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كراسة مواصفات 
الرشيــــك المنفذ

لمبادرة التأهيل على برنامج

بناء عقل الطفل

إعـــــــــداد مؤسسة موارد التمزي 
لالستشارات التعليمية والرتبوية
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أواًًل التعريف بالمبادرة

الجهــة المالكــة للمبــادرة وصاحبــة الدعــم المــادي 
لهــا.

التدريــب  وحقائــب  لألدلــة  المعــد  الشــريك 
والتمكيــن الالزمــة للتأهيــل المؤسســي والتأهيــل 
المهنــي والتأهيــل الوالــدي والــذي ســيقوم بتدريب 

والمدربــات. للبرنامــج  اإلداري  الفريــق 

ــاألدوار  ــذي يقــوم ب ــادرة وال الشــريك المنفــذ للمب
ــا. ــوص عليه ــة المنص التنفيذي

الجهة المانحة:

الشريك االستشاري

الشريك المنفذ

التأهيل المؤسسي

التأهيل المهني

التأهيل الوالدي

التطبيق الوالدي

اإلداريــة  للكــوادر  االستشــاري  الشــريك  تأهيــل 
العاملــة بمنظمــة الشــريك المنفــذ علــى تطبيــق 

برنامــج بنــاء عقــل الطفــل.  

تأهيــل الشــريك االستشــاري للمدربــات الالتــي 
علــى  ويشــرفن  المشــاركات  األمهــات  ســيدربن 

الطفــل. عقــل  بنــاء  ألنشــطة  تطبيقــن 

علــى  المشــاركات  لألمهــات  المدربــات  تأهيــل 
تطبيــق أنشــطة بنــاء عقــل الطفــل.

تطبيــق كل أم مشــاركة 14 نشــاًطا مــن أنشــطة بناء 
ــل الطفل. عق

تعريفــــــات:
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فكرة المبادرة

تمكيــن 5 جهــات مهتمــة بالطفولــة مــن المســاهمة الفعالــة فــي مجــال البنــاء 
ــاركة  ــة مش ــام كل جه ــالل قي ــن خ ــنة، م ــى 12 س ــن 4 إل ــن س ــل م ــي للطف العقل

بــاألدوار التاليــة:

ترشــيح مشــرفتين عاملتيــن بالجهــة للتأهــل علــى إدارة البرنامــج واإلشــراف 	 
علــى مراحلــه المختلفــة.

اإلشراف على تأهيل 8 مدربات في مجال البناء العقلي للطفل.	 
اإلشــراف علــى تدريــب 800 أم علــى أدوات ممارســة البنــاء العقلي للطفل 	 

عــن طريــق المدربــات الالتــي تــم تأهيلهن.
اإلشــراف علــى تطبيــق كل أم لـــ 14 نشــاًطا يســتهدف كل منهــا تدعيــم أحــد 	 

المهــارات العقليــة لــدى طفلهــا المشــارك فــي البرنامــج.
اإلشــراف علــى تقويــم نتائــج تطبيــق األمهــات المشــاركات ألنشــطة البنــاء 	 

العقلــي للطفــل.

األعداد المستهدفة للمبادرة

5 جهات )شركاء منفذين(	 
40 مدربة )في كل جهة 8 مدربات(	 
4000 أم )في كل جهة 800 أم(	 
4000 طفل )في كل جهة 800 طفل(	 

النطاق الجغرافي للمبادرة

جميع مناطق المملكة العربية السعودية	 
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المستويات التأهيلية للمبادرة

تقــوم مبــادرة التأهيــل علــى برنامــج بنــاء عقــل الطفــل علــى 3 مســتويات 
للتأهيــل هــي:

التأهيل 
المؤسسي

التأهيل 
المهني

التأهيل 
الوالدي

123

التأهيل المؤسسي. 	

