تقرير ألانشطة الاجتماعية لجمعية برنامج ألامير فهد بن سلطان الاجتماعي

 -1تقرير نشاط جمعية برنامج ألامير فهد بن سلطان الاجتماعي للعام 1416هـ :
التفاصيل
التاريخ
النشاط
0242/10/42-42-42هـ املشاركة في املؤتمر الثاني لجمعية مرض ى الزهايمر بالرياض من خالل الندواته وورش العمل
مشاركة في فعاليات املؤتمر الثاني
واملعرض املصاحب وقد مثل الجمعية ألامين العام للجمعية الدكتور  :عبد الخالق بن حمزة السحلي
لجمعية مرض ى الزهايمر بالرياض
استضافة الجمعية اجتماع مركز الصم والبكم بتبوك ملناقشة انتخاب الرئيس وألاعضاء
استضافة اجتماع مركز الصم والبكم بتبوك 1331/33/3-1ه
الجدد وذلك على نفقة الجمعية
 -2تقرير نشاط جمعية برنامج ألامير فهد بن سلطان الاجتماعي للعام 1415هـ :

النشاط
استضافة امللتقى إلاعالمي للمحترفين
إلاعالميين باادداراا الومومية واملدينة
و العسكرية

التاريخ
1331/30/13هـ

التفاصيل
وذلك لبناء عالقة تماملية بين إلاداراا الومومية ووسائل إلاعالم تمون مبنية على املهنية
والثقافية واملصداقية ولمون امللتقى الذي أعلنه سمو أمير املنطقة ألامير فهد بن سلطان ومباركته

ورشة عمل للتنمية الاجتماعية

1331 02-02-01ه

زيارة عمادة شئون الطالب بجامعة
تبوك لجامعاا اململكة
دورة ( إدارة املشاريع الخيرية )
مشروع نقل امللكية الالكترونية
ملرور منطقة تبوك
البرنامج الصيفي

1331/30/00ه

1331/32/31

برنامج املتالزمة داون وزارة التربية والتعليم

1331/31/30ه

اليوم الوطني

1331/11/02هـ

استقبال طالباا الصف الثالث الثانوي

1331/31/11ه

الاجتماع التاسع ملدراء املساحة في
ألاماناا والبلدياا باململكة
برامج توعية ووقائية

1331/11/00ه

1331/30/02-01ه
1331/33/03ه

من 1331/13/01هـ

تنفيذ ورشة عمل ملركز التنمية الاجتماعية لبعض إلاداراا الومومية بالتعاون
مع جمعية البرنامج
زيارة عمداء شئون الطالب بجامعاا اململكة برعاية جامعة تبوك
وتنفيذ زيارة  21أستاذ ودكتور بعمادة شئون الطالب لجامعاا اململكة
الاشتراك بدورة إدارة املشاريع الخيرية التي تنظمها جمعية امللك عبد العزيز الخيرية
تدشين مشروع نقل امللكية الالكتروني بمدينة تبوك من قبل مرور تبوك بحضور
جميع مالك معارض السياراا عدد  133فرد
تنفيذ البرنامج الصيفي بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية القسم النسوي للفتياا
تحت شعار ( صيفكم معنا أجمل ) تتضمن عدد من ألانشطة والفعالياا (هدايا سووباا
يومية وسوب على جائزة كبرى ودوراا متنوعة في الديمور وفنون الطبخ وفن املاكياج
والشعر والتجميل الطاهية املاهرة وملدة  2أيام عدد الوضور تجاوز  333سيدة مشاركة
تنفيذ برنامج املتالزمة داون ضمن برامج وزارة التربية والتعليم والتي نفذتها مدارس علماء الغد
بالتعاون مع جمعية البرنامج لعدد 303طالبة
املشاركة باحتفاالا اليوم الوطني باملنطقة بإعداد برنامج واستقطاب شخصياا
وفق البرنامج املعد من قبل عضو مجلس إلادارة م /ممدوح شالل العنزي
استقبال طالباا الثالث ثانوي للثانوية السابعة بناا القسم النسائي لعدد
103طالبة لزيارة جمعية البرنامج .
إقامة الاجتماع التاسع ملدراء املساحة في ألاماناا والبلدياا املناطق باململكة بمشاركة نحو
 13مشاركا
تنفيذ برامج توعوية ووقائية تسد حاجاا املجتمع ومشكالته وكيفية التغلب عليها

