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من نحن
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ة مرخص ة هي جمعية أهلي الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تنامي 

807م          م ارا ا الم          وا ال الاع          رية االتنمي          ة ا جتما ي          ة  تص          ري                

يم ،اتع  ج جمعي  ة تن  امي م  م أااي  ل الجمعي  اي المتخصص  ة و  ي مج  ا  تط  وير اتم   

ط  اغ القط  اغ ري  ر الر ا  ي  الممل   ة العر ي  ة الأ  عوالية، اتفي  لق ج   ا ها و  ي الق

زا هي  مر وي تطوير العمل التنموي خال  وترا رمنية اجيحضو هاالثالث اأثاتق 

 م  ل تن  امي مأ  تنجا  ل  ن مخ  زاو خا  راي اتج  ا ة ا  نواي فويل  ة ا تأ  ا ا وري   
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02حكاية التأسيس

ي م  م ال   جر ال  رييش م  م يع  فا جمعي  ة تن  امي و  ي مأ  ا جا الجمعي  اي

اي األهلي  ة اتفهي  ل الع  امليم     ا، مر   زا و  ي مل  م  ل  ن تص  مي  الما  اال 

ل ا  م   ا النمومجي  ة اتأ  خير الط  رس االوا   ايل المم ن  ة لتن ي   ها اتع   ي

او    يي ة يت امل مع أهجار التنمية العاملة للقطا اي الثالثة الرييأية

.2030الممل ة 

282016201709

مجلس أعضاءاالنطالقةعام األعضاء

اإلدارةالفعليةالتأسيسالمؤسسون
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ة التوجهات االستراتيجي

03

بناء نموذج مؤسسي

اي يتواو     م  ع متطلا   ري   ر الر ا  يخ  اب  القط  اغ 

.2030التنمية المأتجامة ا يية الممل ة 

تذليل التحديات

م  ل  العري  ر الر ا  ي الت  ي تواج  س متاأ  اي القط  اغ

ض  لن  وع مأتوياي األالاء اري االا انيتاجي ة اخ  

.هج  الموا ال

تطوير الكفاءات الوظيفية 

اي    نا ة يم    ام  للق    االا ري    ر الر ا    يو    ي القط    اغ 

المل م         يم م         م خ           ال  ال تج ي           الم  ن               ي 

.المتخصص

األهليةتطوير موارد الجمعيات 

ي مم خال  الا رام  االمع ا يع النو ي ة لاا  ا  و 

.تاقي  ا اتجامة

شبكة شراكات استراتيجية 

ف ع  اال فويل  ة الم  جا اماي من ع  ة متااالل  ة تتمت  ع  

.تنموية ااجتما ية



04نقاط القوة

الرؤية 
ة المستقبلي
الثاقبة

اللمسات 
اإلبداعية 

االعتناء
بالتفاصيل

إيجاد الحلول 
المبتكرة

المرونة
العالية

الخبرات 
المتراكمة
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05

الرؤية

.ويتمتيم القطاغ التنم

الرسالة

اغ جمعي  ة متخصص  ة تأ  عن ول  ن تط  وير القط  

ية التنموي  ار  مل متاأي امااال اي احتراو

.ا ناء شرا اي متميزا

الرؤية والرسالة
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األهداف

.مويتقجي  الج اااي المأاية اا اتطال ية الخاية  المجا  التن

التعااو مع الجمعياي القايمة  المجا  التنموي اا اتعا ي

المعا  ة  المأتالية ا جتما ية  المجا  التنموي

ثةتن ي  المعرا اي ا اتعا ية التنموية للقطا اي الثال 1

2

3

4
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قطا اي الثالثةتقجي  الااوث االج اااي العلمية االتطايقية وي شتن مجا ي التنمية لل 5

