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 امللحق األول: الجهات املختصة واملهتمة بتقديم برامج وأنشطة للشباب في اململكة العربية السعودية:
 

 

 

  

 حكومي قطاع نوع الجهة السعودية أرامكو  اسم الجهة

 الظهران املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والكيميائيات الطاقة للجهةالنشاط الرئيس  الناصر حسن أمين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.saudiaramco.com/ar/home.html 

 webmaster2@aramco.com اإللك  وني للجهة الب يد 138720115 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 138738190 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    تبيانا توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال السعود  الشباب تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي ال الرئيساملج أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 ملنطقة العامة األمانة اسم الجهة

 الجوف

 يحكوم قطاع نوع الجهة

 سكاكا املدينة الجوف منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 متنوعة وفعاليات عامة خدمات النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.amanataljouf.net 

 info@amanataljouf.gov.sa اإللك  وني للجهة الب يد 016241633 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 0161492 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ال   تن  ها الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية

 بيانات توجد   
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 حكومي قطاع نوع الجهة ا جتماعية التنمية بنك اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عبدالرحمن بن عبدهللا

 النملة

 خريجين - للتدريس الخريجين النشاط الرئيس للجهة

 لصحيةا التخصصات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.scsb.gov.sa 

 scsb.gov.sa@035 اإللك  وني للجهة الب يد 920008002 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 114346629 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الحسنة القروض ا قتصاد  املجال ا جتماعية القروض برنامج

 الخريجي ل ئة الصغي ة للمشاريي دعم وهو  الخريجين برنامج

 للتدريس الجاهزين والخريجين التمريض معاهد

http://www.scsb.gov.sa/portal/Page/26 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشا

 بيانات توجد   
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 عبدالعزيز  امللك مركز  اسم الجهة

 ادارة - الوطن  للحوار 

 الشبابية الب امج

 حكومي قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ومبادرات برامج يس للجهةالنشاط الرئ املرمش سليمان مشاري 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://www.kacnd.org/Youth/Index 

 Youth@kacnd.org اإللك  وني للجهة الب يد 112665777 الهاتف

 509353772 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 سنة 18 إلى 13 ن

 سنة 23 إلى 19 من, 

 سنة 30 إلى 24 من, 

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الى الشباب افكار  لتحويل تخصصية عمل ورش:  تمكين مشروع

 .مجتمعية مبادرات

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 من نظرائهم مي السعوديين الشباب يجمي لقاء:  س ي   عمشرو 

 .ا خر اح  ام على للتشجيي املختل ة الجنسيات

 والتطرف التعصب ونب  الوطنية الوحدة لتعزيز  تالحم

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 بيئة في آرائهم عن التعبي   على الشباب لتشجيي شبابية حوارات

 .حوارية

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال الشباب لدى العليا ا خالقية القيم لنشر  مركزة اعالمية حمالت

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  الثقة

 التح يز

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 للتعليم العامة اإلدارة
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 حكومي قطاع نوع الجهة  للرياضة العامة الهيئة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 رياضة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.gpyw.gov.sa/ 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114018888 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 114057126 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

الشدددددددددددددبدداب ال    جنس فئددة بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال للتطوع، العاملي يوم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال الثاني اإلبداعي الشباب ملتقى

: الرياضية للهيئة التابعة الشبابية للنشاطات العامة اإلدارة

 وغي ها ا حساء في امل توح الشبابي برنامج تنظيم

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13سن ) أبرز ثالثة احتياجات للشباب في

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بمنطقة العامة األمانة اسم الجهة

 القصيم

 حكومي قطاع نوع الجهة

 بريدة املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ر العاماملدي

 متنوعة وفعاليات عامة خدمات النشاط الرئيس للجهة األحمد أحمد صالح

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://www.qassim.gov.sa 

 ameenoffice@qassim.gov.sa اإللك  وني للجهة الب يد 163265000 الهاتف

 163251572 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

باب ال   عمر فئة الشددد

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املتنقلة املطاعم مشاريي في الشباب ملبادرات دعم

 أبرز مشار 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس يي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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}  الشباب لتطوير  هدف اسم الجهة

 { طيبة بجامعة خب ة بيت

 حكومي قطاع نوع الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتطوعية تطويرية مشاريع صناعة النشاط الرئيس للجهة حمزي  محمد هادي أحمد

 املدينة وفتيات لشباب ريادية

 نورةامل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 target.y.d@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 568843313 الهاتف

 568843313 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 سينالجن كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مبادرة 1٢ على يحتو   مشروع}  ٢ و 1 أفكارك ترجم روافد

 املدينة ملجتمي طيبة جامعة وطالبات طالب من مقدمة مجتمعية

 {. املنورة

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 ا عمال ريادة في وفتيات شباب طوير وت تكوين مشروع::  ريادة

 .املنورة املدينة في املجتمعية ا عمال ريادة ثقافة لنشر  املجتمعية

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 تشرح جاذبة شبابية بطريقة علم  محتوى  بصناعة يهتم وهو ::  اثر 

 الى اوتحويله الك  وني تطبيق الى وتحويلها املنورة املدينة في ا ثار 

 .للمشروع املالية ا ستدامة يحقق مجتمعي استثمار   مشروع

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 مجتمعية كيانات وتأسيس مجتمعية ريادية مبادرات صناعة

 .املنورة املدينة لشباب

 ا جتماعية الريادة  جتماعيا املجال

 مشروع}  طيبة بجامعة الطالبات سكن بيئة تطوير  مشروع

 تواجد يستثمر  سنة مرحلة كل مدة مراحل  ربي ينقسم تطوير  

 في مؤثرة قيادات خاللهم من ويصني املدينة خارج من الطالبات

 { عودتهم بعد مجتمعهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  امة،ع مهارات) التدريب

 على الجامعات طالب بتدريب يهتم وهو ::  الوسطية مشروع

 مبادرات لتن ي  الدعم يمنحهم كما باح  افية وصناعتها املبادرات

 مي بالتعاون  الوسطية عن ثقافية جرعة اضافة مي مناطهم في

 املن  ة املبادرات وتقييم الوطن  للحوار  العزيز  عبد امللك مركز 

 الثاني والشق. للوسطية التعليم بجائزة  ائزةال الجامعة وتكريم

 من ا فالم صناعة مسابقة خالل من اعالمي محتوى  تكوين

 من املش  كين تجعل مح زة بجوائز  الوسطية عن اململكة شباب

 {ا فالم صناعة مح  في

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب
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 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13سن ) أبرز ثالثة احتياجات للشباب في

 . ا ح  افي التطوير 

 . والدعم الثقة

 .اإلجراءات سالسة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 طيبة جامعة
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 حكومي قطاع نوع الجهة بأبوعريش الي موك ناد  اسم الجهة

 ريشع أبو املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ثقافي اجتماعي رياض ي النشاط الرئيس للجهة ابوشرحه محمد عبده

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://alyarmok.org/ 

 hmm7402@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173250016 الهاتف

 507646261 الجوال 173250016 ال اكس

ئة الشدددددباب ال   عمر ف

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على والح اظ النظافة  همية املجتمي بتوعية يهتم الحي واعي

 العامة املمتلكات

 البيئية التنمية التنمو   املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  كن
ً
 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال وسلوكية اجتماعية صحية جوانب بعدة بالتوعوية يهتم وعيا

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن ) أبرز ثالثة احتياجات

 .املجتمي بناء في بدورهم قي همثت

  الب امج خالل من واخالقيا سلوكيا توعيتهم

 ومهارتهم قدراتهم تطوير 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ابوعريش محافظة

 عريش ابو  بلدية

 التقنية الكلية

 لقرآنا تح يظ جمعية

 الب  جمعية
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 حكومي قطاع نوع الجهة الطالبي النشاط ادارة اسم الجهة

 حائل املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الطالبي النشاط النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 الثويني محمد بن يوسف.د

 Km6919123@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 165310068 الهاتف

 500846919 الجوال 165310068 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوع على تدريب برنامج

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال ا من رجال مي برنامج

 املحاور  الطالب برنامج

 "الدراسية املراحل لجميي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  أبرز مشاريي شبابية ستقوم
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال املراحل جميي التطوع

 والبحث التعليم مجال للشباب املالي ا دخار  في تدريبية دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال للحياة التخطيط

 العلم 

 (منه  عامة، اتمهار ) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الوعي

 الحياة هدف

 النجاح ادوات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  املاض   العام الجزيرة بنك

 الخي ية والجمعيات الحكومية الدوائر  جميي

 التجارية حائل غرفة خاصة

 ا جتماعية للخدمات الخي ية عبدالعزيز  امللك جمعية

 وا ثار السياحة هيئة

 حائل منطقة مرور 

 ا دبي الناد 

 املخدرات مكافحة

 السعود  التل زيون 

 "وغي ها
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 لدعم الخي    الصندوق  اسم الجهة

 معهد- املنح طالب برامج

 لغي   العربية اللغة تعليم

 أم جامعة - بها الناطقين

 .القرى 

 حكومي قطاع ع الجهةنو 

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 من ورعايتهم املنح بطالب االهتمام النشاط الرئيس للجهة املريخ أحمد بن مسفر

 اإلنسانية وز  العلمية الناحية

 والتربوية واملادية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعيالتواصل  

https://uqu.edu.sa/instarab 

 instarab@uqu.edu.sa اإللك  وني للجهة الب يد 525562525 الهاتف

 505773309 الجوال 5542511 01 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبر 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال . بها الناطقين لغي   العربية اللغة تعليم شارييم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 تستهدف ال   والتطويرية وال  بوية  والدعوية التعليمية الب امج

 املنح طالب

 والبحث التعليم مجال

 علم ال

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال املنح لطالب واإلنسانية وا جتماعية املادية ا حتياجات تأمين

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 دول  عدة من واملثاليين املب زين الطالب من مجموعات على ال  كيز 

 أما ، بلدانهم في دعاة ليكونوا شرعيا تاهيال  تأهيلهم على ،والعمل

 -العربية.  والدكتوراه املاجستي   حملة من فغالبا املست يدون 

 . بلدانهم إلى عودتهم حال لهم رزق مصدر  لتكون 

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 دورات - وتقنية مهنية بدورات الطالب بعض إلحاق على العمل

 آلي حاسب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 منهم امل زوجين مساعدة وا ست ادة العلم  للتحصيل يت رغوا لكي والصحية املادية حاجاتهم لسد دعمهم.  خاصة منهم للمتأهلين املناسب السكن تأمين

 . األخرى  ا ستقدام ومصاريف الت اكر  بتأمين زوجاتهم إلحضار 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 حيةالص الناحية من والطالبات الطالب لخدمة التطوعية الصحية للخدمات زمزم جمعية مي شراكة عقد املنح طالب برامج لدعم الخي    الصندوق  أبرم

 . وضوابط شروط وفق ،



 

12 
 

 

 حكومي قطاع نوع الجهة الشرقية شباب مجلس اسم الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تطوير - تثقيف - توعية النشاط الرئيس للجهة املشّرف سليمان الدكتور 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 عيالتواصل ا جتما 

https://twitter.com/ksaepyc?lang=ar 

 Youthcouncilep@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد بيانات توجد ال الهاتف

 0500690002 الجوال 138321443 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 شباب تستهدف وإرشادية تح يزية حملة الشرقية، ابتكار  مشروع

 مستقبل وابتكار  الكامنة قدراتهم اكتشاف نحو  لتوجيههم املنطقة

م املنطقة شباب مجلس رؤية يحقق واعد
ّ
 الحملة له ه املنظ

 في جماهي ية أمسية 1٢ خالل من املشروع أهداف تحقيق وسيتم

 .الشرقية محافظات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 شباب ملجالس  املوحدة التنظيمية الالئحة دراسة في املشاركة

 املناطق

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 قبل من تن ي ه تم ملتقى ونحميه، نسكنه الوطن شباب ملتقى

 .وال  فيهية ال كرية ال عاليات من عدد على احتوى  ساملجل

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 لجهةمن وجهة نظر ا -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بحاجة وهي املنطقة في املخدومة غي   الوحيدة ال ئة هي الشباب فئة فإن السابقة والدراسات املسحية والدراسات للجمعية ا س  اتيجية الخطة سب

 :اآلتية املجا ت في للخدمة

 :ا قتصاد 

 .املنه  والتوجه التخصص اختيار 

 .جديدة وظائف توليد

 .الريادية أعمالهم نجاح( 3

 شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة أبرز 

 العاملية وافي شركة

 .الشباب لتطوير  السمو  شركة

 .ا جتماعية للدراسات مداد مركز 

 ."الشباب لدراسات قراءات مركز 
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 سلمان امللك مركز  اسم الجهة

 للشباب

 حكومي قطاع نوع الجهة

 ياضالر  املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 قدرات وبناء تدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ksyc.org.sa/ 

 customer@ksyc.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114088000 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 966114029090 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املبادرات دعم: املجتمعية الشبابية املبادرات دعم برنامج

 .الشبابية

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال .املتخصص التطوع ثقافة نشر 

 األقالم بأصحاب للتعريف مسابقة: الشاب املؤلف مبادرة

 والشابات الشباب من املوهوبة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 خدمة وهي: ا جتماعي ا عالم مجال في ا ستشارة خدمة

 في  الشابات السعوديات ا عمال لرائدات مجانية استشارية

 ا جتماعي ا عالم مجال

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

ط(: هي مبادرة معرفية من مركز امللك سلمان ردمبا ِّ
ّ
ة )خط

للشباب، نستضيف من خاللها نخبة من الخب اء واملختصين 

ول التخطيط وصناعة النجاح، ونهدف من خالل ه ه للحديث ح

املبادرة إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات ال   تساهم في رسم 

مستقبل أفضل للشباب من خالل نشر الوعي وزيادة املعرفة 

 واكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي.

مجال التعليم والبحث 

 التدريب )مهارات عامة، منه ( العلم 

 أبرز مشاري
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 (UPS) للتجارة ايراد شركة

 املهنية للخدمات غزالة أبو  اللط مجموعة

 وشركاه الضبعان
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 للتدريب الوطن  التنظيم اسم الجهة

 املش  ك

 حكومي قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتأهيل تدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 لتواصل ا جتماعيا 

www.nsjt.org.sa 

 nsjt@gotevot.edu.sa اإللك  وني للجهة الب يد 1149118 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 1149117 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشبابية تن
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس   ها الجهة حاليا

 الى ا بتدائية من التعليمية املراحل لكل تدريبية تنظيم برامج

 للتدريب العامة واملؤسسة العمل وزارة فيه يشاركها الجامعية

 التجارية والغرف البشرية املوارد تنمية وصندوق  واملنه  التقن 

 باململكة الصناعية

http://nsjt.org.sa/arabic/partners.asp 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 تبيانا توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   



 

15 
 

 

 

  

 حكومي قطاع نوع الجهة جازان شباب مجلس اسم الجهة

 جيزان املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 يرتطو  - تثقيف - توعية النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/jazanyc?lang=ar 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد بيانات توجد ال الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بعض عرض فيه يتم ثقافي ملتقى عن عبارة: الخميس لقاء برنامج

 للشباب امللهمة الناجحة التجارب

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 مكافحة في الجديد ا عالم ر دو  عن تكلم: الجديد ا عالم ملتقى

 الشباب أوساط في انتشاره من والحد التطرف

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال التطرف من الشباب لوقاية التدريب  تبيان برنامج

  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 نجران صناعي معهد اسم الجهة

 الشباب لتدريب

 حكومي قطاع وع الجهةن

 نجران املدينة نجران منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتأهيل تدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/main.xhtml 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد اتبيان توجد ال الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

: والبنات للبنين التخصصات متنوعة تدريبية رامجب املعهد يقدم

 واللغو   والتقن  والحرفي الصحي املجال في

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ت للشباب في سن )أبرز ثالثة احتياجا

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 القيادات تمكين مركز  اسم الجهة

 للتدريب

 خاص قطاع نوع الجهة

 رفحاء املدينة الشمالية الحدود املنطقة اإلدارية

يددددددد     املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددد

 املدير العام

 فرحان بن هللا عبد /أ

 الشمري 

 والتطوير التدريب النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

Tamken1436@gmail.com 

 info@qr.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 146785118 الهاتف

 0566764464 الجوال 146785118 ال اكس

 عمر فئة الشدددباب ال  

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وتنمية الشباب من املتطوعين لج ب: التطوعي للعمل ثراء ملتقى

 التطوعية مهاراتهم

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقو 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس م الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 السبيعي مؤسسة
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 خاص قطاع نوع الجهة املجتمي سمو  شركة اسم الجهة

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ثقافي اجتماعي, النشاط الرئيس للجهة القحطاني بينة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://sumousociety.com/ 

 Info@sumousociety.com اإللك  وني للجهة الب يد 138821707 الهاتف

 8743 304 50 966+ الجوال 138878080 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 جال ال رعيامل املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 األرض، عمارة وتحقيق النشء بناء إلى تهدف مبادرة: ُعّمار مبادرة

عنى ال   التدريبية وا نشطة الب امج من سلسلة خالل من
ُ
 بال رد ت

 
ً
  قلبا

ً
 سنة 1٦ -11 عمر  من الشباب: املستهدفة ال ئة .وعقال

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 القدرات مستوى  رفي إلى تهدف ثقافية مبادرة: جونة مبادرة

 الحوار، ثقافة وتعزيز  املجتمي،  فراد وال نية وال كرية ا دبية

 وا نشطة وا مسيات اللقاءات من مجموعة تقديم خالل من

 @al_jounah 30-1٥ عمر  من الشابات: املستهدفة ال ئة الثقافية

 الثقافية اءاتواللق الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 دائرة من الخروج الى يهدف للشباب مقدم برنامج هو  :آكام_تحّد 

 البقاء مهارات وتعلم والتخييم الطبيعة مي التعايش عب   الراحة،

 منطقة في ا ولى نسخته في التحد  ه ا قُدم الحياة، قيد على

 ٢1-1٧: املستهدفة ال ئة  العال،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الشابات يستهدف بها، الناطقين لغي   العربية اللغة تعليم برنامج

 فوق  فما ٢0 العمرية ال ئة من

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال بالشبا مي حوار   برنامج

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشبابية الطاقات  ستثمار  الحاجة

 الثقافي الوعي مستوى  لرفي الحاجة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  يوجد
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 خاص قطاع نوع الجهة القابضة إيجاد شركة هةاسم الج

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اجتماعي استثمار النشاط الرئيس للجهة املحسن علي. م

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.eijad.com/ 

 ali@eijad.com اإللك  وني للجهة الب يد 138875577 الهاتف

 5586969 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 باملرافق تقام و  للصغار  موجهه( تربوية قيم اتذ) رياضية برامج

 املسائية بال   ة األهلية للمدارس التابعة الرياضية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال التجارية باملجمعات بالصغار  خاصة رياضية مراكز 

 ةالعلمي بالتخصصات الصغار  تعريف تستهدف علمية برامج

 املستقبلية توجهاتهم تحديد من ليتمكنوا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 تخدم برامج ن س لتقديم نسائية كوادر  تطوير  و  استقطاب

 .الشابات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) يبالتدر 

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .القيم و  الدين تراعي و  عالية بجودة ترفيهية أنشطة و  برامج

 الجامعة مرحلة قبل مبكر  تدريب و  معقول  دخل توفر  صغي ة وظائف في للعمل فرص 

 ل   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ا

 Capitano.club( تابعة) الرياضية القائد خطط شركة 

 التجار   الواحة مجمي 

 األهلية السعد مدارس 

 (تابعة) املعرفة أتقن شرطة 
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 خاص قطاع نوع الجهة لإلعالم الرشيد اسم الجهة

 الرياض املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ير العاماملد

 اإلعالم النشاط الرئيس للجهة سليم أحمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/rasheedmedia?lang=ar 

 info@alrasheed.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 2502393 1 966+ الهاتف

 966545418191 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

   عمر فئة الشدددباب ال

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال اإلعالمي للتدريب ثمار 

 العلم 

 (منه  امة،ع مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال جيل منصة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال املنح طالب تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال اإلعالم مجال في تدريبية امجبر  على ال تيان تدريب:  واعي

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 اصول  وتبسيط املعاصر  ال كر  كتب لتحويل املتون  مشروع

 للشباب موجهة جرافيك ملوشن الشريعة

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 هة نظر الجهةمن وج -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 قيمية توعية

 واملخدرات ا دمان ضد توعية

 الوظي ي العمل مليادين وتأهيل تطوير 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  املجد قنوات شبكة

 مانحة جهات
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 خاص قطاع نوع الجهة العطاء أبعاد شركة اسم الجهة

 الظهران املدينة قيةالشر  املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتطوعية التعليمية البرامج النشاط الرئيس للجهة املال منصور  إبراهيم

 الشبابية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 mouath@ab3adteam.org اإللك  وني للجهة الب يد 555603003 الهاتف

 555603003 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 حصص) الالص ية األنشطة طريق عن بالشباب يهتم..  رائد

 خالله من ويتم ومستدام نوعي برنامج وهو ( املدرسة في النشاط

 .املدرسة تمكين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 املشاريي تن ي  تعلم على املشاركين تشجيي) الب ل اح  ف

 (التطبيق إلى ال كرة من التطوعية

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال ("تحتاجهم ال   الجهات مي املتطوعين ربط)  ا ستقطاب لقاءات

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 حصص) الالص ية األنشطة طريق عن بالشباب يهتم..  رائد 

 لهخال من ويتم ومستدام نوعي برنامج وهو ( املدرسة في النشاط

 .املدرسة تمكين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 املشاريي تن ي  تعلم على املشاركين تشجيي) الب ل اح  ف

 (التطبيق إلى ال كرة من التطوعية

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال ("تحتاجهم ال   الجهات مي املتطوعين ربط)  ا ستقطاب لقاءات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 امليدانية املشاركات 

 بالخب ات وا حتكاك ال رص فتح 

 "الجميي بمتناول  يكون  وال   املركز  والعملي النظر   التعليم 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 األهلية انالظهر  مدارس

 القابضة ال  كي شركة

 "أبعاد متطوعو 



 

22 
 

 

  

 السعودية الشركة اسم الجهة

 للب  وكيماويات العاملية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الجبيل املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتاهيل التريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوعي عملال تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.sipchem.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 1335789 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات دتوج ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال الخب  شباب ملتقى دعم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ز ثالثة احتياجات للشباب في سن )أبر 

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 ال وازن  مجموعة اسم الجهة

 القابضة

 خاص قطاع نوع الجهة

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

ديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املددددددد

 املدير العام

 والتاهيل التريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوعي العمل تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.alfozan.com 

 ccd@alfozan.com اإللك  وني للجهة الب يد 138940909 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املتوسطة الصغي ة املشروعات تمويل

 أبرز مشاري
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 للبحوث الخب ة بيت ز مرك اسم الجهة

 ا جتماعية والدراسات

 األهلي

 خاص قطاع نوع الجهة

 االحساء املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 االجتماعية والبحوث الدراسات النشاط الرئيس للجهة النعيم سامي.د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.hess.sa/Default.aspx 

 mail@hess.sa اإللك  وني للجهة الب يد 135733111 الهاتف

  الجوال 135758876 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
  رعياملجال ال املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مراكز  في( اإلدار   املدرب، املصلح، املستشار،) مهارات تنمية

 األسرية التنمية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 في( اإلداريين املدربين،. األسر   املستشار )  العاملين مهارات تنمية

 األسرية التنمية مراكز 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ي يةالخ مح وظ بن مؤسسة

 الخي ية الحصين  مؤسسة
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 خاص قطاع نوع الجهة القابضة ال  كي مجموعة اسم الجهة

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 قدرات بناء النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 ياناتب توجد ال

 csr@alrurkiholding.com اإللك  وني للجهة الب يد 138077100 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حالي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ا

 مسارات عدة من الب نامج ه ا يتكون :  مجتمعي شباب مشروع

 واسعة التطبيقية املعرفة يقدم مسار  وهو ) الشباب علم:  وهي

 مي العاملين قدرات يبن  مسار  وهو )  الشباب بناء ،(األفق

 من ذكية نماذج يبتكر  مسار  وهو )  الشباب مختب   ،( الشباب

 (الشباب صناعة

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ال   تن  ها الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة املعرفة ك اءات شركة اسم الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اجتماعية خدمات تشغيل النشاط الرئيس للجهة الغامدي محمد أحمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعي التواصل 

www.kafaaa.com 

 info@kafaaat.com اإللك  وني للجهة الب يد 138118488 الهاتف

  الجوال 138118488 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من البشرية للكوادر  التأهيلية الب امج و  تطويرية دورات تن ي 

 الثالث القطاع منظمات في للعمل الشباب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها م
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ستقبال

 لتوظيف الخي ية والجمعيات املانحة الجهات بين الوساطة

 بها الشباب

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 العاطل للشباب بالنسبة التوظيف

 عالياتال  خالل من املهارات تنمية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 خاص قطاع نوع الجهة زاد مجموعة اسم الجهة

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدير التن ي     املدير 

 العام

 لوماتاملع تقنية النشاط الرئيس للجهة املنج صالح محمد البراء

املدددددددوقدددددددي ا لدددددددكددددددد ددددددد وندددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://zadgroup.net/ 

 pr@zadgroup.net اإللك  وني للجهة الب يد 018655355 الهاتف

 505818121 الجوال 018655300 ال اكس

عمر فئددة الشددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 19 من, سنة 18 إلى 13 من

 30 إلى 24 من, سنة 23 إلى

 سنة

لشددددددددددددبدددددداب ال   جنس فئددددددة ا

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ت اعلية شرعية تعليمية منصة أول  هي زاد  منصة مشروع

 احتياجات من محتواها إنتاج في تنطلق العالم في

 MOOC Massive Open) نظام باستخدام املست يدين،

Online Courses). مساقات شكل على املحتوى  تقدم حيث 

 في املتخصصين أحد يقدمها اح  افية أكاديمية( دورات)

 الف .املساق مجال

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 برنامجا تقدم اف  اضية، أكاديمية هي زاد أكاديمية مشروع

 عن فيه، للراغبين الشرعي العلم تقريب إلى يهدف تعليميا

 – .ZAD TV زاد قناة طريق وعن اإلن  نت، ةشبك طريق

    بما املسلم توعية هو  األكاديمية إنشاء من األساس   الهدف

ه يسعه
ُ
 الشرع العلم وترسيخ ونشر  دينه، من جهل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 الدينية والكليات املعاهد إنشاء

 وإبداعات تقنيات يطوع مركز  جرافيك املوشن مركز  مشروع

 ال  بوية واملسائل الشرعية األحكام لتعليم فيكالجرا

 في الشرعي الطرح إبراز  مي مشوق  بأسلوب والقيمية

 أنتجته وال   السباقة املشاريي أحد هو . املختل ة املناسبات

 املصمم من ومح  ف متميز  فريق عن عبارة فهو  زاد مجموعة

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

  أبرز مشاريي شبابية
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ومركز  زاد واكاديمية زاد  منصة مشروعات برعاية زاد تقوم

 بنشرهم ا ستمرارية هللا ب ضل تع زم وال   جرافيك املوشن

 املختل ة الشباب فئات واستقطاب ا ن  نت ص حات عب  

 املست يدين أصبح حيث ا حصائيات خالل من ذلك ويظهر 

 م أكث   األكاديمية طالب وأضبح ألف، 90 زاد منصة من

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )



 

28 
 

 

  

 األمن ال كر 

 الحسنة القدوة

 ا سالمية والشرعية القيم علوم تسي  

    تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال

 بيانات توجد   
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 لالستشارات ا متياز  مركز  اسم الجهة

 وتقنية والدراسات

 املعلومات

 خاص قطاع نوع الجهة

 الباحة املدينة الباحة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 إدارة مجال في االستشارات تقديم النشاط الرئيس للجهة 

 علوماتامل وتقنية

 خيرية مشاريع ودراسة صناعة

 واجتماعية

 للغير التسويق

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.emtiyaz.com.sa 

 Emtiyaz1435@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 505714134 الهاتف

  الجوال 7501555- 017 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

اب ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبدد 

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على: )اسمها الثانوية، املدارس بعض لطالب تدريبية دورة

 )تقدر القدرات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال األولية بالص وف بللشبا إبداعية بيئة إيجاد دراسة مشروع

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن 

 بالباحة بنخال الدعوة مكتب

 بالباحة للب   القرى  جمعية
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 الخاصة ال  بية إدارة اسم الجهة

 الجوف بتعليم

 خاص قطاع نوع الجهة

 سكاكا املدينة الجوف منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اإلعاقة بقضية املجتمع توعية النشاط الرئيس للجهة لحمدا فارس بن بدر. د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/sp_aljouf 

 BALFARIS@MSN.COM اإللك  وني للجهة الب يد 416249890 الهاتف

 557771111 الجوال 146256287 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املعاقون  ا جتماعي املجال لإلعاقة العاملي اليوم ت عيل

 والبحث التعليم مجال التعلم لصعوبات الخليجي اليوم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 املرض ى مساعدة ا جتماعي املجال للتوحد العاملي اليوم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 املعاقون  ا جتماعي املجال العربي األصم أسبوع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 اشكالها بكل اإلعاقة ذو   األشخاص قضايا حول  والتثقيف التوعية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الطب  الحمد مجمي
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 خاص قطاع نوع الجهة العاملية وافي شركة اسم الجهة

 ضالريا املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ومالية إدارية استشارات النشاط الرئيس للجهة 

 ربحية الغير للمنظمات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://waficorp.com/our_services.html 

 info@waficorp.com اإللك  وني للجهة الب يد 9661145020 الهاتف

  الجوال 9221 450 1 966+ ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال ستدامةم املوارد جعل على القادرة البشرية الكوادر  تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال ا جتماعية املسؤولية برامج في املتطوعين إدارة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال مستدامة املوارد لجع على القادرة البشرية الكوادر  تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال . ا جتماعية املسؤولية برامج في املتطوعين إدارة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 شاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للم

 السبيعي مؤسسة

 ا يتام لرعاية آباء جمعية

 اإلصالح جمعية
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 خاص قطاع نوع الجهة السعود  القطارات ناد  اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 االمن باالستخدام وتوعية ارشاد هةالنشاط الرئيس للج البقمي عايض نورة

 القطارات ملشاريع

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 ooddee223@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 536704536 الهاتف

 966536704536 الجوال 112455244 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من فكرتة انبثقت توعو   حساب هو  السعود  القطارات ناد 

 بجامعة ار قط كاب ن مدربة كاول  تعمل ال   البقم  نورة الكاب ن

 وفتاتين شباب ثالث واختارت ا ن وح ى ٢011 من  نورة ا مي ة

 من وا رشادللمستخدمين لتوجيه التوعو   العمل به ا للقيام

  ا جتماعي التواصل مواقي خالل

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي جال الرئيسامل أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 مايخص بكل تهتم باململكة القطارات ملشغلي جمعية انشاء

 التوعية خالل من املجتمعي الدعم وتقدم املشغلين

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 وتسجيلها بالقطارات خاصة وبحوث ابتكارات حاضنة انشاء

 دخلته ال   املجال ه ا في رائدة ةاململك لتكون  لالستثمار  وطرحها

 الرجل مي جنب الى جنبا املراه

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 والعاملين املجتمي توعية  املهنية والسالمة الصحة جمعية

 وتاهيل وا هلية الحكومية القطاعات وجميي واملدارس باملشاريي

 العمل بسوق  اجهموادر  املهنية والسالمة الصحة وموظ ي مشرفي

 لتطويرهم املستمره واملتابعه

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  املنه  وا رشاد التوعية

 الحر العمل سوق  نحوا الطاقات لتوجية دورات

   ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن

  يوجد
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 خاص قطاع نوع الجهة ا ستشارات أولويات اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتربوية اإلدارية االستشارات النشاط الرئيس للجهة 

 والوقفية والتعليمية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://consult.awlawyat.com/#works 

 info@awladriyadh.org اإللك  وني للجهة الب يد 503246484 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال ( التطوعية املجموعات تنمية)  عون  مبادرة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات  توجد 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 املسؤولية اتحاد

 التجارية اإلنسان وتنمية بناء
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 الوسائط كل مؤسسة اسم الجهة

 اإلعالمية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 االعالمية والحلول  االستشارات النشاط الرئيس للجهة يميالشر  خالد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.allmedia.com.sa 

 info@allmedia.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114804377 الهاتف

 500600069 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 شامل تأهيل برنامج وهو  ا فالم، صناع لتأهيل حسان مشروع

    املحلي اإلعالم تدعم جديدة إعالمية كوادر  إطالق إلى يهدف

 .نهم الهادف سيما

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 املنح طالب لتمكين ويهدف املنح، لطالب اإلعالمي التمكين مشروع

 .بلدانهم في للدعوة لتوظي ه اإلعالم صناعة من الدعاة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 لتمكين ويهدف. الخي    للقطاع اإلعالمي التمكين مشروع

 لصناعة لتوظي ه اإلعالم صناعة من الخي    القطاع بيمنسو 

 .القطاع عن ايجابية ذهنية صورة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 املنح طالب لتمكين ويهدف املنح، لطالب اإلعالمي التمكين مشروع

 .بلدانهم في للدعوة لتوظي ه اإلعالم صناعة من الدعاة

يم والبحث مجال التعل

 العلم 

 التدريب )مهارات عامة، منه (

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ال   الشبابية اإلعالمية الكوادر  من املزيد اطالق في ا ستمرار 

 الدول  و  املجا ت ش ى في دينها تخدم

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .soft skills األساسية املهارات تعزيز  و  املسؤوليات ملمارسة بيئات توفي  

 .والسنة بالقرآن با رتباط املنحرفة ا فكار  من التحصن

 .والكتاب الشاب بين الحاجز  كسر  و  الثقافية التغ ية

 تن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء ال
 الخي ية السبيعي مؤسسة

 الخي ية الراجحي سليمان مؤسسة

 الخي ية العراد  اوقاف

 الخي ية املوس ى اوقاف

 الجزيرة ببنك ا جتماعية املسؤولية

 الخي ية سعيدان ال اوقاف

 البشرية للتنمية العاملية الهيئة
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 ةللتنمي اصالح مركز  اسم الجهة

 ا سرية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 البين ذات وإصالح االستشارات النشاط الرئيس للجهة 

 التدريبية والدورات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.esllah.com 

 ceo.esllah.com لك  وني للجهةاإل الب يد 920002213 الهاتف

  الجوال 920002213 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين للتأهي برامج

 والبحث التعليم مجال األسريين املصلحين مهارات تنمية

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال اجالزو  على املقبلين لتأهيل برامج

 والبحث التعليم مجال األسريين املصلحين مهارات تنمية

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها

 الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة
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 خاص قطاع نوع الجهة رسالتها مؤسسة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 النسائي االعالم النشاط الرئيس للجهة العقيل هيفاء/أ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 يالتواصل ا جتماع 

 

 0112255610 الهاتف

0505225483 

 resaltuha@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 507203237 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الشابة ا عالمية ملواهبا اكتشاف

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 والبحث التعليم مجال وتأهيلها الشابة النسائية ا عالمية املواهب رعاية

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال الشابة للمرأة موجهة ريةشه اعالمية برامج

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 ال كية الخب ات شركة اسم الجهة

 التدريبو  للتعليم

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 حمد بن الرحمن عبد. د

 الجابر

 والتنموية التعليمية البرامج النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.smartexp.com.sa/ 

 info@smartexp.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 112336929 الهاتف

 565888179 الجوال 104 / 0112336929 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس   ها الجهة حاليا

 السعود  الشباب بين تنافسية مسابقة هي:  طموح 101 جائزة

 محددة نماذج وفق رياديا مشروعا املتسابقون  يقدم بحيث

 ال ائزون ليختار  متخصصة لجان من ُيقيم ثم ومن لكتابته

)  تالجامعا في السعود  الشباب املشروع ويستهدف. بالجوائز

 ) العمر   النطاق ضمن(  األهلية – الحكومية

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 للشباب حاضنة بيئات تكوين عن عبارة هو : الشبابي الحي ناد 

 في تسهم بحيث ا جتماعية التنمية مراكز  في وج ابة منوعة بب امج

 ئهموانتما وقيمهم أخالقهم وتعزيز  مهاراتهم وبناء قدراتهم تنمية

 – 1٥)  بين ما وهي الشباب مرحلة املشروع ويستهدف.  ملجتمعهم

 طالب أ  سنة(  ٢٢

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 الب امج من منظومة هي: الشبابية الب امج قيادة رخصة

 وتمر  بالتدريب تبدأ الشباب قطاع مي للعاملين تقدم وال عاليات

 تعلم مسارات خالل من بالتمكين وتنته  ةواملمارس بالتطبيق

(  بال ريق – الجماعي – ال اتي) بأنواعه التعلم بين تجمي متتابعة

 اتمهار  لبناء بينها فيما تتكامل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 ل ال رعياملجا املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال .ا جتماعية التنمية لجان في الشبابية للب امج وحدات إنشاء

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال .للشباب طموح 101 جائزة من الثانية النسخة

 والبحث التعليم مجال .الشخصية اإلنتاجية مهارات على الجامعات طالب تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )
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 .ال راغ وقت  ستغالل الج ابة وال عاليات املناشط من عدد تقديم 

 .املجا ت بمختلف الشابة املواهب ورعاية اكتشاف 

 .الحياة مهارات على بالتدري

 يي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشار 

 .الخي ية السبيعي إبراهيم وعبدهللا محمد مؤسسة 

 .اإلنسانية الراجحي مؤسسة 

 .مح وظ بن سالم مؤسسة 
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 النسائي ثبات مركز  اسم الجهة

 للتدريب

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 العام املدير 

 التدريب النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.thbatt.com 

 info@thbatt.com اإللك  وني للجهة الب يد 1125793 الهاتف

  الجوال 1125793 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

   جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال لحقوقها املوظ ة ال تاة ح ظ كي ية عن دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث يمالتعل مجال املالية لحقوقها املراة ح ظ كي ية عن تدريبية دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 مؤثرة أجيال تنشئة في لل تاة الرائد الدور  لت عيل: قيادة دورة

 طالبة 101 املشروع ويستهدف بأمتها ناهضة مجتمعاتها في إيجابيا

 جةوخري وناشطة

 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الدورات خالل من والخريجات الطالبات من الداعيات إعداد

 ل لك املعدة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 

 ة ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابي
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 خاص قطاع نوع الجهة النسائي للتدريب لها مركز  اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتاهيل التدريب النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.lahaonline.com 

 training@lahaonline.com اإللك  وني للجهة الب يد 112053379 لهاتفا

 508225050 الجوال 112053379 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على للمقبالت تجهيزية دورات

 والبحث التعليم مجال اإلعالمية املهارات في تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 حثوالب التعليم مجال الجامعي التخصص اختيار  كي ية في تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال القدرات تنمية دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بالونايزر  شركة

 اوفر نيل شركة
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 الوسائط كل مؤسسة اسم الجهة

 اإلعالمية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اإلعالمي التطوير للجهةالنشاط الرئيس  

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.allmedia.com.sa 

 info@allmedia.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114804377 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

الشدددددددددددددبدداب ال    جنس فئددة

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال األفالم صناعة على تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 لبحثوا التعليم مجال اإلعالمية املؤسسات إلدارة تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال والجرافيكس املونتاج على تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث يمالتعل مجال األفالم صناعة على تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال اإلعالمية املؤسسات إلدارة تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال والجرافيكس املونتاج على تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن )أبرز ثالثة احتياجات 

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 خاص قطاع نوع الجهة ساب بنك اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التعليم النشاط الرئيس للجهة بيانات جدتو  ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.sabb.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 112764730 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب  بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على ملساعدتهم صمم للشباب ت اعلي برنامج األبيض، القرش

 التوفي 

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 عاتالجام خريجي ويستهدف  والتدريب للتطوير  ساب أكاديمية

 عام ٢8 من أقل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال للشباب التجارية العمل فرص لتطوير ( تقدم) برنامج

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ز ثالثة احتياجات للشباب في سن )أبر 

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة البالد بنك اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

  املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد   

 املدير العام

 والتعليم التوعية النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 والرياضة الشباب

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.bankalbilad.com.sa 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114798888 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

لشدددباب ال   عمر فئة ا

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال البشرية للموارد التنمية صندوق  خالل من الشباب تدريب برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال للشباب التعاوني التدريب برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال للشباب الصي ي التدريب برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 السعود  البنك اسم الجهة

 الهولند 

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة ريةاملنطقة اإلدا

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتعليم التوعية النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوع تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.shb.com.sa 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114010288 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال ياناتب توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم المج التخرج حديث  للشباب موجه الجدد املوظ ين إعداد برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 املهارات على التخرج حديث  لتدريب اإلدار ، املتدرب برنامج

 املصرفية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ال   بريدج فول  برناج ضمن التخرج لحديث  منح تقديم

 سلطان األمي   جامعة تستضي ه

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ملمارسة الشباب دعم اطار  في السوق، الى الطريق برنامج رعاية

 الحر العمل

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 التعليمية السياحة اسم الجهة

TARVIN 

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والبرامج التعليمية السياحة النشاط الرئيس للجهة الهذلول  علي

 األسرية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://www.p1c.online/tarvin_ksa/1246634857631905885 

 ali@tarvin.in اإللك  وني للجهة الب يد 535003323 الهاتف

 535003323 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 انيافيأسب في األندلس   التاريخ على للتعرف شبابية لرحلة ا عداد

 املقبل مارس شهر 

 والزيارات الرحالت ال  فيه  املجال

 اسواق في البيي مهارات على األسرة أبناء يتدرب وفيه العثيم مخيم

 العملية التدريبية املسارات من سلسلة لألبناء تقدم ثم العثيم

 الرسمية ا جازات في وتقل الصيف في أسابيي خمسة الب نامج مدة

 ثوالبح التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 اسواق في البيي مهارات على األسرة أبناء يتدرب وفيه العثيم مخيم

 العملية التدريبية املسارات من سلسلة لألبناء تقدم ثم العثيم

 الرسمية ا جازات في وتقل الصيف في أسابيي خمسة الب نامج مدة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال أبناءهم لتدريب إبراهيم آل أسرة مي التعاقد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 سويسرا في رمضان بعد الصي ية املخيمات من العديد تنظيم

 ال ريق بناء العملية القيادة فنون  على التدريب بهدف والنمسا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال للشباب مح  ف ترفيه  مركز  تن ي  على العمل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الن سب الثقة تنمية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 we play شركة
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 السعود  البنك اسم الجهة

 لالستثمار

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 لرياضةوا الشباب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 والتوعية التعليم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.saib.com.sa 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 118743000 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 ه الجهةتهتم ب

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وتاهيلهم الشباب وتطوير  لتدريب الجدد، الخريجون  برنامج

 العمل لسوق 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال بنوك مدير    عداد سنتين ملدة برنامج( fatra) برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء 

 بيانات توجد   
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 وإدارة لتطوير  ثبات شركة اسم الجهة

 األوقاف

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عام مدير العثمان علي

 الشركة

 وتقديم األوقاف وتطوير ةإدار  النشاط الرئيس للجهة

 والتدريب االستشارات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.athbatq.com 

 info@thbatq.com اإللك  وني للجهة الب يد 112575757 الهاتف

 505241372 الجوال 112575757 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال الوقت  دارة تطوعي مشروع

 
ً
 املجال ال رعي الرئيس املجال أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال الوقت  دارة تطوعي مشروع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشباب مهارات استغالل

 العمل سوق  في يساعدهم بما الشباب أوقات توظيف عدم

 تن  ها الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال  

   توجد بيانات
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 ألبحاث الوطن  املركز  اسم الجهة

 الشباب

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 بحوث النشاط الرئيس للجهة الجاسر سعد هللا عبد. د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ncys.ksu.edu.sa/ 

 shabab@ksu.edu.sa اإللك  وني للجهة الب يد 4670393-011 الهاتف

 505445551 الجوال 4670392-011 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال والخي ية والخاصة الحكومية بالقطاعات خاصة بحثية مشاريي

 العلم 

 العلم  البحث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال العام رأ ال بحوث

 العلم 

 العلم  البحث

 والبحث التعليم مجال ا تجاهات قياسات

 العلم 

 العلم  البحث

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال راغ وقت

 ال  فيه

 التطوع

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الرياض منطقة امارة 

 الداخلية وزارة 

 للتعليم العامة اإلدارة 
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 لالستشارات معاهد مركز  اسم الجهة

 والتعليمية ال  بوية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عاهدامل تأسيس في خبرة بيت النشاط الرئيس للجهة 

 وتطويرها القرانية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.m3ahed.net 

 info@m3ahed.net اإللك  وني للجهة الب يد 114459049 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

  أبرز املشاريي الشبابية
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس تن  ها الجهة حاليا

 معلم  إعداد في تأهيلية برامج يقدم اف  اض   معهد تأسيس

 العالم مستوى  على الكريم القرآن ومعلمات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 الدينية والكليات املعاهد إنشاء

 جاتبخري يعنى القرانية املعاهد لخريجات البعد  البناء مشروع

 ا ستثمار  مجا ت لتوفي   ويسعى معهن بالتواصل ويهتم املعاهد

 لهن األمثل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 علم م إعداد في تأهيلية برامج يقدم اف  اض   معهد تأسيس

 العالم مستوى  على الكريم القرآن ومعلمات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 بخريجات يعنى القرانية املعاهد لخريجات البعد  البناء مشروع

 ا ستثمار  مجا ت لتوفي   ويسعى معهن بالتواصل ويهتم املعاهد

 لهن األمثل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  امة،ع مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 املوس ى وقف مؤسسة
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 املربي مؤسسة اسم الجهة

 ال  بوية لالستشارات

 والتعليمية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة داريةاملنطقة اإل 

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 منتجات تطوير/املربين تأهيل النشاط الرئيس للجهة الدهيش ي هللا عبد

 تربوية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.almurabbi.org/index.asp 

 011459206 الهاتف

0553169169 

 info@almurabbi.com اإللك  وني للجهة الب يد

  الجوال 12075328 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال املربين لتأهي

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال مربي أكاديمية

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال املربين تأهيل

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال مربي أكاديمية

 العلم 

 وال  بية التعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 السبيعي مؤسسة

 املوس ى مؤسسة

 الراجحي سليمان مؤسسة
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 خاص قطاع نوع الجهة القيادة مبادئ اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتدريب تأهيل النشاط الرئيس للجهة الصالح هادي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 h.adeb@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 552006166 الهاتف

 552006166 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 كتابة على والشابات الشباب وتدريب تأهيل: لسينارستا

 التل زيونية والب امج اإلنتاج على الشباب تدريب و  السينار  

 ا جتماعي التواصل وبرامج

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 بحثوال التعليم مجال تل زيونية برامج عب   قيميا النجوم تأهيل: القيم  النجم