إلى 1331/11/1هـ
احتفال تكريم موظفي صندوق التنمية
الزراعي
العمل التطوعي

تشمل الندواا واملحاضراا ودوراا بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بتبوك
القسم النسوي عدد مشاركة  133مشاركة .
إقامة احتفال تكريم موظفي صندوق التنمية الزراعي بحضور عدد  131فردا

1331/33/13

الدراساا والبحوث

1331/33/33

مشاركة جامعة تبوك في العمل التطوعي تحت مسمى عطاء للعمل الصحي التطوعي
تحت مضلة كلية الطب ومشاركة ( كلية الطب بنين وبناا )
التنسيق مع مركز تنمية الطفولة بمجاالته املتنوعة بالرياض بما يخص أجراء
الدراساا والبحوث والاستشاراا وتنظيم امللتقياا واملؤتمراا وتنفيذ البرامج التدريبية
املتخصصة في الطفولة
تنفيذ برامج تنمية املجتمع املحلي بجميع جوانبه الاجتماعية ( ثقافي –اقتصادي صحي )
من خالل تنفيذ البرامج توعوية ووقائية للمجتمع بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية
تنفيذ الدوراا التالية القسم النسوي .
 -1دورة كيف تتعاملين مع نقاط ضعفك عدد الوضور  21تاريخ 1331/32/31
 -0دورة فنون التواصل والتأثير في عالقاا العمل عدد الوضور  11تاريخ 1331/32/10
 -3هل أنتي راضية عن نفسك  -كيف تمونين راضية عن نفسك عدد الوضور 133
الثقة بالنفس ودورها بتطوير الذاا  .تاريخ 1331/32/12
 -3مواجهة نقاط الضعف وعدم الخوف منها .
 -1زيادة الوعي بأهمية الووار وإلاقناع في ألاسرة والعمل  .الوضور لجميع الدوراا السابقة مجاني
 -1فهم مشاعر آلاخرين .
 -2محاولة التقليل من املشاكل ألاسرية ومشاكل العمل بتحسين عملية التواصل

برامج تنمية املجتمع املحلي
بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية .

1331/32/10ه

1331/32/32
1331/31/12
1331/31/12-11
1331/31/03
1331/32/02-03

حفل تكريم لطالب مدارس تبوك ألاهلية
معرض صور فوتوغرافي
وفد أدارة التربية والتعليم
استضافة جامعة تبوك
حفل مركز الدعوة والارشاد وتوعية
الجالياا بتوك الدورة العلمية
للجالية البنغالية
الاجتماع التنسيقي الثامن لعمداء
البحث العلمي بجامعاا اململكة
برنامج حول تفعيل دور العنصر النسائي
بالجمعية
برنامج مشروع التأهيل لزواج ناجح

1331/33/11

زيارة مدارس تبوك ألاهلية
زيارة املعهد العالي التقني للبناا بتبوك
مسابقة عضو املجلس

