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خادم الحرمين الشــريفين
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صاحب الســمو الملكي

العهد ولي 
 نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
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صاحب الســمو الملكي

تبوك  أمير منطقة 
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المهندس سعادة 

وزير العمــل والتنمية اإلجتماعية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

جمال سداد الفاخري

لــي  ا إلجنــازات  ا مــن  لعديــد  ا يتضمــن  لــذي  وا ٢٠١٨م   لعــام  لســنوي   ا لتقريــر  ا هــذا  نقــدم  أن  املجلــس  أعضــاء  زمــايئ  عــن  ني�ابــة  يل  يطيــب 
ألمــر  لســمو امللكــي ا ـر ألتوجــه بهــا بدايــة هلل عــز وجــل ثــم لصاحــب ا لتقدـي لشــكر وا حتققــت  كمــا يســعدين  أن أســطر بعضــًا مــن كلمــات ا
ــموه  ــل س ــث تفض ــوك، حي ــة تب ــة بمنطق خلري ــات ا ــيقي للجمعي لتنس ــس ا ــس املجل ــوك رئي ــة تب ــر منطق ــز أم لعزي ــد ا ــن عب ــلطان ب ــن س ــد ب فه
ــرة  ألس ــان ا ــل كي ــا ثق ــرية ومنه ألس ــة ا ــة للتنمي لهادف ــراتيجياته ا ــل اس ــى تفعي ــد عل ــي تؤك ل ــة ا جلمعي ــذه ا ــان ه ألوىل لكي ــ�ة ا للبن ــيخ ا ــم ترس بدع
ــرية  ألس ــج ا لربام ــن ا ــك م ــر ذل واج، وغ ــز ل ــى ا ــن عل ــل املقبل ــرية وتأهي ألس ــات ا لزناع ــات وا خلاف ــل ا ــة وح لعمري ــا ا ــا وفئاته ــف تكوين�اته بمختل

ــذا.    ــا هـ ــى يومن ــها وح ــذ تأسيس ــة من جلمعي ــا ا ــي تبن�اه ل ا

لماحنــن علــى دعمهــم  لربامــج ومبــادرات  لشــكر للرعــاة وا لدعــم املتواصــل  للجمعيــة ، كذلــك  نتوجــه با لعمــل با لشــكر موصــول ملقــام وزارة ا وا
ــاهمت يف  ــي س ل ــوك  وا ــة تب ــع منطق ــ�ات مجتم ــع جنب ــاره يف جمي ــر ثم ــذي ن ل ــد ا لواع ــاء ا لعط ــن ا ــًا م لي ــدة حا ــا املمت ــرة عمله ــال ف ــة  خ جلمعي ا

. ٢٠ ٢٠ ــي  لوط ــول ا ــج التح ٢٠٣٠ وبرنام ــة  ــة اململك ؤي ــق ر حتقي

هــذا  كيــان  ترســيخ  متطلبــات  دعــم  يف  جلمعيــة  ا وموظفــات  وموظفــي  املجلــس  أعضــاء  لزمــايئ  ـر  لتقدـي وا لشــكر  با نتوجــه  أن  يفوتنــ�ا  وال 
. لوطــن  ا هــذا  وصــاح  خــر  فيــه  مــا  علــى  جلميــع  ا ُيعــن  أن  ـر  لقدـي ا لعلــي  ا ل  نســأ إننــ�ا   و ُمبتغاهــا،   بلغــت  حــى  جلمعيــة  ا
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كلمة المدير التنفيذي

فهد بن عياضة العنزي
المدير التنفيذي

ألنبيــ�اء واملرســلن وبعد : لصــاة والســام على اشــرف ا حلمــد هلل وا ا
ــود  جله ــى ا ــوء عل لض ــلط ا ــة أن نس جلمعي ــس إدارة ا ــاء مجل ــس و أعض ــن رئي ــر م ــراف مباش ــوك وبإش ــرية بتب ألس ــة ا لتنمي ــة ا ــعدنا يف جمعي يس
جلوانــب  إجتاهاتهــم يف ا إلجتماعيــة لألســرة لتنميــة مهاراتهــم و لعديــد مــن املبــادرات واملشــاريع ا ٢٠١٨ م حيــث تــم إطــاق ا املبذولــة للعــام 
ألســرية بشــكل عملــي  حليــاة ا لقــدرة علــى بــدء ا القتصاديــة، ليكونــوا علــى قــدر مائــم مــن ا الجتماعيــة وا لنفســية وا لصحيــة وا لشــرعية وا ا

