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تعريف وتحديد صعوبات التعلم

تعريف الخطة االستراتيجية للجمعية

منهجية اعداد الخطة.

مراجعة لما تم انجازه.

مراحل تنفيذ الخطة.

حمتوايت اخلطة
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عملية لتحديد أين ستذهب الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم خالل الخمس سنوات القادمة، وكيف

.يمكننا تحقيق طموحاتنا في تطوير عمليات الجمعية 

5

ة التخطيط االستراتيجي أداة فعالة في رسم اتجاه المنظمة وهو يجيب على ثالث

:أسئلة أساسية

"ماذا نفعل؟"

"لمن نفعل ذلك؟"

"كيف يمكننا التفوق؟"

عملية لتحديد أين ستذهب المنظمة خالل العام القادم أو خالل فترة معينة ما بين

الثالثة أو الخمسة اعوام القادمة، على الرغم من أن بعض المنظمات تحدد 
.عاما20رؤيتها لمدة 
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التخطيط 

اإلستراتيجي 

الخطة 

اإلستراتيجية

مشروعنا



عبدهللاستاذواالالمجلسرئيسعثمانالعثمان/د:منكلبعضويةوالشومرعبدهللابنفهد/مبرئاسةعملفريقتشكيل

دالعزيزعب/االستاذوالجمعيةعنالرسميالمتحدثوالعلميةاللجنةرئيساباالحسنخالد/دوالرئيسنائبالطويان

التنفيذيةلمديرةافالتهفردوس/االستاذةوالرجاللقسمللجمعيةالتنفيذيالمديرحكمياحمد/واالستادالعاماالمينالجريد

.النساءلقسم

والتهديداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحليلخاللمنللجمعيةالحاليالوضعتشخيص.

الجمعيةورسالةورؤيةمالمحتحددالتياألساسيةالنجاحعواملاستخالص.

الرؤيةبصياغةالنظرإعادة.

التعلم-تاإلجراءا-المــــــاليالبعد)البيئيةأبعادهاويمثلالرؤيةعنالتعبيريضمنبماالجمعيةرسالةصياغةإعادة

.المستهدفالوضعإلىالحاليالوضعمنلالنتقالوالمناسبةالكفيلةواآلليات(العمالء–والنمو

عليةموافقومراجعنهائيوهيكلاالداريللهيكلمسودتيناعداد.
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تحديد األهداف الوطنية التي تساند الجمعية في تحقيق اهدافها من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المساعدة.

 م ومبادرات وزارة العمل2030ربط خطة الجمعية بالخطة اإلستراتيجية للدوله والرؤية المعتمدة.

تناغم اهداف الجمعية  مع اهداف الدولة المؤسسية.

 للشركاء ( وخارجها) تعميم الرؤية والرسالة واألهداف على مستوى القطاعات.

 (  االستفادة من التغذية الراجعة. )

اعتماد كل من الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجة من مجلس اإلدارة.

 وتحديد مراحلها الزمنية وإساليب وطرق متابعتها،إعداد المبادرات و البرامج التي سيتم تنفيذها في اطار الخطة االستراتيجية.

 انجاز المرحلة االولى من الخطة وعرضها على المجلس في اجتماع استثنائي.

الثالثة و ة الثانية و بعد االعتماد للمرحلة االولى من الخطة يتم اعادة تشكبل الفريق مرة اخرى او تكوين فريق اخر بقرار من المجلس لتنفيذ المرحل
.الرابعة بنفس االسلوب و الطريقة

تنظيم ورش عمل بمشاركة الجهات الداعمة للجمعية لعرض النتائج األولية للتحليل والخروج بتصور مشترك.

عرض ما توصل له الفريق من  نتائج على المجلس  لالعتماد والموافقة.

يقوم رئيس المجلس بالتنسيق لعقد االجتماعات االستثنائية للمجلس كلما دعت الضرورة لذلك.

يقوم رئيس المجلس بعرض الخطة بعد اعتمادها من المجلس على الجمعية العمومية للموافقة عليها و إعتمادها.

 تعديل الئحة الجمعية بما يتوافق مع مخرجات الخطة االستراتيجية المعتمدة.

يجية ويتم التقييم كل سنة خطة جديده معتمدة مكملة للخطة التي قبلها و مستوحاه من الخطة االسترات) البدء بتطبيق الخطة التنفيذية وفق مراحلها
(.دوريا حتى يمكن تحقيق االهداف وفق تصور المجلس

عقد ورش العمل للجان المنفذة للخطة التنفيذية.

 تنفيذ الخطط التشغيلية  التنفيذية السنوية.
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(تابع)منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية

منهجية اعداد الخطة االستراتيجية
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تم عقد . .مدة كل اجتماع ساعتين ،اجتماعا   218

تم انجاز . .ساعة لالعداد و التجهيز و البحث والمقارنة25ساعة عمل منها 350

اعداد مسودتين للهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل تنظيمي متكامل نهائي موافق علي. ه باالجماع 4

.من خالل فريق العمل 

تم حصر العمالة المطلوبة لتحقيق الرؤية و الرسالة. 5.

تم اعداد التصاميم المبدئية لدليل السياسات و االجراءات وطريقة التنفي. .ذ 6

تم العمل على مدى ثالث  شهور وستة عشر يوما. 1. .

:مراجعة ماتم انجازه من قبل فريق العمل 

تم اعداد التصاميم المبدئية للوصف الوظيفي والتخطيط والمراجعة. 7.

تم اعداد الرؤية و الرسالة واالهداف االستراتيجية و االهداف الفرعية والمباد. .رات 8

تم استخدام خدمة الواتس اب في التواصل و النقاش بين افراد الفريق وكذ. لك 9

.االيميل

8
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تم اعداد التصاميم المبدئية لالنشطة و البرامج و المشاريع . 01.



مراحل تنفيذ الخطةمراحل
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(تعلم)مشروع اعداد الخطة االستراتيجية لجمعية صعوبات التعلم الخيرية 22/11/1438 10

الرسالة

لرؤيةا

هذف
هدف 
رئيسي
االهداف االستراتيجية

االهداف الفرعية

المبادرات

البرامج

المشاريع

االنشطة

تعريف الوظائف

A

تعريف الوظائف 
ووصفها

التخطيط و المراجعةتعريف الوظائف

السياسات

االجراءات

العقودمذكرات التفاهم

الشراكات

ادوات تشغيل الخطة 
التنفيذية

(1)مسودة الهيكل االداري 

(2)مسودة الهيكل االداري 

الهيكل االداري النهائي مع اعداد العمالة المثالي

فرق التطوع

1خطة العمل

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16ورش العمل

المرحلة 

االولى

المرحلة 

الثانية

10

A

AA



(تعلم)مشروع اعداد الخطة االستراتيجية لجمعية صعوبات التعلم الخيرية 22/11/1438 11

الخطط 

السنوية

المرحلة 

الثالثة

المالية

كيف ننجح ماليا؟

العمالء

كيف نخدم العمالء لتحقيق النجاح 

المالي؟

اإلجراءات الداخلية

ماذا يجب أن نعمل داخليا لخدمة 

العمالء بأفضل طريقةوبأقل ثمن؟

التعلم والنمو

البنية /ماذا نحتاج لتطوير الموظفين

التحتية لتطوير اإلجراءات الداخلية

ار
ثم

ست
ال
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ض
ر
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 ف
ت
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دي

ج
ت 

يا
قن

ت

اللجنة االعالمية

لجنة البرامج

اللجنة العلمية

لجنة المالية و 
االستثمار

اللجنة التنفيذية

ورش عملاالمانة العامة

الخطة 

يةالتشغيل

البنية التحتية  للجمعية

البنية التحتية  وتطوير و تحسين االيرادات

تكامل الخدمات وتفاعل عمالء الجمعية  معنا

انتشار الجمعية وتطور خدماتها

انطالق عالمي وعلمي ذا قيمه

م2018

م2019

م2020

م2021

م2022

المرحلة 

الرابعة

كل خطة يتم اعتمادها 
.من المجلــس اوال
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الرؤية

بَات التَّعَلُم  أن تكوَن َخدماتُنا َرائدةٌ ، وُمتكاملة وشاملة في خدمِة َذويٌّ ُصعوَ 

الرؤية والرسالة
12
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القيم الجوهرية

االتفرد:

جمعية اهلية خيرية.

جمعية وحيدة في المملكة العربية السعودية.

 خدمة حاالت صعوبات التعلم:

المناسبالعالجتحديدوالتعلمصعوباتحاالتتقييم.

هدافناامعيتفاعلالمجتمعتجعلالتياالساليبوالطرقايجاد.

قدراتهمتطويرومشكالتهمدراسة.

بفعاليةالمجتمعفيالمشاركة.

الشراكات المجتمعية:

التدريبواإلداءوقياسالبحوثوالدراساتإجراء.

الخاصالقطاعوالحكوميةوالتنمويةالقطاعاتدعمفيالمشاركة.

توعوياوعملياوعلمياالمجتمعتخدمالتيالبرامجاعداد.

التقنيةنقلوالتدريبوالخبراتتكوينوالزياراتتبادلوالتعاون.

ُمبدعينأفرادا  ونوا،ليكقٌدراتهم،وتطويرُمشكالتهموتحديالنجاح  منالتعلمصعوباتذويبتمكينتنفردجمعية

،وبناءالناجعةالحلولزوتحفيوتَبنيوإبتكارالفاعلةوالبَرامجالتشاركيالعملالمجتمع،ودعمتنمية  فيٌمشاركين

.العالقةذاتوالقطاعاتوالمتطوعينوالمختصينالجمعيةتخدمالكترونيةوتعامالتمعلوماتيةقواعد

13



شراكهتواصل

دعم 
الموارد

المالية
دتفر

تحسين 
اداء

دراسات 
و ابحاث
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عاليةايجاد قنوات للنفقات على الجمعية وضمان تقديم خدماتها بف

الدعم المالي للحاالت التي تتطلب ذلك.

االبتكار وتحفيز الحلول الناجعة

الموارد المالية:

التطوير و تحسين االداء

 ابراز هوية الجمعية.

 المشاركة في المنتديات و المهرجانات وورش العمل

.ومجلة الجمعية ومواقع التواصل االجتماعي 

 تنفيذ الجوائز و المكافات المحفزة للمبدعين

التواصل و التوعية و االعالم

امبناء قواعد معلومات تخدم برامج و مشاريع و انشطة الجمعية و القطاع التنموي و الباحثين بشكل ع.

التعاون و تبادل الزيارات و تكوين الخبرات و التدريب.

 اجراء الدراسات و المسوحات االجتماعية و مؤشرات االداء.