1331/31/33
1331/31/33

النادي الصيفي بالقسم النسوي

1331/13/01

من 1331/10/01
وحتى 1331/10/02
1331/31/03

 -2كيف أغير تفكيري وسلوكي في بيئة العمل لألفضل
إقامة حفل تكريم لطالب مدارس تبوك ألاهلية
استضافة جمعية الثقافة الفنون بمنطقة تبوك وإقامة معرضها الفوتغرافي بمقر الجمعية
زيارة وفد من إدارة التعليم  31معلما
إقامة حفل تكريم جامعة تبوك
إقام مركز الدعوة والارشاد وتوعية الجالياا بتبوك حفل
بشأن توزيع جوائز مسابقة ( ال يفلح الساحر من حيث أتى )
بإقامة الدورة العلمية الثالثة عشر للجالياا البنغالية .
استضافة الاجتماع التنسيقي الثامن لعمداء البحث العلمي بجامعاا اململكة
لعدد  10أستاذ جامعي ودكتور
برنامج حول تفعيل دور العنصر النسائي بالجمعية في النشاطاا املقدمة للمجتمع
والعمل على تطويرها والرقي بها من خالل تأسيس هيئة نسائية بالجمعية
برنامج مشروع التأهيل لزواج ناجح القسم النسوي محاضرة توعوية
بحضور أخصائية نفسية د .سامية الفرساني بحضور عدد  20سيدة وفتاه
زيارة مدارس تبوك ألاهلية ابتدائي –متوسط –ثانوي بنين عدد 113طالب
زيارة املعهد العالي التقني للبناا بتبوك ملناقشة آلية التعاون بين الجمعية واملعهد
ضمن خطة الجمعية وتحت إشراف عضو الجمعية املهندس ممدوح شالل العنزي قامت الجمعية
بتنفيذ مسابقة عضو املجلس
ضيف املسابقة  :الشيخ  .عبد هللا بن عبد العزيز املبارك د .عويض العطوي  -عدد الوضور 33
النادي الصيفي ضمن خطة الجمعية ألنشطة القسم النسوي وشمل

 -1نادي اللغاا – املدربة سارة العقير
 -0نادي كن مؤثرا – املدربة بشائر الجعيد
 -3نادي الفوتوشوب – املدربة عائشة الجعيد .

 -1تقرير نشاط جمعية برنامج ألامير فهد بن سلطان الاجتماعي للعام 1414هـ :
النشاط
برامج القسم النسوي

التاريخ

التفاصيل
ضمن خطة الجمعية بالتعاون والتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية
تم تنفيذ البرامج التالية بمقر الجمعية القسم النسوي .
 -1أنتي التي أريد في 1333/31/01ه املستهدف ألامهاا خاصة السيداا عامة
بحضور  13من ألامهاا والسيداا عامة
 -0السمنة وأثرها الاجتماعي في 1333/31/31بحضور  13من سيداا املجتمع والفتياا
 -3كيفية تحديد امليول الدراس ي  1333/31/01بحضور طالباا املرحلة الثانوية
ما قبل الجامعة
 -3الاستخدام الخاطئ للألعشاب في  1333/31/02بحضور سيداا املجتمع
ولم تنفذ
 -1دورة نحو حوار ناجح في  1333/31/32سيداا املجتمع املحلي والفتياا
عدد الوضور . 23
 -1التنظيم املالي 1333/13/02هـ 1333/13/02ه املستهدف رباا املنزل
والسيداا العامالا بحضور  31سيدة عاملة وربة منزل
 -2ملتقى سيداا التنمية الاجتماعية  1333/11/32املستهدف سيداا املجتمع املحلي
عدد الوضور  13مشاركة

مشروع الامير سلطان بن عبدالعزيز
للعمل التطوعي

من 1333/30/32
والى 1333/11/32

استضافة الجمعية البرنامج
وفد هيئة الاعتماد ألاكاديمي الدولي
محطة تلفزيون تبوك
التعاون مع مؤسسة
ألامير محمد بن فهد للتنمية إلانسانية
برامج تدريبية

1333/10/00

مشروع ألامير سلطان بن عبد العزيز للعمل التطوعي والذي بدء من من 1330/30/32
والى  1333/11/32بمنطقة تبوك ومحافظاتها بمشاركة عدد 0333طالب من مدارس
املنطقة و عدد  01غواصا بحريا .
استضافة جامعة تبوك وفد هيئة الاعتماد ألاكاديمي الدولي من الوالياا املتحدة ألامريكية