ــر. لعص ــرات ا ــع متغ ــق م ــي يتواف وواقع
اًل كبــرًا مــن  لشــراكات املجتمعيــة والىق إقبــا ألســرية مــن خــال ا لعاقــات ا لربامــج فريــق مــن املختصــن واملختصــات يف ا حيــث نفــذ هــذه ا

إلرشــادية ممــا ســاهم يف تكويــن ثقافــة أســرية صحيحــة . لربامــج ا لنــدوات وا لــدورات وا ألســرة حلضــور هــذه ا شــراحئ ا
ــد  ــوك،  رائ ــة تب ــة بمنطق خلري ــات ا ــيقي للجمعي لتنس ــس ا ــس املجل ــوك رئي ــة تب ــر منطق ــي أم ــمو امللك ــب الس ــكر صاح ــم ش ــل ث ــز وج ــكر هللا ع ــد ش بع
ــوي  ــا املعن ــة بدعمه الجتماعي ــة ا لتنمي ــة ا ل ــا بوكا ــة ممث الجتماعي ــة ا ــل والتنمي لعم ــوزارة ا ــل ل جلزي ــكر ا لش ــدم با ــوك، نتق ــي بتب الجتماع ــل ا لعم ا
أحــدث  ممــا  املجتمعيــة   لشــراكة  ا لتعزيــز  لعاقــة  ا ذات  جلهــات  وا لماحنــة  ا للجهــات  جلزيــل  ا لشــكر  با ،كمانتقــدم  املبــادرات  لهــذه  لمــايل  وا
جلمعيــة  جلمعيــة و زمــايئ منســويب ومنســوبات ا جلمعيــة ، كمــا أشــكر رئيــس و أعضــاء مجلــس إدارة ا ألســرية با نقلــة نوعيــة يف املبــادرات ا

ــايم .  خلت لتقريــر ا ــذا ا ــال ه ــن خ ــيتضح م ــذي س ل ــادرات و ا ــذه املب ــاه ه ــه جت ــوا ب ــذي قام ل ــد ا جله ــى ا عل
حلكيــم أن يوفــق كل أســرة  إىل حياة ســعيدة . لعزيــز ا وختامــًا  أدعــو هللا ا
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المهندس / سلطان بن هزاع  ابا الروس

األستاذ / سعود شايش العنزي

الدكتور / زعل شالل العنزي

األستاذ / ياسرعبدالله احمد جحالن

المهندس / ناظر الحسن الحكمي   

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو عضواالستاذ  / فهد عياضة العنزي

المهندس / سامي عبدالرزاق العالوي

الشيخ / عبدالعزيز صالح الشمري

الدكتور / مرعي محمد العمري

الدكتور / عبدالله محمد بارشيد االستاذ / علي يحي عسيري

رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ / أ.جمال سداد الفاخري

عضو

عضو وأمين الصندوق

عضو

عضو عضو

أعضاء مجلس اإلدارة

عضوالشيخ / سعود محمد العنزي
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األستاذة / نورة سعد القحطاني

األستاذة / أسماء عودة الحويطي

المساعدة للقسم النسائي

مشرفة وحدة التدريب

األستاذ / عبدالرحمن غالب جغدمي

األستاذة / وفاء سلطان الحربياألستاذ / أشرف محمد الشريف

المساعد للخدمات الرئيسة

المدير التنفيذياألستاذ /  فهد عياضة العنزي

مشرفة وحدة االستشاراتالمساعد للخدمات المساندة

منسوبي الجمعية التنفيذي 

األستاذ / حسن علي الشهري

األستاذ / عبدالعزيز فالح الجهنياألستاذ / علي أحمد البلوي

منسق مبادرة الصلح

أمين صندوقمحاسب آلي
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رؤية الجمعية:

رسالة الجمعية: 

قيم الجمعية : 

جمعية متخصصة في تنمية األسرة وتمكينها بشراكات مجتمعية ومبادرات نوعية.

