
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 متقد أن بالرويضة األهلية اإلجتماعية التنمية لجنة يسر

  ..هللا نذبأ قريبا عملها املقترح واملبادرات املشاريع بعض

وايمانا منا بدوركم بجهودكم املثمرة والفاعلة في دعم العمل 

سعادتكم دعم لجنة التنمية نأمل من ، الخيري والتطوعي 

ن هذه اللجنة تخدم مدينة حيث إاإلجتماعية في الرويضة ،

من مملكتنا الغاليةهداف رؤية وتحقق أالرويضة وماحولها ،

خالل دعم األسر املنتجة واملحتاجين والباحثين عن العمل من 

الشباب والفتيات ، وإقامة دورات تأهيلية لسوق العمل ، كما 

ي تحت مظلة اللجنة لخدمة مختلف فئات يعمل فريق تطوع

 املجتمع.

 

 ..تعاونكم شاكرين لكم حسن

 

 



 

 

 

 

 سوف تقدمها اللجنة :من المشاريع التي  

 

 مشروع عن األمن والسالمة(1

 السالمة نجاة وأمانة  اسم المشروع

فرضت الشريعة اإلسالمية علينا حفظ النفس وحقن  وصف المشروع
:     لقولة سبحانه وتعالى ،الدماء والمحافظة عليها 

هللا  ( وقول النبي صل) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
 .عليه وسلم )التؤذة خير إال في عمل األخرة (

وبرنامجنا تثقيفي وتوعوي بتعليمات االمن والسالمة 
عن ،في قيادة السيارات ومخاطر عدم التقيد بها 

طريق إقامة معارض في المنشئات الحكومية 
وإنتاج ،اصة وإقامة دورات وندوات تدريبية والخ

 .ومسموعة متخصصة ،مواد مرئية 



 

 

 (تحقيق حفظ النفس وهو من ضروريات الدين 1 المشروع أهداف
الناتجة عن لبحوادث ( تقليص اآلثار السلبية 2

 المرورية 
(الساهمة في الحد من فقد االموال واالرواح 3

بتعليمات واإلعاقات الناتجة عن اإلهمال بالتقيد 
 االمن والسالمة 

والتثقيف لدى المجتمع بالمخاطر ،(زيادة الوعي 4
 المترتبة على عد التقييد باألمن والسالمة

الفئة المستهدفة 
 من البرنامج

 جميع أفراد المجتمع 

 سنة كاملة وتقدم بمراحل  الفترة الزمنية 

 ذكورا وإناثا صغارا وكبارا 20000 لمستفيدينعدد ا

إقامة مكان 
 المشروع

ماكن العامة مثل المستشفيات والمدارس األ
 .والمجمعات التجارية 

جهات ذات 
 عالقة 

ووزارة التعليم ، ،االمن العام ووزارة الصحة 
 وزارة اإلعالم

مكونات 
 المشروع

 .طاقم استشاري في اإلعالم واالمن والسالمة  -1

 .تصميم مواد إعالمية توعوية وتثقيفية  -2

توعوية للحد من أضرار تصميم حمالت  -3
 .اآلثار السلبية في القيادة

 لاير حملة إعالمية  1000-5000 التكلفة المتوقعة
 لاير معارض 10000-20000
لاير ندوات ودورات تدريبية 20000-30000
 وتوعوية

محددات نجاح 
 المشروع

دراسة علمية واقعية للمشكلة وانتشارها في -1
 المجتمع

التوعية بحيث تناسب تنوع في أساليب وطرق -2
 جميع أفراد المجتمع

تترك أثر على تصميم برامج إعالمية متنوعة -3
 .الفئة المستهدفة  على األمد البعيد



 

 

 

مشروع عن الموهبة والهواية

 موهبتك وهوايتك رسالة  اسم المشروع:

الموهوبون هم الذين تمكنهم قدراتهم العالية  وصف المشروع:
؛ولذلك من اإلسهام في حضارة مجتمعاتهم 

بإنطالقة جميع ينبغي إتاحة جميع الفرص 
وهذا ،ومقاومة عقبات الموهبة ،الموهوبين 

المشروع يقيم منافسات توجة هوايات 
ومواهب الشباب والفتيات لتكوين رسائل 

في  ويتم التعريف بمنتجاتهم وأعمالهم،
 األسواق و األماكن العامة.

وهوايات الشباب وتشجيعهم مواهب اكتشاف - أهداف المشروع:
 .على استغاللها في خدمة المجتمع

إيصال رسائل ثقافية في المجتمع تعرف  -
 بطاقات الشباب اإلبداعية

 

الشريحة 
 المستهدفة:

 أصحاب الهوايات والمواهب شباب و فيتات.