1333/32/33

إقامة حفل تكريم ملنسوبي محطة تلفزيون تبوك  1333/32/33عدد  23شخص
حسب توجيه صاحب السمو امللمي ألامير فهد بن سلطان أمير املنطقة بالتعاون مع مؤسسة ألامير محمد
بن فهد للتنمية إلانسانية تم التنسيق بين الجمعيتين
اشتركت جمعية البرنامج بالعديد من البرامج التي تقيمها جمعية امللك عبد العزيز الخيرية
التدريب على الوياة الزوجية والتربوية وألاسرية للمقبلين على الزواج
تنفيذ برامج مركز الصم بمنطقة تبوك واملساهمة فيه بفعالية وتحمل مصاريف البرنامج
ملدة خمس أيام وذلك عن طريق فرع وزارة الشئون إلاسالمية وألاوقاف

برامج مركز الصم بتبوك

من 1333/33/31
الى 1333/31/03
1333/31/12

الدورة التدريبية للمهنيين املتعاملين مع حاالا
إلايواء وإهمال ألاطفال (متعددة التخصصاا )

1333/33/03-01ه

هيئة التحقيق والادعاء العام

1333/31/03-12

الوحدة ألاولى  :ماهية العنف ضد ألاطفال .
الوحدة الثانية  :التقييم والتدخل في حاالا العنف ضد الطفل .
الوحدة الثالثة  :قواعد العمل ألاساسية في حاالا العنف ضد ألاطفال
الوحدة الرابعة  :الوقاية من العنف ضد ألاطفال .
إقامة دورة ملدة يوم واحد لهيئة التحقيق والادعاء العام بحضور  03شخصا

 -4تقرير نشاط جمعية برنامج ألامير فهد بن سلطان الاجتماعي للعام 1411هـ :
برنامج التوعية بأضرار السكري وضغط الدم
والسمنة
دوراا معهد إلادارة

مشروع الامير سلطان بن عبدالعزيز
للعمل التطوعي
مؤتمر الزهايمر
إيضاح إلاخبارية

بالتعاون مع جامعة تبوك ( كلية الطب ) وصيدلياا الدواء ضمن مشروع
صاحب السمو امللمي ألامير سلطان بن عبد العزيز لثقافة العمل التطوعي .
تنفيذ دوراا معهد إلادارة بالجمعية والتي أقيمت تحت مظله إمارة منطقة تبوك
بالفترة من  1333/33/33وحتى  1333/33/31و كذلك من 1333/31/32
وحتى 1333/31/32ملوظفي إلامارة تحت مسمى ( حلقة إدارة الوقت ) وتكفلت
الجمعية بتماليف الدورة كاملة املحاضران د  .سعيد القرني – ألاستاذ فالح الوربي .
من  1333/30/32مشروع ألامير سلطان بن عبد العزيز للعمل التطوعي والذي بدء من من 1330/30/32
والى  1333/11/32والى  1333/11/32بمنطقة تبوك ومحافظاتها بمشاركة عدد 0333طالب من مدارس
املنطقة و عدد  01غواصا بحريا .
تحت رعاية سموه الكريم تم توقيع اتفاقية التعاون بين جمعية برنامج الامير
فهد بن سلطان والجمعية السعودية الخيرية ملرض الزهايمر  .وكذلك حضوره بفعالياا الوفل
التواصل مع إيضاح إلاخبارية التي تعد أول خدمة إخبارية متخصصة باألخبار الغير
صوية والشائعاا وإيضاح الوقيقة والتي تسعى إلى بث ونشر الوقائق وحضر الشائعاا
وألاخبار الغير الصويحة والتي قد تضلل املجتمع وتحجب الوقيقة او تنال من البعض
سواء أشخاصا أو جهاا  .وذلك بالتعاون مع الفريق إلاعالمي الاحترافي لعمل برنامج توعية
بهذا الخصوص بالتعاون مع الجمعية .

 -2تقرير موجز عن املساعدات التي تقدمها جمعية البرنامج وإلاسكان الخيري للفترة املنصرمة .
م
31
30

الفئة
عدد ألاسر املتقدمة لإلسمان والتي تم أرشفت ملفاتها
عدد ألاسر املستفيدة من خدماا الجمعية املختلفة واملعامالا التي تم
معالجتها .

إجمالي عدد املستفيدين
 1302أسرة
 3322أسرة

