
 خالذ بن سعود الحليبي. د
 المذيز التنفيذي لمزكز بيج الخبزة للبحوث والذراساث االجتماعيت األهلي

 باألحساءمدير جمعية التنمية ألاسرية 

واالجتمبعيتاألسريت الربامج   
 يف ظل األزمات



الربامج أنىاع  
األسريت واالجتمبعيت   

التدرٌب والتأهٌل للحٌاة 

 األسرٌة واالجتماعٌة

التوعٌة والتثمٌف          

األسري واالجتماعً   
 مساندة وزارة الصحٌة

فً التوعٌة اإلعالمٌة    

المبادرات لخدمة العاملٌن 

 فً المطاعات المختلفة

 البرامج التفاعلٌة

لكل فئات المجتمع    
االستشارات الهاتفٌة 

 واإللكترونٌة



.واجب تحتمه علٌنا مسؤولٌتنا الدٌنٌة والوطنٌة  

 ً . مساندة ودعم األفراد واألسر تربوٌاً واجتماعٌة ونفسٌا  

.توجٌه األسرة للتعامل اإلٌجابً والتكٌف فً ظل األزمات  

02 

01 

03 

.المساهمة فً حل المشكالت الناجمة عن األزمات 04  

الربامج أهميت  
واالجتمبعيت األسريت   



1 

2 

3 

الربامجمسبراث   
  واالجتمبعيت األسريت 

ي القضايا يهدف 
 
 األرسية واالجتماعية إىل التوعية والتثقيف ف

 األرسية واالجتماعية إىل عالج المشكالت والخالفات يهدف 

 المهارات األرسية والمجتمعيةإىل تنمية يهدف 

 الولائً

 العالجً

 التنموي



1 

2 

3 

4 

5 

ات ممتدة  تقديمها لفتر

 العمريةتخدم جميع الفئات 

امج واألنشطة  تنوع التر

ات تقنية ومكتبية وخدمية   تجهت  

الربامج جبهزيت تأهيل عال لمقدمي الخدمة  
واالجتمبعيت األسريت   



 جمعٌة التنمٌة األسرٌة بتبون جمعٌة بناء بالمدٌنة المنورة جمعٌة المودة بجدة جمعٌة التنمٌة األسرٌة باألحساء

اهلبتفيتاالستشبراث   



اهلبتفيتاالستشبراث   

بٌنبعجمعٌة سكن ومودة  جمعٌة التنمٌة األسرٌة بأبها جمعٌة التنمٌة األسرٌة بالجموم  جمعٌة توافك بالمدٌنة المنورة 



اهلبتفيتاالستشبراث   

 جمعٌة أسرتً بالمدٌنة المنورة جمعٌة إرشاد بأبها جمعٌة أسرتنا بالمرٌات جمعٌة محبة بالجبٌل



بأنىاعهب االستشبراثالتعبمل مع   

 االستشبراث
 الرتبىيت

 .المراهمون المزعجون •

 .التحرش الجنسً بٌن اإلخوة •

 .العاللات اإللكترونٌة لؤلوالد •

 .التذمر •

 .زٌارة األهلانزعاج  االطفال لعدم  •

 .العنف ضد األوالد  •

 .تذمر الوالدٌن وأثرها على األبناء •

 

 .الملل وسد الفراغ لؤلبناء •

 .إدمان األوالد لؤلجهزة التمنٌة•

 .الحماٌة الزائدة لؤلوالد •

 .العدوانٌة •

 .االتكالٌة •

 .العناد والتوتر •

 . التنمر بٌن األشماء •

 .نمص الحفاظ على الصالة •

 .التدخٌن •



بأنىاعهب االستشبراثالتعبمل مع   

 االستشبراث
 الزوجيت

 .انمطاع الزٌارات فترة الملكة •

 .العنف ضد الزوجة •

 .االنشغال بوسائل التواصل  •

 .صراع األدوار بٌن الزوجٌن •

 .العاللات اإللكترونٌة المحرمة •

 .الجنسًنمص التوافك  •

 .توتر الزوجة أو الزوج •

 .العاطفً بٌن الزوجٌن التباعد  •

 

