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�حلمد وحدة و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد و�أله و�سحبه و�سلم �أما بعد
خادم  حكومة  من  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  ولكن  ي�سرية،  لي�ست  مهمة  وهذه  ويتقدم،  �ملجتمع  ينمو  وبا�ستقر�رها  �ملجتمع  يف  �لأوىل  �للبنة  هي  �لأ�سرة  تعترب 
�أهد�ف �جلمعية  ،وحتقيق  �إلينا  �ملوكلة  �ملهام  لإجناز  قدما  للم�سي  يدفعنا  �لبي�ساء  �لأيادي  �أ�سحاب  من  و�لد�عمني  �لأمني  وويل عهده  �ل�سريفني  �حلرمني 
،وتاأهيلهم لزو�ج ناجح  �أبناء هذه �ملنطقة �حلبيبة على قلوبنا  و�إ�سر�ر خلدمة  �أن�سئت �جلمعية  فجهودنا متو��سلة بعزمية  �لتي من �جلها  للر�سالة  للو�سول 
�أ�سرة متما�سكة يتفهم فيها كل طرف حقوقه وو�جباته، ويوؤمن فيها كل طرف مب�سئولياته جتاه �لآخر وجتاه وطنه �لذي �أعطى ول يز�ل يعطي �لكثري  وبناء 
ن�ستعر�ض  �لتقرير  هذ�  ويف  �هلل  بعون  حدود  عند  تتوقف  ول  كبرية  )ر�أف(  جمعية   يف  طموحاتنا  �إن  و�مل�سوؤولية.  و�لعطاء  �لتقدير  �أبناوؤه  يبادله  �أن  وينتظر 

يف  ودورها  �لأ�سرة  بثقافة  �ملجتمع  وتوعية  �لزو�ج،  قبل  و�لفتيات  �ل�سباب  تاأهيل  يف  �جلمعية  دور  ويرتكز  2018م  �ملا�سي  �لعام  خالل  باجلمعية  نفذت  �لتي  و�لفعاليات  �لرب�مج  �أهم 
�لهادفة   و�لرب�مج  �لدور�ت  من  �لعديد  ونفذت  �ل�سبابية  و�مللتقيات  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملا�سي  �لعام  �أقيمت  حيث  �لأ�سري  و�لإ�سالح  �ل�ست�سار�ت  تقدمي  وكذلك   ، �ملجتمع  تنمية 
عبد  بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  ونائبة    ) جاز�ن  منطقة  �أمري  �لعزيز)  عبد  بن  نا�سر  بن  حممد  �لأمري  �ل�سمو  �ساحب  بتوجيهات  �هلل   توفيق  بعد  نهتدي  هذ�  يف  ونحن 
بال�سكر  و�توجه  �لفر�سة  �أنتهز  �لدرجات .ومن هنا  به  �ملوؤ�س�سني لهذه �جلمعيةجعل �هلل عملهم ذلك يف ميز�ن ح�سناتهم ورفع لهم  �لأو�ئل  للرجال  و�ل�سكر مو�سوًل  �لعزيز بن حممد 
�لر�سالة  حتقيق  �سبيل  يف  �لد�ئمني  و�خال�سهم  تفانيهم  لهم  مقدرً�  �خلري  ولأعمال  للجمعية  �مل�ستمر  ودعمهم  باجلمعية  للرقي  جهودهم  على  �لإد�رة  جمل�ض  لأع�ساء  و�لثناء  �جلزيل 
�ل�سنوي عن  �لتقرير  نتاجها هذ�  كان  يبذلون من جهود مباركة مثمرة  ما  �لعاملة على  و�للجان  و�لأق�سام  باجلمعية  �لأع�ساء  و�ل�سكر مو�سول جلميع   . تتبناها �جلمعية  �لتي  �ل�سامية 
�أعمال �جلمعية ر�جيًا من جميع �لأفر�د و�جلهات و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة و�لعامة ورجال �ملال و�لأعمال �لتعاون معنا يف �سبيل حتقيق ر�سالتنا �لن�سانية يف ظل قيادة حكومتنا �لر�سيدة 
علينا  يدمي  �ن  �هلل  �أ�سال  يحفظهم  عهده  ويل  و�سمو  �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �سيدي  بقيادة  �لالحمدود  و�لدعم  وتوفيقه  بن�سره  �هلل  �يدها 
�آله و�سحبه �أجمعني  . �إنه �سميع جميب �لدعو�ت و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى  نعمته و�أمنه يف ظل حكومتنا �لر�سيدة و�ن يبارك باجلهود ويوفق �جلميع ملا فيه �خلري و�ل�سالح 

