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ال شــــــك فــــــــي أن
ــاب هـــم  ــ ــ ــب ــ ــشــ ــ ــ ال
الثـروة الحقيقية 

فــي كـل أمة
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أتـــــــطـــــــلـــــــع إلـــــــى 
المستقبل بتفاؤل, 
مستقبــــل يصنعـــه 

شبــــاب المملكـــة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

علي محمد مسفر العمري

 مــن اهتمــام المملكــة بالشــباب ورعايتهــا وتطويرهــا وتثقيفهــا لهــم، 
ً
انطالقــا

قامــت حكومتنــا الرشــيدة بــأدوار قياديــة فــي مســيرة التنميــة والبنــاء لشــباب 

الوطــن. وهــو ماتجلــى بوضــوح مــن خــالل رؤيــة ٢٠٣٠ فقــد نصــت علــى أن يتحمــل 

لكــون  ثمارهــا؛  مــن  واالســتفادة  أهدافهــا  تحقيــق  فــي  األكبــر  الجــزء  الشــباب 

الشــباب هــم الركيــزة األساســية والقاعــدة الصلبــة فــي مســيرة العمــل واإلنجــاز، 

بــل والمحــرك الدائــم فــي اإلبتــكار واإلبــداع والتطويــر والبنــاء، متســلحين باإليمــان 

باللــه ســالكين طريــق العلــم والمعرفــة والقيــم محبيــن للخيــر مستشــعرين شــرف 

اإلنتمــاء لهــذه البــالد المباركــة. لــذا تســعى جمعيــة قمــم الشــبابية مــن خــالل 

رؤيتهــا لتقديــم المبــادرات والبرامــج التــي تســهم لجعــل الجمعيــة جزء مــن الحلول 

التنمويــة لبلدنــا المعطــاء وتســاهم كذلــك فــي البنــاء والتطويــر والتأهيــل وتواكب 

احتيــاج هــذه الفئــة الغاليــة. وإننــا لنســتغل هــذه المناســبة لشــكر اللــه تعالــى ثــم 

والة هــذه البــالد المباركــة علــى تيســيرهم ودعمهــم لمنظمــات القطــاع الثالــث 

والشــكر موصــول لجميــع الشــركاء مــن جهــات حكوميــة وخاصــة ومانحــة لكونهــم 

ســاهموا فــي تحقيــق تطلعــات وأهــداف جمعيــة قمــم الشــبابية. ســائلين اللــه 

الســداد والتوفيــق
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وقـــــــايـــــــة الــــشــــبــــاب 

مـــــــن االنــــــحــــــرافــــــات 

والسلوكية الفكــرية 

مـــســـاعـــدة الـــشـــبـــاب في 

المناسبة  الــحــلــول  إيــجــاد 

االجتماعيـــة لمشـــاكلهم 
روح  ـــــيــــــــة  ـــ ـــ ــــــــمـــ ـــ ـــــنـــ ـــ تـــ

االنــتــمــاء الــمــواطــنــة 

لـــــــــــــدى الــــــشــــــبــــــاب 

إيــــــــــــــجــــــــــــــاد فـــــــــرص 

عـــــــمـــــــل لــــلــــشــــبــــاب 

لـــالكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي

ــادرات  ــبـ ــمـ تــشــجــيــع الـ

الشبابية في مختلف 

الـــمـــجـــاالت وصــقــلــهــا 

ــار أوقـــــــات  ــمــ ــ ــث ــ ــت اســ

الـــشـــبـــاب بــمــا يــعــود 

عــلــيــهــم بـــالـــفـــائـــدة

رعــــــــايــــــــة الــــشــــبــــاب

ــا  ــ ــاري ــهــ ــا ومــ ــ ــويـ ــ ــربـ ــ تـ

واجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــا 

أهدافنا

أهداف 
الجمعية 
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البرامج واألنشطة

ــج لــتــأهــيــل  ــتـ ــنـ مـــــشـــــروع مـ

ــاب  ــ ــ ــب ــ ــشــ ــ ــ وتــــــــوظــــــــيــــــــف ال

السعودي في سوق العمل

البرنـــامـــــج األول
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مشروع منتج لتأهيل وتوظيف 
الشباب السعودي في سوق العمل

