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تأهيل املقبلني  1
 على الزواج

تدريبي يستهدف المقبلين والمقبالت على الزواج، برنامج 
ويشمل عدة جوانب أساسية مرتبطة بالحياة الزوجية كالجانب 
الشرعي والنفسي والصحي واالجتماعي والمالي واإلداري 
والتربوي والمهارى وذلك للرقي بمستوى الحياة الزوجية 
وتقليل نسب الطالق والوصول إلى بيوت مطمئنة وسعيدة 

 .ومستقرة

دورات للشباب المقبلين على  6إقامة  
 م2022الزواج خالل 

دورات للفتيات المقبالت على  6إقامة  
 م2022الزواج خالل 

 3 3 3 3 المقبلون على الزواج

 فرحة عريس 2

إعانة الشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود 
ومستحقي الزكاة وذلك بإعطاء كل شاب قسيمة شرائية 

وتجهيز شقته مساهمةً في التخفيف من أعباء الزواج، لتأثيث 
ويشترط لحصولهم االعانة حضورهم دورة تأهيل المقبلين 

على الزواج لمدة يومين بواقع أربع ساعات كل يوم يتم فيها 
تأهيلهم في الجانب الشرعي واالجتماعي والنفسي 

 واالقتصادي والصحي

شاباً من المقبلين على  120اعانة  
آالف  10سيمة شرائية قيمتها الزواج بق

 لاير

الشباب المقبلون على 
 الزواج

30 30 30 30 

 اإلصالح والتوفيق 3
تقديم خدمة اصالح ذات البين وخدمة الراغبين في الزواج 
للمتقدمين بطلب الخدمة من خالل موقع الجمعية اإللكتروني 
أو من خالل مكتب وحدة اإلصالح والتوفيق في الجمعية ويتم 

 الخدمة من قبل مختصين تقديم

 150تقديم خدمة اصالح ذات البين لعدد  -
 م2022حالة خالل عام 

تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في  -
حالة خالل عام  300الزواج لعدد 

 م2022

أصحاب الخالفات + 
الراغبين والراغبات 

 في الزواج
 مستمر

4 
تنمية قدرات 
الساعني يف 
 االصالح

تدريبية لتنمية قدرات مهارات الساعين  دورات 2إقامة عدد 
في اإلصالح في محافظة األفالج وخاصة المتعاونين مع وحدة 

 اإلصالح في جمعية التنمية األسرية

دورات لتنمية قدرات  2إقامة عدد  
الساعين في اإلصالح في المحافظة خالل 

 م2022الربع األول من عام 

  1  1 رجال ونساء



 كن مصلحا   5
تدريبي للشباب والفتيات يهدف الى نشر ثقافة  إقامة لقاء

اصالح ذات البين وفضله وحثهم على ممارسته وتزويدهم 
 ببعض المهارات واألساليب التي تعينهم على ذلك

 50إقامة لقاء تدريبي لمدة يومين لعدد  
شاباً وفتاة في محافظة األفالج خالل شهر 

 م2022فبراير 

   1 1 الشباب والفتيات

 السعيدالبيت  6

مشروع توعوي يسعى لترسيخ مقومات االستقرار األسري 
وتوضيح حل كثير من المشكالت االجتماعية واألسرية 

وكيفية الحصول على المساعدة االستشارية أو اإلصالح وذلك 
من خالل تسجيل حلقات فيديو قصيرة )توجيهات أسرية( 
وكلمات في مساجد المحافظة وإنتاج مقاطع موشن جرافك 

 ميم بروشورات توعوية ومسابقات ثقافيةوتص

حلقة قصيرة  44تسجيل ومونتاج  
)توجيهات أسرية( ونشرها في مواقع 

 م2022التواصل خالل العام 
 

 توعية عامة لألسر

11 11 11 11 

فيديو موشن جرافيك تعالج 12انتاج  
بعض المشكالت االجتماعية ونشرها في 

 مواقع التواصل

1 1 1 1 

سؤال كمسابقة على حلقات  44طرح  
 )توجيهات أسرية(

11 11 11 11 

بنر توعوي ونشرها في  90تصميم  
 مواقع التواصل

22 23 23 22 

في المساجد أسرية كلمة توعوية 44القاء  
 بالتنسيق مع مركز الدعوة واإلرشاد

11 11 11 11 

اليوم العاملي  7
 لألسرة

واألسرة( تقام فيه بعض عبارة عن احتفال تحت شعار )األم 
الكلمات التوعوية واالرشادية حول أهمية األسرة السعودية 