                                                    

                                                        
 الدكتور / رشاد بن محمد السنوسي

 رئيس مجلس إدارة جمعية رأف 

  للتنمية األسرية بمنطقة جازان

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 أعضاء مجلس اإلدارة

د. ر�ساد بن حممد ال�سنو�سي
رئي�س جمل�س الإدارة

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو

اأ. ملهي بن  ح�سن عقدي

اأ. عبداهلل بن يحيى علواين

اأ. اإبراهيم بن حممد معافااأ. حممد بن اأحمد ح�سيبي

اأ. مكي بن اأحمد اآل عي�سى

اأ. مو�سى بن ح�سن احلازميد.حم�سن بن عبده عداوي

د.اأحمد بن عبد احلق 

نائب الرئي�س

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو

اأمني ال�سندوق

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو 

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــوعــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو

عــ�ســـــــــــــــــــــــــــــــو
د.عبدالرحمن بن يحيى �سايغ ال�سيخ / مو�سى بن �سوعي خمج
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الرؤية والرسالة واألهداف

الريادة يف تنمية الأ�سرة

جمعية اأ�سرية تقدم برامج تنموية للمجتمع من خــالل عمل   موؤ�س�سي باأ�ساليب احرتافية تعمل على حتقيق  ال�ستقرار الأ�سري.

1. تـاأهــيــل مــتــخ�سـ�ســــني فــــي مــــــــجــال تـــنـــمــــــيــة الأ�ســـــــــــرة
2. تاأهيل اأفراد الأ�سرة يف جمالت احلياة ودعم املقبلني على الزواج
3. الإ�ســـهــام فـــــــــي مــــعـــالـــــجـــــــة الـــــــــمــ�سـكــــــالت الأ�ســـريـــــة
4. رفـــــــــع وعـــــــــــــــــــي الأ�ســـــرة فــــي كـــــافــــــــــة الـــمــــــجــــــالت
5. درا�ســــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــ�ســـــــــــــــــــــــــايــــــــا الأ�ســــــــــــــــــــــــــــــــرة
6. تــــــحـــــ�ســــــــــــــــــــيـــــــــــــــــن الــــــــبـــــــنـاء الــــــــــــــــمــــــوؤ�ســـــــــ�سي
7. تـــــحــــقيـــــــــــــق ال�ســــتــــــــقرار الـــــمـــــــالـــــي للــــجـــمــــعــــــــــية

األهداف

الرسالة

الرؤية
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 الهيكل التنظيمي للجمعية



جمعية التنمية الأ�سرية مبنطقة جازان تاأ�س�ست بالقرار رقم ) 15845  ( بتاريخ 17 / 2 / 1433 هــ

البرامــــــج
التوعويـة

عدد البرامج

810468
عدد المستفيدينمرات التنفيذ
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برنامج بين جهدين

اسم الفعالية

برنامج بين جهدين

المنفذ

أ/ أحالم المحلي

تاريخ التنفيذ

2018/2/6

عدد المستفيدين

25

مكان التنفيذ

مدرسة الثانوية الخامسة

مرات التنفيذ

1

برنامج كيف أعرف ذاتي

اسم الفعالية

برنامج كيف أعرف ذايت

المنفذ

أ/ شريفة موكلي

تاريخ التنفيذ

2018/2/12

عدد المستفيدين

33

مكان التنفيذ

مدرسة الثانوية الرابعة

مرات التنفيذ

1

البرامــــــج
التوعويـة
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برنامج حوار ناجح عقل راجح

اسم الفعالية

برنامج حوار ناجح عقل راجح 

المنفذ

أ/ هيفاء كاملي

تاريخ التنفيذ

2018/2/21

عدد المستفيدين

190

مكان التنفيذ

غرفة جازان

مرات التنفيذ

1

برنامج فن التعامل مع اآلخرين

اسم الفعالية

برنامج فن التعامل مع اآلخرين

المنفذ
أ/ هدى خواجي – أ/ ميسون العطاس – أ/ رانيا أبو شرحة

تاريخ التنفيذ

 