البرنامج األول 
الشباب  البرنامج لخدمة فئة  أقيم 

من خالل اكسابهم األدوات الالزمة 

في  لالنطالق  المناسب  والتأهيل 

ســـوق الــعــمــل، والــبــحــث لــهــم عن 

الــوظــائــف الــمــنــاســبــة الــتــي تسد 

طموحاتهم. وتــنــاســب  حــاجــاتــهــم 

أهداف البرنامج
ــفـــض نــســب  االســـــهـــــام فــــي خـ
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــة فـــــــي الـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
2030 الــمــمــلــكــة  ــة  ــ ــ رؤي ــق  ــ وفـ

0102 االســــهــــام فــــي تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع مــن 
ــل لـــلـــشـــبـــاب  ــمــ ــر فـــــــرص عــ ــ ــي ــوفــ ــ خـــــــالل ت
ــم إلــــــــــى شــــــبــــــاب مـــنـــتـــج ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ

االسهام في تعزيز مهارات الشباب من خالل تدريبهم 
وإكسابهم أدوات وممكنات الدخول في سوق العمل 03

الـــــــفـــــــئـــــــة 
المستهدفــة

عـــــــــــــــــــــــــدد 
المستهـدفين

الشباب من الفقراء وذوي الدخل المحدود، 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين ) 23 - 30 ( سنة.

100 شــــــاب
20 شاب 

شــاب   100
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المخرجات الرقمية للمشروع

شـــــــــــــــــــاب مــــــــــــــدرب

شـــــــــــــــاب مــــــوظــــــف

الخـــــــطط الشـخـصية 
)الـــــــكـــــــوتـــــــشـــــــنـــــــج(

20

20

20

العدد الـــمـــخـــرج

ــــص حــــــســــــب االحــــــــتــــــــيــــــــاج مـــن  ــصـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ تـــــــــدريـــــــــب مـ
ــعــــمــــل ــ الـــــــوظـــــــائـــــــف الـــــمـــــتـــــاحـــــة فـــــــي ســــــــــوق ال

تــــــــوظــــــــيــــــــف الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب فــــــــــــي الــــــــوظــــــــائــــــــف 
ــة لــــــمــــــا تـــــــــم تـــــأهـــــيـــــلـــــهـــــم عـــلـــيـــه ــ ــ ــب ــ ــاســ ــ ــ ــن ــ ــمــ ــ ــ ال

ــدة عـــــــام لـــتـــطـــويـــر  ــ ــمـ ــ ــاب لـ ــشــ ــ ــل ــ ــيـــة ل ــة شـــخـــصـ ــطــ خــ
ــوق الـــعـــمـــل واالرتـــــقـــــاء الــوظــيــفــي ــ ذاتــــــه فــــي سـ

الـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــرج

مراحل تنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج

اإلعداد 
للمشروع

اإلعالن عن 
المشروع

استقطاب 
المشاركين

الترشيح
اكمال مسار 

التدريب
اكمال مسار 

الخطط الشخصية

التعاقد مع الجهات 
الشريكة والمنفذة 13

4567

2

نهاية تنفيذ البرنامجبداية تنفيذ البرنامج

2022/01/29م2021/10/01م
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 صورة التفاقية الشراكة مع مؤسسة 
صندوق موظفي سابك الخيري - بر
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البرامج واألنشطة

البرنامـــج الثانـــي
مــــــــــــســــــــــــابــــــــــــقــــــــــــة 
ــة“  ــعـ ــامـ ــجـ “نــــجــــم الـ
ــوم ــجــ ــ ــن ــ ــة ال ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
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“مسابقة نجم الجامعة“ 
صناعة النجوم 

