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 سعوديةمؤسسات ومنظمات 
 

 وسيله االتصال االهداف اسم الموقع
استراتيجية التركيز على األهداف من خالل تلمس احتياجات المجتمع الملحة تتبع  جمعية النهضة النسائية الخيرية

والمتغيرة ، وبالتالي وضع الخطط التنموية لتحقيق مبدأ االستدامة الشاملة ، 
شتى مجاالت التنمية االجتماعية  المتميزة والطويلة في مستعينين بذلك على خبرتنا

 :وذلك من خالل
   الدعم المــــادي 

نعمل على تحقيق الحاجات الفيسيولوجية للمستفيدة فنوفر احتياجاتها األساسية من  
المأكل والملبس والمسكن المالئم واحتياجات أفراد أسرتها، فضاًل عن دعمها ماديًا 

 .الظروف الطارئةوسد احتياجاتها في 
 الدعم االجتماعي 

إن اإلحساس باألمان األسري واالجتماعي و ضمان مستقبل األبناء حاجة  
اجتماعية أساسية يؤدي فقدانها إلى اضطراب حياة  الفرد وبالتالي التأثير على 
سلوكه ، لذا عملت النهضة على  تنفيذ مشروع التوجيه االجتماعي لمستفيداتها 

ى مثل هذا التوجيه من خالل تأسيس عالقة وطيدة بين ممن هن بحاجة إل
األخصائية االجتماعية وبين المستفيدة لتقديم التوجيهات المناسبة لحل مشاكلها 

 .وأفراد أسرتها بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات اإلختصاص
 التدريب والتأهيل 

 والرغبة فيإيمانًا من النهضة بحاجة المستفيدة لكسب احترام الناس وتقديرهم  
التطور والتمّيز وضرورة اكتسابها للمهارات الحياتية والمهنية ، لذا تم تصميم  

 : الموقع

ksa.org/Home.aspx-http://www.alnahda 

 الرياض

 + 422-1- 9205564 :الهاتف

 422-1-92041566:  الفاكس

 

 

http://www.alnahda-ksa.org/Home.aspx
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وتقديم البرامج التدريبية المناسبة للمستفيدة التي تساهم وتعزيز ثقتها بنفسها 
حساسها بالتمّيز  .وا 

 التوظيف 
خـالل تعمل النهضة على تحقيق االكتفاء ورفع المسـتو  االقتصـادي للمسـتفيدة مـن  

مساعدتها على توفير مصدر دخل ثابت ومناسب للمسـتفيدة لتعزيـز شـعورها باألمـان 
، لـذلك توجهنــا إلـى عقــد شـراكات مــع منشـات القطــاع الخـاص لتــوفير فـرص وظيفيــة 
مناسـبة للسـيدات الباحثــات عـن عمـل ، كمــا نسـاهم فـي وضــع الحلـول للمشـاكل التــي 

 كومية والقطاع الخاصتعيق عمل المرأة بالتعاون مع المؤسسات الح
جمعية بنيان الخيرية النسائية 

  للتنمية األسرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديجمعية زهرة لسرطان الث

 رفع المستو  المعيشي لألسرة الفقيرة. 
 تحقيق تنمية مستدامة لألسر المستهدفة. 
 رفع مستو  الوعي والطموح لد  أفراد األسرة. 
 المساهمة في تفعيل الدورالتنموي لألسرة. 
  التعاون مع الجمعيات الخيرية األخر. 
 إنشاء مراكز تدريب واستشارات أسرية. 

 
 
 
 
 
 

 
 المملكةة بسرطان الثدي وبرامج المسح الشامل في تنفيذ البرامج التوعوي. 

 : الموقع

 http://www.bunyan.org.sa 

 الرياض

 + 422-1-9268505 :الهاتف

 422-1-9266955:  الفاكس

 PR@bunyaan.org : اإليميل

 

 

 : الموقع

http://www.bunyan.org.sa/
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 المصابين للجهات المتخصصة لتقديم الخدمات لهم و تلبية و  توجيه المصابات
 .إحتياجاتهم

  دعم الدراسات العلمية لتوضيح مد  إنتشار وأسباب سرطان الثدي عند السيدات في
نوعية هذا المرض العربية السعودية و وضع بعض األسس الناتجة لترجمة  المملكة

 .في مجتمعنا

  تطوير الكفاءات السعودية في مجاالت األبحاث الخاصة بسرطان الثدي مع تفعيل
 .البرامج التدريبية و التعليمية و برامج اإلبتعاث

 في إيجاد الروابط بين العلماء و المتخصصين ذوي العالقة للمشاركة في  المساعدة
 .ة لذلكنشاطات الجمعية وفق اإلجراءات المنظم

