
 

 لجان مجلس االدارة

 : اللجنة العلمية

 خالد أبالحسن وعضوية المهندس فهد الشومر  الدكتوربرئاسة : 

ذوي صعوبات التعلم  االهتمام ب من أجل النهوض بالعملية التعليمية والتركيز علي    أساسيةمهام  للجنه العلمية   

 : كافة السبل والوسائل المتاحة ب ولها في تحقيق ذلك 

 : المهام

 . قيق األهداف المقصودةالمتطابقة مع تح ة عالناجالعلمية  رسم السياسات  .1

   . متابعة سير العمل بالفصول العالجية لذوي صعوبات التعلم .2

   .ويساعد علي تحقيق النجاح جديد بالميدانجلب كل ما هو  .3

 . التعليمية والفروع   األقساماالجتماع بالمعلمين ورؤساء  .4

 اعلي المستويات    إليالبحوث العلمية للوصول االستفادة من   .5

ذوي صعوبات   .6 تدريس  حول  جديد  من  لديها  بما  واالستعانة  الدولية  المتخصصة  بالمراكز  االتصال 

 التعلم 

 اللجنة والمستجدات  إعمالعن كل ما يتعلق من  اإلدارةرئيس مجلس  إليالرفع  .7

مل الجمعية والتي تعد من قبل اللجان  من مطابقة جميع المنشورات والمطبوعات التي تخص ع التأكد .8
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 واإلعالم  اإلتصاللجنة 

 برئاسة االستاذ فيصل الحربي وعضوية االستاذة فردوس أبو القاسم

اللجان التي تعني بنشر الوعي والتعريف بالجمعية ولها في تحقيق ذلك كافة   أهممن    واإلعالم    االتصاللجنة  

 السبل والوسائل المتاحة  

 المهام: 

 .المجتمع   وأفراد واإلعالميةالتعريف بالجمعية بين المؤسسات التعليمية  .1

 عن الجمعية والجمعيات المشابهة .  بما يكتمتابعة  .2

ووسائل التواصل    اإلعالميةالمجتمع من خالل الوسائل    إفراد  إليالوصول  وضع الخطط التي تقوم ب .3

 . االجتماعي وزيارات المدارس

تقوم    والبرامج التي  األنشطة تسهيل المهام لباقي اللجان للقيام بمهامها وذلك من خالل التعريف عن   .4

 . بها اللجان

من    إليالوصول   .5 تقوم   أفراد اكبر عدد  التي  النشاطات  بأبرز  والتعريف  وعمل   المجتمع  اللجنة  بها 

 . لتحقيق ذلك    واألهدافالخطط اإلستراتيجية 

 . التعليمية والمدارس  واإلداراتتوثيق الصلة بين الجمعية ووزارة التعليم  .6

   أعمالالرفع لرئيس الجمعية عن كل ما تقوم به من   .7

 العمل على اعداد المقاالت والمواضيع التي تخدم ذوي صعوبات التعلم   .8

 التواصل االجتماعي    ووسائلمراقبة اداء موقع الجمعية  .9

 كل ما يستجد من أعمال التي تكلف بها  .10



   واألنشطةلجنة البرامج 

 برئاسة المهندس فهد الشومر وعضوية األستاذ عادل البراك

من خطط    تطرحهاعلي الدرجات من خالل ما    إلياللجنة بكل ما من شأنه الرقي والوصول بالجمعية    هذهتهتم  

 المتاحة   واألدوات الجمعية ولها في ذلك كافة السبل  أعمالتساهم في تسيير   وأنشطةوبرامج 

 المهام

والتعرف علي   .1 بالجمعية  اللجان  كافة  مع  ومشاريعها  التواصل  وافية حول  إلعداد    برامجها  دراسة 

