
 

 1 الخطة االستراتيجية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 
  االستراتيجيةالخطة 

 تربة ةعائل للرعاية األسرية بمحافظ لجمعية
 

 م 9190 - 9191 - 9102

 

 

 01اصدار رقم 

 

 

 

 

 

 



 

 2 الخطة االستراتيجية

 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

 

 امىقدوة : 

 بػد : امحىد منٍ وحده وامصالة وامصالم غنّ رشِل هللا و

 م 9109-9109منصٌِات امثالث امقادوة  فُذه امخطة االشتراتٔخٔة االومّ منخىػٔة

اًطالق غىل امخىػٔة حتّ تكِن امرؤٓة واضحة  تزاوٌا وعًػتىدَا غنّ بركة هللا 

 وامخطّ ثابتٍ شائنٔي هللا امتِفٔق واإلغاًة واإلخالص فْ امقِل وامػىل.

 امرؤٓة :  

 .امِصِل باألشر امتْ مٔس مُا غائل إمّ االكتفاء امذاتْ

 امرشامة :

 تقدٓه امخدوات مألشر امتْ مٔس مُا غائل وفق أفضل امىىارشات امىؤشصٔة.

  :  امقٔه

 األواًة. -0

 امػدل. -9

 امخِدة. -3

 امشفافٔة. -4

 امصرٓة. -5

 امػطاء. -6

 امشراكة.  -7

 اإلًخاز. -8



 

 3 الخطة االستراتيجية

 امٌطاق امزوٌْ:

 م  9190م حتّ ًُآة غام  9109ٓتىثل فْ امفترة امزؤٌة وي غام 

 امٌطاق امخغرافْ : 

 وحافظة تربة بىٌطقة وكة امىكروة 

  امىصتُدفِن:امػىالء 

 ْ مٔس مُا غائل وَي: تاألشر ام

 األراول -

 األٓتام  -

 امىطنقات -

 امىػنقات -

 امىُخِرات -

 زوحات وأشر امىفقِدٓي وامغائبٔي -

 شر امصخٌاءأزوحات و -

   .وتزوحات وامبٌات امػِاًس ( وغٔر94)تخاوزن شي امٔته  الئْامبٌات ام -

 

 

 

 

 

 



 

 4 الخطة االستراتيجية

  ) برًاوج وؤشصْ ( (10-)م  امبٌٔة امتحتٔة :  0-وخال

 انتحتٍةتأسٍس انبنٍة استكًبل  10-10غبٌة رقى 

ز مبنز مقر الجمعية تكملة  10-10-10هدف رقم   تجهي 

 توفي  احتياجات الجمعية األساسية المتبقية 10-10-10هدف رقم 

 استبدال مقر الجمعية المستأجر بمقر ملك للجمعية 10-10-10هدف رقم 

 انبنبء انًؤسسً  10-10غبٌة رقى 

ي وعمل و داري تطوير الهيكل ال  10-10-10هدف رقم 
 صالحيات تحديد ال وصف وظيفز

 رؤية ورسالة وقيم الجمعيةمراجعة  10-10-10هدف رقم 

 لئحة المستفيدات مراجعة 10-10-10هدف رقم 

 التطوعي  مراجعة لئحة العمل 10-10-10هدف رقم 

ز بالجمعية مراجعة لئحة ا 10-10-10هدف رقم   لعاملي 

 رواتب سلم ال مراجعة 10-10-10هدف رقم 

 ماليةال النظمةبناء  10-10-10هدف رقم 

 متطلبات برنامج الحوكمة  ءاستيفا   10-10-10هدف رقم 

  ةتحقٍق بٍئة االعًبل اإلنكتزونٍ 13-10غبٌة رقى 

 توفي  الخدمات ال  10-10-10رقم  هدف
ً
ع  -مداد –)حلول  دارية والمالية والخدمية تقنيا  (  تطبيق متجر تير

