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يطيــب لــي نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء المجلــس أن نقــدم تقريــر إنجــازات جمعيــة التنميــة األســرية بتبــوك ٢٠٢٠ م  والــذي يتضمــن العديــد مــن اإلنجــازات 
التــي تحققــت  كمــا يســعدني  أن أســطر بعضــًا مــن كلمــات الشــكر والتقديــر ألتوجــه بهــا بدايــة للــه عــز وجــل ثــم لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد 
بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز أميــر منطقــة تبــوك رئيــس المجلــس التنســيقي للجمعيــات الخيريــة بمنطقــة تبــوك، حيــث تفضــل ســموه بدعــم ترســيخ 
اللبنــة األولــى لكيــان هــذه الجمعيــة التــي تؤكــد علــى تفعيــل اســتراتيجياته الهادفــة للتنميــة األســرية ومنهــا ثقــل كيــان األســرة بمختلــف تكويناتهــا 
ــذ  ــة من ــي تبناهــا الجمعي ــك مــن البرامــج األســرية الت ــر ذل ــزواج، وغي ــى ال ــن عل ــل المقبلي ــة وحــل الخالفــات والنزاعــات األســرية وتأهي وفئاتهــا العمري

تأسيســها وحتــى يومنــا هـــذا.   
والشــكر موصــول لمقــام وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة بالدعــم المتواصــل  للجمعيــة ، كذلــك  نتوجــه بالشــكر للرعــاة والمانحيــن علــى 
دعمهــم  لبرامــج ومبــادرات الجمعيــة  خــالل فتــرة عملهــا الممتــدة حاليــًا مــن العطــاء الواعــد الــذي نثــر ثمــاره فــي جميــع جنبــات مجتمــع منطقــة تبــوك  

والتــي ســاهمت فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠3٠ وبرنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ .
وال يفوتنــا أن نتوجــه بالشــكر والتقديــر لزمالئــي أعضــاء المجلــس وموظفــي وموظفــات الجمعيــة فــي دعــم متطلبــات ترســيخ كيــان هــذا الجمعيــة حتــى 

بلغــت ُمبتغاهــا،  وإننــا  نســأل العلــي القديــر أن ُيعيــن الجميــع علــى مــا فيــه خيــر وصــالح هــذا الوطــن .
  والله الموفـق.
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الحمد لله والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين وبعد :
يســعدنا فــي جمعيــة التنميــة األســرية بتبــوك وبإشــراف مباشــر مــن رئيــس و أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة أن نســلط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة 
للعــام  ٢٠٢٠ م  حيــث تــم إطــالق العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع اإلجتماعيــة لألســرة لتنميــة مهاراتهــم وإتجاهاتهــم فــي الجوانــب الشــرعية والصحيــة 
والنفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ليكونــوا علــى قــدر مالئــم مــن القــدرة علــى بــدء الحيــاة األســرية بشــكل عملــي وواقعــي يتوافــق مــع متغيــرات 

العصــر.
حيــث نفــذ هــذه البرامــج فريــق مــن المختصيــن والمختصــات فــي العالقــات األســرية مــن خــالل الشــراكات المجتمعيــة والقــى إقبــااًل كبيــرًا مــن شــرائح 

األســرة لحضــور هــذه الــدورات والنــدوات والبرامــج اإلرشــادية ممــا ســاهم فــي تكويــن ثقافــة أســرية صحيحــة .
بعــد شــكر اللــه عــز وجــل ثــم شــكر صاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة تبــوك رئيــس المجلــس التنســيقي للجمعيــات الخيريــة بمنطقــة تبــوك،  رائــد 
العمــل االجتماعــي بتبــوك، نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ممثــال بوكالــة التنميــة االجتماعيــة بدعمهــا المعنــوي 
والمالــي لهــذه المبــادرات ،كمانتقــدم بالشــكر الجزيــل للجهــات المانحــة والجهــات ذات العالقــة لتعزيــز الشــراكة المجتمعيــة  ممــا أحــدث نقلــة نوعيــة 
فــي المبــادرات األســرية بالجمعيــة ، كمــا أشــكر رئيــس و أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة و زمالئــي منســوبي ومنســوبات الجمعيــة علــى الجهــد الــذي 