العاملــة بمنظمــة الشــريك  للكــوادر اإلداريــة  تأهيــل الشــريك االستشــاري 
المنفــذ علــى تطبيــق برنامــج بنــاء عقــل الطفل، مــن خــالل دورة تدريبية تســتهدف 
تدريــب مشــرفتين مــن كل جهــة مــن جهــات الشــركاء المنفذيــن علــى إدارة 

ــة. ــه المختلف ــى مراحل ــراف عل ــج واإلش البرنام

التأهيل المهني. 	

تأهيــل الشــريك االستشــاري 8 مدربــات بعــد التنســيق معهــن مــن كل جهــة مــن 
جهــات الشــركاء المنفذيــن، ليقمــن بعــد ذلــك بتدريــب األمهــات التابعــات للجهــة 

واإلشــراف علــى تطبيقــن ألنشــطة بنــاء عقــل الطفــل.

التأهيل الوالدي. 	

تأهيــل المدربــات لألمهــات المشــاركات علــى تطبيــق أنشــطة بنــاء عقــل 
الطفــل مــع أوالدهــن مــن خــالل دورة تدريبيــة تقدمهــا 8 مدربــات لـــ 800 أم مــن كل 

ــن. ــركاء المنفذي ــات الش ــن جه ــة م جه
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هيكل المبادرة

الرشيك
االستشاري

التقويم النهايئ
للمبادرة

التحسني والتطوير

الرشيك االستشاري

بناء املناهج التدريبية
بناء األدلة اإلجرائية للمبادرةملستويات التأهيل املختلفة التأسيس النظري للمبادرة

التأهيل املهني

الرشيك املنفذ ٥الرشيك املنفذ ٤الرشيك املنفذ ٣الرشيك املنفذ ٢الرشيك املنفذ ١التأهيل املؤسيس

٨ مدربات٨ مدربات٨ مدربات٨ مدربات٨ مدربات

٨٠٠ أم٨٠٠ أم٨٠٠ أم٨٠٠ أم٨٠٠ أمالتأهيل الوالدي

٨٠٠ طفل٨٠٠ طفل٨٠٠ طفل٨٠٠ طفل٨٠٠ طفلالتطبيق الوالدي

٨٠٠ تقرير٨٠٠ تقرير٨٠٠ تقرير٨٠٠ تقرير٨٠٠ تقريرتقويم التطبيق الوالدي

الرشيك االستشاري

الرشيك االستشاري - الرشيك املنفذ - املدربات

الرشيك
االستشاري

الرشيك
االستشاري

الرشيك
االستشاري
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عوائد
تطبيق المبادرة

المؤسســية . 1 الكــوادر  بنــاء 
المتخصصــة فــي مجــال البنــاء 

للطفــل. العقلــي 
ــات تأميــن الكــوادر . 	 امتــالك آلي

علــى  القــادرة  المؤسســية 
مــع  البرنامــج  تطبيــق  إعــادة 

والطــالب. األمهــات 

على 

الشريك 

المنفذ

البنــاء . 1 مهــارات  مــن  التمكيــن 
للطفــل. العقلــي 

امتالك أدوات التدريب والتأثير.. 	
مدربــات . 	 لتدريــب  التأهيــل 

المراحــل  فــي  أخريــات 
. لمســتقبلية ا

ــرة . 4 ــع األس ــل م ــذة تواص ــح ناف فت
للتأثيــر فيهــا بمــا يعــود إيجاًبــا 

علــى تربيــة الطفــل وتعليمــه.

على 

المدربات

التربيــة 1.  علــى  األم  مســاعدة 
العقليــة لطفلهــا مــن خــالل 

تلعيبيــة. أنشــطة 
مهــارات 	.  ذاتهــا  األم  إكســاب 

جديــدة.
أفــراد 	.  بيــن  التواصــل  زيــادة 

تلــك  خــالل  مــن  األســرة 
. نشــطة أل ا

ــة 4.  ــي العملي ــرة ف ــراك األس إش
التعليميــة.