 

 www.zahra.org.sa 

 الرياض

 + 422-1-9855-206 :الهاتف

 + 422-1-681-6891:  الفاكس

 JED@zahra.org.sa : اإليميل

 

 الجمعية الخيرية لمتالزمة داون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤسسة مكة المكرمة الخيرية

 لألســـر وتمويـــل خـــدمات التأهيـــل والرعايـــة الصـــحية  اةتـــوفير اإلعانـــات الماديـــة والزكـــ
 .واالحتياجات المختلفة لألطفال وأسرهم

 امج التــدريب و المعلومــات و الخــدمات المســاندة ألســر األطفــال مــن تــوفير بــر و  رتطـوي
 .ذوي متالزمة داون

  تطـــوير و تـــوفير بـــرامج التعلـــيم و التأهيـــل لألطفـــال مـــن ذوي متالزمــــة داون للمراحـــل
 .العمرية المختلفة

  ــًا فــي تطــوير المــواد و البــرامج التدريبيــة و العمليــة لتأهيــل المــدربين و المدرســين مهني
 .تالزمة داون و القصور العقليمجال م

 
 
 

 

  كفالة أيتام المسلمين المحتاجين ورعايتهم وتنشئتهم على هد  القرآن الكريم وسنة

 : الموقع

 http://www.dsca.org.sa 

 الرياض

 + 422-1-9961525 :الهاتف

 + 422-1-9961184:  الفاكس

 

 

 :  الموقع

http://www.zahra.org.sa/
http://www.dsca.org.sa/
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 .لسالم ومنهج السلف الصالحواالمصطفى عليه الصالة 
  انشاء المراكز التربوية واالجتماعية والصحية التي تقوم برعاية األيتام واعدادهم

 .يجعلهم عناصر صالحة في المجتمعات التي يعيشون فيها  ومهنياً  تربوياً  إعداداً 
  قامة الدورات التربوية والمهنية للعاملين إعداد البرامج التأهيلية ذات الصلة باأليتام، وا 

 . فيها
 دعم المراكز والجمعيات والمؤسسات والهيئات التي تعني باأليتام. 
 وأهدافها طبع البحوث والكتب التربوية المتعلقة بنشاط المؤسسة. 
  تقديم الدعم المعنوي والمساعدات العينية والنقدية للفقراء والمعوزين من المسلمين

 .واأليتام
 المساهمة في إعمار بيوت اهلل تعالى في شتى البالد اإلسالمية. 
 المساهمة في حفر اآلبار في مناطق الجفاف في الدول اإلسالمية. 
 ن خالل المستودع ملمحتاجة داخل المملكة مساعدة أسر األيتام والفقراء والمساكين ا

 .الخيري

n2/index.phphttp://www.mc.org.sa/ 

 الرياض

 + 422-1-9499294 :الهاتف

 

 

مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
 برنامج اإلعداد الجامعي

  تنقســـم الدراســـة فـــي البرنـــامج علـــى مـــد  العـــام إلـــى فصـــول دراســـية بحيـــث تتناســـب
 .مخرجات التعلم مع مستويات الطالب المختلفة في اللغة االنجليزية

 جليزيـة كلغـة أجنبيـة يسـتخدم اختبـار إتقـان اللغـة اإلن(TOEFL  ) واختبـار إتقـان اللغــة
لمراقبــــة تقـــدم مســـتويات الطــــالب (  TOEIC)لغــــة للتخاطـــب الـــدولي كــــ اإلنجليزيـــة 

 .وتحديد أهداف التعلم الفردية

 يتضمن المنهج دراسة مقررات الرياضيات والعلوم. 

 غـة اإلنجليزيـة يقدم البرنامج مقررات عامة تتيح للطـالب ذوي المسـتو  المتـدني فـي الل
 .تطوير مهاراتهم اللغوية ومواصلة الدراسة في المقررات األخر  للبرنامج

  يقــدم البرنــامج أيضــًا مقــررات متوســطة المســتو  وأخــر  متقدمــة المســتو  تهــدف إلــى

 :الموقع

www.upp.edu.sa  

 الرياض

 465555015 : هاتف

 :البريد اإللكتروني

uppadmissions@upp.edu.sa 

http://www.mc.org.sa/n2/index.php
http://www.upp.edu.sa/
mailto:uppadmissions@upp.edu.sa
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 .إعداد الطالب للدراسة في المرحلة الجامعية بنجاح وتفوق

 جامعية نشـطة، وعلـى تطـوير  يعمل البرنامج على تعويد الطالب على العمل في بيئة
 .مهارات التعلم األكاديمية وتعزيز الثقة بالنفس

 

 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله 

 للموهبة واإلبداع
مؤسســة الملــك عبــدالعزيز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع مؤسســة وطنيــة حضــارية تحظــى 

 .بدعم خادم الحرمين الشريفين
ورسالتها األساس هي اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، و تتمثـل هـذا الرسـالة عمليـًا فـي 

 :األهداف التالية 
  تحسين ما يقدم لتربية الموهوبين وتوسيعه. 
 رفع مستو  وعي المجتمع بشأن التعليم واالبتكار. 
 دعم النماء الدائم للمملكة. 