وترابطها ونبذ العنف الذي يعرض حياة النساء والبنات 
 للخطر ويلحق الضرر بأسرهن ومجتمعهن

إقامة احتفالية اليوم العالمي لألسرة في  
 م16/5/2022محافظة األفالج بتاريخ 

  1   األسرة بشكل عام



دبلوم االرشاد  8
 األسري

تدشين دبلوم اإلرشاد األسري بالشراكة مع جامعة األمير 
سطام حيث ستكون الدراسة مقسمة على فصلين دراسيين 
يبدأ الفصل األول في الدبلوم مع بداية الفصل الثاني لعام 

1443 

دارس  25إقامة دبلوم ارشاد أسري لعدد  
 م2022ودارسة خالل العام 

 1 رجال ونساء

 قيم 9

إقامة ملتقيات وفعاليات أسرية عامة في مدينة ليلى واألحمر 
والبديع والهدار نسعى من خاللها لتوعية األسرة وغرس 

القيم ونشر الفضيلة وسيتم التركيز فيها على بعض 
الحوار  –العدل والحقوق األسرية  –المواضيع مثل )األخالق 

-افشكر النعم والحذر من االسر-تيسير الزواج-األسري
التربية السليمة( يتخلل الفعالية مسابقات -التكافل االجتماعي

ثقافية ومقاطع فيديو توعوية ومشاركات مرح وتسلية 
 لألطفال

ملتقيات في  3ملتقيات في ليلى و 3إقامة  
 البديع-الهدار-األحمر

فيديوهات توعوية قصيرة في  3عرض  
 كل ملتقى

إطالق مسابقة قبل كل ملتقى بنفس  
الملتقى وإعالن الفائزين في موضوع 

 نهاية الملتقى

إقامة ندوة أو دورة مصغرة حول موضوع  
 الملتقى

ألعاب ومسابقات حركية ومسلية خالل  
 الملتقى

طباعة بنرات ولوحات توعوية يتم  
عرضها خالل الملتقى وفي مواقع 

 التواصل ولوحات الشوارع

 1 2 2 1 عام

 اعتزاز 10

أمسيات شبابية تقام فيها ندوات توعوية  عبارة عن
ومسابقات ثقافية وحركية وخطابية ومشاركات شعرية 

ومسابقات شقردية وعروض توعوية وتعريفية بالجمعية 
وحث الشباب على األعمال التطوعية وانضمامهم لوحدة 

التطوع بالجمعية كما يحتوي البرنامج على معارض إلدارة 
افحة التدخين وإدارة المرور مكافحة المخدرات وجمعية مك

كما يصاحب البرنامج أركان أصحاب الفود ترك وبعض 
 األركان التجارية التشجيعية للشباب.

توعوية للشباب في ليلى  أمسيتينإقامة  
 م2022خالل عام 

 1   1 الشباب



 الشراكات 11
عقد شراكات مع جهات حكومية وأهلية حسب الحاجة 

برامجها ومشاريعها األسرية لمشاركة الجمعية في تنفيذ 
 والتنموية

شراكات مجتمعية مع جهات  10عقد  
 م2022حكومية وأهلية خالل عام 

الجهات الحكومية 
 واألهلية

 مستمر

 املسابقات 12
إطالق مسابقات إلكترونيتين أسرية لتعزيز القيم والمبادئ 
واألخالق ونسعى من خاللها لتنمية الكتشاف المهارات 

 لدى أفراد األسرة بجميع فئاتهاواإلبداعات 

مسابقات ثقافية وارشادية  4إطالق  
وتنمية مهارات أفراد األسرة في محافظة 

 م2022األفالج خالل عام 

 1 1 1 1 عام

 املنصات الثابتة 13
شاشات إعالمية كبيرة لعرض  مشروع يهدف الى شراء

برامج الجمعية التوعوية وتسويقها في األماكن والمرافق 
العامة وكذلك تأجيرها للمناسبات واالحتفاالت الحكومية 