الرؤية والرسالة 14
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الشريك االستراتيجي موقع معه مذكرة تفاهم*

*مصفوفة الشركاء

وصف الشريك درجة الشراكة
الهدف من الشراكه الجهة الرقم

القطاع اطار الشراكه

شرفي خاصاستراتيجي حكومي دولي عربي محلي روضة اطفال 1

* * * وزارة العمل و التنمية االجتماعية 2

* * * وزارة التعليم 3

* * * هيئةاالعالم المرئي 4

* * * مصرف اإلنماء 5

* * * بنك الجزيرة 6

* * * مؤسسة سليمان الراجحي 7

* * * مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 8

* * * مؤسسة اإلميرة العنود الخيرية 9

* * * جمعية التوعية و التاهيل االجتماعي 10

* * * كن مبدعا 11

* * * مركز املي 12

* * * مركز جوان 13

* * * مركزبسمة تفاؤل 14

* * * جامعة اإلميرة نوره 15

* * * جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 16

* * * جامعة الملك سعود 17

* * * جامعة دار العلوم 18

* * * مدارس االبتكار 19

* * * (كالد)الجمعية الكويتية الختالف التغليم  20

* * * شركة التصنيع الوطنية 21

* * * (stc)شركة االتصاالت السعودية  22

* * كاف للحاسب االللي 23

* * جمعبة التوعية و التاهيل االجتماعي 24

* * مركز الف با تاء 25

* * * مركز نتواصل لنتغير 26

* * * المركز التخصصي لالطفال باالمارات المتحده 27

* * * (هدف)صندوق تنمية الموارد البشرية 28

* * * مؤسسة رواد اليقظة 29

* * * (بنات)اإلدارة العامة للتربية الخاصة 30

* * * * الجمعية الكويتية للدسلكسيا 31

* * * (انسان)جمعية االيتام  32

* * * تكاتف 33

* * * *اخاء لاليتام 34
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نقاط الضعفنقاط القوة

الفرصالتهديدات

تلقىالجمعيةتقدمهاالتيالخدمات

والحكومةوالمجتمعمنقويةاستجابة

ـــةالتـــوعيتكثيـــفيتطلـــبهــــــذا

طرقواساليبواستخدامالمجتــمـعـية

.الدعمهذاإلستمراريةإبداعيهوجديده

ــافةكتغطيالوالبشريةالمــاليةالــموارد

ماليةخطهاعدادذلكويتطلباالنشــطه

نمتخصصيوجلبالدخلمصادرلتنويع

تقنياتوتطويرالجمعيةفييعملون
.(اإلداريةالمعلوماتونظم)اليالحاسب

عـفوضالماليةواالقتصاديةالتغييرات

المختصينوقلة،المــاليالدعـم

والتفاعلاالنتشاروعدموالعاملين

ذاتالقطاعاتمعايجابيةبصورة

يفالمجتمعيةعالقاتهاوضعف،العالقة

.الخارجوالداخل

لبيتطوهذاوبخدماتهاتنفردالجمعية

خاللمنالمتغيراتمعالتفاعلمنها

باساليوتطبيقالدخلمصادرتنويع

خاصكادرواعدادعملهافيجديده

عيةالجمهيكلةواعادةبالجمعيةللعاملين

يفالثقافيالوعيتنميةعلىوالعمل

.احترافيةبطريقةالمجتمع

يةنتائج تحليل البيئة الداخلية و الخارج
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يةالبيئة االجتماعية والثقافالبيئة االقتصادية

ةالجمعيدخلزيادةعلىالعمليتطلب

هاسياستتحقيقيمكنهاحتى200%

.سنواتالخمسمدىعلىالمجتمعية

ثبحيالمجتمعيالوعيزيادةعلىالعمل

خدماتهاوالجمعيةبانشطةااللماميكون

بهبنسبالجمعيةالعاملينزيادةو100%

ةبنسبالتطوعيالعملوتكثيف60%

رسالةايصالنستطيعبحيث150%
.خارجياوداخلياللمجتمعالجمعية

ةالخاصاألنظمةتطويرعلىالعمليجب

وابرازالتطوعيوالخيريبالعمل

مالتعلصعوباتتخصالتياألنظمة

عيةالجمتخصالمسئوليةهذهانواثبات

جميعفياالنتشارعلىوالعملفقط

.المملكةمناطق

خدامباستاالنتاجيةتحسينعلىالعمل

نياتتقواستخداماالليالحاسبتقنيات

لعمتسهيلفيااللكترونيةالحكومة

.الجمعية

يةنتائج تحليل البيئة الداخلية و الخارج

البيئة التكنولوجيةةالبيئة السياسية و األنظم

17
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04/03/44
مشروع اعداد الخطة االستراتيجية

(تعلم)صعوبات التعلم الخيرية 

لمخاطراالفرص المتاحة

عوامل الضعفعوامل القوة

المنح الحكومية

دعم المؤسسات الخيرية

كالمسئولية االجتماعية لدى الشركات الكبرى و البنو

القطاع الخاص و دعم رجال االعمال

الرعاة لبرامج و مشاريع و انشطة الجمعية

الظروف االقتصادية واستدامة البرامج 

العمالة المدربه والمختصين ودعم الباحثين 

الموارد المالية و القدرة على استثمارها 

ابتكار و تبني تحفيز الحلول الناجعة

الجوائز و المكافأت للعاملين بالجمعية و المتطوعين  

المباني المملوكة للجمعية

الهيكل التنظيمي الحالي تقليدي

مواقع التواصل االجتماعي وقدرتها على خدمة الجمعية

االتعريف الوظيفي والسياسات و االجراءات 

التقارير المالية و االنجازات 

جمعية متميزه ووحيدة                                                                       .

.المجتمعيالتواصلولالتصالمركزتنفيذ•

اصلالتومواقعتفعيلوااللكترونيةالحكومةتطبيق•

ايجابيةبصورهاالجتماعي

اعداد برامج توعوية احترافية من خالل الرعاة •

ن استخدام تقنيات التعلم و التقييم و القياس بدعم م•

.المؤسسات الخيرية

فتح عيادات تشخيصية•

.تطوير و تحسين خدمات معهد وطن التعلم•
.التشارك المجتمعي  ونشر خدمات الجمعية•

18

مشاريع وقفية

مشاريع مستدامه

ال يوجد مجلة الكترونية تخدم توجهات الجمعية

التعامالت االلكترونية



2030حماور اخلطة االسرتاتيجية الوطنية 
(تعلم)صعوبات التعلم الخيرية 

04/03/44

وطن طموح اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي

قيمه 
راسخة 

بيئة 

عامرة

بنيان 

متين

فرصه 
مثمرة

تنافسيته 
جاذبة

استثماره 
فاعل

موقعه 

مستغل

حوكمته 

فاعله 

مواطنه 

مسئول نجاحنا في اكتشاف حاالت صعوبات التعلم  امتداد لهذه المرتكزات الثالث*

(2030)محاور الخطة االوطنية ورؤية المملكة 
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رؤية المملكة في التعليمرؤية المملكة في التعليم



العالقة بين إستنبــــــــاط األهداف 
اإلستراتيجية و الرؤية و الرسالة

2104/03/44
(تعلم)صعوبات التعلم الخيرية 

ADHD   فرط الحركة والتشتت(صعوبات التعلم

تظهر قبل سن سبع سنوات



الريادة

مراكز تشخيص

توعية احترافية 

متخصصة 

انشطة متعدده

برامج فاعلة 

مشاريع تخدم الجمعية و

عمالئها 

منح حكومية

منح و تمويل ودعم  من 
القطاعات المانحة

22
(تعلم)صعوبات التعلم الخيرية 

04/03/44

فروع في 

المناطق

مركز 

للبحوث

القطاعات 

المانحة

مبادرات 

وزارة العمل

التدريب 

الذاتي

مواقع 

الويب

المنتديات

مؤتمرات 

ومعارض

تواصل 

اجتماعي

خدمات 

الكترونية

بحث 

اجتماعي

الشمولية

التكامل
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الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

جمعية تنفرد بتمكين 

ذوي صعوبات التعلم 

من النجاح  وتحدي 

ُمشكالتهم 

رائده

شاملةمتكاملة تفاعل مجتمعي

قواعد 
معلومات

تفاعل مع 
شركاؤنا

مركز 
اتصال

تعامالت 

الكترونية

مراكز 
ةتشخيصي

اتفاقيات 
فعالة

تواصل 
اجتماعي

دراسات 
وابحاث 

استشارات 

نفسية 

متخصصة

23

مثلث تفاعلي 

يعكس قيم 
الرسالة و الرؤية



29/09/2022
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األهداف اإلستراتيجية



االهداف االسرتاتيجية جلمعية صعوابت التعلم
29/09/2022

تنمية مهارات و قدرات ذوي صعوبات التعلم. 1.

بناء قدرات الجمعية وفق نظام مقنن يساهم في دعم العاملين والمختصين الباحثين عن عمل وح. .وكمتها2

تأسيس نظام تقني يخدم ذوي صعوبات التعلم والمختصين والباحثين والقطاعات ذات الع. .  القة3

تمكين الجمعية من إستثمار ايراداتها بما يحقق االستدامة والنفع العام للجمعية. 4.

تمكين الجمعية من التواصل مع المجتمع بيسر وسهوله باساليب و طرق احترافية. 5.

بناء نظم إحترافية الدارة المعرفة وتطوير مفهوم صعوبات التعلم. 6.

.7.

األهداف اإلستراتيجية للجمعيِة الخيرية لصعوبات التعلم

تطوير اساليب اآلداء لخدمة ذوي صعوبات التعلم والمختصين والقطاعات ذات. .العالقة7

تنفيذ آنشطة وبرامج توعوية فاعلة إحترافية ،تعمل على زيادة الوعي المجتمعي بمجال صعوبات . .تعلمال8

25

تنفيذ آنشطة تشاركية مع القطاعات االخرى بما يخدم المجتمع ويساعد في توطيد المحبة وااللفة . 9.

تنفيذ البرامج الثقافية واإلجتماعية والرياضية والتدريبية و الصحية و الدعم المالي لألسر غير ا. لقادره على 01

.دفع تكاليف العالج عند المراكز المتخصصه 



.ارتباط االهداف االستراتيجية باالهداف الوطنية وتحقيق الرؤية

قياس وتقويم

أهداف الجمعية اإلستراتيجية تنبثق من رؤية المملكة 

خدمات 
متكاملة

برامج 
فاعلة

اعمال 
مستدامه

تكنولوجيا 
واعدة

خدمات 
شاملة

صعوبات التعلم اصبحت سهله 

29/09/2022 26

جيل مبدع

قيمه مضافة 

لالقتصاد 

الوطني

استثمار 

مالي

الدعم المجتمعي ضروره

اإلخالص

اإلتقان

االبتكار

ةالشفافي

مبادرات مبادرات

آداء ومؤشرات

مبادرات 
الوزارة

تمكين شريحة مستفيدي الوزارة ومن في حكمهم من متلقين للمساعدة الى منتجين . 1.

