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...الرؤية والرسالة

رؤيتنا
وبناء قواعد أن نكون المنظمة الغير ربحية الرائدة إقليميًا ومحليًا في صناعة المعلومة عبر تنفيذ األبحاث العلمية“

"البيانات البحثية

رسالتنا 
"اإلتقان في صناعة المعلومة ألجل الوطن"

قيمنا 
اإلتقان، الشفافية، المسؤولية ، العطاء ، االبداع 



أهدافنا

توعية المجتمع بأهمية المشاركة في األبحاث الصحية

بناء قواعد البيانات البحثية

للقطاع العام ()تنفيذ األبحاث العلمية ومجمعات التفكير 
والخاص 

تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال البحث العلمي



الخطة اإلستراتيجية
محاور4تنقسم الخطة اإلستراتيجية إلى 

توعية المجتمع

بناء قواعد 
يةالبيانات البحث

تنفيذ األبحاث 
العلمية

تطوير القدرات البشرية



الخطة اإلستراتيجية

توعية المجتمع

2019

مناطق3فعاليات توعوية في 6

آالف متابع على تويتر10

رمليون مشاهدة على تويت3

نيمليون زيارة للموقع اإللكترو

مناطق6فعاليات توعوية في 8

آالف متابع على تويتر15

رمليون مشاهدة على تويت4

يمليون زيارة للموقع اإللكترون2

2020

مناطق10فعاليات توعوية في 10

آالف متابع على تويتر25

رمليون مشاهدة على تويت5

يمليون زيارة للموقع اإللكترون3

2021



الخطة اإلستراتيجية

توعية المجتمع
تسعى شارك لتطبيق نموذج مشاركة أفراد المجتمع في 

:األبحاث والوصول إلى

تطبيق المستوى الثالث2019

تطبيق المستوى الرابع2020

تطبيق المستوى الخامس2021

شاركة تهدف شارك لمساعدة المراكز البحثية لتطبيق نموذج م
.أفراد المجتمع في األبحاث

مركز بحثي واحد2019

مركزين بحثية2020

أربع مراكز بحثية2021



الخطة اإلستراتيجية

بناء قواعد البيانات البحثية

2019

ألف مشارك في قاعدة 50
بيانات المشاركة في األبحاث

متطوع في نظام 4000
شارك التطوعي

خبير في قاعدة بيانات200
الخبراء والمستشارين

تطوير نظام رصد صحي واحد

20202021

ألف مشارك في قاعدة 100
بيانات المشاركة في األبحاث

متطوع في نظام 7000
شارك التطوعي

خبير في قاعدة بيانات500
الخبراء والمستشارين

تطوير نظام رصد صحي واحد

ألف مشارك في قاعدة 150
بيانات المشاركة في األبحاث

متطوع في نظام 10000
شارك التطوعي

ات خبير في قاعدة بيان1000
الخبراء والمستشارين

تطوير نظام رصد صحي واحد



الخطة اإلستراتيجية

تنفيذ األبحاث العلمية

2019

مسوحات وطنية4تنفيذ 

20202021

أنظمة رصد بشكل نصف3تنفيذ 
سنوي

قياس نمولوغارثمياتتطوير 
ويالمجتمع وتحسينها بشكل سن

تطوير أنظمة التحقق من جودة 
البيانات وربطها

مسوحات وطنية5تنفيذ 

أنظمة رصد بشكل نصف4تنفيذ 
سنوي

قياس نمولوغارثمياتتطوير 
ويالمجتمع وتحسينها بشكل سن

تطوير أنظمة التحقق من جودة 
البيانات وربطها

مسوحات وطنية6تنفيذ 

أنظمة رصد بشكل نصف5تنفيذ 
سنوي

قياس نمولوغارثمياتتطوير 
ويالمجتمع وتحسينها بشكل سن

ثهاتحسين قواعد البيانات وتحدي



الخطة اإلستراتيجية
تطوير القدرات البشرية

2019

متدرب في مجال جمع 500
وإدارة وجودة البيانات

20202021

ر تدريبهم تسعى شارك لبناء مؤسسة وطنية متكاملة تدار بمنهجيات وممارسات عالمية بأيد أبناء الوطن عب
إلدارية ا,وإعدادهم لكافة المهام التي من شأنها الرقي بالجمعية وتقدمها ويشمل ذلك المجاالت البحثية