الثالثةتطوير الم ا اي انالا ية للقياالاي االموظ يم وي المنظماي التنموية للقطا اي

6



07

األهداف االستراتيجية 

.ية تطوير الانية المتاأ

.تاقي  ا اتجامة المالية 

 ن       اء الع       را اي ا ا       تراتيجية ااا       تثما ها

.اتعجيع العمل التطو ي

تط   وير القط   اغ ري   ر الر ا   ي ام ويات   س اال      

األو      ا  االما     اال اي النو ي     ة اال        وف     الس 

.الجمعياي الناشئة 

1

2

3

4
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08 النطاق الجغرافي

ع يمت  ج ول  ن جمي  

مناف  الممل ة
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القيم

البذل

العط اء ا، تجوعنا  ييتنا ولن الا    الم تقم
.الجز 

الحوكمة

ااأليظم       ة ، يلت       ز   قوا        ج الاو م       ة
اي    تمم ويماي    ا  ، االق    واييم ماي العال     ة

ية  مليًّ      ا  م        و  النزاه      ة االع       او
.االمأاءلة

االبتكار

ا  يرت     ز  ملن    ا المتاأ    ي  ل    ن ا  ت     
ال اي ااألو  ا  ان جا ي  ة  ن ج تق  جي  الما  ا

.االمعا يع النو ية

الجودة

يتا    را الج    والاة و    ي  او    ة أ مالن    ا،  م    ا
اي يق    و   ترا    يا ثقاوت     ا و    ي الما    اال 

.االمعا يع التي يقجم ا 

االحترافية

يأ   عن     جأة ول   ن تق   جي  األ م   ا       ل
تالياتنا   اءا م نية يتطلا ا الوواء  مأ 

االمااوظ    ة  ل    ن الم اي    ة الت    ي اي    لنا
.ولي ا

التشاركية

وياي يتطل     ملن  ا تاقي    أ ص  ن مأ  ت
، التع   ا  ية م   ع األف   رار ماي العال    ة
ل اا ا   تثما  األمث   ل لام اي   اي ات ام   

.الطا اي
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10 2020مشاريع

مسرعة 
األعمال سراج

عيدكم تنامي تك 
تطوع 

لقاء تأهيل 
ة الجمعيات الناشئ

الحملة التوعوية
للوقاية من فيروس 

كورنا 

تأهيل مجلس اإلدارة 
والمدير التنفيذي
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مسابقة 
مبادرون 

لقاء القطاع غير 
2030الربحي ورؤية 

عيدية 
تنامي 
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سراج مسرعة األعمال
ة للمنظمات غير الربحي



بنواء يفواحدى المبادرات الطموحة في بناء نمووذج تطوويري استشواري يودعج الجمعيوات األهليوة الناشورة فوي مراحلةوا األوليوةا وانطالقتةوا نحوو المسواهمة
. وطن طموح

فووي بنوواء األسووس دعووج الجمعيووات األهليووة 
الرئيسووووة التووووي ستسوووواعدها علوووو  انطووووال 
ن أعمالةا وتحقيق أهدافةا التي أسست مو

.أجلةا

بوووووين صوووووناعة مجتموووووا مةنوووووي متفاعووووول 
ين الجمعيووات يقوووم علوو  الووتعلج والتحسوو
تي والتطوير من خالل تحقيق أهدافةج ال

.تتقاطا ما أعمال المسرعة

عقووووووود الشوووووووراكات والتحالفوووووووات المنتجوووووووة
حقووق لتعظوويج األ وور وتحقيووق االنتشووار بمووا ي

أهوووداف الجمعيوووات األهليوووة ويتوافوووق موووا 
.2030رؤية 

أهداف المشروع

شةر من تاريخ البدء12
في تنفيذ المشروع 

عدد المستفيدين 

ي الجمعيات األهلية الناشرة والت
م 2020-2019صدر ترخيصةا خالل 

جمعية30

دعج الجمعيات 
الدعوية 

صناعة مجتما 
مةني متفاعل 

عقد الشراكات
والتحالفات

األولالمشروع مسرعة األعمال سراج للمنظمات غير الربحية 

الفترة الزمنيةنوع المشروعننوع المستفيدي

التمكين والتطوير والتأهيل

عن المشروع



األولالمشروع مسرعة األعمال سراج للمنظمات غير الربحية 

المخرجات المتوقعة من المشروع

:التوجه االستراتيجي 

الغايوووووات _ األهوووووداف االسوووووتراتيجية _ القووووويج_ الرسوووووالة_ الرؤيوووووة