البرنامج العاشر  
لتأهيل  تــطــويــري  ــامــج  ــرن ب هـــو 

نـــجـــوم الـــكـــلـــيـــات والـــمـــعـــاهـــد، 

ــافــســة عـــلـــى لـــقـــب نــجــم  ــمــن ــل ل

بالمهارات  وتزويدهم  الجامعة 

والقدرات الالزمة، يعتبر اجتيازها 

مـــطـــلـــب أســــــاســــــي لـــلـــدخـــول 

الــجــائــزة. عــلــى  المنافسة  فــي 

أهداف البرنامج
تـــطـــويـــر شــخــصــيــة الـــطـــالـــب مــــن خـــــالل تـــزويـــده 
ــمــهــارات الــداعــمــة لــنــجــاحــه وتــمــيــزه. بــعــدد مــن ال 0102

04

تعريف الطالب بمـسابـقـة 
ــة ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــــ ــ ــجـ ــ ــــ ــ ــــ ــ نـ

تحفـــيـز الطـالب للـمـشــاركـة 
في مسابقة نجم الجامعة

الـــجـــامـــعـــة  ــوم  ــجــ ــ ن دور  تـــفـــعـــيـــل 
ــارهـــم فــي  ــمـ ــثـ ــتـ الـــســـابـــقـــيـــن واسـ
المشاركة بتنفيذ البرنامج لزمالئهم

الجامعة  طالب  وقــدرات  طاقات  استثمار 
ــة فــي  ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ ــي الـ ــ الـــمـــشـــاركـــيـــن فـ
المجتمعية الــمــبــادرات  مــن  عـــدد  تنفيذ 

03
0506

تقديم الدعم الالزم للطالب المشاركين في المسابقة 
من خالل إتاحة األعمال والمشاركات لتطوعية لهم

الـــــــفـــــــئـــــــة 
فة لمستهد ا

عــــــــــــــــــــــــدد 
المستهدفين

نجوم الكليات من طالب الجامعة من 
23 طــــــالــــبالسنة الثانية إلى السنة قبل األخيرة
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مؤشرات المبادرة الرئيسية

النطاق الموضوعي

تعريف الطالب بمسابقة نجم الجامعة

تطوير شخصية الطالب من خالل تزويده 
بالمهارات والقدرات الالزمة للمشاركة

الـــجـــامـــعـــة  نـــــجـــــوم  دور  تـــفـــعـــيـــل 
ــم فــي  ــارهــ ــمــ ــ ــث ــ ــت الـــســـابـــقـــيـــن واســ
لزمالئهم البرنامج  بتنفيذ  المشاركة 

1( البرامج التدريبية: بناء الذات – المواطنة الرقمية – التعلم االلكتروني – مهارات القيادة – اتخاذ 
القرارات – التواصل الفعال – التفكير اإلبداعي – تصميم المبادرات 

2( البرامج القيمية: العطاء للوطن - المسؤولية – االعتدال والوسطية – األمانة والرقابة.

3( تطبيق عملي: تنفيذ مبادرة مجتمعية مناسبة بدعم من الكليات، وإشراف ومتابعة عمادة 
شؤون الطالب.

95%

70%

40%

المستهدف الـــــــــــــــبـــــــــــــــنـــــــــــــــد

عــــــــدد الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي بــــرامــــج 
الــتــعــاريــف بـــالـــمـــبـــادرة والــمــســابــقــة

ــتــي تـــم تــطــويــرهــا عـــدد الـــمـــهـــارات ال

نــــــســــــبــــــة مــــــــشــــــــاركــــــــة وتــــــفــــــاعــــــل 
ــن ــيــ ــقــ ــ ــاب ــــســ نــــــجــــــوم الـــــجـــــامـــــعـــــة ال

الـــــــــــمـــــــــــؤشـــــــــــر

نهاية تنفيذ البرنامجبداية تنفيذ البرنامج

2022/02/02م2021/10/03م
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إعالن البرنامج 



23 شبابنا قمم

بعض من إعالنات 
اللقاءات الفرعية

بعض من صور 
اللقاءات
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البرامج واألنشطة

الثالـــث البرنامـــج 

الـــــــــقـــــــــائـــــــــد 
الـــــــــمـــــــــؤثـــــــــر
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الــقــائــد الــمــؤثــر
البرنامج الثالث