والتدريب وذلك عبر برامج نقل المعرفة.وتقنية المعلومات,تحليل البيانات,اإلعالم والتصميم,والمالية
.الميداني واإلشراف واإلرشاد

متدرب في مجال استقطاب 3
 Fundraisingالرعايات

متدرب في مجال التصوير 7
اجالفوتوغرافي واإلخراج والمونت

متدرب في مجال جمع 800
وإدارة وجودة وتحليل البيانات

البيانات

متدرب في مجال استقطاب 8
والقيادة Fundraisingالرعايات

وإدارة التطوع

متدرب في مجال التصوير 14
اجالفوتوغرافي واإلخراج والمونت

متدرب في مجال جمع 800
وإدارة وجودة وتحليل البيانات

البيانات

متدرب في مجال استقطاب 8
والقيادة Fundraisingالرعايات

وإدارة التطوع

متدرب في مجال التصوير 33
اجالفوتوغرافي واإلخراج والمونت



الخطة اإلستراتيجية
تطوير القدرات البشرية

201920202021

ر تدريبهم تسعى شارك لبناء مؤسسة وطنية متكاملة تدار بمنهجيات وممارسات عالمية بأيد أبناء الوطن عب
إلدارية ا,وإعدادهم لكافة المهام التي من شأنها الرقي بالجمعية وتقدمها ويشمل ذلك المجاالت البحثية

والتدريب وذلك عبر برامج نقل المعرفة.وتقنية المعلومات,تحليل البيانات,اإلعالم والتصميم,والمالية
.الميداني واإلشراف واإلرشاد

متدرب في مجال التوعية 30
واإلعالم وتنظيم الفعاليات

متدرب في مجال التوعية 40
واإلعالم وتنظيم الفعاليات

متدرب في مجال التوعية 50
واإلعالم وتنظيم الفعاليات

متدرب في مجال الخطابة 30
واإللقاء

متدرب في مجال الخطابة 66
واإللقاء

متدرب في مجال الخطابة 52
واإللقاء



وثائقي القناة السعودية األولى عن جمعية شارك

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=7zpuSO3A_Vc


.…نبذة عن شارك 

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=bUoagHbpegQ


الهيكل اإلداري لجمعية شارك

مجلس اإلدارة

ة الجمعية العمومي

ةاإلدارة التنفيذي



خدمات جمعية شارك لألبحاث

:تقدم جمعية شارك لألبحاث الصحية

خدمات مجانية وتطوعية-1

خدمات بحثية وتوعوية مدفوعة-2

.لدعم البحث العلمي ذو الجودة العالية في المملكة



الخدمات البحثية
البيانات كما تقدم خدمة جمع.تقوم جمعية شارك لألبحاث الصحية بتنفيذ الدراسات واألبحاث العلمية بكافة أنواعها بشكل كامل

.الميدانية أو عبر المقابالت الهاتفية

مسوحات وطنية مع بعض الجهات الحكومية مثل الهيئة 10دراسة منذ تأسيسها منها أكثر من 30وقد قامت شارك بتنفيذ أكثر من 
:وتشمل خدمات شارك البحثية.العامة للغذاء والدواء والمجلس الصحي السعودي

إعداد منهجيات البحث وحساب حجم العينة البحثية واختيار العينة وتوزيعها

جمع البيانات من جميع مناطق المملكة

تحليل البيانات وكتابة التقارير العلمية

مشاركة ومناقشة التقارير العلمية مع الجهات الحكومية المعنية 

.الخدمةث توفيرها حيث أن التكلفة تحسب على طالببحعلما بأن ذلك ال يشمل تكلفة مركز االتصال الهاتفي أو أنظمة جمع البيانات التي تستخدمها الجمعية  أو المواد واألجهزة التي يتطلب ال