قامــوا بــه تجــاه هــذه المبــادرات و الــذي ســيتضح مــن خــالل هــذا التقريــر الختامــي . 
وختامًا  أدعو الله العزيز الحكيم أن يوفق كل أسرة  إلى حياة سعيدة .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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المشرف المالي
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تحقيـــق الرؤيـــة
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ارتباط أهداف الجمعية مع أهداف رؤية ٢٠3٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠
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نتيجـــــة الحوكمــــة
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نتائج التقييم

91.99

91.2593.5
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مبــــــادرة إرشــــاد
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مسارات المبادرة :

تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن المســار الوقائــي العالجــي حيــث تتعامــل وحــدة اإلرشــاد األســري مــع االتصــاالت تــرد عبــر الهاتــف االستشــاري المجانــي أو التواصــل حضوريــاً أو 
عبــر الموقــع اإللكترونــي حيــث يجيــب المرشــدون والمرشــدات عــن المشــكالت األســرية فــي ســرية تامــة ليأخــذوا بأيديهــم إلــى بــر األمــان بــإذن اللــه 

اإلســهام فــي الحــد مــن مشــكالت األســرة، ومعالجتهــا بأحــدث الطــرق واألســاليب العلميــة مــن مختصيــن ومستشــارين وذوي كفــاءات عاليــة تســتقطبهم الجمعيــة لخدمــة 
المجتمــع بإقامــة الــدورات التدريبيــة واإلجابــة علــى االستشــارات الهاتفيــة واإللكترونيــة وبالمقابلــة .

مساهمة الجمعية للتوعية األسرية لجميع أفراد األسرة وحل مشكالتها.. 1
تقديم االستشارة النفسية والزوجية واألسرية والفكرية والعامة لألسرة.. 2
تدريب األسرة على استثمار قدراتهم ومواهبهم في المكان المناسب.. 3

اإلرشاد الهاتفي :  تقديم خدمة اإلرشاد األسري ومساعدة المستفيدين وذلك عبر االتصال بالرقم الموحد لالستشارات األسرية 8004330055 وبكل خصوصية وسرية . 1
اإلرشاد بالمقابلة :  تقديم خدمة اإلرشاد األسري ومساعدة المستفيدين حضورياً في وحدة اإلرشاد األسري .. 2
اإلرشاد اإللكتروني : تقديم خدمة اإلرشاد األسري ومساعدة المستفيدين وذلك عبر التواصل في الموقع اإللكتروني في الجمعية .. 3

مبررات المبادرة :
تنامي تدفق القضايا على أصحاب الفضيلة القضاة.. 1

حاجة المجتمع بكل فئاته إلى من يشاركهم في حل مشكالتهم بشكل علمي مؤصل ومنِطلق من خبرة عالية تضمن بإذن الله الوصول بهم إلى الحل.. 2
تفاقم المشكالت األسرية والتربوية واالحداث وامتداد آثارها.. 3
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أرقام و وإحصائيات



21

مبــــــادرة التدريب األسري
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

مسارات المبادرة :

تعنى بإقامة البرامج التدريبية التي تمنح القدرات المهارية في حسن التعامل مع الحياة األسرية بكل أفرادها ومراحلها.

رفع كفاءة الفرد وتمكينه الكتساب المهارات الحياتية وبالتالي المساهمة في تحقيق االستقرار األسري .

تطوير مستوى أداء الفرد وتزويده بالمعلومات والمهارات الحياتية بشكل أكثر فاعلية .. 1
تنمية وتسهيل إكتساب األفراد لمهارات تساعدهم على تحقيق أهداف األسرة والتي تساعد على تحسين األداء والسلوك ، وتقليل الجهد المبذول.. 2
تحسين وتنمية قدرات األفراد على حل المشاكل المختلفة .. 3

افتقاد أفراد األسرة ألساسيات ومهارات معينة  .  . 1
المشكالت اليومية وافتقاد أفرادها ألساليب حل المشكالت.. 2
 تثقيف أفراد األسرة بمهارات حياتية لزيادة الكفاءة .. 3
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أرقام و وإحصائيات

البرامج التثقيفية بالشراكة مع المسؤولية االجتماعية

البرامج التثقيفية بالشراكة مع مركز التنمية االجتماعية البرامج التثقيفية النسائية 

البرامج التثقيفية الرجالية
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مبادرة تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

برنامــج تدريبــي مكثــف بواقــع ثالثــة أيــام يســتهدف الشــباب المقبلــون والفتيــات المقبــالت علــى الــزواج فــي المجــاالت الشــرعية واالقتصاديــة والنفســية واالجتماعيــة 
والصحيــة يقدمهــا مدربــون ومدربــات مختصــون فــي العالقــات األســرية  .

تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في العالقة الزوجية بما يحقق لهم السعادة واالستقرار الزواجي .

األحكام واآلداب الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية .. 1
إدارة ميزانية األسرة .. 2
فهم الخصائص النفسية للزوجين .. 3
بناء العالقة االجتماعية بين الزوجين .. 4
بناء العالقة الزوجية في الجانب الصحي .. 5

مبررات المبادرة :
تنامي زيادة نسبة الطالق في السنوات الثالث األولى من الزواج.. 1

حاجة المقبلين والمقبالت على الزواج الكتساب مهارات الحياة الزوجية.. 2
تحقيق األمن األسري والمجتمعي. . 3

338مجموع المتدربين
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مبادرة تطوير
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الـــتعــريف بالمبـــادرة : 

الهدف العام للمبادرة:

أهداف المبادرة التفصيلية:

يهدف الى تطوير الكادر اإلداري في جمعية التنمية االسرية بتبوك وتقويمهم للتمكن من العمل االحترافي .

تطوير الكادر اإلداري في مجال العمل اإلداري

 زيادة المهارات النوعية للكادر اإلداري. 1
 االرتقاء بمستوى الموظفين والموظفات من خالل اكسابهم المعارف والمهارات العملية والحياتية والتدريبية الالزمة لتلبية احتياجات ومتطلبات الجمعية .. 2
 تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي .. 3
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مبادرة شمل
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مبادرة أسرة واعية في ظل أزمة كورونا
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تمهيد :

فكرة المبادرة  :

األهداف :

تشــكل األســرة المكــون األساســي للمجتمــع ، والمجتمعــات القويــة تبنــي أســراً مترابطــة، وبالمقابــل، فــإن األســر المترابطــة تســاهم فــي بنــاء مجتمــع حضــاري متقــدم، 
وانطالقــاً مــن أهميــة بنــاء األســرة ، حرصــت جمعيــة التنميــة األســرية بتبــوك علــى توعيــة النــاس ومســاعدتهم فــي مواجهــة االزمــات نفســيا وصحيــا وثقافيــا واجتماعيــا 

وتربويــا فــي ظــل أزمــة ) كورونــا ( . 

مبــادرة توعويــة تثقيفيــة عبــر منصــات تدريبيــة أون اليــن  ، واستشــارات هاتفيــة مــن خــالل منظومــة الكــول ســنتر يوميــا علــى مــدار األســبوع يقدمهــا مختصــون ومختصــات 
وذو كفــاءة عاليــة تســتهدف أســر منطقــة تبــوك لبنــاء قدراتهــم وتســهيل مواجهتهــم لهــذا الوبــاء فــي الجانــب االجتماعــي والنفســي والتربــوي والصحــي واالقتصــادي .

1.  زيادة الوعي الصحي لألسرة لمواجهة فيروس كورونا .
2.  دعم ومساندة األسرة في المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية لتجاوز هذا الوباء .

3.  تحسين إدارة ميزانية األسرة في وقت االزمات.
4.  زيادة الروابط االجتماعية بين افراد االسرة.

5.  تنمية مهاراتهم الحياتية واستغالل فرصة مكوث افراد االسرة في منازلهم .  
6.  إكساب اإلباء واألمهات مهارات تنظيم الفعاليات واأللعاب المرتبة والبسيطة في جو مرح وممتع مع إفراد األسرة .

7.  تنمية مهارات القيادة الوالدية المطلوبة لآلباء واألمهات .
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 انجازات المبادرة :
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شكرًا شركاءنا لمساهمتكم في
8075تدريب وتثقيف                أســـرة
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شركاء إستراتيجيون

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
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الشركاء الداعمون :

فرع منطقة تبوك 
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شركاء إعالميون:
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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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