االستراتيجية 

نوواء بحيووت تخوورج كوول جمعيووة بوولجراءات عموول لب: مصووفوفة الشووركاء 

) واء شراكاتةا ما أصحاب المصلحة المعنيوين والمورتبطين بةوا سو

(.شركاء داعمينا شركاء تنفيذا عاملينا عمالء

_ الوصووووو الوووووظيفي_ الةيكوووول التنظيمووووي : البنوووواء المؤسسووووي 

الئحووووة الصووووالحيات _ الئحووووة تنظوووويج العموووول _ النمووواذج اإلداريووووة 

. بية الئحة السياسات المالية والمحاس_ الئحة الرواتب واألجور _

قديرية بناء خطة تشغيليه مبسطة ما موازنة ت: الخطة التشغيلية 

تةووودف إلووو  تأهيووول وتمكوووينبنووواء مبوووادرة مجتمعيوووة مسوووتدامة

ناء الجمعيات من إعداد مبادرات احترافية باستخدام نموذج عمل ب

-فكورة المبوادرة: مون خواللالمبادراتا والذي ستحدده الجمعيوة  

لو  الخطة الزمنية والماليوة لةواا ع-الفرة المستةدفة -أهدافةا 

.أن يتج بدء التنفيذ خالل عمل الجمعية ما المسرعة

للجمعيوووة وفوووق التووواليالوودعج اللوجسوووتي والخووودمات المسووواندة 

فوووت ا مكتوووب للموووديرا قاعوووة اجتماعووواتا الخووودمات اللوجسوووتية)

التأمينووووووات _ 700رقووووووج ا العنوووووووان الوووووووطنيا الحسوووووواب البنكووووووي

الدليل_ تطبيق للةوية 16الشعار ا)الةوية البصرية _ االجتماعية 

برمجووووة وتصووووميج الموقووووا ا )الموقووووا اإللكترونووووي _ (اإلرشووووادي 

( (.االستضافة والدومين ا دليل استخدام الموقا 

بموووا يخووودم الجمعيوووة حسوووب احتياجاتةوووا التووويالجانوووب المعرفوووي 

ورشوة )ا ستتض  من خالل الورش التقييميوة األوليوة ومون امثلتةو

ة عموول تدريبيووة حووول مةوووام مجلووس اإلدارةا االحتياجووات التدريبيووو

والتطويريوووووووة لمجوووووووالس اإلداراتا التطووووووووير القيوووووووادي لووووووو دارة 

(.التنفيذية



األولالمشروع مسرعة األعمال سراج للمنظمات غير الربحية 

المشروع في أرقام

الجمعيات 
المتقدمة

الجمعيات 
المقبولة 

الجمعيات 
الحالية 

الجمعيات 
المتخرجة 

المطلوب 
تحقيقه 

30107281018

نسبة إكمال المشروع 83%



اسوووووووووووج 
الجمعية

%2020/08/2012100المدينة المنورةجمعية قيمنا لتنمية المجتما

%2020/07/1412100سكاكاجمعية رعاية االيتام

%2020/07/1212100الرياضجمعية الحوسبة السحابية

%2020/07/0812100الخبرجمعية استدامة للتنمية المستدامة

%2020/07/0812100الرياضجمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض

%2020/07/0312100حائلجمعية مرض  الكل  بحائل

%2020/07/0312100الرياضجمعية رحمة للرفق بالحيوان

%2020/07/0312100نجرانجمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي اإلعاقة