أهداف البرنامج

ــكــــون مــن  ــ ــت ــ ــثـــف ي ــكـ ــج مـ ــامــ ــ ــرن ــ هـــــو ب

ومـــمـــارســـات عملية  نــوعــيــة  حــقــائــب 

ــى تــأهــيــل وتــطــويــر نخبة  ــ تـــهـــدف إل

للعمل  الــمــمــارســيــن  الــمــربــيــن  مـــن 

الـــتـــربـــوي فـــي الــمــحــاضــن الــشــبــابــيــة

تمليك المــــربــي من 
أدوات ومــــــــهـــــــارات 
ــة مـــعـــاصـــرة. ــويـ ــربـ تـ

ــوذج 01 ــ ــمـ ــ ــة نـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
مــنــهــجــي وحــقــائــب 
تــطــويــريــة لــلــمــربــي.

رفع كفاءة المحاضن 02
التــربـــويــة الـشـبـابية 
عــبــر تأهــيــل قادتها.

03

مراحل تنفيذ البرنامج

التخطيط
0102030405

التنفيذالتواصلالتسجيلاإلعالن
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الــــــفــــــئــــــة 
المستهدفة

أساليب البرنامج

العاملـــون فـــي البرامـــج الشـــبابية
“ الـــقـــيـــادات الــشــبــابــيــة “

ساعة 
تدريبية 

35
ندوة وورشة 

تدريبية 

 2
 قراءات

موجهة 

بداية تنفيذ البرنامج

نهاية تنفيذ البرنامج

12

303010
ساعة 

استشارية
مهامتطبيق عملي

2021/02/16م

2021/04/06م
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تفاصيل اللقاءات 

الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــم

ــربــويــة ــت خـــصـــائـــص الـــنـــمـــو وتــطــبــيــقــاتــهــا ال

الـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــط الــــــــــــــتــــــــــــــربــــــــــــــوي

ـــة ــــ ــــوي ــربـــ ــــ ـــتـ الــــ الــــــــــمــــــــــواقــــــــــف  إدارة 

تـــــــــعـــــــــديـــــــــل ســـــــــــلـــــــــــوك الــــــمــــــتــــــربــــــيــــــن

الـــــتـــــربـــــويـــــة الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــات  إدارة 

الــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــويــــــــــــــم الــــــــــــــتــــــــــــــربــــــــــــــوي

ــة “ ــوعــ ــمــ ــســ نــــــــــدوة عـــــامـــــة “ مــــــــــادة مــ

د.فــــــــــــــــــؤاد مـــــــــــرداد

ــل ــ ــي ــ ــن ــ أ/رامـــــــــــــــــــي ال

أ/عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــنــان

أ/ صالح محمد الحوت

ــد جـــبـــريـــل ــ ــمــ ــ ــحــ ــ د.مــ

ــديــــق أ/أشــــــــــــــــرف صــ

ــر ــاصــ ــ ــن ــ أ/طـــــلـــــحـــــة ال

مـــشـــاركـــات مــتــنــوعــة

16 / 02 / 2021 م

22 / 02 / 2021 م

02 / 03 / 2021 م

16 / 03 / 2021 م

18 / 03 / 2021 م

23 / 03 / 2021 م

30 / 03 / 2021 م

06 / 04 / 2021 م

ــخ الــلــقــاء ــاريـ تـ ــدرب ــ ــمـ ــ اســــــــم الـ اســـــــــــــــــــــم الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء م

1

2

3

4

5

6

7

8
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 بعض من صور اللقاءات



شبابنا قمم30

إعالن البرنامج األساسي

برنامج القائد المؤثر
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بعض من إعالنات اللقاءات الفرعية
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البرامج واألنشطة

ــرابــع الــبــرنــامــج ال

مــــــــــيــــــــــديــــــــــا
بــــــــــــــــلــــــــــــــــس
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ــا بـــلـــس  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ مـ
البرنامج الرابع

إعالمية  شبابية  سياحية  رحلة 
ــارات  ــهــ إلكــــســــاب الـــشـــبـــاب مــ
اإلعالمية  المسارات  ومعرفة 
المهمة في صناعة المحتوى 
ــي. ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اإلعــــــــالمــــــــي االحـ

