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 موقع ناجيمشروع 

 غير ربحي

 

 :هدفال

مآسي المتولدة من إساءات للمقاومة توفير بيئة تربوية تأهيالً ل خالل خمس سنوات منح مائة أسرة

 ها.أو إهمالالطفولة 

 :المطلوب المال رأس

 دوالر أمريكي. 10000

 المشروع: اتمسوغ

بيئة راكمة تشير بوضوح ألثر الفي العقود الثالثة الماضية أدلة مت طبيةال العلمية األبحاثأثبتت 

على أوضاعهم الصحية واالجتماعية حتى بعد مرور  هم األولىفي سنواتالتي ينشأ فيها األطفال 

 هذه المرحلة. تجاوزهم لمسين عاماً من خ

 :شروع موقع ناجييسعى م

http://naji-survivor.strikingly.com/ 

باتجاه يقلل من  هاأطفالتكييف بيئة على قادرة /قادراً  أسرة ليكونمائة إلى تأهيل أب/ أم واحد في 

ؤالء األطفال يمهد الطريق لهو، ا إلساءات الطفولة أو إهمالهص تعرضهم لآلثار المدمرة فر

ثار الصحية . سيتم توضيح اآلالتهم المستقبليةئإليقاف توارث أجواء اإلساءات واإلهمال في عا

 من هذا المستند. الحقواالجتماعية بالتفصيل في مكان 

 المشروع: فيذتن على القائم

 اثنابلغ أكبرهم ولدان وبنتان ي: أطفال ةمن العمر له أربع نواألربعي انيةمم الموقع أب في الثمص

بادئ الموضحة من خالل الم تنشئتهمن خمس سنوات. رافق أطفاله في رحلة أصغرهعشرة سنة و
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قديم البرنامج ومتابعة نتائجه طوال مدة تنفيذ المشروع اعتماداً على وسيقوم بتفي ثنايا الموقع 

 عشر سنوات. . تلك الخبرة التي امتدت طوالكمدرب للبالغينخبرته 

 العمل: آلية

 من خالل الترويج له عبر المحاضرات وورش رنامجين باالنضمام للبسيتم استقطاب المهتم

لها  باء واألمهات جمهور اآل دعوةقاعات تدريبية يتم ميدانياً في ي سيقوم بها المدرب العمل الت

. يتم احتساب من خالل قنوات التواصل المتوفرة عبر الموقع بيانات المتدربينثم توثيق مجاناً 

 هذه  تقلالأالمتدرب كعضو منذ اللحظة التي يسجل فيها بياناته وحتى نهاية مدة المشروع على 

حتاجونه المتدربين شخصياً أو جماعياً للتزود بما ي لتواصل معيتم خاللها ا ثالث سنواتالمدة عن 

 ً  حل البرنامج.فيذ مرا في تنمن دعم للمضي قدما

 البرنامج: مراحل

ا مجموعه مبع خطوات )ثالث مراحل كبرى تضم كل واحدة منها سبيمر البرنامج التدريبي 

مورس فذ المشروع استناداً لما اعتمده مركز ة( تم ترجمتها من قبل منإحدى وعشرون خطو

نفذ مل هذا المركز صرح لبالغين الناجين من إساءات الطفولة.خصص في مساعدة االمت األمريكي

 بالشكل الذي يمكن أن ساهمبال مقابل  بترجمتها للغة العربية وشجعه على استخدامها المشروع 

 ضمن ملحقات هذا المستند.المركز  وردت منرسالة تظهر ما ك  في مساعدة الغير

 ج:رنامالب حدود

أي من الحقلين الطبي أو االجتماعي )كما تظهره سيرته صاص منفذ المشروع في نظراً لعدم اخت

 عام وتطبيقيمن تقديم البرنامج هو توفير وعي معرفي ( فأن الهدف األساسي الذاتية المرفقة

دون التدخل في الخالية من اإلساءة أو اإلهمال  سوية في التعامل مع بيئة التربية بالممارسات ال

