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1

عن امللتقى
هو لقاء افتراضي يعقد ملدة يوم واحد بهدف طرح مواضيع حيوية يف مجال
التعاقب الوظيفي وبناء الصف الثاني من خالل التمكين واالستقطاب
للكفاءات الفاعلة يف الجهات غير الربحية ويتم فيه مناقشة بعض املحاور
الرئيسة يف املوضوع عبر استضافة أساتذة متخصصين ومهتمين للخروج
بتوجيهات إيجابية نحو العناية والتأهيل للصف الثاني وكذلك الخروج بتوصيات
ومبادرات عملية يكون لها بالغ األثر ىلع القطاع غير الربحي والعاملين فيه
واملتطوعين
املسوغات:
حاجة القيادات يف الجهات لتبني وتمكين الصف الثاني
حاجة القيادات لنماذج العمل واملمارسات العملية
معالجة املمارسات الخاطئة يف بناء وتمكين الصف الثاني
الهدف العام:
تعزيز ممارسات بناء وتمكين الصف الثاني يف الجهات غير الربحية
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فلسفة شعار ملتقى بناء الصف
الثاني

تم أستخدام رمز شخص (جسم)
حيث ان الشخص هو وحدة بناء املجتمع وهو الوحدة
األساسية لبنائه وإكتماله

عمل شخصان إضافيان (خلف الشخص الرئيسي)
الشخص باملنتصف  :يرمز للقيادة ويمثل القائدين للصف الثاني
الشخصان األخران  :اثنان يرمزان لرقم  2نسبة لكلمة (الصف الثاني)
ويعتبران أصغر من الشخص الرئيسي ألنهم يمثالن املتدربين
أو الناس األقل خبرة والذين يمثلون قادة املستقبل للصف الثاني
تعبئة الشخصيات باأللوان األخضر والبرتقالي واألزرق للتناسب
مع شعار الجمعية الراعية جمعية تطوير
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▪

األخضر يرمز للنشاط والثقة واإليجابية

▪

البرتقالي يشعر باألمان والطاقة ويساعد ىلع التعبير

▪

األزرق يخلق شعور من الثقة والسالم والتنظيم

محاور امللتقى
الجلسة األولى:
• مفهوم الصف الثاني األهمية و الواقع
• تجربة الصف الثاني ()١
• خطوات عملية يف بناء الصف الثاني
الجلسة الثانية:
• استراتيجيات يف بناء الصف الثاني
• تجربة الصف الثاني ()٢
• صعوبات وتحديات يف بناء الصف الثاني
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تدشين امللتقى

املهندس فهد بن عبدالله العجاجي رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير
يدشن ملتقى بناء الصف الثاني للقطاع غير الربحي
استفتح أ .فهد العجاجي
رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير
حديثه بالبسملة والصالة ىلع سيدنا ونبينا محمد عليه الصالة والسالم
وتحية االسالم
وبعد ذلك افتتح حديثه بالترحيب باملسجلين والحضور
وذكر اهتمام الجمعية بإعداد مثل هذه امللتقيات لتطوير القطاع دائمًا
ونوه عن مدى أهمية بناء وإعداد الصف الثاني للمحافظة ىلع األعمال
واستدامتها.
ويف نهاية حديثه قدم سعادة الرئيس شكر للمشاركين والحضور وأخص
بالشكر لفريق العمل وملؤسسة رُبان إلدارتها وتنفيذها ومتابعتها للملتقى.
واختتم حديثه سعادة الرئيس بإعادة الترحيب و سائالً املولى عز وجل بدوام
النجاح والتوفيق للمشاركين والحضور.
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جدول امللتقى واملتحدثين
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التوصيات
.1

أهمية العناية بصناعة القيادات ىلع مستوى الصف األول والثاني ودور املورد البشري يف تحقيق
األثر ىلع مستوى القطاع وىلع مستوى املنظمة و مستفيديها وتحقيق أهدافها.

