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5 شركة تطوير للخدمات التعليمية ... نساهم في تعظيم مشاركتنا في التنمية المستدامة

برامج وأنشطة المسؤولية االجتماعية 

وصف البرنامجالبرنامج / النشاطالمجالم

الجهة / 

األطراف 

المستفيدة

الشواهدالحالةالمسئولية

التعليم1
مصحف عني 

التعلييم
تطبيق إلكرتوين مجاين يهدف إىل دعم تعلم القرآن الكريم 

وتدبر آياته وتفسريه.

  املجتمع عامة
 والطالب

خاصة

 املحتوى واحللول
اإللكرتوني�ة

 تم
التنفيذ

هدية املعرفةالتعليم2
 )offline( أكرث من 7 آالف محتوى رقيم تفاعلي مجاين

مصنفة حسب املرحلة والصف واملقرر؛ وزعت على 
طالب احلد اجلنويب.

 طالب
 وطالبات

 مدارس احلد
اجلنويب

 املحتوى واحللول
اإللكرتوني�ة

 تم
التنفيذ

"مبادرة "العلم يمانالتعليم3
 برنامج تعلييم إلكرتوين شامل خلدمة التعليم ومنسوبي�ه

.يف اليمن بالشراكة مع مركز امللك سلمان لإلغاثة

 منسوبو
 التعليم يف
 جمهورية

 اليمن

 املحتوى واحللول
اإللكرتوني�ة

 تم
التنفيذ

"عني إنماء"تدريب4
 بوابة إلكرتوني�ة تقدم سلسلة من حلقات النقاش

.اإللكرتوني�ة املجاني�ة بواسطة القاعات االفرتاضية
 جميع

التربويني
مستمرةالتطوير املهين

تدريب5
 تدريب الكوادر

 البشرية وتأهيلهم
لسوق العمل

 إتاحة الفرصة لتأهيل الطالب والطالبات اخلريجني
 يف اجلامعات لسوق العمل بت�دريبهم تدريب�ًا مكثفًا وفق

خطة عملية بالتعاون مع اجلامعات

 اخلريجني يف
اجلامعات

التطوير املهين
 تم

التنفيذ

6
 تربي�ة

خاصة

 إيصال الكتب
 لذوي االحتي�اجات

اخلاصة

 اتفاقية بالشركة مع مؤسسة الربيد السعودي إليصال
 الكتب الدراسية للطالب ذوي االحتي�اجات اخلاصة إىل

.منازلهم

 طالب
 وطالبات

 االحتي�اجات
اخلاصة

تطوير الرتبي�ة اخلاصة
 تم

التنفيذ

التعليم7
 مسلسل "فواز

"ونورة
 سلسلة حلقات كرتوني�ة جاذبة وشيقة لتعزيز القيم

.التربوية لدى الطالب على مختلف أعمارهم
 الطالب

والطالبات
 املحتوى واحللول

اإللكرتوني�ة
 تم

التنفيذ

التعليم8
 بوابة إسهامات

العلماء املسلمني

 بوابة إلكرتوني�ة تعليمية، قامت على 50 إسهامًا لعلماء
 مسلمني، وُبين عليها الكثري من االخرتاعات العلمية، تم

ربطها باملقررات الدراسية
املجتمع

 املحتوى واحللول
اإللكرتوني�ة

 تم
التنفيذ

التعليم9
 دعم العملية

 التعليمية يف احلد
اجلنويب

 دروس مسجلة وشروحات قصرية يف كافة املقررات
 الدراسية وجلميع املراحل تبث للطالب مباشرة بالتعاون

."مع قنوات "عني

 طالب
 وطالبات

 مدارس احلد
اجلنويب

 املحتوى واحللول
اإللكرتوني�ة

 تم
التنفيذ

توعوي10

 امللتقى اإللكرتوين
 األول لتهيئ�ة الطفل

 لأليام األوىل يف
املدرسة

 برنامج يتكون من 5 جلسات إلكرتوني�ة عن بعد مع خنبة
 من التربويني واملتخصصني يف مجال التهيئ�ة النفسية

