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نبذة عن المشروع

جديد  من  للحياة  نظرتهن  وتغيير  أنفسهن  في  الثقة  وبناء  قدراتهن  تعزيز  من  المطلقات  تمكين 

والتنمية  البناء  في  والمساهمة  الالزمة  بالمهارات  وتمكينهن  وا�بداع  لالنطالق  وتشجيعهن 

االجتماعية المستدامة  من خالل التأهيل والتدريب والدعم مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة .
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اإلعالن والتسجيل مرفقاتانطالق المراحل األولى اإلعداد والتهيئة

محتويات التقرير :

 
 ٠١٠٢٠٤ ٠٣

الهدف العام من  المشروع :  تأهيل المطلقات وتحقيق االكتفاء الذاتي لهن .
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اإلعداد والتهيئة :

    • تم التهيئة �طالق المشروع   عبر  تصميم إعالن ونشره على نطاق واسع في وسائل التواصل 
االجتماعي وعبر موقع الجمعية  .

    • تم تجهيز نموذج تسجيل  خاص بالمشروع 
    • تم عقد اجتماع خاص لتحديد معايير االختيار للمسجالت وهي (العمر -السكن بالمحافظة 

-أرملة أو مطلقة أو ابنة -اجتياز المقابلة الشخصية)
    • االتفاق مع المدربين والمدربات 

    • إعداد الخطة التدريبية للمرحلة ا»ولى من المشروع
    • تم توسيع دائرة المشاركة ل±رامل وبنات المطلقات وا»رامل ، تحت مبرر  كبر السن للمطلقات 

وتوسيع شريحة التمكين ا»سرى ، و وضعهن متشابه بفقد المعيل إما بالوفاة أو الطالق 
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الوسائل المستخدمة
في الترويج للمشروع :

الوسيلة

وســــائل
التواصــل
االجتماعي

الواتس آب
و موقع

الجمعية 

    • تم استخدام أرقام خاصة بالجمعية  لمتابعة المستفيدات وتحفيزهن 

    • إجمالي عدد المسجالت   (٨٨ ) مسجلة لاللتحاق بالمشروع  من مختلف مناطق المملكة 

    • إجمالي عدد   المسجالت بعد تطبيق المعايير  عند انطالق البرنامج  (٦٠) مستفيدة

    • إجمالي عدد المنتظمات بعد إجراء المقابلة الشخصية (٣٦) مستفيدة 

04



تقرير مشروع رائدات الختامي

    • تم إطالق ا�عالن في تاريخ    ١٥-٦-٢٠٢١م   ولمدة أسبوع من تاريخه

    • نشر رابط التسجيل عبر  مجموعات الواتس اب و   وسائل التواصل 

    • حصر ا»سماء وحذف المكرر منها عبر المنسقين 

    • ترشيح ا»سماء والتواصل معهن �جراء المقابلة الشخصية 
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اإلعالن والتسجيل :
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هيكلة المشروع :

مشرف المشروع العام

منسقة المشروعالمدربين والمدرباتمنسق المشروع

مديرة المشروع
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الشريك المتميز:

لشريكنا  والتقدير  الشكر  بجزيل  الصناعية  بالجبيل  ا»سرية  للتنمية  محبة  جمعية  تتقدم 

في  تعالى   Æا بعد  الفضل  له  كان  والذي  مبدعات  رائدات  مشروع  دعم  في  دائما  المتميز 

انطالق هذا المشروع والذي من خالله نساهم جميعÊ في التمكين »سرة آمنة والمساهمة 

في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية في بناء مستقبل آمن .

المجتمع

جمعية محبة
 للتنمية األسرية

مؤسسة عبد العزيز 
ومحمد العجيمي

وعائلتهما الخيرية
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    • التقديم عن طريق رابط الكتروني .
    • الفرز وإجراء المقابلة الشخصية . 

    • تمت المفاضلة حسب التواجد في مدينة الجبيل الصناعية أو القريبة منها مع تطبيق الشرط العام
      ( مطلقة ، أرملة ، ابنة مطلقة ، ابنة أرملة ) .

    • إرسال رسائل القبول لعدد ٣٦ مستفيدة  للمرحلة ا»ولى من المشروع .
    • إقامة  عدد (٥) دورات  تدريبية نظرية  متخصصة عن المشاريع وإرسال استبانة بعد كل دورة ( مرفق 

االستبانة )  .
    • التغريد والمتابعة ا�عالمية من قبل فريق المشروع المستمر  .

    • تم إرسال شهادات حضور لكل مستفيدة حضرت البرنامج + شهادات  شكر وتقدير لمدربي ومدربات  

المرحلة ا»ولى (مرفق نماذج من الشهادات )  .
الورش  �قامة  التدريبية  لالحتياجات  استبانة  إرسال  تم  المشروع  من  ا»ولى  المرحلة  انتهاء  بعد   •   

التطبيقية  في المرحلة الثانية .
    • تم توزيع كتاب  ريادة ا»عمال من تأليف الدكتور عبداÆ الشريف للمتميزات في المرحلة ا»ولى  وتم 

توقيع الدكتور كإهداء  على كل كتاب ( مرفق صورة من غالف الكتاب ) .