تقديــم برامــج وخدمــات نوعيــة فــي مجــال التنميــة األســرية بشــراكات مجتمعيــة وكــوادر متخصصــة فــي بيئــة 

عمــل آمنــة ومحفــزة لإلســهام فــي تحقيــق األمــن واالســتقرار األســري ورفــع الوعــي المجتمعــي.

المحافظة على الخصوصية

المهنية

التكامل 

المسئولية المجتمعية

اإلنجاز
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الهيكل التنظيمي
لجمعية التنمية األسرية بتبوك

)المرحلة الثالثة(
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أهم مؤشرات األداء لألهداف االستراتيجية للجمعية
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ارتباط أهداف الجمعية مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠
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اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وزارة العدل

قيادة المنطقة الشمالية الغربيةجامعة تبوك

مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات
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جمعية التنمية األسرية بتبوك
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مسارات المبادرة :

تــأيت هــذه املبــادرة ضمــن املســار العــاليج حيــث تتعامــل وحــدة اإلرشــاد األســري مــع املشــكالت القائمــة والــي تــرد عــر الهاتــف االستشــاري أو التواصــل حضوريــًا أو عــر 
املوقــع اإللكــروين حيــث جييــب املرشــدون واملرشــدات عــن املشــكالت األســرية يف ســرية تامــة ليأخــذوا بأيديهــم إىل بــر األمــان بــإذن هللا .

ــة  ــتقطبهم اجلمعي ــة تس ــاءات عالي ــارين وذوي كف ــن ومستش ــن مختص ــة م ــاليب العلمي ــرق واألس ــدث الط ــا بأح ــرة، ومعاجلته ــكالت األس ــن مش ــد م ــهام يف احل اإلس
ــة . ــ�ة وباملقابل ــة واإللكروني ــارات الهاتفي ــى االستش ــة عل ــ�ة واإلجاب ــدورات التدريبي ــة ال ــع بإقام ــة املجتم خلدم

مساهمة اجلمعية للتوعية األسرية جلميع أفراد األسرة وحل مشكالتها.. 1
تقديم االستشارة النفسية والزوجية واألسرية والفكرية والعامة لألسرة.. 2

تدريب األسرة على استثمار قدراتهم ومواهبهم يف املكان املناسب.. 3

اإلرشاد الهاتفي :  تقديم خدمة اإلرشاد األسري ومساعدة املستفيدين وذلك عر االتصال بالرقم املوحد لالستشارات األسرية. 1
9 وبكل خصوصية وسرية  20010155 

اإلرشاد باملقابلة :  تقديم خدمة اإلرشاد األسري ومساعدة املستفيدين حضوريًا يف وحدة اإلرشاد األسري .. 2
اإلرشاد اإللكروين : تقديم خدمة اإلرشاد األسري ومساعدة املستفيدين وذلك عر التواصل يف املوقع اإللكروين يف اجلمعية .. 3

مبادرة إرشاد

مبررات المبادرة :

تن�ايم تدفق القضايا على أصحاب الفضيلة القضاة.. 1
حاجة املجتمع بكل فئاته إىل من يشاركهم يف حل مشكالتهم بشكل عليم مؤصل ومنِطلق من خرة عالية تضمن بإذن هللا الوصول بهم إىل احلل.. 2

تفاقم املشكالت األسرية والتربوية واالحداث وامتداد آثارها.. 3
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أرقام وإحصائيات:

مبادرة إرشاد
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جمعية التنمية األسرية بتبوك
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مسارات المبادرة :

تعىن بإقامة الرامج التدريبي�ة الي تمنح القدرات املهارية يف حسن التعامل مع احلياة األسرية بكل أفرادها ومراحلها.

رفع كفاءة الفرد وتمكين�ه الكتساب املهارات احلياتي�ة وبالتايل املساهمة يف حتقيق االستقرار األسري .

