
الّتأهيل للقيادة المجتمعّية
في قضايا الم�أة واألسرة

ال�ؤية
الّ��ادة في توعية طالبات المنح الّتعليمّية من غير 

الّناطقات بالعر�ّية بالقضايا المعاصرة للم�أة واألسرة.

الرسالة
االرتقاء بطالبات المنح لنشر الوعي المجتمعّي في 

قضايا الم�أة واألسرة و�نمية مها�ا�ها اإلدا�ّ�ة 
وتحقيقها للجودة في إدارة المشا��ع.

أهداف البرنامج
١. نشر الوعي المجتمعي في قضايا الم�أة واألسرة.

٢. �نمية المها�ات اإلدا�ّ�ة.
٣. الّتد��ب في مجال الجودة وإدارة المشا��ع.

٤. الّتوعية بدور اإلعالم الجديد في قضايا الم�أة المعاصرة.
٥. الّتأ�ير اإليجابّي في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول قضايا  الم�أة واألسرة.

ممّي�ات
البرنامج

جودة المخرجات و 
المعارف والمها�ات 
المقّدمة للّطالبات.

استقطاب أفضل 
المدر�ين في 

مجاالتهم

تأهيل المتدربة أن 
تصبح مدربة في 
الدفع الالحقة.

الّتد��ب على أيدي مختّصين 
في إعداد الخطط للمشا��ع 

ود�اسة الجدوى المالّية.

تفّرد البرنامج بالّتأهيل العالي  
في مجال قضايا الم�أة 

    واألسرة بنظرة إسالمّية 
شرعّية.

االستفادة من الب�امج األخرى  
المشابهة من حيث آلّيات 
التعليم  وأساليب التد��ب.

المرحلة األولى

تمت المشاركة
من قبل

٣٠ طالبة 
من ٢٤ دولة

٢٦-٢-١٤٣٦ هـ٢٤-١١-١٤٣٥ هـ مكة المكرمة

تا��خ بداية
البرنامج

عدد الخ��جاتالجهة المنفذةالداعمون

٢٣

تا��خ نهاية
البرنامج

مكان
البرنامج

المرحلة الثانية

المشاركون في
البرنامج

تمت المشاركة
من قبل

١٥ طالبة 
من ١٤دولة

٢٦-٢-١٤٣٨ هـ١-٨-١٤٣٧ هـ مكة المكرمة

تا��خ بداية
البرنامج

الداعمونالجهة المنفذةالداعمون

تا��خ نهاية
البرنامج

مكان
البرنامج الفترة الزمنية

للبرنامج

برنامج
سفيرة التد��بي

مـدة �نفيذ البرنامج

 ٨
 ٨
 ٨

 ٤
 ٨

 ٤
 ٤
 ٤

الّتأصيل الّشرعّي لقضايا الم�أة (حقوق وواجبات)
شبهات وردود في قضايا الم�أة واألسرة

المستجّدات العالمّية في قضايا الم�أة واألسرة

المها�ات القيادّية وإدارة الجودة 
إدارة المشا��ع الخي�ّ�ة ود�اسة الجدوى 

فّن مهارةاإللقاء 
�نمية مها�ات االّتصال الفّعال في الحوار 
مباد�ات قضايا الم�أة في اإلعالم الجديد 

الّشرعّي
٢٤ ساعة

القيادّي
١٢ ساعة

المهارّي
١٢ ساعة

المسار المادة     ساعات    

مش�وع إعداد د�اسة مش�وع وعرضه    12 ساعة   

مسـا�ات
البرنامج

المســار
الشرعي

المســار
القيــادي

المســار
المهــاري

ش�وط القبول
في البرنامج:

١. أن تكون المتدّربة من طالبات المنح الّتعليمّية 
    من غير الّناطقات بالعر�ّية. 

٢. أن تقدم موافقة من ولّي أمرها.
٣. أن تجتاز المقابلة الّشخصّية. 