   اإلدارة الرئيس لطرحة علي مجلس   إلياحتياجات كل لجنة والرفع 

 لكل مشروع ومتابعته  األهداف طرح المشاريع والبرامج المناسبة والعمل علي رسم  .2

 اعداد المواصفات والمعايير للمشاريع .  .3

بالفصول   .4 التعليمية    األفكاروطرح    التعليميةالتواصل مع المعلمين  وإقرارها  لبرامج مساندة للعملية 

 إذا كانت مناسبة 

 تخدم المجال  وأعمالكل ما يستجد من مهام  .5

 اللجنة التنفيذية 

 برئاسة االستاذ عبد هللا الطويان واالستاذة فردوس أبو القاسم واالستاذ عبد العزيز الحريد 

اللجان ومتابعة سير األعمال بالجمعية ولها في سبيل    أعمالاللجنة التنفيذية لها الصالحيات بمتابعة كافة    إن

 . ذلك كل الوسائل المتاحة  

 :المهام

 متابعة اجراءات الحوكمة والتأكد من تطبيق جميع الشروط الخاصة بالحوكمة   .1

 واإلدارية. الجمعية الفنية   أعمالمتابعة  .2

 . التنفيذية  اإلدارة أعمالمتابعة ومراجعة   .3

وتقييم    أعمالمتابعة   .4 مجلس    األنشطةاللجان  علي  لعرضها  المجلس  لرئيس  التخاذ    اإلدارةوالرفع 

 القرار المناسب 

 اإلدارة مجلس  قراراتتنفيذ   .5

 كل ما يستجد بهذا المجال والخصوص.  .6

 

 

 

 

 

 

 ستثمارية المالية واالاللجنة 



 و وعضوية االستاذ عادل البراك الدكتور هيثم بوظبرئاسة 

من   واالستثمارية  المالية  عاتقها    أهماللجنة  وعلي  بالجمعية  الكفيلة    وإيجادالمالية    ةالموازناللجان  السبل 

 الجمعية ولها في سبيل ذلك كافة الوسائل المتاحة    ألعمال االستدامةلتحقيق 

 :المهام

 اعداد الميزانيات السنوية بالتنسيق مع المحاسب .  .1

 متابعة التقارير المالية الخاصة بالمحاسب القانوني .  .2

 الجمعية.   ألعمالللجمعية لتكون رافدا  أرباحالمشاريع المناسبة التي تحقق   إيجادالسعي علي   .3

 متابعة المشاريع االستثمارية والعمل علي التوسع بها  .4

 الجمعية   أعمالمرين والشركاء من اجل القيام بمشاريع تدعيم المستثالسعي على إيجاد  .5

 ة  عاالستثمارية الناج االستراتيجية رسم الخطط  .6

 الجمعية   ألعمالتوثيق الصلة بين الشركاء والداعمين   .7

 حث التجار للمساهمة والتبرع لصالح الجمعية   .8

 .كل ما يستجد من مهام بهذا المجال .9

 لجنة التدريب والتطوير 

 االستاذ سامي المرشد برئاسة االستاذ عبد العزيز اليحيى وعضوية 

الجمعية وهي تهتم في الرفع من    أعمالي تطوير  ف  رثألجان الجمعية التي لها    والتطوير أحدىلجنة التدريب  

 المستوي العام للجمعية وتطوير المجتمع ولها في تحقيق ذلك كافة السبل المتاحة 

 : المهام 

 فتح مجاالت التدريب للعاملين بالجمعية والمتطوعين من خالل المراكز التدريبية   .1

 . الفرصة للمتدربين من خارج الجمعية   إلتاحةمعهد وطن للتدريب  معالعمل علي التعاون  .2

 . تطوير سير العمل بالجمعية ونشر الوعي بالمجتمع  .3

 . طرح الخطط والبرامج المساندة لذلك   .4

 اللجنة   أعمالتقرير شهري عن سير   دارةمجلس اإلالرفع لرئيس  .5

 . كل ما يستجد من مهام  .6