ي  10-10-10هدف رقم 
ونز يد اللكير ي  الير

ونز ونية تفاعلية داخلية وخارجية ) موقع الجمعية اللكير  (              بناء بوابة الكير

ي (  الدارية والماليةتمتت الجراءات أ 10-10-10هدف رقم 
 والخدمية         ) إلغاء التعامل الورقر

 تنًٍة انًوارد انبشزٌة 10-10غبٌة رقى 

ية )هدف(  10-10-10هدف رقم  اكة مع صندوق الموارد البشر  بناء شر

 استقطاب الكفاءة الدارية  10-10-10هدف رقم 

ز الجدد   10-10-10هدف رقم   تنفيذ برامج تهيئة الموظفي 

 بناء تنظيم مؤسسي لتعزيز البداع والبتكار وروح المبادرة لئحة الحوافز المالية والمعنوية 10-10-10هدف رقم 

ز  10-10-10هدف رقم  اكة مع جهات تدريبية ومدربي   تأسيس برامج تدريبية بالشر

 تحقيق الجودة الشاملة  10-10-10هدف رقم 

 تعزٌز ثقبفة ويحفزات انعًم انتطوعً 10-10غبٌة رقى 

 تقديم برامج توعوية بمفهوم ودور وثقافة العمل التطوعي  10-10-10هدف رقم 

ي العمل التطوعي  10-10-10هدف رقم 
ز قز  بالجمعيةتوفي  برامج دورية بالجمعية لمشاركة المتطوعي 

ز للعمل التطوعي بالجمعية 10-10-10هدف رقم   استقطاب الكفاءة الدارية والفنية والمبدعي 

ز بالجمعية 10-10-10هدف رقم   تنفيذ برامج تهيئة للمتطوعي 

ز وجوائز للعمل التطوعي     دورات تدريبية  10-10-10هدف رقم   توفي  برامج تحفي 

 بنبء ينظوية انعالقبت انعبية واإلعالو  10-10غبٌة رقى 

اكات العالمية مع الجهات الحكومية والخاصة والقنوات التلفزيونية 10-10-10هدف رقم   عقد الشر

ي المجتمع بجميع الوسائل العالمية  10-10-10هدف رقم 
 التفاعل العالمي قز

ي المناسبات ةالمشارك 10-10-10هدف رقم 
 والمعارض الدورية الوطنية والمجتمعية  والحضور قز

ز  10-10-10هدف رقم   معارض زيارات  استقبال شخصيات                   استقبال الزوار والداعمي 

 إعذاد انخطط وانتقبرٌز وانذراسبت  10-10غبٌة رقى 

اتيجية والتنفيذية التشغيلية  10-10-10هدف رقم   بناء الخطط السير

 إعداد التقارير الدورية  10-10-10هدف رقم 

انية العامة إ 10-10-10هدف رقم  ز  السنوية عداد الموازنة التقديرية والمي 

 إعداد دراسة المشاري    ع الستثمارية ومشاري    ع دعم المستفيدين  10-10-10هدف رقم 

 انجذد انًستفٍذٌن استقببل 10-10غبٌة رقى 

 تسجيل الفئات المستهدفة  10-10-10هدف رقم 

  لألش المسجلة  البحث الجتماعي القيام ب 10-10-10هدف رقم 

 اعتماد اسماء  األش المستفيدة  10-10-10هدف رقم 



 

 5 الخطة االستراتيجية

 ) برًاوج امرغآة (    (19)م امحاحات امضرورٓة منىصتفٔداتتِفٔر :  9-وخال 

 بت انًبنٍة خذيانتوفٍز  10-10غبٌة رقى 

  (الكفالت   -الستقطاع الشهري  )  الدورية المالية المساعدات 10-10-10هدف رقم 

 (الخدمات فواتي   -الزكاة )الطارئة      المالية المساعدات 10-10-10هدف رقم 

 توفٍز انخذيبت انعٍنٍة   10-10غبٌة رقى 

 (لحوم الضاحي -زكاة الفطر -رمضانية -سلة غذائية) المحتاجةإطعام األش  10-10-10هدف رقم 

