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عن الجمعية
جمعيــة خيرية تأسســت عــام ١٤٢٩ هـ تقوم على رعاية األســر الفقيرة 
والمحتاجيــن مــن األرامــل والمطلقــات واأليتــام وتقــدم لهــم المعونــة 

والتأهيل لتحقيق االكتفاء الذاتي لهم والعيش بكرامة.

الرسالة
محفــزة  عمــل  بيئــة  فــي  ومســتدامة  تنمويــة  برامــج  تنفيــذ 

وبمصداقية عالية لتحقيق أهداف المجتمع.

الرؤية
الريادة في تنمية المحتاج وبناء المجتمع

األهداف
المساهمة في توفيـر االحـتـيـاجـات الـضـروريـة للـمستفيـدين –رعاية-.
تأهيل وتمكين األسر الفقيرة لتحقيق االكتفاء الذاتي لهـم –تمكين-.

المساهمة في بناء مجتمع واعي –وعي-.

تنمية الموارد الماليـة للجمـعـيـة –مـالـي-.
توفـيـر بيـئـة عـمـل مـؤسسي –مؤسسي-.
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تعـزيز األخالق والقيم االسرية لدى أبنائنا في
إدمـاج دور األسـرة فـي الـمنظـومة التربوية

التعليمية وإدمـاج قضيـة األسـرة في التعليم 
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القضية 
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برنامج تدريبي لتعزيز االخالق والقيم األسرية
والعالقات الوالدية لدى الطالب والطالبات   

فكرة البرنامج
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تمكين 100 طالب وطالبة في
األخالق والقيم األسرية بأم الدوم    

الهدف
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50 طالب وطالبة
 طالب المرحلة المتوسطة

50 طالب وطالبة
طالب المرحلة الثانوية

الفئات المستهدفة
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جيل من األسر الواعية تملك ثقافة أسرية جيدة
ومهارات حياتيه تعزز مشاركتهم في المجتمع

األثر



وارف

07

الشراكات

مكتب التعليم بأم الدوم
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استدامة اجتماعية

استدامة بيئية

استدامة اقتصادية
تـمـكين األبناء ليكـونوا 
سفـراء لـنـشـر السـلـوك 
السـوي نحو التعامل مع 

اآلباء

بناء شراكات رعاية منح 
لـتـغـطـيـة واسـتـدامـة 

استمرار الدورات

تـنشئة االبناء على االدارة 
الرشيدة للموارد الطبيعية 
والـمحافـظـة عـلى البيئة 

وحمايتها

استدامة
البرنامج
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جمال حنيف الروقي

مشرف المشروع

ريم بدر الذيابي

مشرفة
برامج النساء

خالد نشاط العتيبي

التوثيق والنشر

محمد فهيد الروقي

منسق البرنامج

فريق المشروع
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خطة البرنامج

المدة الدورة

50 طالب وطالبةهندس شبابك

50 طالب وطالبة

4 أيام

4 أيام هندس مستقبلك

العدد
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التدريب

العدد البند

االجمالي

االجماليتكلفة الواحد

الضيافة

استئجار قاعة

مطبوعات

8

8

8

100

16000

1200

2000

5000

24.200 ريال

2000

150

250

50

1

2

3

4

ميزانية المشروع



346608010055401

SA5609 8000 1470 0030 1000 14 

SA2002 0039 4950 0010 6010 35 

مسؤول المشاريع
سهيل سهل العتيبي

 jmihdom

0128540600 05070369990530489818
1 2 3

jmihdom@gmail.com www.jmihdom.sa
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