 اسبوع إلى اسبوعين.من  الفترة الزمنية:



 

 

مكان إقامة 
 المشروع:

 مقر اللجنة

جهات ذات 
 عالقة:

وزارة التربية والتعليم ، وزارة الشؤون 
اإلجتماعية، وزارة اإلعالم، مدربون 

 مختصون.

مكونات 
 المشروع:

 حصر الهوايات والمواهب -
 تصمصم رسائل لكل هواية او موهبة-
 اإلعالن عن المنافسة-
وتقيممها ووضعها في ،استقبال المشاركات -

 المرافق العامة 
 التكريم-

 لاير حملة إعالمية 1000 التكلفة المتوقعة:
لاير قيمة إقامة المعارض 15000-20000

 .والمواهب،لمنتجات الهوايات 
 لاير هدايا وجوائز المشتاركين 1000

 مستفيد ومستفيدة 11000 عدد المستفيدين:

محددات نجاح 
 لمشروع:ا

 جذب الموهوبين باإلعالنات المتنوعة -
 وضع جوائز قيمة الصحاب المواهب.-
 عمل معارض تجذب افراد المجتمع.-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برنامج ممارسة اللغة اإلنجليزية(

اسم 
 المشروع:

 مقهى اللغة اإلنجليزية

وصف 
 المشروع:

اللغة تعتبر أداة التواصل بين الشعوب والثقافات 
التواصل مع األخر  ومن يمتلكها ويستطيع 

 والتلقي من األخرين والتأثير في الثقافات األخرى
،وأنها اصحبت لغة العولمة في العصر الحديث 

 وانها ضرورية وعملية في كافة انحاء العالم.

بطرق محترفه و مبتكرة  م اللغة االنجليزيةيتعل- األهداف:
 وحديثة

حث المجتمع على استخدام وممارسة اللغة في -
 الحياة اليومية

توعية المجتمع حول أهمية اللغة االنجليزية في  -
 العصر الحديث

الشريحة 
 المستهدفة:

 كامل افراد المجتمع



 

 

الفترة 
 الزمنية:

 شهر

عدد 
 المستفيدين:

 شباب وفتيات21000

مكان إقامة 
 المشروع:

 مقر اللجنة

جهات ذات 
 عالقة:

-والتعليموزارة التربية -وزارة لتعليم العالي
معاهد تعليم اللغة -المؤسسة العامة للتدريب

 اإلنجليزية

مكونات 
 المشروع:

منهج تعليمي يركز على موضوعات تصميم -
لتحقق هدف  تطوير اللغة وبنهاية كل حواريه 

موضوع مجموعة من الكلمات والتصاريف 
 المترجمة مع ملحق في المنهج لقواعد اللغة.

بحيث يشمل وضع اختباربعد كل  موضوع  -
 القواعد والكلمات 

 

التكلفة 
 المتوقعة:

لاير تكلفة تصميم مذكرة منهج المشروع  20000
 لاير مواد المقهى خالل شهر2500
 لاير تكلفة المدرب في الشهر 1000

محددات 
نجاح 

 المشروع:

عمل دراسة علمية حقيقية واقعية إلحتياج -
 المجتمع لهذه اللغة.

االداء في اللغة اإلنجليزية وجود مقياس لمستوى -
 وتقارب جميع مستويات المشاركين

تصميم المنهج العلمي بإشراف علمي متخصص -
 و اشتمالة على كافة األهداف.

 

 

 



 

 

 برنامج نشر الثقافة الصحية  (4

 نشر الثقافة الصحية اسم البرنامج

م شي لدى اإلنسان الصحة أه وصف المشرع
وهذه األيام تكثر الممارسات 

الغير صحية والجهل لدى شريحة 
كبيرة من المجتمع وهذا البرنامج 

سوف يساعد على زيادة الثقافة 
والوعي حول الممارسات 
الصحية من خالل تصميم 

معرض ثقافي عدة اماكن ترتادها 
الفئة المستهدفة ، يسلط الضوء 

 على هذه الممارسات الخاطئة
 وطرق معالجتها 

ويمكن اإلستفادة من الجهات 
 التخصصية في ذلك

كما تنسق اللجنة لقاء دوريا مع 
أطباء متطوعين  يعرض 
توجيهات طبية ونصائح 

وإرشادات عن األمراض األكثر 
 انتشارا في المجتمع 



 

