
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللف التعريفي
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

   املقدمة

ورؤيتها وقيمهااجلمعية يقدم هذا الدليل تعريفاً موجزاً ومبسطاً برسالة   

اإلداري،وتارخيها ودورها يف اجملتمع، ويقدم كذلك تعريفاً بطبيعة اهليكل   

 واخلطط االسرتاتيجية والتنفيذية، وطبيعة األنشطة والربامج واملشاريع اليت تقوم بتنفيذها

.معهاوطرق التواصل  اجلمعية،يف اجملتمع، مما يُمَكّن الراغبني يف التطوع بالتعرف على هذه  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الرتحيب 

العديدوات سن3 من نفذ   الذيالشرقية مرحبا بكم يف مجعية اسعاد لرعاية االرامل واملطلقات باملنطقة   

و متطوع 116من الربامج التطوعية، وخدمة اجملتمع اليت شارك فيها من خاللنا أكثر من    

  .اجملتمعكان هلا أثٌر على شرحية كبرية من 

   اجلمعيةطبيعة 

 ضمن برامج اغاثية وتنموية ليكن عناصر فاعلة يف اجملتمع  واملطلقات  االراملتسعى لرعاية وتأهيل 

  ي للجمعية موجز السياق التارخي

 واخلطط ركزت يف بداياهتا على رسم السياسات اإلدارية 10/9/1440اسعاد يف مجعية تأسست 

 بسبب جائحة كورونا  خمتلفاً اً عام2020 كان احلديثة، االسرتاتيجية خلدمة الفئة املستهدفة وفق أفضل التقنيات 

 ن الربامجمن خالل سلسلة ممع ذلك استمرت جهود اجلمعية يف رعاية االرامل واملطلقات وتقديم خدماهتا 

  االغاثية والتنموية.    

 املهمة

 تقديم الرعاية والتأهيل لألرامل واملطلقات 

 



 

 

 

 

 اال هداف 

 )الساعي على االرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهلل  :يقول صلى اهلل عليه وسلم

  رواه البخاري ومسلم والقائم الليل والصائم النهار( 

 .توفري فرص التدريب والتأهيل املناسبة لألرامل واملطلقات /1

 .تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية لألرامل واملطلقات /2

 .يتناسب مع احتياجات األسر تقديم املساعدات املالية والعينية مبا /3

 .احملافظة على خصوصية وكرامة األرامل واملطلقات من خالل اخلدمات اليت تقدم هلن /4

 .تقديم خدمات متنوعة وذات جودة يف أسرع وقت/5

 عقد الشراكات االسرتاتيجية مع اجلهات املتخصصة لتوفري خدمات متميزة /6

 .ة وفق احتياجات اجلمعيةإشراك اجملتمع يف برامج وخدمات تطوعي /7

 القيم

  املسؤولية /3                الصدق /2       ل على اهلل  التوك /1

  التطوير /6التخطيط               /5             التعاون             / 4

 



 

 

 

 

 منطلقات ورؤية مجعية اسعاد لرعاية االرامل واملطلقات يف اشراك املتطوعني

 رؤيتنا

  .إسـعـــاد األرامـــل واملطلقــــات

 رسالتنـــــا

  واملعنوية،لتطوير املستمر إلسعاد األرامل واملطلقات واأليتام من خالل تقديم أهم االحتياجات وأجودهــا املادية ا

 .جمتمعية واسعةمبشاركة 

 رؤيتنا يف اشراك املتطوعني:

 تكون مجعية فعالة يف حتقيق اشرتاك مستدام للمتطوعني ترى مجعية اسعاد يف  متطوعيها حب العطاء وتسعى أن

 وتوفري فرص تطوعية هادفة. وتقديم التدريب واإلرشاد للمتطوعني لتنمية قدرهتم ومهاراهتم خلدمة اجملتمع

 منطلقات ودوافع مجعية اسعاد إلشراك املتطوعني

 معية ني اجلل للمتطوعني حيث نؤمن أن التطوع عملية تبادلية بوال ميكن أن حنقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فعا

 :على إلشراك املتطوعني ترتكز مطلقاتنا  واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفني، ولذا فإن 

 

 



 

 

 