ابداع وابتكار

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي  وحوكمتها. 2.

تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق . (، وما إلى ذلكالتمويل، والمواهب،والمعرفة الحصول على )3

تمكين الفئات االكثر حاجة من الحصول على فرص تعليم و عمل مناسبه . 4

دعم نمو القطاع غير الربحي. 5.

توسيع القطاع و توجيهه للعمل في مجاالت التنمية . 6

تمكين الجمعيات االهلية من استخدام اساليب جديدة في العمل. (الخ...الجودة –ادارة االداء ) 7

تمكين المنظمات من العمل التعاوني التشاركي . 8.

مبادرات مبادرات

26



لمرتبطةاالهامهالمبادراتمنعدد اتحتهيندرجمحوركلمحاورستعلىاإلستراتيجيةالخطةانجازيعتمد
ونظامزإنجابتاريخمحددهللعملوآلياتبرامجالىتتحولوالتيالفرعيةاألهدافواإلستراتيجيةباألهداف
.2030المملكةرؤيةمتطلباتمعتتوافقوهيالمتابعةوالتقييموللمراقبه

الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم29/09/2022

محاور الخطة االستراتيجية و المبادرات

. مجتمع حيوي يتاثر و يؤثر على من حوله متعاون ومتطور في تنفيذ اهدافه:المحوراالول     

.مجتمع حيوي ومتفاعل يمكن القطاعات المختلفة من العمل التشاركي لخدمة التنمية:المحور الثاني   

.إقتصاد وطني ٌمزدهر يحافظ على موارده والتي منها العنصر البشري:المحورالثالث    

.وطن طموح متطور يعتمد على البحوث و الدراسات في تكوين منتجاته:المحورالخامس 

ن الجمعيات األهلية من إستخدام آساليب وأدوات جديدة : المحورالسادس    .في العملوطن طموح يٌَمك ِ

.اقتصاد وطني مزدهر يبني و يعمر و يستخدم تقنيات حديثه:المحورالرابع    

محاور الخطة االستراتيجية
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تحسين و تطوير و تنمية

برامج و تقنيات

محاور 

الخطه

ن
ط
 و
ح
مو
ط

أن تحقيققق هققذه المحققاور 

يتطلقققققققب عقققققققددا مقققققققن 

المبقققققادرات و البقققققرامج 

مققع التققي تنبققع مققن المجت

لخدمققة فئققات صققعوبات

وجهققد متواصققل،الققتعلم 

يقد من فريقق العمقل لتحد

المبقققققادرات و البقققققرامج 

م المناسقققبه و التقققي تقققدع

هقققذه العمليقققه التشقققغيلية ل

.الجمعية

العالقه الدينامكية بين محاور االهداف الوطنية واألهداف االستراتيجية

28



الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم29/09/2022

. مجتمع حيوي يتاثر و يؤثر على من حوله متعاون ومتطور في تنفيذ أهدافه:المحوراالول       

األهداف

األهداف اإلستراتيجية

تنمية مهارات و قدرات ذوي صعوبات التعلم. 1.

29

بناءبرامج نوعية في مجال صعوبات التعلم و التخاطب و الطفولة واإلسرة  . –تمع تنمية المج–صناعة المعلم و المعلمة –توجيه اإلاسرة )1
( .الخ....التخطيط  والمراجعة –تعريف الوظيفة –التدريب –التطوير الذاتي 

بناء برامج توعوية متطورة في مجال صعوبات التعلم و التخاطب و الطفولة . ات و خدمات علمية للجمعي–البناء القيمي ألطفال المجتمع)2

(  الخ...أعمال  تشاركية مجتمعية–تطبيقات تقنية -طلبة الحد الجنوبي–المؤسسات الغير ربحية 

بناء برامج وكيانات نوعية تخص الشباب. (الخ..وعينبرامج للمتط–التدريب على رأس العمل –تأهيل لسوق العمل –بيئة شبابية مميزة ) 3

زيادة. .(للمعهدفروع–التعلموطنمعهد)التدريبةالبرامجفيالتنوعخاللمنالجمعيةأعمالخدمةفيالتدريبمراكزفاعلية4

دعم. .التعلمصعوباتذويقدراتتنميالتيالترفيهيةوالرياضيةاألنشطة5

تطبيق. .الجمعيةانشطةتدعمالتيالباحثينوالمختصينوالموظفينلدعموالمنحالجوائزوالمكافآت6

إعداد. .الجمعيةومشاريعوبرامجأنشطةتدعموالمجتمعإحتياجاتتلبيالتيالمتخصصةالنفسيةواإلجتماعيةالدراسات7

1
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مجتمع حيوي مشارك ومساهم في اإلرشاد والتوجيه لمساندة حاالت صعوبات : المحور الثاني     

.التعلم

األهداف اإلستراتيجية

األهداف

بنا قدرات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل. 1  .

عقد اتفاقيات مع الجامعات و المراكز النفسية والعالجية المتخصصة لتقديم االستشارات المح. .  وكمه1

تقديم اإلرشاد األسري ومتابعة حاالت األبناء الذين يعانون مشاكل ذهنية او إدراكية او صعوبات في التعلم. 2.

تمكين الجمعية من التواصل مع المجتمع بيسر وسهوله بآساليب و طرق احترافية. 5. األهداف

زيارة. .لهمالحلولووضعواإلستشاراتالمساندةوتقديمالمملكةمناطقفياألحياء3

العمل على فتح مراكز لتشخيص صعوبات التعلم والتخاطب في جميع مناطق المملكة. 2                                                            .

30

2

5

تطبيق نظامأ إداري فعال ومرن خال من الورق. 3                                                            .

بناء قدرات الجمعية وفق نظام مقنن يساهم في دعم العاملين والمختصين و الباحثين عن عمل وحوكمتها. 2.



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

.إقتصاد وطني مزدهر يحافظ على موارده والتي منها العنصر البشري:المحورالثالث    

األهداف اإلستراتيجية

األهداف

تطوير اساليب األداء لخدمة ذوي صعوبات التعلم والمختصين والقطاعات ذات. .العالقة7 األهداف

االعداد و التنفيذ للمسئوليات و المهام والتخطيط والمراجعة الوظيفية لشاغلي الوظائف. 1.

االعداد و التنفيذ لدليل السياسات واالجراءات والنماذج الخاصة بكافة عمليات الجمعية. 2.

إدارة تغيير مؤسسى شامل وفاعل إلنجاح تنفيذ الخطة اإلستراتيجة. 4.

6

31

بناء نظم إحترافية إلدارة المعرفة وتطوير مفهوم صعوبات التعلم. 6.

تطبيق. .اءة وفاعليةبطاقة األداء المتوازن في متابعة اآلداء و إتفاقيات مستويات الخدمة في تحقيق تنفيذ العقود مع العمالء  بكف5

تطبيق معايير الجودة والتكامل في التنفيذ والشمولية في اإلنتشار. 6.

مراجعة مذكرات التفاهم و العقود وإعادة اإلتفاقيات وفق معايير موحدة وتفعيلها بآليات جديدة. 5.

تطبيق نظم الحوكمة الحديثة في الجمعية ومتابعة االداء. 6.

تنفيذ قاعدة بيانات تخدم المختصين و الباحثين . 2.

إنشاء مركز اتصال فعال محوكم الستقبال البالغات و اإلستشارات و اإلستفسارات حسب قنوات اإلتصال ال. .مختلفة3

العمل على تحويل قياس ذوي صعوبات التعلم الى تطبيق على الموبايل بحيث يكون محوكم وتحت إشراف ا. .  لمختصين4

تدريب الشباب و تأهيلهم لسوق العمل من خالل نظام فاعل يحقق متطلبات التنمية. 5.

التدريب و التاهيل لذوي صعوبات التعلم ومتابعة مستواهم الدراسي من خالل تطبيقات مبرمجة. 1                                                            .
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.اقتصاد وطني مزدهر يحافظ على موارده والتي منها العنصر البشري:المحورالثالث    

األهداف اإلستراتيجية

األهداف

32

تنفيذ البرامج الثقافية واإلجتماعية والرياضية والتدريبية و الصحية و الدعم ا. لمالي لألسر 01

.غير القادره على دفع تكاليف العالج عند المراكز المتخصصه 

عقد اللقاءات الرياضية و الثقافية . 1.

تقديم. .للمبدعينالجوائزوالمكافات3

تقديم. منومتابعةالمتخصصةبالمراكزالعالجتستدعيالتيالحاالتواحالةالتعلمصعوباتذويمن200لالمجانيالعالج2
الجمعية

عقد. .معهممبرمةالتفاقيةوفقاومعالجتهاالمحالةالحاالتالستقبالالمتخصصةالمراكزمعاالتفاقات4
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الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

.اقتصاد وطني مزدهر يبني و يعمر و يستخدم تقنيات حديثه:المحورالرابع     

األهداف اإلاستراتيجية

األهداف

اتمتة العمليات االدارية والمالية للجمعية                                                            .

ات التعلمبناء بوابة الكترونية فاعلة الدارة االنشطة و البرامج  المشاريع الخيرية التي تخدم ذوي صعوب.

 بناء نظم الكتروني للتشغيل و الدعم الفني.

بناء نظم فاعلة لالتصاالت االدارية االفقية والراسية. 4.

بناء تعامالت بنكية فاعلة. 5.

تأسيس نظام تقني يخدم ذوي صعوبات التعلم والمختصين والباحثين والقطاعات ذ. ات العالقة 3

تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الجمعية من خالل الحاسب االلي بما يسهم في تحقيق الكفاءة و الفعالية. في االداء6

تطوير خدمات الجمعية من خالل تطبيق التعامالت االلكترونية بما يعزز الثقة بدور الجمعية. 7  .

.8.

نظام لضمان جودة السياسات و االجراءات المالية8.

ضمان تلبية الجمعية لمتطلبات شهادة األيزو العالمية. 9.

اتمتة العمليات االدارية والمالية للجمعية. 1                                                            .

بناء بوابة الكترونية فاعلة الدارة االنشطة و البرامج و المشاريع الخيرية التي تخدم ذوي صعوبات التعلم. 2.

