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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

 عاقةل طفال ذوي ال وقنوات لمتابعة الكترونية إ تامنص أسم المبادرة 
 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -االجتماعي)طعام & مادي( -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

طفال ل تتضمن تصميم برامج تدريبية وخطط والمتابعة مع ا -بعدعن –عاقة ل لتدريب وتعليم ذوي االمبادرة  

  ،عاقةل ذوي ا

 عاقة مسبل ذوي االمهارات التي اكتسبها  املحافظة على استكمال البرامج التدريبية وضمانلى إتهدف 
 
 .قا

 (0555)دين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 .عاقةل طفال ذوي امستوى المهارات لدى ال رفع  -

 على المهارات المكتسبة ماملحافظة  -
 
 .سبقا

 .طفالهم في المنزل أالوالدين من متابعة تمكين  -

 .وتكييفها فيما بعد المعروضة من البرامج المكانقدر االستفادة  -

 .(المنزل )ساسية ل الطفل في بيئته اتدريب  -

 

 يوم 05 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال25555 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة لألوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 4141 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 5001104420 :الجوالرقم 
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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

 (خرينل ساعد نفسك وا)واستكرات مطبوعات  أسم المبادرة 
 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -االجتماعي)طعام & مادي( -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

  ،ماكن العامةل ثناء الشراء في األوضع مسافات بين العمالء المبادرة  

 .من فايروس كورونا المستجد الوقاية ضد العدوى لى إتهدف 

 (0555)دين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 .ماكن العامةل ستكرات في اوضع  -

 .(م1)وضع مسافات تقديرية  بين العمالء ضمان  -

 .ضد انتقال العدوى بين العمالءالوقاية  -

 

 يوم 05 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال25555 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة لألوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 1111 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 5001101120 :الجوالرقم 
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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

 سرة ووطنأوقاية حملة  أسم المبادرة 
 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -االجتماعي)طعام & مادي( -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

مساعدة و   ،عاقةل هالي ذوي ال للوقاية ضد فايروس كورونا المستجد عن طريق تقديم توعية وتثقيف المبادرة  

 .طفالهم على الطرق الصحيحة لغسل اليدين وتعقيمها بطرق سهلةأ

 .من فايروس كورونا المستجد الوقاية ضد العدوى لى إتهدف 

 (0555)دين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 .خوذة من وزارة الصحةأالوقاية الم إجراءاتعاقة وتوعيتهم عن طريق شرح ل اهالي ذوي أزيارة  -

 .(قفازات ،كمامات ،معقمات)دوات الوقاية أبتزويدهم  -

 .لكترونية توعوية للوقاية ضد الفايروسإمنشورات توزيع  -

دين عاقة طرق التعقيم وغسل اليل طفالهم ذوي اأهالي في تعليم ل لكترونية تساعد اإمنشورات توزيع  -

 .سهلةبطرق صحيحة و 

 يوم 50 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال515555 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة لألوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 5151 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 5001145510 :الجوالرقم 
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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

 ابداعاتكم شاركونا  أسم المبادرة 
 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -االجتماعي)طعام & مادي( -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

 . لكسر الملل فيديوهاتمقاطع و أصميم منشورات لكترونية تضمنت تإعبارة عن مسابقات المبادرة  

 .اقة للمجتمععل لى مشاركة ذوي اإتهدف 

 (0555)دين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 .و الصورةألفيديو الفكرة بصورة مبسطة عبر اتوصيل  -

 .شاركة وكسر الروتينطفالهم على المأهالي وتشجيع ال تحفيز  -

 .من املجتمع أخدمة املجتمع كونهم جزء اليتجز عاقة في ل مشاركة فئة ذوي اضمان  -

  .طرق للوقاية بصورة سهلة وواضحةابتكار  -

 يوم 05 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال25555 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة لألوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 4141 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 5001104420 :الجوالرقم 
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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

  طفالكمأطفالنا أ أسم المبادرة 
 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -االجتماعي)طعام & مادي( -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

 سر ذوي الدخل املحدود لذوي ل طفال ال  توفير ملفات ومستلزمات لمهارات ماقبل الكتابةعبارة عن المبادرة  

 .عاقةل ا

ل فترة طفال خالل توفير المستلزمات لذوي الدخل املحدود حتى يتسنى لهم استكمال التدريب مع الى إتهدف 

 .الحجر المنزلي

 لمستفيدي الجمعيةدين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 على المهارات ماقبل الكتابةالتدريب  -

 .االستمرارية في التدريب على المهارات السابقةضمان  -

 .هداف وتحقيقها بواسطة هذه الوسائل والمستلزماتال انجاز  -

-  

 يوم 51 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال84000 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة لألوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 5851 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 0111845550 :الجوالرقم 
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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

  أسم المبادرة 
 
  جلكم ل  معا

 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -)طعام & مادي(االجتماعي -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

ذوات المشاريع البسيطة ممن تم ايقافها هات مل كوبونات مسبقة الدفع يتم توزيعها على اعبارة عن المبادرة  

  .بناء على الظروف الراهنة

 .مهات في زيادة الدخلل مساعدة الى إتهدف 

 لمستفيدي الجمعيةدين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 .مهات لتوفير سبل حياة كريمةل دخل ازيادة  -

 .السابقة وعدم توقفهنن هفي تقديم ابداعاتهم عبر مشاريعاالستمرارية ضمان  -

 

 يوم 51 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال501111 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة لألوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 5151 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 1111145550 :الجوالرقم 
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 مبادرات مقترحه لتصدي الزمة كورونا

 

 بيانات المبادرة 

   التعلممنصة  أسم المبادرة 
 المساجد -الحرمين -التوعية والتثقيف -الخدمات -التقني -الصحي -االجتماعي)طعام & مادي( -التعليمي مجال العمل

 المبادرة وأهدافها وصف 

 

 من ذوي الدخلهل ل لكترونية لضمان تواصل الطفل واإجهزة ايباد تحمل منصة أعن تقديم عبارة المبادرة  

تحميل برامج التعلم المهمة وحفظ الوسائل لى إضافة ل با ،بعةثناء التدريب والمتاأ خصائياتل مع ااملحدود 

  .نشطة في الجهازلوا

 .خرى أخصائية من جهة ل هل وطفلهم وال ضمان استمرارية التواصل بين الطرفين الى إتهدف 

 لمستفيدي الجمعيةدين يعدد المستف الجمعيةاو لرفع مستوى  للمجتمع  عدد المستفيدين من المبادرة

 .(نجران) : المنطقة او المدينة مواقع تنفيذ المبادرة )المكان الجغرافي(

 مخرجات المبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 .عاقةل طفال ذوي ال ل جهزة ايبادأتوفير  -

 .هداف لكل طفلل قيق ااستكمال وتحفي االستمرارية ضمان  -

 حفظ  -
 
 .في كل وقت البرامج واالستفادة منها الحقا

 .نشطةللى الوسائل واإالوصول سهولة  -

 .والضياعمن التلف  نشطة والفيديوهاتعلى الاملحافظة  -

 .خصائيةل هل والطفل والمتابعة اليومية مع ال اتصال اضمان  -

 

 يوم 51 مدة تنفيذ المبادرة

 ريال511111 الميزانية المتوقعة

 جهة التمويل
المسؤولية  -المؤسسات المانحة –الهيئة العامة للوقاف  – وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 االجتماعية

 5151 :رقم الترخيص (عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ا) اسم الجمعية الجهة المنفذة

 )االسم ورقم الجوال( بيانات التواصل
 غادة بنت محمد ال مستنير :عاقةل جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي ارئيس 

 1111145550 :الجوالرقم 

 

 

 

 