عدد المستفيدين

93

مكان التنفيذ

 

مرات التنفيذ

3

 -2018/2/26 -2018/2/22
2018/8/8

البرامــــــج
التوعويـة

مدرسة االبتدائية التاسعة – مقر الجمعية
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برنامج الصداقة االيجابية 

اسم الفعالية

برنامج الصداقة االيجابية 

المنفذ

أ/ هدى خواجي

تاريخ التنفيذ

2018/3/6

عدد المستفيدين

32

مكان التنفيذ

متوسطة وثانوية المعبوج

مرات التنفيذ

1

برنامج بقيمي ارتقي

اسم الفعالية

برنامج أرتقي بقيمي

المنفذ

أ/ عفاف مغفوري

تاريخ التنفيذ

2018/3/14

عدد المستفيدين

30

مكان التنفيذ

متوسطة الجربة

مرات التنفيذ

1

البرامــــــج
التوعويـة
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برنامج عطائي بال حدود

اسم الفعالية

برنامج عطايئ بال حدود

المنفذ

د/اعتدال إدريس

تاريخ التنفيذ

2018/4/10

عدد المستفيدين

45

مكان التنفيذ

مسرح مركز التنمية االجتماعية

مرات التنفيذ

1

برنامج بصمتي في أسرتي

اسم الفعالية

برنامج بصمتي يف أسريت

المنفذ

أ/ منجية زميم

تاريخ التنفيذ

2018/5/31

عدد المستفيدين

20

مكان التنفيذ

فندق هوليدي جازان

مرات التنفيذ

1

البرامــــــج
التوعويـة
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البرامــــــــج
التطويرية

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

56203
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برنامج التأهيل االعالمي

اسم الفعالية

برنامج التأهيل االعالمي

المنفذ

أ/ عبدالعزيز السويلم

تاريخ التنفيذ

 

عدد المستفيدين

54

مكان التنفيذ

المركز التنموي صبيا

مرات التنفيذ

2

البرامــــــــج
التطويرية

1439/11/14-13- 1439/6/16-13

أهمية فن العالقات العامة للجمعيات

اسم الفعالية

أهمية فن العالقات العامة للجمعيات

المنفذ

د/ زينب محمد حامد 

تاريخ التنفيذ

2018/1/24

عدد المستفيدين

50 )موظفات الجمعيات(

مكان التنفيذ

مسرح التنمية االجتماعية

مرات التنفيذ

1
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برنامج التخطيط االستراتيجي

اسم الفعالية

برنامج التخطيط االستراتيجي

المنفذ

د/محمد الحريب

تاريخ التنفيذ 

2018/8/20

عدد المستفيدين

25

مكان التنفيذ

بناء الذات 

مرات التنفيذ

1

البرامــــــــج
التطويرية

برنامج تخطيط إدارة اإلعالم االجتماعي بالجمعية

اسم الفعالية

 

المنفذ

أ/ بسام أنور السيد

تاريخ التنفيذ

2018/2/7-4

عدد المستفيدين

54

مكان التنفيذ

المركز التنموي صبيا

مرات التنفيذ

1

برنامج تخطيط إدارة اإلعالم االجتماعي 
بالجمعية
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البرامــــــــج
التطويرية

برنامج دورة تصميم المشاريع

اسم الفعالية

برنامج دورة تصميم المشاريع

المنفذ

د/ محمد الحريب 

تاريخ التنفيذ 

1439/4-3

عدد المستفيدين

30

مكان التنفيذ

بناء الذات 

مرات التنفيذ

1
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بــــــرامــــــــج

إدارة التطوع

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

44140
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بــــــرامــــــــج
إدارة التطوع

برنامج التعريف بالعمل التطوعي 

اسم الفعالية

برنامج التعريف بالعمل التطوعي

المنفذ

أ/ عبدالرحمن طيب واصلي 

تاريخ التنفيذ 

2018/2/19

عدد المستفيدين

20

مكان التنفيذ

فندق هوليدي جازان

مرات التنفيذ

1

برنامج المتطوع حقوقه وواجباته

اسم الفعالية

برنامج المتطوع حقوقه وواجباته

المنفذ

أ/ شقراء آل بشير 

تاريخ التنفيذ

2018/3/8

عدد المستفيدين

40

مكان التنفيذ

قاعة النور النسائية بابوعريش

مرات التنفيذ

1

20
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بــــــرامــــــــج
إدارة التطوع