 

(التوعية بأضرار الممارسات 1 أهداف البرنامج 
 الخاطئة على صحة الفرد

الوقاية من  ( التوعية بطرق2
 األمراض والعالج المبكر 

( مساعدة كبار السن على 3
اكتشاف بعض االمراض لديهم 

 وطرق العالج 

 جميع أفراد المجتمع  الفئة المستهدفة 

 شهر  الفترة الزمنية 

 21000 عدد المستفيدين 

–قاعة مناسبات  –مركز حي  مكان إقامة المشروع
 مركز اللجنة –مجمع تجاري 

وزارة الصحة وزارة التربية  جهات ذات عالقة 
والتعليم وزارة الشؤون 

 اإلجتماعية

فريق عمل متخصص من  مكونات المشروع
 االطباء

التنسيق مع الجهات المعنية 
 لإلستفادة من خبراتهم 

تصميم وتنفيذ المعرض علميا 
 وماديا 

 اإلعالم والتسويق للمشروع

 7000-5000تكلفة المعرض  التكلفة المتوقعة 
 2000لقاء استشاري 

 لاير دعاية وتوثيق 1000
 لاير جوائز وضيافة 2000

(حاجة المجتمع الى التوعية 1 محددات نجاح المشروع
 والتثقيف عن األمراض المختلفة 

 (كفاءة وشهرة المستشرين 2



 

 

(التسويق واإلعالم الجيد 3
 للبرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (برنامج تعريفي بالمنظمة

 معرض تعريفي بالمنظمة  اسم المشروع

وصف 
 المشروع

للمنظمة تعريفي  متنوعوتصميم معرض دائم 
بها وبإنجازاتها وأهدافها ايضا ويتم استخدام 

وسائل عرض متنوعة وحديثة وتوضيح 
 الرسالة اإلعالمية وتوضيح اهداف المنظمة

اهداف 
 المشروع

تعريف ماتقدمة المنظمة من انجازات واعمال -
 واهداف

الدعم المادي والمعنوي للمنظمة كسب -
 وتشجيعها على االستمرار

 جميع افراد المجتمع الفئة المستهدفة

 مستمر الفترة الزمنية

 مستفيد 21000 عدد المستفيدين

مكان اقامة 
 المشروع

 مقر اللجنة

جهات ذات 
 عالقة

 الجهات االعالمية، الجهات الثقافية

مكونات 
 المشروع

بواسطة مختص  تصميم وسائل متنوعة-
 اإلعالم



 

 

 تصميم دعوات عامة وخاصة لزيارة المعرض-
 تنفيذ المعرض الدائم في مقر الجنه-

لاير لتصميم وإعداد المعرض 20000 التكلفة المتوقعة
 والوسائل المختلفة

محددات نجاح 
 المشروع

 التسويق الناجح والدعوات العامة للمعرض-
وري بشكل دتنوع المواضيع الثقافية والوسائل -

 وفقا إلنجازات اللجنة
جودة تصميم المعرض واالدوات والوسائل -

المختلفه وتنوعها لضمان ايصال المعلومات 
 لجميع انواع افراد المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برنامج التربية بالترفيه(6

 التتربيه والتعليم بالترفيه اسم البرنامج

وصف 
 المشروع

اصبحت التربية بالترفيه وسيله اساسيه من 
 الوسائل الحديثة في العملية التربوية الناجحه

فهي تفتح مجاال واسعا لالطفال بالتفكير واالبداع 
واكتساب مهارات جديده وتعتبر من انجح 

الوسائل في تنمية روح التعاون وتنمية العلوم 
والمهارات في الوقت الحاضر وبرنامج التربية 

صمم موالتعليم بالترفيه يقيم يوم ترفيهي لالطفال 
لتنمية قدراتهم وابداعاتهم وغرس مفهوم 

 المئسولية االجتماعية

وصف 
 المشروع

 تنمية العالقة بين المنظمة والجيل القادم 
غرس المفاهميم التربوية لدى االطفال وتنمية 

 قدراتهم بطريقة جذابه وابداعية
المساهمه في تربية جيل يستشعر المسئولية 

 د المجتمعاالجتماعية والتعاون بين افرا

الشريحة 
 المستهدفة

 اطفال في مجتمع الرويضة

 اسبوع الفترة الزمنية



 

 