متطّلبات اجتياز
البرنامج:

االلت�ام بتقديم ما يطلب أ�ناء البرنامج

الحضور المنتظم وال ي��د الغياب عن ١٠ ٪

الحصول على الدرجة المطلوبة الجتياز البرنامج

طلبات برنامج سفيرة

متطّلبات االلتحاق بالبرنامج

تعبئة
استمارة

الّسيرة
الّذا�ّية

بطاقة
الهوية

المقابلة
الشخصية الشهادات التوصيات

المرجعية

اللوائح واألنظمة في
برنامج سفيرة

واجبات
الملتحقات
بالبرنامج

االلت�ام والتقّيد 
بأنظمة الجهة 

االلت�ام بمواعيد المنّفذة
الّتد��ب المقّ�رة

احت�ام موّظفات  
ومدّربات الجهة 

المنّفذة
االلت�ام بالّزّي 

الّشرعّي

المحافظة على 
ممتلكات المركز 

المحافظة على ومقتنيا�ه
الّسلوكّيات واآلداب 

العاّمة بالمركز

الدخول الختبار 
تق�يمّي في آخر 

الّدو�ات

حصولها على
تق�يم عاّم في 
البرنامج ال يقّل

عن 60 %.

إعداد مش�وع
الّتخّ�ج وعرضه

حقوق
الملتحقات
بالبرنامج

تقديم أفضل 
الخدمات الّتد���ّية توّفر القاعات 

الّتد���ّية المالئمة 
للمتدّربات

بناء عالقات طّ�بة
مع المتدّربات

توفير وجبة طعام 
للمتدّربات وأطفال 

الحضانة

تجهيز
المستلزمات 

الّتنظيمّية
للمتدّربات

توفير حضانة
و �وضة أطفال
ألبناء المتدّربات

استالم مكافأة 
قيمتها

١٠٠٠ ��ال في
نهاية البرنامج
خاّص بطالبات

المنح

إعداد
استبانات لقياس 

مدى رضا 
المستفيد�ن

الحصول على
شهادة موّثقة

من مركز إسعادد 
وعليها شعار

الّداعم

توفير مدّربات
ذات كفاءة

وخبرة
توفير مواصالت 

لحضور الّدورة

الجهة التنفيذية
لبرنامج سفيرة

خطوات �نفيذ
برنامج سفيرة

 اإلعالن
عن البرنامج

استقبال
الطلبات

 المقابلة
الشخصية

الترشيح

 إعالن
النتائـج

الت�امات الجهة المنفذه للبرنامج :
١- اختيار المكان المناسب .

٢- اختيار المدر�ين المؤهلين األكفاء .
٣- اختيار ف��ق العمل الوظيفي.

٤- تحضير نماذج البرنامج .

٥- توفير ال�يئة المناسبة .
٦- ضمان العنصر النسائي .

٧- تقويم أداء المتدربات بدقة و موضوعية .
٨- تط�يق البرنامج دون إضافة أو تعد�ل .

٩- نسبة مركز إسعاد من البرنامج ٢٠ ٪ ( كحد أدنى ) .

األهداف االست�ا�يجية لمسا�ات البرنامج
 المســار الشرعي

المســار القيـادي

المســار المهـاري

نشر الوعي
المجتمعي
في قضايا

الم�أة
و األسرة

التأصيل الشرعي
لقضايا الم�أة

(حقوق و واجبات)