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الجنسين من الشباب يجمي اف  اض   مجتمي: الدراما مجتمي

 الدرامية والب امج الخب ات لتبادل

 اإلعالم أخرى  مجا ت

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التواصل ووسائل مواقي إدارةو  قيادة على الشباب تأهيل: كوادر

 .والدعوية الخي ية الجهات في ا جتماعي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 اإلعالم أخرى  مجا ت شبابي وتعاون  بمشاركات شبابي درامي سينمائي إنتاج

 اإلعالم أخرى  مجا ت اإلعالمية للمشاريي الشباب جائزة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13تياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة اح

 وال نون  للمواهب مش  كة وورش ملتقيات

 الشباب ملواهب ومبادرات مشاريي

 اإلعالمي العمل في الشباب مهارات لتوظيف منصات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية السبيعي إبراهيم وعبدهللا محمد مؤسسة 

 اإلعالم رياض مؤسسة 

  الهادف املحتوى  مؤسسة 

 املجد قنوات شبكة 
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 لالستشارات نورين مركز  اسم الجهة

 والعليمية ال  بوية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تربوي  تدريب هةالنشاط الرئيس للج املطرودي عبدالرحمن

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.norayn.org.sa/training/ 

 norayn.center@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 559881881 الهاتف

 96659881881 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

الشدددددددددددددبدداب ال   جنس فئددة  سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال (والتدريب املوهوبين رعاية) الشامل نورين فرسان

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 
ً
 املجال ال رعي الرئيساملجال  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال (والتدريب املوهوبين رعاية) الشامل نورين فرسان

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشامل نورين فرسان

 ا بداع خطوات

 الخوارزمي

 ال   تن  ها الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية

 الدعو   نورين مجمي
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 القدرات مكين مركز  اسم الجهة

 للتدريب

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 واستشارات تدريب النشاط الرئيس للجهة الرنيني عبدهللا بن خالد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/mackeenco?lang=ar 

 info@mkeenq.com اإللك  وني للجهة الب يد 2783 679 050 الهاتف

 563279479 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 لجهةتهتم به ا

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

ر )  برنامج
ّ
 للتأثي ، الشباب بتأهيل يهتم متكامل تأهيلي برنامج( :  أث

 من وذلك ا جتماعي، للتأثي   الالزمة للمهارات بتمليكهم وذلك

 املبادرة - املؤثر  لتواصلا - ال اتي ا ستعداد:  مجا ت ثالثة خالل

 لشؤو  العامة الرئاسة مي بالشراكة حاليا الب نامج ين    .املؤثرة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال .الحلقات مشرفي لتأهيل(  تطوير )  برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 األمي ة بجامعة التدريس هيئة أعضاء تأهيلل(  تمكين)  برنامج

 .الطالبية املبادرات وتن ي  بناء على نورة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التخصصات نم ينطلق برنامج: املتخصصة املسارات برنامج

 املسار  - الهندس   املسار  -الطب  املسار )  الجامعات في األكاديمية

 التميز : التالية املجا ت في املتخصص التأهيل ليحقق ،(  القانوني

 الخي    العمل - املتخصصة الشخصية التنمية -  األكاديم 

 . .املتخصص

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 دراس  ، فصل ملدة متكامل تأهيلي برنامج هو  ( :  طموح)  برنامج

 الجامعية للمرحلة الثانوية املرحلة طالب تأهيل إلى يهدف

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

ر )  برنامج
ّ
 والبحث التعليم مجال الرياض مدينة في(  أث

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . األكاديمية التخصصات من املنطلقة الب امج

 .الجامعات في الطالب شؤون عمادات تطوير 

 .املتخصصة التدريبية الرحالت
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 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

ر  وقف    .والتعليم للصحة آزِّ

 . الخي ية الحبيب مؤسسة 

 .املوس ى وعبدالعزيز  سعد وقف 
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 الشخصية بناء مؤسسة اسم الجهة

 املعلومات لتقنية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عمالتوت الكتروني تسويق النشاط الرئيس للجهة الجارد فاطمة. د

 الكترونية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/bnaalshkhseyh?lang=ar 

 bnaalshkhsey@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد يوجد ال الهاتف

 543331456 الجوال .اليوجد ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

اب ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبدد سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والتقن  الشخص   التأهيل دبلوم وتنمح  مستمرة مجانية دورات

 من ومعتمد  الشخصية بناء امؤسسة من حضور  بشهادة

 اكس ورد أكاديمية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) يبالتدر 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال مسارات اربي له  الدبلوم لن حيث الدبلوم مشروع تكملة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال هااكتسبت ال   الدورات وتن   تتدربت تكتسبها دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الخي ية للدورات التسويق تنظيمية اعمال في ملشاركة

 تدريب متعدة مهارات تكسبها املسارات ه ه وكل وا ستثمارية

 وتسويق وإدار  

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13شباب في سن )أبرز ثالثة احتياجات لل

  للجنسين الحياة مهارات على التدريب

 ؤشتخدمها منهم والكثي   التواصل برامج تقنيا من ا ست ادة مستوى  في ظاهر  ضعف وجدت ال تيات مي تعاملي خالل فمن  التقنية املهارات على التدريب

 . واللعب للضحك

 وقطيعة والطالق العقوق   نتشار  نظرا  رةاألس حقوق  ثقافة وتنية التدريب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 يوجد   
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 القيم ابداع مركز  اسم الجهة

 والتطوير لالستشارات

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ومشاريع منظمات تطوير اط الرئيس للجهةالنش 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.ebda3alqeyam.com 

 v.c.0550304930@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 114262508 الهاتف

  الجوال 114262508 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, نةس 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الشباب أوقات  ستغالل تربوية برامج: ال  بو   إجازة برنامج

 الصيف ف  ة في والنشء

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 ل  بيةوا التعليم

 والبحث التعليم مجال الكريم القرآن تح يظ لحلقات والطالبات الطالب ج ب دراسة

 العلم 

 العلم  البحث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 الجهة من وجهة نظر  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي صالح بن ارحمن عبد مؤسسة

 املوس ى وقف مؤسسة

 الحصين  مؤسسة

 مح وظ بن سالم مةؤسسة
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 خاص قطاع نوع الجهة القيم تكوين شركة اسم الجهة

 رياضال املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 هللا عبد بن محمد

 السلطان

 تدريب/تربية/تعليم النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/tcween?lang=ar 

 info@tc.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 557703345 الهاتف

 506146465 والالج بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشدددددددددددباب ال   تهتم 

 به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم والبحث التعليم مجال .يينالقضائ املالزمين لتدريب..أفق مشروع

 القطاع في تعمل ك اءات لصناعة الجامعي مواهب مشروع

 .الخي   
 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 ا ستكشاف على يقوم شبابي مشروع.. مستكشف مشروع

 .قيم  برنامج مي السياحية والرحالت
 والزيارات الرحالت ال  فيه  املجال

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .الخي    القطاع في حديثا املوظ ين الشباب تأهيل مشروع

مشروع تمكين الشباب والشابات للعمل بك اءة في املحاضن 

 ال  بوية.
 التدريب )مهارات عامة، منه ( مجال التعليم والبحث العلم 

برنامج تأهيلي من صناعة ال كرة ال  بوية  ربية ..ت101مشروع 

 ح ى تن ي ها.
 التعليم وال  بية مجال التعليم والبحث العلم 

مشروع تخصص الحياة.. مشروع يقدم لطالب املرحلة الثانوية 

  ختيار املجال األنسب لهم.
 التعليم وال  بية مجال التعليم والبحث العلم 

ب املرحلة الثانوية ..مشروع نوعي .لطال  مشروع قائد ال  بو .

يقدم بطريقة ج ابة لطالب املرحلة الثانو  يشمل أهم 

 احتياجاتهم في تلك املرحلة.

 التعليم وال  بية مجال التعليم والبحث العلم 

مشروع رائد لطالب املرحلة املتوسطة يحتو  على أهم احتياجات 

 املراهقة بأسلوب جديد.
 التعليم وال  بية م مجال التعليم والبحث العل

مشروع ال تيات في املرحلة املتوسطة وهو برنامج قيم  يراعي 

 احتياجات ال تاة في تلك العمر.
 التعليم وال  بية مجال التعليم والبحث العلم 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال
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 شكل على برامج يشمل.. نةس1٧-1٥ عمر  من :قائد مشروع

 املشروع دورة ومدة ومهارية تربوية ولقاءات ودورات ملتقيات

 .سنوات ثالث

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 املحاضن في العاملين للشباب يقدم :نصني معك مشروع

 تن ي ها يتم وح ى ال  بوية ال كرة تصني كيف من ويهتم التعليمية

 .أثرها اسوقي

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال

 العاملة الكوادر  تأهيل على يعمل تدريب  مشروع :تمكين مشروع

 مشرف كل يحتاجها مسارات عب   والتنموية ال  بوية القطاعات في

 التح يظ ومراكز  ا جتماعية الشؤون قطاع منه ويست يد

 .العام والتعليم

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .ج ابة بطرق  بالشباب وتعتن  الزمن وتسابق ومح  فة، عالية ك اءة ذات محاضن وجود

 .ةالك اء ب ات بها وتقوم مجا ت بعدة تعتن  ال   املتكاملة ال  بية بم هوم محاضن وجود

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .التنمية لجان 

 الدعوة مكاتب 

 .للنشاط املشابهة ال  بوية الجهات 
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 خاص قطاع نوع الجهة للتدريب إياس مركز  اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الثالث بالقطاعات العاملين تنمية لنشاط الرئيس للجهةا 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.iyas.com.sa/ 

 info@iyas.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 9.6611240172e+11 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 لىإ 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 صناعة الجامعي، التخصص اختيار : مهارات تنمية دورات

 املنه  املستقبل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 صناعة الجامعي، التخصص اختيار : مهارات تنمية دورات

 املنه  املستقبل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ظر الجهةمن وجهة ن -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 السبيعي مؤسسة

 بمكة الخي ية نماء جمعية

 التخصص   خالد امللك مستش ى

 ا جتماعية والتنمية العمل وزارة
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 املعرفة إثراء شركة اسم الجهة

 الوق ية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 املرأة تنمية النشاط الرئيس للجهة الحرقان أمل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ethraa.ws/ 

 Ethraa@ethraa.ws اإللك  وني للجهة الب يد 112630401 الهاتف

 560209004 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بتوفي   يعنى نوعي ملتقى) مبتعثات ا جتماعي الثقافي امللتقى

 األفكار  وتبادل لاللتقاء السعودية للمبتعثات حوارية صةمن

 الحضور  خالل من منه است اد( واملختصين الخب اء مي والخب ات

 دولة ٢0 من مبتعثة 100000 ال قرابة املباشر  البث و  ال علي

 . العالم حول 

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 انطلقت ت اعلية مسابقة وهي قارئة الوطنية الثقافية املسابقة

 انطلقت . مثقف جيل لبناء تهدف ال   الوطن  التحول  رؤية من

 ألف 1٥ من أكث   فيها وشارك أشهر  ٥ خالل مراحل ٤ ب املسابقة

 ورصد السعودية العربية اململكة في مدينة 3٦ من متسابقة

 مجزية مالية جوائز  لل ائزات

 والثقافية األدبية ةاألندي والتوعو   الثقافي املجال

 بتأهيل مختص برنامج وهو  الشبابية النسائية القيادات برنامج

 بشكل متدربة ٤0 من أثر  منه است اد الشابة النسائية القيادات

 مباشر

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي لرئيساملجال ا أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 بتوفي   يعنى نوعي ملتقى) مبتعثات ا جتماعي الثقافي امللتقى 

 األفكار  وتبادل لاللتقاء السعودية للمبتعثات حوارية منصة

 الحضور  خالل من منه است اد( واملختصين الخب اء مي والخب ات

 دولة ٢0 من مبتعثة 100000 ال قرابة املباشر  البث و  ال علي

 . لمالعا حول 

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 انطلقت ت اعلية مسابقة وهي  قارئة الوطنية الثقافية املسابقة

 انطلقت . مثقف جيل لبناء تهدف ال   الوطن  التحول  رؤية من

 ألف 1٥ من أكث   فيها وشارك أشهر  ٥ خالل مراحل ٤ ب املسابقة

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال
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 ورصد السعودية العربية لكةاملم في مدينة 3٦ من متسابقة

 مجزية مالية جوائز  لل ائزات

 بتأهيل مختص برنامج وهو  الشبابية النسائية القيادات برنامج

 بشكل متدربة ٤0 من أثر  منه است اد الشابة النسائية القيادات

 مباشر

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) دريبالت

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  القياد  التأهيل

  التدريب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  املناهج لبناء املربي مؤسسة 

 القيادات تنمية مركز  
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 خاص قطاع نوع الجهة ةالقياد دراسات مركز  اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددير التن يدددد     

 املدير العام

 العزيز عبد بن صالح. د

 املحيميد

 تمكين-قياس-دراسات النشاط الرئيس للجهة

املدوقدي ا لدكد د وني 

الدددددددددددددددددتدددددددددددددددددواصدددددددددددددددددددددددددددددل  

 ا جتماعي

www.leadershipstudies.com.sa 

 Sa.leadership101@gmail.com اإللك  وني للجهة  يدالب 114956920 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشددددددددددددباب 

 ال   تهتم به الجهة

جنس فئة الشددددددباب ال   تهتم  

 به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال لعملا راس على تدريب: القيادات لتمكين تدريب  برنامج

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال للقيادة للتاهيل ومطولة قصي ة تدريبية دروات

أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها 

 
ً
 مستقبال

 املجال ال رعي املجال الرئيس

   جد بيانات  تو 

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 جد بيانات  تو 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة
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 العاملي الشباب ناد  اسم الجهة

 لالعمال

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الشباب وتطوير دعم النشاط الرئيس للجهة البلوش ي خالد املستشار

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://ar-ar.facebook.com/pg/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

171583129572727/about/?ref=page_internal 

 Khallood444@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 9.6611283033e+11 الهاتف

 971501750001+ الجوال 966112830777 ال اكس

 عمر فئة الشدددباب ال  

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الشبابي وا بداع ا بتكار  ملتقى

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال شهريه شبه لالعمال شبابال ملتقيات

 والبحث التعليم مجال تدريبيه دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال الخي    والعمل التطوع ثقافة نحو  الشباب تطوير 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 وال قراء املحدود الدخل ل و    لالعمال العامليه الشباب اكاديمية

 اكمال من وال قراء املحدود الدخل ذو   من الشباب  تاحة

 ا كاديمية الدراسه

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 تكل ه باقل للشباب صغي ه مصاني وهي الشباب مصاني مشروع

 نحو  ا نطالق منها الشباب يستطيي صغي ه مصاني تكون  بحيث

 ا عمال ريادة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 نحو  الشباب يثقف وطن  مشروع وهو   وا نتماء الو ء مشروع

 وطنه اتجاه الشاب دور  ومدى ا مر  ولولي للوطن وا نتماء الو ء

 امره وو ة ومجتمعه

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  فراغهم وقت واشغال بمشاريعهم الشباب اشغال

  وطنهم واتجاه املجتمي في الهام دورهم نحو  الشباب تثقيف 
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 يالعامل التطور  ومواكبة املجا ت جميي في الشباب تطوير 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ا مارات - راشد بن محمد مؤسسة 

  ا مارات- التعاونية ابداعات جمعية 

  السعوديه- القابضة السعودية انا شركة 

 العربية الدول  بجامعة العربية ا قتصادية الوحدة مجلس 
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 خاص طاعق نوع الجهة الشباب عتاد اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 فرص على الشباب لتدريب مبادرة النشاط الرئيس للجهة 

 والفعاليات العمل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://shbabkits.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/ 

  اإللك  وني للجهة الب يد 112870736 الهاتف

 598646367 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ل ال رعياملجا املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املهارات في بالحضور  أخرى  ودورات الشبكة على تدريبية دورات

 بشكل تعقد والدورات واناثا ذكورا املختل ة الشباب ول ئات كافة

 مميزة شبابية تجربة وهي يومي شبه

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها م
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ستقبال

 املهارات في بالحضور  أخرى  ودورات الشبكة على تدريبية دورات

 بشكل تعقد والدورات واناثا ذكورا املختل ة الشباب ول ئات كافة

 مميزة شبابية تجربة وهي يومي شبه

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13تياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة اح

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 خاص قطاع نوع الجهة القيادات تنمية مركز  اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

 املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد    

 املدير العام

 وتنمية صناعة في متخصصون  النشاط الرئيس للجهة 

 افضل وفق املؤثرين القادة

 من التاثير وتقنيات االساليب

 املتميزة والخدمات املنتجات خالل

 املحلية الخبرات باستثمار

 مبدع عمل بيئة في والعاملية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.leadership.com.sa 

 info@leadership.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 112057715 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي الرئيس املجال أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الشخصية اإلنتاجية: عديدة عمرية ل ئات مختل ة تدريبية برامج

 التح يزية القيادة ال عالة، الشخصية القيادة الناجحة،

 ا عمال لرواد تمتين ا س  اتيجية، القيادة ال عالة،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي شباب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 :عديدة عمرية ل ئات مختل ة تدريبية برامج

 الناجحة الشخصية اإلنتاجية

 ال عالة الشخصية القيادة

 ال عالة التح يزية القيادة

 ا س  اتيجية القيادة

 ا عمال لرواد تمتين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 السبيعي مؤسسة

 الراجحي الرحمن عبد مؤسسة

 العنود ا مي ة مؤسسة

 الحصين  مؤسسة
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 ةاملسؤولي إدارة اسم الجهة

 اتحاد شركة في املجتمعية

 لالستثمار  الراجحي

 القابضة

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 سعيد بن عبدالوهاب

 الزهراني

 مجتمعية وبرامج تنموية مشاريع النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 جتماعيالتواصل ا   

 

 csr@alrajhiunited.com اإللك  وني للجهة الب يد 1122500 الهاتف

 502522243 الجوال 112210009 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي لرئيساملجال ا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 في املت وقين الطالب أسر  دعم على الب نامج يركز  إغناء برنامج

 . الجامعات في والحيوية املهمة التخصصات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 باملجان العالج الصحي املجال . البهاق بمرض املصابات من الزواج سن في ل تياتا عالج:  فرحة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 وال رد  املجتمعي التمكين

  التعليم

 القيم زرع

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 التعليم وزارة

  ا جتماعية والتنمية العمل ارةوز 

 للبهاق فأل جمعية

 للتنمية الكندية الوكالة
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 لالستشارات رواد مركز  اسم الجهة

 والتدريب اإلدارية

 خاص قطاع نوع الجهة

 عنيزة املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديدددر الدددتدددنددد ددديددددددد     

 املدير العام

 حمد بن عبدالعزيز

 السليم

 تدريب ئيس للجهةالنشاط الر 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/rowad_ksa?lang=ar 

 rowad.training@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 163654652 الهاتف

 505334652 الجوال 163654652 ال اكس

عمر فئة الشباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشددددددددباب ال   تهتم 

 به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال املستقبل قادة وبناء إعداد

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال العمل لسوق  الشباب تأهيل

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال تميزنا تطوعنا

 (نه م عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال القادة عنها يستغن     مهارات

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال تمكين

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 تخصصك تختار  كيف

  العمل لسوق  التأهيل

 ناجحة تجارب

 الداعيات تأهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي سليمان سةمؤس 

 بعنيزة ا جتماعية التنمية لجنة 
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 للتدريب قيم مركز  اسم الجهة

 واإلشراف

 خاص قطاع نوع الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 استشارات - إشراف - دريبت النشاط الرئيس للجهة السند أمين بن سلطان

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 Qiam.c.e.t@gmial.com اإللك  وني للجهة الب يد 0005-014848 الهاتف

 1505 315 55 966+ الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

الشدددددددددددددبدداب ال    جنس فئددة

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بأدوار  للقيام الشباب بتأهيل يعن  تأهيلي برنامج:  زاد شروعم

: مستويات ٤ على املختل ة بأشكالها ال  بوية املحاضن في تربوية

 .تربو   مشرف تميزين،م مربي مربي، مربي، مساعد

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 آراء بدراسة املشروع يقوم:  شبابية استشارات وحدة تأسيس

 وبناء املهتمة الجهات مي بالتعاون  الشباب وتطلعات واحتياجات

 - املستهدفين تالئم استشارات وحدة لتأسيس عمل وخطة تصور 

 - والجامعة الثانو   طالب

 والبحث التعليم جالم

 العلم 

 العلم  البحث

 وتزويدهم ومساعديهم الحلقات معلم  لتأهيل: قّيم مشروع - 3

 تربوية تنشئة الطالب لتنشئة الالزم والتعليمية ال  بوية باملهارات

 . "متوازنة قيمية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  ي ها مستقبال

 ال   املحاضن تقويم إلى يهدف إشرافي مشروع:  ال  بو   اإلشراف

 تطبيقي مقياس باستخدام محددة نواحي من الشباب ب ئة تعتن 

 عملية توصيات ويقدم ومخرجاته املحضن وك اءة فاعلية يقيس

 .فيه والعاملين املشروع لتطوير 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 السلوكيات وتقويم القيم غرس املشروع يستهدف:  بقيم  راقي

 ذات القيم لتعزيز  املدارس في للطالب موجهة بب امج الطالب لدى

 .األولوية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال
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 املرحلة طالب ب زويد يعن  مشروع:  الطالبية القيادات تأهيل

 وتبن  فاعلة مجتمعية بأدوار  للقيام أساسية مهاراتب الجامعية

 . "مجتمعاتهم وين عون  أوقاتهم فيها يستثمرون مبادرات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .اإليجابية القيم تعزيز 

 . الطاقات وتوجيه اكتشاف

 " املتغي ات من ال كر   والتحصين الحماية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  التعليم إدارة

  الجاليات وتوعية واإلرشاد للدعوة التعاوني املكتب

 شباب جمعية

  املدارس تطوير  وحدة

 اإلسالمية الجامعة

 معرفة جمعية

 رعاية جمعية

  النبو   املسجد وكالة

  املوس ى وقف

  الخي ية الحصين  حمد مؤسسة

 الخي ية الجميح مؤسسة
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 أرامكو  مص اة شركة اسم الجهة

 (سامرف) السعودية

 خاص قطاع نوع الجهة

 ينبع املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتاهيل التريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوعي العمل تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.samrf.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 143752000 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب  بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املحدودة موبيل السعودية أرامكوا مص اة شركة تسعى

 قدرات تنمية في الرائدة الشركات إحدى تكون  ألن( سامرف)

 العلمية املجا ت في وذلك ينبي مدينة في وال تيات الشباب

 النموذج ه ا ويهدف والرياضية، واملهنية والثقافية وا جتماعية

 با ا لتحاق يرغبون  ال ين على التعرف إلى

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن ) أبرز ثالثة احتياجات

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة الشباب لتنمية واعي مركز  اسم الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

ملدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     ا

 املدير العام

 املدينة أطراف في الشباب تنمية النشاط الرئيس للجهة إلياس مالك بن وهيب. د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/shawerny1?lang=ar 

 yumwa3i@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 148591773 الهاتف

 555641572 الجوال 148591774 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال ينةاملد أطراف في الشباب لتوعية:  ركيز 

 وتأهيل تمكين  القيم، سلم  منظومة ينظم قيم  تربو  :  ميادين

 اكتشاف طريق عن لديهم ال اتي الوعي درجة ورفي الشباب

 مجموعة خالل من ا يجابي دورهم وت عيل ، وإمكانياتهم قدراتهم

 .والعملية العلمية األنشطة من

 ثوالبح التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أحدث وفق ا دارة مهارات على الشباب وتطوير  تأهيل:  الرائد

 النظريات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال املدينة فأطرا في الشباب لتوعية:  ركيز 

 والبحث التعليم مجال القيم سلم  منظومة ينظم قيم  تربو  :  ميادين

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال املخدرات من للتوعية:  رايق

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  املركزة التوعية

 الجيد الت عيل

 املمنهج التأهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي سليمان مؤسسة

  طيبة جامعة

 نب اس املخدرات من للوقاية الوطن  املشروع
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  ستشارات قرارات اسم الجهة

 األثر تعظيم

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة اإلدارية املنطقة

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتدريب استشارات النشاط الرئيس للجهة الخلف أنس

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

Qararat.me 

 Anas.k@qararat.me اإللك  وني للجهة الب يد 503356695 الهاتف

 503356695 الجوال  ال اكس

ر فئة الشدددباب ال   عم

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث ليمالتع مجال األحياء مراكز  لجمعية شبابية مبادرات تصميم

 العلم 

 العلم  البحث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال الشباب مختب  

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال السعادة بنك منصة

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال "املحتاجين الشباب تمكين

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال راغ وقت قضاء

 واملهارات الشخصية تنمية

 والثقافة الهوية بناء

 "واملواهب الهوايات وتنمية اكتشاف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  األسماء ذكر  عدم لن ض
ً
 حاليا
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 خاص قطاع نوع الجهة املعرفة قمم مؤسسة اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التربوية والبرامج االستشارات النشاط الرئيس للجهة ياسين أيمن أ

 والتعليمية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ل ا جتماعيالتواص 

www.qemam.com.sa 

 qemam@qemam.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 126147446 الهاتف

  الجوال 126147445 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الشباب من ال  بويين لتجهيز  برامج: املعاصر املربي مشروع

 العلم 

 وال  بية التعليم

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال اإلحسان قيمة على تربوية أنشطة: نحسن هيا مشروع

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال الشباب في املسؤولية قيمة غرز : مسؤولية الحياة مشروع

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال الشبابية في املتخصصة القيادات لتمكين املجتمعي الرائد

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال املجتمعي ئدالرا

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 جد بيانات  تو 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي الرحمن عبد مؤسسة

 الراجحي سليمان مؤسسة

 السبيعي مؤسسة

 األجيال رعاية جمعية
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 غدن مؤسسة اسم الجهة

 وبناء لالستشارات

 القدرات

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 القدرات وبناء االستشارات النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ماعيالتواصل ا جت 

www.ghadan.com.sa 

 info@ghadan.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 126573441 الهاتف

  الجوال 126570848 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشار 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس يي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال وتأهيلهم الثانوية املرحلة طالب لتدريب أيامن، برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال جدة   الشرقية املنطقة - الشباب واحتياجات واقي بحث

 العلم 

 لم الع البحث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال الشباب وتطوير  لتدريب أيامن برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 جد بيانات  تو 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي سليمان مؤسسة

 السبيعي مؤسسة

 الراجحي الرحمن عبد مؤسسة

 مح وظ بن سالم مؤسسة
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 الشامل النبالء مركز  اسم الجهة

 للتدريب

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة نةاملدي املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 واالستشارات التدريب النشاط الرئيس للجهة باصرة محسن بن هاشم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.noble.edu.sa 

 920001833 الهاتف

0590166160 

 sr@nobble.edu.sa اإللك  وني للجهة الب يد

  الجوال 126745041 ال اكس

ة الشدددباب ال   عمر فئ

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 طوالخرائ الت كي   في املدربين مهارات لتطوير  تدريبية دورات

 اذهنية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال واألسرية ا جتماعية القيادة في تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال املشكالت لحل املتدربين مهارات  لتطوير  تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، اراتمه) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   جد بيانات  تو 

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 جد بيانات  تو 

 اريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمش

  دن بن مجموعة

 القابضة سدكو  شركة

 باسمح شركة

 السعود  األهلي البنك

 شباب فور 
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 خاص قطاع نوع الجهة الطاقات بناء مركز  اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 للمنظمات اإلداري  التطوير ط الرئيس للجهةالنشا حربان محمد /م

 والتطوعية الخيرية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.benaacenter.com 

 01265285 الهاتف

0506675312 

 info@benaacenter.com اإللك  وني للجهة الب يد

  الجوال 126528976 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ومكة بجازان الخي ية الجمعيات في للعاملين التخصص   التأهيل

 واملدينة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، تمهارا) التدريب

 والبحث التعليم مجال املؤسس   العمل قيادات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال خي كم جمعية في الثاني الصف قيادات تأهيل

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 ال ال رعياملج املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال اململكة في ا يتام جمعيات في العاملين تاهيل

 والبحث التعليم مجال بالجوف الخي ية الحهات في العاملين لتطوير  تمكين

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 جد بياناتتو    

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 خالد امللك مؤسسة

 مح وظ بن سالم

 السبيعي مؤسسة

 املوس ى وقف مؤسسة

 الجزيرة بنك
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 للتدريب تقن  مركز  اسم الجهة

 اإلعالمي واإلنتاج

 خاص قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة ةمنطق املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتدريب التعليم النشاط الرئيس للجهة برناوي  إدريس بكر. أ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://teqani-team.com/education/ 

 info@teqani-team.com اإللك  وني للجهة الب يد 125411137 الهاتف

 502628496 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  املركز  در يص) التدريبية الدورات -1
ً
 الدورات جدول  شهريا

 للشباب متطوعين ومدربات مدربين مي بالتعاون  التدريبية

 التواصل وسائل جميي في الشهر   الجدول  عن واإلعالن وال تيات

 ( ا جتماعي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  وتوغرافيال التصوير  مجا ت في)  املتخصصة اإلعالمية األندية

 مدة وتكون  الجرافيكي والتصميم واملونتاج التل زيوني والتصوير 

 وتكون  ، تخرج مشروع بتقديم العضو  يتخرج حيث أشهر  3 األندية

 ( وال تيات للشباب األندية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال . التدريبية الدورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال . املتخصصة اإلعالمية األندية

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . وال تيات الشباب قبل من اإلعالمية واإلندية التدريبية بالدورات ا لتحاق على كبي   إقبال يوجد

 . مواهب وتعلم وال تيات الشباب لدى ال راغ وقت سد 

 . العملي التطبيق خالل من الخب ة اكتساب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 وعون املتط واملدربات املدربون 
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 الصمد عبد شركة اسم الجهة

 القرش  

 خاص قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والعطور  والعنبر العود تجارة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.new.asqgrp.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 125395544 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 لغرفة التابي األعمال لتنمية القرش   عبدالصمد مركز  تأسيس

 (الشبابية األعمال لتنمية)  مكة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 فرع مي بالتعاون ) التعليم  للتميز  القرش   الصمد عبد جائزة

 (بمكة التعليم وزارة

 والبحث التعليم مجال

  العلم

 وال  بية التعليم

 الطالب تشجيي في مساهمة( )تدبر) الكريم القرآن مسابقة رعاية

 الكريم القرآن ح ظ في

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن ) أبرز ثالثة احتياجات

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة ال  بوية بناء مجموعة اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 دير العامامل

 مشاريع+  وقيادية تربوية برامج النشاط الرئيس للجهة الصديقي محمد غسان. د

 شبابية ومبادرات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.benaa.ws/ 

 info@benaa.ws اإللك  وني للجهة الب يد 920022663 الهاتف

 559504746 الجوال 122637098 ال اكس

الشدددباب ال    عمر فئة

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املرحلة في الشباب من مستهدفة فئة تدريب) قادر  أنت مشروع

 التدريبة الب امج من حزمة طريق عن سنة( ٢3 – 19) من لعمريةا

  واملعتمدة وال  بوية والتعليمية
ً
 ال   الخصال تنمية بهدف عامليا

ميز 
ُ
 للتعلم القابلة – السلوكيات من مجموعة وتعزيز  املنجزين ت

 ت ثم ومن – والقياس

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 مساعدة في املشروع فكرة تتلخص) املناسب تخصص   وعمشر 

 املناسبة الدراسية التخصصات اختيار  على والطالبات الطالب

 عب   الجامعة بعد املهنية حياتهم في نجاحهم فرصة وتعزيز  لهم

 امللك جامعة.( )املشروع يقدمها ال   األنشطة من سلسلة

 (.سنوات ٦ املشروع مدة(. )عبدالعزيز

 والبحث يمالتعل مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

  املنح كرس  ( الطالبية القيادات) القياد  املتقدم الب نامج -3

 برامج تشمل ال عاليات من مجموعة على الب نامج يحتو  )

 بحيث مشارك كل مي إرشادية وجلسات اثرائية ولقاءات تدريبية

 استثمار  وكي ية القياد  ونمطه الشخصية سماته إبراز  نراعي

 ومشار   تطويرية خطة وفق قوته، نقاط

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 الداخلية بالخصائص ُيعنى برنامج هو : أستطيي نعم برنامج

 واإلحساس النجاح تحقيق على تساعدهم ال   والشابات للشباب

 ت وق  بقدرات يتمتعون  إنهم حيث الحياة وفي املدرسة في بالسعادة

هم عنه تكشف ما  الشاب ك اءة رفي إلى ويهدف. إنجازاتُ

 ال   والتح يزية والعاط ية ا جتماعية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

ملتقى هيا ننطلق: هو برنامج تربو  تطوير  يهدف إلى إكساب 

القادة أهم املهارات ال   يحتاجونها في طريقهم ندحو النجاح 

يات و وسائل متنوعة تعّزز وتغرس فيهم مهارة والتمّيز، من خالل آل
مجال التعليم والبحث 

 التعليم والتربية العلمي
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الطالب أو  ال ئة العمرية املستهدفة في الب نامج الت كي  اإلبداع

 ( سنة1٥-13الطالبة من ال ئة العمرية )

برنامج القيادات الشابة: برنامج يعنى بتنمية املمارسة ال علية 

خالل خمسة محاور تعدُّ ممارسات فاعلة للقيادة  للقيادة من

 املستهدفون من الب نامج النموذجية،

 ( سنة٢٥-19الشباب والشابات في ال ئة العمرية ) 
مجال التعليم والبحث 

مهني( العلمي ة،  هارات عام  التدريب )م
برنامج رسم ا س  اتيجية الشخصية: برنامج تدريب  لتطوير 

 تيجيةمهارات الشباب ا س  ا

 فما فوق  –سنة  ٢٦ ال ئة املستهدفة
مجال التعليم والبحث 

مهني( العلمي ة،  هارات عام  التدريب )م
 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 طالب( )التطوعية ال رق  قيادات بناء) التطوعية ال رق  قيادات 

 (.الثانوية املرحلة

 التطوعي العمل ا جتماعي لاملجا

 مبتكر  برنامج هو ) «الرأ  وقادة املجتمعية الرموز  صناعة» برنامج

  إعداده تم
ً
 املتعلقة القيادية املهارات تنمية أجل من خصيصا

 لتعزيز  مصمم وهو  املجتمي، في الرأ  وقيادة املجتمعي بالب وز 

 لنجوميةا من أعلى مستويات إلى لالنتقال وتأهيلهم األفراد قدرات

 املجتمي والب وز 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الروح لتنمية يسعى متكامل تدريب  مشروع) أنا رياد  مشروع

 وصناعة املال إدارة في مهارتهم وتطوير  املدارس لطلبة الريادية

 - 13 العمرية املرحلة الشباب( ) والصغي ة التجارية املشاريي

 (.نةس18

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 إكساب إلى يهدف تطوير   تربو   برنامج هو : ننطلق هيا ملتقى

 النجاح ندحو  طريقهم في يحتاجونها ال   املهارات أهم القادة

 مهارة فيهم وتغرس تعّزز  متنوعة وسائل و  آليات خالل من والتمّيز،

 أو  الطالب الب نامج في املستهدفة العمرية ةال ئ اإلبداعي الت كي  

 ال ئة من الطالبة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

برنامج نعم أستطيي: هو برنامج ُيعنى بالخصائص الداخلية 

للشباب والشابات ال   تساعدهم على تحقيق النجاح واإلحساس 

عون بقدرات ت وق بالسعادة في املدرسة وفي الحياة حيث إنهم يتمت

ما تكشف عنه إنجازاُتهم. ويهدف إلى رفي ك اءة الشاب 

ا جتماعية والعاط ية والتح يزية ال   يحتاجها للوصول إلى 

أقص ى إمكاناته في اإلنجاز؛ ولجعله يعيش بصحة اجتماعية 

الشباب  املستهدفون من الب نامج وسلوكية وعاط ية إيجابية

 التوعية ا جتماعية املجال ا جتماعي والشابات في املرحلة الثانوية

برنامج القيادات الشابة: برنامج يعنى بتنمية املمارسة ال علية 

للقيادة من خالل خمسة محاور تعدُّ ممارسات فاعلة للقيادة 

 املستهدفون من الب نامج النموذجية،

 ( سنة٢٥-19الشباب والشابات في ال ئة العمرية ) 

مجال التعليم والبحث 

 التدريب )مهارات عامة، منه ( لم الع
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برنامج رسم ا س  اتيجية الشخصية: برنامج تدريب  لتطوير 

 مهارات الشباب ا س  اتيجية

 ال ئة املستهدفة

 فما فوق  –سنة  ٢٦

مجال التعليم والبحث 

 التدريب )مهارات عامة، منه ( العلم 

 نظر الجهةمن وجهة  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 (.ال اتي الوعي) الهوية تحديد 

 (.ا جتماعي الوعي) املجتم  الدور 

 .القيادية واملهارات القيم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .ال  بو   واإلشراف للتدريب الرواد بناء مركز  

 .وال  بوية التعليمية لالستشارات ارتقاء مكتب 

 .وال  بوية التعليمية لالستشارات الصديقي غسان تور الدك مكتب 
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 لالستشارات سما مكتب اسم الجهة

 والشبابية املجتمعية

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 بن عبدالوهاب. د

 نورولي عبدالرحمن

 شبابية واستشارات برامج النشاط الرئيس للجهة

 متعددة مجاالت في ومجتمعية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 Info.sama21@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 126117595 الهاتف

 505626775 الجوال 126117494 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 نم, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 برنامج وهو  طيبة، بجامعة( الشباب األعمال رواد) برنامج إقامة

 العمل جانب في املستقبلية ومشاريعهم الشباب تطوير  على يقوم

  الحر،
ً
 التدريب) مراحل ثالث عب   التوجيه، إلى املاسة للحاجة نظرا

 (.املتابعة - ا حتضان -

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 سنة، 1٥ – 10 سن من لألط ال( الصغي  التاجر ) برنامج إقامة

 تجارية هاراتوم أساسيات األبناء تعليم على يقوم مشروع وهو 

 سوق  إقامة عب   املهارات تطبيق ثم تدريب ، برنامج عب   مبسطة

 املشاريي متابعة ثم التجارية، املراكز  بعض في مصغر  تجار  

 و تطويرها على والعمل الناجحة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 جيل في قيمال لغرس يهدف وال   ،"ن اية حكاية" برنامج إقامة

 الصحيحة العادات لتبن  وتمكينهم البيئة، لرعاية املستقبل

 طلبة بين الوعي لنشر ( الن ايات تدوير ) برنامج عب   عليها، للح اظ

: التاليين السؤالين عن لإلجابة والثانوية، املتوسطة املرحلتين

 وملاذا أدّور؟ كيف

 البيئية التنمية التنمو   املجال

  أبرز مشاريي شبابية
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 وهو  القرى، أم جامعة لطالب( الشباب األعمال ريادة) برنامج

 جانب في املستقبلية ومشاريعهم الشباب تطوير  على يقوم برنامج

  الحر، العمل
ً
 مراحل ثالث عب   التوجيه، إلى املاسة للحاجة نظرا

 (.املتابعة - ا حتضان - التدريب)

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب
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 سنة، 1٥ – 10 سن من لألط ال( الصغي  التاجر ) برنامج إقامة

 تجارية ومهارات أساسيات األبناء تعليم على يقوم مشروع وهو 

 سوق  إقامة عب   املهارات تطبيق ثم تدريب ، برنامج عب   مبسطة

 متابعة ثم املكرمة، بمكة التجارية ملراكز ا بعض في مصغر  تجار  

 والعمل الناجحة املشاريي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 وزّواره، املكي للمجتمي توعو   برنامج وهو  ،(موزون ) برنامج

 مي مختصرة بيئية شعارات صور،) إعالمية توعوية برامج يتضّمن

 تكوين عب   ذلك يتم ،(فيديو مقاطي ان وجرافيك، مرفقة، صور 

 وإنجاح لت عيل املستهدفة، األحياء شباب من تطوعية عمل فرق 

 .الب نامج

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 (.البيئية - الثقافية - ا جتماعية - صاديةا قت) املجا ت كافة في والتطويرية التدريبية الب امج قامة

  وتمويلها املشاريي بعض واحتضان تدريبهم عب   العمل، لسوق  تأهيلهم
ً
 .انطالقها لضمان مبدئيا

 وتحقي فراغهم أوقات مللء واملجتمعية التطوعية بالب امج إشغالهم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  املقدسة اصمةالع أمانة 

 بمكة التجارية الغرفة 

 .وغي ها األحياء، مراكز  



 

85 
 

 

 لتطوير  السمو  شركة اسم الجهة

 الشباب

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 للشباب ريةالتطوي الحلول  تصميم النشاط الرئيس للجهة عسيري  حكم بن أحمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alsmo.com.sa/ar/ 

 info@alsmo.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 126222775 الهاتف

 500039310 الجوال 126222775 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

ال    جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 لتنمية مدن ٤ في يتيم ٦00 وتمكين تدريب) أكسجين ناد 

 ترفيهية تربوية بيئة في شخصياتهم واكتشاف الحياتية مهاراتهم

 (األهلي البنك أهالينا وبرعاية آمنة

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 الجامعات طالب ٦0 لعدد تطويرية رحلة) الجنوبية كوريا رحلة

 لتمكينهم الطالب شؤون عمداء مجلس إشراف تحت السعودية

 (الخب ة واكتساب الوظي ية املهارات واتقان ذاتهم اكتشاف من

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 مي جدة في املوهوبين من طالب 30 وتمكين تدريب) ال ات بناء

 في الطالب ومساعدة التنموية بالعملية للقيام مشرفين ٥ تأهيل

 تربوية بيئة في إنجازات صناعة من وتمكينهم ذاتهم اكتشاف

 آمنة ترفيهية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها م
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ستقبال

 ذاتهم  كتشاف مدن ٤ في يتيم ٦00 وتمكين تدريب) ال ات بناء

 وبرعاية آمنة ترفيهية تربوية بيئة في إنجازات صناعة من وتمكينهم

 (األهلي البنك أهالينا

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 مشرفين ٥ هيلتأ مي جدة في طالب 30 وتمكين تدريب) ال ات بناء

 ذاتهم اكتشاف في الطالب ومساعدة التنموية بالعملية للقيام

 (آمنة ترفيهية تربوية بيئة في إنجازات صناعة من وتمكينهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 متكامل نموذج خالل من اليتيم وتمكين تدريب) األيتام تمكين

 ترفيهية تربوية بيئة في األساسية الحياة نبجوا في الشخصية لبناء

 (آمنة

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشخصية اكتشاف
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 ال ات بناء

 الوظي ية املهارات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 األهلي نكالب أهالينا

 الطالب شؤون عمداء مجلس

 املوهوبين إدارة
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 النخبة مركز  شركة اسم الجهة

 والتقنية للتطوير 

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اإلدارة لمجا في استشارات تقديم النشاط الرئيس للجهة حسن بن أمجد مهندس

 املعلومات وتقنية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://annokhbah.com/ 

 info@awladriyadh.org اإللك  وني للجهة الب يد 920011167 الهاتف

  الجوال 920011167 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

شدددددددددددددبدداب ال   جنس فئددة ال

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال املناسب النخصص اختيار : دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال املعاقين الشباب مي ا سرة تعامل: دورة

 والبحث التعليم مجال املهارات وتنمية الدراس   الت وق  عن دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال املدربات إعداد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 ياملجال ال رع املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   يوجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشباب لدى وامليول  التخصص تحديد

 العمل سوق  في أساسية مهارات الشباب إكساب

 الشباب عند والتواصل ا تصال مهارات فقد

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 انات  توجد بي
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 التأصيل مركز  اسم الجهة

 والبحوث للدراسات

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عثمان محمد

 العمودي

 قيادات وتأهيل وابحاث دراسات النشاط الرئيس للجهة

 وكوادر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ماعيالتواصل ا جت 

http://taseel.com/ 

 t.alnahdi@taseel.com اإللك  وني للجهة الب يد 126288685 الهاتف

 559725559 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24 من

جنس فئة الشددددددددددباب ال   تهتم 

 به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاري
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .الشبابية القيادات اعداد مشروع

 اإلعالم أخرى  مجا ت .اليوتيوب على شبابية اعالمية منصة مشروع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .الشباب ل ئة املكث ة الدورات مشروع

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال املنح لطالب رواد مشروع

أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها 

 
ً
 مستقبال

 املجال ال رعي املجال الرئيس

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .الشبابية القيادات اعداد مشروع

 اإلعالم أخرى  مجا ت .اليوتيوب على شبابية اعالمية منصة مشروع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .الشباب ل ئة املكث ة الدورات مشروع

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال املنح لطالب رواد مشروع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة احت

 .تربوية محاضن

 . ثقافية مناشط

 .متنوعة رحالت

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  املوس ى وعبدالعزيز  سعد وقف 

 . ا نسانية الراجحي 

 .الخي ية السبيعي إبراهيم وعبدهللا محمد 

 الخي ية الضحيان 
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 لبحوث قراءات مركز  اسم الجهة

 الشباب ودراسات

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

جة معرفية أسس بناء النشاط الرئيس للجهة أبوملحة سعيد بن يزيد.د
َ
 لنْمذ

 لخدمة العملية التطبيقات

 .الشباب عم العاملة الجهات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

qiraatcenter.com 

 info@qiraatcenter.com اإللك  وني للجهة الب يد 126320496 الهاتف

 559894916 الجوال 126320496 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   جنس 

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وهو  العمرية املراحل حسب ال  بوية املقاصدية األدلة تلخيص

 من ويحولها ال  بية في الشرعية املقاصد موسوعة يقرب مشروع

 .حدوا جزء في تلخيص الى مجلدات 8

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 في الشباب الى املوجه الدعو   الخطاب وتطوير  تشخيص مشروع

 الخطاب واقي يشخص مشروع وهو  ا جتماعي التواصل شبكات

 . الدعو   الخطاب لتطوير  مبادرات ويق  ح ويحلله

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 الجوانب في املنورة املدينة في الشباب اوضاع دراسة مشروع

 . وا جتماعية ا قتصادية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 مكة منطقة في الدخل محدودة ا سر  شباب دراسة مشروع

 ."املكرمة مكة منطقة إمارة مي بالشراكة املكرمة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم ا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس لجهة بتن ي ها مستقبال

 علم  مرصد مشروع وهو : الشباب لقضايا العلم  املرصد

 في الشباب عن الدورية واإلحصاءات البيانات يوفر  ميداني،

 وال  بوية ا جتماعية الجوانب في القرار، متخ   ليمكن اململكة؛

 .األنسب القرار  اتخاذ من املختل ة،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 إيجاد إلى يهدف مشروع وهو : املعلومات أوعية في الشباب قضايا