:  الموقع
http://www.kacgc.org.sa/Home/default.htm 

 الرياض

 + 422-1-6819911 :الهاتف

 + 422-1-6819955:  الفاكس

 

http://www.kacgc.org.sa/Home/default.htm
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تنميـــــة االســـــتثمارات الوقفيـــــة بمؤسســـــة العنـــــود لالســـــتثمار لتحقيـــــق أعلـــــى معـــــدالت   مؤسسة األميرة العنود الخيرية
 .االستثمار كفاءة

  د والشاملة علىتنفيذ وصية األميرة العنو: 
 .األضحية -
 .رعاية األقارب -

 .عمارة المساجد -
 .سقيا المياا -
 .إفطار صائم -
 .وجوا البر األخر  -

 بناء الشراكة المجتمعية مع مؤسسات العمل الخيري والمدني. 
  تأهيــل وتنميــة القيــادات الســعودية الشــابة ألغــراض العمــل الخيــري والشــاملة علــى مــا

 :يلي
لمتخصصـــة والبــــرامج التدريبيــــة للقطــــاع إعـــداد وتنفيــــذ الــــدبلومات ا -

 .ترجمة الكتب المتخصصة بالعمل الخيريو  الخيري
 .تشجيع توطين الوظائف -
 .تطوير بيئة العمل في القطاع الخيري -

 تنمية العمل التطوعي: 
 .تطوير العمل الخيري في المملكة -
مســـــاعدة المؤسســـــات والجمعيـــــات الحكوميـــــة واألهليـــــة علـــــى آداء  -

تاحــة الفرصــة ألفــراد المجتمــع و  لعمــل الخيــريرســالتها مــن خــالل ا ا 
 فــي مجــال الخــدمات العامــة مــن خــالل التوعيــة والتــدريب والتطــوير

 .تنظيم اآلداء و

 :الموقع

http://www.alanoodfcc.com/default.aspx 
 الرياض

 9546004 : هاتف

 :البريد اإللكتروني

info@alanood.org.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alanoodfcc.com/default.aspx
mailto:info@alanood.org.sa
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      لمــــن هــــم مــــن ذوي االحتياجــــات الخاصــــة أو مــــن أحببنــــا أن نطلــــق علــــيهم مســــاندة طريق صلةمجموعة 
بقــدرات ومواهــب تلــك الفئــة العزيــزة علــى قلوبنــا  إيمانــا ((ذوي التحــديات الخاصــة )) 

جميعــًا وأنهــم هــم مــن يســتطيع أن يصــنع ظروفــًا مناســبة وجــّوًا مهيئــًا بتكاتفنــا جميعــًا 
 ؤكـــدتمعهــم علـــى الخيـــر وتحـــت رايــة اإلســـــالم والمســـلمين وفـــي ظــل والة أمرنـــا بـــل و 

ـــها إتكاليــة لكــل مــن صــور عــن تلــك الشــريحة مــن المجتمــع أن مجموعــة طريــق صــلة ـ
وغير منتجة وليس لها بصمة في العطاء أنه مخطئ وأن هذا الشريحة بعزمهـا قـادرة 

 .على تغيير ما عجز عنه غيرهم 
 :ا هومن أهم أهداف

  العمل على توفير مظلة رسمية خاصة بنقل ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية
 .مستقلة

 روسة بعناية وبآلية عمل  نقل ذوي اإلعاقة وفق رؤية علمية وخطط مستقبلية مد
 .معينة

 األمنية وأجهزة االتصال  توفير سيارات مجهزة بالرافعات ونظام المراقبة
 .المباشرة لجميع السيارات

  تدريب وتأهيل العاملين في مجال خدمة نقل ذوي اإلعاقة جميعهم بالتنسيق مع
 .الجهات والهيئات ذات العالقة 

 
 

 :الموقع

http://www.selhroad.com/ 

 الرياض

 :البريد اإللكتروني

selhroad@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selhroad.com/
mailto:selhroad@hotmail.com
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إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي وزارة التربية والتعلـيم ومنسـوباتها ،   مؤسسة تكافل الخيرية
 .ل والعمل الخيري بينهم وتنمية روح التكاف