بناء نظام الكتروني للتشغيل و الدعم الفني . 3.
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.  اشراف المختصين



.وطن طموح متطور يعتمد على البحوث و الدراسات في تكوين منتجاته:المحورالخامس 

االهداف االستراتيجية

األهداف

بناء قاعدة معلومات إحترافية وشاملة لكافة الشركاء والداعمين. 1.

تطوير و تحسين منتجات الجمعية وتهيئة البنية التحتية المناسبة لتطبيق متطلبات الجودة مستقبال و الرفع من مستوى رضا عمالء الج. %.80معية 2

انشاء مركز للبحوث و الدراسات لخدمة الدارسين و المختصين و الباحثين في مجال صعوبات التعلم. 3.

توفير. .الوظيفيةالعامليناحتياجاتتلبيتقنيةتحتيةبنية4

بناء نظم إحترافية إلدارة المعرفة وتطوير مفهوم صعوبات التعلم. 6..

تنفيذ آنشطة وبرامج توعوية فاعلة إحترافية ،تعمل على زيادة الوعي المجتمعي بمجال صعوبات . .علمالت8 األهداف

المشاركة. .لخاصةاوالمشاركاتالمنتدياتوالمعارضوحضورالتوعيةواسابيعالوطنيةللمناسباتالمصاحبةبالفعاليات1

تنظيم. .الجمعيةبنشاطالعالقةذاتالمؤتمراتووالمعارضالمسابقات2

تفعيل. .االجتماعيالتواصلومواقعالويبعلىالجمعيةموقع3

تشغيل. .االلكترونيةوالمجلةالجمعيةموقع4

34
29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

6

تنفيذ. .المحبةتوطيدفييساعدوالمجتمعيخدمبمااالخرىالقطاعاتمعتشاركيةانشطة9 األهداف

تقديم. الجمعيةمنومتابعةالمتخصصةبالمراكزالعالجتستدعيالتيالحاالتواحالةالتعلمصعوباتذويمن200لالمجانيالعالج1

المشاركة. الجمعيةخدماتعنايجابيةصورةوتقديمالمشتركةالفعالياتفي2

8

9

تقديم. .الجمعيةفيالعاملينوالتعلمصعوباتلذويخدميةصحيةخدمات3



29/09/2022

.تنمية موارد الجمعية المالية بما يحقق االكتفاء الذاتي:المحورالسادس    

االهداف االستراتيجية

تمكين الجمعيىة من ادارة مواردها المالية بمايحقق المالءة المالية واالستثمار الفعال. 4. األهداف

رفع مستوى دعم الشركاء االستراتيجيين . 1.

تصميم نظام إحترافي إلدارة التكلفة التشغيلية . 2  .

فتح قنوات أستثمارية تضمن دخل ثابت للجمعية. (.  قنوات استثمارية10) 3

تنويع. .ذلكلتحقيقإحترافيفريقوتكوينالدخلمصادر4

إعداد. .احترافيةماليةمتابعةتقارير5

إعداد. .المحددالوقتفيوتقديمهاالمعتمدةالمعاييرمعمتوافقةقوائم6

إدارة. .اإليراداتوزيادةالمنفعةيحققبماالمشاريعوالبرامجواألنشطةوتشغيل7
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انواع املبادرات املطلوب حتقيقها يف اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم
:املبادراتأنواع
مبادرات. .م2020الوطينالتحولبرانمجخاللمنتوجهاهتاوحتققالدولةختدم1

مبادرات. الغريوالرحبيةيةاالهلاجلمعياتبنيتشاركيلعملوتؤسسالوزارةمتطلباتحتقق1
.االجتماعيةاملسئوليةومشاريعاخلاصوالقطاعاخلرييةواملؤسساترحبية

مبادرات. التخاطبومالتعلصعوابتذويخدمةيفختصصهاواجلمعيةمتطلباتحتقق2
واخلاصوالقطاعيرحبالغريوالرحبيالتنمويوالقطاعاملديناجملتمعمؤسساتمعوالتعاون

.االعمالرجال
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ماذا نعين ابملبادرة
العادات»عنوانحتتمبيعا  األكثركتابه(كويفستيفن)الشهرياألمريكيالبشريةوالتنميةاإلدارةخبريأصدر1989عاميف

:هيالسبعالعاداتهذهوأوىل،«فعاليةاألكثرلألشخاصالسبع

كن مبادرا  
ظروفناوليسقراراتنانتاجهوسلوكناوأنحياتنا،عنمسؤولونكبشرأنناتعينإهنالألمام،خطوةأخذجمردمنأكثرتعينمبادرةكلمةأنحيث.

.نريدماحتقيقمنمتكننااليتواملسؤوليةاملبادرةحسمنتلكأنناحيث

املستمروابلتحسنياالدارةأدواتداموابستخالتحسنيوابلتطويراخلبرييدتطاهلاخالقهفكرهاىلحتويلهاميكنبسيطهفكرةتكونقدواملبادرة
الرسالهوالرؤيةحدودويفاوحتسينهتطويرهاميكناملبادرات،التعلملصعوابتاخلرييةاجلمعية،ويفعظيمهمبادرةاىلالفكرههذهتتحول

االيراداتمندوتزياجلمعيةختدموتكاليفمشاريعوبرامجاىلاملبادراتتتحولالوزارهومبادرات2030اململكةورؤيةاالسرتاتيجيةواالهداف
تطويرحتتاجاءالفريقأعظقدمهااملُبادراتمنعدد اوهناكللجمعيةوالتطورالرقييتحققوبذلكاجلودةواالدارةابدواتإستعماهلاُأحسنإذا
هووهذااجلمعيةابسممسجلهماركةتعتب مشاريعوتقدميلتطويراملبادرهواحدفريقوالعملالتاليةابلشرحيةاحملددةاملبادراتانواعحسبحتسنيو

.الطموحوالنجاح
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كن 

:مبادرا

انموذج تقديم وتطوير المبادرة.docx


حرر 

ارادتك

متطوع ناجح

فريق 

لالمستقب

تعلم

قدراتةلتنميوالتوجيهالتدريبجلساتالمبادرةهذهتستخدم

أحالمهم،علىالتعرفعلىمساعدتهمخاللمنالمراهقين

ققتح.أحالمهملتحقيقخطةووضعطاقتهم،كاملواستغالل

األعضاءصممهاعملورشةخاللمنذلكالمجموعة

تغطيةميت.التفاعليةاألنشطةمنالعديدوتتضمنبأنفسهم،

شملتكما.المجتمعقبلمنبالكاملالمبادرةهذهنفقاتجميع

فيأخرىمنظماتمعشراكاتتكوينأيضاالمبادرةهذه

.العملورشلعقدوأماكنتسهيالتلتوفيرالمجتمع

مبادرات مقترحة
حرر 

ارادتك

خاللمنالتطوعيالعملتعزيزإلىالمبادرةهذهتهدف

ولتعلمابصعوباتبالمختصينخاصمركزتعليميتأسيس

التعليميةالمنظماتبيناإلتصاللتحقيقالتخاطب

فرصنحوالشبابوتوجيهاإلنترنتعبروالمتطوعين

رسومبسدادالمنظماتيطالبسوفالموقعهذا.التطوع

إضافيكمصدرإعالنيةمساحاتأيضايبيعوسوفللتسجيل،

.للموقعراعيوهناكللدخل

ويرتطعلىومساعدتهمالشباب،تنميةإلىالمبادرةتهدف

المجتمعيةالمناسباتفيللمشاركةودعمهمالثقافيةمستوياتهم

منالطالبزمالئهمقدراتبناءعلىالمتطوعونيعمل.

دارة،واإلالمهارات،تنميةيشملوالذيالتدريب،تقديمخالل

إلىباإلضافةاألعمال،وريادةالتجاريةالمشاريعوإقامة

قدلعالخاصالقطاعوالخيريةالمؤسساتمعشراكاتعمل

تصنيفوالتطوعيالعملتطويرعلىتعملعملورش

ويرالتصفريقمثلالهوايةوالرغبهحسبالفريقآنشطة

الفريقاهذويشاركالتدريبفريقوالرسمفريقوالضوئي

فيالمشاركةخاللمنالتعلمصعوباتجمعيةخدمةفي

.الجمعيةفعالياتجميع

تطويرهدفبالشبابوالمتقاعدينمنبالتعليمالمختصينمنمنكيانتكوينالىالمبادرةهذهتهدف

االحياءرةبزياتقوممجموعاتوتكوينالمبادرةعلىالقدرةوالقيادهوالشخصيةتقويةفيالشباب

التياتالصعوبومعالجةالتحسينوبالتطويروالمشاركةالمجموعةلهذهلالنظمامالشبابلتشجيع

اللخمنالمبادرةهذهتمويلويتممحترفينوممارسينتربويينباشرافوجماعيبشكلتواجهم

.المجتمع

1

2

3

4
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حرر 

ارادتك

امنحني ثقتك

طور 

نفسك

داعم

ثالث مبادرة لدعم األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم من خالل

تعلم تشقخيص حالقة الطفقل القذي يعقاني مقن صقعوبات الق: أوال  . مراحل

آلبققاء توعيققة ا: ووضققع خطققة تققدخل بعققد أخققذ رأي المتخصصققين ثانيققا  

. علمحققول كيفيققة التعامققل مققع أطفققالهم الققذين يعققانون مققن صققعوبات الققت

كيفيققة إعققداد ورش عمققل لبنققاء قققدرات المتطققوعين لتعققريفهم ب: وأخيققرا  

. تهمالتعامققل مققع األطفققال الققذين يعققانون مققن صققعوبات الققتعلم ومسققاعد

.جمعيةالويتم تسديد تكاليف التشخيص و العالج عن طريق الرعاة 

مبادرات مقترحة
مبادرة 

اديسون

دراتقبناءإلىتهدفالتيواألنشطةالمهاراتبمختلفالمبادرةهذهتعتني

.التعليمفيصعوبةمنيعانونمنخاصةالشباب

تشخيص حاالت من يعانون صعوبات في التعليم. 1

تطوير مهارات الشباب الحاسوبية . 2

دورة لمدة شهر واحد تهدف إلى التعرف على المهارات االدارية. 3

مهارات في المبيعات و التسويق . 4.

اكتشاف المواهب التي يتمتع بعا هؤالء الشباب. 5.

الطالب الذي اجتاز البرنامج يبداء بتدريب الجدد بمكأفاة. 6.

يتم تمويل هذه المبادرة من خالل القطاع الخاص. 7.