 الشباب عن والعملي العلم  النشاط كافة عن بيانات قواعد

 والبحث تعليمال مجال

 العلم 

 العلم  البحث
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 املقا ت الشباب، عن املنشورة الكتب: )مثل للمهتمين، وتقريبه

 (.إلخ..... الشباب، عن املؤتمرات الشباب، عن

 اإلعالم أخرى  مجا ت .الشباب قضايا في التل زيوني الب نامج

 والبحث التعليم مجال .الشباب مي التعامل في املعتمد املمارس برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أكاديمية تأهيل ممارسي برامج القيم )تعليم عن بعد(. 
والبحث  مجال التعليم

مهني( العلمي ة،  هارات عام  التدريب )م
 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .تجاههم ا يجابية والنظرة ت كي هم وأنماط أوضاعهم ت هم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . املكرمة مكة منطقة إمارة

  الخي ية السبيعي إبراهيم هللا وعبد محمد مؤسسة

 الخي ية الجميح مؤسسة

 الخي ية العراد  أوقاف

 الراجحي العزيز  عبد بن محمد أوقاف

 الخي ية وعائلته الراجحي صالح بن الرحمن عبد مؤسسة

 (ريطانيا - لندن) كينجستون  جامعة

 عبدا بن سلطان األمي   كرس  
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 غسان الدكتور  مكتب اسم الجهة

 لالستشارات قيالصدي

 والتعليمية ال  بوية

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 واختبارات مقاييس النشاط الرئيس للجهة الصديقي غسان. د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.benaaalajyal.com/ 

 info@bajyal.com اإللك  وني للجهة الب يد 920022663 هاتفال

 559504746 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  ها الجهة حاليا

 :  للشباب والحياتية الشخصية الص ات تخدم مقاييس إعداد

 سماتي بنون  مقياس

 املهنية امليول  مقياس

 املناسب تخصص   مقياس

 مهن   بون  مقياس

 الشخصية السمات مقياس

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز مشاريي شباب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 سماتي بنون  مقياس

 مهن   بون  مقياس

 الشخصية السمات مقياس

 املهنية امليول  مقياس

 املناسب تخصص   مقياس

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 نظر الجهةمن وجهة  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشخصية السمات مقياس

 املهنية امليول  مقياس

 املناسب تخصص   مقياس

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 لنشر  العظيم النبا مركز  اسم الجهة

 القران هدى

 خاص قطاع نوع الجهة

 املكرمة كةم املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 القران تدبر ووعي ثقافة نشر النشاط الرئيس للجهة 

 ونشر التدارس سنة واحياء الكريم

 القران هدايات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.alnbaa.com 

 alnpaa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 125235553 الهاتف

 550427304 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مستني ة قيادات لبناء املشروع يهدف: بالقرآن القيادة مشروع

 علومه من تمدةمس ، وقيمه القرآن بهدايات

 القرآن تعليم والدعو   الدين  املجال

 ويستهدف برامج عدة خالل من املشروع ويتحقق: تدارس مشروع

 العمرية املجتمي شرائح كل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 مستني ة قيادات لبناء املشروع يهدف: بالقرآن لقيادةا مشروع

 علومه من مستمدة ، وقيمه القرآن بهدايات

 القرآن تعليم والدعو   الدين  املجال

 ويستهدف برامج عدة خالل من املشروع ويتحقق: تدارس مشروع

 العمرية املجتمي شرائح كل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13احتياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة 

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي سليمان مؤسسة

 املوس ى وقف مؤسسة

 واملعتمر الحاج هدية جمعية
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 وبناء لالستشارات عمق اسم الجهة

 القدرات

 خاص قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة نطقة اإلداريةامل

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الشبابية واملشاريع البرامج النشاط الرئيس للجهة الغامدي حمود عبدهللا

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 info@4umq.com اإللك  وني للجهة الب يد 580666818 الهاتف

 542159877 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشدددددباب ال   تهتم به 

 الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ال  بوية املحاضن لرفد متميزين مربين لتأهيل: أسوة مشروع 

 .الشبابية واألنشطة

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال

 الكيانات في مالية موارد تنمية أخصائي  لتأهيل: غيث مشروع

 .الشبابية

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 صوال ر  الناجحة التجارب: املجتمعي الشبابي العمل ورشة -3

 ."بينها فيما والتكامل الشبابي العمل في السانحة

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .املستقبل قيادات إلعداد: همام مشروع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .الشبابية الب امج على املشرفين إلعداد: عماد مشروع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال .العمل سوق  من الشباب لتمكين: الوظي ي ا ح  اف مشروع

 مهارات مجموعة من وال تيات بابالش لتمكين: ماهر مشروع

 ."املجتمي يحتاجها

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .والنوعية الجاذبة الشبابية املحاضن

 .املجتمي وتنم  الشباب تطلعات تلب  ومشاريي برامج

 ."مجال أ  في والتمكين واإلبداع للقيادة لشبابل فرص

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية مح وظ بن سالم مؤسسة

 اإلنسانية الراجحي مؤسسة

 بجدة األحياء مراكز  جمعية

 "املكرمة مكة بمنطقة القرى  تنمية جمعية
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 لالستشارات موارد شركة اسم الجهة

 وال  بوية يميةالتعل

 خاص قطاع نوع الجهة

 أبها املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتربوية تعليمية استشارات النشاط الرئيس للجهة الشهراني سامي د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 mawarid.sa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172263366 الهاتف

 533793366 الجوال 172263366 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال للشباب تدريبية دورات مجموعة وهي(: املعاني بنات) برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 النوعية واملشاريي الب امج بتصميم املهتمين تأهيل(: نوعي) برنامج

 الخي ية الجهات في

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز م
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال (العقلية القدرات) برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال املربين لتدريب( تأهيل) برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13جات للشباب في سن )أبرز ثالثة احتيا

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بأبها الجاليات لتوعية التعاوني املكتب

 املتميزة ال  بية مدارس

 الحصين  مؤسسة
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 لالستشارات بنون  مركز  اسم الجهة

 والتعليمية ال  بوية

 خاص قطاع جهةنوع ال

 أبها املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

-والدراسات االستشارات النشاط الرئيس للجهة 

 والتطوير التدريب-التعليم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.Banoon.com.sa 

 Banoon.edu@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 1712411212 الهاتف

 تحويله 0172411212 ال اكس

110 

 054751121 الجوال

055381121 

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئة الشدددددباب ال   تهتم به 

 الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ال رعي املجال املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بطالب يعتن  مهار   تأهيلي برنامج(:  الثانو  )  سمات مشروع

 لديهم املجتمعية املسؤولية تنمية حيث من الثانوية املرحلة

 القيادة مهارة وتطوير  ال اعلة املشاركة فرصة ويعطيهم

 الجامعية املرحلة لطالب مقدمة أخرى  برامج .لديهم واملسؤولية

 واملتوسطة

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  بحثوال التعليم مجال

 تطوير   مشروع هو : األهلية اإلبداع صدى مدارس تطوير  مشروع

 صدى ملدارس والتعليمية ال  بوية الرؤية" باسم للمدارس قدم

 وقد والتعليمية، ال  بوية املخرجات وصف إلى يهدف" اإلبداع

 في اعاإلبد صدى مدارس ملنتج وصف شكل على الرؤية تلك جاءت

 الص و ومراحل األولية الص وف مراحل

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والثانوية املتوسطة: املراحل لطالب دائمة تدريبية تطويرية برامج

 والجامعة

 (منه  عامة، مهارات) التدريب لعلم ا والبحث التعليم مجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الحصين  مؤسسة

 خالد امللك جامعة

 نجران جامعة

 نه وامل التقن  للتدريب العامة املؤسسة

 والتعليم ال  بية وزارة
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 خاص قطاع نوع الجهة روابي شركة اسم الجهة

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وصناعات بترولية خدمات النشاط الرئيس للجهة التركي علي العزيز عبد

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.rawabiholding.com/ar/index.php 

 info@rawabiholding.com اإللك  وني للجهة الب يد 318657055 الهاتف

  الجوال 138647484 ال اكس

عمر فئة الشددددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي ساملجال الرئي أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التدريب خالل من املهن،  كتشاف القابضة روابي معرض

 واملستقبلية املناسبة املهن على الشباب ترشد ال   واملحاضرات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الوظي ي والتدريب للتوجيه روابي مبادرة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 توجد بيانات  
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 السعودية أرامكو  مركز  اسم الجهة

 (واعد) األعمال لريادة

 خاص قطاع نوع الجهة

 الظهران املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتعليم التوعية النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوع تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.saudiaramco.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 138720115 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي ال
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شبابية تن  ها الجهة حاليا

 شبابي مشروع ٢٥0 دعم ا عمال شباب ريادة لدعم واعد شركة

 ريال بمليار 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة القابضة الزامل مجموعة اسم الجهة

 برالخ املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والرياضة الشباب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوعي العمل تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.zamil.com 

 138824888 الهاتف

 217 التحويلة

 ahz_csc@zamil.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال 8824888/03 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 تعريف والتقن  اإلدار   للتدريب الزامل الحمد هللا عبد برنامج

 املجال في املتاحة العمل فرص بحجم وتوعيتهم لسعود ا الشباب

 اإلدار   التدريب ثقافة وتطوير  نشر   . واملنه  والتقن  اإلدار  

 مساعدة.*  قصي ة ف  ات في تحقيقه يمكن ال   العملي والتقن 

 إكمال بعد العمل فرص على الحصول   في والشابات الشباب

 . التدريب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) تدريبال

 توفي   الصغي ة املشاريي ملساندة الزامل الحمد هللا عبد برنامج

 . السعود  للشباب ومتجددة حقيقة عمل فرص

(  خدمية ، حرفية ، تجارية ، صناعية)  مشاريي قيام تشجيي

 وصناعات مشاريي من قائم هو  ملا مساندة قاعدة تكّوِّن  صغي ة

 ( وفتيات شباب) اململكة الجامعات من الخريجين دعم . كبي ة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة أبرز 

 بيانات توجد   



 

99 
 

 

  

 ا تصا ت شركة اسم الجهة

 (stc) السعودية

 خاص قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 يلوالتاه التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.stc.com.sa 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114521815 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بدء على الشباب لتشجيي املخصص مشروعك، اطلق مؤتمر  دعم

 الخاصة مشاريعهم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي يساملجال الرئ أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة لالتصا ت زين شركة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة ةاملنطقة اإلداري

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتاهيل التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.sa.zain.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 59444444 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال الشباب مشاريي لدعم مبادرة

 أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة ال رنس   السعود  البنك هةاسم الج

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتأهيل التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.alfransi.com 

 بيانات توجد ال  وني للجهةاإللك  الب يد 11289 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال الوظائف لتوليد األول  ىامللتق رعاية

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 مشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  لل

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة الجريس   مجموعة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتاهيل التريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوعي العمل تمكين

ا لدددددكددددد ددددد وندددددي  املدددددوقدددددي

 التواصل ا جتماعي 

www.jeraisy.com.sa 

 jrsygrop@Jeraisy.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114198000 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 4196331-1 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال  والتاهيل التوظيف ل رص األول  السعود  املعرض ورعاية تنظيم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   اتبيان توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة العثيم أسواق شركة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والرياضة الشباب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.othaimmarkets.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 112547000 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

باب ال   عمر فئة الشددد

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال سعود  شباب لتوظيف هدف صندوق  مي ات اقية من اكث   توقيي

 أبرز مش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة الوطنية التصنيي شركة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والرياضة الشباب النشاط الرئيس للجهة النزهة صالح املهندس

 التطوعي العمل تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.tasnee.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114767166 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ل رعياملجال ا املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الثانوية املدارس خريجي من السعود  الشباب استقطاب

 يحصلون  عامين ملدة تأسيس   بب نامج وإلحاقهم

 إكمالهم حال بالشركة للعمل مالئم وسكن شهرية مكافأة على

 الب نامج

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التعاوني دريبالت خالل من السعوديين الجامعات طالب دعم

 .التعليمية مسي تهم لدعم العملية الخب ات إلكسابهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أول  على لوضعهم الخليج شباب استهداف: ا خ  اع رواد رعاية

 .ا خ  اع طريق

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 أبرز مشاريي شبابية ستق
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس وم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الثانوية املدارس خريجي من السعود  الشباب استقطاب

 مكافأة على يحصلون  عامين ملدة تأسيس   بب نامج وإلحاقهم

 الب نامج إكمالهم حال بالشركة للعمل مالئم وسكن شهرية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  مة،عا مهارات) التدريب

 التعاوني التدريب خالل من السعوديين الجامعات طالب دعم

 مسي تهم لدعم العملية الخب ات إلكسابهم

 .التعليمية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 كاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شر 

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة للتدريب نورين مركز  اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 جمعيات منسوبي وتاهيل تدريب النشاط الرئيس للجهة 

 كريمال القران تحفيظ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.elnooronline.com/word/14 

 norayn.tr@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 112742802 الهاتف

  الجوال 112741765 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 أبرز املش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 نميته: الطالبي ا رشاد مشروع املوهوبين الطالب وتأهيل تدريب

  والسلوكية ا جتماعية الطالب قدرات
ً
 الطالب تحقيق في إسهاما

 من ووقايتهم الطالب، عند الخاطئة السلوكيات تعديل ل اته

 .ا نحراف

 والبحث مالتعلي مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 ومعلم  للطالب الكريم القران تعليم في التقنية توظيف مشروع

 الحلقات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن )أبرز ثالثة احتياجات 

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 خاص قطاع نوع الجهة الرياض بنك اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الشباب وتأهيل تدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

waian@riyadbank.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114013030 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وتنمية الشباب مشاريي لتشجيي( ويكند اب ستارت) برنامج دعم

 ا بتكار روح

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 في ا ش  اك خالل من السعود  الشباب اباستقط في ا ش  اك

 .بواشنطن يقام ال   السعود  املهنة يوم ك عالية ال عاليات،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 األمي   كبطولة بالشباب، الخاصة الرياضية النشاطات رعاية

 التعليم رةإدا نظمتها وال   بصبياد، العزيز  عبد بن نصار  بن محمد

 صبيا بمنطقة

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشا

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة البيك اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتاهيل التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.albaik.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 122866777 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي لرئيساملجال ا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال القصيم بمنطقة الشباب من عددا توظيف

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات وجدت   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة الزاهد شركة مجموعة اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

  والتاهيل يبالتدر  النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 والرياضة الشباب

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.zahid.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 126876366 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 م به الجهةتهت

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املهارات على التدريب الشباب بها يتلقى: للتدريب الزاهد مراكز 

 في منتشرة املراكز  وه ه العمل لسوق  لتاهيلهم والحرفية ال نية

 وجدة والدمام الرياض

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) ريبالتد

 ذو   من الشباب   ستقطاب يهدف: الحرفيين تدريب برنامج

 العمل بسوق  لدمجهم وامكاناتهم مهاراتهم لتنمية املهارات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 متكامل برنامج السعود ، الشباب لتوظيف": مهارات" برنامج

 لدى التوظيف فرص عن العمل طالب يةتوع عمليات يشمل

  ختبار  علمية آلية خالل من واستقطابهم املجموعة شركات

 وظي ي مسار  ووضي متخصصة تدريب برامج في وإلحاقهم قدراتهم

 لهم والخب ة النصح وتقديم إرشادهم مي لهم مالئم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي ش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس بابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة الناغي ةمجموع اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

  والتاهيل التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 والرياضة الشباب

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.naghi-group.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة  يدالب 126614047 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على الشباب ملساعدة بمكة الخي ية ياتالجمع مي التنسيق

 الزواج

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 مجموعات وتوظيف تدريب في التقن  التدريب مركز  مي التعاون 

 الشباب من

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي ال الرئيساملج أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة األهلي البنك اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة يةاملنطقة اإلدار 

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

  والتأهيل التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 التطوع تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.alahli.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 1264649 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال ياناتب توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 في املساهمة إلى الب نامج ه ا يهدف  للتوظيف األهلي برنامج

. السعود  املجتمي في البطالة نسبة تخ يض إلى يةالرام الجهود

 لتلبية قدراتهم وتطوير  العمل عن العاطلين تأهيل خالل من وذلك

 توظيف تم و . الخاص القطاع لدى الشاغرة الوظائف متطلبات

 ٢0 العام من  وفتاه شاب 8٤٧,٧

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  األعمال لرواد األهلي برنامج
ً
 في الصغي ة املؤسسات بأهمية إيمانا

 الشباب قطاع األهلي البنك يولي للدول، ا قتصادية الدورة

 وذلك املؤسسات، له ه الرئيس   املحرك باعتباره خاصة عناية

 والتن ي  التخطيط في ومهاراتهم معارفهم تنمية على بال  كيز 

 ال ه ه تقوم ح ى واإلدارة،

 الصغي ة املشاريي دعم اد ا قتص املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجه

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة الجزيرة بنك اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتوظيف التدريب النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.baj.com.sa 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 016098888 فالهات

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال دراستهم إلكمال الشباب ملساعدة( طالب إقراض)  شروعم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 رعايته خالل من واملتوسطة الصغي ة املشاريي أصحاب دعم

 حول  والشابات الشباب وتثقيف بتدريب الخاصة العمل لورش

 فكرة وتحويل الجديدة األعمال وتأسيس لبدء العلمية اآلليات

 ينظمها ال   الب امج خالل من واقي إلى جديد استثمار   روعمش

 سيد) العمل أصحاب لتطوير  السعود  املعهد

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 الغرفة نظمته وال   السادس األعمال شباب معرض رعاية

 بجدة الصناعية التجارية

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

  أبرز مشاريي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خاص قطاع نوع الجهة القابضة سدكو  اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 واملالية العقارية االستثمارات النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.sedco.com 

 بيانات توجد ال  وني للجهةاإللك  الب يد 126906666 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال ثالثال ا عمال شباب معرض رعاية

 سدكو  شركة من املقدم ريالي برنامج هدف(: ريالي) برنامج

 وأهميته املالي الوعي بأساسيات الشباب تثقيف إلى القابضة

 .وقيمته

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستق
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس بال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 برفحاء

 أهلي   خي    قطاع جهةنوع ال

 رفحاء املدينة الشمالية الحدود املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 حماد بن الحميدي

 الشمري 

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://tnmeyh.org/ 

 info@tnmeyh.org  وني للجهةاإللك  الب يد 146765010 الهاتف

 509493058 الجوال 146766705 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ملجال ال رعيا املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الثانو   طالب يستهدف ناد  عن عبارة الشبابي الحي ناد 

 الراجحي من وبدعم ال كية الخب ات مي بالتعاون  وندوات بدورات

 اإلنسانية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 جانب لتعزيز  الحلقات طالب يستهدف :التنمية شباب مركز 

 الحياتية املهارات على تدريبهمو  لديهم القيادة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 معرض يصاحبه الشباب بأفكار  يهتم ملتقى : أمننا شبابنا ملتقى

 1000 مايقارب واستهدف معروفة شخصيات استضاف وقد

 طالب

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 أبرز مشار 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس يي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 طريق عن مهاراتهم وتطوير  الشباب مواهب بصقل يهتم:  مهارتي

 والدورات واملعارض الزيارات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 وتدريبهم العمل لسوق  الشباب بتأهيل يهتم:  السوق  على دلوني

 والتجارة التسويق على

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال للشباب متنوعة تدريبة دورات:  بناء 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  املتطوعين لتدريب برنامج

 متخصصة تدريبية دورات

 واملتميزين املوهوبين برامج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الشمالية الحدود جامعة 
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 التعليم مكتب 

 القرآن تح يظ جمعية 

 برفحاء األيتام جمعية 

 التطوعية ال رق  
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 واإلرشاد الدعوة مكتب اسم الجهة

 برفحاء الياتالج وتوعية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 رفحاء املدينة الشمالية الحدود املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتعليم الدعوة النشاط الرئيس للجهة الشيحي رجيعان الفي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.rd.sa/h/ 

 info@rd.sa اإللك  وني للجهة دالب ي 146761688 الهاتف

 556761688 الجوال 146761688 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ساملجال الرئي أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وضي يتم توعو   مقطي عن عبارة وهي:  واتس شباب مشروع/1

 .أب الواتس طريق عن اإلجابة تكون  أسئلة

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 قارىء مشروع  ٢

 فيه املتشارك إختبار  يتم كتاب عن عبارة هو 

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 على يوزع كتاب من قسم عن عبارة هو :  الخي   حةإس  ا مشروع  3

 املشاركة اإلس  احات

 فيها إختبارهم ليتم

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 يةالتوع رواد لتطوير  يهدف تدريب  برنامج وهو  : رائد مشروع

 املحافظة تعليم في ال كرية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال للمتطوعين تدريب 101 قيادة مشروع

 الس  ء اإلستخدام من الشباب لتوعية يهدف يراني هللا إن مشروع

 والجامعة الثانويات في يطبق للتقنية

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 دعوية ملتقيات

  تدريبة دورات

 التقنية وإستخدام القراءة ثقافة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 رفحاء بمحافظة التعليم مكتب 

 رفحاءب اإلجتماعية التمنية جنة

 برفحاء األسرية التنمية جمعية
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 األسرية التنمية جمعية اسم الجهة

 الشمالية الحدود بمنطقة

 عرعر

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عرعر املدينة الشمالية الحدود املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 غدير سالم بن أحمد

 العنزي 

 أفراد جميع يهم ما كل تقديم النشاط الرئيس للجهة

 األسرة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.olfaharar.com/ 

 tanmih.arar@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 146637500 الهاتف

 591234109 الجوال 146625457 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, نةس 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال الشبابي امللتقى

 الزواج على املقبلين ا جتماعي لاملجا الزواج على املقبلين وال تيات الشباب تأهيل

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال الشبابي امللتقى

 اجالزو  على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين وال تيات الشباب تأهيل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 والتأهيل التدريب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة
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 لرعاية رؤوم جمعية اسم الجهة

 األيتام

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 رفحاء املدينة الشمالية الحدود طقة اإلداريةاملن

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 األيتام رعاية النشاط الرئيس للجهة الشمري  حماد مشاري 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.raoom.org.sa/ 

 info@raoom.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 920000578 الهاتف

 590544449 الجوال بيانات توجد ال سال اك

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال صناعي تدريب مشاريي

 العلم 

 (منه  ،عامة مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال للتوظيف تأهيل مشاريي

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال العمل لسوق  تدريب مشاريي

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال ميةتعلي مشاريي

 العلم 

 وال  بية التعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 صنعه او  مهارة اكتساب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 للتدريب القيادات تمكين مركز 
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 ةا جتماعي التنمية لجنة اسم الجهة

 تنورة برأس األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 تنورة راس املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الدوسري  مسفر حسن

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 tn-rt-1433@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 136673535 الهاتف

 558363332 الجوال 136675353 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ل الرئيساملجا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ل ئة وتطويرية تربوية برامج يقدم ناد   :الشبابي التميز  ناد 

 والثانوية املتوسطة املرحلة طالب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 وا رشاد التوجية خدمة تقدم ديوانية: الشبابية الديوانية

 الثانوية ومابعد انويةالث للمرحلة ودعوية تربوية برامج مي للشباب

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 املرحلة واملهنية والحرفية التطويرية: للشباب التدريبية الب امج

 والجامعية الثانوية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي رئيساملجال ال أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 للشباب وترفيهية ودعوية تربوية برامج يقدم: الشبابي امللتقى

 عامة

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 وتدريبية وتطويرية تربوية برامج يقدم مركز :  ال تيات ابداع مركز 

 والثانوية املتوسطة املرحلتين في ال تيات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 التدريب مركز 

 ترفيهية نواد 

 جاذبة متميزة تربوية محاضن

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية السبيعي إبراهيم وعبدهللا محمد مؤسسة 

 ال كية الخب ات شركة 
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 مشروع باملب ز األهلية

 املنتجة األسر  لتمويل نون 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املبرز املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - ياجتماع النشاط الرئيس للجهة العفالق عدنان.  م

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/ljnahasa235?lang=ar 

 awnahsa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 5084751 الهاتف

 5084751 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ملساعدتها،  ميسرة حسنة قروض طريق عن املنتجة األسر  تمكين

 العمل سوق  في ودعمها

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 أبرز مشاريي شبا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس بية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال . وتطويرها الصغي   باملشاريي البدء ألساسيات عمل ورش

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال العمل سوق  في املنتجة األسر  لتمكين ومعارض بزارات إقامة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ة احتياجات للشباب في سن )أبرز ثالث

 . بالخي   مجتمعهم وعلى عليهم يعود ملا وتدريبها وتوجيهها مواهبهم استثمار   طريق عن الشباب وتدريب تأهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سلمان مؤسسة
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 اإلسكان ألحياء األهلية

 الجنوبية والخب   والثقبة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الخبر املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الزهراني احمد

ي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددوقددددد

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 iskancenter@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 138693412 الهاتف

 507479746 الجوال 138891286 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تم به الجهةته

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 طاقاتهم وصقل بالشباب يهتم مركز : ا جتماعي الشباب مركز 

 18-1٦ سن من ويستهدف املجتمي لخدمة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 على الناد  ويشمل 1٦-1٤ سن من ويستهدف : ا شبال ناد 

 ومجتمعية وثقافية رياضية جوانب

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 وتطويرها الشباب لدى وا بتكارات الطاقات اكتشاف:  مبتكر  انا

 عليها والعمل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 أبرز مشاريي شبابية ست
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس قوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال 30 سن الى الثانو   طالب يستهدف  للشباب املجتمعية الريادة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعية با عمال للقيام تطوعي ناد  التطوعي الثقبة ناد 

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال 3٥-18 سن من يستهدف شابهال ا عمال ريادات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تعليمية

  تطويرية

 الهمم رفي

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  بالخب   الثقبة ثانوية 

 الكسائي ثانوية 
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 ا جتماعية التنمية لجنة الجهةاسم 

 بالظهران

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الظهران املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الجالل عمر بن عبدهللا

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/infoorg?lang=ar 

 Info@tanmiyah-dh.org اإللك  وني للجهة الب يد 505848542 الهاتف

 505848542 الجوال 138611300 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال توعو   ثقافي ناد : املعالي اجيال

 املرحلة أخالق ا رتقاء إلى يهدف تربو   تعليم  برنامج:  ارتقاء

 املتوسطة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

  بيةوال  التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال التطوير خطة و  امليول  لتحديد حياتي مسار 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال راغ تاوقا استثمار 

 املميزين و  املبدعين و  املواهب اكتشاف

 الهادف التطوع غرس

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الحصين  مؤسسة 

 للتعليم العامة اإلدارة 

 الخي ية خالد امللك مؤسسة 
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بدارين

 أهلي   ي   خ قطاع نوع الجهة

 القطيف املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديدددر الدددتدددنددد ددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الهارون شافي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 dareen_tanmaih@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 500141430 الهاتف

 500141430 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30 إلى

جنس فئة الشدددددددددددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ل رعياملجال ا املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الغد صناع

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والب امج باألنشطة الشباب أوقات ملء:  احلى دارين شباب

 ا نحراف من أفكارهم وحماية ال  بوية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 والب امج باألنشطة ال تيات أوقات ملء:  احلى دارين فتيات

 ا نحراف من أفكارهم يةوحما ال  بوية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال الصي ي دارين ناد 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الغد صناع مشروع

 ( تربو   تعليم  مشروع)

 والبحث يمالتعل مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 احال دارين شباب مشروع

 (مواهبهم وتنمية الشباب بتدريب يهتم) 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 التعليم

 التدريب

 التطوعية ا عمال

 اء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شرك

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سلليمان مؤسسة 

 الخي ية املجدوعي مجموعة 
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 األسرية التنمية جمعية اسم الجهة

 الناد  - باألحساء

 الشبابي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 األحساء املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

ملدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     ا

 املدير العام

 األسرية التنمية النشاط الرئيس للجهة الحليبي سعود بن خالد.  د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/nady380?lang=ar 

 Osary1@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 0135752929 الهاتف

 8448 989 59 966+ الجوال 135758606 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئدددددددة الشدددددددددددددبددددددداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ال   التدريبية رييواملشا الب امج بوضي ويعن )  املربي صناعة

 ( الشباب ب  بية واملهتمين املربين صناعة في تساهم

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 املهارات أهم بتقديم ويعن )  الشابة الوطنية القيادات تأهيل

 في للعمل الشابة القيادات تأهيل شأنها من ال   القيادية

 ( ربحية الغي   املؤسسات

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 التطوعية ال رق  بين تنافس   مشروع وهو )  ياشباب التطوع

 أبرزت بتقديم يعتن  املحافظة في الحوارية الرياضية واألندية

 ( املتطوع الشاب يحتاجها ال   املهارات

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 أبرز مشاريي شبابي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ة ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال ( الشباب ب  بية باملعنين خاص وهو )  ٢ املربي صناعة

  ختيار  الشباب لتأهيل  تدريبية دورات رزمة)  واعد شباب

 .انويةالث املرحلة بطالب خاص وهو (  العمل وسوق  التخصص

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال الشبابي امللتقى

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 النوعية املبادرات -

  املرافق -

 ا حتواء -

 للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  

  للتدريب العالي املعهد 

  فيصل امللك جامعة 

 للتعليم العامة اإلدارة 
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 الخي ية املنصورة جمعية اسم الجهة

 ا جتماعية للخدمات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 األحساء محافظة املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

     املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد

 املدير العام

 وتنمية االجتماعية الخدمات النشاط الرئيس للجهة الشبعان مزهر بن عبدهللا

 املجتمع

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.almansourah.org/ 

 mcsss71@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 135972022 الهاتف

 545839211 الجوال  ال اكس

ئة الشدددباب ال   عمر ف

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 إلى جالب نام ه ا يهدف الزواج على واملقبالت املقبلين برنامج 

 وا تجاهات واملهارات باملعارف الزواج على املقبلين الشباب تأهيل

 خالل من وذلك املعاصره املتغي ات ظل في آمنة أسرة لبناء

 بمهارات وتزويدهم للزواج الشرعية األحكام في املعارف إكسابهم

 ل الن سية التهيئة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 املنطقه في نوعه من الثاني يعتب   مركز  وهو    األسر  اإلرشاد مركز 

 إلكمال داعم على الحصول  ونأمل اإلنشاء قيد املركز  ه ا وحاليا

 املشروع

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 ماديا بدعمهم باأليتام يهتم برنامج وهو  اليتيم كافل برنامج

 ال كور  من ال ئة له ه ال  فيهية الب امج وإقامة مدرسيا وتأهيلهم

 سنه ٢٤ إلى سنوات ٦ بين ت  اوح بأعمار  واإلناث

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الب نامج ه ا ويهدف ( دلن )  لل تيات األعمال لريادة ٢030 مركز 

 ريادة على وعمليا علميا سنة ٢٤ الى 18 عمر  من ال تيات لتأهيل

 في للوصول  الدورات من مجموعة على تدريبهم خالل من ا عمال

 الصغي ة املشاريي وتشغيل ادارة على قادرات فتيات الى النهاية

 فاع إدارة واملتوسطة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 نظر الجهة من وجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 وتمكينها وتطويرها يمتلكونها ال   املواهب ابراز 

  العمل سوق  في عمليا تأهيلهم 

  جيد مستقبل ذو  جامعي تخصص  ختيار  توجييهم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 حاليا يوجد   
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية وا رشاد

 بالظهران لياتالجا

 (سراج)

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الظهران املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة العتيبي محمد بن خالد

 الجاليات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://seraj.org.sa/ 

 seraj.org.sa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 1138680080 الهاتف

 591211255 الجوال 1138911237 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشدددددباب ال   تهتم به 

 الجهة

 الجنسين كال

  أبرز املشاريي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 في الشباب ب ئة يعنى برنامج)) .الجامعية للمرحلة النخبة برنامج 

  الجامعية املرحلة
ً
  تربويا

ً
  وتوعويا

ً
 ((ومهاريا

 وال  بية التعليم العلم  والبحث التعليم مجال

 الب امج من العديد تقديم)) ارامكوا من املتدربيين الشباب برنامج

 ((السعودية ارامكوا شركة من املتدربيين للطالب النوعية

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 ا يجازات في صباحية مكث ة دورة)) ((فتيات.))النور  ب ور  برنامج

 ((وشرحها الشرعية العلمية املتون  اهم لح ظ

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الدعوية املهارات بتنمية يعنى برنامج)) .الداعية الشاب صناعة

 ((الشباب لدى

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 على بابالش األئمة من عدد تدريب)) .الواعد الخطيب إعداد

 ((وا لقاء الخطابة مهارات

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 ) الداعيات لقاء
ً
  سراجا

ً
 املنطقة داعيات يجمي دور  لقاء)) (مني ا

 ((السليم وال كر  الصحيحة العقيدة نشر  على للتواص  

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ت للشباب في سن )أبرز ثالثة احتياجا

 .قيمنا برنامج خالل من الشباب ن وس في ال اضلة القيم غرس

 .املنحرفة ا فكار  من الشباب ح ظ واسباب وسائل ملناقشة عمل وورش دورات عقد 

 ( للمجتمي املختل ة لل ئات برامج قديمت - باملساجد العناية - املجتمي خدمة)  املختل ة املجا ت في شبابية تطوعية فرق  اقامة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة
 .املانحة املؤسسات 

 .الدوحة حي مركز  

 .باملنطقة ا سالمية الشؤون وزارة فرع 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 بالدمام الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 حمد بن عبدالواحد.د.ا

 املزروع

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://icc.org.sa/iccdmm/ 

 Info@icc.org.sa اإللك  وني للجهة دالب ي 138320004 الهاتف

 0556821112 الجوال 138320005 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي رئيساملجال ال أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وصاحب  .(الرياضة خالل من والتوجيه اإلصالح)  اسمه املشروع

 الشرقية امي   جائزة اخ  الزهراني عبدهللا بن صالح الشيخ ال كرة

 نستطيي كيف الب نامج وفكرة . الب نامج ه ا على هللا إلى الدعوة في

 ييجم في وإشراكهم ودعوتهم األحياء في الل ين الشباب احتواء

 التطوعية األعمال

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 عدسة) مثل القدم كرة غي   في بها والتك ل الالعبين مواهب تطوير 

 .اإلشادة تستحق نجاح قصة وهي( الشرقية

 والبحث التعليم مجال

 علم ال

 املوهوبين رعاية

 أعمال جميي نتبنى بحيث والشركات املؤسسات مي شراكات عقد

 .الشباب بتن ي ها ويقوم لديهم ا جتماعية املسؤولية

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

  احد إعطاء تم)  مثل القليل املال برأس ا ستثمار  فكرة دعم

 ايام ثالثة يف ٢0٦0ب بارجاعها وقام ريال الف ال رق 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 السوء رفقاء إلى منهم أحد يلجأ    بحيث أوقاتهم شغل

 اجتماعيا ثقافيا رياضيا أوقاتهم وشغل

 ةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجه

 بيانات توجد   
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 الساهك أم حزم جمعية اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الساهك أم حزم - صفوى  املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الرحمن عبد بن ظافر

 القحطاني

 الخيري  العمل النشاط الرئيس للجهة

 وندددددي املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/jkairiahzm?lang=ar 

 / / 138122301 الهاتف

0138120820 

 kairia-hzm@hotmailcom اإللك  وني للجهة الب يد

 506946609 الجوال 138122723 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 ىإل 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال للطالب مجانية منهجية دروس:  الغد صناع

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال الشباب عند دتهوزيا الوعي لتطوير  شبابية دورات:  ال ات تطوير 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 بشأن مجانية علمية لدورات إضافة مالي دعم:  الزواج تيسي  

 الزوجية الحياة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال والشباب واأليتام للمت وقين:  تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال املنطقة لشباب:  ودين  ثقافي ملتقى

 ملشاريعهم العرض وتوفي   الجاد الشباب تشجيي:  املنتجة األسر 

 املانحة الجهات على

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الجيد التعليم

 الوظي ة

 الزواج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الجميح آل مؤسسة 

 الخي ية ئلتهوعا الراجحي صالح الرحمن عبد أوقاف 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة با حساء الب   جمعية اسم الجهة

 األحساء املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الجعفري  ابراهيم معاذ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 يالتواصل ا جتماع 

http://ahsaber.org.sa/ 

 135801333 الهاتف

1358101050 

 Info@ahsaber.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد

ayshaha@ahsaber.org.sa 

 550480600 الجوال 135805551 ال اكس

537544440 

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 يهدف برنامج (نماء برنامج) العمل لسوق  وال تيات الشباب تأهيل

 على تدريبهم خالل من العمل لسوق  وال تيات الشباب تأهيل الى

 محدده مهارات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  مة،عا مهارات) التدريب

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال .املنتجة لألسر  الصغي ة املشاريي ادارة مشروع

 اداره السكرتاريا، ، العمالء كخدمه) .ودعمها الرائدة املشاريي تبن 

 (املشاريي

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 املنتجه لالسر  الصغي ة املشاريي اداره

 لالسر املاليه املوارد تنميه الى يهدف مشروع

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال ودعمها الرائده املشاريي تبن 

 من عدد في جمعيةال أسر  من املست يده األسر  وتطوير  تأهيل

 املجا ت

 .ال  بوية،ا سرية الصحية،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 (30-13) العمرية ال ئه اجل من دعمها تحتاج ال   املجا ت

 السلوكي التقويم 1

 العمل لسوق  والتوظيف لتأهيلوا التدريب ٢

 ا بداعات وتبن  املهارات تطوير  3

 العلم  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 باألحساء للتعليم العامة اإلدارة 
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 باألحساء فيصل امللك جامعة 

 بالدمام كنف جمعية 

 باألحساء التجارية الغرفه 

 باألحساء التقنية كلية 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية الكالبية جمعية اسم الجهة

 الكالبية املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الرويض سالم خالد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/klbir241?lang=ar 

 Klbir@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 135966678 الهاتف

 505927688 الجوال 135966623 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حالي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ا

 دورات لهم تقديم الشباب ودعم تجهيز  عن عبارة وهو  تدريبية

 الجوال صيانة توطين على لتعلم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين للشباب تثقي ية دورات عمل

 مهنهم اختيار  في ومساعدتهم الشباب لتثقيف برامج عمل

 املستقبلية وتخصصاتهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  تدريبية 

 على ملتعل دورات لهم تقديم الشباب ودعم تجهيز  عن عبارة وهو 

 الجوال صيانة توطين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين لشباب تثقي ية دورات عمل

 مهنهم اختيار  في ومساعدتهم الشباب لتثقيف برامج عمل

 املستقبلية وتخصصاتهم

 والبحث التعليم مجال

 علم ال

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تدريبية

  الجوال صيانة توطين على لتعلم دورات لهم تقديم الشباب ودعم تجهيز  عن عبارة وهو 

  الزواج على املقبلين لشباب تثقي ية دورات عمل

 املستقبلية وتخصصاتهم مهنهم اختيار  في اعدتهمومس الشباب لتثقيف برامج عمل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  فيصل امللك جامعة

  فهد امللك جامعة

  ا سرية معهد

 با حساء الصناعي املعهد
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة التطوعية دان مؤسسة اسم الجهة

 الدمام املدينة الشرقية قةاملنط املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التطوعية املشاريع وتنفيذ تصميم النشاط الرئيس للجهة العمري  أحمد

 بالشراكات

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/aldan_t?lang=ar 

 Dan.tda2015@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 547702555 الهاتف

  الجوال  ال اكس

عمر فئة الشددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 فريق يقدمها ومتكاملة متنوعة برامج عن عبارة هو : الشبابي نماء

 واكتشاف تطوير  الثانوية املرحلة طالب ويستهدف متخصص عمل

 لديهم واإليمانية اإلسالمية القيم وتعزيز  الشباب ومهارات قدرات

 .ووطنه مجتمعه لخدمة فعال شاب اخراج على والعمل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال الثانوية املرحلة ظالب من املتطوعين لج ب: التطوعي مبادر  فريق

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال املتوسطة املرحلة طالب يخدم ترفيه  قيم  شباب ناد  إقامة

 
ً
 ياملجال ال رع املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 التعليمية لالستشارات واملعرفة العلوم مكتب

 الخي ية املجدوعي مؤسسة
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 بن فهد بن محمد األمي   مؤسسة اسم الجهة

 للقرآن( قبس)  سعود آل جلو  

 والخطابة والسنة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 األحساء املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والسنة الكريم القرآن تعليم النشاط الرئيس للجهة الحمد صالح بن صالح. أ

 الخطابة وفنون  النبوية

قدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددو 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.binjalawy.com/ 

اإللدددددددكددددددد ددددددد وندددددددي  الدددددددبددددددد يدددددددد 1356211 الهاتف

 للجهة

b.j@binjalawy.com 

 533683354 الجوال 1356210 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 إلى 19 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 30 إلى 24 من, سنة 23

  جنس فئة الشدددباب ال 

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 للخطباء والخطابة ا لقاء فن في متخصصه دورات:  للخطابة دورات 

 ا دارات ورؤساء واملؤذنين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ح ظ في ا سرة افراد جميي تشرك رمضانيه مسابقة: رةا س مسابقة

 السنة وك لك القران في معين مستوى 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 الشرعية الكتب بعض لتعليم صي ية علميه دورة: العلمية باز  ابن دورة

 فضالء مشائخ ايد  على

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

  أبرز مشاريي شبابية
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 للخطباء والخطابة ا لقاء فن في متخصصه دورات:  للخطابة دورات

 ا دارات ورؤساء واملؤذنين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ح ظ في ا سرة افراد جميي تشرك رمضانيه مسابقة: ا سرة مسابقة

 السنة وك لك القران في معين مستوى 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 الشرعية الكتب بعض لتعليم صي ية علميه دورة: العلمية باز  ابن دورة

 فضالء مشائخ ايد  على

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 جهة نظر الجهةمن و  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ترفيهيه انديه

 رياضيه انديه 

 ا نجليزية اللغة لتعليم انديه

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 با حساء الط ل لتنمية افالذ مركز  

 با حساء التجارية الغرفة 

 با حساء الجاليات وتوعية التعاوني املركز  
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 ذو   صاألشخا جمعية اسم الجهة

 باألحساء اإلعاقة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 األحساء املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 محمد بن عبداللطيف

 الجعفري 

 اإلعاقة ذوي  األشخاص خدمات النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.hdisabled.org.sa/ 

 info@hdisabled.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 135620222 الهاتف

 506261116 الجوال 135620111 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز امل
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 يستهدف تأهيلي مشروع: واملنه  الزراعي التدريب مشروع 

 تن  ه شهور، ٦ ملدة البسيطة العقلية اإلعاقة ذو   األشخاص

 الر   طرق  على املتدرب خالله من يتعرف سنوًيا الجمعية

 ..بالتوظيف املنتهية ملشارييا من وهو  ال  بة، وأنواع والبستنة

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 يستهدف تأهيلي مشروع :التجميل فن في ال تيات تأهيل مشروع

 األعمال سيدات من نخبة وتقدمه شهور، ٤ ملدة الصم ال تيات

 أخصائية منه ال تاة تتخرج كما التجميل، فنون  في واملتخصصات

 النسائية ملشاغلا في بالتوظيف منتهًيا ويكون  تزيين،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ذو   الشباب فيه يخضي تأهيلي مشروع :التأهيلي العالج مشروع

 العضالت تح يز  لب نامج العوق  ومتعدد  الحركية اإلعاقة

 .الوظي ي والعالج الطبيعي العالج عب   اإلحساس ومواضي

 املعاقون  ا جتماعي املجال

ا خالله من الجمعية تكون  :التوظيف مشروع
ً
 إيجاد في وسيط

 حالة متابعة مي اإلعاقة، ذو   لألشخاص املناسبة الوظي ة

 .التوظيف بعد املوظف

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التنقل فرصة إتاحة إلى يهدف مشروع :املواصالت مشروع

 ..وتمكينهم دمجهم لتعزيز  اإلعاقة ذو   لألشخاص

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 األشخاص من الشباب ين  ه مشروع " :وصول  تطبيق" مشروع

 عمرانًيا املهيأة األماكن تحديد إلى يهدف..  باألحساء اإلعاقة ذو  

 اإلعاقة ذو   لألشخاص

 قون املعا ا جتماعي املجال



 

134 
 

 

  

 تولي إلى يهدف مشروع :املتخصصة التطوعية ال رق  مشروع

 عطاء فريق مثل التطوعية، ال رق  قيادة أن سهم الشأن أصحاب

 البصرية، اإلعاقة ل و   ضياء وفريق الحركية، اإلعاقة ل و  

 التوحد، ذو   أمهات وفريق السمعية، اإلعاقة ل و   سمو  وفريق

 .املشقوق  الصلب ذو   أمهات وفريق

 التطوعي العمل ا جتماعي جالامل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .التدريب

 .ال  فيه

 .التمكين

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 البنوك 

 .املانحة املؤسسات 

 .الحكومي القطاع 

 .الخاص القطاع 
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 مبارك بن فرحان مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية املجتمي لخدمة

 (سمو)

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مجتمع خدمة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ibnalmubarak.com/ 

 INFO@ibnalmubarak.com اإللك  وني للجهة الب يد 138273030 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 138260888 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال الشرقية باملنطقة الشباب لدى املسؤولية تعزيز  مشروع

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الجماعي الزواج ملشاريي مالي دعم

 والبحث التعليم مجال املدارس تطوير  وحدة

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 محمد بن حمد مؤسسة ةاسم الجه

 الخي ية الحصين 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://alhussainicharity.org/ 

 info@alhussainicharity.org اإللك  وني للجهة الب يد 138327984 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 138329797 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي جال الرئيسامل أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املتخصصة واملشاريي للمبادرات األولوية اعطاء اس  اتيجي توجه

 . للشباب القيم بناء في

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة احت

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الدبل خالد مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

ديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املددددددد

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 138301660 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 138271457 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 ةتهتم به الجه

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال السعود  للشباب العمل أجل من والتأهيل التدريب فرص تهيئة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 لرعاية الشرقية إخاء ةاسم الجه

 األيتام

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

)  النسب مجهولي  األبناء رعاية النشاط الرئيس للجهة العثمان غالب بن صالح.د

 30 مابعد الى 18 سن من(  األيتام

 سنة

 لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددوقدددددي ا

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ekhaa.org.sa/ 

-supervisor اإللك  وني للجهة الب يد 546074040 الهاتف

dammam@ekhaa.org.sa 

 555778482 الجوال 138222216 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 سينالجن كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 : واألنشطة الب امج مشروع