  القيـام بالتنســيق مـع الــوزارات، واألجهـزة الحكوميــة، واألهليـة بمــا يـدعم مــوارد
 .المؤسسة، ويساعدها في تسيير أعمالها، وتحقيق أهدافها

  فــــي المــــدن والمحافظــــات فــــي مقــــر إدارات ( لمؤسســــة تكافــــل)إنشــــاء فــــروع
 .التربية والتعليم 

 ألــف مدرســة للبنــين والبنــات فــي أنحــاء  تســتهدف المؤسســة أكثــر مــن ثالثــين
 .المملكة 

 :لموقعا

http://takaful.moe.gov.sa/ 

 الرياض

 9228992:  هاتف

 

يخــتص المجلــس باإلشــراف علــى الشــؤون المتعلقــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة  مجلس المسؤولية االجتماعية 
 :افها، وله على وجه الخصوص ما يليوتنميتها وتحقيق أهد

 إقتراح األنشطة والبرامج اإلجتماعية التي يتوالها القطاع الخاص. 

 الخطط والدراسات المتعلقة بأهداف المجلس. 

 برامج تحفيز المسؤولية اإلجتماعية لد  القطاع الخاص. 

 تنظيم الملتقيات والندوات التي تخدم المسؤولية االجتماعية. 

 

 :الموقع

http://www.csr.org.sa/index.php 

 الرياض

 :البريد اإللكتروني

info@csr.org.sa 
 

مركز التنمية اإلنسانية 
 لإلستشارات األسرية

ي متطور يقدم خدماته وفق التنمية اإلنسانية لإلستشارات األسرية هو مركز إرشاد مركز
المعايير العلمية والممارسات العالمية من أجل جودة الحياة هو مركز متطور على مستو  
عال من الكفاءات يستند للمرجعيات العلمية والخبرات التراكمية في كافة المجاالت اإلرشادية 

ت الواقع البيئي والنفسية واالجتماعية ولمختلف الفئات العمرية وفق ما ينسجم مع متطلبا
هي تحقيق مستو  نفسي واجتماعي  الغايهلكافة الحاالت وباستخدام التقنيات المتقدمة 

متوازن من خالل تقديم االستشارات المتخصصة على أيدي الكفاءات الوطنية وبالشراكة مع 

 :الموقع

http://www.hdfcc.org/index.php 
 الرياض

 5542219202155 :هاتف

 

http://takaful.moe.gov.sa/
http://www.csr.org.sa/index.php
mailto:info@csr.org.sa
http://www.hdfcc.org/index.php
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 .المراكز المتقدمة العالمية في المجال وفق آليات تنسجم مع كافة المجاالت اإلرشادية 
 وفير منظومة متكاملة من االستشارات اإلرشادية و النفسية واالجتماعية ت

 .لمختلف الشرائح المجتمعية 

 تنظيم الملتقيات والندوات التي تخدم المسؤولية االجتماعية. 

  تقديم وتصميم البرامج اإلرشادية المتخصصة في كافة المستويات وتنظيم
 . أعمالها 

 ر التدريب المتقدمة في مجاالت التأهيل توفير االستشارات وبرامج التطوي
 .المهني والعاملين فيها 

  توفير منظومة تدريبية متكاملة للعاملين في كافة المجاالت اإلرشادية
 .والنفسية واالجتماعية 

  عقد البرامج التدريبية الخاصة بتطوير المهارات اإلرشادية والنفسية
 .فردية واالجتماعية للمتخصصين والعاملين والحاالت ال

  تنظيم البرامج والورش والمؤتمرات والندوات المتخصصة في كافة المجاالت
 . اإلرشادية والنفسية واالجتماعية 

  توطين الخبرات العالمية في المجاالت العلمية والمهنية المتخصصة
دارتها التكاملية   .وا 

 عداد االختبارات وأدوات القياس والتقييم المتقدمة على المست ويات تصميم وا 
 .المهنية والعلمية لكافة مجاالت اإلرشاد العامة والمتخصصة 

  جراء الدراسات والبحوث المتقدمة في المجال القيام بالمسوحات الشاملة وا 
 .وفق اآلليات المعتمدة عالميا في هذا اإلطار 

  تقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة في المجاالت النفسية واالجتماعية
 .م الذات والتطويرية و تقيي
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  توفير منظومة إعالمية متكاملة من المطبوعات المتخصصة والعامة على
 .اختالف أشكالها في مختلف المجاالت اإلرشادية والنفسية واالجتماعية 

 


