
 التقرير السنوي
 �نجازات جمعية التنمية ا�سرية برابغ

 لعـــــــــام
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جمعية التنمية االسرية إنماء برابغ .. هي جمعية اسرية في بلد يستحق أهله نبــــــــــذل كل    

جهـــد ممكن لتأهيل و تدريب  و تمكين االسر 

تتميز جمعية التنمية االسرية بتنوع برامجها وخدماتها والتي تشتمل على برامج نوعيـــــــــة

و العديد من البرامج التعليمية والترفيهية و التأهيلية و الحرفية 

 هذا با�ضافة لوجود حزمة متكاملة من المشاريع والبرامج تصب في خدمة المجتمـــــــــــع

 واالسرة و تمكين الزيارات الوالديه و ا�رشاد االسري

 تضع الجمعية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة إطالق حزمة من المشــــــــــــــــــــاريع

التطويرية التي تستهدف ا�نسان �نه أساس التنمية و هدفها ..

 آمالنا وطموحاتنا معقودة أوًال على توفيق ا° عز وجل ورضاه ثم على عطاء وسخــــــــــــــاء

 أهل الخير والجود سواء كانوا أفراد¶ أم مؤسسات مانحة، وكذلك على كل من بذال جهــــدا

أو وقت¹ أو قدم مقترحا أو فكرة أو مالحظة تساهم في تطوير العمل ودفعــــــــــــــه ل·مام

 لكل هؤالء أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، ولهم نقول: ”بكم نكمل حلمنا ونرسم البسمة

على وجه االسر

 و السالم عليكم ورحمة ا° وبركاته

كلمة رئيس مجلس ا�دارة
أ/ أحمد بن محمد الثقفـــي

.

.

.“
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 محافظة رابغ و القرى و الهجر
التابعة لها

 توعية الشباب بأهمية الزواج وفق

أحكامه و ترشيد نفقاته و التوعية

بآثار الطالق 

 تقديم دورات تدريبية تعي بنشر

الوعي ا�سري بين أفراد المجتمع

 تقديم االستشارات و البحوث التي

التوجيه و ا�صالح ا�سريتأهيل ا�سر لتكون أسر منتجةتساعد على استقرار الحياة ا�سرية

الداللة على الزواجاصالح ذات البينتنمية الموارد

تحقيق االستقرار االسري و

التكافل في المجتمع

 جمعية التنمية االسرية بمحافظة رابغ  ( إنماء )  هي جمعية رسمية تابعة لوزارة العمل والتنمية

االجتماعيــــة و  مسجلة في سجل الجمعيات تحت رقم (559)  وهي تهتم بالبيت االسري كافة

 من القيام بالدور التوعوي و التثقيفي و تقديم االستشارات و البرامج التدريبية حول ا�سرة و الزواج 

 بالسبل الممكنة

ا�هداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها

من نحن 

.
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.

Av. Lorem ipsum ۲۰٤٥
Dolor sit Amet - Adress

دورات تأهيل المقبلين  و المقبالت على الزواج - نفسي¹ و صحي¹

تعريفه

 عبارة عن برنامج تدريبي يستهدف المقبلين على الزواج و يشمل عدة جوانب

 أساسية مرتبطة بالحياة الزوجيــــــــــــة : كالجانب الشرعي و االقتـــــــــــصادي

 و النفسي واالجتماعي والصحي وذلك لبدء حياة زوجية على أسس سليــمة

 و الوصول إلى بيوت مطمئنــــــــــــــة و سعيدة  و مستقرة و تقليــــــــل نســب

الطالق

أهدافه

خفض نسبة الطالق في مجتمع المدينـــــــــــــــــة المنورة 

خفض نسبة المشكالت ا�سرية الناتجة عن عدم معرفــــــــــــــة الزوج 

بالحقوق الزوجيـــــــــــــــــــــــة أو مهارات التعامل أو فهم الطرف اËخر 

الوصول إلى أعلى نسبة استقرار أسري في المجتمع 

المخرجات

150 تأهيل الفتيات شرعي¹ و نفسي¹ واقتصادي¹ و اجتماعًيا و صحي¹ .. المستفيدين
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 لقاء خاص مع أمهات
المقبلين و المقبالت على الزواج

برعاية مركز سمو الفكر لالستشارات

الهدف من اللقاء

 تهيئة االم للمقبل على الزواج نفسي¹ و اجتماعي¹ قبل الزواج

أهميــــــــــــة دور ا�م بعد زواج ا�بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