%2020/07/0212100االحساءجمعية رحماء لرعاية المسنين باألحساء

%2020/07/0212100الرياضجمعية الرحالة

اسووووووووج
المدينة

توووووووواريووووخ 
االنضمام

المنتجات 
المكتملة

مؤشر 
اإلنجاز

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



اسوووووووووووج 
الجمعية

اسووووووووج
المدينة

توووووووواريووووخ 
االنضمام

المنتجات 
المكتملة

مؤشر 
اإلنجاز

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

%06/02/202012100الرياضجمعية الشباب للتنمية الذاتية قادر

%12100الرياضجمعية طاقات الشباب 

%12100الرياضجمعية فتاة العشرين 

%2020/09/0212100جيزانجمعية تمكين الشباب والمجتما

%12100الرياضاكتفاء لتمكين األسر 

%12100الرياضجمعية التطوع الصحية أ ر 

%2020/09/0212100المدينةجمعية فتاة القصيج 

%12100السليلجمعية خدمات الشباب بالسليل 

%2020/09/020753الرياضجمعية مبتوري األطراف بتور 

%2020/09/020421الرياضوفاء للخدمات القانونية للمرأة

06/02/2020

06/02/2020

06/02/2020

06/02/2020

06/02/2020



اسوووووووووووج 
الجمعية

اسووووووووج
المدينة

توووووووواريووووخ 
االنضمام

المنتجات 
المكتملة

مؤشر 
اإلنجاز

21

22

23

24

25

%12/10/20200753الرياضجمعية تنمية مةارات الشباب مبادر 

%0110الرياض

%06100الرياض

%11/08/20200480الرياض

%00الرياض

01/11/2020

26/08/2020

25/11/2020

جمعية أخالقنا لتعزيز القيج 

جمعية االعالم السياحي 

جمعية صحة دماغ الطفل 

جمعية رعاية متعافي السرطان 

%24/11/202004100المدينة المنورة26 جمعية ساعي لخدمة االرامل والمطلقات

%0461الرياض27 09/12/2020 جمعية عون التعليمية

%04100الرياض28 01/12/2020 الجمعية التعاونية السياحية الزراعية والريفية 
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الخدمات االستشارية

الرقج الوطني 
700الموحد 

التأمينات 
االجتماعية 

العنوان 
الوطني 

ملو كامل يخص البناء 
المؤسسي وحوكمة 
الجمعيات وساسياستةا 

اللوجستيةالخدمات

700

خدمات سراج 
المجانية

0102



(أمثلة )الجمعيات المستفيدة من الخدمة المجانية 

جمعية المسؤولية المجتمعية •

جمعية ساعي ل نقاذ والمساعدة •

ةجمعية تواصل للتقنيات المساعدة لذوي اإلعاق•

جمعية سقيا الماء •

جمعية سالمة للرأفة بالحيوان•

ن لجنة التنمية االجتماعية االهلية بحي زهرة لب•

جمعية أفكار االجتماعية  •

األولالمشروع مسرعة األعمال سراج للمنظمات غير الربحية 

.  مؤسسة الجاسر اإلنسانية•

. جمعية اشراقة لرعاية وتأهيل مرض اإلدمان•

. جمعية المسؤولية االجتماعية بالمدن الصناعية•

.  جمعية مثل للمسارات االرشادية والمةنية•

الجمعية السعودية للموارد البشرية •

جمعية تكافل االجتماعية لرعاية طالب العلج•



شةور 3مشروع احتضان الجمعيات االهلية لمدة 

البرامج الريادية االبتكارية التي تقدمةا مسرعة االعمال سراج 

(متابعة تنفيذ المنتجات االستشارية )اشةر 9متابعة الجمعيات االهلية المتخرجة من سراج لمدة 

صة تقديج الدورات التدريبية المتخص

(وتعاونية_ أهلية )تأهيل مجالس اإلدارة للمنظمات الناشرة 

(ةوتعاوني_ أهلية )تأهيل المديرين التنفيذيين للمنظمات الناشرة 

إنضاج المبادرات االبتكارية التنموية

ةتأسيس وتمكين الجمعيات التعاونية عبر الحشد واالحتضان وتقديج الحلول واالستشاري

صنا نماذج العمل للجمعيات التعاونية ودراسات الجدوى 
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http://tanami.tech:المنصات والتطبيقات التي تشملةا 