ويرتطعلىومساعدتهمالشباب،تنميةإلىالمبادرةتهدف

للتطويرةخطواعداد.بالجمعيةوتشغيلهمالثقافيةمستوياتهم

اتقدربناءعلىالمتطوعونيعملوالوظيفيةالمراجعةو

نميةتيشملوالذيالتدريب،تقديمخاللمنالطالبزمالئهم

فينجاحهموانجازاتهمومتابعةواإلدارة،المهارات،

لهمافاتالمكدفعووتحفيزهمالعملسوقمتطلباتاستيعاب

والخيريةالمؤسساتخاللمنالمبادرةهذهتمويلويتم

معتنسيقالعلىالفريقويعملاالجتماعيةالمسئوليةمشاريع

.الشبابهؤالءلتوظيفالمختلفةالقطاعات

وتطويرابالشبلمساعدةاالجتماععلموالنفسبعلمالمختصينمنكيانتكوينالىالمبادرةهذهتهدف

النفسيةتشاراتاالسوالنصحوتقديمالمبادراتلجميعالدعموالمساندةوتقديمللحياةاالدراكيةمستوياتهم

.ةالمختلفبرامجهاوأنشطتهافيالجمعيةودعمالشبابهؤالءلدعمعملورشعقدواإلجتماعيةو

5

6

7

8
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كفاءه وفعالية

عالج 

وتامين

قياس و 

تشخيص

اصخمعرضوتنفيذتصميمخاللمنالجمعيةلدعممبادرة

،الخيريوتاريخهامشاريعهاووبرامجهاالجمعيةبانشطة

اءالمدراشرافتحتالتطوعفرقالمبادرةهذهفيويشارك

باسلوبالمعرضمحتوياتتقديمويتمبالجمعيةالتنفيذيون

جمعيةالاساليبجميع،ويقدمالمتلقيعلىيؤثررائعفني

هذاتمويليتموللمجتمعرسالتهاايصالفيالمستخدمة

الخاصالقطاعاوالبنوكمساهماتخاللمنالمعرض

.الممولالشريكباسمالمعرضويسمى

مبادرات مقترحة
جمعيتك 

امامك

مويلتويتمتعامالتهاتسهيلوبالجمعيةاالداءميكنةالىالمبادرةهذهتهدف

ركاتالشتنفذهاالتياالجتماعيةالمسئوليةمشاريعطريقعنالمبادرةهذه

.الكبرى

اتصعوبذويعنالمعاناةتخفيفالىإلىالمبادرةتهدف

،ةبصرياوحركيةاوحسيىةباعاقةاصيبمنوالتعلم

لىعللتامينالصحيالتامينشركاتاحدىمعباالتفاق

طريقعنالمشروعهذايمولورمزيبسعر،هؤالء
المشاريعمنالمشروعهذاويعتبر,الخيريةالممؤسسات

بينالتعاونيللعملالمجتمعحاجةتلبيالتيالتشاركية

..الخيريةالجمعيات

اوايالتخاطباوالتعلمصعوباتلذويالمبكرللتشخيصمراكزانشاءالىالىالمبادرةهذهتهدف

عليهاويشرفالمملكةمناطقجميعفيالمراكزهذهوتكونالتعلمبصعوباتعالقةلهااخرىاعاقات

اوالخيريةالمؤسساتخاللمنالمشروعهذاويمولمتطوعيناوبالجمعيةعاملينسواءمختصين

.العملوزارة

انشتاين

تابكووحفظالرياضاتوالحسابيةالمهاراتتطويرالىالمبادرةهذهتهدف

صصينمتخخاللمناالخرىوالعلومالتعبيروالكتابةوالقراءةوتنميةهللا

ونجاحبالمرحلةهذهالشاباوالطفليجتازحتىالتاهيلوبالتدريبيقومون

وخاصالالقطاعخاللمنالمبادرةهذهوتمولذلكتدعمالتيالمسابقاتوتعقد

.الجمعية

910

11

12

13
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العب 

محترف

مسابقات 

و جوائز

بهممواهواكتشافالموهوبينالشبابواألطفاللدعممبادرة

المبادرةهذهوتتمالتعلمصعوباتمنيعانونمنخاصة

جالةروعبدالعزيزالملكمؤسسةمعالتنسيقوبالتعاون

يمتقدوموهبتهمتبنيوهؤالءدعمفياالبداعوللموهبة

واابداعيزدادواحتىوذلكالتطويروالتدريبوالمساندة

ئوليةالمسمشاريعالخاصالقطاعالمشروعهذايتبنىوتألقا

.الكبرىالشركاتفياالجتماعية

موهوبمبادرات مقترحة

علمالبمجمختصينخاللمنعلميةإستشاراتتقديمالىالمبادرةهذهتهدف

معفاقاتإتعقدذلكويتطلبالتخاطبوالتعلموصعوباتاالجتماعوالنفس

:خاللمنالتطبيقويتمالعالجوالتشخيصومراكزالجامعات

.فاعلاتصالمركز

مواقع. .االجتماعيالتواصل1

موقع. الويب2

المجلة. .االلكترونية3

ويتم. ةالمسئوليمشاريعوالعملوزارةخاللمنالمشروعهذاتمويل4

.االجتماعية

عمبالتعاونالكرويةالمواهبإكتشافإلىالمبادرةتهدف

والقياسواالختباراتواجراءالرياضيةاالكاديميات

تهمموهبانلنااتضحالذينالشبابهؤالءحاالتتشخيص

ةالمسئوليبرامجخاللمنلالنديةتقديمهميتمكروية

تنميتهمولتعليمهمبرنامجوضعويتماالنديةفياالجتماعية

معجاحاتهمنمتابعةوالعاليةالسلوكيةالمبادىءوغرسثقافيا

واالنديةخاللمنالمبادرةهذهتمويلويتمالنادي

.الخاصالقطاعوالرياضيةاالكاديميات

النشطةافيالمشاركةدعمتعملالمبادرةوهذهالطالببينالمنافسةمبداءخلقالىالمبادرةهذهتهدف

بالمبادىءااللتزاموالتعاونوبثاالطفالوللطالبالجوائزوتقديمالثقافيةالمسابقاتتنظيموالمدرسية

ذويخدمةيفالمختصينايضاوتشجيعاالبداعوالنبوغعلىالطالبتشجيعوالصحيحةالسلوكية

خدمةفيبدعتالتيللمدارسمسابقةوتقديمالتميزجائزةمسابقةوتطويرالتخاطبوالتعلمصعوبات

.المجتمعيةالمسئوليةمشاريعخاللمنالجائزةهذهوتمول.المجتمعمنالفئةهذه

9

15

16

17

14

استشاره 

محوكمه
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معايير إعداد البرنامج

تعريف النشاط و البرنامج. 1

تحديد الرؤية و الرساله. 2.

تحديد االهداف المطلوب تحقيقها و االهداف الفرعية. 3.

نقل المبادرات المناسبة ومطابقتها مع اهداف البرنامج. 4.

تحديد المشاريع المطلوب تحقيقها . 5.

معالجة المبادرات و البرامج و المشاريع من خالل نماذج خاصة تدعم تطوير االفكار وتحويلها الى افكار بناءه. 6.

تحديد متطلبات كل مشروع من االدوات المطلوب تأمينها النجاح المشروع . 7.

دراسة تكاليف المشروع وتحديدها . 8.

تحديد مؤثرات المشروع على المجتمع. 9.

تحديد المتطلبات المطلوب تنفيذها من قبل الراعي. 01.

تحقيق المرونة في التنفيذ. 11.

اعداد شروط الرعاية. 21.

تحديد قيمة الرعاية المدفوعة للجمعية. 31.

مدة الرعاية والمنافع المطلوب تحقيقها للراعي و الجمعية. 41.

اعداد ورش عمل للتقييم والموافقه. 51.

عرض البرنامج على اللجان كل حسب اختصاصة. 61.

عرض البرنامج على المجلس للموافقه. 71.

كتابة البرنامج وفق قالب معين و تقديمه لمن يطلب الرعاية . 81.

عقد مؤتمر صحفي ودعوة جميع الشركات التي لها برامج للمسئولية االجتماعية. 91.

المتحدث الرسمي للجمعية يشرح هذه االنشطة ويقدمها للصحافة المرئية و المقرؤةوالتواصل االجتماعي. 02.

هناك دعوه خاصة للسنابات و المتطوعون. 12..

عقد اتفاقيات واضحة من خالل مكتب محاماة واعداد ملحق خاص باتفاقية مستويات الخدمة لتنظيم المسئولية و التفاعل مع متطلبات النشاط. 22.

توثيق هذه البرامج في الملكة الفكرية لدى وزارة االعالم ووزارة التجارة. 32.

التوضيح اننا مرجع لهذه البرامج وال يجوز النقل او االخذ منها اال بموافقة الجمعية. 42.

تسجيل هذه البرامج كماركة مسجله للجمعية. 52.

نموذج النشاط.docx


29/09/2022
الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

44

تطوع

طاقات

قدرات

صحة

استدامه
تعلم

شراكة

كشافه

تدريب

دراسات

استثمار

تميز

تطوير

تفاعل

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

14

كل برنامج ينبثق منه عدة 

مشاريع

صيانة

كل برنامج له ضوابط 

تحكمه

سعودي فعال

15



45

برامج الجمعية

تطوع

توعية

قدرات

صحة

استدامه
تعلم

شراكة

تعاون

تدريب

دراسات

إستثمار

تميز

تطوير

تفاعل

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

14

تحتيندرجمشروعكل

لهبرنامجوكلبرنامج

تحكمهراعيوكلراعي

العنايةتلزمهاتفاقية

والبرنامجباهــــداف

.المشروع

صيانة

فعالية ادارية

15

16

رياضيات

سالمة

تفاعل

تقوية

ذكاء

سلوك
صعوبه

ادراك
تهجئة

تفكير

نحت

عسر

كتابه

قراءه

انتباه
كيمياء

فيزياء
نجاح

احساس

مراجعة

توظيف

اختبار

عام

رياضيات
قياس

امالء
رياضيات

رياضيات

فني

تنظيمهواية

قيادة
اشغال 
يدوية

ذهن

براعة

رسم

رياضيات

ذاكرة
تخاطب

حاذق

تعبير

تصوير

قدرات

رياضيات

دماغ ذاكرة

رياضيات

قوهاداءرياضيات

رياضيات

تشتت

فصل

رياضيات

حساب رياضةتحليلمنطق شابفهم
طفل

45



األنشطة التوعوية اإلعالمية

توعية

جائزة التميز

مشروع اختبار و 
قياس

مشروع تعلم و 
تفاعل 

مشروع 
المشاركة في 
الفعاليات

مشروع النشر 
االعالمي

مؤتمر صعوبات 
التعلم العالمي

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

46



األنشطة التعليمية

قدرات

مشروع حرر 
إرادتك

مشروع فريق 
المستقبل

مشروع 
اديسون

مشروع 
تطوع وانجز

مركز التشخيص

مشروع تعلم

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

47



األنشطة العالجية

صحة

حاالت تم احالتها 
للمراكز الصحية

صحتي
مشروع إنشتاين

(دروس متخصصة)