 .نمص العدل فً التعدد•

 .تباٌن فهم النفسٌات بٌن الزوجٌن •

 .اختالف الزوجٌن على التربٌة •

 .اللوم والعتاب المستمر •

 .الصمت الزوجً •

 .البخل وللة اإلنفاق •

 .بُعدعن األعمال كثرة  •

 .اإلهمال •

 



بأنىاعهب االستشبراثالتعبمل مع   

 االستشبراث
 االجتمبعيت

 .التمصٌر فً الصالة •

 ..بعد للة التواصل عن  •

 .اإلعالمً آثاراالنفتاح •

 .انحسار العاللات  •

 .سوء الخلك •

 .التدخل السلبً لآلخرٌن  •

 .رعاٌة الٌتٌم •

 .مشكالت لانونٌة •

 .حال األرملة فً األزمة •

 .وآثارالطالقتداعٌات  •

 .الممارنات السلبٌة مع اآلخرٌن •

 .نمص الموارد المالٌة •

 .مشكالت الحضانة والزٌارة  •

 .سوء سلون الجار •

 .مشكالت الوظٌفة •

 .نمص تحمل المسؤولٌة •

 



بأنىاعهب االستشبراثالتعبمل مع   

 االستشبراث
 النفسيت

 .الملك المرضً •

 .التفكٌر فً المستمبل•

 .االكتئاب  •

 .الضغوط النفسٌة  •

 .اضطراب المخدرات •

 .اضطرابات فصامٌة •

 .الخوف المرضً •

 .المخدرات  آثارإدمان •

 

 .الرهاب االجتماعً•

 .الخوف من العدوى •

 .اضطراب وجدانً •

 .الخوف الشدٌد عند األوالد •

 .والعزلة اإلنطوائٌة •

 .الوسواس المهري •

 .صعوبة اتخاذ المرار •

 .إدمان المشاهد اإلباحٌة •

 

 



اإللكرتونيتاالستشبراث   

 جمعيت مودة

 بجذة

 جمعيت أسزيت

 باألحساء

 جمعيت أسزة

 بالقصيم



ببلزووماالستشبراث   

 مكتب توازن البنٌان لالستشارات جمعٌة المودة بجدة جمعٌة الشمائك بجدة



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



 التدرٌب والتأهٌل عن بُعد 



واالجتمبعيتاألسريت التىعيت   

 التوعٌة للتعامل مع كبار السن التوعٌة اإلٌمانٌة التوعٌة النفسٌة



واالجتمبعيتاألسريت التىعيت   

 توعٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة التوعٌة التربوٌة التوعٌة الصحٌة



واالجتمبعيتاألسريت التىعيت   

 التوعٌة اإلعالمٌة التوعٌة االجتماعٌة التوعٌة الصحٌة



واالجتمبعيتاألسريت التىعيت   

 توعٌة  الشباب توعٌة األطفال توعٌة األمهات



 الربامج التفبعليت
اجملتمعيتواملببدراث    

 فعالٌات منزلٌة شكراً لرجال األمن شكراً لرجال الصحة



 الربامج التفبعليت
اجملتمعيتواملببدراث    

 تجارب إٌجابٌة تربوٌة استطالع للرأي العام حول دروس األزمة رعاٌة المواهب



 الربامج التفبعليت
اجملتمعيتواملببدراث    

 املسببقبث التفبعليت 



 الربامج التفبعليت
اجملتمعيتواملببدراث    

 مبادرات للمرأة الواعٌة برامج رمضانٌة



 الربامج التفبعليت
لفئبث جمتمعيت خمتلفت   

 ألعاب

 أسرٌة 

التوعٌة 

 بالترفٌه

 توصٌل

 األدوٌة 

 لصص

 نجاح 

دورات 

 األزواج

 الجدد 

 كتب

 صوتٌة 

المسؤول 

 الصغٌر

 مسابمات

 متنوعة 

ذوو 

 االحتٌاجات

برامج 

 المطلمات

 برامج

 األرامل

مهارات 

 نسائٌة

 أحكام

وأذكار  

 شرعٌة

 ندوات

 حوارٌة 

 مواهب

 الفتٌات 

 صور

فاعلٌات  

 األسرة



الربامج األسريتبنك   
خربةمركز مببدراث   



اجلهبث األسريتدليل   
خربةمركز مببدراث   



الرقمي األسرياملستىدع   
خربةمركز مببدراث   



ببململكتاجلهبث األسريت خبرطت   
خربةمركز مببدراث   



اجلديدةاإللكرتونيت البىابت   
خربةمركز مببدراث   



السعىديتمدرببث دليل   
خربةمركز مببدراث   



01 02 03 

 برنبمج تدريبي لألمهبث 
(أمىمت )    