المحايدة عند حدوث خالف بين الزوجيــــــــــــن

استشارات وحوارات جانبيــــــــــــــــــــة ل·مهات

   المستفيـــــــــــــــــــــــــــــــدات   20
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 أمسية استقبلنا فيها خمس من الجدات مع بناتهن في أجواء شعبية ممتعة

 دار الحديث عن الماضي و تربية الشاب والفتاة وتهيئتهم للزواج وتعليـــــمهم

الصبر والتحمل ... وكان عدد المستفيدات 20

 لقاء خاص مع أمهات
المقبلين و المقبالت على الزواج

برنـــــــــــــــامج إكرام

 ذوي شيبة المسلم 

للنساء 
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 تعريفها

 تسعى الدورة لنقل المصور الى االحتـــــــــــــراف من حيث شرح اسس التصوير من انواع

الكاميرات و االساسيات الى التحكم بكـــــــــــــــــــــــــامل االعدادات بشكل احتـــــــرافي

أهدافها

 تهدف الدورة على تدريب المبتدأين والهواة من المتدربين على استخدام آلة التصويــر 

 الفوتــوغرافي استخدام صحيح وعلمي , و التعرف على الكاميرا الفوتوغرافية و تصوير

المنتجات واستخراجها بشكل جميل ل·سر المنتجة

المخرجات

 تطبيق المتدربات طرق التصوير المستفادة من الدورة

 المستفيدات 21

 دورة الذكاء البصري .. فنــــــــــــــــون

التصوير للنساء لمعرفة أساسيات

التصوير للمنتجات االسرية 
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 تعريفها
 فن لف وطي الورق وهو فن طي ا�وراق الياباني، ويشرح كيفية تعلم فن ا�وريغـــــــــــــامي

 خطوة بخطوة

و بكًل سهولة ، با�ضافة إلى فقرة تتحدث عن تعليم فن طي الورق ل·طفال ، كمـا تعلموا

 ايض¹ كيفية صناعة أدوات فن لف الورق من مواد بسيطة متوفرة في المنزل 

أهدافها
يمكن أن ُتستخدم في الصفِّ الدراسي لتحسيِن عدد من المهـــــــــــارات 

تســــــــــــــــاعُد ا�طفاَل على فهِم و تشكيـــــــــــــــِل و بناِء قدراتــــــــــهم 

حل المسائِل و المشاكل و تقبــــــــــــــــــــــــــــــــل الفشل ، و تكرار المحاولة 

  المتعة و المرح  

المخرجات
 عمل كل متدربة (إطار بالورود، لوحة، باقة) واتقان مهارة فن الورود الورقية 

المستفيدات 19 طالبه

.

.

 ورشة صناعة الورد الورقي للفتيات
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برنامج العودة للمدارس
مع نخبة من المدربـــــــــــــات 

 تعريفه
برنامج مجاني بمناســــبـــــة العودة للمدارس

 بفعاليات تربوية وترفيهية هادفة ومتنوعة 

أهدافه

 عام دراسي بال غيـــــاب                                 سلوك حياة صحي

 مستوى دراسي متميز                                  كيف احقق رؤية2030 بالتعليم

 مسابقات وورش عمل وعرض سينمائي

المخرجات

 نصائح تربوية ل·مهات بمكان مخصص لهـــــــــم

 تهيئة ا�طفال الستقبال العام الدراسي الجـديد

المستفيدات  40 طالبه

���������������������������
���������� 012 4230211

 محافظة رابغ - حي الروابي بجوار جامع الحسن



���������������������������
���������� 012 4230211

 محافظة رابغ - حي الروابي بجوار جامع الحسن

دورة تدريب مدربين - دوره تطويرية للنساء

تعريفها
 هي دورة تدريبية تقوم على أساس تأهيل المدربين، و اعدادهم ، و امدادهم بصنوف
 العلم و الفن ، و تعمل على تزويدهم  بالمهارات و المعارف و اكسابـــهم و التأهيـــل
 العلمي و تقديــــــــــم مدرب واثق و قوى وقادر على تقديم دورات تدريبــــة ناجحــــــــه

 وهادفه
 

أهدافها
 التعرف على الوسائل والمعينات التدريبية ومهارات العرض
ان يعرف المتدرب أنـــــــــــــــــــــواع التدريب و عوامل نجـــــاحه