والتربوية والصحية لألطفال يف أيام املدرسة األوىل

 كافة الطالب
والطالبات

 املحتوى واحللول
اإللكرتوني�ة

 تم
التنفيذ

وصف البرنامجالبرنامج / النشاطالمجالم

الجهة / 

األطراف 

المستفيدة

الشواهدالحالةالمسئولية
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قّوة التطّوعتطوعي11
 تأصيل ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املرحلة

 املتوسطة والثانوية من خالل برامج وفعاليات تطوعية
تليب احتي�اجات املجتمع بكل فئاته يف املجاالت املتنوعة

 الطالب
والطالبات

األنشطة الطالبي�ة
 تم

التنفيذ

 فيلم قصري
 عما تم
إجنازه

امليش حلياة أفضلصحة12
  فعالية بالشراكة مع االحتاد السعودي شارك فيها أكرث

 االنتظام واالستمرار يف   من 300  شخص تستهدف
       رياضة امليش

 كافة شراحئ
 املجتمع

األنشطة الطالبي�ة
 تم

التنفيذ

"حملة "أتعلمتوعوي13
 حملة إعالمية وطني�ة تهدف إىل التوعية بأهمية مشاركة
 اجلميع يف تطوير العملية التعليمية، باستخدام مختلف

الوسائل اإلعالمية

 كافة شراحئ
املجتمع

العالقات العامة
 تم

التنفيذ

 إعالنات
 مرئي�ة

 ومسموعة
ومقروءة

"معرض "ضياءتربي�ة خاصة14
 رعاية املعرض السعودي الدويل الرابع ملستلزمات ذوي اإلعاقة )

ضياء (  2018م

 طالب
 وطالبات

 االحتي�اجات
اخلاصة

تم التنفيذتطوير الرتبي�ة اخلاصة

توعوي17

 حملة األمري سلطان
 بن عبد العزيز

 للتوعية باضطرابات
التوحد

 حملة توعوية للتوعية باضطرابات التوحد بالشراكة مع
اجلمعية السعودية اخلريية للتوحد واملجتمع

 كافة شراحئ
املجتمع

الرتبي�ة اخلاصة
 تم

التنفيذ

وصف البرنامجالبرنامج / النشاطالمجالم

الجهة / 

األطراف 

المستفيدة

الشواهدالحالةالمسئولية
وصف البرنامجالبرنامج / النشاطالمجالم

الجهة / 

األطراف 

المستفيدة

الشواهدالحالةالمسئولية

"مبادرة "إيث�ارتوعوي18
 املساهمة يف تنفيذ مبادرة مركز األعمال التطوعية

الطالبي�ة "إيث�ار" خلدمة زوار املسجد النبوي طوال العام
 زوار املسجد

احلرام
 األنشطة الطالبي�ة

واملجتمع
 مستمر
التنفيذ

19
 تربي�ة

خاصة
 املؤتمر الدويل

لإلعاقة 2018م

 رعاية املؤتمر الدويل لإلعاقة 2018م يهدف للتعريف
 حبقوق ذوي االحتي�اجات اخلاصة وإشراكهم يف تنمية

املجتمع

 كافة شراحئ
املجتمع

تربي�ة خاصة
 تم

التنفيذ

تعليم20
 ورش عمل بن�اء

 اخلطة الدراسية يف
احلد اجلنويب

 ورش عمل لبن�اء خطة الدراسة يف مناطق احلد اجلنويب
 ومواجهة الظروف اليت تعيشها وضمان استمرار العملية

التعليمية

 إدارات تعليم
احلد اجلنويب

تطوير األعمال
 تم

التنفيذ

21
 تربي�ة

 خاصة
"معرض "داون

 معرض اليوم العاليم ملتالزمة داون يهدف للتعريف
 بذوي متالزمة داون والتعريف حبقوقهم وإشراكهم يف

تنمية املجتمع

 ذوي متالزمة
داون

تربي�ة خاصة
 تم

التنفيذ

"مازن وثعلوب"تعليم22
 سلسلة حلقات كرتوني�ة جاذبة تستهدف األطفال

لتصحيح األخطاء اللغوية الشائعة
 الطالب

والطالبات
اللغة العربي�ة

 تم
التنفيذ
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