 والخاصة

شاشات إعالمية لتوعية المجتمع  6شراء  
وعرض خدمات الجمعية وتسويق 

 مشاريعها ألكبر شريحة ممكنة

ضها فيديو موشن جرافيك وعر 6انتاج  
بروشور  150تصميم  –على الشاشات 

 توعوي وعرضه على الشاشات

 2 1 2 1 عام

 رصني 14

 انتاج وتصميم مجموعة من فيديوها موشن جرافيك والبنرات
التوعوية في مجاالت األسرة المختلفة سواًء التربوية أو 

األخالقية والعالقات الزوجية والحوارات األسرية والتخطيط 
المالي وغيرها يتم نشرها في حسابات الجمعية اإللكترونية 
ومواقع التواصل االجتماعي وعرضها خالل إقامة برامج 

 الجمعية الميدانية بواسطة شاشات كبيرة

فيديو موشن جرافيك ونشرها  6انتاج  
 على مواقع التواصل

بروشور توعوي  150تصميم ونشر  
وارشادي ونشره على مواقع التواصل 

 االجتماعي

 األسر بشكل عام
2 
35 

2 
35 

1 
40 

1 
40 

 عطاء 15
مشروع يهدف الى توفير بعض األجهزة الكهربائية 

الضرورية لمنازل المقبلين على الزواج والمطلقات وأسر 
اصالح ذات البين والغير قادرين من مستفيدي الجمعية وفق 

 الضوابط والشروط المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية

-جهاز كهربائي )غسالة 180توزيع  
مكنسة( -سخانة-مكيف شباك-فرن-ثالجة

أسرة محتاجة )كأقل عدد( في  30لـ
 م2022محافظة األفالج خالل عام 

المقبلين على الزواج 
 والمطلقات

 مستمر

 فيض 16
إقامة عدد من األمسيات المتنوعة في مجاالت األسرة ، 

االجتماعية ، واألخالقية واالقتصادية ، والتربوية ، وتطوير 
الذات ، ينفذها ويقدمها )عن بعد( مدربون ومستشارون 

 مختصون

أمسية توعوية أسرية عن بعد  16إقامة  
 م2022خالل عام 

توعوية قصيرة في فيديوهات  3عرض  
 كل أمسية

أولياء األمور واألمهات 
 والمربين

4 4 4 4 

 كانف 17

مشروع يسعى للمساهمة في سداد إيجار منازل المقبلين على 
الزواج حديثاً والعاجزون عن السداد يتم ذلك بعد حضورهم 
دورة تأهيل المقبلين على الزواج لمدة يومين بواقع أربع 

تأهيلهم في الجانب الشرعي ساعات كل يوم يتم فيها 
 واالجتماعي والنفسي واالقتصادي والصحي.

شاباً من المقبلين على  50مساعدة  
لاير سداد ايجار شقة 7000الزواج بمبلغ 

في  م2022لمدة ستة أشهر خالل العام 
 محافظة األفالج

الشباب المقبلين على 
 الزواج

10 15 15 10 



جهود الساعين في اصالح ذات البين مشروع يسعى إلبراز  وسام االصالح 18
 في المحافظة والمتنازلين عن حقوقهم بدون مقابل وتكريمهم

ساعياً في اصالح ذات  15تكريم عدد  
 البين في محافظة األفالج

متنازالً عن حقه بدون  25تكريم عدد  
 مقابل في محافظة األفالج

   1  رجال ونساء

 املسابقات 19
 )القسم النسائي(

تنافسي ثقافي يهدف لتوعية المشاركات باألخالق برنامج 
 والقيم النبيلة ونشر ثقافات مجتمعية مميزة

تقديم معلومات ثقافية بقالب جديد وجذاب  
 .  م2022أيام في عام  3بمعدل 

    1 الفتيات

التسويق  20
 االعالمي

 .وبرامجهاالجمعية خطة إعالمية تسويقية لمشاريع 
لجمع التبرعات لبرامج حمالت إعالمية  4إقامة 

 م2022عام  ومشاريع الجمعية خالل
 1 1 1 1 عام

 انعكاس 22
برنامج توعوي تنافسي تطويري لمدة شهر بمعدل يوم واحد 

 من كل أسبوع يقام عبر تطبيق الزوم يهدف لتطوير
 سنة 18حتى  13الفتيات من عمر 

فتاة لعام  100( لقاءات تطويرية لـ 4تقديم )
 م  2022

( 13الفتيات من عمر )
 ( سنة18حتى )