 فهم أساليب التدريب
 معرفة أنماط المتدربين و التعامل معهم
 تخطيط و تنظيـــــــــــــــــــم التدريب و إدارته

مخرجاتها
 تأهيل عدد كبير من المدربات الحاصالت على شهادة تدريب معتمدة

المستفيدات 35 
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دورة أساسيات الرسم

تعريفها

 دورة لتعلم اساسيات ومبادئ الرسم التشكيلي

أهدافها

 التعرف على عوامل البناء الفني

 رسم التكوين 

 رسم لوحة من الطبيعــــــــة 

 رسم بعض أجزاء الجسم -

مخرجاتها

 عمل كل متدربة ب 4 لوحات تخص المواضيع السابقة وتعم تثبيتها

 على جدار الجمعية لمدة شهر ثم تسليم كًال من المتدربات لوحاتها

المستفيدات 12
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تعريفها

معرفـــــــــة خصائص السلوك و أنواعه و فنياته و عرض مشاكل

 سلوكيه و طريقة العالج ونماذج من أساليب الرسول التــــربوية 

أهدافها

 فهم ا�مهات ما يواجهن من سلوكيات �بنائهم

 معرفـــــــــــــــــــــــــــــة طرق حل لتعديل سلوك ا�بناء

 اتباع أساليب الرسول صلى ا° عليه وسلم التربوية 

مخرجاتها 

وعي ا�مهات بطرق تربية جديدة تالئم العصر الحالي

و فهمهم لبعض السلوكيات و المستفيدات 35 
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دورة صيانة الحاسب اËلي للنساء

تعريفها

تهدف إلى معرفة ا�مور المهمة قبل شراء أي جهاز و التعرف

 على الجزاء الداخلية للحاسب االلي 

أهدافها

 طريقة عمل فورمات و ريكفري للجهاز

طريقة تثبيت الويندوز

تثبيت البرامج المهمة واالساسيات و الطابعة

التعرف على بعض مشــــــــاكل الجهاز وحلها

مخرجاته

 اعتماد المتدربة على نفسها عند مواجهة عطل في الجهاز

او عند تحميل البرامج وعمل فورمات للجهاز .. المستفيدات  10
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ندوة توعوية عن

سرطان الثدي للنساء 

 تهدف إلى محاولــــــــــة لــــــــــرفع الوعي والحــــــد من

 وصمة سرطان الثدي عن طريق التعريـف با�عـــــــــــراض

 والعالج و زيادة المعرفة سيؤدي إلى الكشف المبــــــــكر

 عن سرطان الثدي، الذي يرتبط بمعدالت أعلى للبقـــــــــاء

 على قيد الحيـــــــــــــــــاة على المدى الطويل ، وأن ا�موال

 التي يتم جمعه لعالج سرطان الثدي ستكون مصـــــــدًرا

موثوًقا به وعالًجا دائـــــــم¹ .. المستفيدات  20
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مشروع
الخياطة النسائية

تعريفه

 خياطة نسائية بأيادي سعودية من االسر المنتجة بمحافظة رابغ

 لتمويل رياض ا�طفال وحضانــــــــــــــــة ا�طفال بالـزي الرســـــــمي

أهدافه

 يهدف المشروع لتحويل االسر من الرعوية إلى التنموية و زيـــــــادة

 دخل االسرة المستفيدة من المشروع و تحقيق االستقرار المــــالي

و االكتفاء الذاتي

المخرجات

 تمكين أصحاب المشروع على مهارات إدارة المشاريع و اكتفـــــــاء

ذوي الدخل المحدود و المستفيــــــــدين من المشروع ثالث اسر



0 5 10 15 20 3025 3 40 45

 مدى مالئمه سن الزواج مادون 18

حاالت عدم حسن المعاشرة

الخالفات ا�سرية

الزيارات الوالدية

الحضانة

حاالت النفقة

حاالت الطالق

العقوق

التوجيه و ا�رشاد ا�سري
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 قسم
التوجيه وا�صالح االسري

 يقدم برامج التدريب و التأهيل لمستفيدين الجمعية من االســــــــــر

 يهدف إلى االستقرار النفسي واالسري لجميع أفراد االسرة  و قد تم

 استقبال 119حاله في عام 2019 من محافظة رابغ وقراها المجــــاورة

كالتالي
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الشراكات المجتمعية و الداعمين للبرامج و الدورات