  سقيا الماء 10-10-10هدف رقم 

 والزيارة أداء حج الفريضة والعمرة  10-10-10هدف رقم 

 المساكن وتأثيث انشاء وترميم 10-10-10هدف رقم 

 توفي  األجهزة الكهربائية  10-10-10هدف رقم 

 الرعاية الصحية  10-10-10هدف رقم 

 الرعاية التعليمية  10-10-10هدف رقم 

 تعقيبالخدمة  10-10-10هدف رقم 

ز المواصالت والطلبات اليومية خدمة  10-10-10هدف رقم      تأمي 

 كسوة الشتاء والعيد  01-10-10هدف رقم 

عات العينية 00-10-10رقم  هدف  إقامة المعارض الدورية للتير

 

 

      )برًاوج امتىكٔي( (13)متىكٔي امىصتفٔدات :  3-وخال 

 تحوٌم انًستفٍذات ين االحتٍبج إنى االكتفبء انذاتً واالنتبج   10-13غبٌة رقى 

 بناء مسار ات لتعليم المستفيدات مهنة منتجة   10-10-10هدف رقم 

 بالدورات التدريبيةلسوق العمل  تأهيل المستفيدات 10-10-10 هدف رقم

 مساعدة المستفيدات عىل إكمال تعليمهن   10-10-10هدف رقم 
 انذعى االقتصبدي نهًستفٍذات   10-13غبٌة رقى 

 الستشارات القتصادية  10-10-10هدف رقم 

ي إنشاء مشاري    ع  10-10-10هدف رقم 
 انتاجيةمساعدة  المستفيدات قز

 التوعية بالجهات الممولة والداعمة للمشاري    ع النتاجية  10-10-10هدف رقم 

ي تسويق مشاري    ع ومنتجات المستفيدات  10-10-10هدف رقم 
 بناء منظومة تكاملية قز

 تقديم قروض ميشة للمستفيدات للبدء بمشاري    ع انتاجية  10-10-10هدف رقم 

ي  10-10-10هدف رقم 
 التوعية بكيفية حصول المستفيدات عىل فرصة عمل وظيفز

اكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف المستفيدات  10-10-10هدف رقم   عقد الشر

 



 

 6 الخطة االستراتيجية

 ) برًاوج امِغْ ( ( 14)م  واإلرشاد تِغٔةام:  4-وخال 

 أسزٌة   إرشبدٌة توعوٌة تقذٌى بزايج 10-10غبٌة رقى 

 تنفيذ برامج ومنتجات لإلرشاد األشي  10-10-10هدف رقم 

  األشية والصالح  تقديم الستشارات 10-10-10هدف رقم 

 التوعية القانونية بحقوق وواجبات األرامل واأليتام والمطلقات وأش السجناء 10-10-10هدف رقم 

 10-10-10هدف رقم 
مركز  نادي  )  اجتماعية ثقافية ترفيهية للمستفيداتلقاءات دورية تنظيم 

ي 
 (ترفيهي  اسعدنز

مل والحد من الطالق  10-10-10هدف رقم   توعية المجتمع بأسباب الير

 انتوعٍة ببنخذيبت انًقذية نهًستفٍذات  10-10غبٌة رقى 

ية والخاصة . تعريف المستفيدات ب 10-10-10هدف رقم   الجهات الداعمة الحكومية والخي 

 مجتمعية ألفضل األفكار والمساهمات لخدمة المستفيداتإقرار جائزة  10-10-10هدف رقم 

 

 