مشروع تقييم 
الحاالت المعقدة

مشروع التامين

(شراكة مجتمعية)

إتفاقيات فاعلة

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

48



تعليم و تاهيل ذوي صعوبات التعلم

و التخاطب

تعلم

مشروع موهوب

مشروع زيارات 
للمدارس

مشروع زيارات 
ميدانية

مشروع انشتاين

(دروس متخصصة)
اختبارات وقياس

مشروع 

تطوير

مشروع تعلم

(للدعم و المساندة)

ورش عمل

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

49



شراكات مع الجمعيات الغير ربحية

شراكة

بناء ارض 
السلي

مراجعات 
تشغيلية

تبرعات مالية 
و عينية

مشروع 

مدرسة اهلية

مشروع تامين صحي 
على المعوقين و 
صعوبات التعلم

منتجع صحي

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

50



اتفاقيات تعاونية وتقديم خدمات 

تعاون

فتح فصول 
لتدريس صعوبات 

التعلم

فتح فروع للجمعية 
بالتعاون مع 
ةالقطاعات المختلف

البحث اإلجتماعي 
عن معاناة األسر 

مشروع  تشخيص 
وتدريب ابناء 
مؤسسة اخاء

مشروع  تشخيص 
وتدريب ابناء الحد 

الجنوبي

إجتماع شهري 
تثقيفي لألسر 

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

51



دراسات

إنشاء مركز 
للبحوث

تبني الدراسات والبحوث
التي تدعم خدمات 

الجمعية

قياس رضاء 
العمالء عن دور 
الجمعية المجتمعي

دعم الفائزين بجائزة 
االتميز بنشر 

اصداراتهم الفائزة

دراسة بحثية مسحية 
عن صعوبات التعلم 

بالمملكة

يتم تطبيقها 
يمبالتعاون مع التعل

دراسات و أبحاث لخدمة ذوي صعوبات التعلم

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

52

برنامج

مشروع

نشاط



إستثمار

التمويل

المؤسسات الخيرية
صندوق التنمية 
االجتماعية

الرعاة اعمال وقفية

أرض السلي

مالءة مالية

برنامج

مشروع

نشاط

يتطلب راعي

53

برنامج

مشروع

نشاط



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

الهيكل التنظيمي و العماله المثالية 
للجمعية 

54

إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية



55

الهيكل المعتمد 

للجمعية الخيرية 

لصعوبات التعلم 

المستشارون

الصندوق االستثماري

االشراكة المجتمعية

نائب المدير العام للشئون

المالية واالدارية
الرئيس التنفيذي نائب 

و الجودةللتطوير 

ادارة االداء

االمانة العامة

الخدمات المساندةالخدمات المساندة

الخدمات المساندة

شاريع
الم

ت
تقنية المعلوما

ب
التدري

ن المالية
شئو

ال

الدارية
ن ا
شئو

ال

ى
ط
س
الو

الغربية

جنوبية
ال

شرقية
ال

شمالية
ال

الء
ت العم

خدما

ي
ج
ستراتي

ال
ط ا
طي
خ
الت

الدارية
المتابعة ا

جودة
طوير و ال

الت

جتمعية
شراكة الم

ال

ج و 
طوير البرام

صميم و ت
ت

طة
ش
الن
ا

ي
ن الدول

ت و التعاو
شراكا

ال

العالقات العامة واالعالم

1

2

3

نائب الرئيس التنفيذي 

للشئون االدارية و المالية

و الفنية

قسم النساءقسم الرجال

المراجعات التشغيلية

خدمات العمالء

مجلس إدارة الجمعية رئيس المجلس

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

لشئون المناطق

الرئيس الفخري

نائب رئيس المجلس

55

3

فريق التطوع



29/09/2022
الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

االمين العام

نائب رئيس المجلس

اللجان السكرتارية

محاضر االجتماعات

اللجنة المالية اللجنة العلمية لجنة االنشطة والبرامج 

الخدمات المساندة

مراجعة التقارير

المراجعة و التدقيق

الصادر و الوارد

الهيكل المعتمد 

لالمانة العامة 

فريق المتابعة 

اللجنة التنفيذية
لجنة العالقات العامة و 

اإلعالم

56

المراجعات الخارجية



الرئيس التنفيذي

مدير ادارة االداء
مدير العالقات العامة 
والشئون االعالمية

البرامج االعالمية

يز
تم
 ال
زة
ائ
ج
ة 
ان
ام

و 
ت 
يا
ال
فع
ال
 ب
كة
ار
ش
لم
ا

طة
ش
الن
ا

ت 
عا
بو
ط
لم
ا

التقارير

التواصل االجتماعي

منتدى الجمعيةموقع الويب

العالقات الحكومية

الرئيسمكتب 

ت 
يا
عا
لر
ا

ت
يا
اق
تف
ال
 ا
يع
وق
ت

يي
ج
تي
را
ست
ال
 ا
اء
رك
ش
ال

ن 
ن
يي
رف
ش
 ال
و

التقارير

مل
شا
 ال
ير
قر
لت
ا

ن
از
تو
لم
 ا
اء
الد
 ا
قة
طا
ب

التقارير

النشر االعالمي

المجلة العلمية

مدير الشراكة المجتمعية

مراجعة االداء

االنجازات

التنسيق و المتابعة

الهيكل المعتمد 

للالدارة العامة

مدير التطوع 

57

فريق التطوع



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

الصندوق االستثماري

اللجنة المالية اللجنة العلمية مؤسسة خيرية مؤسسة خيرية

االمانة العامة

رئيس المجلس

نائب الرئيس

جنة
س الل

رئي

س
ب الرئي

نائ

جنة
س الل

رئي

س
ب الرئي

نائ

ضو
ع

ضو
ع

الهيكل المعتمد 
للصندوق االستثماري

لجنة المتابعة

58



59

الخدمات المساندة

دة
ان
س
لم
 ا
ت
ما
خد
ال

س
يا
لق
 ا
 و
ار
تب
خ
ال
 ا
دة
يا
ع

دة
ان
س
لم
 ا
ت
ما
خد
ال

س
يا
لق
 ا
 و
ار
تب
خ
ال
 ا
دة
يا
ع

دة
ان
س
لم
 ا
ت
ما
خد
ال

س
يا
لق
 ا
 و
ار
تب
خ
ال
 ا
دة
يا
ع

دة
ان
س
لم
 ا
ت
ما
خد
ال

س
يا
لق
 ا
 و
ار
تب
خ
ال
 ا
دة
يا
ع

دة
ان
س
لم
 ا
ت
ما
خد
ال

س
يا
لق
 ا
 و
ار
تب
خ
ال
 ا
دة
يا
ع

2

3

العناية بالعمالء

مركز االتصال

ي نائب الرئيس التنفيذ

لشئون المناطق

ي
يم
عل
لت
 ا
سم
لق
ا

عيادة التشخيص و القياس

4

الهيكل المعتمد 
لشئون المناطق

قسم النساء

المراجعات التشغيلية

ي
يم
عل
لت
 ا
سم
لق
ا

ي
يم
عل
لت
 ا
سم
لق
ا

ي
يم
عل
لت
 ا
سم
لق
ا

ي
يم
عل
لت
 ا
سم
لق
ا

الغربية الشماليةالشرقيةاالوسطى

قسم الرجالمدير خدمات العمالء

الجنوبية

اتفاقيات مستويات 
الخدمة

قسم النساء

الشمالية

59



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم
60

نائب المدير العام للشئون

المالية واالدارية

الخدمات المساندة

شاريع
الم

ت
تقنية المعلوما

ب
التدري

ن المالية
شئو

ال

الدارية
ن ا
شئو

ال

نائب الرئيس التنفيذي 

للشئون االدارية و المالية و 
الفنية

المواصفات والتقييس

المشاريع الراسمالية 

التشغيل والصيانة

تحسين البيئة

الخدمات المساندة

مشاريع تقنية المعلومات

وحدة امن المعلومات

صيانة االنظمة
المحاسبة

االصول الثابتة

الموازنة

التقارير المالية

الموارد البشرية

الملف االلي

االتصاالت االدارية

المشتريات

معهد وطن التعلم

التدريب الخارجي

الدعم الفني

العقود واالتفاقيات

مشاريع التوريد

السياسات المالية

التطبيقات و الخدمات 
االلكترونية

الشبكات و التشغيل

العمالء المستفيدون
60

التطبيقات و الخدمات 

االلكترونية

الشبكات و التشغيل

القسم التعليمي

60

التطبيقات و الخدمات 
االلكترونية

الشبكات و التشغيل

العمالء المستفيدون
60

شئون الموظفين

الرواتب

التطوع

الهيكل المعتمد 

للشئون المالية 

و االدارية و الفنية

ادارة المخزون

60



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

المتابعة و التقييم 

ت
سا
را
لد
 ا
 و
ث
حو
لب
ا

ية
ول
لد
 ا
 و
ية
رب
لع
ت ا
كا
را
ش
ال

ت
ءا
را
ج
ال
 ا
 و
ت
سا
يا
س
ال

الجودةالخطة االستراتيجية

2

3

ي
يف
ظ
لو
 ا
ف
ص
لو
ا

عة
ج
را
لم
 ا
 و
ق
قي
تد
ال

نائب الرئيس التنفيذي 

للتطوير و الجودة

تصميم البرامج 
واالنشطة

العالقات الحكومية 
اولقطاع الخاص

الهيكل المعتمد 

للتطوير والجودة

61

ت
را
اد
مب
 ال
دة
ح
و



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

العماله المشغلة للجمعية على مدى 
خمس سنوات

62

إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية



63

الهيكل المعتمد 

للجمعية الخيرية 

لصعوبات التعلم 

المستشارون

الصندوق االستثماري

االشراكة المجتمعية

نائب المدير العام للشئون

المالية واالدارية
نائب الرئيس

للتطوير و الجودة

ادارة االداء

االمانة العامة

الخدمات المساندةالخدمات المساندة

الخدمات المساندة

شاريع
الم

ت
تقنية المعلوما

ب
التدري

ن المالية
شئو

ال

الدارية
ن ا
شئو

ال

ى
ط
س
الو

الغربية

جنوبية
ال

شرقية
ال

شمالية
ال

الء
ت العم

خدما

ي
ج
ستراتي

ال
ط ا
طي
خ
الت

الدارية
المتابعة ا

جودة
طوير و ال

الت

جتمعية
شراكة الم

ال

ج و 
طوير البرام

صميم و ت
ت

طة
ش
الن
ا

ي
ن الدول

ت و التعاو
شراكا

ال

العالقات العامة واالعالم

1

2

3

ة الماليالرئيس للشئون نائب 
و االدارية و الفنية

قسم النساءقسم الرجال

المراجعات التشغيلية

خدمات العمالء

مجلس إدارة الجمعية رئيس المجلس

الرئيس التنفيذي

الريس لشئون نائب 

المناطق

الرئيس الفخري

نائب رئيس المجلس

63

3

3

6
8

3

262822

=  التشغيل الكامل  للجمعية     

576000=تكلفة التشغيل الكامل شهريا 
عامال96



29/09/2022 الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم
64

إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية



29/09/2022 65
الجمعية الخيريه 
لملصعوبات التع

المسئوليات الوظيفية
المسئوليات الوظيفية



29/09/2022 66
الجمعية الخيريه 
لملصعوبات التع

:المقدمه 

الخيريةالتعلمصعوباتجمعيةادارةبهمتضطلعالذينالسعوديينالمدراءلتطويرالالزمةاالساسيةاالهدافتحقيقالىالىهنانسعى