على األم 

المشاركة

إكســاب 1.  فــي  المســاهمة 
الطفــل أهــم المهــارات العقليــة 

العمريــة. لمرحلتــه  المالئمــة 
مســاعدة الطفــل علــى تطبيــق 	. 

مــا تعلمــه مــن مهــارات عقليــة.
تمكيــن الطفــل مــن مشــاركة مــا 	. 

تعلمــه مــع مــن حولــه.
ــخصية 4.  ــاء ش ــي بن ــاهمة ف المس

الطالــب بشــكل متكامــل.

على 

الطفل 

المشارك
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مؤرشات التحققالدرجةتعريفاتمالمحاور

البنية 
المؤسسية

1
لدى المؤسسة هيكل تنظيمي 

واقعي ومكتمل.
نسخة من الهيكل10

الموارد 
البرشية

2
لدى المؤسسة 2 من الموظفين 
إلدارة المهام المطلوبة منهما 

بالمشروع.
10

وثيقة تكليف 
»الحقًا«

التخصصية

3
لدى المؤسسة عالقة بمجال 

الطفولة أو التنمية األسرية من 
خالل استراتيجيتها أو أنشطتها.

10
نسخة من 

االستراتيجية

4
تعريف مختصر بالمشاريع التي 

نفذتها الجهة والتي ترتبط 
بمجال التنمية األسرية.

تعريف بالمشاريع10

5
لدى المؤسسة قدرة على بناء 
التحالفات واستقطاب الشركاء.

10
تقرير التحالفات 

والشراكات

6
لدى المؤسسة وسائط إعالمية 

وانتشار إعالمي مميز.
روابط10

الخربات 
السابقة

7
عدد البرامج والمشاريع التي 

أشرفت الجهة على تخطيطها 
وتنفيذها وتقويمها

10
تقرير  مختصر 

بالبرامج السابقة

الرشاكات 
والعالقات

8
وجود عالقات سابقة بمدربات 
متخصصات في مجال التنمية 

األسرية.
10

قائمة أسماء 
مقترحة

9
وجود قاعدة بيانات لألمهات 

في محيط عمل الجهة.
تقرير مجمل10

10
القدرة على استقطاب 800 أم 

للمشاركة في البرنامج.
10

تصور عن خطة 
استقطاب 800 أم

100النتيجة

ثانًيا: المواصفات والمعايري المطلوبة 
في مؤسسة الرشيك المنفذ
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ثالًثا: األدوار والمهام

 

المسؤولاإلجراءاتالمرحلة

التهيئة للتنفيذ

اجتامع تأسيس وحدة بناء عقل الطفل يف مؤسسة الرشيك 
املنفذ وتوقيع وثيقة الربنامج )عن بعد(

الرشيك االستشاري / 
الرشيك املنفذ

تنفيذ دورة التأهيل املؤسيس )دورة تأهيل الفريق اإلداري 
مبؤسسة الرشيك املنفذ( )عن بعد(

الرشيك االستشاري

الرشيك االستشاريإرسال الدليل اإلجرايئ الخاص بالرشيك املنفذ

تأسيس قامئة باملدربات املستهدفات وتوقيع وثيقة الربنامج 
معهن )8 مدربات للتأهيل الوالدي(

الرشيك املنفذ

تحديد املواعيد املتاحة للدورات الثالث مع مدربات التأهيل 
الوالدي 

الرشيك املنفذ

الرشيك االستشاريترشيح مدريب التأهيل املهني )مدريب دورات إعداد املدربات(

تقديم الدورة األوىل من دورات التأهيل املهني )إعداد مدربة 
البناء العقيل( )عن بعد(