برنامج صناعة التطوع

اسم الفعالية

برنامج صناعة التطوع

المنفذ

القسم النسايئ

تاريخ التنفيذ 

2018/5/23

عدد المستفيدين

120

مكان التنفيذ

الظبية

مرات التنفيذ

1

اسم الفعالية

برنامج ديوانية التطوع

المنفذ

أ/ علي الحريب 

تاريخ التنفيذ

2018/6/3

عدد المستفيدين

40

مكان التنفيذ

جمعية مطورون

مرات التنفيذ

1

برنامج ديوانية التطوع

اسم الفعالية

برنامج ديوانية التطوع

المنفذ

أ/ علي الحريب 

تاريخ التنفيذ

2018/6/3

عدد المستفيدين

40

مكان التنفيذ

جمعية مطورون

مرات التنفيذ

1
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البـــرامـــــج 
المهاريـــة

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

5351056
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برنامج التخطيط المالي

اسم الفعالية

برنامج التخطيط المايل

المنفذ

أ/ علي الحريب – أ/ فاطمة الشقيقي

تاريخ التنفيذ

متكرر

عدد المستفيدين

110

مكان التنفيذ

متنوع

مرات التنفيذ

3

البـــرامـــــج 
المهاريـــة

برنامج )أمومة(

اسم الفعالية

برنامج )أمومة(

المنفذ

مدربات أمومة 

تاريخ التنفيذ 

دوري

عدد المستفيدين

708

مكان التنفيذ

متنوع

مرات التنفيذ

24

24
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المدربة

المدربة

المدربة

تاريخ التنفيذ

2018/10/ 15-11

تاريخ التنفيذ

2018/11/4-3

تاريخ التنفيذ

2018/10/18

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

مقر التنفيذ

مقر التنفيذ

مقر التنفيذ

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بأحد المسارحة

مجمع االبتدائية الخامسة والمتوسطة الثانية بصبيا

دار الفتاة بجازان

لجنة التنمية االجتماعية بصامطة ومركز النشاط بالحجفار

جمعية البر الخيرية بصبيا

مكتب تعليم صبيا )إبتدائية ومتوسطة العدايا(

دار اإلتقان لتحفيظ القرآن الكريم بالمضايا

مدرسة وبرنامج األمل بالبيطارية

2018/11/1 - 2018/10/28

2018/11/28-26

2018/11/19-2018/10/31-29

13/11/2018-11-6/3/1440-3

2018/12/25-23

112

181

32

88

28

33

102

26

أ. رابعة الشعبي

فاطمة ايوب

أ.آمال أبو طالب

فاطمة الناشري

صفية النعمي
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المدربة

المدربة

تاريخ التنفيذ

2018/11/15-13

تاريخ التنفيذ

12/12/2018-9 -5/4/2018-2

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

مقر التنفيذ

مقر التنفيذ

دار منابر المسك بصديقه

نادي حلم جازان

لجنة التنمية االجتماعية بالخشابية

نادي الحي بالقويعية

2018/11/20-18

2018/12/12-10

36

58

36

39

أ. نهارية علي

أ. زهرة خميس

دورة مهارة إدارة المواقف

اسم الفعالية

دورة مهارة إدارة المواقف

المنفذ

أ/ ميسون العطاس

تاريخ التنفيذ

1439/1/22

عدد المستفيدين

25

مكان التنفيذ

كلية ابو عريش 

مرات التنفيذ

1

26
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البـــرامـــــج 
المهاريـــة

المهارات الحياتية 

اسم الفعالية

مهارة التواصل الفعال

المنفذ

د/ محمد سليمان العبديل 

تاريخ التنفيذ 

دوري

عدد المستفيدين

173

مكان التنفيذ

متنوع

مرات التنفيذ

6

بــــــرامــــج 
التــدريـــب 
والتأهيــل

برنامج تأهيل مدربات )أمومة(

اسم الفعالية

تأهيل مدربات )أمومة(

المنفذ

أ/ نجاة عقاب 

تاريخ التنفيذ

2018/4/28-24

عدد المستفيدين

40

مكان التنفيذ

فندق انتورمرات

 التنفيذ

1
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مجلس اإلدارة 
والجمعيــــة 
العموميـــة