 املسامهة يف نشر ثقافة العمل التطوعي. /1

 تقديم فرص تطوعية للمتطوع تكسبهم مهارات وخربات متميزة. /2

 املسامهة يف زيادة اإلنتاجية وكفاءة العمل على اجلمعية.  /3

 ختفيف األعباء املالية على اجلمعية. /4

 االستثمار األمثل للمتطوعني لكوهنم الركيزة األساسية يف اجلمعية   .   /5

  تشجيع املتطوعني للمسامهة برفع املشاركة اجملتمعية للجمعية.  /6

  : آلية اشراك املتطوعني

 لذلك كيان خاص للتطوع سعياً تويل أمهية كبرية إلشراك املتطوعني، وختصص مجعيتنا عياً لتحقيق هذه الرؤية فإن وس

  الرمسية.أبواهبا جلميع الراغبني يف التطوع عرب قنوات التواصل  كما تفتح طموحات املتطوعني،تحقيق هذه الرؤية وتلبية منها ل

 التطوير واجلودة 

 منوذج رائد للعمل اخلريي ملتزمًا انتهاج اجلودة يف تقديم خدماته مبا حيقق رضا املستفيدين من خالل لتقديماجلمعية تسعى 

 استحداث وتطبيق منظومة متكاملة للجودة تتوائم مع متطلبات ومعايري ومواصفات اجلودة والتطبيق الفعّال للمنظومة املستحدثة  

 القيادات من ا اجلمعية ملنسوبيهوإجراءاهتا بغرض التطوير والتحسني املستمر وتقدم واملراجعة املستمرة لسياساهتا وأهدافها 

  للتطوع.وتكوين وحدة التطوع اليت تعمل وفق املعيار الوطين السعودي  .تدريبيهعدة دورات فات واملوظ واإلدارة

 



 

 

 

 

  قسم التطوع ودوره وأثره يف إشراك املتطوعني

 عمل اجلمعية ووحدة التطوع على اجملتمع بشكل عام وعلى مستفيدي اجلمعية لتحقيق أهداف اجلمعية من خالل ينعكس 

 من حيث:اشراك فاعل للمتطوعني فهي عملية تبادلية بني الطرفني وتعود بالنفع على اجلميع 

 انتشار الثقافة الصحيحة للتطوع يف اجملتمع  _

 واجملتمع.حتقيق التواصل بني اجلمعية  _

 اكتساب املتطوعني باملهارات املتعددة  _

 اهليكل التنظيمي

 

   

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 املهنة اسم املوظف الرقم 

 املدير التنفيذي  ماهر عبدالرمحن السعيد  1

 املالية املوارد تنمية إدارة مدير ظافر ناصر حامد  2

 والشراكات املاحنة املؤسسات قسم رئيس الدوسري سعيد سليم  أمحد 3

 العامة والعالقات التسويق قسم رئيس املذن عثمان سعد عبدالرمحن 4

 سكرتري احملمدي عبداهلل بن رياض 5

 اداري مساعد مشهور حممد حممد عبداهلل 6

 املساندة اخلدمات مشرف حسن حممد سعيد عبداهلل 7

 حماسب زاهدة عبداملنعم عمر 8

 اإلدارية الشؤون مديرة أبوحيمد عماد نورة 9

 اداري مساعد العتييب نشاط عمر ساره 10

 املساندة اخلدمات مشرف الدوسري علي ماجد نوره 11

 اداري مساعد الزهراني حممد معيض سارة 12

 الربامج قسم رئيسة املالكي حممد عبداهلل خلود 13

 البشرية املوارد قسم مسؤولة البصري حممود شاكر اسراء 15

 االجتماعي البحث قسم رئيسة العتييب براك حممد أمواج 16

 مديرة التطوع  عبري عيسى صاحل العيسى  17

 دعم فين  الزهراني سعيد علي آمنه 18

 مربجمة  احلمد عيسى عبداهلل مريم 19



 

 

 

 بشكل عام ومع قسم التطوع بشكل خاص معية لتواصل مع اجلا

 0559509060رقم التواصل                              

  info@esaad.org.sa     الربيد االلكرتوني  

 

 انضم إلينا

 

https://esaad.org.sa/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-

%D8%A8%D9%86%D8%A7/ 

  

 معية خريطة مكان اجل

 https://goo.gl/maps/9PgUXKAJyFUcjFKM6 