  وتتم  بالرعاية املشمولين األبناء لجميي  واألنشطة بالب امج تهتم

 اجتماعية  رياضية  تدريبية  ثقافية  منوعة بب امج  اسبوعي بشكل

 اماأليت رعاية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 سكن تأمين أد  خالل من   امل زوجين والبنات األبناء تسكين  د1

 . احتياجاتهم تأمين على اعانتهم(  بد  تمليك

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال

 رعاية تشملهن ممن  قاتواملطل األرامل البنات دعم مشروع د٢

 الشرقية إخاء

 واملطلقات األرامل ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  التديب 

  التوظيف

 منهم للم زوجين  األسرية وا حتياجات  السكن احتياجات تأمين

   ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن

  الخي ية الب   جمعية 

  الدمام جامعة 

  الكهرباء شركة 

  تنمبة لجنة 

  اإلحسان أهل  بعض من الخي    الوقف 

 الخي ية املبادرات وأصحاب التجار  من  الخي   أهل من  والعين  املاد  الدعم
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 املخدرات من للمتعافين

 عافيت))  العقلية واملؤثرات

)) 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ادمان عالج اخصائي

 الحارثي مبارك املخدرات

 املخدرات مدمني وتأهيل عالج النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://t3afee.wixsite.com/t3afee 

 taafy.ksa@Gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 138439888 الهاتف

 2845 082 053 الجوال 138439777 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس رز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بعالج يختص صحي سكن وهو   البداية منزل  سكن  مشروع

 مرحله كل مراحل ثالث اململكة انحاء من املخدرات مدمن  وتأهيل

  املعالجين جميي والعالج وا عاشه السكن لهم يقدم اشهر  اربعه

 انا دم علم في مختصين

))  السكن  ه ا من خريجي هم علهيم يشرف من جميي

 من تائبين متعافين

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال

 متخصصة  عيادة الدمام سجن في التائب السجين عيادة  مشروع

 في يختص دورها العياده ه ه املخدرات مدمن  ومساعدة عالج في

  السجن في املخدرات  مدمن  وتأهيل توعيه
ً
 قضايا اغلب ان خاصة

 على الطريق قطي  يتم .املخدرات بتعاطي عالقة لها  السجناء

 قب وذلك السوء اصدقاء

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال

 تبلغ ال ين ا حداث على يركز  املشروع ه ا  املالحظة دار  مشروع

 بها  يستهان نسبة هنالك ان حيث فأقل  سنه 18 اعمارهم

  املخدرات بتعاطي عالقة لها قضاياهم

 من اقل تستقبل    ا مل مستش يات ان تعلمون  وكما

 وتاهيل بتوعية مختص مكتب انشاء تم ل اه سن 18

 املخدرا مدمن 

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال
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 املرحلة في الطالبيين ناملرشدي جميي  بتدريب يختص مشروع

 اكتشاف كي ية لتعلميهم  الشرقية املنطقة في والثانوية املتوسطة

 معهم التعامل وكي بة املخدرات متعاطي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 املخدرات اضرار  عن للتوعية متنقل توعو   علم  معرض مشروع

 ملرحلة يختص ملشروعا ه ا  املتعاطي جسم على تأثرها وكي ية

 . اولى كمرحلة والثانويه املتوسطه املدارس

 في املعرض ه ا بتواجد وذلك  وا سر  لالفراد  ثم

 والكرنيش الشواطيء وعلى  السياحية املناشط

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  الصحيحة ا سالميه القيم ترسخ ال   جتماعيةا   القيم تثبيت

 واملخدرات التدخين اضرار  عن التوعيه

 ا سالميه القيم وفق النشء ل  بية  للوالدين الصحيحة الطرق  شرح

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الداخلية وزارة 

 الصحة وزارة 

 التعليم وزارة 

  ا جتماعية الشؤون وزارة 

 بالدمام العامة ا مانة 

 بالرياض سعود بن محمد ا مام جامعة  ٦

  الشباب رعاية  ٧

 العام ا من  8
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 الزواج تيسي   جمعية اسم الجهة

 با حساء

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الهفوف املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على الشباب مساعدة النشاط الرئيس للجهة التركي عايض بن تركي

 األسري  والتأهيل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/reaayah1?lang=ar 

 reaayah@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 135894443 الهاتف

 504921201 الجوال 135894424 ال اكس

فئة الشدددباب ال   عمر 

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين مساعدات

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على تواملقبال  املقبلين تأهيل

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزوجية للحياة تأهيلية دورات عب   واملقبالت املقبلين تأهيل

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على للمقبلين وعينية نقدية مساعدات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 منظم بشكل للنساء برامج تقديم

 واع افهم لتحصينهم املالية ا عانة

 التاهيلية الب امج واقامة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 الخي ية جميح ال مؤسسة 
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 الشباب شؤون إدارة اسم الجهة

 تحت الب ماوية بالجالية

 ممثل مكتب إشراف

 باململكة الجالية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 العام املدير 

 الجالية ممثل مكتب النشاط الرئيس للجهة علي صابر محمد إلياس

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://arakanksa.com/wp/ 

 Alarkani9@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد يوجد ال الهاتف

 500256633 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 الجهة تهتم به

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 عب   ونشرها للشباب وتوجيهيه توعوية مرئية مقاطي إصدار 

 . ا جتماعي التواصل

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 قضية لعالج الب ماوية الجالية أحياء من حي كل في شبابي ملتقى

 للصغار . واملسكرات املخدرات وحل من والتح ير  التحرش

 .والكبار

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 ولنسمي الحواجز  لكسر  الشباب تجمي مواقي النشطاء بعض زيارة

 . مناسبا وعالجا حال  نجد ح ى شكواهم

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 . أولى مسجدك

 الحي شباب مي بالتعاون  الحي مسجد بصيانة نقوم

 الدائم وربطهم قدراتهم واستغالل املهنيين خاصة

 . باملساجد

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 . التاجر  أيها لك هدي  

 مي البيوع بأحكام املتعقلة واملنشورات األشرطة توزيي

 . املحالت أصحاب واملستهدفين رمزية هدية

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 اجتماعية قضايا تعالج كوميدية هادفة قصي ة أفالم إصدار 

 . الدعاة أحد من وتوجيهات بإرشادات م يلة هدامة أفكار  وتعالج

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . وملحقاتها الصالة معدات بكامل مجهزة سيارة 
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 . اإلعالمي ال ريق أدوات 

 . والهدايا الجوائز  توفي   

 . التائبين لشبابل تربو   محضن تجهيز  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .األحياء ومجالس باألحياء الجالية إدارات
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 العطاء منارات مكتب اسم الجهة

 توعية و  اإلرشاد و  للدعوة

 (٢) غام بحي الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 احتياجات تلمس إلى نسعى النشاط الرئيس للجهة الشرافي مبارك بن جابر

 وبرامج حلول  وتقديم الشباب

 وتعزز  العقيدة ترسخ إبداعية

 عن مميزين دعاة وتبني القيم

 وتقنيات مؤهلة كوادر طريق

 استراتيجية وشراكات متطورة

 فاعلة

ا لدددددكددددد ددددد وندددددي  املدددددوقدددددي

 التواصل ا جتماعي 

http://mnarat.org.sa/ 

 pr@mnarat.org اإللك  وني للجهة الب يد 138138000 الهاتف

 966593111190+ الجوال 966138134000 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

   جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مبادرات عدة على واحتوت(  الصالة عن حملة)  الروح نداء 

  منها نوعية

 الهدى ركب - األفالم مسابقة_  الصاله س راء

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 ( ال كر   األمن لتعزيز  حملة)  منافأ آمنا

  منها نوعية مبادرات عدة على واحتوت

 معرض - الشبابية املبادرات مسابقة - األفالم مسابقة

 ا عتدال س راء - فأمنا آمنا

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 و  لألفراد ا جتماعية املسؤولية لتح يز  نوعية حملة)  ملجتمعي

 ( املؤسسات

  منها نوعية مبادرات عدة على توتواح

  - الشبابية املبادرات مسابقة - األفالم مسابقة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال
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 للشباب متخصصة عديدة برامج إلى باإلضافة

 الدعاة اكاديمية و  قلب  نور  و  الكروية كاألكاديمية

 الشبابيين

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 تحقق متكاملة عصرية برؤية)  الشبابية الدعوة قسم وبناء تطوير 

 (الهدف و  الوصول 

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال ( ال كر   األمن)  فأمنا آمنا القصي ة األفالم مسابقة

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال ( املجتمعي األمن)  الشبابية املبادرات مسابقة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 األهداف تحقيق و  للشباب الوصول  على قادرين شبابيين دعاة بناء و  الحديثة و  التقليدية الطرق  و  ا ساليب بش ى العقيدة غرس و  القيم تعزيز 

 ن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء الت

 للتعليم العامة اإلدارة 

  الرياضية األندية فيها بما الشباب لرعاية العامة الرئاسة 

 ( الرعاية دور  - التنمية لجان)  ا جتماعية الشؤون وزارة 

 ( التوعية في املشاركة - التدريب مراكز )  املخدرات مكافحة 

 التوعية في املشاركة - التدريب مراكز )  العام ا من 
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 ببن  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 كبي 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 كبير بني املدينة الباحة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الغامدي صالح عبدهللا

 لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددوقدددددي ا

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 b-kabeer@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177210056 الهاتف

 590019092 الجوال 177210052 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 ه الجهةتهتم ب

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التجميل اإلنجليزية، اللغة اآللي، الحاسب) تدريبية دورات

 .(والجوا ت الحاسب صيانة الكروشيه، واملكياج،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز م
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال  الجوا ت صيانة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على واملقبالت املقبلين تأهيل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال نية ا عمال

  لالجهزة الصيانة مهارات

 والكهرباء السباكة مهارات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 نيوهورايزن  الخليج معهد 

 للبنات التقنية كلية 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 العقيق بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العقيق املدينة الباحة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 alaqiqber@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177390069 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي لاملجا الزواج على الشباب إعانة

 والبحث التعليم مجال وتاهيل تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 الجهةمن وجهة نظر  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالجوف

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 سكاكا املدينة الجوف منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة ديالخال ناصر عبدهللا

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ber-aljouf.com/ 

 br.jouf@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 146249252 الهاتف

 504645226 الجوال 146249580 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 للمواد تقوية ودروس تعليمية برامج تقديم:  الصالحة الب ور 

 في ودورات يةوترفيه ثقافية ومسابقات القران وتح يظ الدراسية

 الحياة علوم مختلف

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 دورات يقددم مركز  هو :  النسائي املنه  للتدريب الجوف بر  مركز 

 إلى تحويلهم أجل من الجمعية من املست يده ا سر  ألفراد تدريبية

 والخياطة اآللي الحاسب تشمل متنوعة برامج في منتجة أياد

 . والحلويات والطبخ والكوافي   والتجميل يز والتطر 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 مظلة تحت يستظلون  ال ين األيتام يستهدف تعليم  تربو   برنامج

 . بالجوف التعليم  املساندة معهد مي بالشراكة الجمعية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

  أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الجمعية بين التعاون  استمرار :  للطالب األساسية املهارات تنمية -

 على يساعدهم شبابي برنامج لتقديم التعليم  املساندة ومركز 

 . ونحوها اآللي والحاسب اإلنجليزية اللغة مستوى  تحسين

 والبحث يمالتعل مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . العمل سوق  دخول  على تساعدهم وتثقي ية تربوية برامج

 . دخل مصدر  لهم توفر  ذاتيه مشاريي بدء

 دخل لهم توفر  مشاريي إنشاء كي ية في تدريبية دورات

 للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  

 . التعليم  املساندة مركز  

 . الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 . الخي ية املوس ى وعبدالعزيز  سعد مؤسسة 
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بع يف األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عفيف املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الغبيوي  عبدالهادي طالل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/ttnn202?lang=ar 

 tarbiah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 505872074 الهاتف

 505872074 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ال   يةالتطوع املجا ت أنواع على للتدريب:    التطوعي املخيم

 . الشباب ين  ها أن يمكن

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال . األعمال ريادة عن توعو   برنامج:  يد  كسب من أعمل

 في والت نن واجتماعيا فكريا الشباب تنمية:  ال كرية التنمية

 الحياتية املهارات

 تماعيةا ج التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ال   التطوعية املجا ت أنواع على للتدريب:    التطوعي املخيم

 . الشباب ين  ها أن يمكن

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي لاملجا األعمال ريادة عن توعو   برنامج:  يد  كسب من أعمل

 في والت نن واجتماعيا فكريا الشباب تنمية:  ال كرية التنمية

 الحياتية املهارات

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .                                          الشباب ين  ها أن يمكن ال   لتطوعيةا املجا ت أنواع على للتدريب:    التطوعي املخيم

 .                                      األعمال ريادة عن توعو   برنامج:  يد  كسب من أعمل

  ال كرية التنمية   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  شقراء بجامعة ال  بية كلية 

  شقراء بجامعة األعمال إدارة 

 للتعليم العامة اإلدارة 



 

150 
 

 

 التنمية لجنة اسم الجهة

 األهلية ا جدتماعية

 سدير بروضة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 سدير روضة املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عبدهللا بن عبداإلله

 ادالحم

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.rawdatsudair.com/ 

 lta.r.s@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 164433758 الهاتف

 55232 الجوال 164433758 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, نةس 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 لجميي الصي ية اإلجازة خالل يقام -: للشباب الصي ي املركز  

 ، ثانو   ، متوسط ، يابتدائ)  الدراسية املراحل من الشباب فئات

 واجتماعية ثقافية برامج املركز  ه ا خالل لهم ويقدم ،(  جامعي

 والتوعوية اإلرشادية الب امج  الى باإلضافة ورياضية واعالمية

 الثقافية واملسابات

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 من واحد ومي للشباب يقام الب نامج وه ا -: للشباب  الحي مركز 

 ثقافية ومسابقات واجتماعية ثقافية برامج لهم ويقدم اسبوع كل

 . ورياضية

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 طريق عن يقدم برنامج -: والقدرات ال ات تطوير  في دورات

 تدريبية دورات بتقديم وذلك والتطوير  للتدريب اثراء مجموعة

 التخصصات  ختيار  وتهيئتهم ذواتهم لتطي   شبابال لتهيئة تطويرية

 . املناسبة العلمية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 لحب الشباب وتهيئة لتطوير  يهدف برنامج -: التطوع قوة برنامج

 . . تطوعية تدريبية دورات بتقديم وذلك التطوعي العمل

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 الشباب مهارات تطوير  الى الب نامج ه ا يهدف -: مهارات برنامج

 املهنية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 لدى راءةالق حب تنمية الى يهدف برنامج -: القراء ناد  برنامج

 . الشباب

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )
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 . وحديد بدنية لياقة صالة

 . شبابية ديوانية

 . تنافسية مسابقات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . ا جتماعية والتنمية العمل وزارة 

 . الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 
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 ا جتماعيه التنميه لجنة اسم الجهة

 بالخالديه ا هليه

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 االفالج املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 سعد فهد بن شبيب

 برى الك

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/alkhaldya289 

 alkhaldya289@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116821098 الهاتف

 5649241424 الجوال 116821098 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من الشباب ب ئة يعن  وال   ا جتماعي النشاط مركز  برنامج

 الرياضيه النشاطات ت عيل علي ويقوم سنه 18 الي 1٦ اعمار 

 .ال  فيهيه والرحالت الثقافيه تواملسابقا

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 13 من العمريه ال ئة هو  به واملعن  الثالث ال تيان ملتقي برنامج

 ومحاضرات ورياضيه ترفيهيه برامج مجموعة وهي سنه 1٥ ح  

 وسلوكيه اجتماعيه

 لثقافيةوا األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 ال تيات ب ئة معن  برنامج وهو  النسائي ا بداع روائي برنامج

 والرسم التجميل فن مثل وا نشطه الب امج من العديد ويتخلله

 .املواهب ابراز  وبرامج والسلوكيه الدينيه واملحاضرات والتطريز 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي شباب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 رياض   اجتماعي برنامج وهو  للشباب الرمضانيه الخيمه برنامج

 الشباب ب ئة معن  ثقافي

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 يف املرأه دور  بابراز  يقوم اجتماعي برنامج وهو  الحياه فرسان برنامج

 املجتمعي الخدمي العمل

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 دخل وزيادة البطاله ظاهرة علي للقضاء املنتجه ا سر  برنامج

 ا سره

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بالغرض  ي يو  قليل واملوجود رياضيه صا ت

  ترفيهيه اماكن

 والحاسب الجوال كصيانة الصغر  متناهية مشاريي دعم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي العزيز  عبد مؤسسة
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 البديعة بحي األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة ةاملنطقة اإلداري

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 توعوي  اجتماعي النشاط الرئيس للجهة القحطاني عايض بن بداح

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 al.badea@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 114288187 الهاتف

 558686556 الالجو  114283637 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشدددددددددددباب ال   تهتم 

 به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املرحلة في للشباب دمتق املجا ت مختلف في تطويرية دورات 

 والجامعية الثانوية

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 سن من للشباب ثالثاء كل يقام والقيادة للخطابة الرواد ناد 

٢30 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 تتبي عيةتطو  مجموعة 30-18 سن من البديعة وكشافة جوالة

 برامجها في وتساهم اللجنة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 في واحد يوم يقام املتوسطة للمرحلة لل تيات ا جوان ناد 

 وترفيهية تدريبية برامج يقدم ا سبوع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مست
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس قبال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال التجارة في الراغبين وال تيات الشباب لدعم املستقبل تجار  ملتقى

 املجال ه ا في العاملين الشباب لدعم(  البديعة ترك فود)  ملتقى

 غي هم وتح يز 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 التخصصات كافة من الشباب يجمي ، التطوعي شبابال ناد 

 واملجتمي الوطن لخدمة طاقاتهم ويوجه

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشبابية املهارات ملزاولة مقرات

 التدريبية الدورات إلقامة مقرات 

 توحمال  توعوية برامج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 السعودية العربية الكشافة جمعية
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 خي   شباب وقف مؤسسة اسم الجهة

 امة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 املبادرات وتنفيذ وتنظيم ادارة شاط الرئيس للجهةالن هاشم بن محمد عثمان.م

 االجتماعية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/khir_omh?lang=ar 

 Khir_omh اإللك  وني للجهة الب يد 4660060 الهاتف

 504107612 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعية واملؤتمرات الندوات اقامة  التطوع مجال في التدريب

 واملبادرات ال رق  احتضان التطوعية العمل توحدا انشاء

 التطوعية

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعي العمل دبلوم

 التطوعي العمل يا جتماع املجال للتطوع الدولي املؤتمر  اقامة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال ٢01٧ عام خالل متطوع 1000 تدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 التطوع في املتخصص التدريب

  التطوعي للعمل وتنظيم قانون 

  التطوعية ال رق  واحتضان احتواء

 ي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاري

  التطوعي العمل جمعية 

  وارف الشباب لتنمية العنود مركز  

  سابك بر  صندوق  

 ا سالمي للشباب العاملية الندوة 
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 والتأهيل التوعية جمعية اسم الجهة

 ا جتماعي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 املجتمعي والتأهيل التوعية النشاط الرئيس للجهة الهويسين فهد سليمان

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.wa3i.sa/beta/ 

 Ruh@wa3i.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114976666 الهاتف

 5544550 الجوال 114972020 ال اكس

الشدددباب ال   عمر فئة 

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على والبنات الشباب تدريب: التقنية مي للتعامل األخالقي امليثاق

 .التقنية مي اآلمن التعامل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال القيادة مجال في شبابية تنموية أكاديمية: الشبابي القيادة ناد 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 سينالجن من الزواج على املقبلين تأهيل: األسرة قيادة رخصة

 
ً
  ن سيا

ً
 ومعرفيا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال مجتمعية مشاريي تصميم في مح  فين متطوعين إعداد: ميادين

 (منه  عامة، مهارات) التدريب ا قتصاد  املجال العمل لسوق  الصغي ة املحافظات في ال تيات تأهيل: فرص  

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوع في العمل مهارات على ال تيات تأهيل: بادرة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 للمواهب الحاضنة البيئات

 التخصص محال في التأهيل

 املشاريي مأسسة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الجامعات 

 األبحاث مراكز  

 التنمية لجان 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية وا رشاد

 بالنسيم الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

ملدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     ا

 املدير العام

 إبراهيم بن يوسف

 البرجس

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/naseemdaawa?lang=ar 

 m_my_2006@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 112334440 الهاتف

 502558877 الجوال 112328226 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 1٦ عمر  من للشباب تربو   محضن دإيجا /غي  شبابنا مشروع

 فيها تقام شبابية اس  احة إقامة خالل من سنة 30 الى سنة

 . ودعوية توعوية وبرامج شبابية فعاليات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 يتم بحيث للشباب رياض   دور  إقامة  القدم كرة دور 

 ب عاليات ب نامجال استثمار  يتم ثم فيه للمشاركة استقطابهم

 . مصاحبة توعوية

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 الشباب استقطاب خالله من يتم برنامج وهو   بالغ ه ا برنامج

 . التطوعية الدعوية الب امج في إشراكهم ثم ومن ملكتب

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 1٦ عمر  من للشباب تربو   محضن إيجاد  غي  شبابنا مشروع

 فيها تقام شبابية اس  احة إقامة خالل من سنة 30 الى سنة

 . ودعوية توعوية وبرامج شبابية فعاليات

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 يتم بحيث للشباب اض  ري دور  إقامة   القدم كرة دور 

 ب عاليات الب نامج استثمار  يتم ثم فيه للمشاركة استقطابهم

 . مصاحبة توعوية

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال

 الشباب استقطاب خالله من يتم برنامج وهو   بالغ ه ا برنامج

 . التطوعية الدعوية الب امج في إشراكهم ثم ومن ملكتب

 عوةالد والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 والعاط ي الن س   الجانب إشباع

 وال كر   الروحي الجانب تغ ية

 ا جتماعي الجانب تغ ية
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 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 (نب اس) املخدرات مكافحة لجنة 

 النسيم بحي اعيةا جتم التنمية لجنة 

 ال  بوية وا ستشارات للتدريب تنسيق مركز  

 غي  شبابنا فريق 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 بالقويعية واإلرشاد

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 القويعية املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددر الددتددندد دديددددددد     

 املدير العام

 رناص بن سعد بن محمد

 الهويمل

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة

املددددوقددددي ا لددددكدددد دددد ونددددي 

الددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددددددواصددددددددددددددددددددددددددددددددددل  

 ا جتماعي

https://twitter.com/dawahalquwaiah?lang=ar 

 qwaih_dawah@windowslive.com اإللك  وني للجهة الب يد 116524061 الهاتف

 507483410 الجوال 116520534 ال اكس

الشدددددددددددددبدددددداب  عمر فئددددددة

 ال   تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30 إلى

جنس فئة الشدددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 يحتو   مشروع هو : العامة الشبابية امللتقيات األول  املشروع

 مكان في تقام يومين أو  يوم خالل مكث ة دعوية برامج على

 ال  فيهية وبالب امج بالجوائز  الشباب لها ويج ب محدد

 ودروس ومحاضرات كلمات هي تن   ال   والب امج املصاحبة

 وغي ها وعروض تطويرية ودورات

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 عدد هدفيست مشروع وهو  : بناء مشروع: الثاني املشروع

 في للمشاركة الشباب تهيئة منه واملقصد الشباب من محدد

 لزيادة برامج تن ي  خالل من باملحافظة التطوعية األعمال

 شكل في تن ي ه ويتم  هممهم وبناء قدراتهم ورفي مهاراتهم

 د وكل جديدة دورة تقام دورة اكتملت كلما دورات

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 امللتقيات فكرة ن س وهي: ال تيات ملتقيات  الثالث املشروع

 وغي هن طالبات من ال تيات على تن   لكنها ، العام الشبابية

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 يحتو   مشروع هو  : العامة الشبابية امللتقيات  األول  املشروع

 مكان في تقام يومين أو  يوم خالل مكث ة دعوية برامج على

 ال  فيهية وبالب امج بالجوائز  الشباب لها ويج ب محدد

 ودروس ومحاضرات كلمات هي تن   ال   والب امج املصاحبة

 وغي ها وعروض تطويرية ودورات

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 عدد يستهدف مشروع وهو  : بناء مشروع : الثاني املشروع

 في للمشاركة الشباب تهيئة منه واملقصد الشباب من محدد

 يالتطوع العمل ا جتماعي املجال
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 لزيادة برامج تن ي  خالل من باملحافظة التطوعية األعمال

 شكل في تن ي ه ويتم  هممهم وبناء قدراتهم ورفي مهاراتهم

 د وكل جديدة دورة تقام دورة اكتملت كلما دورات

 امللتقيات فكرة ن س وهي : ال تيات ملتقيات : الثالث املشروع

 وغي هن طالبات من ال تيات على تن   لكنها ، العام الشبابية

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ورعايتهم  حتضانهم مستمر  برامج

 واملهارات القدرات لرفي تدريبية برامج

 علمية دورات

 تربوية رحالت

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 العامة الشبابية امللتقيات في شركاء الراجحي العزيز  عبد بن سليمان



 

160 
 

 

 

 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 بالهدار الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 باالفالج الهدار املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة وحيد آل حسن بن خلف

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://dawahalhaddar.org/index.php 

 Mth1422@Hotmail. Com اإللك  وني للجهة الب يد 016831625 الهاتف

 506418862 الجوال 016831625 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بالعلوم الناشئة يؤسس تربو   علم  ال طرة ابن روعمش

 الطالب من ٦0 املست يدون  األخر  الجوانب بناء مي الشرعية

 املت وقون 

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 على للمحافظة مسجد لكل الحي بشباب يهتم املسجد مشروع

 وغي ها واملحاضرات الدروس وحضور  املسجد في الصلوات

 الدعوة الدعو  و  الدين  املجال

 في اإلسالمية التوعية في املشاركين الطالب وتطوير  تأهيل مشروع

 املدرسة خارج الدعو   دورهم دائرة وتوسيي املدارس

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال تطوعية جبرام إلقامة متطوعين تأهيل

 وتطويرية دعوية برامج بإقامة وذلك علم وطلبة دعاة تأهيل

 بهم خاصة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 الشهر  استغالل في الشباب لتشجيي يهدف الرمضاني الحي برنامج

 اإلفطار ومشاريي الرمضانية الب امج في ومشاركتهم ال ضيل

 ا جتماعية التوعية تماعيا ج املجال

   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تربوية محاضن

 مح زات 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الخي ية الراجحي سليمان مؤسسة 

 الخي ية الجميح آل مؤسسة 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 بمحافظة الجاليات

 السليل

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 السليل املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 آل مبارك بن فيصل

 بخيتان

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعي التواصل 

https://twitter.com/dawasulayl?lang=ar 

 dawa.sulayl@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 117820540 الهاتف

 565088868 الجوال 117825606 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

 جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال  

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مقر  او  اس  احة في للشباب عام اسبوعي لقاء:  دعوية ديوانية

+  عشاء وجبة+  ودعوتهم املشايخ احد استضافة مي املكتب

 رياض  

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 الدعوة والدعو   الدين  املجال ودعوتهم الشباب  س  احات زيارات:  زرناكمف احببناكم

 برنامج اقامة  األحياء في ال   للمساجد:  فزرناكم احببناكم

 العشاء بعد الى املغرب صالة بعد من متكامل

+  كلمة+  وشاهي قعهوة جلسة+  حركي+  توعو  +  تعليم +  ثقافي

 جوائز توزيي

 الدعوة دعو  وال الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الدعم وجد إذا

 ونساء رجال شهرية دعوية ملتقيات إقامات

 للهداية لدعوتهم للشباب عمرة رحالت

 ثم ومن الشباب يجمي القدم لكرة دور  إقامة

 دعوتهم

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 املال

 التشجيي

 التطوير

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة للشباب الغد جمعية اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة اريةاملنطقة اإلد

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 محمد بن رياض

 العبدالكريم

 الشباب النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 info@alghad.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114002021 الهاتف

 اليوجد الجوال 114001489 ال اكس

ة الشدددباب ال   عمر فئ

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بهدف السعودية املدن لبعض جغرافية قافلة هي:  الغد قافلة

 للشباب مبادرات نتائجها أهم من تكون  عمل ورش إقامة

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 في الشباب يستهدف سنتين كل يقام منتدى هو :  الغد منتدى

 مختل ة موضوعات

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 املواطن في القيم لدراسة متخصص مركز :  للقيم الغد مركز 

  السعود 

 والبنات الشباب فئة هو  منه واملست يدين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الصغر من  املهارات تطوير  - واملواهب ا فكار  احتواء - القيم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  يوجد
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة التنموية تطوع مؤسسة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التطوعي االجتماعي العمل النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.tatworg 

 friends@tatworg اإللك  وني للجهة الب يد 13838000 الهاتف

 554530260 الجوال 13834000 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال املتطوعين استقطاب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال املتطوعين تقييم

 طوعيالت العمل ا جتماعي املجال تسويقية مسارات عب   للتطوع املجتمي أفراد تح يز 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال املتطوعين استقطاب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال املتطوعين تقييم

 وعيالتط العمل ا جتماعي املجال تسويقية مسارات عب   للتطوع املجتمي أفراد تح يز 

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 العطاء منارات

 املوس ى وقف
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 العلي محمد مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية الصاني

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة ةاملنطقة اإلداري

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 خيرية ملشاريع املادية املساعدات النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 مختلفة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alsanie-charity.sa/ 

 ياناتب توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 112500426 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 114885328 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والطالبات الطلبة لدعم: تعليم  مبادرة

 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوع مبادرة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الرياض أو د اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التطوع إدارة النشاط الرئيس للجهة 

قدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددو 

 التواصل ا جتماعي 

www.awladriyadh.org 

 

 www.awladriyadh.org اإللك  وني للجهة الب يد 114536010 الهاتف

  الجوال 542744781 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال األفالج في التدريب  ا جتماعي اإلعالم ملتقى

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ناجحة تجارب من حلقات عن عبارة اليوتيوب على برنامج إعداد

 التطوعي العمل في

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 التطوعي العمل ا جتماعي ملجالا لوطن  تطوعي فعالية

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها

 السبيعي مؤسسة

 املوس ى مؤسسة



 

 

 

 

  

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة برغبة الخي ية الجمعية اسم الجهة

 رغبة املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 واصل ا جتماعيالت 

http://www.ragbah.com/ 

 rghbati@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 164451120 الهاتف

info@ragbah.com 

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 تبيانا توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن )أبرز ثالثة احتياجات 

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالبجادية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بجادية املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

الدددتدددنددد ددديددددددد     املدددددددديدددر 

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/berbjd211?lang=ar 

 116345110116345113 الهاتف

0505559204 

0504273020 

 

 Sh2090@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

BERJD@GMAIL.COM 

 

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئة الشدددددددددددددباب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين  جتماعيا املجال الزواج دعم مشروع

 والبحث التعليم مجال الشباب تأهيل مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 ظر الجهةمن وجهة ن -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 العرض برويضة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العرض رويضه املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 Jmal.ber@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116553381 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات وجدت ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي رئيساملجال ال أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية الحريق جمعية اسم الجهة

 الحريق املدينة الرياض منطقة نطقة اإلداريةامل

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/hiz123456 

 hreeq@gg.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 115370812 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين جتماعيا   املجال الزواج على الشباب مساعدة

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال املحتاجين الطالب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات دتوج   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية أشيقر  جمعية اسم الجهة

 أشيقر املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://jm3ihushiqer.com/ 

 Gm-ushaqar@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116271022 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

لشدددددددددددددبدداب ال   جنس فئددة ا بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 والبحث التعليم مجال األسر أبناء وتأهيل تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية حريمالء جمعية اسم الجهة

 حريمالء املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://jkwhrmla.blogspot.com/ 

 kayrihermla@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 115260426 الهاتف

Hurimela.org@gmail.com 

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي ا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس لشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املحافظة بطالب العناية

  الرياض الى الجامعين طالب نقل -
ً
 يوميا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج علي الشباب مساعدة

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجه
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 األسرية التنمية جمعية اسم الجهة

 باألفالج

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 األفالج/  ليلى املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على املقبلين وإعانة تأهيل النشاط الرئيس للجهة الهزاع عبدهللا بن ابراهيم

 املطلقات ورعاية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 sariyah.aflaj@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116821605 الهاتف

 555569670 الجوال 116825929 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس بية تن  ها الجهة حاليا

 دورات عن عبارة) الزواج على املقبلين وال تيات الشباب تأهيل 

 والصحي والن س   وا جتماعي الشرعي الجانب في توعوية تدريبية

 (وا قتصاد 

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 ماليا الزواج على ملقبلينا مساعدة) الزواج على املقبلين اعانة

 (ذلك وغي   وأثاث كهربائية كأجهزة عينيا وك لك

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 توعوية أنشطة عن عبارة وهو ( )أكبادنا فل ات أبناؤنا) مشروع

 األخالقي الجانب في ثانو   وثالث متوسط الثث طالب تستهدف

 في وتقام منه والتح ير  التطرف وم هوم العاط ي وا نحراف

 ( ا س  احات احدى

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 في تقام الثانوية املدارس وطالبات طالب تستهدف منوعة برامج

 واملجتمعي األسر   ال  ابط بجانب وتهتم املدارس ن س

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 بعض إلكسابهم الجامعة وطالبات لطالب وتوعوية تدريبية برامج

 واألسرية الزوجية الحياة في املستقبل في يحتاجونها ال   املهارات

 العمل وسوق 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13) أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن

 األسر   وال  ابط األخالقي بالجانب ا هتمام

 (شبابية قيادات تأهيل) القرار  صني عملية في الشباب دور  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 يوجد   
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 لتح يظ الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بالرياض الكريم القرآن

 ( ن مكنو )

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الكريم القرآن وتعليم تحفيظ النشاط الرئيس للجهة الهدلق حمد بن إبراهيم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.qk.org.sa/ 

 Msh309@qk.org.sa اإللك  وني للجهة يدالب   11217 الهاتف

 567741504 الجوال 112195352 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ل الرئيساملجا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املتميزين الحلقات لطالب متخصص برنامج) الرائدة الحلقات 

 خاص منهج وفق سنوات ثالث خالل الكريم القرآن وح ظ

 حوافز  ومعلميهم املست يدين للطلبة ويقدم واإلتقان للح ظ

 ( الب نامج خالل تدريبية ودورات وإجتماعية ثقافية وبرامج خاصة

 لبحثوا التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 في املتميزت للطالبات مخصص برنامج) املوهوبات لرعاية بناء

 ويقدم سنوات ثالث ملدة للب نامج ترشيحهم ويتم النسائية الدور 

 تعليم  منهج وفق وعلمية وثقافية تدريبية برامج للمست يدين

 ( النسائية للمدارس الثاني الصف لبناء

 والبحث التعليم مجال

 علم ال

 املوهوبين رعاية

 فراغ أوقات لح ظ مخصص برنامج) املكثقة الصي ية الدورات

 وفق الكريم القرآن وإتقان بح ظ الصي ية اإلجازة في الشباب

 برامج الب نامج خالل للمست يدين ويقدم محدد تعليم  منهج

 وحوافز  وإجتماعية ثقافية وبرامج والقراءات التجويد في تدريبية

 ( خاصة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 املتميزين الحلقات لطالب متخصص برنامج) الرائدة الحلقات

 خاص منهج وفق سنوات ثالث خالل الكريم القرآن وح ظ

 حوافز  ومعلميهم املست يدين للطلبة ويقدم واإلتقان للح ظ

  الب نامج خالل تدريبية ودورات وإجتماعية ثقافية وبرامج خاصة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 في املتميزت للطالبات مخصص برنامج) املوهوبات لرعاية بناء

 ويقدم سنوات ثالث ملدة للب نامج ترشيحهم ويتم النسائية الدور 

 تعليم  منهج وفق وعلمية وثقافية تدريبية برامج للمست يدين

 ( النسائية للمدارس الثاني الصف لبناء

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 فراغ أوقات لح ظ مخصص برنامج) املكثقة الصي ية الدورات

 وفق الكريم القرآن وإتقان بح ظ الصي ية اإلجازة في الشباب

 برامج الب نامج اللخ للمست يدين ويقدم محدد تعليم  منهج

 وحوافز  وإجتماعية ثقافية وبرامج والقراءات التجويد في تدريبية

 ( خاصة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ..سنةوال القرآن بنور  ال  ن من وتحصينهم فراغهم أوقات ح ظ
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 ..وتعليمه القرآن تعلم خي ية في والدخول  الكريم القرآن لح ظ ومعنويا ماديا وتح يزهم التح يظ حلقات في للدخول  ترغيبهم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .. للجمعية التابعة اإلشرافية املراكز  

 ..للجمعية التابعة التعليمية املعاهد 



 

175 
 

 

 

  

 القرى  تنمية جمعية اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 , املكرمة مكة منطقة قرى  تطوير النشاط الرئيس للجهة حباني خالد صهيب

 الخيرية الجمعيات تنمية و

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعي التواصل 

 

 Tanmia@mail.com اإللك  وني للجهة الب يد 122870554 الهاتف

 500892842 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال 3٥ح ى ٢٥ الرواحل برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال ٢٤ ح ى 18 الرواد برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال 1٧ ح ى 13 ال رسان برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، تمهارا) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ضمن الط يل بقرية لشباب وتأهيلية تدريبية دورات تقديم

 النموذجية القرية مشروع

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب في س

  األهداف و  املواعيد في مناسبة ثقافية و  رياضية نشاطات إيجاد

 األهداف و  املواعيد مناسبة ثقافية نشاطات إيجاد

 بالقدوات اهتمام إيجاد

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 مح وظ بن سالم مؤسسة

 لالستشارات عمق مركز 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية جو  جمعية اسم الجهة

 جو مركز - ضرماء املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والعيني املالي الدعم تقديم النشاط الرئيس للجهة الحمالي مهدي بن نايف

 من الجمعية من للمستفيدين

 املنطقة فقراء

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 berjaww@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 115610000 الهاتف

 532001900 الجوال 115610004 ال اكس

عمر فئة الشددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ثقافية دورات مثل للشباب والتأهيلية التدريبية الدورات

 وتعليمية ورياضية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 لبحثوا التعليم مجال ال ات تطوير  في ثقافية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 لطلبة القياس اختبارات اجتياز  في دورات مثل تعليمية دورات

 الثانو  

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 لطلبة القياس اختبارات اجتياز  في دورات مثل تعليمية دورات

 الثانو  

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال ال ات تطوير  في ثقافية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  علم  او  رياض   او  خي    مناسب عمل في املتقاربة ا عمار  تجمي فيةثقا نواد  اقامة

  دارته املؤهلة والكوادر  املشروع له ا الدعم هي املعوقات وابرز 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 التجار بعض
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية الوقف جمعية اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مستدامة تنموية برامج تقديم النشاط الرئيس للجهة الجابر حمد نايف

 والطلبة والشباب لألسرة

 الجامعيين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/wagf_kare?lang=ar 

 info@waqf.Sa اإللك  وني للجهة الب يد 112051111 الهاتف

 554888506 الجوال 112054496 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ساملجال الرئي أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الشابة القيادات تكوين

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال .ودعمها متخصصة تطوعية فرق  تكوين

 والبحث التعليم مجال الشبابي العمل رخصة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 حاضنة بيئة إيجاد

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 القيادات تنمية مركز  

 للتدريب مكين مركز  

 ال كية الخب ات شركة 
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 عبد سليمان مؤسسة اسم الجهة

 الراجحي العزيز 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 لجمعيات خيرية مشاريع تمويل النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 وسيطة وجهات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

  جتماعيالتواصل ا 

https://rf.org.sa/ 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114920033 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 0114910242 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال العمل سوق  في ملساعدتهم الشباب وتطوير  تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على للشبابا عينية مساعدات

 ثوالبح التعليم مجال العمل لسوق  ال تيات تاهيل

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال والشباب لل تيات تربوية محاضن

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 وجهة نظر الجهة من -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة التطوعي للعمل جود مركز  اسم الجهة

 التنميةةةةةةة لجنةةةةةةة مبنى – النظيم حي املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

 األهةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةة

 بالنظيموالجنادرية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التطوعي العمل تنمية النشاط الرئيس للجهة الخنفري  إبراهيم /أ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://joodcv.wixsite.com/center 

 0112452211 الهاتف

0559224060 

 JOD.Center@outlook.sa اإللك  وني للجهة الب يد

  الجوال 112452211 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على الشباب إلطالع فعالية: التطوعي للعمل الدولية التجارب

 املثلى ا ست ادة وكي ية األخرى  الدول  في يالتطوع العمل خب ات

 وفنونه التطوع مهارات الشباب  كساب: التطوع فن دورة منها

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13سن ) أبرز ثالثة احتياجات للشباب في

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي سليمان مؤسسة

 السبيعي مؤسسة

 التطوعي للعمل دلة اكاديمية

 التطوعي العمل جمعية
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية العراد  أوقاف اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة نطقة اإلداريةامل

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الشبابي العمل تنمية النشاط الرئيس للجهة العبدالكريم ابراهيم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://al-aradi.org/ 

 info@al-aradi.org اإللك  وني للجهة الب يد 112694453 الهاتف

 5530025 الجوال بيانات توجد ال ل اكسا

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الخي    للعمل تبوك منطقة في اداتقي  عداد 3ق

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال الشباب مي للعاملين الجدارات بناء

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  وجازان تبوك منطق   على نركز 

 . األدواتا ه ه من الشباب مي العاملين وتمكين وأحدثها الوسائل بأفضل واملبادرات الحلول  لتصميم الشباب مي العاملين مي نبدأ أن ونعتقد

 ية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشباب

 الشابة القيادات مؤسسة
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 الشباب توعية فريق اسم الجهة

 التطوعي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتثقيف توعية النشاط الرئيس للجهة العتيبي مشخص بن حمد

كددددد ددددد وندددددي املدددددوقدددددي ا لددددد

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/shammok?lang=ar 

 hamad30119@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 503455514 الهاتف

 503455514 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

نس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   ج

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والت حيط والتدخين املخدرات عن التواصل مواقي في التوعية

 املنحرفة والسلوكيات

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 مي التعامل عن بالتثقيف وتهتم اقاألسو  في التوعوية املعارض

 السليمة ال  بية وطرق  وحمايتهم املراهقين

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال الطالب قدرات تعزيز  بهدف والجامعات املدارس في املحاضرات

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مستقبال

 ورسائل الشباب بج ب يهتم اليوتيوب على ترويحي تثقي ي برنامج

 . توعوية

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 في املباريات متابعة صا ت في الشوطين بين التوعية مشروع

 .بالرياض الشباب مقاهي

 الثقافية واللقاءات الندوات و  والتوع الثقافي املجال

 والبحث التعليم مجال املهددات ظل في ال  بية عن لألسر  تدريب  برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 والتثقيف التوعية

 املنه  اإلرشاد برامج

 القدرات تطوير 

 ركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز ش

  يوجد
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بمستورة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 مستورة املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 -: بمستورة الخيرية البر جمعية النشاط الرئيس للجهة النافعي تركي بن علي

 وتطويرة املجتمع تنمية في الريادة

 وأفرادها االسرة خالل من

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 admin@mastorahbr.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 124222893 الهاتف

 5060600 الجوال 124231540 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 لىإ 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مجاني تدريب  برنامج عن عبارة -(: رجال التدريب)  النجاح برنامج 

 املرحلة اتمام ح ى املتوسطة لةاملرح بداية من الطالب يتبنى

 ومن املحتاجة ا سر  وابناء ا يتام مساعدة الى ويهدف الجامعية

  ا نجليزية اللغة في اللغوية مهاراتهم تنمية على حكمهم في
ً
 قراءة

 و  ًوكتابة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 يتبنى مجاني تدريب  نامجبر  -( : النسائي التدريب)  كسب برنامج

 بنات مساعدة الى ويهدف املنتجة ا سر  مجال في والنساء ال تيات

 على حكمهن في ومن وا رامل والعوانس واملطلقات املحتاجة ا سر 

 املواد صناعة - التجميل - الخياطة)  مجا ت في مهارتهن تنمية

 الحا - الغ ائية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، هاراتم) التدريب

 ا سر  ابناء من الشباب دعم -: الزواج على الشباب مساعدة

 وعقد ا فراح قاعة تكل ة من وجزء الكهربائية با جهزة املحتاجة

 الزواج على املقبلين والشابات للشباب التأهيلية الدورات

 . مستقرة اسرية حياة الى للوصول 

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 قوارب وشراء الصيد وتعليمهم الشباب من عدد مي ات اقية عمل

 من باب وفتح لهم وتسويقها منهم البضاعه وأخ  بها للعمل لهم

 . لهم الخي   ابواب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  مة،عا مهارات) التدريب

 النجارة وورش السيارات كصيانة العملية املهن الشباب تعليم

 . لهم ورش وفتح والحدادة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الخياطة على ال تيات تدريب بعد -: املنتجة ا سر  مشروع

 لهم مشاغل عمل والطبخ والتجميل

 الصغي ة ريياملشا دعم ا قتصاد  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . ا نجليزية اللغة في الشباب تأسيس

 والتطرف ا نحراف من عليهم للمحافظة العقلية ومهاراتهم لديهم التطويرية املهارات تنمية 
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 . الكبي ة بالشركات اللتحاقل امامهم املجال ل تح والقدرات التحصيلي اختبارات على تدريبهم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . الخي ية العنود ا مي ة مؤسسة

 . الجزيرة بنك 

 . املوس ى وعبدالعزيز  سعد وقف
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 باملجمعة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املجمعة املدينة ياضالر  منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عبدالرحمن سعود

 القديري 

 بر جمعية النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ber-majmah.org/ 

 ber-majmah.@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 164320333 الهاتف

 553372700 الجوال 164321968 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي لاملجا الزواج على املقبلين الشباب اعانة

 والبحث التعليم مجال والطالبات للطالب النجاح مهرجان

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال التدريبية الدورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال بعد عن التعليم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز مشاريي ش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس بابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين الشباب اعانة

 والبحث التعليم مجال والطالبات للطالب النجاح مهرجان

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال التدريبية الدورات

  العلم

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال بعد عن التعليم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 ال قراء واملساكين املجال ا جتماعي املساعدات املقطوعة

 اإلدمان والتدخين املجال الصحي مساعدة املتعافين من اإلدمان

 ة نظر الجهةمن وجه -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الزواج على املقبلين الشباب اعانة

 التدريبية الدورات

  بعد عن التعليم

 املقطوعة املساعدات

 اإلدمان من املتعافين مساعدة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ا سرية لالستشارات سعداء مركز  

 ا دمان من للمتعافين حياة مركز  
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 الخي ية الب   جمعية هةاسم الج

 بالرويضة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بالعرض الرويضة مركز/  الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 سعيد علي سلطان

 العاطفي

 خيرية بر جمعية النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 Jmat.ber@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116553381 الهاتف