الرشيك االستشاري

تقديم الدورة الثانية من دورات التأهيل املهني )تعليم التفكري( 
)عن بعد(

الرشيك االستشاري

تقديم الدورة الثالثة من دورات التأهيل املهني )خصائص 
النمو( )عن بعد(

الرشيك االستشاري

تحصيل التغذية الراجعة بعد الدورات باستخدام مناذج التقييم 
وقياس الرضا

الرشيك االستشاري

الرشيك االستشاريإعداد تقارير الدورات وإصدار الشهادات

إرسال ملفات الحملة الرتويجية لربنامج األمهات للرشيك 
املنفذ

الرشيك االستشاري

اإلعالن عن برنامج األمهات من خالل الوسائل اإلعالمية 
املتفق عليها

الرشيك املنفذ

الرشيك املنفذتكوين قاعدة بيانات باألمهات املشاركات

الرشيك املنفذتنفيذ ورشة تعريفية بالربنامج لألمهات )عن بعد( 

تحديد املوعد املناسب لدورة األمهات باستخدام النامذج املعدة 
لذلك

الرشيك املنفذ

الرشيك املنفذتنفيذ دورة األمهات )عن بعد(
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المسؤولاإلجراءاتالمرحلة

التهيئة للتنفيذ

الرشيك االستشاريإرسال مناذج التقييم وقياس الرضا للرشيك املنفذ

الرشيك املنفذإرسال مناذج التقييم وقياس الرضا لألمهات بعد الدورة

تحصيل التغذية الراجعة بعد الدورة باستخدام مناذج التقييم 
وقياس الرضا

الرشيك املنفذ

الرشيك املنفذإعداد تقارير الدورة 

الرشيك االستشاريإصدار شهادات الدورة

تحديد األنشطة التي ستنفذها كل أم من خالل بوت التليجرام 
)عن بعد(

الرشيك االستشاري

متابعة املدربات كل أم يف تطبيق عدد 14 نشاطًا وتذليل 
العقبات أمامهن من خالل مجموعات التواصل )عن بعد(

الرشيك املنفذ

الرشيك االستشاريإرسال مناذج تقييم التأهيل الوالدي للرشيك املنفذ

الرشيك املنفذإرسال مناذج تقييم التأهيل الوالدي لألمهات

تحصيل التغذية الراجعة من كل أم بخصوص تقييم ابنها يف 
كل نشاط من خالل النامذج اإللكرتونية املعدة لذلك

الرشيك املنفذ

المراجعة 
والتقويم

تحليل عينة من نتائج األطفال املشاركني وإصدار تقارير لهم 
)5% من التقارير(

الرشيك االستشاري

تحليل باقي نتائج األطفال املشاركني وإصدار تقارير لهم
الرشيك املنفذ / 

املدربات

الرشيك االستشاريتصميم الجرافيك لتقارير األطفال

الرشيك املنفذإرسال التقرير الخاص بكل طفل لألم املشاركة

تحليل كافة النامذج وإصدار تقارير األداء للمدربات وملؤسسة 
الرشيك املنفذ

الرشيك االستشاري

تنفيذ اجتامع مع مؤسسة الرشيك املنفذ لعرض التقرير 
الخاص بوحدة البناء العقيل لديهم )عن بعد(

الجهة املانحة / 
الرشيك االستشاري / 

الرشيك املنفذ

الرشيك االستشاريإعداد التقرير الشامل للمبادرة وإصدار التوصيات

الرشيك االستشاريإخراج التقرير النهايئ للمبادرة
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أدوار الجمعية المشاركة )الرشيك المنفذ(
توفيــر عــدد ال يقــل عــن 	 مــن العامليــن بالمؤسســة لتأســيس وحــدة بنــاء 	 

عقــل الطفــل.
التعاقــد مــع 8 مدربــات ليتأهلــن خــالل مســار التأهيــل المهنــي ثــم يقدمــن 	 

دورات التأهيــل الوالــدي )تدريــب األمهــات( ويشــرفن علــى التطبيــق الوالــدي 
)تطبيــق األمهــات لألنشــطة مــع األطفــال(.