عدد 
 دينالمستفي

 طفل مقسمين الى مجموعات 5000

مكان اقامة 
 المشروع

 مقر اللجنة ، المدارس

جهات ذات 
 عالقة 

 وزارة التعليم،مستشارون تربويون

مكونات 
 المشروع

وفقا  تصميم الوسائل وااللعاب التعليمية-
 لالهداف المنشوده

 االعالن عن البرنامج واستقبال المشاركين-
 تنفيذالبرنامج-
 

التكلفة 
 المتوقعة

 لاير اعالنات عن البرامج3000
 لاير اعداد وسائل ومواد للموقع7000-10000
 هدايا للمشاركين6000

محددات نجاح 
 المشروع

االستعانه بمختصين من ذوي الخبره في تصميم -
 وااللعاب الترفيه والتربويهالمواد 

اعداد برامج هادفه جذابه لالطفال تشجعهم -
 وتحفزهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (برنامج زيارة خير7

لتكافل االجتماعي أهميه بارزه في المجتمع  اسم المشروع
وقد اهتم  جميع مضامينهببحيث تحقق فيه 

االسالم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل 
ذلك جمله من النصوص إلخراج الصوره التي 

ذلك  وصف بها الرسول صل هللا عليه وسلم
المجتمع بقوله :)مثل المؤمنين في توادهم و 
تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
( وبرنامج زيارة خير يقيم زيارات والحمى

اجتماعية بجهات ترعى فئات خاصه من 
المجتمع مثل دورااليتام والمستشفيات و دار 
المسنين ودار المعاقين وادخال السرور على 

 انفسهم.

اهداف 
 المشروع

 تحقيق التكافل االجتماعي بين افراد المجتمع-
تحقيق االداب شرعيه وادخال السرور على -

المسلم واعطاء الهدايا لتحقيق االلفه نفس 
 والمحبه

الشريحه 
 المستهدفة

دار اإليتام،دار المعاقين، المستشفيات،دار 
 المسنين



 

 

 مستمر الفترة الزمنية

عدد 
 المستفيدين

 مفتوح

مكان اقامة 
 المشروع

 مقر الجهات المشرفه على الفئات الخاصه

جهات ذات 
 عالقة

االجتماعية،الجهات المشرفه على وزارة الشؤون 
 الجهات الخاصه

مكونات 
 المشروع

مخاطبة الجهه المراد مخاطبتها وتحديد موعد -
 الزياره

 تجهيز الهدايا-
 وتوثيقها اعالمياتنفيذ الزيارة -

التكلفة 
 المتوقعه

 لاير قيمة هدايا6000
 لاير توثيق اعالمي1000

محددات نجاح 
 المشروع

 ثقافيه واجتماعيه للفئه المستهدفهتجهيز انشطه -
 تجهيز هدايا توافق حاجات الفئه المستهدفه-
ادخال السرور والبهجه على انفس الفئه -

المستهدفه واستشعار اهمية هذه الزيارات من 
 قبل الزائرين

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (مبادرة لن ننساكم8

اسم 
 المشروع

 برنامج لن ننساكم

وصف 
 المشروع

واجتماعي ولقد مساعدة المحتاجين مطلب شرعي 
حثنا ديننا على التبرع والتصدق على المحتاجين 

وابرز مكانة الصدقة لقوله تعالى)إن هللا اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإن لهم الجنه( وهذا 

البرنامج يقدم الدعم والمسانده للمحتاجين في 
المواسم والمناسبات التي تزيد فيها المصروفات 

والشتاء،رمضان ، االعياد وذلك مثل:بداية المدارس 
من خالل التنسيق مع المتبرعين لجلب مواد عينية 

 حسب الحاجه

اهداف 
 المشروع

 تحقيق التكافل االجتماعي بين افراد المجتمع الواحد-
 مساعدة المحتاجين وإدخال السرور على انفسهم-
 حث فئات المجتمع على االنفاق والتبرع-

الشريحة 
 المستهدفة

 والمحتاجين في الرويضة الفقراء

الفتره 
 الزمنيه

المواسم والمناسبات التي تحتاج الى مصروفات 
 اضافيه



 

 

عدد 
 المستفيدين

 مستفيد ومستفيده3200

مكان اقامة 
 المشروع

 مقر اللجنة

جهات ذات 
 عالقة

 وزارة الشؤون االجتماعية،جمعيات خيريه

مكونات 
 المشروع

 متخصصه مسح فئة المحتاجين عن طريق جمعية-
 دراة الحاجات وتحديجها-
 مخزن للمواد-
 خطة اعالميه متكاملة عن البرنامج وزيادة نجاحه-