 553387488 الجوال 116553371 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 ال رعياملجال  املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال فقط الزواج على الشباب مساعدة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الزواج الوظي ة الدراسة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  يوجد
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 فهد أوقاف مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية العويضة عبدهللا

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

    املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد 

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

-alowaidah اإللك  وني للجهة الب يد 114793700 الهاتف

2006@hotmail.com 

 بيانات توجد ال الجوال 114765417 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 ةتهتم به الجه

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الشباب بتوعية تتصل وخي ية دعوية لجهات املشاريي بعض دعم

 
ً
 وندوات دورات خالل من وايمانيا تربويا

 لدعوةا والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 مجموعة مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية الجريس  

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ar.jeraisy.com.sa/ 

 jrsygrop@ Jeraisy.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114705121 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 114705311 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي ل الرئيساملجا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 برامج خالل من الوطنية الكوادر  لتأهيل وال ن  التقن  بالتدريب

 الطالب لتهيئة الجامعات مي توقيعها يتم ال   الطالبية الشراكة

 العمل سوق  إلى التخرج وحديث  تخرجهم املتوقي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي ش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس بابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 إبراهيم بن هيلة مركز  اسم الجهة

 التعليم  العبود 

 وا جتماعي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 114960666 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 ال رعي املجال املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية األنشطة من عدًدا يقدم بالشيحية، هيلة مركز 

 واألط ال لل تيات والتدريبية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13تياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة اح

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بالروضة الدعوة مكتب اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

تددددندددد دددديددددددد     املدددددددديددددر الدددد

 املدير العام

 وتوعية دعوة النشاط الرئيس للجهة الشرهان توفيق

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.arrawdah.com/dimofinf/ 

 talshrhan@arrawdah.com اإللك  وني للجهة الب يد 112492727 الهاتف

 557482274 الجوال 112401175 ال اكس

ال   عمر فئة الشدددباب 

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الوطن شباب بنوعية يهتم مشروع هو  الخي   صديق مشروع

 والشبه الشهوة أمراض من وحمايتهم

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 وكلمات إرشادية جلسات مي شبابية برامج امللتقى مشروع

 . للمكتب الخارجي باملقر  األسبوع في مرتين توجيهية

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 الدعوة والدعو   الدين  املجال املهتد  للشباب تأصيل لميةع دروس ثبات مشروع

 الحارات فرق  في الريلضيين يستهدف القدم كرة رياض   دور 

 القدم كرة دور  خالل من ودعوتهم

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال راغ وقت لقضاء الجيدة ةاآلمن ا مكان تهيئة -1

 الصالحة الصحبة خالل من وتوعية إرشاد

 ومهارية تطويرية تدريبية دورات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 األمنية الدوريات 

 نب اس - املخدرات ملكافحة الوطنية الهيئة 

  املانحة الخي ية املؤسسات 

 بالنهضة عيةا جتما التنمية لجنة 
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 لتنمية العنود مركز  اسم الجهة

 وارف الشباب

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تمكين و رعوية النشاط الرئيس للجهة القرني صقر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://warif.org/ 

 info@warif.org اإللك  وني للجهة الب يد 6114818877 الهاتف

 6114818877 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها ال
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس جهة حاليا

 اختيار  يتم حيث ، ونصف ساعة ملدة فعالية: حكاي   فعالية

 بعرض ليقوم ملهم متحدث

 ومن دقيقة30 ملدة األسئلة وف  ة دقيقة ٤٥ في تجربته

 . النجاح مبادئ حول  دقائق 10 مدتهم فيل عرض ثم

 ثقافيةال واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 نصاب خالل من رياضية ألعاب دور  في املشاركة: التطوع أوملبياد

 الب نامج مدة وتكون  مشاركة، كرسوم التطوعي العمل من معين

 تن ي  يتم الخامس اليوم ح ى األول  اليوم من أيام، 10 كاملة

 اليوم ح ى السادس اليوم من البطولة وتبدأ التطوعي العمل

 .العاشر

 التطوعي العمل عيا جتما املجال

 ، الشباب املدربين من العديد يجمي برنامج: التطوع قوة برنامج

 معتمدين مدربين لها يتوفر     ال   املركز  حقائب على تدريبهم ليتم

+  والتأثي   الريادة+  10٢ وظي ة حقيبة+  101 وظي ة حقيبة) وهي

 بمركز  معتمدين مدربين بعدها ليكونوا( القيادية الشخصية

 يبللتدر  الدولي نودالع

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الدورات من عدد على يحتو   أيام 10 ملدة برنامج: خي ا تطوع

 ولقاءات عمل، ورش وك لك ال  فيهية والزيارات التدريبية

 على الشباب تساعد التطوعي، العمل في بارزة بشخصيات

 رائد ليكون  الشباب تؤهل تطوعية مبادرات وتن ي  تخطيط

 .فعال اجتماعي

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 وذلك الشباب وقت استثمار  فكرة على الب نامج قوم: تطوع هواي  

 العمل مظلة تحت امل ضلة لهواياتهم ممارستهم طريق عن

 ال   العمل يمارس وهو  الشاب على الن يب يعود مما التطوعي

 فيه شارك ال   املجتمي وعلى فراغه أوقات في ممارسته يحب

 دورات الب نامج يحتو   التطوعي، بعمله

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 اليوم يكون  بحيث ، أيام أربي ملدة تح يز   برنامج هو : بصم  

 لتن ي  والثالث لثانيا ويوم التطوع حول  املشاركين لتح يز  األول 

 عن بالتعريف  طالب كل يقوم األخي   واليوم التطوعي، العمل

 عب   ومشاركته سلوكه في تغيي   أحدث به قام ال   التطوعي العمل

 .بصورة_بصم  # توتي    في الوسم

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال
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 جهةمن وجهة نظر ال -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 تنمو   تدريب

 مبادرات دعم

 استشار   توجيه

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 UNDP 

 للرياضة العامة الهيئة 

 ا جتماعية والتنمية العمل وزارة 

 UN Habitat 

 املجمعة جامعة 
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 ملكافحة الخي ية الجمعية اسم الجهة

 نقاء التدخين

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 التدخين مكافحة النشاط الرئيس للجهة املعيوف سليمان بن محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

Purity.org4u@gmail.com 

 abujomana@naqa.org.sa هةاإللك  وني للج الب يد 7736 248 11 966+ الهاتف

 565557670 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ساملجال الرئي أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال .واملتوسطة ا بتدائية املرحلتين لطالب حماية برنامج

 باملجان العالج الصحي املجال العالجية البطاقات برنامج

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال الرياض   الدور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال الرياض   املارثون 

ي إلى مقلد من الشباب لتحويل وعي برنامج
ّ
 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال .موع

 الثقافية املعارض والتوعو   الثقافي املجال .التشكيلي ال ن من النسائي املعرض

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ثة احتياجات للشباب في سن )أبرز ثال

 .ين عهم بما ال راغ وقت إشغال

 .لهم محببه بب امج احتواءهم

 .املجتمي ويخدم يخدمهم فيما طاقاتهم توجيه

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 الراجحي عبدالعزيز  بن محمد قافأو  مؤسسة 

 ساب بنك 
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 لتح يظ ال تاة مدرسة اسم الجهة

 القرآن

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 7 مخرج الوادي حي الرياض, املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عبدالعزيز بن محمد

 العبدالجبار

 الكريم القرآن وتعليم فيظتح النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 Ac.norayn@gamil.con اإللك  وني للجهة الب يد 08708 9200 الهاتف

 966504246246 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

س فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   جن

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال .الكريم القرآن تح يظ

 العلم 

 القرآن تعليم

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال .  نواد 

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال . ال تيات من تطوعي فريق تشكيل

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال . تدريبية بب امج وتنميتها وصقلها املواهب لرعاية٢ فنتكة

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 وتستثمر  ال تيات تخدم بب امج للقيام" عنان"  تطوعية مجموعة

 .النسائية األوساط يخدم فيما الطاقات

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 ال تيات من املتميزات بتكريم بالتعاون  التعليم وزارة مي الشراكة

 . نطاقها على الب امج وتسويق مدارسها في

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13للشباب في سن )أبرز ثالثة احتياجات 

 .  مسبوقة غي   ومهارية تقنية برامج 

 .  العملي للتطبيق عمل وورش معامل وجود 

 .  وناجحة ملهمة لألشخاص ندوات 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . مكنون  بجمعية املتميزات لرعاية بناء مشروع 

 . صحية ومراكز  أهلية مراكز  مي طبية تشراكا 

 . والجاليات الدعوة مكاتب 

 . ا جتماعية التنمية لجان 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة انسان جمعية اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 األيتام عايةر  النشاط الرئيس للجهة الديحاني حمود

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ensanonline.com/ensanportal/default.aspx 

 Has@ensan.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 503120000 الهاتف

 503120000 الجوال 551001500 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

بدداب ال   جنس فئددة الشددددددددددددد سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وتنميتها ا بناء مواهب اكتشاف على العمل"  انسان موهبة

 "ودينهم وطنهم ويخدم ين عهم فيما واستثمارها

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 والتدريبية التعليمية الب امج اقامة"  ا جتماعي نانسا ناد 

 " وال  فيهية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 لالبناء الوظي ية ال رص بتوفي   ا هتمام"  سلمان امللك برنامج

 " وتعليمهم وتدريبهم  ا يتام لالبناء والتدريبية والتعليمية ا يتام

 األيتام رعاية تماعيا ج املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 وتنميتها ا بناء مواهب اكتشاف على العمل"  انسان موهبة

 مستمر" ودينهم وطنهم ويخدم ين عهم فيما واستثمارها

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 والتدريبية التعليمية الب امج اقامة"  ا جتماعي نانسا ناد 

 مستمر"  وال  فيهية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  املتنوعة الشبابية الب امج إلقامة ثروتنا شبابنا برنامج

 طاقاتهم وتوظف قدراتهم وتنم  أوقاتهم تح ظ وال  

 ووطنهم نهمدي يخدم وفيما الصحيح املكان في

  ،، ومجتمعهم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تحتويهم أماكن إيجاد

  تطورهم ال   املعرفة واكسابهم وتوعيتهم بإرشادهم تهتم

  العصرية الجاذبة األدوات تمتلك ال  و  لهم ال  فيهية الب امج بتوفي   ا هتمام مي

  الواحد ال ريق يروح يعمل ومتجانس متكامل عمل وفريق مؤسس   عمل وفق ومستمرة متنوعة تكون  ان بشرط

 اهتم وتواكب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 األمنية الدوريات 

 نب اس - املخدرات ملكافحة الوطنية الهيئة 

  املانحة الخي ية املؤسسات 

 بالنهضة ا جتماعية التنمية لجنة 
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 للدعوة التعاوني مكتب اسم الجهة

 وتوعية وا رشاد

 بعنيزة الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عنيزة املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة للجهةالنشاط الرئيس  الرميح عامر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 selbadi@jalyat.org اإللك  وني للجهة الب يد 505135340 الهاتف

 505135340 الجوال 163624506 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

   جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

    ال   التجمعات في الصالة ألداء مكان تجهيز     املتنقل املصلى

 مواد توزيي وك لك الصالة بعد كلمة إلقاء مي مصلى فيها يوجد

 املستهدفون   الصالة بعد خ ي ة ومسابقات ضيافة وإقامة دعوية

 ٦0000 السنة خالل

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 تقام خالله ومن القصيم منطقة شباب فيه يلتقي  تالقينا ملتقى

 الوعظية واملحاضرات الثقافية واملسابقات الرياضية املنافسات

 عشاء وجبة وإقامة الحضور  على الهدايا وتوزيي

 الثقافية واللقاءات الندوات التوعو  و  الثقافي املجال

 خالله ومن القصيم منطقة شباب فيه يلتقي برنامج  الغضا مخيم

 واألمسيات الوعظية واملحاضرات الثقافية واملسابقات تقام

 على الهدايا وتوزيي ال كر   األمن عن معرض وإقامة الشعرية

 ٥000 املستهدفون   عشاء وجبة وإقامة الحضور 

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   يالثقاف املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 القصيم منطقة شباب فيه يلتقي ملتقى على يحتو   مخيم إقامة

 الثقافية واملسابقات الرياضية املنافسات تقام خالله ومن

 اجتماعية واستشارات بيةتدري ودورات الوعظية واملحاضرات

 و  معارض وإقامة عشاء وجبة وإقامة الحضور  على الهدايا وتوزيي

 التدخي مكافحة في متخصصة صحية عيادات

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 ثم سبحانه الخالق عظمة ي صل ت اعلي معرض  الخي   ينابيي

 بعد ا نسان ومصي   لهدايةوا الغواية وسبل ا نسان مرور  مراحل

 املراحل ه ه

 الثقافية املعارض والتوعو   الثقافي املجال

 البشر  شرائح من شريحة ألية مساعدة أية تقديم التطوعي العمل

 ال قراء أو  األيتام أو  املسنين أو  اإلعاقة ذو   مي كان سواء

 ويب ل املعيش   مستواهم تنمية على والعمل وغي هم واملحتاجين

  وباختياره رغبته، عن ذلك كل عاملتطو 
ً
 عليه واجب بأنه معتقدا

 تأديته

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الحياة امور  حول    علمية   ودورات  مهارات   ال روسية   الوقت بن س مسلية و  م يده حركية انشطة

 ء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركا

 التنمية جمعية مثل الجمعيات وبعض البلدية
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 املستقبل قادة أكاديمية اسم الجهة

 لجمعية تابعة) بب يدة

 (أسرة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

املدددددددددددددددندددددددددددددددطدددددددددددددددقدددددددددددددددة 

 اإلدارية

 بريدة املدينة القصيم منطقة

املدير التن ي   

 املدير العام  

 عبدهللا بن محمد .د

 السيف

 والحياتية القيادي املهارات النشاط الرئيس للجهة

املددددددددددددددددددددددددددددددددددددوقددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

ا لددددددددددكدددددددددد دددددددددد ونددددددددددي 

الددددددددددتددددددددددواصددددددددددددددددددددددل  

 ا جتماعي

http://www.osrah.sa/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%

A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%8 

 adelbaryyan@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 506670681 فالهات

 506670681 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عددددددددددددمددددددددددددر فددددددددددددئددددددددددددة 

الشددددددددددددددبددددددداب الد دد  

 تهتم به الجهة

جنس فئة الشددددددددددددباب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي يساملجال الرئ أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 :  واألنشطة الب امج

 
ً
 : التدريبية الدورات: أو 

.  الدراس   العام خالل تدريبية ساعة 80  بواقي

 :ومنها.  والقيادية الحياتية املهارات مختلف في

 ، التخطيط:  اإلدارية باملهارات تعنى دورات

 ، القرار  اتخاذ ، املشكالت حل ، األهداف رسم

 كيف ، الجماعي عملال ، الوقت إدارة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 : املنوعة األنشطة: ثانيا

 :الثقافية

 أفضل برنامج ، النهم القار ء برنامج -:مثل

 القصي ة القصة كتابة  ، املقال كتابة ، خطيب

 مهرجانات  ، التقرير  كتابة  ، الشعر  كتابة ،

 ، م يي أفضل ،  ظالح مسابقة ، ثقافية

 ،البحوث صح ي أفضل

 

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 . فنية أنشطة 

 املرسم ، الخط منافسات ، الرسم منافسات

 العروض أفضل ، التصوير  ، التصميم ، الحر 

 …. املرئية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 . العلمية    

 ، إبداعية فكرة أفضل ، الصغي   خ  عامل:  مثل

 ، ال لك علم ، الربورت ، علمية تجارب

 ، العلمية الظواهر 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية
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أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها 

 
ً
 مستقبال

 املجال ال رعي املجال الرئيس

 عيةا جتما التوعية ا جتماعي املجال ال كر   األمن

 والبحث التعليم مجال الجسد قيادة دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الحياتية املهارات

 الدينية القيم تعزيز 

 ال كرية الحماية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 القصيم بمنطقة للتعليم العامة دارةاإل 
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 بمركز  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الهاللية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الهاللية املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

ا لدددددكددددد ددددد وندددددي  املدددددوقدددددي

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/g_h1432?lang=ar 

 G_h1432@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 536519666 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 ةتهتم به الجه

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال للشباب والتدريب التأهيل دورات تن ي 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال للشباب تربوية برامج

 العلم 

 وال  بية التعليم

 واملحتاجين لل قراء واإلعانات املساعدات تقديم في املساهمة

 وأصحاب والكوارث الجوائح وحا ت والباحثين والدارسين

 التطوعية األهلية والجهود النافعة ا بتكارات

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال

 اإلعانات تقدم وك لك الزواج في واملساعدة الد لة في املساهمة

 عليه للمقبلين والقروض

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ة ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابي

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بإمبار   الب   جمعية فرع اسم الجهة

 الصقور  عقلة املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الفهيد سالم عبدهللا سمير

وقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املددددد

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/ambare100?lang=ar 

 jmeihmobari@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 565675988 الهاتف

 565675988 الجوال 565675988 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 جهةتهتم به ال

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال منتجة أسر 

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال الشباب توظيف

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال زواج اعانة

 أبرز مشاريي شبابية س
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس تقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال (الشبابيةاملختل ة املواهب لتنمية)  استثمار   تجار   مركز 

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال نسائي مطبخ

 وجهة نظر الجهةمن  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 (الشبابيةاملختل ة املواهب لتنمية)  استثمار   تجار   مركز 

  نسائي مطبخ

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة
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 العلي محمد مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية السويلم

 يأهل   خي    قطاع نوع الجهة

 البكيرية املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ومنحية خيرية أعمال تقديم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.msf.org.sa/ 

 info@msm.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 163355557 الهاتف

 505522011 الجوال 163355558 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال يبيةتدر  دورات تنظيم طريق عن وال تيات الشباب دعم

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال للشباب متنوعة ثقافية وندوات لقاءات عقد

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ثة احتياجات للشباب في سن )أبرز ثال

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 التطوعي العمل لجنة اسم الجهة

 امللكية بالهيئة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الصناعية ينبع املدينة نورةامل املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة االجتماعية الخدمات إدارة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Yanbu/MediaCenter/News/Pages/report2410.aspx 

 .Rcy@YANBU.GOVERNMENT اإللك  وني للجهة الب يد 143936000 الهاتف

SA 

 5043501 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعية األعمال

 والبحث التعليم مجال الشباب تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الشابة القيادات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي شبابية ستقو 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس م الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعي العمل ملتقى

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال .تطوعية مشاريي تقديم في التطوعية ال رق  بين مسابقة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعي مشروعك إدارة دورات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ثة احتياجات للشباب في سن )أبرز ثال

 الشابة القيادات رعاية مؤسسات اعتماد

  والرياضية وال نية العلمية املجا ت في دورية شبابية برامج

 الجنسين من الشبابية القيادات تأهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  ةامللكي الهيئة

  بالشركات ا جتماعية املسؤولية

 ينبي محافظة

 بينبي التجارية الغرفة

 ينبي تعليم



 

202 
 

 

 

  

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة للتخاطب طيبة واحة اسم الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 االجتماعية التنمية النشاط الرئيس للجهة عباس سليمان محمد ندى

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/wahattaibah?lang=ar 

 Wahat.taibah@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 556301333 الهاتف

 556301333 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  على السمعية اإلعاقة ذو   ال تيات تدريب

 ..  الصابون  صناعة

 ..  السبح وصناعة

 .. الديكوباج وفن

 املعاقون  ماعيا جت املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التدريب  بتدريبهم العمل سوق  في ا عاقةالسمعية فتيات دمج

 .  والخشب املعدن على الح ر  على

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  الاملج .. فنية ومنتجات لوحات بإنتاج العربي الخط فن

 والبحث التعليم مجال اإللك  وني التصميم على التدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .. الجيد التسويق فن على التدريب

 ... الحرص

 .. فقط اإلنتاج كمية من أهم املحلية جاتهممنت بجودة ا هتمام ان معرفة 

 للوصول  الجدوى  ودراسة الخطة وضي على تدريبهم ب ا هتمام

 .  مطلوبة لنتيجة 

 .  متكررة ومطلوبةغي   جديدة منتجات عن للبحث توجيههم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 اعيةا جتم للتنمية النسائية طيبة جمعية 

  املنورة نماء 

 باملدينة ا جتماعي التنمية مركز  
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية وا رشاد

 باملسيجيد الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بدر بمحافظة املسيجيد مركز املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 اماملدير الع

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة املحمادي عويش صديق

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://dawah-mesejeed.com/ 

-dawah اإللك  وني للجهة الب يد 555344785 الهاتف

mesejeed@hotmail.com 

 5243377 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

لشدددباب ال   عمر فئة ا

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 منتدى هو .سنة 1٦ الى 10 من العمرية لل ئة األجيال بناء ناد  

 الرابي الصف من الطالب يستهدف اجتماعي، رياض   ثقافي دعو  

 لألبناء، نوعية أنشطة ويقدم املتوسط، الثالث وح ى ا بتدائي

 .والتح يز ال  فيه وسائل باستخدام

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال سنة ٢٢ الى 1٧  من العمرية لل ئة الشباب ناد 

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال لل تيات النسائي ال ردوس منتدى

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 دينةامل من  ٢٢0 الى 1٢0 بعد على  النائية القرى  في الخي   ملتقيات

 عبارة)املسيجيد ومركز  الش ية ومركز  القاحة مركز  وتشمل املنورة

 (ايام 3 مدته ملتقى كل شبابية ملتقيات عن

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 ا نجليزية اللغة في دورات لتقديم) للشباب التدريب  نماء مشروع

 املرحلتين طالبل( أخرى  مهارات عدة وفي ال ات تنمية وفي

 .والثانوية املتوسطة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 نسائية ملتقيات 3 عن عبارة) لل تيات الجنان طالبات ملتقيات

 (السنة خالل

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

. الروحاء. الش ية. املسيجيد: هي ادارية مراكز  ٥ الى املكتب عمل يمتد حيث ادار   مركز  لكل واحد محضن بواقي للشباب آمنة تربوية محاضن ٥ ايجاد 

 .الب ك ام. القاحة

 املسيجي: من كل في مقراتها املكتب وتمتلك ادارية مراكز  ٥ في لل تيات آمنة وثقافية تربوية محاضن ايجاد 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .ا نسانية الراجحي مؤسسة 

 .الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 .املحيسن  سليمان بن محمد اوقاف مؤسسة 



 

204 
 

 

  

 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالحناكية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الحناكية محافظة املدينة املنورة املدينة منطقة قة اإلداريةاملنط

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الطريس جمعان سلطان

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 gamaeatalber@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 14861376 الهاتف

 560946000 الجوال 148620266 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ياملجال ال رع املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 1٦ على ويحتو   وتأهيل لتدريب للجنسين الي حاسب معهد 

 برنامج

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املنتجة لالسر  مس  د حسن بقرض للقراض تمكين مشروع

 
ً
 املجال ال رعي جال الرئيسامل أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 سوق  وطلب رغبته حسب كال  وال تيات الشباب وتاهيل تدريب

 تطويرية ومجا ت التأهيلية دوراة الب امج تلك ومن العمل

 واملنه  التقن  للتدريب العامة املؤسسة من املعتمدة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الصغرية املنشئات اصحاب الشباب ض قرا تمكين مشروع

 مس  د حسن بقرض ملساعدتهم

 الحسنة القروض ا قتصاد  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  للجنسين وتدريب تأهيل دوراة

 العمل لسوق  لتهيئتهم ٢030 روئية لتحيق مساعدتهم

 الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي 

 والتعليم ا جتماعية التنمية ولجنة املحافظة
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالرايس

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بدر/  الرايس املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي ط الرئيس للجهةالنشا الصبحي عليان محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/alrayisber?lang=ar 

 ber-alrayis@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 143344424 الهاتف

 506812792 الجوال 143340137 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال ثابتة دخل مصادر  وتوفي   املتدربين دعم ( 1 )

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب نةإعا(  ٢) 

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال الجنسين من األيتام ك الة(  3) 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 منه ويست يد( :  ك اف)  مشروع من املست يدين عدد زيادة(  1) 

 . الشباب من الدخل معدومي

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 طريق عن.  العمل سوق  في لالنخراط الشباب وتدريب تأهيل(  ٢) 

 . جاورها وما البلدة تحتاجها ال   املهن على التدريب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13في سن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب 

 . والتدريب التأهيل

 . ثابتة دخل مصادر  توفي  

 . والتوعية التثقيف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . الخي ية الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة 

 . الشريف مؤسسة 

 . القريان مؤسسة 
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 بمحافظة الب   جمعية اسم الجهة

 الحناكية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الحناكية محافظة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الطريس جمعان سلطان

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 اناتبي توجد ال

 alber1434@hotmil.com اإللك  وني للجهة الب يد 148621376 الهاتف

 534616167 الجوال 148620266 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ئيساملجال الر  أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بحيث الصغر  متناهية للمشاريي دعم  ( تمكين)  برنامج مشروع

 وبأقساط فوائد بدون  مالي مبلغ والشابات الشباب اقراض يتم

 . العمل سوق  في الدخول  من لتمكينهم ميسره

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 جمعية)  مي بالتعاون (  الزواج على املقبلين تأهيل)  مشروع

 دكتور  بتكليف أيام ثالث عن عباره دوره عمل يتم بحيث(  أسرتي

 كي ية عن يشرح وا جتماعية الزوجيه بالعالقات مختص جامعي

 على املقبلين الشباب توعية ذلك من الهدف يكون  الزوجية الحياه

 املست ي يتحصل ثم ومن الزواج

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 أبرز مشار 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس يي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . ال ات وبناء الوعي نشر  ذلك من الهدف ويكون  للشباب للشباب وترفيهيه رياضيه انشطه عمل

 لمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  ل

  الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 الزواج على للمقبلين اسرتي جمعية 

 ا يتام لرعاية تكافل جمعية 



 

207 
 

 

 

 

  

 النسائية طيبة جمعية اسم الجهة

 ا جتماعية للتنمية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املنورة املدينة املدينة ملنورةا املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديدددر الدددتدددنددد ددديددددددد     

 املدير العام

 تلبي متنوعة ورعوية تنموية برامج النشاط الرئيس للجهة انديجاني علي بسينة

 معيل لها ليس التي االسر احتياجات

املددددوقددددي ا لددددكدددد دددد ونددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://taibah-g.org/ 

 TAIBA.G,2020@HOTMAIL.COM وني للجهةاإللك   الب يد 8484374 الهاتف

 541973077 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئدددددددة الشدددددددددددددبددددددداب 

 ال   تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30 إلى

جنس فئة الشدددددددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي ل الرئيساملجا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وه ا سنة(  1٢٤)  العمرية لل ئة(  أناق   سر  شخصي  )

 والحرفية واملهنية التطويرية بالدورات بتأهيلهم يهتم الب نامج

 من ال اتي ا كت اء على ويعينهم الخارجي واملظهر  والصحية

 ا ستغناء يتم ح ى وتوظي هن الحسن بالقرض دعمهم خالل

 .  وتكت ي خارجيةال املساعدات عن

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ويتم سنة( 30-19)  من العمرية لل ئة وهو :  الوظي ي التدريب

 على تدريبهن نم الالتي للمست يدات وظي ية خب ة اعطاء

 يتم حيث شهادات لديهن ويكون  واملنه  التطوير   التدريب

 الوظي ي بالتدريب مؤهالتهن حسب على الجمعية في تدريبهن

 ب...... (  - ا ستقبال - السكرتارية)  مثل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 جهة نظر الجهةمن و  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . الحرفية - املهنية - التطويرية بالدورات التدريب  التأهيل

 . الخاصة واملعاهد الجامعة تقبلهن لم الالتي ال تيات تعليم  كمال التعليمية الك الة 

 . تعليمهن اكمال يستطعن ح ى املدارس ومصاريف الكسوة من احتياجاتهن لتغطية املاد  الدعم

  ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن

  ال كي للعطاء وافي شركة 

 . التميز  كليات 

 . أسرتي جمعية 
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 لتح يظ الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بينبي الكريم القرآن

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 ينبع املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ملدير العاما

 الكريم القرآن وتعليم تحفيظ النشاط الرئيس للجهة الرفاعي سليم بن سالمه. د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://yq.org.sa/ 

 tahfez-q@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 143229375 الهاتف

 553671414 الجوال 143229375 ال اكس

   عمر فئة الشدددباب ال

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال سنوات 3 في للقران طالبا ٧٢ ح ظ: ٢ النور  طريق

 العلم 

 القرآن تعليم

 بإمامة القرآن حلقات طالب تعويد الحلقات، بطال : املحراب فتية

 ال  اويح صالة في الناس

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 والبحث التعليم مجال وتالوة ح ظا الكريم القران تعليم النساء،: النسائية الدور 

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 املجال ال رعي جال الرئيسامل أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الوقار تاج

 النسائية الدور  طالبات املست يدات

 سنوات 3 في القران طالبة ٤0 ح ظ

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 تدبر مشروع

 الحلقات طالب جميي منه يست يده

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 ذلك وتطبيق القران تدبر   يةكي لدراسة علماء عليه يقوم مشروع

  املقرأة

 الحلقات في املميزين الطالب

 والتجويد والح ظ الصحيحة القراءة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشرعية املخال ات عن وبعيدة جيدة ترفيه اماكن وجود

 تح يزية برامج خالل من التعلم على ز التح ي

 وال كر العقل تنم  ال   الحقيقية العلمية الدورات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 املحيسن  سليمان بن محمد اوقاف 
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 الخي يه الب   جمعية اسم الجهة

 عيصال بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العيص محافظة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 خيريه ومشاريخ برامج تقديم النشاط الرئيس للجهة الغامدي عبدهللا بن احمد

 متنوعه

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/birais159?lang=ar 

 birais159@ hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 143240029 الهاتف

 5028242 الجوال 143240960 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس رز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال الشباب من ا يتام ك الة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين الشباب وتاهيل تدريب

 الزواج على قبلينامل ا جتماعي املجال ماديا الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال العمل لسوق  وتاهيلهم الشباب تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 لالسر  بالتسويق ا ستثمار  في الشباب لتوضيف الدعم استقطاب

 املنتجه

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 املؤسسات وع بالتعاون  للشباب وامليسره الصغي ه القروض منح

 الداعمه

 الحسنة القروض ا قتصاد  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  العمل لسوق  الشباب لتاهيل تدريبيه دوارت

  املتاحه الجهات بكل شبابلل وظي يه عمل فرص ايجاد

 ا خرى  الجهات وبقية  وهدف    رياده صندوق  مثل  املتاحه واملوارد ال رص في التعريف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي يه الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

  املجتمي لتنمية املنورة املدينة مؤسسة 

 املجتمي من ينمشارك افراد 
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 األسرية التنمية جمعية اسم الجهة

 بالعال

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العال املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على املقبلين دعم النشاط الرئيس للجهة املبارك محمد سليمان

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 لتواصل ا جتماعيا 

https://twitter.com/alaulatanmeeh?lang=ar 

 Alwafi233@Hotmail. Com اإللك  وني للجهة الب يد 504648442 الهاتف

 504648442 الجوال _ ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

   جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على واملقبالت املقبلين دعم

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على للمقبلين ودورات برامج إقامة

 واملشاكل األبناء وتربية األسرية العالقات عن دورات ةإقام

 .األسرية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على واملقبالت للمقبلين دورات

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال ( املحتاجين)  وماديا عينيا الزواج على واملقبالت ملقبلينا دعم

 والبحث التعليم مجال ال ئات لجميي التثقي ية الدورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . السيئة والصحبة ا نحراف عن يةتثقي  دورات

 الزواج على املقبلين تثقيف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 الخي ية السبيعي إبراهيم وعبدهللا محمد مؤسسة 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة العلم طالب رعاية جمعية اسم الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 العلم طالب رعاية النشاط الرئيس للجهة الطلق عبدالسالم. د

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 reaiah1437@gmail.com جهةاإللك  وني لل الب يد 148266055 الهاتف

 8138 530 50 966+ الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
  رعياملجال ال املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 :ويشمل ، املنح طالب رعاية برنامج

 ، واملهارات ، وا جتماعية ، ال  بوية الجوانب

 .والك اية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ومهاراتهم تدريبهم: ويشمل للرعاية، املشرفين تأهيل برنامج

 امليداني مي ومعرفتهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) تدريبال

 ، ال  بوية الجوانب: ويشمل العلم، طالب عائالت رعاية برنامج

 .وك ايتهم واملهارية، ، واملعرفية

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والك ايات، القيم على التدريب :ويشمل ، القيادات إعداد برنامج

 .وتطويرها وإدارتها املشاريي بناء ال ات، تطوير 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 منها، واإلفادة ، الخب ات تقييد : ويشمل ، ا ستشارات برنامج

 .الرعاية برامج في للراغبين الخدمات وتقديم تطويرها، وسبل

 والبحث التعليم المج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوير، مي التواصل:  ويشمل الخريجين، مي التواصل برنامج

 والتغ ية الرعاية، في املشاريي وبناء ، ا ستشارات وتقديم

 .الراجعة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ب في سن )أبرز ثالثة احتياجات للشبا

 .التوجيه

 .البناء

 .التوظيف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .وا ستشارية التدريبية املكاتب 

 .الخب ة وبيوت مكاتب 

 .التعليم وإدارات والجامعات الكليات 

 .ال  بوية املحاضن 
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 األسرية ميةالتن جمعية اسم الجهة

 "أسرتي" املنورة باملدينة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مختار عبدالرزاق.م

 مخدوم

 الزواج على املقبلين مساعدة النشاط الرئيس للجهة

 رةاألس ورعاية وعينيا مادديا

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.osraty.org.sa/index.php 

 osraty.sa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 148672222 الهاتف

 553426222 الجوال 148671111 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال وال تيات للشباب تأهيل برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التوعية تماعيا ج املجال والطالبات للطالب األسرة حصن برنامج

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين وال تيات الشباب لدى إيجابية قيم بناء

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 وتأهيل اعداد يعنى مشروع وهو  الناش ئ األسر   القائد مشروع

 معايي   وفق اختيارهم يتم الثانوية املرحلة طالب من طالب 100

 تربوية جرعات اعطائهم ثم ومن ومتنوعة ومحددة واضحة

 ال  بوية واألساليب الوسائل باستخدام متنوعة ومهارية وقيادية

 ا القيادة مجال في الحديثة والتقنية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 تثقي ي توعو   برنامج ال كرية النحرافات من النشء وقاية برنامج

 من يسعى واملتوسطة الثانوية املرحلة وطالبات طالب يستهدف

 ا ن تاح ظل في والسلوكي والثقافي ال كر   األمن تعزيز  خالله

 األسرة مقومات يهدد خطر  من طياتها في يحمل وما والعوملة الكبي  

 وتو أركانها وتقويض

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي جالامل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال زويج

 ال كر   األمن

 ا جتماعي التواصل وسائل عب   الهادفة الشبابية الب امج بث

 القدوات عن دائم بحث فالشباب ، القدوات بناء

 ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية 

 املنورة املدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة 

 وا عالم الثقافة وزارة فرع 



 

213 
 

 

  

 ا سرية التنمية جمعية اسم الجهة

 بتبوك

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 تبوك املدينة تبوك منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 األسرية التنمية شاط الرئيس للجهةالن العنزي  عياضة فهد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.osareah.org.sa/ 

 info@osareah.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 144214440 الهاتف

 555302895 الجوال 0225 426 014 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين دورات

 والبحث التعليم مجال متنوعة للشباب دورات

 علم ال

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال استشارات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال حوارية برامج

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على ناملقبلي دورات

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال ا سرية القيم لتعزيز  الحوار  مقهى

 (منه  عامة، مهارات) التدريب ا جتماعي املجال أسرية تطويرية دورات

 ظر الجهةمن وجهة ن -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تدريب -

 ملتقيات -

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 العالقة ذات الجهات



 

214 
 

 

 

  

 الصديق بكر  أبي جمعية اسم الجهة

 بالوجه الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الوجه املدينة تبوك منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ماملدير العا

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/khairia1412?lang=ar 

 /144420900 الهاتف

05693107 

 Khalrla1412@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 ناتبيا توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين الشباب مساعدة

 أبرز مش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية حقل جمعية اسم الجهة

 حقل املدينة تبوك منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 بر النشاط الرئيس للجهة الجابر محمد محمود

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 haql-jamia@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 144533411 الهاتف

 503308389 الجوال 014453341104 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال نللجنسي الزواج علي املقبلين تأهيل دورات

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على للمقبلين ومساعدات قروض

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 لزواجا على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على للمقبلين ومساعدات قروض

 والبحث التعليم مجال العمل لسوق  الشباب تأهيل تسويق دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال والجو ت ا جهزه  صالح تقنية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  العمل فرص لتوفي   ماسة اجةح

 واألست ادة طاقاتهم وت ريغ لديهم ال راغ وقت ملء في ستساعد وال   للشباب الصغي ة املشاريي دعم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بحقل التقنية كلية
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بصبيا األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 صبيا املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددير التن يدد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة أبوريشان محمد خالد

املوقي ا لك  وني 

الدددددددددددددددتدددددددددددددددواصدددددددددددددددددددددددددددل  

 ا جتماعي

https://ar-ar.facebook.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A7-20295936977311 

 sabiatmg@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173260204 الهاتف

 580915935 الجوال بيانات وجدت ال ال اكس

عمر فئة الشدددددددباب 

الددددددد ددددددد  تدددددددهدددددددتدددددددم بددددددده 

 الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشدددددددددددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال ابيالشب الحي ناد  مشروع

  لأليتام واملتابعة ال  فيه مركز  مشروع

 التعليمية الناحية من ال كور  من األيتام ب ئة يهتم برنامج

 الدروس م اكرة برامج خالل من وذلك والتدريبية وال  فيهية

 اتاملهار  على األيتام تدريب وايضا املدرسية الواجبات وحل

 و الثقافية وال عاليات الب امج من والعديد الحياتية

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 1٧_  9 سن من بال تيات يهتم مشروع لل تيات نماء مشروع

 تربو   محضن وإيجاد والثقافية التدريبية الب امج لهن ليقدم

 جاذبة وبيئة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

شاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها أبرز م

 
ً
 مستقبال

 املجال ال رعي املجال الرئيس

 الرؤيا قادة مشروع

 اململكة رؤية يحقق جيل بإعداد يتهم مشروع

 ويستهدف والتأهيل التدريب ناحية من ٢030

 سنة 1٥_9 من األط ال

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  واحد يمجتم مشروع

 الخاصة ا حتياجات ذو   وتأهيل بتدريب يهتم

 واألنشطة ال عاليات من العديد خالل من

 والتدريبية والثقافية ال  فيهية

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 معين مشروع

 خالل من الثانوية املرحلة بطالب يهتم مشروع

 برامج عدة خالل من العمل لسوق  اعدادهم

 وتعليمية تدريبية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  املهنية التدريبية الب امج
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  الشخصية السمات إعداد برامج

 التطويرية الب امج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  اإلنسانية الراجحي مؤسسة مي بالتعاون  ال كية اتالخب   شركة 

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بعياش األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عريش أبو املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة عياش ي ينحس أحمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/tan_ayash36?lang=ar 

 Tan.ayash36@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 542191197 الهاتف

 58288 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 به الجهة تهتم

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 بهدف العاطلين للشباب دورات يقدم: منتج شباب هواي   برنامج

 .العمل لسوق  أهيلهموت مواهبهم تنمية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الصحية الرعاية الصحي املجال .وتقويتهم الصحية الشباب ببنية يهتم: الصحية اللياقة ناد 

 تدريبية دورات يقدم شهر   ملتقى: عياش شباب ملتقى

 .للشباب هادفة وحوارات ثقافية ومسابقات

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   افيالثق املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 ل   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ا

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 الخي ية مح وظ بن سالم مؤسسة 



 

219 
 

 

 

 

 ا جتماعية التنمية لجنه اسم الجهة

 بالشقي   

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الشقيري  مركز املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 املجتمع وخدمة اجتماعي النشاط الرئيس للجهة لصلي محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 A.G.aziz17504@mosa.gov.sa اإللك  وني للجهة الب يد 595586333 الهاتف

 595586333 الجوال 173216667 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 األول  الب نامج

 الوطن سواعد الشبابي املهرجان#

 شراءح وكافة الرياضيه ال رق  تنافس عن عبارة

  ثقافية اجتماعيه رياضية جبرام مجموعة  املجتمي

 وإبراز  وطنية وفعاليات وصحيه توعيه وندوات

 شباب إبداعات

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 الثاني الب نامج

 صحي حي اجمل#

 البيئية التنمية التنمو   املجال

 الثالث الب نامج

 الخامس الشبابي امللتقى#

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 املرض ى مساعدة ا جتماعي املجال املرض ى اصدقاء برنامج#

  التطوع أكاديمية#

 ويتحلل  التطوع مجال في تدريبية ودورات برامج رزمة عن عبارة

 واملشاركات املشاركين وتقيم تطوعية ةشبابي مشاريي انشاء

 شباب للب امج املستهدفة ال ئة الواقي أرض على مشروع كأفضل

 الجامعه املرحله إلى املتوسطه املرحلة من الطالب+  املجتمي

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  الشبابية واألنشطة ال عاليات إلقامة مناسب مكان

 واملشاريي الب امج إلقامة واملعنو   املاد  الدعم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 املتطوعون 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 املسارحة بأحد الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املسارحة أحد املدينة جازان منطقة نطقة اإلداريةامل

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة قحل احمد علي محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://ar-ar.facebook.com/pg/AbuBassam201about/?ref=page_internal 

 dawahahad@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173192817 لهاتفا

 505771363 الجوال 173192882 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية ت
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ن  ها الجهة حاليا

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال تثقي ي دعو   املشكاة حملة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال تطوير   دعو   الدور  قناديل

 الدعوة والدعو   الدين  املجال ترفيه  دعو   الحصمه شباب ملتقى

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجه
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ة بتن ي ها مستقبال

 أحد بمحافظة والثانوية املتوسطة املرحلة بطالب يهتم القيم بناء

  املسارحة

  تثقي ي تطوير   دعو   الحصمة باسكان الشباب تنمية مركز 

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 ن وجهة نظر الجهةم -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  باحتياجاتهم ا هتمام

  افكارهم احتواء

 بتوجهاتهم مهتمة مراكز  توفي  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الخي ية العراد  مؤسسة 

  جازان منطقة شباب مجلس 

 بجازان الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 



 

221 
 

 

 للدعوة التعاوني كتبامل اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 الحمي اء بمركز  الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العارضة بمحافظة الحميراء مركز املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة حريص ي علي أحمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://dawah-h.com/ 

 dawah-h@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 0208 334 017 الهاتف

 0595784433 -0509601109 الجوال اليوجد ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

نس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   ج

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الغد قادة برنامج

  والجامعية الثانوية املرحلتين طالب  املست يدون 

 في املكتب لخدمة ثاني كصف الشباب إلعداد يهدف

 الشباب ميول  وفق مجا ت اربعة

 - اإلعالم - والتخطيط اإلدارة - العلم وطلب عوةالد

 الشبابية الب امج

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 شباب بصمة برنامج

  املست يدون 

 العمرية مراحلهم بكافة الشباب

 في النوعي ا ستثمار  الى يهدف توعو    تربو   الب نامج

 الشباب

  قدراتهم عن يكشف

 يؤهلهم

 املجتمي خدمة في يوظ هم

 شبابية مبادرات يشمل

 متعددة. ومشاريي

  اسبوعية جلسة

 شبابيين دعاة استضافة

 تطوعية فرق 

 موا اكتشاف

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13باب في سن )أبرز ثالثة احتياجات للش

 ال  بوية املحاضن

 علم طلبة تأهيل

 الشبابية بالب امج الخاصة املرافق

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية العيس ى اللطيف عبد مؤسسة
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 امللحاء بقرى  الجاليات

 واملخالف

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 صبيا املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واإلرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة النعمي مسدف بن مسدف

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 dawamalha@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173288789 الهاتف

 505768837 الجوال 173287666 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

  أبرز املشاريي الشبابية تن  ها
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة حاليا

 داعية استضافة يتم الب نامج ه ا في: الدعوية ا ستضافة برنامج

 للشباب دعوية ودروس دورات إللقاء املنطقة خارج من معروف

 .الب نامج به ا املشاركين

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 يحو   للشباب وجهم برنامج وهو : ساعة نؤمن تعال برنامج

 والدورات ال  فيهية كال عاليات واألنشطة الب امج من العديد

 .الدعوية والدروس والعلمية التدريبية

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 الشباب بب امج املشاركين أبرز  اختيار  يتم وفيه: العمرة برنامج

 كالدروس يةالدعو  الب امج من العديد يتخللها عمرة برحلة للقيام

 .الكريم القرآن وحلقات

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الطالب بتطوير  يعنى اجتماعي دعو   برنامج: هدى على برنامج

 اتهاحتياج بتلبية ويعنى حياته، جوانب جميي في الجامعي

 .ا جتماعية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 داعية استضافة يتم الب نامج ه ا في: الدعوية ا ستضافة برنامج

 للشباب دعوية ودروس دورات إللقاء املنطقة خارج من معروف

 .الب نامج به ا املشاركين

 .املكتب لنطاق التابعة القرى  شباب بين ثقافي دور 

 واإلرشاد الوعظ لدعو  وا الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .للشباب متخصص دعو   مركز 

 .وجاذبة هادفة ترفيهية وسائل

 ا جتماعي التواصل وسائل في الك  وني دعو   أسلوب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 يوجد   
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 الخي ية الجمعية الجهة اسم

 الدائر بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدائر املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 jam201233@yahoo.com اإللك  وني للجهة الب يد 505767570 لهاتفا

 0559088637 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي يساملجال الرئ أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 صبيا بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 صبيا املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - اثيإغ النشاط الرئيس للجهة خواجي حسن عصام

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.sabiaber.org/ 

 projects@sabiaber.org اإللك  وني للجهة الب يد 106-0173260510 الهاتف

 505770075 الجوال 106-0173260510 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال .األيتام رعاية 

 .املك ولة األسر  أبناء رعاية

 توعوية،و  تطويرية دورات تقديم طريق عن وذلك

 توعوية، توجيهية ولقاءات تثقي ية، ومسابقات

 دراسيا، للمت وقين تح يزية جوائز  إلى إضافة

 .التح يظ حلق في واملنتظمين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي، العمل ثقافة غرس إلى يهدف وال  : نماء روعمش

 العمل إدارة في والجامعية الثانوية املرحلة في الشباب وتأهيل

 .التطوعية الشبابية ال رق  وتأسيس التطوعي،

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .التطوعي لعملل أكاديمية

 .... (.ديوانية مسبح، كافي،) متكامل شبابي ناد 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة 