  )برًاوج االشتداوة امىامٔة (  (15امىِارد  امىامٔة  )متٌىٔة :  5-وخال 

 تنًٍة يصبدر انذخم  10-10غبٌة رقى 

 انشاء مشاري    ع استثمارية  10-10-10هدف رقم 

ي عضوية الجمعية العمومية  10-10-10هدف رقم 
اكات قز  تفعيل الشير

 10-10-10هدف رقم 
ز والرعاة وتعاون مستمر بناء عالقات وثيقة  مع المؤسسات المانحة والداعمي 

كاء ي لدعم الجمعية   والشر  من القطاع العام والخاص والخي 

 ( الكود –الستقطاع   - الزكاة )   منتجات لستقطاب الدعم العام بناء  10-10-10هدف رقم 

 تعزٌز االستذاية انًبنٍة  10-10غبٌة رقى 

                                            مستمرة لدعم الجمعية  تسويقيةتنظيم حملة  10-10-10هدف رقم 
اكة مع البوابة منسق اعالمي منسقه اعالمية 

 عقد شر

 10-10-10هدف رقم 
ز وكبار دورية  معارضسنوي و عقد ملتفر  ف الرعاة والمانحي  عىل شر
ي الشخصيات   لدعم الجمعية  والقطاع الحكومي والخاص والخي 

 10-10-10هدف رقم 
اكات  عقد  اتيجيةالشر ية الحكومية والخاصة مع الجهات السير  والخي 

  والمؤسسات المانحة والراعية 
ً
 ومعنويا

ً
 وإداريا

ً
 لدعم الجمعية ماليا

ً
 وإعالميا

 

 

 

 



 

 7 الخطة االستراتيجية

اتيجية ات السير  المؤشر

 برنامج مؤسسي  (0-)م : البنية التحتية  10-ال مج

 

 استكمال تأسيس البنية التحتية :  10-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

جهزة توفي  المكاتب واأل  10-10-10
ز قاعة الحاسوبية و  تجهي 

   بمقر الجمعية التدريب

 مجلس الدارة  011 011 011 %

 مجلس الدارة 0 0 0 عدد توفي  سيارات  10-10-10

  0 - - عدد إنشاء مقر ملك للجمعية  10-10-10

 

 : البناء المؤسسي  10-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

تطوير الهيكل الداري  10-10-10
ظائف وتوصيف للو 

 وتحديد للصالحيات

 الشؤون الدارية  011 011 011 %

مراجعة الرؤية والرسالة  10-10-10
 وقيم الجمعية

 الشؤون الدارية  0 - - عدد

 الشؤون الدارية 0 - - عدد تجديد لئحة المستفيدين 10-10-10

تجديد لئحة العمل  10-10-10
 التطوعي بالجمعية

 الشؤون الدارية 0 - - عدد

ز  10-10-10  الشؤون الدارية 0 - - عدد تجديد لئحة العاملي 

 الشؤون الدارية 0 - - عدد تجديد سلم الرواتب 10-10-10

 الشؤون المالية  011 011 011 % بناء لوائح مالية 10-10-10

اقرار أنظمة وسياسات  10-10-10
 الحوكمة

 مجلس الدارة  011 011 011 %

 

 

 

 

 



 

 8 الخطة االستراتيجية

ونية 10-10غاية   : تحقيق بيئة األعمال اللكير

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

 الشؤون الدارية  01 01 01 عدد الخدمات التقنية  10-10-10

ي  10-10-10
ونز  الشؤون الدارية  011 011 011 % بناء موقع الكير

ي تم  10-10-10
 الشؤون الدارية 01 01 01 عدد تمتتها أالجراءات النر

 

ية:  10-10غاية    تنمية الموارد البشر

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

اكة مع  صندوق  10-10-10 عقد شر
 هدف

  - - 0 عدد

من تم استقطابهم  10-10-10
 للتوظيف

  5 5 0 عدد

ز  10-10-10 برامج تهيئة الموظفي 
 الجدد 

  4 3 0 عدد

تأسيس لئحة لدعم  10-10-10
البداع والبتكار 
 والمبادرات 

  1 - - عدد

امج التدريبية 10-10-10   10 10 01 عدد الير

الحصول عىل شهادة  10-10-10
 الجودة

% 01 60 100  

 