1 1 1 1 

 بيوت مطمئنة 23
 ومعارف بمعلومات األم إلثراء تصحيحي توعوي مشروع
 مع السليم التعامل وأصول والتربية األسرة إدارة حول

 .العمرية مراحلهم مختلف في األبناء

فتاة للعام  500( أيام تدريبية  لـ4عقد )
 م .2022

 1 1 1 1 األمهات

 لقاءات تثقيفية تساهم في تطوير و توعية أفراد األسرة لقاءات تثقيفية 24
أم خالل عام  600إقامة برنامجين تثقيفيين لـ 

 م2022
  1  1 األمهات

 تأهيل املطلقات 25
مشروع يهدف إلى العناية بالمطلقات وتقديم برامج تثقيفية 

وتنشيطية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الذاتي والنفسي من 
 خالل إعادة تأهيلهن وإكسابهن مهارات قيادية وفنية ..

في  تأهليها وتوعيتهامستفيدة و 100تأهيل 
 م2022عام 

المطلقات المنتسبات 
 للجمعية

1 1 1 1 

 وارف 26
مشروع يتم فيه البحث عن عمل للمطلقات بما يتناسب مع 

بحيث يتم عقد اتفاقية بين الجمعية  مؤهالتها بعد  وقدراتها
وجهات عمل أخرى ، على أن تقوم الجهة بتوظيف المستفيدة 

 لديها وتتكفل الجمعية برواتبها

مستفيدة من مستفيدات الجمعية  30توظيف 
 م2022لعام 

المطلقات المنتسبات 
 للجمعية

15 15 

27 
مشروع تطوير 
وتأهيل الكادر 

 اإلداري
 3 3 3 3 موظفي الجمعية م  2022لعام ا موظف خالل 12تدريب وتأهيل  موظفي الجمعيةدورات تطويرية تساهم في تطوير و تأهيل 

لقاءات تساهم في تطوير فريق يانعة التطوعي من خالل  فريق يانعة 28
 إبراز الجهود وتشجيع المتطوعات

إقامة لقاءين خاصة بفريق يانعة التطوعي لعام 
 .م 2022

عضوات فريق يانعة 
 التطوعي

1 1 1 1 



 

 حي الرواق 29

 حب قيمة إبراز إلى خالله من نسعى علمي تربوي مشروع
 عن طريق الفتاة ومهارات شخصية وصقل تطوير و القراءة
 الحية التجارب بواسطة قدراتها وتنمية اهتمامها إثارة

 برنامج لمدة بإقامة تتمثل عمل وورش والمناقشة والمطالعة
 ساعات أربع بواقع أسبوع كل من واحد يوم بمعدل شهر

 .. يوميا

أركان مهارية للفتيات لعام  4تجهيز  
  م2022

عام  خالل مفتوحة للقراءة مكتبة إنشاء 
 م2022

( 13الفتيات من عمر )
 ( سنة18حتى )

 1   

 صحة املرأة 30

 الحمل فترة في األم يخص افتراضية بيئة في متكامل برنامج
 الصحية عن الجوانب فيها نتكلم الرضاعة ثم النفاس ثم

 كل يوم بمعدل فترة لكل المناسبة والتمارين السليمة والتغذية
 أخصائية من بعد عن دورات عن طريق شهر لمدة أسبوع

 توليد .

فتاة  500برامج تدريبية  لـ 4عقد  
 م2022متدربة لعام 

 1 1 1 1 الفتيات

إقامة ورش خاصة لرؤساء ومدراء الجمعيات في المحافظة  حلقة نقاش 31
 هدفها توحيد الجهود وتطوير برامج العناية بالمرأة ورعايتها 

ورش وحلقات نقاش لرعاية  4إقامة  
 األمهات واألرامل والمطلقات

رؤساء ومدراء 
 الجمعيات

1 1 1 1 

العامة في برنامج توعوي بأهمية المحافظة على النظافة  حارتنا أمجل 32
 الحارات والشوارع والحد من الكتابة على الجدران وغيرها

 2 2 2 2 عام مرات في ثمان حارات 8إقامة البرنامج  

 رئيس جملس اإلدارة إدارة اجلمعية