تطوير مستوى أداء الفرد وتزويده باملعلومات واملهارات احلياتي�ة بشكل أكرث فاعلية .. 1
تنمية وتسهيل إكتساب األفراد ملهارات تساعدهم على حتقيق أهداف األسرة والي تساعد على حتسن األداء والسلوك ، وتقليل اجلهد املبذول.. 2

حتسن وتنمية قدرات األفراد على حل املشاكل املختلفة .. 3

افتقاد أفراد األسرة ألساسيات ومهارات معين�ة  .  . 1
املشكالت اليومية وافتقاد أفرادها ألساليب حل املشكالت.. 2

 تثقيف أفراد األسرة بمهارات حياتي�ة لزيادة الكفاءة .. 3

مبادرة
التدريب األسري 
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الرامج  التثقيفية املقامة يف الوحدات العسكرية

مبادرة
التدريب األسري 

الرامج  التثقيفية املقامة يف املستشفى العسكري

الرامج التدريبي�ة املقامة داخل اجلمعية

املجمـــــــــــــــوع
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جمعية التنمية األسرية بتبوك
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مبرارت المبادرة :

ــزواج يف املجــاالت الشــرعية واالقتصاديــة والنفســية واالجتماعيــة  ــ�ات املقبــالت علــى ال برنامــج تدريــي مكثــف بواقــع ثالثــة أيــام يســتهدف الشــباب املقبلــون والفتي
ــرية  . ــات األس ــون يف العالق ــات مختص ــون ومدرب ــا مدرب ــة يقدمه والصحي

تنمية مهارات ومعارف واجتاهات املشاركن يف العالقة الزوجية بما حيقق لهم السعادة واالستقرار الزوايج .

األحكام واآلداب الشرعية املتعلقة باحلياة الزوجية .. 1
إدارة مزياني�ة األسرة .. 2

فهم اخلصائص النفسية للزوجن .. 3
بن�اء العالقة االجتماعية بن الزوجن .. 4
بن�اء العالقة الزوجية يف اجلانب الصيح .. 5

تن�ايم زيادة نسبة الطالق يف السنوات الثالث األوىل من الزواج.. 1
حاجة املقبلن واملقبالت على الزواج الكتساب مهارات احلياة الزوجية.. 2

حتقيق األمن األسري واملجتمعي. . 3

مبادرة تأهيل المقبلين
والمقبالت على الزواج

أرقام وإحصائيات:
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مبرارت المبادرة :

ــة  ــم خدم ــدل يف تقدي ــن وزارة الع ــة م ــوك وبموافق ــ�ة تب ــخصية بمدين ــوال الش ــة األح ــع محكم ــاون م ــوك بالتع ــرية بتب ــة األس ــة التنمي ــتقرار جبمعي ــادرات  اس ــدى مب اح
ــايض.  ــى الق ــا عل ــل دخولهم ــن قب ــرية للمتخاصم ــة أألس املصاحل

احلــد مــن تدفــق القضايــا األســرية علــى أصحــاب الفضيلــة القضــاة وفــق رؤيــة اململكــة )2030(، وهــي تســوية الزناعــات األســرية يف املحاكــم ، بالســعي يف التوفيــق بــن 
أطرافهــا بالطــرق الوديــة، وفــق األحــكام الشــرعية، واألســاليب العلميــة يف التواصــل وأنمــاط الشــخصية؛ قبــل أن تتفاقــم وتصــل إىل التفــكك األســري.

املساهمة يف حتقيق االستقرار األسري من خالل الصلح األسري والزويج. 1
حتقيــق عبــادة اإلصــالح بــن النــاس، والتــأيس بالرســول صلــى هللا عليــه وســلم يف ذلــك، وفق الطــرق الشــرعية الصحيحــة، باتب�اع املهنيــ�ة العلميــة يف إدارة املشــروعات . 2

املثيلة.
السعي خلفض معدالت الطالق والفسخ واخللع بشكل خاص.. 3

تن�ايم تدفق القضايا على أصحاب الفضيلة القضاة، مما جعل املحاكم والقضايا تزدحم وتراكم وتزداد فرات االنتظار.. 1
حاجة املجتمع بكل فئاته إىل من يشاركهم يف حل مشكالتهم بشكل عليم مؤصل ومنِطلق من خرة عالية تضمن بإذن هللا الوصول بهم إىل احلل.. 2

تفاقم املشكالت األسرية وامتداد آثارها.. 3

مبادرة
المصالحة األسرية
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مبادرة
المصالحة األسرية

أرقام وإحصائيات خالل فترة خمسة أشهر منذ انطالقها 
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

احــدى مبــادرات اســتقرار بالتعــاون مــع املحكمــة اجلزائيــ�ة بمدينــ�ة تبــوك لتقديــم خدمــة اإلرشــاد األســري والتربــوي لقضايــا عقــوق الوالديــن وغريهمــا ذات العالقــة . 

