة

مقدم البرنامج:

مجلس الرئاسة التنفيذية 
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الفصل الرابع: 

عام الجاهزية االستراتيجية 2019 م

أعالم - أرقام 
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أرقام مشروع التطوير التنظيمي الشامل (إتقان)

أيام المشروع
424

4

10

47

7

410

39

5

32

81

9

ة  دريبي� المجاالت الت�
ة  واالستشاري�

ة  دريبي� الساعات الت�
ة  واالستشاري�

المشاركـون
والمشاركات 

450
المساهمون 

والمساهمات 
من أصحاب 

المصلحة 

ة  نظيمي� الوثائق الت� القيم الجوهرية  األهداف االستراتيجية 

القطاعات المهيكلة 
ا  Ôتنظيمي

ات إجراءات العمل إجراءات العمل األوصاف الوظيفية  عملي�

62
مؤشرات 

األداء 
الرئيسة 
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أرقام البرامج والمشاريع األسرية والمجتمعية

عدد المستفيدين عدد البرامج
والمستفيدات

عدد الساعات 
البرامجية

عدد االستضافات

عدد متابعي 
االنستغرام

عدد البروشورات عدد الصور الملتقطة
المصممة

عدد األخبار المحررة

عدد متابعي تويترعدد خطابات التهنئة عدد متابعي السناب شات

37 

80075431022

184000 1250

389822212

عدد الزيارات

9
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افتتاح مركـــــــز شمــــــــل للرعايـــة الوالديــــة 

حصــول تــواد� علــى المركــز األول مــن بيــن 17جمعيــة تنميــة 

أســرية فــي التقييــم التشــخيصي الــذي أجرتــه مؤسســة 

الخبــرات الذكيــة والــذي يأتــي تمهيــًدا إلنشــاء وحــدات 

شــبابية فــي جمعيــات التنميــة األســرية.

تحقيــق وتطويــر األداء االســتراتيجي فــي جمعيــة تــواد� للتنميــة األســرية 

ــان»  ــامل «إتق ــي الش ــر التنظيم ــروع التطوي ــي مش ــدء ف ــالل الب ــن خ م

حيــث تســتقر تــوا̈د ومســتفيدوها تحــت ظــالل هــذا المشــروع حتــى نهاية 

عــام 2024م بــإذن هللا تعالــى.

أعالم  عام الجاهزية االستراتيجية 2019م 
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شركاء النجاح



7474

إقفالة

في قاموس تواد� وشركائها، النهاية تعني البداية

فما إن يتم االنتهاء من مرحلة إال وتبدأ مرحلة جديدة 

من مراحل التنمية والتمكين

والهدف المنشود في جميع المراحل أن تكون 

#حياتك_أسعد

وما قضى أحٌد منها ُلَباَنَتُه          وال انتهى َأَرٌب إال إلى َأَرِب

 أبو الطيب المتنبي
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