المرحلة األولى من المشروع :
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المرفقات :
نموذج من اإلعالن
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نموذج من  كشف  التسجيل
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نموذج المقابلة الشخصي
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نموذج الخطة التدريبية للمرحلة األولى:
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صور من االستبانات 
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صورة من غالف الكتاب الذي تم
إهداءه للمتميزات . 
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صور من الدورات التي أقيمت عن بعد . 
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صور من الدورات التي أقيمت عن بعد 
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صور من شهادات التكريم
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للمدربين والمتدربات : 
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المرحلة الثانية من المشروع : 
إقامة  عدد (٤) ورش تطبيقية حسب نتائج االستبانة المرسلة وهي : 
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صور من الورش التطبيقية : 
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صور من شهادات التكريم
للمدربات والمتدربات : 
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المرحلة الثالثة من المشروع : 
تم بحمد اÆ توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية محبة للتنمية ا»سرية و مركز بناء ا»سر المنتجة (جنى) 
، تهدف هذه المذكرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تمكين ا»سر المنتجة و تأهيل 

السيدات من رائدات ا»عمال صاحبات المشاريع الصغيرة . 

صورة من توقيع االتفاقية : 
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٠     تقديم التمويل والخدمات ا�قراضية للمرشحين من قبل جمعية محبة �طالق مشاريع 
تجاريه خاصه وذلك وفقÊ للسياسيات واالعتبارات الخاصة به. 

وذلك     المرشحات  من  تمكينهم  تم  من  ببيانات  الجمعية  تزويد  على  جنى  مركز  يعمل      ٠
بشكل دوري حسب ما يتفق عليه الطرفان.

٠   تقديم البرامج التدريبية المناسبة واالستشارات الخاصة بتأسيس المشاريع بمجال ا»عمال 
التجارية وريادة ا»عمال للمستفيدات حسب السياسات الخاصة بمركز جنى .

وذلك حسب ما نصت عليه االتفاقية  من التزام مركز جنى بـ : 
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تقرير التواصل هاتفيـــــًا مع مســــتفيدات
جمعية محبة للتنمية األسرية لفرع الجبيل

نوع النشاطاالسم

                               تنظيم الحفالت والتوزيعات
معمول

صناعة الشموع
منتجات للعناية بالشعر

    تصميم                                                            

                                                    القهوة وخلطاتها
                                 حجوزات للطيران والفنادق

تنظيم الحفالت والتوزيعات                               بشاير عبد السالم الدليهان
معمول                                                                           أبرار خالد العبيد

صناعة الشموع                                                           صيته فالح الشمري
Æعلي عبدا Æمنتجات للعناية بالشعر                                         وفاء عبدا

تصميم ا�كسسوار وتعليقات السيارة          نورة سليمان الدخيل
القهوة وخلطاتها                                                    ريم محمد القرون

حجوزات للطيران والفنادق                                 ابتهال سعيد الدوسري

ا�كسسوار وتعليقات السيارة
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                               تنظيم الحفالت والتوزيعات
معمول

صناعة الشموع
منتجات للعناية بالشعر

    تصميم                                                            

                                                    القهوة وخلطاتها
                                 حجوزات للطيران والفنادق

بعض من آراء المستفيدات : 
ا جميلة ، اهللا يعطي العافية كل من ساهم فيها ومن حضرها  .. .   صراحة دورة اليوم جدً

 الف شكر لكل من ساهم في ابداع اليوم 
ً
.   كان يوم ممتع جدا

.   يا رب يحقق طموحاتنا وهذا سبب من اسباب دخولنا للبرنامج
.   يا رب يفتحها علينا

.   فتح مخنا في التجارة
.   يعطيه العافية الدكتور ما قصر عطاني معلومات اجهلها

.   المحاضرة انا استفدت منها و اهللا العظيم
.   حلو مره ما شاء اهللا تبارك اهللا حلوة مره

.   يا رب تكتبنا منهم 
 مفيدة وقيمه اهللا ينفع فيها وينفعنا وينفع بنا

ً
.   بصراحة الدورات جدا

ا كبيرة والدورات مره مفيدة لالن جدا مستمتعة بالبرنامج اشكر جهودك معانا استاذة  .   اهللا يعطيكم العافية صراحة االستفادة جدً
وجدان بارك اهللا فيك .

 وينور دروبكم 
ً
.   اي كثير ما شاء اهللا وبإذن اهللا بيكونو اليد اللي توجهني في بداية مشروعي المتواضع اهللا يسر لكم جميعا

   البرنامج مرة حلو والحمد هللا قدرت انضم معاكم فيه 
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Info@mahabbah.org.sa
mahabbah.jic

مبدعات  رائدات  مشروع  فريق  و  ا»سرية  للتنمية  محبة  جمعية  منسوبي  يتقدم 
بالشكر واالمتنان لمؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية الداعم 
والراعي الرسمي للمشروع ولمركز بناء ا»سر المنتجة ( جنى )  �قراض المستفيدات 
سوق  من  تمكينهن  في  يسهم  مما  بهن  الخاصة  مشاريعهن  لفتح  المتميزات  

العمل واالكتفاء ذاتيÊ واالعتماد على ذواتهن  . 