 : تعزيز ثقافة ومحفزات العمل التطوعي  10-10غاية 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

ي ثقافة  10-10-10
برامج التوعية قز

 العمل التطوعي  
 إدارة العمل التطوعي  01 7 0 عدد

امج السنوية للمشاركة  10-10-10 الير
ي العمل التطوعي 

 قز
 إدارة العمل التطوعي  01 01 01 عدد 

  01 01 01 عدد من تم استقطابهم للتطوع 10-10-10

ز  10-10-10 برامج تهيئة المتطوعي 
 الجدد

  4 0 0 عدد

ز والجوائز  10-10-10 برامج التحفي 
ز   للمتطوعي 

 إدارة العمل التطوعي  01 01 01 عدد

 



 

 9 الخطة االستراتيجية

 : بناء منظومة العالقات العامة والعالم 10-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

اكات العالمية  10-10-10 الشر
 الموقعة

  01 01 01 عدد

ي وسائل العالم  10-10-10
الظهور قز

المرئية والتواصل 
 الجتماعي 

  11 41 01 عدد

ي المناسبات 10-10-10
 المشاركات قز
  والمعارض  والفعاليات

  01 01 01 عدد

  11 41 001 عدد  الزائرين 10-10-10

 

 : إعداد الخطط والتقارير والدراسات  10-10غاية 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

اتيجيةالخطط  10-10-10   = = 0 عدد السير

  0 0 0 عدد  ةالخطط التنفيذي 10-10-10

  0 0 0 عدد التقارير الدورية  10-10-10

  0 0 0 عدد دراسة الموازنة التقديرية  10-10-10

  01 00 01 عدد دراسات مشاري    ع الدعم  10-10-10

دراسات المشاري    ع  10-10-10
 الستثمارية

  01 1 0 عدد

 

 استقبال المستفيدين الجدد :10-10غاية 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

ز  10-10-10   111 111 0011 عدد المسجلي 

  111 111 0011 عدد األش المشمولة بالبحث 10-10-10

  011 011 0111 عدد األش المعتمدة 10-10-10

 

 

 

 



 

 10 الخطة االستراتيجية

ورية للمستفيدات : توفي  10-مجال    الحاجات الضز

 : توفي  الخدمات المالية  10-10رقم غاية 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

 إدارة  911 711 011 عدد عدد األش المكفولة زيادة  10-10-10

 اتالمستفيدعدد زيادة  10-10-10
 المساعدات الطارئة من 

  111 411 011 عدد 

 

  الخدمات العينية : توفي   0-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

األش المستفيدة من  10-10-10
 الطعام

  1200 900 011 عدد

األش المستفيدة من  10-10-10
وع سقيا   الماءمشر

  800 600 001 عدد

األش المستفيدة من  10-10-10
وع حج الفريضة  مشر

 والعمرة

  400 300 011 عدد

األش المستفيدة من  10-10-10
وع انشاء  وترميم مشر
 المساكن

  70 60 01 عدد

األش المستفيدة من  10-10-10
وع الجهزة الكهربائية  مشر

 واألثاث

  70 50 01 عدد

المستفيدة من األش  10-10-10
وع الرعاية الصحية  مشر

  60 40 01 عدد

لمستفيدة من األش ا 10-10-10
وع الرعاية التعليمية  مشر

  200 150 011 عدد

األش المستفيدة من  10-10-10
وع خدمة التعقيب  مشر

  30 20 01 عدد

األش المستفيدة من  10-10-10
ز  وع خدمة تامي  مشر

والطلبات  المواصالت
 اليومية

  50 40 01 عدد

األش المستفيدة من   10-10-101
ي الشتاء والعيد

 كسونر
  90 70 01 عدد

عات العينية  10-10-00   5 3 0 عدد معارض التير

 

