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مشروع تمهين



2

 بعد نجاح تمهين في مرحلته األولى والذي سعينا فيه إلى تقديم أنموذج تكاملي مسؤول
 مكون من العديد من الجهات المعنية لخدمة القطاع الثالث، ُسعدنا بتجديد العهد وإطالق
 المشروع للمرحلة الثانية.  حيث أنه ومنذ أن تم تدشين مجلس المسؤولية االجتماعية ونحن
 نسير على خطى ثابتة لتحقيق الريادة والتكامل في المسؤولية االجتماعية لمجتمع المنطقة
المبادرات لتبني  والخيرية  والخاصة  العامة  القطاعات  مشاركة  إلى  تهدف  والتي   الشرقية 
رؤية وتحقيق  المنطقة  في  المستدامة  التنمية  على  تنعكس  التي  االجتماعية   والنشاطات 

 المملكة 2030

 رئيسة مجلس األمناء
 صاحبة السمو األميرة عبير بنت فيصل آل سعود

كلمة رئيسة مجلس األمناء
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عن المشروع
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الجهات المستفيدة
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لماذا التطوير المهني؟
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سير عمل المشروع
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جدول الدورات
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جدول الدورات
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استبيان المتدربين
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 أشكر جهود مجلس المنطقة الشرقية في تنظيم هذا
 البرنامج المميز المدربة ملمة ورائعة والمكان جدا مناسب

لكم منا جزيل الشكر. ـ

متدربة من جمعية وهج النسائية الخيرية

 ندم� نبحث عن كلمات شكر وتقدير لآلخرين، فإّن أجمل
 عبارات الشكر والتقدير ال بّد أن تسبق حروفنا وتنهي

 .سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا لّكن

رة النسائية الخيرية بحفر الباطن  متدربة من جمعية دُ

 دورة رائعة جدا، وروح المدربة كانت جميلة في االلقاء
وا§نشطة التفاعلية. ا

  متدربة من جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

 أشكر مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية
 االجتماعية على تنظيم هذه اللقاءات والبرامج الهادفة

ونأمل استمرار مسيرة العطاء لجميع القطاعات. ـ

 متدربة من جمعيةايفاء لرعاية ذوي االعاقة

 الدورة جميييلة جد¯ ومعلومات مثرية ومهمة للجميع ،،
 المدربة اللهم بارك متمكنة، ا° يجزاكم خير على البرنامج

 .بشكل كامل وحرصكم لتطوير العاملين في الجهات
ـ

متدربة من جمعيةأفق لتنمية وتأهيل الفتيات

 جزيل الشكر لماقدمتوه من عمل ومجهود كبير في
 تقديم الدورة التي استمتعنا واستفدنا منها بشكل

 .كبير. عمل أكثر من رائع يعطيكم العافية
ا

 متدربة من جمعية العطاء بالقطيف

 أكثر مكان مناسب ²قامة برنامج تدريبي، وجدنا مقومات
عالية للجذب واالستفادة والتطور. ا

 متدرب من وزارة التعليم - تعليم المنطقة الشرقية

 أشكر لكم هذه الجهود القيمة ولجعل الفائدة تعم
 وتشمل أكبر عدد نأمل إشراك متدربين عن بعد ببرامج
 االجتماعات من مختلف مناطق المملكة..برامج ومبادرات

 نوعية ومنتقاة باحترافية نفع ا° بكم  العباد والبالد
ودمتم منار وطني نفخر به. ـ

متدربة من جمعية فتاة الخليج النسائية بالخبر

من آراء المتدربين
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المشروع في أرقام
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استبيان الشركاء
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صور المشروع
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صور المشروع