تستوجب وجود أصحاب اختصاص من الحقلين المذكورين.  قد التيالحاالت الخاصة بالمتدربين 

ً هات اختصاص لتعزيز البرنامج طبياً يمكن التنسيق خالل مدة البرنامج مع ج إذا تهيأت  واجتماعيا

 .مستبعدة من ميزانيته الرسمية تكون تبعات تنفيذهامناسبة لتوفير ذلك على أن  موارد
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 أقرب: نظرة

 أو مهملة: ةمسيئي بيئة ف أطفالة ولدة من تنشأهذه بعض المخاطر المت

 

ة وأخرى أكبر ة في المملكة العربية السعوديية فقد أجريت دراسة ميدانيومن الناحية اإلحصائ 

اإلساءة واإلهمال  لبيئةمل العشرة المكونة تحدة األمريكية الستقصاء العوامنها في الواليات الم

 وهي:

 

 الدراسة كما يلي: عينيةوالذي ثبت منه أن انتشار هذه العوامل في 
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 البرنامج: يقتطب

تسجل فيه الممارسات الناجحة التي تم استقاؤها من البرنامج سيتم عمل ملف خاص لكل متدرب 

ين في الحقلين مساهمتها في تحسين بيئة األطفال المستهدفين. هذه البيانات ستساعد المهتم وكيفية

 إلثراء من تأثير هذا المشروع.صائية لاالستقالطبي واالجتماعي على القيام بالمزيد من الدراسات 

 لمشروع: الزمنية خطةال

من  سبتمبرر حتى واالستمرا 2019يو يمكن تقديم المحاضرات االستقطابية مع بداية شهر يول

 .2024أكتوبر وحتى  2019من أكتوبر  يبيج التدرنفس العام ثم البدء في البرنام
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 المالحق:

 إيميل مركز مورس األمريكي:

 

 

 المشروع: منفذل ذاتيةال السيرة

 صناعيمهندس  – فهد محمد القحطاني

منذ أكثر من عشرين عاماً، بدأ شغفي بتطوير اآلخرين من خالل دروس التقوية المجانية 

لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء التي كنت أقدمها لزمالئي عندما أستضيفهم عندي في 

الشخصي أعاله هو المحفز الرئيسي لهذه المسيرة البيت. كان التنوير كما يظهر في شعاري 

ولعل هذا يفسر التحاقي بدراسة الهندسة الصناعية الحقاً الرتباطها العضوي بالتحسين 

المستمر. لقد قدمت أكثر من خمسمائة ساعة تدريبية خالل السنوات الخمس الماضية ولدي 

  طموح لتحقيق رقم مليوني في يوم ما. 

   عمالء مميزون

    ا يلي بعض العمالء المميزين الذين سبق لي شرف التعامل معهم:فيم

 مجموعة من مصانع سابك 

والتي بلغت أكثر من   2018-2016تم تقديم مجموعة من الدورات اإلدارية وتكرارها بين 

 ثالثين دورة. فيما يلي بعض العناوين: 
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• Innovation Leadership for Driving Results.  

• Effective Planning, Organizing and Control.  

• Advanced Strategic Planning.  

• Motivating Your Workforce.  

• Effective Personal Leadership.  

• Effective Planning Skills.  

• Goal Setting, Planning & Decision Making.  

• Communication in the Workplace: Strategies for Success.  

• Critical Thinking Skills.  

  

   

 مصنع مستلزمات األطفال والمصنوعات الحديدة   

في بالمدينة الصناعية الثانية   2016تم تنفيذ هذا المشروع في عام 

 بالدمام وشمل: 

 تشخيص الميول المهنية للموظفين السعوديين   •

 مراجعة وصفهم الوظيفي   •

   تطوير أداءهم المهني •

   

 مصنع حليب السعودية 

 وتنسيق)سدافكو السعودية( بمبادرة من شركة حليب  2011تم تنفيذ هذا البرنامج في عام 

سية يحتاجون لها مع وزارة العمل لتدريب عدد من خريجي الثانوية العامة على مهارات رئي