 



 

 11 الخطة االستراتيجية

ز المستفيدات )م 0-مجال  (10: تمكي  ز      ( )برنامج التمكي 

 

ي والنتاج :  10-10غاية رقم 
  تحويل المستفيدات من الحتياج إىل الكتفاء الذانر

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

المستفيدات الممكنة  10-10-10
 بمهن منتجة  

  011 01 01 عدد

 المؤهلة المستفيدات 10-10-10
لسوق العمل بالدورات 

 التدريبية

  011 01 01 عدد

 المكمالت المستفيدات 10-10-10
 لتعليمهن

  11 41 01 عدد

 

 

 : الدعم القتصادي للمستفيدات  10-10غاية 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

تقديم لقاءات  10-10-10
 الستشارات القتصادية 

  01 1 0 عدد

ي إنشاء  10-10-10
المستفيدات قز

 مشاري    ع انتاجية 
  011 41 01 عدد

توعية بجهات لالقاءات  10-10-10
 التمويل 

  1 4 0 عدد

رض المقامة لتسويق االمع 10-10-10
 منتجات المستفيدات  

  01 7 0 عدد

المستفيدات من برامج  10-10-10
 القروض 

  01 01 0 عدد

لتوعية بكيفية لقاءات ا 10-10-10
 عمل  فرصة الحصول عىل 

  1 4 0 عدد

اكات لتوظيف  عقد  10-10-10 الشر
 المستفيدات 

  01 01 00 عدد

 

 

 

 



 

 12 الخطة االستراتيجية

  ( برنامج الوعي 0عية والرشاد )مالتو  : 0-مجال 

 

    ية توعوية أشيةرشادبرامج إ: تقديم  10-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

امج واأل  10-10-10 نشطة لتقديم الير
 الرشاد األشي 

  01 01 00 عدد

 جلسات الستشارات 10-10-10
  األشية والصالح 

  011 011 011 عدد

  7 1 0 عدد لقاءات التوعية القانونية  10-10-0

لقاءات النشطة الثقافية  10-10-10
فيهية   الير

  04 01 01 عدد

لقاءات التوعية  10-10-10
مل  المجتمعية بأسباب الير

 والطالق 

  7 1 0 عدد

 

 

  : التوعية بالخدمات المقدمة للمستفيدات 10-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

لقاءات التعريف بالجهات  10-10-10
 الداعمة للمستفيدات

  7 1 0 عدد

الجوائز ألفضل الفكار  10-10-10
والمساهمات لخدمة 

 المستفيدات  

  7 1 0 عدد

   

 

 

 

 

 

 



 

 13 الخطة االستراتيجية

  () برنامج الستدامة المالية ( 0الموارد المالية )متنمية :  0 –مجال 

 

  : تنمية مصادر الدخل 0-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

  01 1 0 عدد المشاري    ع الستثمارية  10-10-10

اكات العضاء  10-10-10   01 01 00 عدد اشير

10-10-10 

 

وثائق التعاون لدعم 

الجمعية من كافة فئات 

 قطاعات المجتمع 

  01 01 01 عدد

لستقطاب   تمنتجاال 10-10-10

 دعم العام ال

  01 01 00 عدد

  

 : تعزيز الستدامة المالية  10-10غاية رقم 

 
 رمز الهدف

 
 مؤشر النجاز

 
 الوحدة

 
 المستهدفات

 
 مسؤول التنفيذ

0100 0101 0100 

الحمالت العالمية لدعم  10-10-10

 الجمعية 

  71 11 01 عدد

الملتقيات والمعارض  10-10-10

 الدورية لدعم الجمعية 

  9 7 0 عدد

اتيجي 10-10-10 اكات السير   01 01 01 عدد  ةالشر

 