براء تطبيق جدير تطوع الخ

http://100yom.com/

يوم 100منصة خطة 

قريبًا 

منصة معين 

http://mo3een.com/

منصة روزنامة النخبة 

http://rznamnukhba.org/

منصة حوكمني 

قريباً 

الثانيالمشروع تنامي التقنية

0102

030405
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مسابقة ٌمبادرون



س الوووطني لوودى مسووابقة تعنووي بتمكووين الشووباب فووي تصووميج وصووناعة المبووادرات تطوعيووة مبتكوورة ا تتميووز بتنميووة الحوو
شبابنا وتنمية روح المسؤولية االجتماعية

ةج وضا جوائز تحمس الشباب وتمكنةج من تطوير مةاراتةج وقدرت

الثالتالمشروع مسابقة مبادرون

الةدف العام

ةعن المسابق



الثالتالمشروع مسابقة مبادرون

جعن معايير لجنة التحكي



ع 
و
شر
م
ال

ا
اب
لر
ا

عيدكج تطوع



.تسع  المسابقة ال  ابراز جةود القطاع غير الربحي ودوره في المجتما بةدف تحسين الصورة الذهنية عن القطاع

فكرة وأهداف المسابقة

نشر  قافة 
العمل التطوعي

التعريو بدور العمل 
التطوعي بالمملكة

تعزيز التطوع
المؤسسي

123

التأهيل والتمكين والتطوير نوع المشروع

الراباالمشروع عيدكج تطوع



س  
م
خا
ال
ع 
و
شر
م
ال

لقاء القطاع غير الربحي
مستةدفات بمناسبة.. تناسق .. م تكامل 2030ورؤية 

عام من العطاء 90_م 2020اليوم الوطني 



المشاركة في تفعيل اليوم الوطني من خالل إعداد الفعاليات وتغطيتةا إعالميًا وتو يقةا عبر منصات الجمعية 

2030أهووج مسووتةدفات الرؤيووة الوطنيووة 
يللقطاع غير الربح

عن اللقاء

رجال ونساء 

المستفيديننوع 

03

لمحة
سريعة

أهج 
المستةدفات

لمحوووة سوووريعة عووون مسوووتةدفات الرؤيوووة 
م 2030الوطنية 

أهميووووووووة التنسوووووووويق والتكاموووووووول بووووووووين 
يووة المنظمووات غيوور الربحيووة لتحقيووق الرؤ

الوطنية 

القطاع 
غير الربحي

التنسيق 
والتكامل

موقووا القطوواع غيوور الربحووي فووي خارطووة 
م 2030الرؤية الوطنية 

محاور اللقاء

مستفيد150

المستفيدينعدد 

استشارة20

االستشارات

م 2030ورؤية لقاء القطاع غير الربحي
عام من العطاء 90_م 2020بمناسبة اليوم الوطني 

المشروع الخامس 



ضيوف اللقاء

خالد بن محمد نقيه / دفواز بن علي الغامدي / د

م 2030ورؤية لقاء القطاع غير الربحي
عام من العطاء 90_م 2020بمناسبة اليوم الوطني 

المشروع الخامس  



تأهيل 
المدير التنفيذي _ مجلس اإلدارة 

س 
اد
س
ال
ع 
و
شر
م
ال



المدير التنفيذي _ تأهيل مجلس اإلدارة 

المشروع السادس 

ات الخيريةالتدريب التفاعلي ومناقشة القضايا الجوهرية التي تثر عل  األداء القيادي لشاغلي المناصب العليا في الجمعي