احلــد مــن تدفــق القضايــا األســرية والتربويــة كالعقــوق والعنــف األســري وقضايــا األحــداث وغريهــا علــى أصحــاب الفضيلــة القضــاة وفــق رؤيــة اململكــة )2030(، وهــي 
تســوية الزناعــات األســرية يف املحاكــم ، بالســعي يف التوفيــق بــن أطرافهــا بالطــرق الوديــة، وفــق األحــكام الشــرعية، واألســاليب العلميــة يف التواصــل وأنمــاط الشــخصية 

قبــل أن تتفاقــم وتصــل إىل التفــكك األســري.

الســعي خلفــض معــدالت العقــوق والعضــل والعنــف االســري، واألحــكام اجلزائيــ�ة يف املشــكالت األســرية والماليــة بشــكل عــام، عــن طريــق التعامــل معهــا مباشــرة، . 1
قبــل وصولهــا للقــايض، أو بعــد وصولهــا إليــه.

املساهمة يف حتقيق االستقرار االسري. 2
حفظ كيان األسرة خاصة واملجتمع عامة، والعمل على احلد من التدخالت غري اجليدة.. 3

مبادرة اإلرشاد
األسري والتربوي

أرقام وإحصائيات خالل فترة ثالثة أشهر منذ انطالقها 
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مبرارت المبادرة :

ــة  ــم خدم ــدل يف تقدي ــن وزارة الع ــة م ــوك بموافق ــ�ة تب ــخصية بمدين ــوال الش ــة األح ــع محكم ــاون م ــوك بالتع ــرية بتب ــة األس ــة التنمي ــتقرار جبمعي ــادرات اس ــدى مب اح
ــائي�ة  . ــ�ة نس ــالل بيئ ــن خ ــرأة م ــة للم ــرية واحلقوقي ــارات األس االستش

تقديــم خدمــة اإلرشــاد األســري واحلقــويق حضوريــا بمحكمــة األحــوال الشــخصية بــكل جــودة عاليــة واحرافيــة وســرية مــن خــالل مكاتــب مجهــزة ومهيــأة للنســاء خاصــة 
للتيســري علــى املــرأة وتوعيتهــا وتثقيفهــا يف املعلومــات األســرية واحلقوقيــة واإلجــراءات املطلوبــة ومســاندة للمراجعــات ، مــع االهتمــام بتحســن مســتوى اخلدمــة.

20( وهــي تســوية الزناعــات األســرية يف املحاكــم ،  حيــث تتوافــق مــع رؤيــة اململكــة )2030(،وهــي تعزيــز دور األســرة وقيامهــا بمســؤولياتها وبرنامــج التحــول الوطــي )20
وإبــداء منظومــة متكاملــة حلمايــة األســرية

املساهمة يف حتقيق االستقرار األسري. 1
ختفيف نسبة الطالق وآثاره. 2

تثقيف وتوجيه املرأة باألحوال الشخصية .. 3

تفاقم املشكالت األسرية وامتداد آثارها.. 1
حاجة ملحة من النساء بطلب االستشارات األسرية واحلقوقية .. 2

احلياة العصرية املتغرية الي تتطلب وجود اإلرشاد األسري والقانوين للمرأة خاصة حلفظ حقوقها .. 3

مبادرة المساندة
 النسوي لإلستشارات 
األسرية والحقوقية
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مبادرة المساندة
 النسوي لإلستشارات 
األسرية والحقوقية

أرقام وإحصائيات خالل فترة أربعة أشهر منذ انطالقها 
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

يهدف اىل تقييم املدربات االسريات يف جمعية التنمية االسرية بتبوك وتقويمهن للتمكن من التدريب  اإلحرايف .