مقطع 
ممنتج

48
ساعات 

استشارية

 10
دورات 
تدريبية

جوالت 
سياحية

76

24 شـــــاب 7 أيـــــــــــام

نسبة 

اكتساب 
المعرفة

نسبة 

رضى 
المستفيد

عدد المستفيدون مـــــدة الـــبـــرنـــامـــج

69.4%96.6%
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 بعض من صور اللقاءات
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البرامج واألنشطة

البرنامـــج الخامـــس

كـــيـــف يـــكـــون 
الشاب قـمـة ؟
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كيف يكون الشاب قمة ؟
البرنامج الثالث 

محاور البرنامج

الـــــــــــــطـــــــــــــريـــــــــــــق 
ــة ــ ــمـ ــ ــقـ ــ إلـــــــــــــى الـ 04 قــــــــــــمــــــــــــم فــــــي 

واقــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــا          05

هــــــــــــل تــــســــعــــنــــا 
الــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــة ؟ 02 مــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــي 

الــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــة ؟                  لـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاذا 01
الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب ؟ 03

المستفيدون
عــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدون

“ 
ً
 وإناثا

ً
50 شخصفئة الشباب “ ذكورا

2021/02/18متاريخ تنفيذ البرنامج
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البرامج واألنشطة

البرنامج السادس
القيـادة بالقـيم 
للفرق الشبابية
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محاور البرنامج
مـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــوم 
الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة بــــــالــــــقــــــيــــــم

نـــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــات 
الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة بــــــالــــــقــــــيــــــم

01
03

مـــــــــــــــبـــــــــــــــادئ الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة 
بــــــــــالــــــــــقــــــــــيــــــــــم لـــــــــكـــــــــرامـــــــــر

نـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوذج عـــــــمـــــــلـــــــي 
لـــــــــلـــــــــقـــــــــيـــــــــادة بــــــالــــــقــــــيــــــم

02
04

30-2021/03/31متاريخ تنفيذ البرنامج

القيادة بالقيم للفرق الشبابية

“ 
ً
 وإناثا

ً
110 أشخاصفئة الشباب “ ذكورا

إعالن البرنامج 

المستفيدون
عـــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدون

البرنامج السابع  
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البرامج واألنشطة

ــابع ــج السـ البرنامـ

لــــــــــيــــــــــالــــــــــي 
الـــــــــــســـــــــــالم
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ليالي السالم
تناول البرنامج أهم المنطلقات النفسية والذاتية التي تعين الشاب 

وتغيير  النفس  فــي  اإليجابية  والسلوكيات  المفاهيم  بناء  على 

العادات السلبية واستغالل فرصة العشر األواخر من رمضان للتغير

المستفيدون
عـــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدون

“ 
ً
 وإناثا

ً
40 شخصفئة الشباب “ ذكورا

2021/05/03متاريخ تنفيذ البرنامج

البرنامج الثامن  
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البرامج واألنشطة

البرنامـــج الثامـــن

تـــــــأســـــــيـــــــس
وحدة التطوع
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تأسيس وحدة التطوع
البرنامج الرابع 

ــادات  ــيـ ــقـ ــود ودعــــــم الـ ــهـ ــجـ بــتــكــاتــف الـ

ــم بــحــمــد الـــلـــه االنـــتـــهـــاء  ــ ــحــكــيــمــة ت ال

مــــن تـــأســـيـــس وحــــــدة الـــتـــطـــوع وفـــق 

ــار الـــوطـــنـــي لــلــتــطــوع )إدامــــــة( ــمــعــي ال
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تهنئة وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية
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مخرجات الوحدة 
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البرنامج األول     

برنامج 10 × 10

البرامج الرقمية 
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برنامج 10 × 10

فكرة البرنامجالبرنامج األول  
نشر أسئلة هادفة على حسابات جمعية 

وانستغرام  تويتر  فــي  الشبابية  قمم 

ووضع جوائز مالية لكل فائز ويتم اختيار 

) 3 ( فــائــزيــن كــل يـــوم بــالــقــرعــة وذلــك 

مبارك رمضان  أيام خالل شهر   10 لمدة 

أهداف البرنامج
التعريــف بجمعيــة قمــم واســتقطاب عــدد 
أكبــر مــن المتابعيــن على حســابات الجمعية. 0102 ــي لــلــمــجــتــمــع ــوعــ ــ زيـــــــادة ال

مـــــن خـــــــالل الـــمـــســـابـــقـــات.