عمليةوجوديتطلبوهذا2030لرؤيةوفقاالعاليةاالداءمقاييستحقيقمنيتمكنواتجعلهموالتياالستراتيجيةالخطةاهدافوتحقيق

فيعملعننالباحثواوالمتطوعوننهييءاننستطيعالوقتنفسوفيبفعاليةاعمالهميؤدونالمدراءهؤالءتجعلللتطويررسمية

علىنفيذهاتالمطلوبالعملخطةيوضحعقدتوقيعيتطلبوهذا.(فعالسعودي)لبرنامجوفقاالعمللسوقتجهيزهمواداؤهمتطوير

.االولالنوعمبادراتضمنمنالبرنامج،وهذاالسعوديةوالشابةالشاب

:عملية التطوير االداري

.تعريف المسئوليات و القياس•

(تخطيط و مراجعة الوظيفة)التوقعات •

.الفعالية االدارية•

.التعرف على االحتياجات التطويرية•



تعريف الوظيفة

الوظيفةأهداف 
المراجعة

تحديد االهِداف•

توقعات المدير•

الصالحيات•

خطط العمل •

تواريخ االنتهاء•

الموارد•

المسئوليات•

المهام•

معايير الوظيفة•

علياالتخطيط مقابل المنفذ ف•

االهداف مقابل النتائج•

المشاريع و البرامج•

حفيزالتقييم و المكأفاءة والت•

التدريب و التاهيل•

الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم 67

التخطيط و المراجعة

التقييم السنوي
وإختيار الموظف المثالي

تقييم مسئوليات المدير

و وقدرته على تحقيق التوقعات
تحسين االداء

خطط التطوير

• :احتياجات التطوير 

التدريب•

التطوير الذاتي•

التدريب على راس العمل •

(ة في االداءاستخدام اساليب جديد)تنفيذ خطط تنفيذ المشاريع •

توجيهات وافكار يحصل عليها من المدير المباشر او •

.المجلس

تقييم مسئوليات المدير

و وقدرته على تحقيق التوقعات
تحسين االداء



تعريف الوظيفة 

 ______        المنطقة_____االدارة________رقم الوظيفة _______________مسمى الوظيفة
___________________________________________________________:المسئولية

_________________________________________________________

68

________التنفيذيالمدير العام اعتمدها  __________                         وافق عليها المدير    

مصدر التغذيةمعايير الوظيفةالمهام رقمرقم



الوظيفة و مايقابلها من فعاليات

المنطقة_____االدارة________رقم الوظيفة _______________مسمى الوظيفة        ______
________________________________________________:_(رقمالوظيفة)_المسئولية

________________________________________________________

_ اسم المشروع_____________________________________________________
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مصدر التغذيةمعايير الوظيفةالمهام رقمرقم

______________تاريخ التنفيذ                          تاريخ انتهاء المرحلة_)            (رقم المرحلة

الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم



املشروع/ختطيط و مراجعة تنفيذ الربانمج

 ______        المنطقة_____االدارة________رقم الوظيفة _______________مسمى الوظيفة
___________________________________________________________:المسئولية

_________________________________________________________

70

تاريخ االنجاز حسب _____________________البرنامج /المشروع 
___________   الخطة

رالنتائج    التطويخطط العملاهداف االداء رقمرقم

)   (رقم

الصالحيات
تاريخ االنتهاء 

المخطط   الفعلي

اعتماد لجنة االداء
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املشروع/ختطيط و مراجعة تنفيذ الربانمج

 ______        المنطقة_____االدارة________رقم الوظيفة _______________مسمى الوظيفة
___________________________________________________________:المسئولية

_________________________________________________________

71

تاريخ االنجاز حسب _____________________البرنامج /المشروع 
___________   الخطة

رالنتائج    التطويخطط العملاهداف االداء رقمرقم

)   (رقم

الصالحيات
تاريخ االنتهاء 

المخطط   الفعلي

اعتماد لجنة االداء
الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم



تقييم نتائج االجناز

 ممثل لجنة ________مسمى الوظيفة ____________ : اسم المدير 
درجة __________ :موافقة المجلس على نتائج التقييم __________  االداء

: 10التقييم من 

72

___________   تاريخ االنجاز حسب الخطة_____________________البرنامج /المشروع 

النتائج    االدرجة المسئولية االجراء المطلوبرقم
تاريخ االنتهاء 

المخطط   الفعلي

اعتماد لجنة االداء
الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم
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الجمعية الخيريه 
لملصعوبات التع

:تعريف الوظيفة 

مسئوليةبكلالمتصلةةالوظيفيوالمقاييسبالمسئولياتلالضطالعالمطلوبةالرئيسةالواجباتاووالمهامللوظيفةالرئيسيةالمسئوليات

.المهمةنجاحلتحديدالمرتدةالتغذيةاوالمرجعاوالنظاماووالمصدر

مزايا تعريف الوظيفة 

.تكامل االنشطة بين المدير و رئيسة

تفاهم مشترك حول المسئوليات

مناسب للتقييم

معايير واضحة للوظيفة

سهل المحاسبه

.يعرف واجباته و مسئولياته بدقة

:المسئوليةتعربف

بيحاسنتائجاوخدماتالىوتؤديالعملمنكامالجزءاوتعرفالمطلوبالعملنوعتصفمحددةوعامةعبارههيوالمسئولية

اوفيالجغراوالمدىالخدمةاوالمنتجاوالعميلونوعيةالمطلوبالعملمجالوتحددالمنظمةاهدافتحقيقفيونساهمالمديرعليها

عرضكانوكلماالذاتيبالتطويرترتبطاالقلعلىومسئوليتانرئيسيةمسئوليات(7)الى(3)مابينتاخذالوظيفةوعادةالتنظيمي

والمفردات....نعمسئولبمفردةتبداالمسئولىةوعادةمنفصلةتعريفورقةلهامسئوليةوكلافضلاالداءكانكلمادقيقاالمسئولية

.اهميتهاحسبالمسئولياتوترتبالمسئوليةوالوظيفةمفهومتعكساالخرى

الفرق بين السلطة و 

المسئولية

والصالحيات
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(الواجبات او النشاطات الرئيسية)المهام 

–االشراف–االقتراح–التطويرمنهااالنشطةمنعددعلىتحتويالمهمةوعادةالمسئوليةلتحقيقتنفيذهالمطلوبالنشاطهيالمهمة
.اداؤهاوجودةالوظيفةمقاييستحديدفيالنهايةفييساعدكوهذا...التحليل-المبادرة

:مقاييس الوظيفة 

الوجه السليم ما سيكون علية الوضع عندما تؤدي الوظيفة على)وهذا بعني وصف مدى جودة الوظيفة ومقاييس الوظبفة بعبارات تصف 

فة متالئمة وهذا بعكس الحد االدنى من مستوى االداء الذي يكون االمديرمستعدا لقبوله بكامل الكفاءه بدون مساعدة من احد وتكون الوظي

.مع المهارات الشخصية و الخبرة و الشهادة ويكون ذلك قابال للقياس سوى كميا او رقميا حسب نوع و ظروف المهمة

:مثال 

.هـ2/1/1439يفترض ان يزيد الوعي العام بانجازات الجمعبة في موعد غايته 

(:المقياس)كتابة المؤشر 

 مقالة عن انجازات الجمعية في الجرائد السعودية 15تم نشر.

 عروض عالقات عامة في معارض تجارية او صناعية او توعوية في انحاء المملكة 4تم ترتيب اقامة.

20 % من التقارير الصحفية تغطي انشطة الجمعية في اجتماعات الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة،

:االدوات المطلوب استخدامها لتحقيق وصف وظيفي فعال

 ورقة تعريف الوظيفة

تقارير االنجازات

مؤشرات اداء واضحة.

ملف احداث للمدير.

 خطة العمل.

تخطيط و مراجعة الوظيفة.

بطاقة االداء المتوازن.
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االسره

شهر 12 الزمن 100 عدد االسر

التكلفة 80 الهدف

شهري شهر 6

اشهر 3 شهر 12

اخرى

اخضر

اصفر

احمر

موارد داخليه وقف صدقات

الحكومه شرفيين مشاريع

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

%

صيغة الرياضية ال

بيانات معالجة ال

توصيات ال

االهداف الشهرية

قرار ال

تحذير( هدف )ال مستوى تحقيق ال

هدف مصادر تحقيق ال

هدف مالك ال

مجلس االداره

هدف متطلبات تحقيق ال

هدف الشهرية نتائج تحقيق ال

االنحراف في المعدل

تعامل مع ابناؤهم الذين لديهم صعوبات تعلم تدريب االسر على كبفية ال

تعريف المؤشر وحدة المستخدمه ال

تعلم العلمية و المهنية تنمية و تطوير قدرات ذوي صعوبات ال

تحديد عدد االسر المستهدفه هذه السنه.