إدارة المشا��ع الخي��ة
و د�اسة الجدوى

المها�ات القيادية
و إدارة الجودة

مبادا�ات 
قضايا الم�أة 

في اإلعالم الجديد

شبهات و ردود في
قضايا الم�أة و األسرة

المستجدات 
العالمية في قضايا

الم�أة واألسرة

تصحيح المفاهيم الخاطئة
حول قضايا الم�أة و األسرة

و الرد على الشبهات

رفع الوعي في
قضايا الم�أة و األسرة

مها�ات بناء و إدارة المش�وعات 
الخي��ة و إعداد د�اسات الجدوى

 اإلقتصادية

توضيح مفاهيم القيادة و اكساب 
المشاركات مها�ا�ها 

التع��ف بأساسيات و استخدامات
 اإلعالم الجديد المتعلقة بقضايا الم�أة 

٨ ساعات

٨ ساعات

٨ ساعات

٨ ساعات

٨ ساعات

٨ ساعات

ال�ثقيف الشرعي في حقوق
الم�أة و واجبا�ها 

الهدف 
عدد عنوان الدورةاإلست�ا�يجي

الهدف العام من الدورةالساعات

الهدف 
عدد عنوان الدورةاإلست�ا�يجي

الهدف العام من الدورةالساعات

الهدف 
عدد عنوان الدورةاإلست�ا�يجي

الهدف العام من الدورةالساعات

• �نمية
  المها�ات 

  اإلدا��ة
• ال�ثقيف في
مجال الجودة 

وإدارة المشا��ع

التأ�ير اإليجابي
في تصحيح 

المفاهيم
الخاطئة حول
قضايا الم�أة

و األسرة

التوعية بدور اإلعالم
الجديد في قضايا
الم�أة المعاصرة

فـن مهارة 
اإللقـــاء

�نمية مها�ات 
اإلتصال الفعـال

في الحــوار

تأهيل المشاركات للقدرة على اإللقاء
الفعال و كيفية اإلستعداد له .

اكساب المتدربة المهارة في الحوار
و التواصل الفعال مع األخ��ن

٨ ساعات

٨ ساعات

من هو الداعم؟
مدة تط�يق
الـبرنامـج:

المانح أو الممّول للبرنامج سواء كان فردًا أو مؤّسسة 
أو مجموعة من الّشركات المانحة. و ال مانع أن يكون 

التمو�ل المالي بشكل جزئي أو يغطي 
تكلفة البرنامج بشكل كامل .

تقديم برنامج تع��فّي عن الجهة الّداعمة ونشاطا�ها 
وإنجا�ا�ها في القطاع الخيرّي في بداية البرنامج الّتد��بّي .

تقديم تق��ر شامل عن إنجا�ات البرنامج بعد مّدة ال �تجاوز 
شه�ًا من تا��خ ا�تهاء �نفيذ البرنامج. إضافة إلى المتابعة 

الّدو�ّ�ة.

طباعة شعار الّداعم بشكل با�ز على الحقائب الّتعليمّية و 
شهادات المتدّربات.

ذكر نبذه  مختصرة عن الداعم في موقع البرنامج  
االلكت�وني إضافه إلى وضع �ابط مباشر يقود الى صفحة 

الداعم .

استضافه ممثل الداعم في �وم تخ��� دفعه المتدربات 
بعد ا�مامهم للبرنامج بنجاح. 

الت�امات سفيرة ا�جاه الداعم

شهور٦
إجمالي عدد

الساعات

٦٠

الداعمون لبرنامج سفيرة

المشاركون في
تطو�ر البرنامج:

المشاركون

م�احل تطو�ر برنامج سفيرة
إن تطو�ر برنامج سفيرة قد تم من خالل التعاقد مع �يت الخبرة 

في الجودة و التطو�ر في جامعة أم القرى و مركز إسعاد 
لالستشا�ات التربوية والتعليمية بمكة المكرمة بدعم من 

مؤسسة ال�اجحي الخي��ة

معھد البحوث و الدراسات اإلستشاریة
Institute of Consulting Research and Studies

المرحلة األولى:
مرحلة النمذجه و مخرجا�ها

المرحلة الثانية:
مرحلة النشر و التسو�ق و مخرجا�ه 

تصميم 
شعار للبرنامج

تطو�ر �ؤية 
و رسالة و اهداف 

البرنامج

المقارنة 
المرجعية

تطو�ر اختيار 
الطالبات و المدربات 
و المحتوى المعرفي

إعداد د�اسة 
جدوى للبرنامج

تطو�ر 
هيكلة البرنامج

تطو�ر الوسائل 
و األدوات

١٤٣٦/٨/٢٠ هـ  

١٤٣٦/١١/٢٠ هـ  

٢٠ /١٤٣٧/١٢ هـ٦ /١٤٣٧/٣ هـ 

إعداد الالئحة 
التنظيمية للبرنامج

إعداد و طباعة دليل 
الطالبة و الداعم 
و الجهة المنفذة

إضافة الحقائب 
التد���ية و نماذج 

usb البرنامج في ذاكرة

التع��ف
برنامج سفيرة

هو برنامج معرفّي تأهيلّي تد��بّي 
يستهدف الّنخبة المتمّيزة من طالبات 

المنح الّتعليمّية من غير الّناطقات 
بالعر�ّية.



الّتأهيل للقيادة المجتمعّية
في قضايا الم�أة واألسرة