عدد مرات 
التنفيذ

الموجووها الموودربا المسووواندا : أنموواا القيووادة األربعوووة

المفوض

معايير تميز فريق العمل_ 

أدوات التفكير االستراتيجي_ 

1

أهداف المشروع

الفترة 
الزمنية

ساعة25أيام ولمدة 5

عدد 
المستفيدين

مدراء جمعيات خيرية_ أعضاء مجلس إدارة
رؤساء األقسام والوحدات في الجمعيات الخيرية

نوع 
المستفيدين

400

03

أن يتدرب 
المشارك 

التدرب عل  

التدرب عل  

(LEAD)الموقفيةعل  تحليل مقياس القيادة 

اريةالتدرب عل  تحليل التصرفات القيادية واإلد_ 

القبعات الست للتفكير الشامل_ 

أن يدرك 
المشارك 

التدرب عل  

يةماهي أولويات االشةر األول  في اإلدارة التنفيذ



ا  
اب
س
ال
ع 
و
شر
م
ال

المةارات القيادية 
ة لقادة وقائدات الفر  التطوعي



ب في تةيرة امج تأهيلي لمدة خمسة أيام يستةدف قيادات العمل التطوعي في المنظمات األهلية بمدينة الرياض والتي ترغبرن

يتطلب وتأهيل مرش  لديةا لتطويره ورفا مستوى الجاهزية لديه لالستفادة من مشروع إدامة مأسسة العمل التطوعي والذي

عواون موا مورز قدرًا عاليًا من الجاهزية ليتعامل ما أدوات ومناهج مشروع إدامة الذي تتبناه وزارة العمل والتنميوة االجتماعيوة بالت

.التميز بجامعة الملك فةد للبترول والمعادن

العدد المتوقا 

مدراء وحدات التطوع 

المستفيديننوع 

مستفيد 120

ا المتوقمرات التنفيذ

ساعة25أيام ولمدة 05

الفترة الزمنية

مرتين02

المشروع السابا   المةارات القيادية لقادة وقائدات الفر  التطوعية 



.من قيادات العمل التطوعي بالمنظمات التنموية األهلية بمدينة الرياض

.تةيرة المشاركين في البرنامج لالستفادة من مشروع إدامة

أهداف المشروع

03

المساهمة 
في تحقيق

50تأهيل 
قائد وقائدة

عقد الشراكات 
والتحالفات

..وهو تمكين العمل التطوعي2030هدف استراتيجي من أهداف رؤية 

.صناعة نماذج قيادية مميزة في العمل التطوعي تساهج في نشر  قافة العمل التطوعي

إكساب 
المشاركين 

50تأهيل 
قائد وقائدة

.القدر الكافي الذي يمكنةج من إدارة العمل التطوعي في منظماتةج

المشروع السابا   المةارات القيادية لقادة وقائدات الفر  التطوعية 



   
ن
م
ثا
ال
ع 
و
شر
م
ال

الحملة التوعوية
للوقاية من كورونا



والحموالت وذلوك عبور التفاعول فوي  أبورز الوسووما مساهمة جمعية تنامي لتطوير العمل التنموي في المشواركة والتوعيوة المجتمعيوة
س كورونوا التي أطلقتةا الجةات المختصوة بالمملكوة العربيوة السوعودية علو  مواقوا التواصول االجتمواعي بشوأن الواضوا الوراهن لفوايرو

COVID-19))المستجد والمصنو بالجائحة العالمية

فكرة الحملة

المشارك فيةاالةاشتاقات

مسؤول    _كلنا#

واعي  _مجتما#

التجول   _منا#

بالبيت    _خليك#

منزلك  _الزم#

كورونا _من_الوقاية#

كورونا _فايروس#

الصحة _أبطال#

خلينا نصفرها   #

كورونا#

.الصادرة من الجةات المختصة. التوعية بلتباع وتطبيق اإلجراءات االحترازية

الةدف العام من الحملة

المشروع الثامن  الحملة التوعوية للوقاية من كورونا



المشروع الثامن   الحملة التوعوية للوقاية من كورونا

جميا فرات المجتما

المستفيديننوع 

توعوي

نوع الحملة 

أشةر06

الفترة الزمنية
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م
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ع 
و
شر
م
ال

لقاء تأهيل 
الجمعيات الناشرة 



مجلس الجمعيات االهلية لقاء أون الين ضمن إطار تمكين وتطوير الجمعيات األهلية بالشراكة ما 