تحديث الدوري نمط ال

االهداف االستراتيجية

فرعية االهداف ال

المؤشر

مستخدم المؤشر

  فهد عبدهللا الشومر

تقييم نتائج ال

فرعية تفاصيل االهداف ال

هدف نتائج تحقيق ال
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المسئوليات الوظيفية
السياسات و اإلجراءات



29/09/2022
الجمعية الخيريه لصعوبات التعلم

مقدمة
كذلك.ارةاالدمهاملتنفيذاتباعهاالواجبواالجراءاتالسياساتتوضيحإلىالدليلهذايهدف

النماذجثلماإلجراءاتتنفيذفيتساعدالتيوالوثائقالمعلوماتجميععلىالدليليحتوي

ردا  منفيوفرالالدليلأنوحيث.والقراراتواإلشعاراتالخطاباتومسوداتالمستخدمة

اللوائحإلىالدليليشيرالمسئول،الموظفتواجهقدالتيالتساؤالتعلىاإلجاباتجميع

.إجراءكليخصفيماالحاجةعندعليهالالطالعالعالقةذاتاالدارةمجلسوقرارات

77

إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية
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كيف تقرأ الدليل

:يتكون هذا الدليل من التالي

.وصف عام لإلدارة وأعمالها ومهامها ومسئولياتها وهيكلها التنظيمي : أوال

.السياسات واالحكام المعتمدة لضبط سير أعمال اإلدارة: ثانيا

:هذا الجزءوفيما يلي توضيح لجميع مكونات. االجراءات وجميع ما يتعلق بها من معلومات ووثائق الزمة لتنفيذها: ثالثا

حيث يتكون يُسمى اإلجراء بحسب المخرج،ويرقم وفقا لترقيم االتصاالت اإلدارية في الجمعية ب: أسم ورقم اإلجراء

.اإلدارة العامة واإلدارة ورقم اإلجراء ورقم السياسة التي تحكم االجراء: رمز اإلجراء من اربعة أجزاء هي

وصف عام للمخرجات النهائية لإلجراء: الهدف من اإلجراء

جميع الجهات التي ستستفيد أو تتأثر بالمخرجات النهائية لإلجراء: الجهات المستفيدة

يوضح المسئوليات الخاصة باإلجراء على المستوى التنظيمي: المسئوليات

جميع القرارات الصادرة عن المجلس وتخص هذا اإلجراء تحديدا أو تؤثر فيه: قرارات المجلس

االطار الزمني المحدد لتنفيذ االجراء : الجدول الزمني

.جميع اإلجراءات التي تتقاطع مع هذا اإلجراء داخل او خارج اإلدارة: اجراءات أُخرى ذات عالقة

ات وغيرهامالحق للمعلومات والوثائق المرتبطة باإلجراءات كالنماذج المستخدمة واتفاقيات مستوى الخدمة و السياس: رابعا

78

الموظفاالدارةاالدارة العامةاالجراءالسياسة

تقييم 

العاملين و 

اختيار 

الموظف 

ِ  المثالي

الملكية و 

الخطوات

الشئون 

المالية و 

االدارية و 

الفنية

الموارد 

البشرية

نائب 

الرئيس

0103PO0103

0103PR0103

مثال
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الهيكل المعتمد 

للجمعية الخيرية 

لصعوبات التعلم 

المستشارون

الصندوق االستثماري

االشراكة المجتمعية

نائب المدير العام للشئون

المالية واالدارية
نائب الرئيس للتطوير و 

الجودة
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المراجعات التشغيلية

خدمات العمالء

مجلس إدارة الجمعية رئيس المجلس

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس لشئون 

المناطق

الرئيس الفخري

نائب رئيس المجلس
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المدخالت

المعالجه

المخرجات

القطاع الخاص

باحثون-معلمون

مدربون-متطوعون 

تقييم

تبادل خبرات
مواطنون مبدعون

المحصلة 

النهائية

«خيركم انفعكم للناس»

مخرجات الخطه

أسر تحتاج توجيه
أسر واعية

قطاعات التنمية

طالب صعوبات التعلم

80https://www.youtube.com/watch?v=cyOBDBzz2Hc

إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية

https://www.youtube.com/watch?v=cyOBDBzz2Hc


رؤية المملكة في التعليم

https://www.youtube.com/watch?v=LkhvFZIjkqo

https://www.youtube.com/watch?v=LkhvFZIjkqo
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82

:المستهدفون

.طالب وطالبات ذوي صعوبات التعلم على مستوى المملكة

:الفئة العامـــــة

.جميع أفراد أسر ذوي صعوبات التعلم

:النطــاقــــــات

النطاق المكاني

جميع مناطق المملكة

النطاق المجتمعي

يمين وال تستثني المق،تركز الجمعية على المجتمع السعودي بشكل أساسي

.داخل المملكة من برامجها

https://www.facebook.com/awladuna/
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الفروعواإلدارةبينالتناغموالتنسيق.

توصيات ونتائج

التميزوالمكافأتولإلثابةنظم..

المشاريعوالبرامجوالمبادراتآلياتتطويروتحسين.

بالمشاركهالتخطيط.

الموائمهوالتوافق.

اإلختالفاتمنمساحةقبول.

(االحتماالت)لوماذاسؤال.

واضحةإجراءاتوسياساتإعداد.

موحدهتفاهممذكراتواتفاقيات.

للتطوعبرامج.

جديدةأدواتاستخدام.

83

التغييرإدارةتفعيل.

الجمعيةباسممسجلةالتعلمصعوباتلخدمةبرامج.

إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvj7Gd7sXQAhVCOhoKHaVdAgUQjRwIBw&url=http://www.dullany.com/?p=1278&psig=AFQjCNH2wbp310_Go9IaTrexAuizwCyEUg&ust=1480230307945875
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الخاتمه
الخاتمه

القادمةنواتسللخمسالتعلملصعوباتالخيريةللجمعيةاإلستراتيجيةالخطةلتنفيذإنجازهماتمعنموجزاتقريراقدمالعرضهذايكونأنأتمنى،

الفريقاءأعضبذلوقدإمكانياتناوقدراتناوفقأعمالناإنجازفيواإلتقانوتعالىسبحانههللاإلخالصأساسهدؤؤبلعملالحروفعلىالنقاطووضع

خاللتبنيهايتمسوفوالتيالمشروعمناألولىالمرحلةيمثلوهذا،المشروعببرنامجإلتزامهموجهودهمبتظافرإستثنائيعمللتحقيقرائعاجهدا

.2030المملكةرؤيةتطلعاتلتواكبالقادمةالفترة

ترضيكمادةمـــتقديمفيوفقناقدالعــــرضهذافيشاهللإنوبالتنفيذونبداء،اخـــــــرىمرةالفريقتشكيلإعــــــــــادةفتتطلباألخرىالمراحلأما

.وترضي تطلعاتكم لمستقبل مشرق 

،،،   .وهللا الموفق

فريق العمل
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إجتماع مجلس اإلدارة اإلستثنائي

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية



29/09/2022

التعلملصعوباتالجمعية الخيريه 

المرجعيات

.وماتضمنته من مبادئ واسس تكفل الحياة الكريمه للشعب السعودي وما تبنته من أفكار و رؤى تحقق اإلبداع و االبتكار( 2030)رؤية المملكة •

.م(2030) خطاب سيدي خادم الحرمين في تدشين الخطة االستراتيجية للمملكة العربية السعودية•

.م2030خطاب سيدي ولي العهد بخصوص العمل بالخطة االستراتيجية •

.التعاميم الصادرة بتنظيم العمل بالجمعية •

.نظام العمل و العمال •

.صندوق التنمية البشرية•

.محاضراجتماعات مجلس اإلداره•

.انشطة بعض الجمعيات الخيرية•

.  ،صعوبات التعلم ، طرق التدريس و االستراتيجيات المعرفية ، الطبعة االولى( 2001)، ايراهيم ،أبونيان•

.مبادرات وزارة العمل •

.د عبدالحميد عبدالفتاح ،االدارة االستراتيجية لمواجهة تحديات  القرن  الحادي والعشرين ،المكتبة العصرية بالمنصورة•

د غالب يوسف كلية الهندسة و التكنولوجيا اساسيات ادارة المشاريع المتكاملة الجامعة االردنية•

.د نادية العارف التخطيط االستراتيجي و العولمه •

.شركة االتصاالت السعودية ، الخطة االستراتيجية•

.مبادرات عالمية•

.تطبيقات-عمليات-د قاسم نايف علوان المحياوي ادارة الجودة في الخدمات مفاهيم •

.سرور علي ابراهيم سرور ،الرقابة على الجودة، كتاب مترجم  ل بستر فيلد ،المكتبة االكاديمية . د.أ•

.ارشيف الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم •

.عدد من المواقع و الجمعيات العالمية و المتخصصة بصعوبات التعلم •

دراسة عن الحكومة االلكترونية•

(فلم وثائقي)مركز قصة ابداع •

•Darkcoffe( رؤية المملكة في التعليم –فلم وثائقي)

https://www.slideshare.net/nisolutions/ss-46122235

عمبالتعــاونوتقييمهاالحاالتهذهاكتشافخاللمن،التعلمصعوباتلمعالجةناجعةاجراءاتاتخاذ
التيلجمعيةابرامجخـــاللمناالدراكو،الكفـاءهذويالمختصينمننخبةوالشرفيينواالستراتيجيينشركائنا
مبدعجيللالوصولوهوالمعطاءالبلدهذالمواطنياالسمىالهدفوتحقيقاالستراتيجيةالخطةمبادراتمنانبثقت

.(م2030)المملكهلرؤيةوفقامبتكرو

:مراجع الخطه

https://youtu.be/gHTYWg7ApvY.

85

https://www.slideshare.net/nisolutions/ss-46122235
https://youtu.be/gHTYWg7ApvY


29/09/2022 86



29/09/2022 87



:الفرق بني السلطة واملسؤولية وأيهما يفوض
تعتبرليةوالمسئومعينةنتائجلتحقيقالوظيفةمهامأدائهحينالموظفقبلمنالتزامالمسئولية

لوصفافيالمسجلةللمسئولياتوفقاإليهالمعهودبالعملللقيامالموظفقبلمنأخالقيالتزام

الثانيةأننحيفيتفوضاالولىأنوالمسئوليةالسلطةبينوالفرقتفوضالفهيولذلكالوظيفي
.التزامهيوإنماتفوضال

منكمأىرمن:يقولسلموعليةهللاصلىرسولسمعت:قالعنههللارضيالخدريسعيدأبيعن
.يماناالأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانهيستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرا

(مسلمرواه)

يةاإلدارالسلطةأشكالمنشكلوهياإلدارية،القراراتصنعفيالحقهي:اإلداريةالصالحيات

الرغباتحسبوليساإلداريةالمنظمةداخلالموقععلىبناء  اآلخرينتوجيهإلىتهدف

.الشخصية
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