عرض نظام رصد مؤشر صحة المجتمع
:نبذة عن المشروع

عالمجتمصحةمؤشرمشروعيقوم
يةاألساسالصحيةالبياناتبجمع
الصحةمنظمةنموذجحسب

الخطورةعوامل)العالمية
الخطورةعوامل,السلوكية
,المزمنةلألمراضالمسببة
شهريبشكل(المزمنةاألمراض
13الـمنفرد5200المسحويشمل
.شهريبشكلاإلداريةمنطقة
يفمباشربشكلالنتائجوتعرض

المتاحالمؤشرإحصائياتلوحة
نظرةالمؤشرويعطي.للعامة

الصحيالوضععلىمستمرة
عللوضاستراتيجيةونظرةالراهن

عدفيساالمستقبلفيالصحي
نحوأفضلصحيتخطيطعلى

.2030صحيمجتمع

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=93toJzDf4cY


تسلم لالستفسارات الدوائيةمبادرة

:نبذة عن المشروع

تقدمهاتطوعيةمبادرة
الصحيةلألبحاثشارك
الدواءصيدلياتبرعاية
صيادلةفيهايقوم

علىباإلجابةمتخصصون
الدوائيةاستفساراتكم

اتوالتشريعاألنظمةحسب
روبالمعاييالمملكةفي

أولىأحدوهي.العالمية
معلوماتمراكزتجارب
.اعالمياإللكترونيةالدواء

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=WKWSRNwGjVc


معنماذج من نتائج الدراسات الموجهه للمجت

















االنشطة والفعاليات التي تنظمها شارك 

وهو عباره عن تجمع ثقافي يهدف الى رفع قيمة 

المعرفة والقراءة بين أفراد المجتمع علي اختالف 

بع يقام هذا اللقاء ر.ثقافتها وتخصصاتهم العلمية

العالمي سنوي ويتم اختيار الكتب بناء علي تصنيفهم

.في اإلدارة والقيادة وتطوير الذات

لقاء مجتمع المعرفة



لقاء مجتمع المعرفة

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=09rj6rL-tg0


االنشطة والفعاليات التي تنظمها شارك 

Geek Week 

مقر "وهو عبارة عن اجتماع يقام شهريا في 

يحضره مختصين في مجال دقيق "شارك

قة في لمناقشة أحد المواضيع التخصصية العمي

لغذاء علم البيانات، اإلعالم والتوعية، التقنية، ا

.والصحة وغيرها



تنظيم المؤتمرات

مؤتمر الغذاء والدواء
2017–2018–2019



تنظيم المؤتمرات

ملتقى القلب
2019



حمالت جمع البيانات الميدانية
عسلوك المستهلك في منافذ البي



الحمالت التوعوية

ية تقوم شارك بتصميم وإخراج الحمالت التوعوية ومحتواها العلمي بجهود ذات

.حيث قامت بتطوير قدراتها في مجاالت التصميم والتصوير واإلخراج

جميع الحمالت التي قامت بها شارك تم تنفيذها من قبل فريق شارك 



برنامج طريق المعرفة

:نبذة عن المشروع

إلىيهدفتوعويبرنامج
بطرقالمجتمعتوعية

البحثأهميةعنمبسطة
يالعلموالتفكيرالعلمي

القراراتاتخاذفي
.يةاليومبالحياةالمتعلقة

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=7FPG8zIjYMY&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV


الحمالت التوعوية

تتوقع_مما_أكثر#
ة تهدف الحملة الى التوعية بأهمي

ع المتطوع وما يقدمه الى للمجتم

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://twitter.com/sharikhc/status/1150106995002925057


الحمالت التوعوية

تتوقع_مما_أكثر#
ة تهدف الحملة الى التوعية بأهمي

ع المتطوع وما يقدمه الى للمجتم

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://twitter.com/sharikhc/status/1150152300570316801


الحمالت التوعوية
تتوقع_مما_أكثر#

ة تهدف الحملة الى التوعية بأهمي

المتطوع وما يقدمه الى للمجتمع

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://twitter.com/sharikhc/status/1150151486527234054


الحمالت التوعوية

المملكة 
تتوقع_مما_أكثر#

89ودي فلم قصير بمناسبة اليوم الوطني السع

شاهد الفيديو 
بمسح الكود



شركاء النجاح 

الشركاءراعي التأسيس