التكلفه 
 المتوقعه

 لاير للخطه االعالميه4000
لاير قيمة استئجار سيارات لنقل المواد العينيه 1500

 الى المحتاجين
 لاير توثيق اعالمي1000

محددات 
نجاح 

 المشروع

المحتاجه بشكل دقيق باإلستعانه تحديد الفئات -
 بجهات مخصصه

 تسليم المواد عينيا للمحتاجين-
 االعالم الجيد-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( برنامج مهارة الطبخ9

 مهارة الطبخ اسم المشروع

وصف 
 المشروع

تدريب عملي وبيئه تطويريه متكامله لكل 
مايخص المطبخ واختيارات االدوات وطريقة 

التصرف في ترتيبها و اعداد الطعام وكيفية 
الحاالت الصعبه واالوقات الضيقه ومعرفة 

االطعمة الصحيه والنظام الغذائي السليم وتقدم 
الدورات على مستويات من المبتدئات الى 

المحترفات كل مستوى له اهداف محدده وايام 
 تدريبيه معينه

اهداف 
 المشروع

توعية وتثقيف الفتيات في احد اهم مقومات -
 لطبخ(الحياه المنزليه )ا

 تدريب الفتيات على اساسيات مهارة الطبخ-
بيئه تطويريه تطبيقيه تعليميه في التعامل مع -

 المطبخ واعداد الطعام

الشريحة 
 المستهدفة

 الفتيات

 ايام 3اربع مستويات كل مستوى  الفتره الزمنيه



 

 

 فتاه700 عدد المستفيدين

جهات ذات 
 عالقه

 المستعملهمصانع وشركات المطابخ والمواد -
شركات ومصانع األغذية والمتخصصات في -

 المجال

مكونات 
 المشروع

االعالن عن الدورات في اوقات مناسبة للفئة -
 المستهدفة 

اختيار مدربات مختصات لكل مستوى وتنفيذ -
 الدورات

تصميم قوالب الدورات والحقائب التدريبية -
 المناسبة

مكان اقامة 
 المشروع

 مقر اللجنة

 لاير تكلفة المدربة 1500 التكلفة المتوقعة
لاير تكلفة تصميم القوالب والحقائب 2000

 التدريبية المناسبة لكل مستوى 
 لاير تكلفة المواد واألدوات المستخدمة5000

محددات نجاح 
 المشروع

اختيار مدربات محترفات وماهرات في -
 التخصص

بناء الدورات بجودة وكفاءة عالية وفقا لحاجة -
 الفئة المستهدفة

أهمية مهارة الطبخ وحاجة كل فتاة لها في -
 الوقت المعاصر

 

 

 

 

 



 

 

 كيف تختار وظيفتك(01

 كيف تختار وظيفتك اسم المشروع

برنامج تثقيفي توعوي ينقل الطالب من الحياة  وصف المشروع
الدراسية الى الحياة العملية من خالل ارشاد 

مهني لمايناسبة من اعمال حسب ميولة 
الشخصية وهواياتة وايضا اقامة دورات 
 تدريبية عن كيفية النجاح في بيئة العمل 

توجية طاقات وقدرات الشباب لمايناسبها في - اهداف المشروع
 عمال لكي تكون اكثر نجاح وانتاج بيئة اال

زيادة الوعي لدى الطالب في نجاح في -
 وظيفة المستقبل

الإلسهام في استقرار المجتمع من خالل -
 توظيف قدرات الطالب فيما يناسبها

 الخريجين والخريجات الحديثون الفئة المستهدفة
الموظفون الذين يتنقلون بين اكثر من وظيفة 

 يفيبسبب عدم الرضا الوظ

 يوم واحد الفترة الزمنية

 مفتوح عدد المستهدفين

مكان اقامة 
 المشروع

 مقر اللجنة



 

 

جهات ذات 
 عالقة

وزارة الخدمة المدنية،المؤسسة العامة لتدريب 
 التقني والمهني

مكونات 
 المشروع

 اإلعالم في اوساط الفئة المستهدفة-
 ندوات ودورات مهنية مناسبة للفئة المستهدفة-
 لقاءات ثقافية ادارية لجهة االعمال مجموعة-

 لاير تكلفة اعالن 1500 التكلفة المتوقعة
 لاير تكلفة محاضرين3000
 لاير تكلفة ضيافة والوسائل المستخدمة1000

محددات نجاح 
 المشروع

احتياج فئة كبيرة من الشباب والفتيات الى -
 اإلرشادات الوظيفية

 اختيار مدربين مختصين في هذا المجال-
 