فكرة اللقاء

المشروع الثامن  لقاء تأهيل الجمعيات الناشرة 

03. التحديات والصعوبات

أهمية

أبرز

. مرحلة البناء والتكوين

مسوورعة االعمووال سووراج للمنظمووات غيوور 
. الربحية

األطوار

عرض تجربة

. الرئيسية التي تمر بةا المنظمة

محاور اللقاء

مدراء الجمعيات األهلية_ أعضاء مجلس إدارة
رؤساء األقسام والوحدات في الجمعيات األهلية

المستفيديننوع 

ومستفيدمشاهدة1035

المستفيدينعدد 

ساعات3يوم ولمدة 01

االستشارات



عيدية تنامي 

ا
س
تا
ال
ع 
و
شر
م
ال



عيدية تنامي 

المشروع التاسا  

.تسع  المسابقة ال  ابراز جةود القطاع غير الربحي ودوره في المجتما بةدف تحسين الصورة الذهنية عن القطاع الخيري

نوع 
المشروع

وير التأهيل والتمكين والتط

فكرة المشروع

(إجازة عيد الفطر)أيام 4

مدة المسابقة ة الفرة المستةدف

حسابات تواصل تنامي 

ة مكان المسابق

لمستخدمي مواقا التواص

الفائز الثاني

ريال 500

الفائز الثالت

ريال 500

الفائز الرابا 

500

الفائز األول 

ريال 500



م2020إحصائيات إعالمية   

تغريدة886

إعجاب78فيديو01بوست30متابا90

متابا4577

متابعين09

مشاهدة239مشترك37

منشور95خبر11زائر122842



م2020إحصائيات إعالمية   

متابا85تغريدة24

إعجاب110

مشاهدة3000نمشتركي09

متابا351تغريدة63
م2020أكتوبر -م 2020مارس 

م2021فبراير -م 2020ديسمبر

الحساب القديج

الحساب الجديد



الفرص التطوعية

وحدة التطوع 

ساعات ( 6)ساعات التطوع مساعد ميسر ورشة عمل

ساعة ( 140)ساعات التطوع مصمج

ساعة ( 140)ساعات التطوع عالقات عامة وإعالم

ساعة  ( 75)ساعات التطوع مدرب دورة تمكين قيادات العمل التطوعي

ساعة ( 70)ساعات التطوع ة الرياضتقييج وقو مستقبلي للجمعية بمدين

ساعة ( 90)ساعات التطوع  مسرول تقنية

ساعة  ( 35)ساعات التطوع نة الرياضتقييج وقو مستقبلي للجمعية بمدي

(  ساعات6)ساعات التطوع مصمج موشن جرافيك أو انفو جرافيك

ساعة140ساعات التطوع محررين اخبار

ساعات ( 5)ساعات التطوع (إنضاج مباردة نوعية لجمعية اكتفاء لتمكين األسر )أعمال إدارية لورشة عمل 



حكاية نمو ورؤية بعيدة المدى| تنامي 

الشراكات والتحالفات

ا الة الخجماي المأايجا ،  ارا ا العمل

لجنة تراح  

شر ة تفهيل التميز

متاأة اش  الو  ية

 نم الجزيرا

الراجاي انيأايية

والا ا أا ار  اج اللس  م تر ي الضاياو

مع ج اوا ج المأتقال للتج ي 

متاأة  اج العزيز  م  اج اللس الجمي  الخيرية 

م ت   اج الرحمم  م م  ر للمااماا 

2

غير ربحي/ خاص  / حكومي 



حكاية نمو ورؤية بعيدة المدى| تنامي 

أحداث هامة

. تعييم األاتام خالج العواال أمينا  للجمعية

. تفايش احجا التطوغ

. تواع النطاس الج راوي ليخج  جميع مناف  الممل ة

تفايش والا ا ا  ال  اا تصا  

. تجشيم مأا  ويضا  المااال اي ا  ت ا ية التنموية  أرا

( . أ ضاء م ميم للقطاغ )رياالا أ ضاء الجمعية العمومية 

. وضاوة أهجار ججيجا للجمعية

.تع يل مجلش انالا ا الججيجا وي الا تس الثايية  

2