تطوير مدربات خبريات يف مجال التدريب األسري

 زيادة املهارات النوعية ملدربات التنمية األسرية .. 1
 االرتقاء بمستوى املدربات االسريات من خالل اكسابهن املعارف واملهارات العملية واحلياتي�ة والتدريبي�ة الالزمة لتلبي�ة احتي�اجات ومتطلبات املركز .. 2

 تعزيز التعاون والشركة مع مؤسسات القطاع احلكويم .. 3

 مبادرة
تطوير المدربات

أرقام وإحصائيات:
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

أهداف للمبادرة:

أرقام و إحصائيات

إحدى مبادرات اجلمعية ملساعدة االفراد على اكتشاف امكاني�اتهم وطاقاتهم واستثمار ذلك بصورة مفيدة من خالل املشاركة يف انشطة وبرامج اجلمعية

االستفادة من الطاقات الكامنة يف مجتمعنا ليعود علين�ا وعليهم باملنفعة .. 1
استقطاب املتطوعات ذوي املؤهالت العالية واخلرات .. 2

توليد افكار ومبادرات ابداعية تساهم يف رفع قيمة اخلدمات املقدمة من اجلمعية . 3
تعزيز انتماء الشباب والفتي�ات لوطنهم ومشاركتهم يف بن�اء مجتمعهم. 4

مبادرة العمل التطوعي
بجمعية التنمية األسرية
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام :

المحاور : 

برنامــج معتمــد محليــا مــن املؤسســة العامــة للتدريــب التقــي واملهــي ودوليــًا مــن احتــاد املدربــن العــرب  لتدريــب مدربــات معتمــدات علــى حقائــب األم املربيــ�ة  ملـــــــدة 
5 أيــام تدريبيــ�ة )  30  ســاعة( , تماشــيًا مــع رؤيــة اململكــة العربيــ�ة الســعودية 2030 يف تعزيــز دور األســرة حيــث أشــارت إيل ) األســرة هــي نــواة املجتمــع, حيــث إنهــا تمثــل 
ــوة  ــالمية , وق ــم االس ــادي والقي ــه باملب ــا الزتام ــزي مجتمعن ــرز مايم ــل أب ــكك , ولع ــن التف ــع م ــايم للمجتم ــم , واحل ــس الحتي�اجاته ــي الرئي ــ�اء , والراع ــة األوىل لألبن احلاضن
ــ�ات  ــن ًا للبيئ ــم ( وتمك ــم وقدراته ــة ملكاته ــا وتنمي ــة أبن�ائه ــن رعاي ــا م ــة لتمكينه ــاح الالزم ــل النج ــرة بعوام ــد األس ــى تزوي ــ�ا عل ــا حيثن ــا و مم ــرية وامتداده ــه األس روابط
ــ�ه  ــل هويت ــم تمث ــه قي ــل لدي ــداد جي ــى إع ــادرات عل ــ�ات ق ــن مربي ــات ليك ــل األمه ــة , لتأهي ــج ختصصي ــم برام ــن تقدي ــة م ــق اململك ــة مناط ــة يف كاف ــة والتعليمي االجتماعي
الشــرعية  وليكــون قــادرًا علــى التعامــل الصحيــح واملــوزون مــع متغــريات العصــر حبيــث تســتطيع األم حتقيــق النجــاح التربــوي , وهــي تتعامــل مــع املراحــل املختلــف لألبنــ�اء 

مــن الــوالدة إىل 25 عامــًا. 

إعــداد مدربــات نظريــًا وتطبيقيــًا للتدريــب علــى حقائــب األم املربيــ�ة ) أمومــة ( وتمكينــ�ًا للبيئــ�ات االجتماعيــة مــن تنميــة معــارف األمهــات تربويــًا ومهاريــًا, مــن خــالل 
تقديــم برامــج تدريبيــ�ة تربويــة وختصصيــة تن�اســب وحتافــظ علــى قيمنــا الثابتــ�ة.  