 الخي ية مح وظ بن سالم مؤسسة 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالقحمة

 هليأ   خي    قطاع نوع الجهة

 القحمة املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://beralqhma.sa/ 

 /172401018 الهاتف

0506788731 

 Ber_alqahma@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 والبحث التعليم مجال تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 ة نظر الجهةمن وجه -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بالحكامية الب   جمعية اسم الجهة

 املسارحة أحد املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة كميح علي ناصر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ber-hakamia.com/ 

 Alber1430@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 1732079 الهاتف

 501102035 الجوال 173207934 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال . املتطوعين تدريب سواعد

 والبحث التعليم مجال .قدراتهم وتطوير  بالشباب ا هتمام تأهيل

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال .قدراتهم وتطوير  باأليتام لالهتمام عطاء

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال . اليتيم مهرجان

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال .التطوعية املبادرات مسابقة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال . التطوعية ال رق  ح ل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . الحدود على الحرب ظل في التطوع على التدريب 

 .الخي    القطاع في املوظ ين تدريب 

 .الخي    القطاع في النساء تأهيل 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . الخي ية خالد امللك مؤسسة 

 .الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 .الخي ية السبيعي إبراهيم وعبدهللا محمد مؤسسة 
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 العمل رواد جمعية اسم الجهة

 بجازان التطوعي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جازان/صبيا املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عبدهللا عبدالحميد اللواء

 عطيف

 اجتماعي وطني عمل نواة تكوين النشاط الرئيس للجهة

 وتبني تنفيذ خالل من شامل

 ووعي رقي في تسهم وبرامج مبادرات

 االنسان وسلوك

ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددوقدددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.awladriyadh.org 

 

 rtw3@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173138530 الهاتف

  الجوال 173138530 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ة تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي سواعد فريق…  التطوعي العمل)  بعنوان برنامج

 
ً
 الجمعية مظلة تحت تطوعيا فريقا 1٧ ورعاية تبن  ( نموذجا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 جال ال رعيامل املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

   توجد بيانات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 الخي ية فهد امللك جمعية اسم الجهة

 بجازان النسائية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جازان املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 - تثقيفي - توعوي  - تنموى  النشاط الرئيس للجهة رزيق ابكر بنت منى

 مساعدات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 jamaiakf70@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 017325138 الهاتف

 507980280 الجوال 017/3224546 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 ياملجال ال رع املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال واعي ملجتمي بيد يدا مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الوعي ولرفي املجتمي لدى ال نية القيم لغرس ال ن شارع مشروع

 املوهوبين لدى وال كر   الثقافي

 والبحث التعليم مجال

 لم الع

 املوهوبين رعاية

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال البازارت اقامة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال شبابي تطوعي فريق تكوين

 والبحث التعليم مجال ال ئات لجميي هادفة تربويه برامج

 العلم 

 وال  بية التعليم

 جهة نظر الجهةمن و  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . ال  فيه 

 . التوعويه املوسسسات

 الشباب ملشاريي الداعمة املوسسات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة 
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 بمشلحة الدعوة مكتب اسم الجهة

 وقراها

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 صبيا املدينة جازان منطقة ة اإلداريةاملنطق

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 دعوي  النشاط الرئيس للجهة نجعي جابر إبراهيم محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/mushallahadawa 

 mushallahadawa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 502544305 الهاتف

 502544305 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الشباب ب ئة يهتم قيم  تربو   مشروع هو  ال  بو   غراس مشروع

 في اإلسالمية القيم وغرس  وسلوكيا شرعيا وتأهيلهم  وال تيات

 خالل من وذلك والضالة  املنحرفة األفكار  من وتحصينهم ن وسهم

 لينشؤا  توعوية ولقاءات تدريبية ودورات وعلمية شرعية دروس

  ويكونوا مجتمعهم في  مصلحين صالحين
ً
 بهم يقوم ثاني ص ا

 الخي  ل عل ر ويباد الدعوة

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الشباب ب ئة يهتم قيم  تربو   مشروع هو  ال  بو   غراس مشروع

 في اإلسالمية القيم وغرس  وسلوكيا شرعيا وتأهيلهم  وال تيات

 خالل من وذلك والضالة  املنحرفة األفكار  من حصينهموت ن وسهم

 لينشؤا  توعوية ولقاءات تدريبية ودورات وعلمية شرعية دروس

  ويكونوا مجتمعهم  في  مصلحين صالحين
ً
 بهم يقوم ثاني ص ا

 الخي  ل عل ويبادر  الدعوة

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13سن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب في 

  عصرهم و  لسنهم املناسبة الب امج

 احتياجاتهم يلب  ال   الجاذب املناسب املحضن

 واحتياجات ورغبات برامج من ال ئة ه ه ماتحتاجه يعرف ال   املؤهل املشرف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 يا جتماع النشاط مركز  

 مشلحة مدارس مجمي 

 النسائية الدور  

 التح يظ حلقات 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 با ج ر

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 االجفر املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الشمري  صايل دخيل فهد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 alajfar-bir@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 165211050 الهاتف

 552602276 الجوال 165211050 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

الشدددددددددددددبدداب ال   جنس فئددة 

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من ا يتام جميي من يست يد وال   ا يتام ك الة مشروع -1

 سنه 18 عمر  ح ى  وا ثاث ال كور 

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 من شاب لكل زواج عدةمسا تقديم هو  الزواج مساعدة

 الجمعية امكانيات حسب على  للدعم املستحقيين

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال لهم املاد  الدعم بتقديم ولك  املنتجة ا سر 3

 
ً
 ل رعياملجال ا املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 بتمويله الجمعية تقوم صغي   مشروع عمل هو  الصغي   املشروع

 الخي  فاعلين من لهم الدعم توافر  بشرط

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 والبحث التعليم مجال .ا نتاج على لحثهم للشباب تدريب ورش عمل مشروع ٢

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13اجات للشباب في سن )أبرز ثالثة احتي

 الشباب تطوير  في متخصصة تدريب جهة توفي  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي  فاعلين
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 العليا بالحلي ة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العليا الحليفة مركز املدينة حائل قةمنط املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة نافع شباب مهدي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 Kh-holefa@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 162636166 الهاتف

 5037661 الجوال 162636266 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج علي املقبل للشباب زواج اعانة

 والبحث التعليم مجال والجامعات العامة الثانوية خريجي للشباب آلي حاسب دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على يناملقبل ا جتماعي املجال الزواج علي املقبل للشباب زواج اعانة

 والبحث التعليم مجال والجامعات العامة الثانوية خريجي للشباب آلي حاسب دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  الت حيط اضرار  عن محاضرات عمل

  التدخين عن محاضرات

 واضرارها اتاملخدر  عن محاضرات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالوسعة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الوسعة مركز املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 العاماملدير 

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الرشيدي اسماعيل فهد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 Alwasah2016@outlook.com اإللك  وني للجهة الب يد 553378781 الهاتف

 553378781 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 ه الجهةتهتم ب

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ضةالريا ممارسة ال  فيه  املجال الطائرة كرة ، القدم لكرة الرياض   الدور  برنامج

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املنتجة ا سر  مسابقة برنامج

 والبحث التعليم مجال وا ح  اف والتصوير  الرسم برنامج

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال الطائرة كرة ، دمالق لكرة الرياض   الدور  برنامج

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املنتجة ا سر  مسابقة برنامج

 والبحث التعليم مجال وا ح  اف والتصوير  الرسم برنامج

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  مهيأ ملعب

 املنتجة لالسر  وصالة رياضية صالة

   املاد  الدعم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  يوجد
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي يه الحائط جمعية اسم الجهة

 الحائط محافظة املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة عبدالعزيز مفلح منصور 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 AS12384@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 162390062 الهاتف

 558104409 الجوال 162390062 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 الجهة تهتم به

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

   مشاريي يوجد    حاليا

 
ً
  رعياملجال ال املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال الشباب تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 التطوعي العمل على الشباب تدريب

 التطوعي والعمل للقيادة تميل مواهب إكتشاف

   ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن

 الداعمه املؤسسات
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 الشملي بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الشملي املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديدددر الدددتدددنددد ددديددددددد     

 املدير العام

 خيري  النشاط الرئيس للجهة الشامان االسود سعود

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ماعيالتواصل ا جت 

 

 jameyhalshamly@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 162362233 الهاتف

 5556509 الجوال 162363076 ال اكس

عمر فئة الشباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئة الشدددددددددددددباب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ل الرئيساملجا أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الي حاسب دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال العمل لسوق  منتجة اسر  وتاهيل دعم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الجو ت صيانه على وا يتام املحتاجين ابناء لوتاهي تدريب

 العمل لسوق  وتاهيلهم

 األيتام رعاية ا جتماعي املجال

 والبحث التعليم مجال الي حاسب دورات عقد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 خياطة على للنساء تدريبيه دورات بانشاء الجمعية قامت

 " تلل تيا تجميل دورات املالبس وحياكة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  الدراسية للمواد خصوصية دروس عمل"

 " ا نجليزية اللغة تعليمهم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الراجحي مؤسسة"

  الجميح مؤسسة

  ابراهيم ال مؤسسة

 "بحائل التقنية الكلية



 

235 
 

 

 

 لرعاية الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بحائل املعاقين

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 حائل املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اإلحتياجات ذوي  أهيلوت  رعاية النشاط الرئيس للجهة البكر محمد وليد

 الخاصة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://haildca.org.sa/ 

 haildca@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 165410444 الهاتف

 569240441 الجوال 165410444 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 اإلعاقة ذو   للشباب والتعويضية املساعدة األجهزة برنامج 

 ذو   من وخصوصا الشباب تخدم املشاريي ه ه

 لهم الخدمات وتقديم اقيناملع ومساندة لدعم اإلعاقة

 وألسرهم

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 الصحية الرعاية الصحي املجال الشاملة العيادة برنامج

 املعاقون  ا جتماعي املجال معاق ك الة برنامج

 املعاقون  ا جتماعي املجال قادر الغي   للشباب.  للمعاق الشتاء كسوة

 ك الة معاق  معونة شهرية للشباب الغ
ً
 املعاقون  املجال ا جتماعي ي  قادر ماليا

تأهيل وتدريب ذو  اإلحتياجات الخاصة ومساندتهم وتقديم 

الخدمات لهم واسرهم .ومن الب امج تعليم لغة اإلشارة للصم 

والبكم وتعليم الكتابة والقراءة بطريقة برايل للمك وفين 

في وتعليمهم استخدام اإلي ون للتواصل مي األخرين وادماجهم 

 املعاقون  املجال ا جتماعي املجتمي

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 املعاقون  ا جتماعي املجال املعاقين تزويج ك الة برنامج

 املعاقون  ا جتماعي املجال اإلعاقة ذو   لألفراد حائل تاكس   برنامج

  اإلعاقة ذو   داألفرا تشغيل برنامج

 عن ل لك تسعى والجمعية تنمو   دعم الى تحتاج املشاريي فهده

 املرصوص البنيان وقف وانشائه الوقف مشروع تطبيق طريق

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 تسهيل واتاحة  اإلعاقة ذو   األفراد لنقل حائل تاكس   برنامج

 لهم التخ يف ومنها حادة صعوبة من يالقونة ملا لهم النقل

 املجتمي في واندامجهم وألسرهم

 املعاقون  ا جتماعي املجال

ناد  هدكا لألفراد ذو  اإلعاقة ناد  يضم كل فئات اإلعاقة 

بالنسبة للشباب للمشاركة في املجتمي والتدريب على اإلنشطة 

 املعاقون  املجال ا جتماعي الثقافية واإلجتماعة والرياضية 

شروع مالي لدعم  وساندة كافة مشروع وقف البنيان املرصوص م

 املعاقون  املجال ا جتماعيفئات اإلعاقة في املجتمي وتقديم الخدمات لهم وألسرهم وبه ا 
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سيساعد الجمعية لتشغيل برامجها دون ا  انقطاع بإذن هللا 

 تعالى

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  وتاهيلهم الخاصة حتياجاتاإل  ذو   ا فراد تشغيل

  املتنوعة فئاتهم بمختلف اإلعاقة ذو   وعالج لخدمة شاملة وحدة 

 الخاصة اإلحتياجات ل و   خاص ناد  

 الخاصة اإلحتياجات ل و   شامل ناد  

 الخاصة اإلحتياجات ذو   لنقل وصلن  برنامج

 ل و   توظيف فرص سيتوفر  يلوبالتا

 بابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الش

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 باملح ر

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 موقق بمحافظة املحفر مركز املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي ط الرئيس للجهةالنشا الشمري  ركيد ابراهيم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 ber.almohaffar@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 165718010 الهاتف

 591429295 الجوال 165718011 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 برهما وفضيلة الوالدين مي التعامل مهارات: حياتي رصيد والد  

. 

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 على املحافظة وأسباب األمن عمةن بيان: قبلي من وطن  أيؤتى لن

 . الوطن أمن

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 املرأة دور  أهمية يبين ، لل تيات يقدم برنامج: منزلي بربوبية أفتخر 

 . ذلك في الحقيقي دورها هو  وما البيت برعاية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة ب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس تن ي ها مستقبال

  أكون  كيف
ً
 التطوعي العمل م اهيم حول  برنامج: متطوعا

 . وأسسه وأهميته

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 يستهدف.  تنظيمه وكب بة الوقت أهمية عن برنامج: كنز أغلى

 . الجنسين

 افيةالثق واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

  كن
ً
 والتعامل الإلنسان بحياة الت اؤل  أهمية عن برنامج: إيجابيا

 . الحياة ضغوط مي بإيجابية

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ،. الغي   مي التعامل فن

 .  لك  ونيةا الحكومة مي التعامل فن 

 . لآلباء ٢1القرن  في الط ل مي التعامل فن

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . الخي ية خالد امللك مؤسسة 

 . الخي ية جميح ال مؤسسة 

 . الخي ية الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة 
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بالحرجة األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الحرجة املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 حسين بن محمد بن علي

 عبدالقادر آل

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://alharajah.com/ 

 Alharajah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172490048 الهاتف

 507750627 الجوال 172490393 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة حاليا

 الثقافية املراكز  والتوعو   الثقافي املجال اجتماعي ثقافي رياض   ا جتماعي النشاط مركز 

 الثقافية املراكز  والتوعو   الثقافي املجال فتيات نساء الشرائح بجميي تهتم النسائية ال تاة دار 

 مهارات  إنجليزية لغة ليآ حاسب نسائية دورات املرأة تنمية ناد 

 وتطريز خياطة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  التميز  برنامج

 دراسيا املتميزين الطالب يستهدف

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

   بيةوال التعليم

  الهدف نحو  برنامج

 ويريدون  أهداف لديهم ال ين الشباب يستهدف

 الحكومية الجهات بعض مي بالشراكة تحقيقها

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 األمجاد صاني برنامج

 والخاصة الحكومية اإلدارات في البارزين يستهدف

 نحو  برنامج في املشاركين تدريب في منهم ليست اد

 الهدف

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  شبابية مراكز 

  تدريبية مراكز 

 وثقافية رياضية برامج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 يوجد   
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بالنماص األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 النماص املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة العمري  محمد بن علي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/tanmyahnamas?lang=ar 

 Tanmiahnamas1@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172831808 الهاتف

 504759244 الجوال 172831808 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 ينالجنس كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  الشبابي نماء ناد -

 املتوسطة للمرحلتين الشباب بتنمية يهتم برنامج

 واألفكار املعارف واكسابهم مهاراتهم وتنمية والثانوية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  لل تيات ساتينب ناد 

 والثانوية املتوسطة املرحلتين بال تيات يهتم

  والجامعية

 مهاراتهم وتنمية أوقاتهم وح ظ

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  الشباب لتأهيل كوادر 

 آثاره وله ومحكم متميز  الجامعية للمرحلة برنامج وهو 

 الحمد وهلل اإليجابية

 والبحث يمالتعل مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  الجامعي الطالب لتأهيل رافد برنامج

 وتحقيق للطالب تطويرية دورات لتقديم يهدف

  التدريبية احتياجاتهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ن وسهم في واألخالقية اإليمانية القيم تعزيز 

  وا جتماعية الن سية احتياجاتهم تلبية 

 الحياتية مهاراتهم تطوير -3

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  للتعليم العامة ارةاإلد 

  خالد امللك جامعة 

  بيشه جامعة 

 الكريم القرآن تح يظ جمعية 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 بأبها

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 أبها املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة للجهةالنشاط الرئيس  البشري  هادي بن سعيد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://t.taweni.com/ 

 Info@taweni.com اإللك  وني للجهة الب يد 172281155 الهاتف

 966500713131+ الجوال 172318558 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 :(املعالي بناة) الشبابية القيادات

 لشريحة ، الخي ية لألعمال شبابية قيادات تأهيل

 الجامعة طالب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 :فضاءات

 العاملين ألبناء وتعليمية وتطويرها تربوية بيئة

 .العام التعليم الخي  ، القطاع في والعائالت

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 :اجواء

 العام، التعليم في ال تيات احتياجات تراعي بيئة

 ليبواألسا املهارات كسابهم    ثقافتهم، بمختلف

 .النافعة والقيمية ا جتماعية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 (:املعالي بناة) الشبابية القيادات

 لشريحة ، الخي ية لألعمال شبابية قيادات تأهيل

 معةالجا طالب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 :فضاءات

 العاملين ألبناء وتعليمية وتطويرها تربوية بيئة

 .العام التعليم الخي  ، القطاع في والعائالت

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 :اجواء

 العام، التعليم في ال تيات احتياجات تراعي بيئة

 واألساليب املهارات كسابهم    ثقافتهم، مختلفب

 .النافعة والقيمية ا جتماعية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 : األهداف متعددة وبرامج وحاضنات كيانات

 قيادية

 اجتماعية

 مهارية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 للتعليم العامة اإلدارة 

 خالد امللك جامعة 

 استشارية مراكز  
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 بالعشف الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 أبها املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

يددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املدددددددد

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة القحطاني ثابت عبدالعزيز

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/sha3aftawne?lang=ar 

 shaafdawa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172541060 الهاتف

 503752881 الجوال 172541060 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 - بناء مشروع

 شامل دعو   بناء املست يدين بناء ىإل يهدف مشروع

 وال  بوية العلمية الب امج من مجموعة عب   ووسطي

 يتكون  دراسية فصول  اربعة املشروع مدة ، واملهارية

 كل في يومين بواقي عمل ساعة ٧٢ من فصل كل

 يمارسه عملي تطبيق منها األخي   ال صل يكون  اسبوع

 أحد في املتدرب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 واعي مشروع

 املكتب ينظمه تربو   تطوير   توعو   برنامج هو 

 اإليماني الجانب تنمية إلى يهدف بالشعف التعاوني

 أربي مدته املستهدفين لدى والسلوكي واملهار   وال كر  

 .دراسية سنوات

 والسلوكية اإليمانية الجوانب تنمية   -:أهدافه

 .وال كرية واملهارية

 .املستهدفين بين واملحبة األخوة روابط قويةت( ٢

 إلى للمستهدفين واملنضبط الصحيح التوجيه( 3

 .املجا ت ش ى في ووطنهم أمتهم نهضة في املساهمة

  املستهدفين تمّيز ( ٤
ً
 .تخصصه في كل   دراسيا

 عون _محمد مجاهد_ عردان سعيد:) املشرفون  -

 (.ناصر عبدالرحمن_بارق 

 وح ى املستجدون  الجامعيون  الطالب :املستهدفون  -

 .األخي ة السنة

************************** 

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 الجانب وبناء لتنمية يهدف مشروع نسمات ملتقى مشروع

 الشباب لدى الشرعي

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ال

 والبحث التعليم مجال - بناء مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب



 

242 
 

 

  

 شامل دعو   بناء املست يدين بناء إلى يهدف مشروع

 وال  بوية العلمية الب امج من مجموعة عب   ووسطي

 يتكون  دراسية فصول  اربعة املشروع مدة ، واملهارية

 كل في يومين بواقي عمل ساعة ٧٢ من فصل كل

 يمارسه عملي تطبيق منها األخي   ال صل يكون  اسبوع

 أحد في املتدرب

 واعي مشروع

 املكتب ينظمه تربو   تطوير   توعو   برنامج هو 

 اإليماني الجانب تنمية إلى يهدف بالشعف التعاوني

 أربي مدته املستهدفين لدى والسلوكي واملهار   وال كر  

 .دراسية سنوات

 والس اإليمانية الجوانب تنمية ---:أهدافه *

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 الجانب وبناء لتنمية يهدف مشروع نسمات ملتقى مشروع

 الشباب لدى الشرعي

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 للشباب هادفة ةتربوي وحاضن وجود

 ( وتأثيث لتجهيز  بحاجة مقر  يوجد) 

  رياضية مرافق وجود 

 ( وتأثيث لتجهيز  بحاجة مقر  يوجد) 

  متجدد متخصص فريق وجود

 ( مستقبلية عمل فرق  لتاهيل مستمر  لدعم بحاجة متخصص فريق يوجد) 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  جتميامل وتشجيي دعم 

 ( وصيدلة طب دكاترة+  معلمين)  متميز  الب امج على مشرف فريق 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بالشعف الب   جمعية اسم الجهة

 أبها املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 محمد بن علي بن عبدهللا

 محسن آل

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/shaaf320?lang=ar 

 brshaaf@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172542930 الهاتف

 533232244 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  املست يدين وبنات أبناء من والطالبات الطالب رعاية برنامج

 الدراسية املستلزمات توفي  -

 املستهدفة ال ئة من تواملت وقا املت وقين تح يز -

 وعلميا تربويا املستهدفة ال ئة لرعاية أنشطة تقدم-

 واجتماعيا ومهاريا وفكريا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 وأمهات فتيات برنامج

 ورعاية والحوار  ال  بية مجا ت في دورات تقديم

 األسرة

  ا جتماعية الصالت وتقو   تعزز  مناشط إقامة

 األسرية ألدوارهن واألمهات ال تيات هيلتأ

 وا جتماعية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 .الشعف شباب

 .اإلنسانية لألعمال  الجنسين من فرق  تكوين-

 

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال تقديمها يرغبون  ال   الخدمة مجا ت حسب ال رق  أفراد يلتأه

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 تأهيلية دورات

 اجتماعية مناشط

 وال  فيه لل  بية آمنة محاضن

 الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها 

 شركاء يوجد    -
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بارق  بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بارق  محافظة املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 بر جمعية النشاط الرئيس للجهة ابارقي شعتور  حسن علي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعي التواصل 

 

 bareq1@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172826148 الهاتف

 504749063 الجوال 172835435 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

  أبرز املشاريي
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 اآللي الحاسب)  العمل لسوق  التأهيلية التدريبية الدورات

 ( ... - الجوا ت صيانة - التن ي ية والسكرتارية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 - وال طائر  الحلويات انتاج - الهدايا تغليف)  املنتجة األسر  برنامج

 ...( ا لك  وني والشراء البيي

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 الزراعية األراض   كاستصالح والحيوانية الزراعية املشاريي دعم

 املاشية وتربية

 الزراعية التنمية التنمو   املجال

 
ً
 املجال ال رعي ال الرئيساملج أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الحسنة القروض ا قتصاد  املجال تدويرها يتم مس  دة بقروض الصغي ة املشروعات برامج دعم

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال . للجنسين ا لكن وني املتجر 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال . الصغي ة األكشات مشروع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13جات للشباب في سن )أبرز ثالثة احتيا

  املالي الدعم توفر 

  الحر  العمل مزاولة في النظامية اإلجراءات تسهيل

 املجتمي في متميزة ملشاريي النوعي التدريب وجود

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 البلديات

  املنطقة في الخاصة املؤسسات

 تعليمال
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 با مواه

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 االمواه املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الفقراء خدمة النشاط الرئيس للجهة الحميداني عايض جاسر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 اتبيان توجد ال

 ealamwah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 172744845 الهاتف

 558776672 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي الرئيساملجال  أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين دعم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال ودعمها الشبابية امللتقيات في املشاركة

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال .دخل لديهم و يوجد العمل عن العاطلين امل زوجين الشباب دعم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين دعم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال ودعمها الشبابية امللتقيات في املشاركة

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال .دخل لديهم و يوجد العمل عن العاطلين  زوجينامل الشباب دعم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 شهرية غ ائية بسالت الدعم - مساكن ترميم - مساكن بناء

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 وجد ي
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة ببللحمر الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بللحمر املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 سعيد عبدالرحمن عبدهللا

 معرفج آل

 خيري  النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 alber4all@Gmail. Com اإللك  وني للجهة الب يد 172840317 الهاتف

 552225653 الجوال 172840317 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال آلي حاسب دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال انجليزيه لغة دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال تطوعية نشاطات

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  آلي حاسب دورات

 انجليزيه لغة دورات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 تطوعية نشاطات

 للوظائف وإعدادهم التطوعية ألعمال املتدربين إعداد يتم

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 ة نظر الجهةمن وجه -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  آلي حاسب دورات

 انجليزيه لغة دورات

 تطوعية نشاطات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  ببللحمر  ا جتماعية التنمية لجنة

 لتدريب نيوهيورايزن  ومعهد
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بالقيم األهلية

 ليأه   خي    قطاع نوع الجهة

 الطائف املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة العتيبي ماهر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 Ltgeem@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد املنطقه بسبب اليوجد الهاتف

 556000552 الجوال اليوجد ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال (الجنسين من تطوعية كوادر  إلعداد أسبوعي لقاء) البناء سواعد

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال خطاهم على

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال األمل الشباب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال (الجنسين من تطوعية كوادر  إلعداد أسبوعي لقاء) البناء سواعد

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال قدوه نكون  كيف

 والبحث التعليم مجال تطوير دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 نظر الجهةمن وجهة  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  املباني

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  مارت توت 

 الضيافه مطاعم 
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 يزيد بن  بمركز  األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 ديزي بني مركز - الليث املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة اليزيدي محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/tanmyazidi?lang=ar 

 tnmia214@Gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 536206035 الهاتف

 555237855 الالجو  بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  طموح برنامج 

 لهم نقدم الثانويه املرحله لطالب مقدم برنامج وهو 

 1٦ بواقي احتياجاتهم وفق تدريبية دورات خالله من

 لتنمية مصاحب برنامج إلى باإلضافة السنه في دورة

  التطوع مهارات وتنمية القراءة مهارات

 مستمر برنامج

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  املتطوعين استقطاب برنامج

 املتطوعين استقطاب إلى خالله من نسعى برنامج هو 

 من وذلك باملركز  التطوعي العمل لقيادة وتأهيلهم

 برنامج بالشهر  لقاءات ٤ بواقي أسبوعية لقاءات خالل

 مستمر

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املنتجه واألسر  النسائي البازار  برنامج

 أبر 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  موهبه أصقل برنامج

 الشباب مواهب صقل إلى خالله من نسعى برنامج هو 

 الحاسب مجال في دورات خالل من وتطويرها وتنميتها

 جرافيك وا ن و  ال وتوشوب ودورة وصيانته اآللي

 الجوا ت صيانة ودورة

 والبحث التعليم لمجا

 العلم 

 املوهوبين رعاية

  التدريب توطين برنامج

 باملركز  الخريجات تدريب إلى خالله من نسعى برنامج

  ستدامة وذلك مستوطنات مدربات ليصبحن

 باملركز التدريب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  بهم رحمة برنامج

 منزلية صحية رعاية توفي   إلى ةخالل من نسعى برنامج

 السن لكبار 

 الصحية الرعاية الصحي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  العمل لسوق  مهاراتهم تنمية

  الدين  الوازع تنمية
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 حياتهم في ال  فيه مجال محدودية ضل في فراغهم وقت استغالل

   للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي

  ا جتماعية والتنمية العمل وزارة 

  املانحة املؤسسات 

 املركز تجار  
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 ا جتماعيه التنمية لجنة اسم الجهة

 وواد  بالهدا ا هليه

 طويرق  وبالد محرم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 ائفالط املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الغامدي محمد بن سحاب

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/tnmeh2?lang=ar 

 tan-tow@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 504722313 الهاتف

 504722313 جوالال 127293193 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ايقاربم له تربو   شبابي برنامج هو  الثامن الشبابي املعالي رياض

 على تدريبهم با ضافة وتربويا إيمانيا بالشباب يهتم سنين ثمان

 .ا سبوع في يومان  الحياة مهارات

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 الثقافية املراكز  والتوعو   الثقافي املجال . اجتماعي ثقافي رياض   شبابي برنامج:  ا جتماعي النشاط مركز 

 ملتقيات واملخدرات التدخين بأضرار  بالشبا توعية مشروع

 .الخ طبيه وعيادة معارض

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 أوقاتهم وح ظ وتطويرهم الحي بشباب يهتم الحي شباب ملتقى

 . العام طوال ع ا سبوع في ميو .  وال ائدة بالن ي عليهم بمايعود

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 تنمية عن عبارة الشبابية والهوايات املواهب تنمية مشروع

 (الخ. الرسم - النشيد - النث   -الشعر)  اإللقاء في الشباب مواهب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 الجوال صيانة في دورات عن عبارة:  مهارة اصني مشروع

 ( الخ واملونتاج وال وتشوب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تدريب وقاعة رياضية العاب وصاله قدم كرة ملعب ب مجهز  متكامل ناد 

 . مجتمعهم في صالحه لبنة ليكونو  أوقاتهم وتح ظ تخدمهم أنشطة هاعلي تقام لكي

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . حاليا  يوجد
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 للتنمية املودة جمعية اسم الجهة

 األسرية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

ديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املددددددد

 املدير العام

 األسرية التنمية النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 رض ي آل علي بن محمد

 info@almawaddah.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 920001426 الهاتف

 565698798 الجوال 126649898 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على املشروع فكرة تقوم: األبناء سلوك لتعديل وارف شروعم

 السلوك ومعالجة وأمهاتهم آبائهم مي التعامل كي ية األبناء تعليم

  .لديهم الخاطئ

 الدراسية املراحل حسب تدريبية حقائب إعداد

 :والعمرية

  سنة 13 إلى 1 سن من

  سنة 1٥ إلى 13 سن من

  سنة 18 إلى 1٦ سن من

 19 سن من

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 املشروع ه ا إعداد تم: الزواج على واملقبالت املقبلين تأهيل

 لبناء الزواج على واملقبالت املقبلين وال تيات الشباب لتأهيل

 .ومستقرة آمنة أسرة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 ورش عقد: العلم  البحث مهارات على الطالب وتدريب تأهيل

 إجراء في امليداني املسح وتن ي  العلم  البحث مهارات حول  عمل

 " ائمةالق البحوث

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 برامج: والعملية ا جتماعية للحياة الشباب إعداد مشروع

 تطبيقية عمل وورش تدريبية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 ( منه عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال " الناشئة لألسر  الحياة شريك أقارب مي التعامل مهارات برنامج

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  السلوك تعديل 

  اآلخرين مي التعامل

 "ي يد فيما ال راغ أوقات استثمار 

 شاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للم

  الخي ية خالد امللك مؤسسة

  الخي ية الراجحي مؤسسة

 " جميل عبداللطيف شركة
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 عبد بن ماجد جمعية اسم الجهة

 املجتمعية للتنمية العزيز 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ملدير العاما

 املجتمعية التنمية النشاط الرئيس للجهة زارع همام/أ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.majidsociety.org/ 

 info@majidsociety.org اإللك  وني للجهة الب يد 6062959)12(9669+ الهاتف

 966541900316+ الجوال 6063012)12(9669+ ال اكس

لشدددباب ال   عمر فئة ا

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   تهتم بده 

 الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 لألفراد، الصغي ة للمشاريي دعم و  تمويل برنامج: انطلق برنامج

  ٦٥ – ٢1 سن من واملواطنات املواطنين ويستهدف
ً
 ممن عاما

 ويتيح الخاصة، مشروعاتهم لبدء الالزمة والعزيمة األفكار  لديهم

 ريال ألف 80 إلى 10 من تبدأ ميسرة قروض على الحصول  للعمالء

 ميسر بأقساط وسدادها سعود 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 لهم الوظي ية ال رص ادوايج األفراد بتمكين يهتم: كوادر برنامج

  تدريبهم بعد
ً
 تدريبية بمناهج العمل أخالقيات على سلوكيا

 شراكات خلق خالل من وذلك العمل لسوق  تأهلهم متخصصة

 .الخاص القطاع شركات مي اس  اتيجية

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 العمل ثقافة تنظيمو  تعزيز  في املساهمة إلى يهدف: تطوع برنامج

 املجتمي أفراد كل بين السعودية العربية اململكة في التطوعي

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ويستهدف لألفراد، الصغي ة للمشاريي دعم و  تمويل برنامج: انطلق برنامج

  ٦٥ – ٢1 سن من واملواطنات واطنينامل
ً
 والعزيمة األفكار  لديهم ممن عاما

 قروض على الحصول  للعمالء ويتيح الخاصة، مشروعاتهم لبدء الالزمة

 ميسر بأقساط وسدادها سعود  ريال ألف 80 إلى 10 من تبدأ ميسرة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 بعد لهم الوظي ية ال رص وايجاد داألفرا بتمكين يهتم: كوادر برنامج

  تدريبهم
ً
 تأهلهم متخصصة تدريبية بمناهج العمل أخالقيات على سلوكيا

 شركات مي اس  اتيجية شراكات خلق خالل من وذلك العمل لسوق 

 .الخاص القطاع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 التطوعي العمل ثقافة وتنظيم عزيز ت في املساهمة إلى يهدف: تطوع برنامج

 املجتمي أفراد كل بين السعودية العربية اململكة في

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .والتوظيف التدريب خالل من الشباب تمكين

 .ي ةالصغ املشاريي تمويل خالل من الشباب تمكين

 .املجتمي في التطوعي العمل ثقافة تشجيي

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  للتدريب نسمة 

 الخي ية مح وظ بن سالم مؤسسة 

 الشربتلي عباس حسن مؤسسة 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بالليث التعاوني املكتب اسم الجهة

 الليث املدينة املكرمة مكة ةمنطق املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة املهابي أحمد شاكر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/leethdawah?lang=ar 

 leeth.dawah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177422379 الهاتف

 568182006 الجوال 105 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 شبابية لقاءات عن عبارة هي:  الشبابية والرحالت الجلسات 

 اإليجابي التغيي   في عام بشكل تساهم البحر  شاطئ على م توحة

 الجوانب وتعزز  والسلبيات السلوكيات بمعالجة تهتم بحيث

 الصحية املخاطر  و  التعليمية و  الثقافية و  الدعوية

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 كرة دورية في املشاركة عن عبارة:  الرياضية الدوريات في املشاركة

 ونشر  تطويرية ودورات تربوية لقاءات بإقامة الشباب بين القدم

 بينهم وا خالقية اإلسالمية القيم وغرس منشورات

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 في تساهم السجن داخل تقام فعاليات عن عبارة هي:  نزيل بسمة

 مما الجوانب جميي تشمل متنوعة مهارات إكسابه و  لالنزي تنمية

 واملجتمي أسرته وعلى عليه أثرها ينعكس

 وأسرهم املسجونون  ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 طالب من مجموعة تأهيل يستهدف برنامج هو :  الريادة برنامج

  شخصياتهم بناء في ويساهم بالليث الجامعية لياتالك
ً
 من شموليا

 هدددددددادف وأنشدطة برامددج خالل

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 بخطورة تعري ية توعوية ملتقيات عن عبارة هو :  الشبابية امللتقيات

 لتغيي   والسعي الضال ال كر  نحو  وا نجراف واملخدرات التدخين أضرار 

 الصحيح النهج على الشباب وتوجيه عنها الناجمة تالسلوكيا

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 أصحاب املهتدين بالشباب يهتم برنامج عن عبارة هو :  دعوتي موهب  

 تطويرهم و  وتوجيههم األمثل ا ستغالل على وحثهم واحتوائهم املواهب

 في الدعوة وتطبيي مواهبهم خالل من الدين لخدمة قلوبهم في الهمة وبث

 قلوبهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 وال تيات للشباب أنشطة مجمي

 ا لي والحاسب ا نجليزية اللغة تعليم معاهد 

 ثقافي مركز 

 يي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشار 

 بالليث ا هلية ا جتماعية التنمية لجنة 

 بالليث واملخدرات التدخين بأضرار  للتوعية ك ى جمعية 

 بالليث الكريم القران لتح يظ(  نتدبره)  جمعية 

 بالليث الخي ية الب   جمعية 

 الليث محافظة بلدية 

 الليث بمحافظة الطالبي اإلرشاد
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 للدعوة التعاوني املكتب جهةاسم ال

 وتوعية وا رشاد

 بجدة بالعزيزية الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 سالم محمد خالد د

 بابطين

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة

ي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددوقددددد

 التواصل ا جتماعي 

http://www.altaawoni.org/ 

 info@altaawoni.org اإللك  وني للجهة الب يد 6655050 الهاتف

 558777373 الجوال 144 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشار 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس يي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال مائة املشاركين عدد املقبل للشباب املدينة رحلة مشروع

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال ك ى حمعية مي بالتعاون  با حياء تدخين بال  حي ملتقيات مشروع

 وأسرهم املسجونون  ا جتماعي املجال املالحظة ودار  بريمان سجن في لنزيلا بناء مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال التائب الشباب تربية محاضن تطوير 

 من الشبابية الدعوة يف بالعاملين العناية مشروع في ا ستمرار 

 بصي ة مشروع خالل

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 الدعوة والدعو   الدين  املجال معهم الدعو   الربط في التقنية ت عيل

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 لج بهم ا ندية مثل اماكن

 لهم التطوع مجال فتح

 الدين  املستوى  تحسين في يرغب منهم كبي   عدد خيث الدين  املستوى  لتحسين لديهم القابلية زيادة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ك ى جمعية 

 ا جتماعية اللجان 

 الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية وا رشاد

 القديم باملطار  الياتالج

 بالغ بجدة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

 عبدهللا بن خالد.د املدير التن ي     املدير العام

 السريحي

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة

املدوقدي ا لدكد د وندي  الدتدواصدددددددددددددددددددل 

 ا جتماعي

www.blagh.org 

 info@balagh.info اإللك  وني للجهة الب يد 016133220 الهاتف

 505503381 الجوال 016072380 ال اكس

عمر فئدددة الشدددددددددددددبددداب ال   تهتم بددده 

 الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي ا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس لشبابية تن  ها الجهة حاليا

 لتأهيل يهدف مكثف علم  أكاديم  برنامج ٤ الداعية الشاب صناعة مشروع

  داعية شاب 30 عدد
ً
 الدين في عامة معالم إلى باإلضافة ومهاريا دعويا تأهيال

 خالل من   ين،  املقنن امليداني الت عيل مي هللا إلى للدعوة وال كر  والعلم

 تن ي ها في يشارك أشهر  أربعة تستغرق  تعليمية خطة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

  األط ال لتأهيل يهدف مكثف أكاديم  برنامج  قيم مشروع
ً
  تربويا

ً
 وعلميا

 
ً
  وفكريا

ً
ن التعليم  الت عيل مي املدرسة لدخول  ومهاريا

ّ
 خالل من ين   ، املقن

 و  معلمات من متخصصة طاقات تن ي ه في يشارك تربوية تعليمية خطة

 سنوا ٦-٢ عمر  من األط ال :  املست يدون  .متخصصات تربويات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 العمال ملساكن ميدانية وزيارات دعوية جو ت تن ي  نورني مشروع

 الماإلس بمبادئ وتعري هم أعمالهم مقرات في زيارتهم وك لك الغي مسلمين

 وإقامة اإلسالم اعتناق في وترغيبهم ودعوتهم الرفيعة وتعاليمه السمحة

 د  في أن ليعلموا جالية لكل املناسبة الرياضية األنشطة من العديد

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 داعية ٤0 لتأهيل يهدف مكثف علم  برنامج 1 الداعية  تاةال صناعة مشروع

 
ً
  تربويا

ً
  وعلميا

ً
  ودعويا

ً
  وفكريا

ً
ن امليداني الت عيل مي هللا إلى للدعوة ومهاريا

ّ
 املقن

 من متخصصة طاقات تن ي ه في يشارك تربوية تعليمية خطة خالل من ين    ،

 الداعيا و  الجامعة وأسات ة العلم طلبة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 واملنهجية التأصيلية العلمة الدروس إقامة الصي ية العلمية الدورة مشروع

 ا قل على مدتها وتكون  العلم بطلبة تهتم وال   الشرعية الدورات خالل من

 الشرعية ال نون  ش ى في البارزين العلماء من مجموعة اختيار  يتم اأسبوعين

 يةالشرع والبحوث املتون  ال  كزعلى مي

 املست يدون 

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 الجديد لإلعالم بالغ ناد  تجهيزات وإكمال تشغيل مشروع

 الشابة الكوادر  و  الدعاة وتأهيل بتدريب يقوم تقن  إعالمي ناد 

 في الجديد  اإلعالم ووسائل ا جتماعية الشبكات استخدام على

 تدريبية دورات تنظيم خالل من ، تعالى هللا إلى الدعوة نشر 

 الدعوة والدعو   الدين  املجال
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 ويهدف ، الجديد اإلعالم وتقنيات ثقافة ويعتمد ، دعوية وحمالت

 : خالل من تعالى هللا إلى والدعوة اإلسالم لتبليغ

 . التقنية واملحاضرات والندوات التدريبية الدورات إقامة

 .اإلعالمية املواد تطوير  عمل ورش تقديم

 .الجديد اإلعالم وسائل في ونشرها األفالم وصناعة انتاج

 واملشايخ بالدعاة خاصة وتعليمية دعوية مشاريي تأسيس

 .عب ا ن  نت

 الدعوية للجهات إلك  ونية وخدمات مساعدة توفي وسائل

 .املختل ة

 :املست يدون 

 .  الدعو   للعمل املمارسون  الدعاة

 . والجامعة الثانوية مرحلة في الشباب

 . بجدة الدعوية واملؤسسات الخي ية الجمعيات

 .املسلمين وغي   الجدد املسلمون 

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  صحيحة بصورة التقنية استخدام في التوعية

 الوطن  والحس العامة املمتلكات اتجاه املسؤلية حس مستوى  رفي

 (التعامل -املظهر -ا عتقاد) مبا سال  التمسك تعظيم قيم غرس

 والشابات الشباب لدى الع ة مستوى  رفي

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 املانحة املؤسسات 

 الحكومية الجهات 

 الخاصة الشركات 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 جدة بشرق  الجاليات

 -"  النوعية لب امجا إدارة"

 بمبنى مستقلة إدارة

 مستقل

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة الحربي فهاد بن منصور 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 تماعيالتواصل ا ج 

http://www.dawaa.org/ 

 info@do3at.net اإللك  وني للجهة الب يد 126204934 الهاتف

 544750100 الجوال 126204934 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة ح
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اليا

 من يتكون  مشروع هو  الشباب لدى القيم لتعزيز  مدارج مشروع 

 واستغالل الشباب استقطاب:   األول  املسار )  مسارات ثالث

 تساهم  واجتماعية وإنسانية دعوية تطويعة فرق  ٥ عب   طاقاتهم

 ال رق  من ويست يد طاقاتهم واستثمار  لديهم القيم تعزيز  في

 . سنويا شاب 30.000 التطوعية

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 مشروع وهو )  : واملربين للدعاة التخصص   البناء مشروع

 بناء مسار :  أو  :  مسارات 3 من ويتكون  أشهر  8 في يطبق تخصص  

 املربي ببناء ويهتم ، ثاني ومستوى  أول  مستوى  من ويتكون  املربين

 واحتواء واإلرشاد التوجيه ومهارات اتأدو  وتمليكه القدوة

 بناء مسار :  ثانيا ،،،  الشباب

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 املوهوبين يتهدف مشروع وهو : )  تك داعيات و  دعاة مشروع

 الدورات من مجموعة عب   التقنية مجال في واملوهوبات

 األفالم وصناعة جرافيك واملوشن املونتاج في التخصصية

 القيم غرس مي والجرافيك وال وتوشوب التصوير  ومهارات

 بف يلتحقون  املشروع من تخرجهم بعد ثم ، لديهم الدعوية

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 متعظي يستهدف مشروع:  الشباب لدى الشعائر  تعظيم مشروع

 الدورات من مجموعة عب   الشباب لدى  والقيم الشعائر 

 تنم  وال   واملبتكرة التخصصية وال عاليات التطوعية والحمالت

 ال   الدورات ومن الشباب لدى الشعائر  وتعظيم التدين جانب

 ال دورة - الصالة قدر  تعظيم دورة:  ستقدم

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال

 يمارس للقرآن حافظ قرآني داعية بناء يستهدف : ورتل  مشروع

 . بالقرآن الدعوة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم
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 الشباب لدى واملعرفة العلم قيمة تعزيز :  علما زدني مشروع

 . املستمر  التعلم قيمة وتعزيز 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13في سن ) أبرز ثالثة احتياجات للشباب

 . لديه القيم تعزيز 

 . مواهبة وتنمية مهاراته بناء 

 . بالن ي عليه يعود فيما استثماره

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الخي ية جميح ال 

  الخي ية الحبيب 

 الخي ية الضحيان 
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 للدعوة ونيالتعا املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 جنوب قرى  في الجاليات

 مكة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الجاليات وتوعية واالرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة القرش ي رحيم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 صل ا جتماعيالتوا 

http://www.dawahsmakkah.net/ 

 dawaqoramakkah@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 125976656 الهاتف

 556565001 الجوال 125976656 ال اكس

عمر فئة الشددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئدة الشدددددددددددددبداب ال   

 به الجهة تهتم

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 تنمية إلى ويهدف املتميزين القرى  بشباب يهتم برنامج:  غراس

 في صالحة نواة ليكونوا واإليمانية العلمية وقدراتهم مهاراتهم

  ٥0  املست يدين وعدد قراهم
ً
 %٥0 بنسبة مدعوم شابا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أوقات بشغل مكة جنوب قرى  شباب بشريحة يهتم:  أحلى شبابي

 ترفيهية دعوية تربوية ملتقيات إقامة عب   ين عهم بما فراغهم

 و  الرياضية واملالعب واملنتجعات البنين مدارس في تقام و  ثقافية

 مي شراكات إقامة عب   ةالصحيح ا سالمية القيم غرس إلى يهدف

 ال وعدد.العالقة ذات الجهات

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 تنمية إلى ويهدف املتميزين القرى  بشاب يهتم برنامج:  غراس

 في صالحة نواة واليكون واإليمانية العلمية وقدراتهم مهاراتهم

  ٥0  املست يدين وعدد قراهم
ً
 %٥0 بنسبة مدعوم شابا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أوقات بشغل مكة جنوب قرى  شباب بشريحة يهتم:  أحلى شبابي