 .2املنح يف بناء القيادات الشابة وقيادات الصف الثاني من أعظم مجاالت املنح الخيري الذي يحقق
األجر العظيم واألثر املستدام يف القطاع الخيري.
 .3ضرورة تبني الجهات الخيرية ملفهوم ومنهج إعداد قيادات الصف الثاني وتعزيز التأهيل والصناعة
والتمكين.
 .4االستفادة من التجارب الناجحة يف القطاع الخيري والقطاعات األخرى املحلي منها والعاملي يثري
امليدان الخيري بالخبرات والتطبيقات املؤثرة والناجحة.
 .5بناء منهجية واضحة إلعداد قيادات الصف الثاني والعمل ىلع تطبيقها بشكل مستمر.
 .6بناء مبادرات تعني باستقطاب القيادات وصناعة القيادات الشابة واملميزة لتحقيق األثر يف القطاع
الخيري
 .7تحليل ورسم املسار الوظيفي للعاملين يف الجهات الخيرية وبما يخدم تفعيل منهجية وممارسات
إعداد قيادات الصف الثاني.
 .8إجراء القياسات وبناء املؤشرات التي تعكس تقدم الجهة الخيرية يف ممارسة إعداد قيادات الصف
الثاني
 .9تأهيل الصف الثاني عملية متسلسلة ،تتضمن أساسًا املعايشة والثقة ومنح الصالحيات ،والتدريب
أحد األدوات املهمة ولكنه متوسط التأثير
 .10السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي واملعاصر مليئ بالنماذج والتطبيقات الرائدة يف صناعة القيادات
وبناء الصف الثاني
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إحصائيات الحضور يف امللتقى
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إحصائيات التفاعل ىلع مواقع التواصل االجتماعي
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تحليالت هاشتاق امللتقى بالتفصيل
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نتائج تقييم امللتقى
التقييم العام للملتقى :

تقييم امللقيين :

تقييم محتوى امللتقى :

تقييم التنسيق وإدارة امللتقى :
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بعض الجمعيات الخيرية املشاركة بالحضور
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شكر لشركاء النجاح
نقدم كل الشكر واالمتنان ملؤسسة الجميح الخيرية التي تهتم يف العمل الخيري وتنمية املجتمع
لكونها الشريك املالي و الداعم مللتقى بناء الصف الثاني
ممتنين لدعمهم الدائم واسهامهم لتحقيق أهداف جمعية تطوير

كما نخص بالشكر شبكة املجد الشريك اإلعالمي املساهم يف نقل و نشر امللتقى

مداخلة د.صالح العامر ىلع برنامج اخباركم
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فريق عمل امللتقى
فريق جمعية تطوير:
مدير امللتقى:

أ .سلمان بن إبراهيم العبيدان

املسؤول املالي:

أ .عبدالرحمن بن محمد الدوسري

مسؤولين التسويق :

م .وائل بن حمود املنصر
أ .مريم بنت عبدالله الشائع

املشرف ىلع امللتقى :

أ .علي بن عبدالله النغيمشي

فريق مؤسسة رُبان:
مدير املشروع و مدير الحوار :

أ.حامد بن حنيف العتيبي

عضو إدارة املشاريع يف مؤسسة رُبان

املستشار العلمي للملتقى:

أ.عبداملجيد بن أحمد رضوان

الرئيس التنفيذي ملؤسسة رُبان

مشرف املشروع:

أ.ساره بنت عبدالحميد النويشر

املدير التنفيذي ملؤسسة رُبان

فريق اإلدارة التنفيذية للملتقى:
مشرف اإلعالم و التسويق:

أ.هياء بنت ابراهيم البديع

فريق التسويق االلكتروني

أ .الجوهرة بنت عواض العتيبي

أخصائية التسويق والعالقات العامة
ملؤسسة رُبان

واإلنتاج اإلبداعي:

أ .اسماء بنت احمد العتيبي
أ .عبدالله بن محمد الكثيري

الشؤون اإلدارية والقانونية للملتقى:

أ.مرام بنت عبدالحميد بن محمد

الدعم الفني والتقني للملتقى:

أ.عبدالهادي بن عياد العتيبي

مترجم لغة اإلشارة:

أ .عبدالله بن سليمان املسند
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ماذا قالوا عن امللتقى
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روابط امللتقى

16