توفير قواعد بيانات لألمهات المرشحات للمشاركة.	 
االلتزام بوثيقة البرنامج وتوقيعها.	 
االلتــزام بحضــور جميــع الجلســات التدريبيــة وورش العمــل واالجتماعــات 	 

ــا. وغيره
االلتــزام بالتواصــل الفّعــال مــع مشــرفي الشــريك االستشــاري، وإمدادهــم 	 

بالمعلومــات المطلوبــة أواًل بــأول، والتعــاون الوثيــق معهــم.
ب عليهــا، ووفًقــا للدليــل اإلجرائــي 	  االلتــزام بتطبيــق اإلجــراءات الُمتــدرَّ

م بشــكٍل تفصيلــي دقيــق. الُمســلَّ
االلتزام بتطبيق مالحظات اإلشراف بشكل دقيق.	 
صــرف مكافــآت المشــرفتين التابعتيــن للجمعيــة خــالل مــدة تطبيــق البرنامج 	 

أشهر(  	(
صرف مكافآت المدربات الثماني خالل مدة تطبيق البرنامج )	 أشهر(	 

حقوق الجهة المشاركة )الرشيك المنفذ(
التدريب الذي يمكن فريق العمل بالجهة من إدارة البرنامج بشكل ناجح.	 
وكوادرهــا، 	  المشــاركة  للجهــة  والمهنــي  اإلداري  األداء  علــى  اإلشــراف 

لهــم. التأهيلــي  والتوجيــه 
وجــود قنــوات تواصــل مفتوحــة بشــكل مســتمر مــع الشــريك االستشــاري 	 

لتقديــم االستشــارات اإلداريــة والفنيــة عنــد الحاجــة.
التقويــم التطويــري لــألداء التطبيقــي للجهــة، وتقديــم تقريــر ختامــي 	 

يســاعد علــى التطويــر والتحســين.
للمدربــات 	  وشــهادات  للجهــة،  تقديــر  ودرع  واعتمــاد  شــكر  شــهادات 

واألمهــات المتميــزات معتمــدة مــن المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي 
والتقنــي.

إمداد الشريك المنفذ بالدعم المالي المقرر لتطبيق المبادرة.	 
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مواصفات فريق العمل لدى الرشيك المنفذ:

العددمسمى الوظيفة
أقل مؤهل 

للقبول
الخربات الالزمة

بكالوريوس2مشرف المبادرة

- الخبرة في إدارة 
المشاريع.

- الخبرة الميدانية 
في البرامج 

التدريبية.

النماذج والوثائق المطلوب تقديمها من الرشيك المنفذ عند 
التقدم للمشاركة:

الهيكل التنظيمي 
للجهة

تقرير التحالفات 
والشراكات

قائمة أسماء 
مقترحة لمدربات 

التنمية األسرية

نسخة من 
االستراتيجية

روابط الحضور 
اإلعالمي

تقرير مجمل عن 
قاعدة بيانات 

األمهات في محيط 
عمل الجهة

التعريف المختصر 
بمشاريع التنمية 

األسرية لدى الجهة 

تقرير مختصر بالبرامج 
السابقة للجهة

تصور عن خطة 
استقطاب 800 أم 

للمشاركة في 
البرنامج
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رابًعا: فرتة المبادة

تستمر المبادرة لمدة )أربعة أشهر(

مــن شــهر ينايــر 2023 م إلــى شــهر أبريــل 
2023 م

Kingdom of Saudi Arabia, Abha, King Fahad Road

Mobile: 0533793366

Email: mawarid.sa@gmail.com

خامًسا: بيانات التواصل

بيانات تواصل الشريك االستشاري )موارد التميز(:
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كراسة مواصفات 
الرشيــــك المنفذ

لمبادرة التأهيل على برنامج

بناء عقل الطفل

إعـــــــــداد مؤسسة موارد التمزي 
لالستشارات التعليمية والرتبوية