 ترفيهية دعوية تربوية ملتقيات إقامة عب   ين عهم بما فراغهم

 و  الرياضية واملالعب تجعاتواملن البنين مدارس في تقام و  ثقافية

 مي شراكات إقامة عب   الصحيحة ا سالمية القيم غرس إلى يهدف

 ا وعدد.العالقة ذات الجهات

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 تربو   لقاء 1٢و تأهيلية  دورات( ٦) إقامة للطالبات النور  برنامج

 املتميزات  لل تيات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  املالي الدعم

  مناسية رياضية صا ت

 تدربيبية قاعات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  مكة جنوب قرى  في الكريم القرآن تح يظ جمعية 

 مكة جنوب قرى  في التعليم مدارس 
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 بالرصي ة الجاليات

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 واإلرشاد الدعوة النشاط الرئيس للجهة 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 صل ا جتماعيالتوا 

 بخاري  زكريا بن يحيى

 m.alrusifa@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 015403733 الهاتف

 544664475 الجوال 015410005 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 أبرز املشار 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس يي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال النبوة هد  

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال "املركاز

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

     توجد بيانات

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 تشجيعية هدايا"

 "ال رشات توفي  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

   توجد بيانات
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 للدعوة التعاوني املكتب اسم الجهة

 وتوعية واإلرشاد

 باملعابدة الجاليات

 أهلي      خي قطاع نوع الجهة

 مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والتعليم الدعوة النشاط الرئيس للجهة القرش ي هاني

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://maabdah.com/index.php/ar/ 

 info@maabdah.com اإللك  وني للجهة الب يد 125700009 الهاتف

 551060701 الجوال 125700009 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الدعوة في خاصة شبابية قيادات لتأهي:  الصالة س راء

 الصالة على للمحافظة

 الدعوة والدعو   الدين  املجال

 بدعوة خاصة تطوعية فرق  إنشاء الى الشباب تح يز :  تنافس

 الجالية ن س ومن الجاليات

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 أخرى  يةدين مجا ت والدعو   الدين  املجال لل تيات شهر   ناد :  ال تيات ناد 

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال الشبابية برامج ملخرجات تربو   محضن:  ال  بو   نور  برنامج

برنامج النجوم : إعداد قوات شبابية من الطالب املت وقين في 

 املدارس 
مجال التعليم والبحث 

 رعاية الموهوبين العلمي
دعوة الشباب  امليدان : ا ست ادة من ال رق التطوعية في مجال

بتح يزهم بالقيام بمبادرات شبابية في األحياء ال   يشرف عليها 

 العمل التطوعي المجال ��تماعي املكتب من خالل برنامج تنافس   فيما بينهم 
 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13تياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة اح

 ال  بوية املحاضن

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية اكت اء جمعية اسم الجهة

 النسائية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 برامج وتصميم امليداني املسح النشاط الرئيس للجهة اليماني هللا عبد عفاف

 تنموية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ektefaa.org/v 

 ektefaa@ektefaa.org اإللك  وني للجهة الب يد 6222361 الهاتف

 593262921 الالجو  6225331 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 يرتكز  : واملتوسط بتدائيا   شهادة لحملة التقن  التمكين مشروع

 للمنقطعين التأهيلي للتدريب فعاله حلول  تقديم على املشروع

  وذلك  واملتوسط ا بتدائي التعليم مرحلة في الدراسة اكمال عن

 تقنية مبادئ مجال في التدريبية ا حتياجات تصنيف خالل من

 38 إلى ٢٥ عمر  من سيدات:  املستهدفة ال ئة  . اآللي الحاسب

 . سنة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  وتدريب تأهيل :  بالتوظيف املنه  الجوال صيانة تدريب مشروع

 وخدمة املبيعات مجا ت في التدريب برامج على املست يدة ال ئة

 مكثف تدريب  بب نامج تدريبهم وإنهاء الجوا ت صيانه و   العمالء

 . توظيف بعقود العمل رأس على

 . سنة 30 إلى 19 سن من فتيات:  املست يدة ال ئة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  لنتعلم مشروع
ً
 :  معا

 يتمكنوا لم ال ين الطالب   للطالبات مجاني برنامج

  الب نامج لهم يقدم معين  لظرف باملدرسة ا لتحاق من

 نوعية بمهارات(  موارقا لغوية)  علمية أنشطة

 والعقلية املعرفية الجوانب جميي لتنمية متقدمة

:  املتهدفة ال ئة . والبدنية وا جتماعية والن سية

 سنة 1٢ إلى 9 سن من التعليم عن املنقطعين األط ال

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي ملجال الرئيسا أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 القدم كرة مالعب نشر  على املشروع يرتكز :  األندية تطوير  مشروع

 بالعشب وتجهيزها الرملية املساحات بتطوير  املن زهات حي في

 شركات و  والبنوك األعمال رجال دعوة خالل من وذلك  الصناعي

  ودعمها بتمويلها الرياضية املالعب تأسيس
ً
 كمساهمة ماديا

 سن من املن زهات حي سكان شباب:  املستهدفة ال ئة . تمعيةمج

 . سنه 33 إلى 1٧

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال

 مجا ت في التدريب برامج على املست يدة ال ئة  وتدريب تأهيل

 بب نامج تدريبهم وإنهاء الجوا ت صيانه و   العمالء وخدمة املبيعات

 . توظيف بعقود العمل رأس على مكثف تدريب 

 سنة 1٥ إلى 13 سن من األط ال:  املستهدفة ال ئة

مجال التعليم والبحث 

 العلم 

 التدريب )مهارات عامة، منه (
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 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .   مجانا الرياضية واألندية والتسلية ال  فيه أماكن افتقاد

 . اليدوية املهارات مجال في يةاملجان العمل ورش افتقاد

 . العمل سوق  في وظائف توفر  عدم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .الخي ية مح وظ بن سالم مؤسسة 

 . انماء مصرف 

 . املجتمي لخدمة املهيدب 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 برهاط

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 مركز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجموم محافظة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة نطقة اإلداريةامل

 رهاط

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 إجتماعية ة إغاتية النشاط الرئيس للجهة العتيبي يوسف

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/beerrhat?lang=ar 

 beerrhat@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 125604477 الهاتف

 544883488 الجوال 125601303 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي ال الرئيساملج أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من للمست يدين حسنة قروض إعطاء)  صغي ة ملشاريي قروض

 .( الن س وإع اء الحالي والكسب مشاريعهم إلقامة املنتجة األسر 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 لح ظ إجتماعية ثقافية توعوية برامج إقامة) توعوية برامج د٢

 .( الضياع من الشباب أوقات

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 التدريبية الدورات إقامة)  الزواج على الشباب مساعدة د3

  ومساعدتهم واألسرية
ً
 (.ماليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

)  الصغي ة املشاريي ألصحاب الخي    سوق ال في محالت فتح د1

 بحجز  الجمعية تقوم سوف املنطقة في شعب  خي    سوق  هناك

  املنتجة األسر  ه ه منتجات لعرض محالت لهم
ً
 رمزية بمبالغ سوا

  أو 
ً
 ( مجانا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 ةتدريبي دورات إقامة)  وال تيات الشباب من املتدربين تدريب د٢

  يصبح لكي سابقة دوارت على تدرب ملن
ً
 ( . املنطقة في مدربا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 إجتماعي ترفيه  مجمي بناء)  م يدة شبابية فعاليات إقامة د3

 (  الشباب من الغالية ال ئة له ه حاض ليكون  املنطقة في ثقافي

 والثقافية األدبية نديةاأل  والتوعو   الثقافي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . وثقافية ترفيهية للشباب  حاضنة مراكز  بناء 

 . العام في اإلجتماعية  ال عاليات عدد زيادة

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . املانحة الجهات 

 .املنطقة في الحكومية والدوائر   اإلجتماعية ميةالتن 

 .التدريب مراكز  
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 الكامل بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الكامل املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.yatem.co/showChar.php?id=81 

 alkamelk@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 125210957 الهاتف

 0556540111 الجوال 125215698 ال اكس

0550564364 

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

س فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   جن بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 ل رعياملجال ا املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالجائزة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الجائزة املدينة املكرمة مكة منطقة إلداريةاملنطقة ا

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة املالكي عوضه الرحمن عبد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 br.jz9@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 555121056 الهاتف

 555121056 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على قبلينامل ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املنتجه األسر 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال رمضانيه مسابقات

 خرى أ دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال عمره برنامج

 واإلرشاد الوعظ والدعو   الدين  املجال دوريه شبابيه جلسة بعمل وا رشاد الدعوه مكتب مي الشراكة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 العمل لسوق  والتاهيل التدريب

 الثابت الدخل

 واإلرشاد النصح

 ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية 

  الخي ية الراجحي العزيز  عبد بن سليمان مؤسسة 

 أضم تعليم مكتب 

 بالجائزة التنمية لجنة 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 مالك بن  بالقريي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الطائف املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ير العاماملد

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة املالكي صالح عيد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 gbkgbm@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 127605184 الهاتف

 506537448 الجوال اليوجد ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا لي الحاسب في دورة الجمعية تقيم. ا لي الحاسب تعلم مشروع

 اشهر ثالثة ملدة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 املنتجة ا سر  مشروع  الجمعية اقامة. املنتجة ا سر  مشروع

 ا جتماعية التنمية لجنة مي بالشراكة

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 مقطوعة مساعدة الجمعية تقدم. الزواج  على املساعدة مشروع

 امل زوجين  عانة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 أبرز مشا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال ( ال ات تطوير  في الدورات بعض تن ي )   ال ات تطوير  مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال .الزواج على املساعدة في ا ستمرار 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال املنتجة ا سر  مشاريي في  ستمرار ا

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الزواج على ا عانة                           ال ات تطوير .                          ال كر   ا من

 اريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمش

 .                                 املدارس 

              ا جتماعية التنمية لجنة 

 املتخصصة واملعاهد والصحة العام ا من مثل الحكومية الدوائر  
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 بواد  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 حلي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 حلي وادي املدينة املكرمة مكة منطقة داريةاملنطقة اإل 

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ber-haly.com/ 

 Al-br@al-br.com اإللك  وني للجهة الب يد 77350006 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشددددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال والتأهيل التدريب مشروع

 لم الع

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بواد  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 والهدا محرم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الطائف املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة لنجميا ياسر

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://alhadaber.com/ 

 alhadaber123@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 127377311 الهاتف

 5533668338 الجوال 127330665 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ويعاصر  الطائف بمنطقة ال تيات بز   ويهتم احتشام مشروع -1

 املوضة

 رشادواإل  الوعظ والدعو   الدين  املجال

 والبحث التعليم مجال بال تيات ويهتم والخياطة الطه  على التدريب دورات مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال الجمعية في املسجلة با سر  ويهتم املنتجة ا سر  مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال الي الحاسب على املست يدين بنات تدريب مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال التقنية الكلية مي بالتعاون  املست يدين ابناءؤ  تدريب مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الصناعي الثانو   املعهد ريجيخ تدريب مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 الشباب ا   بها يعمل    الخي ية للجهات اوقافها مصاني انشاء على الكبي   ال  كيز 

 . لعملا بسوق  ا هتمام في دورات اقامة 

 استثمارتهم في للبدء للسباب الحسنة القروض ت عيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بالطائف للتدريب الخوارزمي معهد 

 بالطائف التقنية الكلية 

 بالطائف الثانو   الثصناعي املعهد 

 بالطائف ا حياء مراكز  
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 بواد  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 القوز  مركز  يبه

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 القوز  مركز القنفذة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الناشري  أحمد بن محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ber-alqouz.com/ 

 alber.alquz@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177333079 الهاتف

 530356560 الجوال 177335581 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال بالتوظيف املنته  التدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال بالتمكين املنته  التدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 صغي ةال املشاريي دعم ا قتصاد  املجال الصغي ة املتناهية ااملشاريي قروض

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال الصغي  التاجر  مشروع

 والبحث التعليم مجال بالتمكين منته  التدريب مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم المج مدارسنا في منتجين مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 التدريب

 لهم حاضنة بيئة

 ديننا ومبادئ قيم تحمل ترفيهيه نواد 

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 . للسيارات العالي نياليابا السعود  املعهد 

 . لاللك  ونيات العالي املعهد 

 . بالقن  ة التقنية كلية 

 األعمال ريادة معهد 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بالغالة الب   جمعية اسم الجهة

 الليث املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الثعلبي علي حسين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/ghallahbeer?lang=ar 

 ghaallahbeer@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177342228 الهاتف

 553516115 الجوال 177424707 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال القادة إعداد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 حثوالب التعليم مجال العامة القدرات اختبار  على دورات

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال الجو ت صيانة في دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال الخياطة في دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الجوا ت صيانة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الكهرباء في دورة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 القرى  في خصوصا ترفيهية مراكز  توفي  

  تدريب ز مراك توفي  

 املشروع في للبدء دعم

 فية الثقة زرع

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الدوم بام الب   جمعية اسم الجهة

 فالطاي املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة العتيبي حامد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://jmihdom.sa/ 

 jmihdom@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 128540600 الهاتف

 5070369 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

لشدددباب ال   عمر فئة ا

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 لتأهيلهم اإلنجليزية واللغة الحاسب في الشباب تدريب)  التدريب

 ( العمل لسوق 

 والبحث التعليم لمجا

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 %٤0 نسبة  ن نظرا التدخين باضرار  الشباب توعية)  التوعية

 ( يدخنون  الدوم بام ال ئة ه ه شباب من

 والتدخين اإلدمان الصحي املجال

 التطوعي العمل في وتمكينهم الشباب تدريب)  ا جتماعية الريادة

 ( املجتمي وخدمة

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  التدخين باضرار  التوعية

  العمل لسوق  التاهيل

 املجتمي خدمة في التمكين

 التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة أبرز شركاء

  الجزيرة بنك 

  التنمية لجنة 

 الخي ية خالد امللك مؤسسة 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة املكرمة بمكة الب   جمعية اسم الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة قائد حمدم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alber-makkah.com/ 

 alber_makkah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 125341730 الهاتف

 555155587 الجوال 125374644 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  بدعمهم الزواج على الشباب مساعدة
ً
 غي   مقطوع بمبلغ ماديا

 عدةاملسا تقديم ربط مي ريال آ ف عشرة( 10.000) مس  د

 الزواج قبل ملا التأهيلية الدورة الشاب بحضور 

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 :املت وق  واليتيم لليتيمة للت وق  الب   جائزة

 املت وقين األيتام من الجمعية ترعاهم ملن وذلك

 بجانبهم والوقوف الدراس   تحصيلهم ملتابعة بدراستهم

 مادي ودعمهم الددراسدة فتدرة خدالل
ً
 مبلغ إلى إضافة ا

 بعد دعمهدم وك لك لهم املقرر  الرسم  الك الة

 العا الثانوية من تخرجهدم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   يوجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 يوجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الزواج على املقبلين للشباب التأهيلية الدورات لتن ي  املكرمة بمكة الزواج على الشباب مساعدة جمعية
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الشقائق جمعية اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة إلداريةاملنطقة ا

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 واملرأة للفتاة برامج النشاط الرئيس للجهة خياط عبدهللا فاطمة

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.shaqaiq.org.sa/ 

 Shaqaiq@sgaqaiq.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 126900011 الهاتف

 5056900011 الجوال 126900087 ال اكس

عمر فئة الشددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 محدد قيم  ملنهج  اسبوعي لقاء عن عبارة لل تيات ةتربوي برامج

  ابداعية بطرق  وين  

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 الشرعي الجانب تشمل ايام للزواجثالثة ال تيات تاهيل برنامج

 وا قتصاد  والطب  وا جتماعي والن س  

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

  ةمهاري برامج

 تصوير

 رسم

 كروشيه

 خياطة

 تجميل

 طبخ

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 شابة قيادات تاهيل

  شابات مدربات اعداد

  ا ساسية التدريب مهارات

  يةالتدريب الحقيبة وصناعة

 ا بداعي التدريب ووسائل

 حياتية مهارات

 حياتية مهارات تتضمن مميزة تدريبية حقيبة صناعة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ج اب مكان

 عصر   بطرح هادفة برامج

 واستثمارها قدراتهمو  مواهبهم اكتشاف

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ا حياء مراكز  

 ا جتماعية التنمية مركز  

 املدارس 
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 القران تح يظ جمعية اسم الجهة

 (بصائر) باملظيلف الكريم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 باملظيلف - فذةالقن املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الكريم القرآن وتعليم تحفيظ النشاط الرئيس للجهة الزبيدي ابراهيم عبيد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://basayirq.org/ 

 mud.quran1@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177340845 الهاتف

 555608403 الجوال 1177340845 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 برعاية يعن  للحلقات حميم عن عبارة:  ال رقان مجمي مشروع

 ح ظة اتقان على وتشجيعهم تعالي هللا كتاب وتعليمهم النش ئ

 يح ظ كامل دراس   عام مدتها مرحلة كل مراحل اربي على وضبطه

  سنة ٢٤ الى سنوات 8  من العمر  يستهدف.   اجزاء سبعة فية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 : املعلمات اعداد معهد مشروع

 تعليم مجال في متميزات معلمات اعداد:  الرؤية

 الدين لخدمة صالحات وقدوات الكريم القران

 .واملجتمي

 : قيمنا

 ( التواصل - الشراكة - التمكين - ا تقان - الجودة)

 تعليم  معهد عب   ا ستدامة لتحقيق الجمعية تسعى

 معلمات بتأهيل يقوم أكاديم 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن عليمت

 : العطاء وارفات مشروع

 في للمساهمة عظيم هو  العطاء وارفات مشروع

 كوامن في ستحمل ال   ا جيال في ال كي ا ستثمار 

 القران بأريج معطرة وال ضائل القيم من باقة ن وسها

 بقيمه ومستقبلهم انقى بالقران حياتهم لتكون  الكريم

 .اجمل

 الى سنوات ٤ من العمرية ال ئية الدار  يخدم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 : النخبة حلقة مشروع

 : الب نامج فكرة

 وا تقان الح ظ مهارات يعزز  تربو   تعليم  برنامج هو 

 خاصة حلقة بتخصيص تعالي هللا كتاب لح ظ

 وتقديم بهم واهتمام وتالوة ح ظا املتميزين لطالبل

 في حلقات ثالث بواقي تدربية ودورات لهم نوعية برامج

  واحدة حلقة إشراف مكتب كل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 املبارك رمضان شهر  ال كرة : املكث ة الرمضانية الدورة مشروع

 لصدأ جالء ليكون  هللا من منه وهو  الكريم القران شهر  هو 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم
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 فية انزل  ال   الشهر  به ا لها وت كي   لنشاطها وتجديد الن وس

 توفي   على جاهدين سنعمل .لالنسانية خي   منارة ليكون  القران

 ال الك اءات اصحاب من املعلمين

 : النورانية القاعدة مشروع

 : فكرة

 في دورات ثالث بواقي للطالب رانيةالنو  القاعدة تعليم

 كل في وطالبات طالب عشر  وتستهدف مختل ة ف  ات

 اشهر 3 وملدة حلقة

 : العام الهدف

 مبين عربي بلسان قارئ  جيل نحو 

 : الخاص الهدف

 الجيد ا عداد واعدادهم وطالبة طالب ٦0 تاسيس

 الكريم القران لح ظ

 : املشروع مب رات

 بسبب الكريم القران في مؤخرا الطالب مستوى  تدني

 .التعليم ضعف

 من التح يظ حلقات في ا يجابي واثرة الب نامج نجاح

 .السابقة الب امج خالل

 الكريم القران في متميزين  وطالبة طالب٦0:  ثمارة

 .وتالوة ح ظا

 :  للمشروع التكل ة

 معلمين ٦ ومعلمات املعلمين رواتب

 3٦000=3*ومعلمات

 18000 وحوافز  توالطالبا للطالب كتيبات

 . ريال( ٥٤000:  )  ا جمالي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 البغدادية القاعدة الطالب تاهيل 

 باملساجد لالئمامة مؤهلين  طالب واعداد تاهيل 

 وتدريس تدريب الحلقات في املعلم بدور  لتعلم الطالب تاهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الراجحي عبدالعزيز  سليمان مؤسسة
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 القرآن تح يظ جمعية اسم الجهة

 بالطائف الكريم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الطايف املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

  املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد   

 املدير العام

 الكريم القرآن وتعليم تحفيظ النشاط الرئيس للجهة الجعيد عليوي  فوزي

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://comqt.org/forqan/ 

 alewy11@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 127333624 الهاتف

 505709887 الجوال 127333624 ال اكس

   عمر فئة الشدددباب ال

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 إلى 1٦ من لل تيات أسبوعي وبرنامج ملتقى وهو )ال تيات ملتقى

30 

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 والبحث التعليم مجال 1٥ إلى 10 من لل تيات الغد غراس برنامج

 العلم 

 وال  بية التعليم

 علمى تأصيل برنامج وهو   ٢٢ الى 1٢ من للشباب العلمى الب نامج

 للشباب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال املواهب وتنمية تأسيس لل تيات الجور  مركز 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال السلوك تحسين برنامج

 العلم 

 وال  بية التعليم

 جهة نظر الجهةمن و  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال ات تطوير  برامج

  ال  فيهية الب امج

 املجتمعية املشاركة خالل من ال ات تحقيق برامج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  املانحة الجهات 

  بالطائف التعاوني املكتب 

 والجامعة التعليم إدارة 
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 القرآن تح يظ جمعية اسم الجهة

 ليه بواد  لكريما

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الطائف جنوب ليه وادي املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 القرآن وتعليم تحفيظ النشاط الرئيس للجهة الزيادي محمد بن سعد د

 الكريم

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://lqs.org.sa/ 

 dr.has.taha@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 127515551 الهاتف

 505701434 الجوال 127512433 ال اكس

عمر فئة الشددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئدة الشدددددددددددددبداب ال   تهتم به 

 الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاري
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 في قرى  عدة من الطالب تجميي عن عبارة هي و  القرآنية املجمعات

 املست يدون  إدار   و  تعليم  و  تربوى  إشراف تحت واحد مكان

 حاليا طالب ٥00

 القرآن تعليم العلم  والبحث التعليم مجال

 القرآن ح ظ في الصيف أوقات لشغ املكث ة الصي ية الدورات

 طالب ٥00 املست يدون  تربوية و  هادفة ترفيهية برامج مي

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 املتقنات املعلمات تخريج إلى يهدف و  املعلمات اعداد معهد

  أكاديم  منهج وفق التدريس مهارات و  التجويد و  للح ظ

 دارسة ٥0 املست يدون 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 القرآن تعليم العلم  والبحث التعليم مجال الكريم القرآن مسابقة

 (منه  عامة، مهارات) يبالتدر  العلم  والبحث التعليم مجال املوظ ين تأهيل مشروع

 القرآن تعليم العلم  والبحث التعليم مجال الح ظة تأهيل مشروع

 القرآن تعليم العلم  والبحث التعليم مجال الحافظات تأهيل مشروع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 املختل ة الرياضات للمارسة مخصصة أماكن

  هزةجا برامج

 تعليمية و  تربوية إشراف لجان

 املشاريي و  الب امج لتلك ماد  دعم

 متخصصة تدريبية دورات

 التح يز و  للتشجيي اعالمية تغطية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الطائف جامعة 

  التعليم إدارة 

 الرياض   وج ناد  

 األحياء مراكز  جمعية 

 ةالتنمي لجنة 
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 في للعاملين وفاء برنامج اسم الجهة

 للعناية الخي    العمل

 التابي وبناتهم بأبنأهم

 الخي    العلماء لوقف

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 ألبناءوبنات وترفيه وتدريب تربية جهةالنشاط الرئيس لل خياط حسني صالح نبيل

 الخيري  العمل في العاملين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 wafaa_5551@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 7742 551 055 الهاتف

 504511466 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مستقل برنامج عمرية مرحلة لكل عندنا الدراس   ال صل خالل

 ( الثانو   املتوسط، عليا، ا بتدائي) بمشرفيهم

) 9:30  إلى العصر  من ا ربعاء ومي -أسبوعي لقاء1٥ -1

 ( جوائز  عشاء، ثقافي، رياض  ،

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 والزيارات الرحالت ال  فيه  املجال -املغرب إلى الصباح من - رحلتين

 والبحث التعليم مجال يناسبها بما مرحلة كل -والسبت الجمعة - دورتين

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) بالتدري

 والزيارات الرحالت ال  فيه  املجال -الحرم و  ومصاني وجهاء زيارات،

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 :بالتالي هللا بحول  سنقوم هد1٤38الثاني الدراس   ال صل خالل

 عليا، ابتدائي أولية، دائيابت)  مراحل ألربي البنات قسم فتح

 مشرفتها و  بنشاطها مستقلة مرحلة كل( وجامعة ثانو   متوسط،

 لهن مجهز  خاص بمقر  مرحلة، لكل مشاركة 1٥لعدد

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 30 بمعدل -العمل مجال في تطويرية دورات -للمشرفين زاد برنامج

 ساعة

 بحثوال التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 للسوق  لتهيئة تطويرية دورات- ذكور  الثانوية للمرحلة زاد برنامج

 - ساعة30بمعدل العمل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  األعمار  ه ه إلحتواء الجاذبة ل  بويةا املحاضن إيجاد

 عمل وفرق  خطط تهيئة

 األنشطة تكاليف و  العاملين رواتب و  ال عاليات و  لألنشطة املقرات إيجارات - املالي الدعم توفي  

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بمكة األيتام لرعاية كافل جمعية

 يةالخي   الجميح ال جمعية

  املشاركين أمور  أولياء
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 لتح يظ الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بمحافظة الكريم القران

 اقرأ الخرمة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الخرمة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الكريم القرآن تحفيظو  تعليم النشاط الرئيس للجهة الشريف راجح بن عبدهللا

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 qkhk2009@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 128321635 الهاتف

 542047018 الجوال 128322470 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 نةس 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 برامج وتصحبها ال تيات تستهدف ال   القرآنية النسائية املراكز 

 . متنوعة وانشطة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 والبحث التعليم مجال .البنين تستهدف الن  القرانية واملجمعات ريمالك القران حلقات

 العلم 

 القرآن تعليم

 الخريجات يستقطب وال   املعلمات  عداد كعب بن أبي معهد

 .بالجمعية كمعلمات توظي هن في ويسهم الجمعية من املميزات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ملنسوبي شبابي ترفيه  كمركز  يعتب   وال   الطالبي الناد 

 .الحلقات

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال . املعلمين  عداد كعب بن أبي معهد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 يمكنه    ممن تستهدف ال   والهات ية ا لك  ونية املقار ء

 .للحلقة الحضور 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 تتنوع بالجمعية الخاتمين من للبارزين ومخصص دور  ملتقى

 .وبرامجه أهدافه

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 القرآن تعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة احت

 .النوعية الثقافية الب امج

 .النوعية التعليمية الب امج

 .النوعية الرياضية لب امج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 . املحافظة مجتمي 

 .بالجمعية وا دار   التعليم  الكادرين 
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بعس ان

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عسفان املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 والعينية املالية املساعدات تقديم النشاط الرئيس للجهة البشري  جبير نافع محمد

 فيدينللمس

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 berusfan264@yahoo.com اإللك  وني للجهة الب يد 012653007 الهاتف

 505501954 الجوال 012653008 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال للزواج املادية ا عانات تقديم

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال املساكن وبناء ترميم في املساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال ال كور  ل ئة رياض   مشروع انشاء

 والبحث التعليم مجال وا ناث ال كور   ل ئة تدريبية ودورات تعليم  مشروع انشاء

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على قبلينامل ا جتماعي املجال الزواج علي الشباب مساعدة مشروع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 التعليم

 التدريب

 التأهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 الجمعية الي تصل ال   والهبات التب اعات و  ا عانات علي فقط ا عتماد
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة األجيال ةرعاي جمعية اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الشباب تنمية النشاط الرئيس للجهة املزمومي عثمان

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ralajyal.org/ 

 info@ralajyal.org لك  وني للجهةاإل الب يد 126147070 الهاتف

 563532422 الجوال 126147171 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئة الشدددددباب ال   تهتم به 

 الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 قيمة رنامجب 

 التطوعي العمل بممارسة تقوم تطوعية قيادات لتأهيل برنامج

 ..وخب ة بوعي

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 الثانوية املرحلتين من قيادية نوعيات استكشاف األجيال رواد

  بنائها على والعمل واملتوسطة
ً
 قياديا

 ( منه عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 توور أجيال

. الخي    العمل خدمة في ويوظ ها الشبابية الهوايات ينم  برنامج

 (مونتاج تصوير )

 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعي الرائد

 مبادرات ابتكار  على قادرين مجتمعيين رواد تمكين

 الشباب ل ئة اجتماعية

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 والتطوير لالستشارات أجيال هاتف

 الن س   الجانب في ا ستشارية الخدمة يقدم مركز 

 للشباب وال  بو   وا جتماعي

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 املبدع ال  ى ناد 

 طالب من الشباب لدى واملهارات القيم لتنمية إبداعية بيئة

 والثانو   املتوسط

 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 املوجه ال  فيه

 املهار   البناء

 اآلمنة البيئات

 لجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها ا

 والبحوث للدراسات قراءات

  املعرفة قمم

  دلة أكاديمية

 للتدريب غدن مركز 

 عبدالعزيز امللك جامعة

 جدة جامعة

 ubt جامعة

 املجد قناة

 عكاظ جريدة
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 فواز  األمي   حي مركز  اسم الجهة

 النسائي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

ملدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     ا

 املدير العام

 عبدالرحمن رسمية

 سمكري 

 مجتمعية تنمية النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alahyaa.org.sa/fawazw 

 fawaz.w@alahyaa.org اإللك  وني للجهة الب يد 6236585 الهاتف

 506636407 الجوال 60744 ال اكس

الشدددباب ال    عمر فئة

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 وتوعوية ورياضية ثقافية برامج يشمل سنة 18-13 من: الرائدات

 رفيهيةوت

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 والبحث التعليم مجال 30-13 من املست يدين عمل وورش تدريبية دورات:  مكن

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ورحالت  برامج خالل من الجي ان على التعرف: الجوار توثيق

 30-13 من املست يدين جماعية ترفيهية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال 30-13 من للكشافة فريق تكوين: الكشافة

 تشمل عمل وورش دورات إلعطائهم للزواج ال تيات تأهيل

 ٢٤-18 من  واملنه  والن س   الصحي الجانب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 العمل لسوق  لتأهيلا

 وظي ة عن البحث في تؤهلهم عمل وورش دورات

 30-18 من

 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ال  فيه 

 التأهيلي

 القيم غرس

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  يوجد
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 لتنمية أثر  أكاديمية اسم الجهة

 واملهارات املواهب

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املددددددددير التن يددددددد     املددددددددير 

 العام

 إلستثمار متكاملة ول حل النشاط الرئيس للجهة عفيف بن علي

 في إيجابي أثر لتحقيق املواهب

 املجتمع

املدددددددددددوقدددددددددددي ا لدددددددددددكددددددددددد ددددددددددد وندددددددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://atharacademy.com.sa/ 

 atharacademy@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 122636465 الهاتف

 508332633 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشددددددباب ال   تهتم 

 الجهة به

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئة الشدددددددددددباب ال   تهتم به 

 الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 :  املستقبل مدرب 

 مجال في ألقرانه معتمد مدرب ليكون  الشاب تأهيل

 املدربين تدريب مهارات لخال من البشرية والتنمية التح يز 

 . املجتمي في وفاعل مؤثر  ليصبح التخصصية والحقائب

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 :  ا فالم صاني

 أخالق يحمل قصي ة أفالم صاني ليكون  الشاب تأهيل

 املادة خالل من املتلقي في اإليجابي األثر  إلحداث املهنة

 .القصي   لملل املتميزة

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 :  املتميز  امل يي

 املهنية األخالق يحمل متميز  م يي ليكون  الشاب تأهيل

 املختل ة اإللقاء مهارات خالل من املجتمي في األثر  إلحداث

 املتميزة واملادة

 (منه  ،عامة مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 :الوالدية مشروع

 ملواهب مح ز  إيجابي مناخ إليجاد واألمهات اآلباء تمكين

 كل مواهب بأنماط واألبناء اآلباء تبصي   خالل من األبناء

 .معتمد عاملي مقياس طريق عن منهم

 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 :الثقة مشروع

 تبصي هم خالل من ا بناء عند بالن س الثقة رفي

 مقياس طريق عن بقدراتهم ال اتي وعيهم ورفي بمواهبهم

 .معتمد عاملي

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 :باملواهب تعليم مشروع

 تحسين في ذلك واستثمار  بمواهبه وتبصي ه املعلم تمكين

 بيئة وإيجاد بطالبه، عالقته وتحسين التعليمية العملية

 .معتمد عاملي مقياس طريق عن الطالب، ملواهب مح زة

 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 ومواهبهم قدراتهم تنمية

 قدراتهم وتسثمر  مواهبهم تب ز اللي ةاملح ز  املحاضن وجود
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  ال ات وتقدير  ال اتي الوعي رفي

  التخصص واختيار  منه  التوجيه

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  جدة بمحافظة التعليم ادارة 

 الليث بمحافظة التعليم إدارة 

  صبيا بمحافظة التعليم إدارة 

 "ثروة" املكرمة مكة منطقة بإمارة الشباب قطاع نميةلت العامة األمانة 

  العلم  جدة مركز  

  للموهوبين ال يصلية املدرسة  ٦

  األيتام لرعاية كافل جمعية  ٧

 ن ي جمعية  8
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 األحياء مراكز  جمعية اسم الجهة

 جدة بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 اجتماعية خدمات النشاط الرئيس للجهة الغامدي محمد بن سعيد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alahyaa.org.sa/ 

 1260788 الهاتف

012 693 9767 

  adam4ksa@alahyaa.org اإللك  وني للجهة الب يد

info@alahyaa.org 

 569757171 الجوال 8111 612 012 سال اك

050 936 7464 

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

  التالية املشاريي وتحتها الحي لشباب نادينا امجبرن

  ا حياء كشافة

  الحي شباب ملتقى

  الحي رياضة

 الخي شباب ديوانية

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

  وفيه تمكين برنامج

  التوظيف

  التدرب

 نادينا

 الحي رياضة

 والرائدات الرواد

 الحي كشافة

 ابيةالشب امللتقيات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال القدوات املشاهي  

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال قدوتي أسرتي

 والبحث التعليم مجال الشبابي العمل قيادات تطوير 

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الشبابي املرشد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 العمل التطوعي املجال ا جتماعي بوابة التطوع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . جاذب بو  تر  محض

 . وج ابة مميزة شبابية برامج

  الشبابي العمل في ومتميزين واعين مشرفين

 ال  فيه
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 الرياضة

 التقنية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الخي ية مح وظ بن سالم 

 الخي ية الراجحي عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

 ي يةالخ صي في حمزة بن صالح مؤسسة 

 الخي ية خالد امللك موسسة 

 يورك شركة 

 الرياضة هيئة

 الرياضية تطوير  شركة
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 مراكز )املن زهات حي مركز  اسم الجهة

 (ا حياء

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 عبدالرحمن رسمية

 سمكري 

 اجتماعية خدمات الرئيس للجهة النشاط

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/almontazahat?lang=ar 

 montazahat.w@alahyaa.org اإللك  وني للجهة الب يد 6074488 الهاتف

 506636407 الجوال 60744 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من ,سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال واإلخالص وا مانة الصدق مشروع قيم غرس: أخالقي برنامج 

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال الحي وثقافة الجوار  توثيق مشروع :جار   برنامج

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال والرائدات الحي رياضة مشروع :نادينا برنامج

 من عدد دعم طريق عن الزواج، على الشباب مساعدة برنامج

 .واألثاث باملال ذلك، على تعمل الجمعيات

 الزواج على ليناملقب ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال العمل لسوق  التأهيل مشروع : التدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال األسر   وا صالح ا رشاد

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال 30-19:  من مناملست يديناآل  البيت

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 رياض   صحي ناد 

  بشرية تنمية دورات

 العمل لسوق  التأهيل

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  يوجد
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية الالمي ؤسسةم اسم الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 بيانات توجد ال وني للجهةاإللك   الب يد 126515252 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 126533937 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال .ال قي ة األسر  ألبناء املجانية يةالدراس املنح تقديم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال .الزواج مشروعات دعم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13شباب في سن )أبرز ثالثة احتياجات لل

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الجاليات دعوة مكتب اسم الجهة

 بجدة بالحمراء

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

ر الددددتددددندددد دددديددددددد     املدددددددديدددد

 املدير العام

 شبابية وتوعية جاليات دعوة النشاط الرئيس للجهة بصفر سالم محمد

 دعوية ومناشط

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.islamic-ef.org/ 

 samer20077@islamic-ef.org اإللك  وني للجهة الب يد 1266564 الهاتف

 540844150 الجوال 126632478 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 23 إلى 19 من

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 دار    املالحظة دار    ا مل مستش ى)  شباب لتوعية تاخيا مشروع 

 اسبوعي ورياض   واجتماعية تربو   برنامج بتقديم يهتم( :  ا يتام

 رياضية انشطة تثقي ية  برامج تطويرية دورات)  ال ئات له ه

 . واجتماعية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 مرس ى س ينة على يقام تربو   شبابي برنامج وهو :  الخي   س ينة

 . تقريبا ساعات ٥ ملدة ا حالم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 في املرض ى الشباب لزيارة ويهدف:  الرحمة س راء برنامج

 .  لهم الهدايا وتقديم ومواساتهم املستش يات

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 ترفيهية وبرامج مسابقات لعمل ويهدف ابيةالشب القافلة برنامج

 وفي البحر  على الشباب تجمي واماكن العامة الساحات في للشباب

 . املالعب

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال

 وعمل الرياضية ا ندية زيارة الى ويهدف - يناد  الناد  برنامج

 للشباب وتربوية تثقي ية برامج

 والثقافية األدبية ديةاألن والتوعو   الثقافي املجال

 دار    املالحظة دار    ا مل مستش ى)  شباب لتوعية تاخيا مشروع

 اسبوعي ورياض   واجتماعية تربو   برنامج بتقديم يهتم( :  ا يتام

 رياضية انشطة تثقي ية  برامج تطويرية دورات)  ال ئات له ه

 . واجتماعية

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 مرس ى س ينة على يقام تربو   شبابي برنامج وهو :  لخي  ا س ينة

 . تقريبا ساعات ٥ ملدة ا حالم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .  طنوالو  واملليك الدين حب وزرع الشباب  حتواء لل  فيه مناسبة محاضن وجود

 .  الصالحة والصحبة والتوجيه التح يز  الى الشباب حاجة

 . بها ا قتداء الشاب على يجب ال   الحسنة القدوة تقديم

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   



 

291 
 

 

  

 1الشاطئ حي مركز  اسم الجهة

 النسائي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جده املدينة املكرمة مكة منطقة اإلدارية املنطقة

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 النسائية مراكز إحدى مدير النشاط الرئيس للجهة امليمني أميرة.أ

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/shateecenterdam?lang=ar 

 M.halshatea1@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد يوجد ال الهاتف

 557293926 الجوال يوجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 18 إلى 13 من

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث يمالتعل مجال ال ات تطويرية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال وبن   أنا  بعنوان ا مهات مي دورية جلسات

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال وإجتماعية ثقافية انشطة

 
ً
 املجال ال رعي لرئيساملجال ا أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 والبحث التعليم مجال ال ات تطويرية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال وبن   أنا  بعنوان ا مهات مي دورية جلسات

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال وإجتماعية ثقافية انشطة

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ثة احتياجات للشباب في سن )أبرز ثال

  النظر  وجهات تقريب

  التواصل املواقي من ان سهم حماية كي ية

 ا تقان ادوات

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  مدارس

 الصحة وزارة
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 ملساعدة الخي ية الجمعية اسم الجهة

 واجالز  على الشباب

 بجدة األسر   والتوجيه

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على الشباب مساعدة النشاط الرئيس للجهة الحازمي بنيه بن فهد

 األسري  والتأهيل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alzawaj.org.sa/ 

http://www.alzawaj.org.sa/zawaj2016/ 

 0506660003 /681168 الهاتف

126311111 

  اإللك  وني للجهة الب يد

msawe@alzawaj.org.sa 

 507157226 الجوال 126307777 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

لشدددددددددددددبدداب ال   جنس فئددة ا

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج، على وال تيات الشباب من للمقبلين التأهيلية الدورات

 األسرية الثقافة بناء بأهمية الجمعية على القائمين من إيمانا

 ورغبة البيوت، من كثي ا تهدد تبات ال   الطالق نسب من والحد

 الزوجية بيت  ستمرار  الشباب تواجه ال   العقبات كافة ت ليل في

 شريحة أكب   ومساعدة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

( واحدة ليلة في وفتاة شاب1٤000 تزويج وهو ) الجماعي الزواج*

 ار مستش ال يصل خالد   األمي   اامللكي السمو  صاحب برعاية

 .املكرمة مكة منطقة أمي   الشري ين الحرمين خادم

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الدليل إعداد)للزوجين القيم  للميثاق اإلجرائي الدليل مشروع*

 يضمن ال   تمثل وال   الزوجية القيم ملنظمومة اإلجرائي

 .وصالحها األسرة استمرار 

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال (للجمعية استثمار  وقف وهو ) الزواج وقف*

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 .زوجة عن والبحث - سكن عن والبحث - وظي ة عن البحث

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 يوجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 على الشباب ملساعدة

 والرعاية الزواج

 املكرمة بمكة األسرية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

التن يددددد      املددددددير 

 املدير العام

النشاط الرئيس  املدخلي أحمد بن محمد

 للجهة

 والتأهيل الزواج على الشباب مساعدة

 األسري 

املددوقددي ا لددكدد دد ونددي 

الددددددددددددددددددتددددددددددددددددددواصددددددددددددددددددددددددددددددل  

 ا جتماعي

http://zawajmakkah.org.sa/ 

 125571782 الهاتف

0555545589 

اإللدددددكددددد ددددد وندددددي  الدددددبددددد يدددددددد

 للجهة

zwagmakkah@gmail.com 

Zwag-

ma@hotmail.com 

 533338585 الجوال 5563840 ال اكس

عمر فئددة الشدددددددددددددبدداب 

 ال   تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئدددددة الشدددددددددددددبددددداب 

 ال   تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال . واجالز  على املقبلين مساعدة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج قبل والتدريب التأهيل

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال األسرية الحياة في ودورات برامج

أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها 

 
ً
 مستقبال

 املجال ال رعي املجال الرئيس

   على املقبلين منه واملست يدين  هللا كتاب ح ظة إع اف

    الدعم تقديم عن عبارة واملشروع الح ظة من الزواج

 األسرية والب امج والعين  املاد 

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 تقوية على تعمل  األسرية الجوانب في ترفيهية برامج

 تقو   ال   الجوانب على والتعرف األسرة أفراد بين الروابط

  ا ح  ام واكتساب ا سر   الشان من

 الطالب من األسرة أبناء هم منها واملست يدين

  والطالبات

 املراهقة سن في هم ممن

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

   ا حتياجات ل و   والتمكين بالتوفيق خاص برنامج

  األسرية القيادة في الخاصة

 الزواج بأهمية ا مور   ولياء ريفالتع يتم وفيه

  خلقي أمر  سوء ليس عليه ماهم وان وا رتباط

 روافد لهم  حق الزواج وان ثه بورا وليس

  لحياتهم

 ذو   فئات جميي هم الب نامج من املست يدون 

 الخاصة ا حتياجات

 املعاقون  ا جتماعي املجال

 جهة نظر الجهةمن و  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

  تربوية وانديه أكاديميات 
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 . األسرية والجوانب بالزواج تختص توعوية ومهرجانات منتديات 

 الشباب بين املستشار  م هوم لغرس  األسرية    ا ستشارات في تأهيلية برامج

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

  الخي ية راجحيال عبدالعزيز  بن سليمان مؤسسة 

  الخي ية جميح ال مؤسسة 

  الب اهيم ال ماجد الشيخ 

 الخي ية مح وظ بن سالم مؤسسة 

  الخي    الحبيب مكتب 

 الطيف عبد هادية شركة
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة مكة - الرصي ة حي مركز  اسم الجهة

 املكرمة مكة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

ديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املددددددد

 املدير العام

 لجميع املجتمعية الخدمات النشاط الرئيس للجهة الحربي ياسر

 الفئات

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 

 M.rosaifa11@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 563592225 الهاتف

 563592225 الجوال  ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 أخرى  دينية مجا ت والدعو   الدين  املجال والحج رمضان في الرحمن بضيوف اإلحت اء برامج

 الرياضة ممارسة ال  فيه  املجال لنا التابعة لألحياء ةالرياضي ال عاليات

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال "لهم الثقافية املسابقات وتقديم بالشباب الدورية اللقاءات

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

  باملتميزين هتماماإل :  املتميزون
ً
 والبحث التعليم مجال املكي املجتمي أبناء من دراسيا

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال "والقدرات مهارات تطوير :  النخبة

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 املناسبة ال  فيهية ةالبيئ توفي  

  املوجودة املواهب تنمية

 " املتميزين رعاية

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 واعي
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 ا جتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بالحصينية األهلية

 واملشعلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جرانن املدينة نجران منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة الهمامي سالم بن عزيز

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/tanmiah_hm?lang=ar 

 tanmiah.hm@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 175467705 الهاتف

 556652020 الجوال بيانات دتوج ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئة الشدددددباب ال   تهتم به 

 الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 برنامج وهو ..  املراحل لجميي املشعلية بحي ا جتماعي قيم ناد 

 وتنمية الشباب ب ئة ا هتمام إلى يهدف أسبوعي بشكل دائم

 .أوقاتهم وح ظ مهاراتهم

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 توعو   برنامج وهو ..  غزال سائلة بحي الشبابي األجيال ملتقى

 ويقام والثانوية توسطةامل مرحل   في الشباب ل ئة وتحصين 

 ..أسبوعي بشكل

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 تعليم  برنامج وهو  ا بتدائية املرحلة في لل تيات غراس ملتقى

 املست يدات ن وس في واألخالق القيم غرس إلى يهدف وتربو  

 .أسبوعي بشكل ويقام

 الثقافية قاءاتوالل الندوات والتوعو   الثقافي املجال

 مرحلة من لل تيات يقام أسبوعي برنامج وهو  التنمية فتيات ملتقى

 باملواهب ا هتمام إلى ويهدف والجامعية والثانوية املتوسطة

 وتنميتها

 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 
ً
 ال رعي املجال املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 يستهدف شبابي برنامج وهو  التطوعي للعمل ساعد أكاديمية

 التطوعي بالعمل ا هتمام غرس في ويساهم وال تيات الشباب

 .لديهم

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 إلى ويسعى الشباب يستهدف برنامج وهو  اإلعالمية عين أكاديمية

 ودورات جبب ام املست يدين لدى اإلعالمية القدرات تنمية

 .تخصصية

 (منه  عامة، مهارات) التدريب العلم  والبحث التعليم مجال

 الداخلة األحياء في املوهوبين يستهدف برنامج وهو  املوهوبين ملتقى

 . قدراتهم وتنمية  حتوائهم ويسعى اللجنة نطاق ضمن

 املوهوبين رعاية العلم  والبحث التعليم مجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13في سن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب 

 ..(-مهارية-تطوعية-اجتماعية) املتنوعة املجا ت في التخصصية الب امج

 .لخدمته يستطيعون  ما وتقديم املجتمي ملشاركة لهم ال رصة إتاحة

 .آمن بشكل رغباتهم وتن ي  احتياجاتهم لتلبية وحديثة مجهزة مقرات توفي  

 ريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشا

 اإلنسانية الراجحي مؤسسة 

 الخي ية جميي آل مؤسسة 
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 اإلجتماعية التنمية لجنة اسم الجهة

 بنجران األهلية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 نجران املدينة نجران منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - ثقافي - اجتماعي النشاط الرئيس للجهة القرني محمد أحمد محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/lgnh1435?lang=ar 

 Lgnh1435@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 175231101 الهاتف

 500078580 الجوال 175231101 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 سنة 23 إلى 19

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من ردة دراسية مرحلة لكل أسبوعي لقاء) الشبابي أجيال ناد 

 ةال  بوي القيم من مجموعة فيه يقدم جامعي-ثانو  -متوسط

 عدد...(   القيادية والخب ات الحياتية املهارات من وعدد

 طالب100 من اكث   منه املست يدين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

...(  أسبوعي لقاء والثانو   املتوسط لل تيات الزهور  ناد 

 . فتاة٦0 حوالي الب نامج من املست يدين

 عيةا جتما التوعية ا جتماعي املجال

 ولل تيات للشباب الدورات من عدد مهارة اصني

 ....و العلم  البحث الجوال صيانة الحاسب  قدرات

 وطبخ ومكياج حاسب دورات من ال تيات وك لك

  دراس   وت وق 

 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي جال الرئيسامل أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

- حاسب معمل) الشباب باحتياجات القاعات تجهيز  مشروع

 (ترفيه صالة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال تخصص بأكث   الشباب مي العاملين تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من ردة دراسية مرحلة لكل أسبوعي قاءل) الشبابي أجيال ناد 

 ال  بوية القيم من مجموعة فيه يقدم جامعي-ثانو  -متوسط

 عدد...(   القيادية والخب ات الحياتية املهارات من وعدد

 طالب100 من اكث   منه املست يدين

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

...(  أسبوعي اءلق والثانو   املتوسط لل تيات الزهور  ناد 

 . فتاة٦0 حوالي الب نامج من املست يدين

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 اصني مهارة 

 عدد من الدورات للشباب ولل تيات

 قدرات  الحاسب صيانة الجوال 

 البحث العلم  و....