 للحمائبالمنفذة الجهة 

 بجدةالشمائك النسائٌة جمعٌة 

 .حمائب تدرٌبٌة موجهة لؤلم ومن ٌموم ممامها

 المانحةالجهة 

 عبدهللا بن إبراهٌم السبٌعً الخٌرٌةمؤسسة 
 إعداد المحتوى التدرٌبً والعروض التمدٌمٌة 

 مركز بٌت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعٌة 

 ٌوم تدرٌبً  12(   4)الحمائب عددها 



 برنبمج تدريبي لألمهبث 
(أمىمت ) النسخة القديمة من      

المستوى 

 األول

المستوى 

 الثانً

المستوى 

 الثالث

المستوى 

 الرابع

 التربٌة باللعب و التعلٌم 

 من الوالدة إلى عشر سنوات

 التربٌة بالصحبة و الحزم 

سنة 18إلى  11من   

 التربٌة بالثمة و التفوٌض 

سنة 21إلى  19من   

 مرحلة التشكٌل النهائً للشخصٌة 

سنة 25إلى  22من   



 برنبمج تدريبي لألمهبث 
(أمىمت )   

17  

 مركز توطٌن
672  

 مدربة أمومة

240  

شراكة 129 بٌئة تربوٌة متطوعة 138   

( متدربة)تسعٌن ألف و ثالثة عشر أم  90013  

فً تعزٌز دور  2030العربٌة السعودٌة المملكة رؤٌة مع تدرٌب مدربات معتمدات على حمائب األم المربٌة تماشٌاً 

، لتأهٌل األمهات برامج تخصصٌةتمدٌم المملكة من االجتماعٌة والتعلٌمٌة فً كافة مناطك وتمكٌناً للبٌئات . األسرة

.المنشودالتربوي على الدور   



 برنبمج تدريبي لألمهبث 
(أمىمت ) الجديدة من النسخة    

 العاملون المرحلة م

 مركز خبرة إعداد الجدارات الخاصة باألم المربٌة 1

 محكمٌن 8 تحكٌم الجدارت  2

 مختص ومختصة 24 إعداد المحتوى العلمً التدرٌبً 3

 مدربان بناء األنشطة التدرٌبٌة 4

 مختصان المراجعة العلمٌة واللغوٌة 5

 مركز خبرة تصمٌم عروض البوربوٌنت 6

 إعداد المحتوى العنوان الٌوم الحمٌبة م

  

1 

 

 األمشخصٌة 

 2 بناء الذات لؤلم 1

 2 التربٌة بكفاءة 2

 2 إدارة األسرة 3

  

2 

 التعامل

 مع األطفال 

 2 خصائص مرحلة الطفولة 1

 2 بناء شخصٌة الطفل 2

 2 التعامل التربوي مع مشكالت األطفال 3

  

3 

التعامل مع 

 الشباب

 2 خصائص مرحلة الشباب 1

 2 بناء الشخصٌة للشباب 2

 2 التعامل اإلٌجابً مع مشكالت الشباب 3

  

4 

تهٌئة األوالد 

 للزواج

 2 تهٌئة األوالد لبل الزواج 1

 اإلٌجابًالتعامل  2

 مع األوالد بعد الزواج  

2 

 2 حل مشكالت األوالد بعد الزواج 3

 مختص ومختصة 24 المجموع 12 4  

 مراحل إعداد الحقائب

 أم   متدربة 100,000المستهدف 



 خالذ بن سعود الحليبي. د
 المذيز التنفيذي لمزكز بيج الخبزة للبحوث والذراساث االجتماعيت األهلي

 باألحساءمدير جمعية التنمية ألاسرية 

واالجتمبعيتاألسريت الربامج   
 يف ظل األزمات



لسماعكمشكراً   

 واهتمامكم