عدد المستفيدينالتاريخ

الموقع

30 شخص / فائز21 / 04 / 2021 م

حساب جمعية قمم الشبابية في تويتر وانستغرام
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إعالن البرنامج 
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البرامج الرقمية 

البرنامج الثاني     

الــــــــنــــــــشــــــــرات 
الـــتـــطـــويـــريـــة
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النشرات التطويرية

فكرة البرنامجالبرنامج األول  
ــورة  ــ ــ ــأث ــ ــر أقـــــــــــوال تـــحـــفـــيـــزيـــة ومــ ــشــ ــ ن

ــادفــــة مـــفـــيـــدة لــلــمــجــتــمــع  ــارات هــ ــ ــبـ ــ وعـ

الشبابية  قــمــم  جمعية  حــســابــات  عــلــى 

أهداف البرنامج
التعريــف بجمعيــة قمــم واســتقطاب عــدد 
أكبــر مــن المتابعيــن على حســابات الجمعية. 0102 ــي لــلــمــجــتــمــع  ــوعــ ــ زيـــــــادة ال

ــنـــشـــرات. ــذه الـ ــ ــالل هـ ــ مــــن خـ

عدد المستفيدينالفئة المستهدفة

الموقع

ما يزيد عن 1228 شخصجميع أفراد المجتمع

حساب جمعية قمم الشبابية في تويتر وانستغرام
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بعض من صور النشرات 
المرفوعة على الحسابات
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البرامج الرقمية 

البرنامج الثالث      

#خــلــك_بــخــيــر
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#خلك_بخير

فكرة البرنامجالبرنامج األول  
ــالل شــهــر  ــ ــات صـــحـــيـــة خــ ــلـــومـ ــعـ ــر مـ نـــشـ

ــــم نــشــر  ــت ــ ــيــــث ي ــارك حــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ رمـــــضـــــان الـ

ــة مــهــمــة ــومــ ــ ــل ــعــ فــــــي كــــــل يــــــــوم مــ

أهداف البرنامج
ــة قـــمـــم  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــــتــــــعــــــريــــــف بـ
ــاب عــــــــــدد أكــــــبــــــر مـــن  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــت ــ واســ
الجمعية. حــســابــات  على  المتابعين 

0102 زيــــــادة الـــوعـــي الــصــحــي ألفــــراد 
ــصــيــام  ــالل فـــتـــرة ال ــ الــمــجــتــمــع خـ
.

ً
 والــفــتــرات األخــــرى عــامــة

ً
خــاصــة

عدد المستفيدينالفئة المستهدفة

الموقع

ما يزيد عن 1228 شخصجميع أفراد المجتمع

حساب جمعية قمم الشبابية على تويتر
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جانب من صور البرنامج:
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فـــــــي 
أرقام 

١٠٥٠
المستفيدين 

٩
البرامج المنفذة

٨٦
درجة الحوكمة

85
الساعات التدريبية

٥
عدد الشراكات

99
الساعات االستشارية
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فـــــــي 
أرقام 

127
التطبيقات العملية

2
عدد اجتماعات 

الجمعية العمومية

١٥
البرامج المصممة حسب 

PMD PRO منهجية

٣٥
عدد الزيارات التي قامت 

بها إدارة الجمعية

١٢
عدد اجتماعات
مجلس اإلدارة 

٢١
عدد الزيارات الي 
استقبلتها إدارة 

الجمعية
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الشراكات
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ــور ــمــ ــ ــت ــ تـــــــوزيـــــــع ال

نفخر بشركائنا
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info@shababtops.com
ــك ــ ــ ــل ــ ــواصــ ــ ــ ــت ــ ــ نــــــســــــعــــــد ب

Shababtops

+966  53  45  78  798

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 1337