10من  7الصفحة   
 

للنجاح في سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص. كنت أحد المدربين المقدمين لهذا 

البرنامج الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع بواقع خمس ساعات يومية لكل مجموعة. وقد دربت 

نهاية البرنامج. قدمت الجهة المنظمة  مسائية( حتىصباحية واألخرى  واحدة)مجموعتين 

سات للمتدربين وتركت المجال للمدربين لتحضير العروض التقديمية وورش العمل. كرا

   وفيما يلي المواضيع التي قمت بتدريب المشاركين عليها: 

بتقديمها وتصميم الجزء الخاص بإدارة  قمت :ومراقبتهإدارة تخطيط اإلنتاج  •

    المنظمينالمستودعات بناء على طلب 

    الصحة والسالمة المهنية  •

   أخالقيات المهنة •

   المهارات البيعية  •

    مهارات التسويق الفعال  •

   خدمة العمالء  •

   االنتماء الوظيفي •

   وتقديمهابتصميم المادة بالكامل  قمت :للمبتدئيناللغة اإلنجليزية  •

    

   

 مستشفى الدكتور سليمان فقيه 

سليمان فقيه بالتعاون مع مدرب تم التجاوب مع ضغط جدول أعمال موظفي مستشفى د. 

زميل وإدارة التدريب في المستشفى لتصميم برنامج تدريبي يمتد ألسبوعين بواقع ساعة 

تدريب ثالث مجموعات من قسمي االستقبال  تم)مجموعة واحدة فقط في اليوم لكل 

عبارة عن معلومات سريعة وفعالة في مهارات تطور األداء  البشرية( كانتوالموارد 

هني كإدارة الوقت وبناء فريق العمل والتعامل مع شكاوى العمالء وغيرها. بعد انتهاء الم

األسبوعين تم جدولة جلسة توجيه شخصية مع جميع المشاركين كل على حدة واتسعت 

   لتشمل فرص تطوير الجوانب المهنية والشخصية لدى كل منهم
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 مجموعة التميمي القابضة 

  

تقديم دورة بعنوان " االستثمار في الجودة والسالمة المهنية" لمدة ثالثة أيام لمدراء تم 

   إدارات ضمن مجموعة 

التميمي التجارية قدموا من جده والرياض والمنطقة الشرقية. في اليوم الثالث طلب من كل 

ئه. تم تعريف من الدورة تهيأة لتقديمه الحقاً لرؤسا استفادةمشارك تقديم عرض يشرح فيه ما 

   المشاركين بمفهومي: تكلفة الجودة وورقة حساب تكاليف السالمة.

  

 مكتبة جرير 

تم تقديم دورة بعنوان " مهارات الذكاء العاطفي" لمدة يومين لمدراء فروع مكتبة 

    جرير بالمنطقة الغربية.
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 الملتقى اإلداري القيادي الصيفي 

  

لعاطفي لمدة يوم واحد لقرابة خمسين مشاركاً ضمن الملتقى تم تقديم مهارات الذكاء ا

    اإلداري الصيفي الذي يعقد سنويا في مدينة الطائف.

  

    

 محاضرات متفرقة 

قمت بتقديم عدة محاضرات توعوية عن "النجاح في الحياة ومهارات تحقيق األحالم" في 

مكة  ومؤسسةمحاضرتان  :للبناتالحكمة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية دار 

    ابن سينا الطبية وأكاديمية دلة للعمل التطوعي. وكليةمحاضرتان  :المكرمة الخيرية
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 شركة رابغ العربية للكهرباء والمياه 

تم تقديم برنامج تدريبي عملي ألساسيات برنامج "إكسل" لعدد من الموظفين والمشرفين 

بواقع ساعتين كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع. وقد كان شرط الحصول على شهادة إتمام 

الدورة تقديم مشروع يستخدم فيه المشارك جميع المهارات األساسية التي تعلمها خالل 

    مشاركته فيها.

     

 

        

 