عد هذا املشروع األول من نوعه من ناحية شموليت�ه , حيث قُسم على 4 مستويات  يف كل مستوي )5( حقائب تدريبي�ة ومجموعها) 20( حقيب�ة:  . 1
املستوي األول  تأسيس الشخصية ) من الوالدة ـــــــ 10 سنوات  (.. 2

املستوي الثاين  الربي�ة بالصحبة واحلزم ) من 11ـــــــ 18 سنة (.. 3
املستوي الثالث  الربي�ة بالثقة والتفويض ) من 19 ـــــــ 21 سنة( .. 4
املستوي الرابع   الربي�ة باملساندة ) من 22 ـــــــ 25 سنه(.. 5

 مبادرة
مشروع أمومة
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 مبادرة
مشروع أمومة

أرقام وإحصائيات:
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فكرة المبادرة :

الهدف العام :

أهداف المشروع:

مبررات المشروع:

تنمية طالبات مراكز تعليم الكبريات بمهارات أسرية  لبن�اء حياة أسرية مستقر وفًقا ملنظومة منهجية علمية منخصصة وحقائب تدريبي�ة متنوعة.

رفع الوعي األسري والتربوي  للسيدات. 

 تنمية مهارات الزوجن يف احلوار األسري. . 1
  إكسابها مهارات األمومة والربي�ة .. 2

اكسابها مهارات ادارة مزياني�ة االسرة.. 3

 زيادة حاالت الطالق الصامت يف األسرة دون انفصالها شرعًا.. 1
 ظهور حاالت للعنف األسري.. 2

 جنوح بعض االحداث اىل سلوكيات غري مناسبة. . 3

مبادرة
الوعي االسري 
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إحصائيات مبادرة الوعي األسري

مبادرة
الوعي االسري 
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فكرة المبادرة :

الهدف العام :

مبررات المشروع:

تطوير وتأهيل مستشارات جمعية التنمية االسرية بتبوك بعقد ورش علمية وعملية ختصصية يف ابرز املشكالت االسرية واملهارات االرشادية للمستشارات . 

تطوير وتأهيل املستشارة االسرية

التعرف على مشكالت اسرية جديدة . 1
صقل املهارات االرشادية . 2

احلاجة الماسة للتطوير والتأهيل. 3

مبادرة
تطوير المستشارات
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الهدف العام :

نشر ثقافة الوعي األسري والتربوي للسيدات .

مبررات المشروع:

احلاجة الماسة للمعلومات واملهارات االسرية .. 1
ان  نساهم يف حتقيق السعادة األسرية واستقرارها .. 2

بيئ�ة أسرية صحية وآمنة لألبن�اء يف جو يسوده االحرام املتب�ادل.. 3

االهداف التفصيلية :

مواجهة أبرز التحديات املعاصرة لألسرة.. 1
 التوعية المالية / من خالل إدارة مزياني�ة األسرة.. 2

 تنمية قدرات املستفيدين يف مجال التنمية األسرية .. 3
تعزيز دور األسرة وقيامها بمسؤولياتها .. 4
تعزيز القيم واملهارات األساسية يف التعامل مع األبن�اء .. 5

مبادرة تثقيف
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مبادرة تثقيف

أرقام وإحصائيات:
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شركاء استراتيجيون

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
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شركــــاء إعـــالميــــون
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شركاء داعمون
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المدربــون

أ. سالم بن عودة سالم العطويد. سليمان عودة سليمان أبو دميكم. ممدوح شالل زعل العنزي

أ. زبن حماد سليم العطويد. صبحي فريج سالم العطويأ.علي بن عبدالله عطيه الحازمي 

د.موفق محمد عبد الرحيم إدريسد.مرعي محمد صالح العمريم. ناصراحمد عواد العرادي البلوي