مجال التعليم والبحث  وك لك ال تيات من دورات حاسب ومكياج وطبخ وت وق دراس   

 التدريب )مهارات عامة، منه ( لم الع

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 . الشباب وميول  مواهب تحتو   منوعه مرافق
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 .الشباب فئة مي للتعامل مختصين قدوات

 (املالي الدعم) الجيد التح يز 

 .الشباب احتياجات بكل متكاملة محاضن وجود

 . رفينللمش أكث   تدريب

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 .والعام العالي التعليم

 .األخدود ناد 

 .التدريب مراكز 



 

299 
 

 

 

  

 الشباب تنمية إدارة اسم الجهة

 بن محمد األمي   بمؤسسة

 اإلنسانية للتنمية فهد

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام دينةامل الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 محمد صالح األستاذ

 الشمراني

 الشباب تنمية النشاط الرئيس للجهة

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.princemohammad.org 

 mmbinfhad@g.g.org اإللك  وني للجهة الب يد 138423139 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 1384313 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم جالم ”العربي الشباب تنمية مجال في كتاب تأليف“ مسابقة

 العلم 

 العلم  البحث

 لسوق  والدبلوم البكالوريوس خريجات تأهيل" : مهارة" برنامج

 العمل

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 التخصصات جميي في وظي ة ٤٦٥ بطرح ،" الخامس املهنة يوم

 شركة 3٢ نم أكث   بمشاركة ، والدبلوم البكالوريوس لخريجات

 محمد األمي   برنامج مقر  في وذلك ، الشرقية املنطقة في ومؤسسة

 بالدمام الشباب لتنمية فهد بن

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال الشباب ملشاريي الصناعية للتنمية فهد بن محمد األمي   صندوق 

 م مبادرات الشبابكرس   األمي  محمد بن فهد لدع

مجال التعليم والبحث 

 البحث العلم  العلم 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 مشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  لل

 بيانات توجد   
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 عبد بن عثمان مؤسسة اسم الجهة

 وابناؤه السيف العزيز 

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدمام املدينة الشرقية املنطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي مدع النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alsaifcharity.org/ 

 alsaifsons@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 138214441 الهاتف

 050584093 الجوال 138214441 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

ب ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبددا

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين للشباب املنح وحدة

 والبحث التعليم مجال الجامعيين الطالب لدعم املنح وحدة

 العلم 

 ل  بيةوا التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 باملخواة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 مخواة املدينة الباحة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://albrorg/ 

 0557774408 الهاتف

177280291 

 Alber11@gawab.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال (الوليمة – امللكة – املهور ) الزواج تيسي   مشروع

 والبحث التعليم مجال العمل لسوق  وتأهيلهم الشباب لتدريب التدريب ، املركز  مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبر 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 للب   القرى  جمعية ةاسم الجه

 ا جتماعية والخدمات

 باألطاولة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 أطاولة املدينة الباحة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات جدتو  ال

 g.vg@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 177500941 الهاتف

 555775744 الجوال 7500943-017 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الج
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس هة حاليا

 األسر  من وال تيات للشباب تدريبية برامج تصميم مشروع

 املحتاجة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 خالل من ال قي ة األسر  لشباب عمل فرص إيجاد في املساهمة

 الخاص والقطاع الحكومية الجهات مي التواصل

 ا جتماعية التنمية التنمو   لاملجا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين الشباب مساعدة مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 ة نظر الجهةمن وجه -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 في الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 القريات محافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 القريات املدينة الجوف منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/brqryt?lang=ar 

 Ber-guryat-3@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 146420718 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

اب ال   عمر فئة الشدددب

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بت
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بالقصب

 أهلي   خي    قطاع لجهةنوع ا

 القصب املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة الوهيبي محمد

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://qasabjameya.com/ 

 qasabjam@gmail.com جهةاإللك  وني لل الب يد 116291962 الهاتف

 553191914 الجوال 16291025 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال ياتوال ت للشباب تأهيلية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بالقويعية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 القويعية املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 لعاماملدير ا

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.k-q-100.org/ 

 /0116555558 الهاتف

0116520704 

 k-q-100@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 552558500 الجوال 16520721 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين للشباب مالية مساعدات تقديم

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين الشباب لتاهيل تدريبية دورات إقامة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 كاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شر 

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بجالجل الخي ية الجمعية اسم الجهة

 جالجل املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://jalajil.org.sa/beta/ 

 info@jalajil.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 1664435566 الهاتف

Gamaeh_jlajil@hotmail.com 

 5005644 الجوال 01664435800 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

لشدددددددددددددبدداب ال   جنس فئددة ا بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين للشباب مالية مساعدات تقديم

 
ً
 املجال ال رعي الرئيساملجال  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بعسيلة الخي ية الجمعية اسم الجهة

 عسيلة املدينة الرياض منطقة ملنطقة اإلداريةا

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 116310908 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 6310506 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 واجالز  على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب إعانة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بن محمد اإلمام جمعية اسم الجهة

 بالدرعية الخي ية سعود

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الدرعية املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.mscs.org.sa/ar_SY/ 

 114841020 الهاتف

0551010847 

0555369685 

 

 info@mscs.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج علي الشباب مساعد برنامج

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13جات للشباب في سن )أبرز ثالثة احتيا

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية األفالج جمعية اسم الجهة

 األفالج املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

 دددديددددددد     املدددددددديددددر الددددتددددندددد

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.aflajkir.com/ 

 jaflaj@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116826153 الهاتف

aflaj@gg.org.sa 

 ياناتب توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال (العاطلين الشباب لتدريب) وعمل شباب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب إعانة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبر 

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالتويم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الثويم املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/br_twaim?lang=ar 

 albertwam@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 64434315 الهاتف

br-twaim@hotmail.com 

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي الرئيس املجال أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 يأهل   خي    قطاع نوع الجهة بالرين الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الرين املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/birarrayn?lang=ar 

 0116590200 الهاتف

0116590200  

2 :0116590830 

 

 Jamaih_al-rain@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي ساملجال الرئي أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج علي الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بال ويلق

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الفويلق املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - اثيإغ النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/jbkf123 

 116533392 الهاتف

0116533077 

 Jbkf192@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, ةسن 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبل للشباب تأهيلية دورات

 والبحث التعليم مجال للشباب ا نلجيزية اللغة تعليم معهد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 الشبابية ال   تن  ها الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بتمي  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 تمير املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

كددددد ددددد وندددددي املدددددوقدددددي ا لددددد

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/brtmair?lang=ar 

 brtmair@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 14436667 الهاتف

tmear@gg.org.sa 

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   جنس 

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الطالبية اإلعاشة مشروع دعم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 ا لك  ونيات صيانة مهارات تنمية مجال في للشباب دورات

 النصوص عالجةوم البيانات وإدخال

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب إعانة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ي سن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب ف

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بسدير بحوطة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 سدير حوطة املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

يددددددد     املدددددددديدددر الدددتدددنددد ددد

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/berhawtatsudair 

 bersd@gg.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114431278 الهاتف

Ber.hawtatsudair@hotmail.com 

 بيانات توجد ال الجوال ياناتب توجد ال ال اكس

عمر فئة الشباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئة الشددددددددددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال املالية تاملساعدا طريق عن الزواج على الشباب مساعدة

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال .املساجد كتنظيف: املحافظة لشباب تطوعية مبادرات إقامة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبل للشباب دورات إعداد

 فظةباملحا اتصا ت مجمي  قامة املحافظة شباب استقطاب

 املستثمرين بعض مي بالتعاون 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 املقبلين على الزواج املجال ا جتماعي مساعدة الشباب على الزواج

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13في سن ) أبرز ثالثة احتياجات للشباب

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 ع يف بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عفيف املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

    املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد 

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.afif-ber.com/ 

 afifalbr@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 117222084 الهاتف

 0507131331 الجوال 017222404 ال اكس

 عمر فئة الشدددباب ال  

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال العمل لسوق  املست يدة األسر  أبناء وتأهيل تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، هاراتم) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب ملساعدة مالية إعانات

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 في الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الزل ي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الزلفي املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي الرئيس للجهة النشاط بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 berzf@gg.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 164224075 الهاتف

Bir.zulfi@hotmail.com 

 بيانات توجد ال الجوال 0164221537 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 ثوالبح التعليم مجال للنساء مهارات تنمية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على واملقبالت للمقبلين دورات

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 وجهة نظر الجهة من -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية الغاط جمعية اسم الجهة

 الغاط املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alghatjk.org.sa/ 

-Alghat اإللك  وني للجهة الب يد 016/4421113 الهاتف

064421113@hotmail.com 

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 الجهة تهتم به

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مكتبة طريق عن امل يد الكتاب وتأمين الشباب اوقات استثمار 

 الجمعية

 العامة املكتبات والتوعو   الثقافي املجال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال للشباب الزواج إعانة مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات جدتو    

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 لالعمال ريادة معهد اسم الجهة

 الوطن 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 وتأهيل تدريب لجهةالنشاط الرئيس ل بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.riyadah.com.sa/ 

 info@riyadah.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد )01( 2546788 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال )01( 2546775 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 :الخريجين برنامج

 املشاريي لريادة والتاهيل التدريب الى باإلضافة

 ٦0-٢1 بين ما العمرية تستهدفال ئة

 صغي ةال املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

    ال   والناشئة الصغي ة املشاريي تمويل يستهدف: إدارة برنامج

 ريال الف 300 تكل تها تتجاوز 

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 من وغي هم الشباب من املواطنين تمكين: املتنقلة العربات برنامج

 املتنقلة العربات مشاريي تملك

 لصغي ةا املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 عبدالعزيز  مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية الب اهيم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 إنسانية خدمات تقديم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 الطبية املجاالت في للمحتاجين

 واالغاثية واالجتماعية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 146200 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 14629025 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 األقل املناطق في واملتوسطة الصغي ة الشباب املشروعات دعم

 نموا

 الصغي ة املشاريي دعم ا قتصاد  املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   تبيانا توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 وعبدهللا محمد مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية السبيعي إبراهيم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة ةاملنطقة اإلداري

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 للخدمات باملنح املؤسسة تقوم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 والتعليمية واالغاثية الصحية

 والثقافية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://sf.org.sa/ 

 pr@sf.org.sa لجهةاإللك  وني ل الب يد 12810403 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 128105 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 :خدماته: الخي ية بيعيالس مؤسسة كرس  

 والتعليمية الدعوية املهارات على املنح طالب تدريب

 متنوعة أسرية تدريبية برامج تقديم . واإلعالمية

 اإلدارية ا ستشارات تقديم . وزوجاتهم املنح لطالب

 الجهات مي تحال ات عقد. والتعليمية وال  بوية

 املنح طالب رعاية في املتخصصة

 حثوالب التعليم مجال

 العلم 

 العلم  البحث

 حاضنة بيئات إنشاء إلى يهدف ال  : الشبابي الحي ناد  مشروع

 بحيث ا جتماعية التنمية مراكز  في للشباب وجاذبة منوعة بب امج

 وقيمهم، أخالقهم وتعزيز  مهاراتهم وبناء قدراتهم تنمية في تسهم

 .ال كية الخب ات شركة ن  ته واملشروع

 ا جتماعية توعيةال ا جتماعي املجال

 تنافسية جائزة هي الطموح وجائزة: الطموح 101“ الشباب جائزة

 مرتاد  من سنة٢٦ 19 ال كور  فئة- السعود  الشباب تكرم

 ملجتمعه، عملية وأفكار  إبداعية بمبادرات املساهم-الجامعات

 .الخي ية السبيعي مؤسسة تتبناها

 اهبهومو  السعود  الشباب قدرات إبراز  إلى تهدف كما

 مشارك وتعزيز 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 وخاصة عامة تدريبية دورات( وافد) املنح طالب التاهيل مشروع

 املنح لطالب

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 ميدان التحد  مشروع تنافس   بين الص وف العليا في املدارس

البحث مجال التعليم و 

 التعليم وال  بية العلم 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 الجهة أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها

 بيانات توجد   
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 العنود األمي ة مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 في املشاريع من عدد تمويل النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 كالصحة مختلفة, مسارات

 والتدريب عليموالت

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.alanood.org.sa/Ar/Pages/home.aspx 

 Info@alanood.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 114818877 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 1148288 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 دورات بين املقدمة ال عاليات تنوعت: ”املتميزين املدربين“ ملتقى

.  الالزمة التدريبية باملهارات املشاركين ل زويد هدفت عمل وورش

 الشخص   التسويق مهارات في  دورة الحزيم  ياسر  قدم حيث

 التسويق تستحق أنت هل:  أسألها لن سك تسوق  أن قبل”  وذكر 

  ،“ ؟

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 امللتقى ه ا يأتي: ”للبنات الشبابية املبادرات قيادات“ ملتقى

 لخي يةا العنود مؤسسة بين مش  كة برامج سلسلة ضمن

 الوطن شباب لتنمية تهدف وال   الشباب لرعاية العامة والرئاسة

 . املجتمي لخدمة وتأهيلهم

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 في املساهمة إلى الب نامج يهدف: للمح  فين التطوع قوة: برنامج

 الوصول  إلى إضافة ، املجتمي تنمية في تساهم جديدة أفكار  خلق

 طاقات تح يز  خالل من التطوعي العمل مجال في يةاإلح  اف إلى

  ، املجتمي وعلى عليهم بالن ي يعود فيما وتسخي ها الشباب

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13في سن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب 

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة الخي ية التكافل مؤسسة اسم الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ر العاماملدي

 غير والطالبات الطلبة دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 تعليمهم الكمال ماديا القادرين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://www.takaful.org.sa/ 

 INFO@takaful.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 920033951 الهاتف

 بيانات جدتو  ال الجوال 114406401 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على الك  وني لوحي جهاز  توزيي عن عبارة: الرقم  التمكين مشروع

 ليميةالتع املناهج عليه محملة الطلبة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 املعوزين الطلبة على شتوية مالبس توزيي: كسوتي مشروع

 باململكة الشمالية باملناطق

 واملساكين ال قراء ا جتماعي املجال

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال وظي ية فرص توفي  :  تجسي  مشروع

 والبحث التعليم مجال بالتوظيف منته  تدريب: تجسي  مشروع

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 مشروع تجسي : منح دراسية جامعية لطالب وطالبات الثانوية.

مشروع تجسي : منح دراسية 

جامعية لطالب وطالبات 

 الثانوية.

مشروع تجسي : منح دراسية جامعية 

 لطالب وطالبات الثانوية.

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 أرامكو

 سامسونج شركة

 الراجحي مصرف

 ابلالد بنك



 

323 
 

 

 

 

  

 سلمان بن محمد مؤسسة سم الجهةا

 سعود ال محمد بن

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموية الوقفية املشاريع دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 اجتماعية تعليمية

 املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي

 التواصل ا جتماعي 

http://www.msm.org.sa/?page_id=8 

 info@msm.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 9.6611415288e+11 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 966114152882 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ويهدف الرياض   ارتقاء لب نامج التابي الرياض املقهى برنامج

 مجال في الحوار  مبادئ الشباب توعية الى التلي زيوني الب نامج

 الرياضية اهتماماتهم

 الثقافية واللقاءات الندوات والتوعو   الثقافي املجال

  أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 خالد امللك مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://kkf.org.sa/ar/Pages/default.aspx 

 info@kkf.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 112020202 هاتفال

 بيانات توجد ال الجوال 112025555 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ال   املشاريي لدعم جائزة عن عبارة وهو  صيتة ا مي ة جبرنام

 سنة118 من العمرية ال ئة قضايا تخص

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 وتطوير  تأهيل إلى الب نامج يسعى(: مستقبلنا شبابنا)برنامج

 عن وذلك العمل، سوق  دخول  قبل السعوديين والشابات الشباب

 محلية ربحية غي   منظمات مي تن ي ية شراكات بناء طريق

 تطرح الخاص القطاع من شركات إلى باإلضافة ودولية وإقليمية

 الشباب تأهيل في تساهم ربحية غي   مشاريي

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الشباب برنامج ويهدف: العمل في السعود  الشباب برنامج

 وتخطيط تصميم في املؤسسات راتقد تعزيز  إلى للعمل السعود 

 رأس على والتعلم األعمال وريادة التوظيف برامج وتقييم وتن ي 

 أكث   خدمات تقديم على فنيا قادرة املؤسسات لتصبح العمل

 عاملية تميز  ملعايي   ومطابقة منافسة

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 طالل بن الوليد مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    طاعق نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددر الددتددندد دديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املددددوقددددي ا لددددكدددد دددد ونددددي 

الددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددددددواصدددددددددددددددددددددددددددددددددددل  

 ا جتماعي

https://www.alwaleedphilanthropies.org/grants/ 

 media@alwaleedfoundations.org ني للجهةاإللك  و الب يد 114881111 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 114881112 ال اكس

عمر فئدددددددة الشدددددددددددددبددددددداب 

 ال   تهتم به الجهة

جنس فئة الشدددددددباب ال    

 تهتم به الجهة

 فقط إناث

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 من مجموعة يتضمن تدريب  برنامج: القانونية الحاضنة مبادرة

 الشرعية املجا ت مختلف في املتخصصة التدريبية الوحدات

 كليات لخريجات موجهة العالقة، ذات واملجا ت والقانونية

 ومن متدربة، ٥00 دعم الى الب نامج يطمح. والشريعة الحقوق 

 العدلي الك اءة رفي في املساهمة أهدافه

 والبحث التعليم مجال

 م العل

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  املرأة لتمكين واعية مبادرة
ً
 :قانونيا

 وتقديم وتثقي ية تدريبية دورات املبادرة شمل

 ا ستباقي اإلرشاد برنامجي ضمن قانونية استشارات

  املرأة لتمكين ونزيلة
ً
 اإلرشاد برنامج إن. قانونيا

 وسيدات الجامعات لطالبات موجه ا ستباقي

 أما واملوظ ات، املعن ات النساءو  األعمال

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الشاو   صالح مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الرياض املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم ةالنشاط الرئيس للجه بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://msalshawi.com/ 

 info@msalshawi.com اإللك  وني للجهة الب يد 114913115 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 114913115 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أ
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس برز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

، متعددة مجا ت على الشباب بتأهيل يعنى برنامج وهو (  مدارج) 

 حياته في مهارات من الشاب يحتاجه وما، والعملية العلمية منها

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال (الكريم القران لتح يظ املح  فة املعلمة اداعد مشروع)

 العلم 

 القرآن تعليم

 والبحث التعليم مجال (تدريبية ت دورا عدة خالل من وخاتمات خاتمين تأهيل مشروع)

 العلم 

 القرآن تعليم

 
ً
 ياملجال ال رع املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 للزواج الخي ية الجمعية اسم الجهة

 ا جتماعي واإلصالح

 األفالج بمحافظة

 أهلي   خي    عقطا نوع الجهة

 األفالج املدينة الرياض منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على الشباب مساعدة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 األسري  والتأهيل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://altanmiahaflaj.gov.sa/news.php?action=show&id=176 

 Zawaj1431@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 116821605 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي يساملجال الرئ أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 على املقبلين الشباب بإعانة مختص الجمعية لدى دور  مشروع

 ماديا الزواج

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 عثيمين ابن مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عنيزة املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ماملدير العا

 واملساعدات والتدريب التعليم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 للمحتاجين العينية

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://binothaimeen.net/foundothemen/ 

 info@binothaimeen.com اإللك  وني للجهة الب يد 163642107 الهاتف

 553642107 الجوال 163642009 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال الب امج من عدد خالل من للشباب وتطوير  تدريب

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب اعداتمس

 والبحث التعليم مجال العلم طلبة رعاية

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال املغ  بين الجامعيين للطلبة العلم طلبة حقيبة

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مست
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس قبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    اعقط نوع الجهة بعنيزة الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 عنيزة املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://ber.org.sa/ 

 ealam@ber.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 63643414 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 63647955 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 مساعدةب الب نامج يهتم: الزواج على الشباب مساعدة برنامج

 آ ف عشرة إلى يصل بمبلغ ودعمهم الزواج على املقبلين  الشباب

 .الزواج لتكاليف ريال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بن محمد مؤسسة اسم الجهة

 لخدمة الخضي   إبراهيم

 املجتمي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الخبراء رياض املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

ديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املددددددد

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://alkhudair.com.sa/portal/ 

 info@ alkhudair.com.sa اإللك  وني للجهة الب يد 163342643 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 163343888 ال اكس

الشدددباب ال   عمر فئة 

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 املجا ت مختلف في الك اءات وتأهيل البشرية الكوادر  تدريب

 حاجة سد ىعل والعمل ا نجليزية واللغة اآللي والحاسب اإلدارية

 لتدريب الي موك معهد تأسيس خالل من وذلك العمل سوق 

 .ه1٤0٤ عام البشرية الكوادر 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 عن عبارة وهي: للمت وقين الدراسية الخضي   إبراهيم محمد منحة

 مدارس وطالبات لطالب الدراسية الرسوم من معينة نسبة إع اء

 على األولى املراكز  أحد على حصلوا ال ين النموذجية ال  بية

  ص وفهم
ً
 الثالث الصف إلى ا بتدائي الرابي الصف من بدءا

 .الثانو  

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

: اليمامة كلية في الدراسية للمنح الخضي   محمد الشيخ برنامج

 بكلية لاللتحاق ملت وقينا الطالب وتشجيي دعم إلى يهدف وال  

 تغطي حيث التخرج، ح ى الدراس   الت وق  واستمرار  اليمامة

 سنة لكل الدراسية الرسوم من( ٪٧٥ - ٢٥) الدراسية املنحة

  النسبة وتحدد دراسية
ً
 لنظام وفقا

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 لتيسي   الخي ية الجمعية اسم الجهة

 ريةاألس والتنمية الزواج

 الخب اء رياض بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الخبراء رياض املدينة القصيم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على الشباب مساعدة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 األسري  والتأهيل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/zwaj_rk?lang=ar 

 zwaj3347444@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 163347444 الهاتف

 535517444 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجه
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ة حاليا

 الدورات طريق عن ومساعدتهم الزواج على الشباب تشجيي

 لهم املالي والدعم امل زوجين لتاهيل التدريبية

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات جدتو    

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 املنورة املدينة مؤسسة اسم الجهة

 املجتمي لتنمية الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املنورة املدينة املدينة املنورة املدينة منطقة ة اإلداريةاملنطق

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 احتضان, رعاية, دعم,) الشباب النشاط الرئيس للجهة محمود بن ناصر محمد

 (تمكين

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 info@mcd.org.sa لجهةاإللك  وني ل الب يد 4744 838 014 الهاتف

 9530 309 055 الجوال 0126 836 014 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 ونجاح جديدة ظائفو  توليد في الشباب مساعدة) تقنية حاضنة 

 .(الريادية أعمالهم

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 زيادة في الجنسين من املنتج الشباب مساعدة) تنموية حاضنة

 (.معيشتهم مستوى  وتحسين إنتاجهم

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 وتوجهاتهم الجامعية تخصصاتهم اختيار  في الشباب مساعدة

 .املهنية

 والبحث التعليم جالم

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 .األخالقي السمو  مشروع

 (.30-1٥) الجنسين من الشباب املستهدفة ال ئة

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال

 ا جتماعية التوعية ا جتماعي املجال .إبداعية بطرق  ابالشب مشاكل لحل مشروع

 توليد في الشباب مساعدة.)معلومات تقنية حاضنة مشروع

 (.الريادية أعمالهم ونجاح جديدة وظائف

 ا جتماعية الريادة ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 حقل بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 حقل املدينة تبوك منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/haglcharity 

 / 0144533411 الهاتف

0144532711 

 Jhk232@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

ب ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبددا 

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب إعانة مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 والخدمات الب   جمعية اسم الجهة

 بأملج ا جتماعية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بأملج املدينة تبوك منطقة اإلداريةاملنطقة 

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/beronlin?lang=ar 

 /143822596 الهاتف

0506582969 

 Ber_omlj@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين  جتماعيا املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها 

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الجعافرة بساحل

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الجعافرة ساحل املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

ي املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد ونددددد

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 bercsj@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173283909 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 وجهة نظر الجهة من -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بصبيا الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 صبيا املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة اتبيان توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.sabiaber.org/ 

 info@sabiaber.org اإللك  وني للجهة الب يد 173260510 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

ئددة الشدددددددددددددبدداب ال   جنس ف 

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 عياملجال ال ر  املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة ب ي اء الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 فيفاء املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 algamaia@windowslive.com اإللك  وني للجهة الب يد 173404548 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال اناتبي توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 أبرز مش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   عيةجم اسم الجهة

 املسارحة أحد بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املسارحة أحد املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 ناتبيا توجد ال

 Knairia-ahad@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173190438 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي ئيساملجال الر  أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 تبيانا توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بيش بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 بيش املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - اثيإغ النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/birbaish 

 info@bir.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 173423063 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 الجهةتهتم به 

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 تدريبية مدورات تقديمو  ماديا الزواج على الشباب إعانة مشروع

 الزواج على املقبلين والشابات للشباب

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة ب
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس تن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بمركز  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 زعمق

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 مقزع املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/bir_mogza?lang=ar 

 173135828 الهاتف

0506783370 

 birmogza1426@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال 507761130 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال ماديا الزواج على الشباب مساعدة

 ا سر   بناء املدرسية املستلزمات تأمين: املعرفة حقيبة مشروع

 املست يدة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 ثقافية وفعاليات أنشطة عن عبارة وهو ( الخي  واحة) برنامج

 رمضان شهر  خالل باملحافظة الشباب قاتأو  لح ظ ورياضية

 املبارك

 والثقافية األدبية األندية والتوعو   الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 في الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 العارضة محافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 العارضة املدينة جازان منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.birr230.org.sa/ar/ 

 birr230@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 173315553 الهاتف

 500030936 الجوال 173315733 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

اب ال   جنس فئددة الشدددددددددددددبدد 

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 التطوعية ال رق  لتاهيل التدريبية الب امج من عدد تقديم

 ا حتياجات على بناءً   اتيجيا س  التخطيط: كب نامج: باملنقطة

 املجتمعية

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال التطوعي للعمل النسائية القيادات لتأهيل نواة مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ثة احتياجات للشباب في سن )أبرز ثال

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الروضة جمعية اسم الجهة

 بحائل

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 حائل املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

ديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     املددددددد

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/j_alrawdah93?lang=ar 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 1626306/0553905335 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئدة الشدددددددددددددبداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 أبرز مشاريي 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 لتيسي   الخي ية الجمعية اسم الجهة

 األسرة ورعاية الزواج

 (وفاق) بحائل

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 حائل املدينة حائل منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على الشباب مساعدة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

 األسري  والتأهيل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

  جتماعيالتواصل ا 

 بيانات توجد ال

 wefaqhail@gmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 016 / 5354666 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال (الزواج على املقبلين تأهيل دورات) برنامج

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 ا جتماعية للخدمات

 (جي ان) بنجران

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 نجران املدينة نجران منطقة املنطقة اإلدارية

   املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد  

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://gknajran.sa/ 

 info(@)gknajran.sa اإللك  وني للجهة الب يد 175221525 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

ل   عمر فئة الشدددباب ا

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي ملجال الرئيسا أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 بالبشائر

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 البشائر املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.albashair.org/ 

 info@albashair.org اإللك  وني للجهة الب يد 176330870 الهاتف

 504744044 الجوال 920008002 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 ناتبيا توجد   
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 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 باملجاردة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املجاردة املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/bralmjardh?lang=ar 

 17281223 الهاتف

0506629293 

0504615879 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد

 504615879 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 أبرز املشاريي الشبابية ت
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الشباب تزويج مشروع

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 نظر الجهةمن وجهة  -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بمحايل الخي ية الجمعية اسم الجهة

 عسي 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عسير محايل املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة عسيري  علي فعيشا بدوي 

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.albermuhail.org/ 

 1785222 الهاتف

0504693676 

0553198035 

  albermuhail@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

abhat-1400@hotmail.com 

 

 553198035 الجوال تبيانا توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    سنة 30 إلى 24 من

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الجنسين لكال  والتأهيل التدريب

 من التدريب دةم)  وعلومه اآللي الحاسب على التدريب

 ( سنة دبلوم - أشهر  ستة - أشهر  ثالثة

 التدريب مدة)  الجوا ت وبرمجة صيانة على التدريب

 ( شهر  قرابة

 من التدريب مدة)  اإلنجليزية اللغة تعلم على التدريب

 ( أشهر  ستة وح ى شهر 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من املست يدين اسر  أو د من والشابات الشباب من عدد توظيف

 الجمعية

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 والبحث التعليم مجال وال تيات الشباب مهارات تنمية في تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 رعياملجال ال  املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الجنسين لكال  والتأهيل التدريب

 من التدريب مدة)  وعلومه اآللي الحاسب على التدريب

 ( سنة دبلوم - أشهر  ستة - أشهر  ثالثة

 التدريب مدة)  الجوا ت وبرمجة صيانة على التدريب

 ( شهر  قرابة

 من التدريب مدة)  اإلنجليزية اللغة تعلم على التدريب

 ( أشهر  ستة وح ى شهر 

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 القائمة التحديات جميي ومحاربة العمل لسوق  الدخول  على وقادر  عالية ك اءة وذو  متدرب ناش  ء جيل لخلق العناصر  أهم هما والتأهيل التدريب

 لتن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء ا

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة ببارق  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بارق  املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 موي تن - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.gbareq.com/ 

 Bareq1@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد /172826148 الهاتف

 504749063 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 أبرز املش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال مالية مساعادات تقديم طريق عن الزواج على الشباب مساعدة

 والبحث التعليم مجال للجوا ت ا لك  ونية الصيانة في للشباب مقدمة تدريبية دورات

 العلم 

 (منه  عامة، تمهارا) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 اإلجتماعية والتنمية ملوزارةالع

 ا جتماعي الخي    الصندوق 
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بتبالة الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 تبالة املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

ي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املدددددوقددددد

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ber-tbalh.com/ 

 bertbalah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 0176234612 الهاتف

 0550551771 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 أبرز املش
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس اريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب ومساعدة تأهيل

 والبحث التعليم مجال النساء لتدريب للجمعية تابي( ثمرات) معهد

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم ا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس لجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بطبب الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 ورفيدة ربيعة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 ورفيدة ربيعة طيب املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ber-tbb.com/ 

 Gamiah321@gawab.com اإللك  وني للجهة الب يد 17226844 اتفاله

 503752219 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب إعانة

 مجا ت في الشباب لتاهيل التدريبية الدورات من عدد إقامة

 وإدارية ثقافية: مختل ة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي ئيساملجال الر  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بمركز  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الصبيخة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الصبيخة املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 17269073 الهاتف

 504264660 الجوال بيانات توجد ال اكسال 

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة بيعرى  الخي ية الب   جمعية سم الجهةا

 يعرى  املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/yara_soc?lang=ar 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 17269292 الهاتف

 5505449 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 ل رعياملجال ا املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب إعانة

: ا لي الحاسب مهارات على وال تيات للشباب تدريبية دورات

 البيانات وإدخال النصوص معالجة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الثانوية لطالب العامة القدرات دورات إقامة

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ل   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ا

 بيانات توجد   
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 في الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 أملي رجال محافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 أملع رجال املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

وقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي املددددد

 التواصل ا جتماعي 

 بيانات توجد ال

 /172581657 الهاتف

0500661422 

 Albear22@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 أ
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس برز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الحسنة القروض ا قتصاد  املجال الشباب قروض

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 والخدمات الب   جمعية اسم الجهة

 بخثعم ا جتماعية

 عسي  بمنطقة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 خثعم املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

    املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد 

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/berkhatham?lang=ar 

 birr@birrkhatheum.com اإللك  وني للجهة الب يد /176308609 الهاتف

 504730715 الجوال 176308663 ال اكس

ر فئة الشدددباب ال   عم

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 والخدمات الب   جمعية اسم الجهة

 بع راء ةا جتماعي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 عفراء املدينة عسير منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/berafara 

 albereafar@hotmail.com اإللك  وني للجهة ب يدال 17630570 الهاتف

 555796571 الجوال 17630570 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 الدورات من عددا تقيم: للجمعية التابعة املستقبل اكاديمية

 ٤0-10 اعمار  من للشباب الرياضية التدريبية

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 مجللب ا أساسية لبنة تكوين منها والهدف: النسائية ضياء ديوانية

 املتطوعات وتطوير  للنساء وا جتماعية واإلنسانية الخي ية

 املنتجة واألسر  واملست يديات

 ا جتماعية التنمية التنمو   املجال

 منها الغرض: باملحافظة شبابية صي ية ملتقيات وتبن  دعم

 رياضية مناشط واغلبها ي يدهم، فيما الشباب اوقات استغالل

 وثقافية

 الثقافية واللقاءات الندوات وعو  والت الثقافي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  

 بيانات توجد   
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 العلي منصور  مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية الشعيب 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الخيري  الدعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعي التواصل 

http://www.albasaer.net/Pages/sub_index.php 

 al-shoaibi28@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 126622411 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 126622411 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 أبرز امل
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس شاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 عن املحتاجين والطالبات للطلبة التعليمية للرعاية دائم برنامج

 املالي الدعم طريق

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 ال ال رعياملج املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بقرى  الخي ية الجمعية اسم الجهة

 ستارة واد 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 ستارة وادي قرى  املدينة املكرمة مكة منطقة ملنطقة اإلداريةا

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/jumeiahsetarh?lang=ar 

 Setarh1424@hotmail.com لك  وني للجهةاإل الب يد 126742936 الهاتف

 0505698473--0505684579 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء الت

 بيانات توجد   
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 بواد  الخي ية الجمعية اسم الجهة

 قديد

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 قديد وادي املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - جتماعيا - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

www.gudaid.com 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 126410892 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزاوج على الشباب مساعدة الخاصة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13جات للشباب في سن )أبرز ثالثة احتيا

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة باملروة الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 املروة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/j_almarwah?lang=ar 

 J-almarwah@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 504589267 الهاتف

 بيانات توجد ال لجوالا بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 18 إلى 13 من

 إلى 24 من, سنة 23 إلى 19

 سنة 30

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال لياما الزواج على الشباب مساعدة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين لتاهيل تدريبية دورات تقديم

 في: الشباب مهارات لتنمية التدريبية الدورات من عدد تقديم

 التخصص اختيار  كي ية وفي ا لي، والحاسب اإلنجليزية، اللغة

 وغي ها الجامعي

 والبحث التعليم جالم

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 ريي الشبابية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشا

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 باملظيلف

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 املظيلف املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 موي تن - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://mudilfber.org.sa/index.php/ar/ 

 77341187 الهاتف

 

 Ber_mf@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 5322256 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

الشدددددددددددددبدداب ال    جنس فئددة

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال ال قي ة األسر  ألبناء والتأهيل التدريب برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال الشباب يلوتاه لتدريب للجمعية تابي الشباب مركز  انشاء

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 املبادرات من عدًدا تبن  على يعمل( : مبادًرا كن) مشروع

 الشبابية التطوعية

 التطوعي العمل ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   



 

361 
 

 

 

  

 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 بالوسقة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الوسقة املدينة املكرمة كةم منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/wsqbir 

 Al-talbi@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 77424724 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات وجدت ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على الشباب مساعدة

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 اناتبي توجد   
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 بثالثاء الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الخرم

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الخرم ثالثاء املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 ا جتماعيالتواصل  

http://www.brbniaessa.com/ 

 /77322729 الهاتف

0543478063 

 Bnm1429@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 هةتهتم به الج

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزاوج على الشباب مساعدة

 الدورات من عددا يقدم للجمعية التابي والتاهيل التدريب مركز 

 ا لي والحاسب اإلنجليزية اللغة في وال تيات للشباب التدريبية

 بالنساء الخاصة باملهارات الدورات وبعض

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 ة نظر الجهةمن وجه -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بقرى  الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 حجر واد 

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 حجر وادي قرى  املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 ر العاماملدي

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://twitter.com/hajarbir1?lang=ar 

 Eissa1402@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 12885145 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

فئة الشدددباب ال   عمر 

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على يناملقبل ا جتماعي املجال املالية املساعدات طريق عن الزواج على الشباب مساعدة

 والبحث التعليم مجال القياس اختبارات على الثانوية لطالب تدريبية دورات تقديم

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   جمعية اسم الجهة

 الليث بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الليث املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 العاماملدير 

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.ber-leith.com/ 

 774232 الهاتف

0555655731 

 Ber.alleith@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

الشدددباب ال    عمر فئة

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 الجنسين كال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال ماليا الزواج على الشباب مساعدة

 والبحث التعليم مجال التحصيلية ا ختبارات مهارات على الثانوية طالب تدريب

 العلم 

 وال  بية التعليم

 بالجامعات لاللتحاق املست يدة ا سر  لطالب ال رص توفي  

 املصاريف كل او  جزء بدفي ومساعدتهم والصحية ال نية واملعاهد

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 أبرز مشا
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس ريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 الخي ية الب   يةجمع اسم الجهة

 رابغ بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 رابغ املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 تنموي  - اجتماعي - إغاثي النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املددددددوقددددددي ا لددددددكدددددد دددددد ونددددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://rabighbr.org.sa/ 

 Alber24@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 124223014 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشددددباب ال   

 تهتم به الجهة

 من, سنة 23 إلى 19 من

 سنة 30 إلى 24

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال   

 تهتم به الجهة

 فقط ذكور 

 أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الج
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس هة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال ماليا الزواج على الشباب مساعدة

 املدرسية احتياجاتهم توفي   طريق عن للطلبة، التعليمية الرعاية

 العام طول  التعليم  مستواهم ومتابعة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 مي التنسيق طريق عن املت وقين، للطلبة التعليم  ثا بتعا

 املت وقين الطلبة وترشيح املختصة الجهات

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13في سن )أبرز ثالثة احتياجات للشباب 

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 اللطيف عبد مؤسسة اسم الجهة

 املجتمي لتنمية جميل

 الخي ية

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 املجتمع تنمية النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

https://www.babrizqjameel.com 

 info@babrizqjameel.com اإللك  وني للجهة الب يد 126930000 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 126931884 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الثقافية لقاءاتوال الندوات والتوعو   الثقافي املجال والشابات للشباب وترفيهية تثقي ية: «تنوير» برنامج

 الشباب لتأهيل: الخاص القطاع مي املش  كة املعاهد برنامج

 الحرفية ا عمال على وتدريبهم

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 والبحث التعليم مجال بالتوظيف املنته  املنه  التدريب برنامج

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

  أبرز 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 عباس حسن مؤسسة اسم الجهة

 لخدمة الخي ية شربتلي

 املجتمي

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مجتمع خدمة النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.hasfound.org/ 

 بيانات توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 126642777 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 126630957 ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي ئيساملجال الر  أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 والبحث التعليم مجال البالد، خارج الطالب  من مبتعثين إرسال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 والبحث التعليم مجال الطالبات من لعدد دراسية ك الة

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 أوقاف إدارة مؤسسة اسم الجهة

 الراجحي عبدالعزيز  صالح

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة قة اإلداريةاملنط

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.rajhiawqaf.org/ar/Pages/Default.aspx 

 اناتبي توجد ال اإللك  وني للجهة الب يد 126427821 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 منوعة بب امج حاضنة بيئه انشاء(: شبابية) الشبابي الحي ناد 

 تنمية في يسهم بحيث ا جتماعي النشاط مركز  في للشباب وجاذبة

 تكون  ان على.  وقيمهم اخالقهم وتعزيز  مهاراتهم وبناء قدراتهم

 - ادائية مهمات - وحوار  رأ  حلبات - تدريبية دورات)  مثل الب امج

 العاب - استضافات

 والثقافية دبيةاأل  األندية والتوعو   الثقافي املجال

 والثانوية املتوسطة املرحلة لطالب مركز : الشبابي النشاط مركز 

 ودينية واخالقية تربوية سليمة رعاية الناشئة رعاية الى يهدف

 ا خالق من سامية م اهيم وتأسيس سليمة تربوية قيم وبناء

 ليكون  للمرحلة الالزمه املهارات وتنمية والثقة والقدرات واملعرفة

 
ً
 ولوطنة لدينه صالحا

 الثقافية املراكز  والتوعو   الثقافي املجال

 على املقبلين وال تيات للشباب دورتين تقديم الشباب إع اف

 الزواج مصاريف تحّمل على تعينهم مالية ومساعدة الزواج

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 
ً
 املجال ال رعي ال الرئيساملج أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

   بيانات توجد   

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   
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 بن سالم مؤسسة اسم الجهة

 الخي ية مح وظ

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 جدة املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 مالي دعم النشاط الرئيس للجهة بيانات توجد ال

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.sbmf.org.sa/ 

 info@sbmf.org.sa اإللك  وني للجهة الب يد 126906668 الهاتف

 بيانات توجد ال الجوال 122151558 كسال ا

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 فاألهدا تحقق ال   التعليمية والكيانات الب امج دعم

 فوق  العام،) النظامي التعليم مستويات بكافة ا س  اتيجية

 (العالي الجامعي، الثانو ،

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 وال  بية التعليم

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 املواهب واستثمار  اكتشاف إلى ويهدف: املتميز امل يي برنامج

 اإلذاعة مجال في الشابة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 املوهوبين رعاية

 املجتمي في القانون  الوعي لتعزيز  الطالب من عدد تاهيل مبادرة

 املنورة باملدينة طيبة جامعة مي بالشراكة

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 النسائية القيادات من الثاني الجيل لتاهيل جازان تاهيل برنامج

 املشاريي وادارة  والتطوير  كالتاهيل ا دوار  من عدد في

 والبحث التعليم مجال

 العلم 

 (منه  عامة، مهارات) التدريب

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13أبرز ثالثة احتياجات للشباب في سن )

 بيانات توجد   

 بية ال   تن  ها الجهةأبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبا

 بيانات توجد   



 

370 
 

 

 

 الخي ية الجمعية اسم الجهة

 الزواج على للمساعدة

 األسرية والرعاية

 الطائف بمحافظة

 أهلي   خي    قطاع نوع الجهة

 الطائف املدينة املكرمة مكة منطقة املنطقة اإلدارية

املدددددددديددددر الددددتددددندددد دددديددددددد     

 املدير العام

 الزواج على الشباب مساعدة س للجهةالنشاط الرئي بيانات توجد ال

 األسري  والتأهيل

املدددددوقدددددي ا لدددددكددددد ددددد وندددددي 

 التواصل ا جتماعي 

http://www.taifzawaj.org.sa/ 

 taifzawaj@hotmail.com اإللك  وني للجهة الب يد 127427170 الهاتف

 558009077 الجوال بيانات توجد ال ال اكس

عمر فئة الشدددباب ال   

 تهتم به الجهة

جنس فئددة الشدددددددددددددبدداب ال    بيانات توجد ال

 تهتم به الجهة

 بيانات توجد ال

 
ً
 املجال ال رعي املجال الرئيس أبرز املشاريي الشبابية تن  ها الجهة حاليا

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال والزواج ا سرية التنمية

 
ً
 املجال ال رعي الرئيساملجال  أبرز مشاريي شبابية ستقوم الجهة بتن ي ها مستقبال

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال الزواج على املقبلين تاهيل مبادرة

 فيه يستهدف ثقافي برنامج إقامة عن عبارة: العرسان ملتقيات

 الزواج على وال تيات الشباب من واملقبالت املقبلين شريحة

 الزواج على املقبلين ا جتماعي املجال

 من وجهة نظر الجهة -( 30 - 13ياجات للشباب في سن )أبرز ثالثة احت

 بيانات توجد   

 أبرز شركاء التن ي  للمشاريي الشبابية ال   تن  ها الجهة

 بيانات توجد   