ا. فايز سليم سليمان البلويأ. مفلح عيد معاود الرشيديأ. حسين سعيد دبيس القحطاني

أ. سعود شايش عقال العنزي

م. عدنان محمد محمود الغزاويأ. عبدالرحمن علي أحمد مجرشيد. محمد عوده عياد العطوي

د. زعل شالل زعل العنزيأ. نبيل أسعد محمد الجمالأ. ياسر عبدالله احمد جحالن

أ. ماجد مصلح ضيف الله الحربيأ. محمد علي أحمد القيسي

مدربمدربمدرب

مدربمدربمدرب

مدربمدربمدرب

مدربمدربمدرب

مدربمدربمدرب

مدربمدرب

مدربمدرب

مدربم. سامي عبدالرزاق محمد العالوي

مدرب

مدرب
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المستشارون

أ.سعد بن رجاءالله عطيوي الجهنيأ. حسن علي احمد مجرشي

أ. بندر علي حمود مباركيأ. علي بن عبدالله عطيه الحازمي

أ. خالد بن حامد بن عبدالله ابوحمودأ. نبيل اسعد محمد سعيد الجمال

أ. حاكم محمد حمد البلويأ. زبن حماد سليم العطوي

أ. سالم بن عودة سالم العطوي

أ.خالد عوضة حسن الزهراني

أ. سعود شايش عقال العنزي

مستشارمستشار

مستشارمستشار

مستشارمستشار

مستشارمستشار

مستشار

أخصائي

مستشار
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أسماء المدربات

مدربةمدربةمدربةنوال صويلح حمدان الجهني صبحاء بنت عويض مبارك العطويمحسنة هادي فرحان الفيفي

مشخص خليف حامد العنزيعيشة محمد سلطان القرنيفاطمه عبيد الله محمد البلوي مدربةمدربةمدربة

فضة عبدالله متعب ابو شامةمنار بنت علي احمد ياسينإيمان عبدالعزيز محمد فرشوطي مدربةمدربةمدربة

انتصار محمد علي الزبيديدالل عائد صالح البلويدالل حمزة مصطفى سحلي  مدربةمدربةمدربة

حنان صالح علي الحصينيمزهره محمد عطيه القرنيابتسام عبدالرحيم محمد البلوي مدربةمدربةمدربة

أنجود محمد مخترشفريال بنت يوسف عبد الغني بخاريفضيله عبدالله مجول العنزي مدربةمدربةمدربة

علياء معتق البلويصالحه عوده سويلم العطويفوزية خليل عبدالستار الهندي مدربةمدربةمدربة

د.تهاني أحمد محمود خليلوفاء بنت سرور معزي الباللمريم يوسف حمزه البوق مدربةمدربةمدربة

شيمه حمد زبن الجهنيصالحه صالح جابر الرشيديسناء عبدالرزاق محمد العالوي مدربةمدربةمدربة

عيدة مفضي أحمد الشمريجهاد علي عوده الحويطيامل عايش محمد الجهني مدربةمدربةمدربة

مدربةد.فاطمة فرجصقره مرزوق صالح العنزي مدربة

منى عبدالرحمن حسن شقينجالء غرسان علي الزهرانيبلقيس ابراهيم محمد النبهاني مدربةمدربةمدربة
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أسماء المستشارات

صقره مرزوق صالح العنزيانتصار محمد علي الزبيدي مستشارةمستشارة

مشخص خليف حامد العنزيحنان صالح علي الحصيني مستشارةمستشارة

عيشة محمد سلطان القرنيسناء عبد الرزاق محمد العالوي مستشارةمستشارة

فوزية خليل عبدالستار الهندينوره سعد محمد القحطاني مستشارةمستشارة

بسمه جهاد سلطان العنزي مستشارةصالحه عوده سويلم العطوي مستشارة

وفاء سرور معزي البالل مستشارةمنار علي احمد ياسين مستشارة

مستشارةمستشارةفضيلة عبدالله مجول العنزي شيمة حمد زبن الجهني

مستشارةمستشارةفضه عبدالله متعب البلوي فاطمة عبيد الله محمد البلوي

مستشارةمستشارةمنى عبدالرحمن علي الشقاوي مزهره محمد عطيه القرني
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المصلحون

الشيخ . فرحان بن محمد الرسالنيد. محمد عوده عياد العطوي

الشيخ .عبدالعزيزعبدالله الدهمشي أ. عبدالرحمن علي أحمد مجرشي

مصلحمصلح

مصلح مصلح

الشيخ . صالح مبارك الراشد

أ. سالم بن عودة سالم العطوي

مصلح

مصلح

أ. سعود شايش عقال العنزي

أ. حاكم محمد حمد البلوي

مصلح

مصلح
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وختامًا 
حتى نستمر في البذل والعطاء ..

ال بد من تكاتف الجهود وبذل المزيد من الدعم المادي والمعنوي
 لتواصل الجمعية رسالتها في المجتمع ..

واهلل ولي التوفيق ،،
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الراعي الماسي

الراعي الفضي

مؤسسة الفال
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