عدد الحضورمرات التنفيذعدد االجتماعات

33122



جمعية التنمية الأ�سرية مبنطقة جازان تاأ�س�ست بالقرار رقم ) 15845  ( بتاريخ 17 / 2 / 1433 هــ

مجلس اإلدارة 
والجمعيــــة 
العموميـــة

اجتماع أعضاء الجمعية العمومية

اسم الفعالية

اجتماع أعضاء الجمعية العمومية 

المنفذ

إدارة الجمعية 

تاريخ التنفيذ 

2018/5/2

عدد المستفيدين

122

مكان التنفيذ

فندق هوليدي جازان

مرات التنفيذ

3

30
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برامج بنــك 
التنميـــــــة 
االجتماعية 

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

12200
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برنامج تنمية مهارات األسر المنتجة

اسم الفعالية

برنامج تنمية مهارات األسر المنتجة

المنفذ

د/ مريم علي الغامدي

تاريخ التنفيذ 

2018/2/10

عدد المستفيدين

50

مكان التنفيذ

لجنة التنمية االجتماعية بأبوعريش

مرات التنفيذ

2

برامج بنــك 
التنميـــــــة 
االجتماعية 

برنامج صناعة العطور 

اسم الفعالية

برنامج صناعة العطور 

المنفذ

القسم النسايئ 

تاريخ التنفيذ

2018/5/26

عدد المستفيدين

150

مكان التنفيذ

غرفة جازان

مرات التنفيذ

1

32
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البرامج
العامة

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

68636

34
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البرامج العامة واالجتماعية

اسم الفعالية

البرامج العامة 

المنفذ

فريق العمل

توزيع السالل الرمضانية

االحتفال باليوم الوطني 

تهنئة العيدين

االسعافات األولية )3(مرات

حضور الحفل الختامي لمحو األميةمعايدة دار الحماية

تاريخ التنفيذ 

دورية

عدد المستفيدين

636

البرامج العامة

مكان التنفيذ

متنوع

مرات التنفيذ

8

البرامج
العامة
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برنامج البناء 
المؤسسي 
للجمعيـــــــــة

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

2250

36
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البنـــــــــــــــــاء 
المؤسسي 
للجمعيــــــــة

بناء المؤشرات في المنظمات

اسم الفعالية

بناء المؤشرات يف المنظمات

المنفذ

د/ محمد الحريب

تاريخ التنفيذ 

2018/4/26-22

عدد المستفيدين

25

مكان التنفيذ

فندق هوليدي جازان

مرات التنفيذ

1

ورشة تحليل بيئة العمل للجمعية

اسم الفعالية

ورشة تحليل بيئة العمل للجمعية

المنفذ

د/ محمد الحريب

تاريخ التنفيذ

2018/6/26

عدد المستفيدين

15

مكان التنفيذ

بناء الذات

مرات التنفيذ

1
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الشراكــات 
والفعاليات
والملتقيات

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

18304
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الشراكــات 
والفعاليات
والملتقيات

ملتقى منشن بنات 

اسم الفعالية

منشن بنات

المنفذ

القسم النسايئ

تاريخ التنفيذ 

دوري

عدد المستفيدين

304

مكان التنفيذ

نادي الحي) حلم جازان(

مرات التنفيذ

8

االنيكيت _ تعليم فنون المكياج

»لذائذ«

40
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عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالمدربة مقر التنفيذ

نادي الحي

نادي الحي

نادي الحي

نادي الحي

نادي الحي

نادي الحي

نادي الحي

نادي الحي

2018/10/17

2018/10/10

2018/11/14

2018/11/28

2018/11/7

2018/10/31

2018/10/24

2018/11/21

37

38

40

42

35

40

 40

32

»أسرار الجمال – العناية بالشعر«

التصوير االحترايف – مواقع التسويق االلكتروين

تقدير الذات

»أسرار الجمال – العناية بالبشرة« »بين قلبيـن «

لغة الجسد – مهارات التسويق االلكتروين

مسابقة أجمل طبق » دورة الثقة بالنفس«
 

االنيكيت _ تعليم فنون المكياج

»لذائذ«
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مسابقات 

أسريـــــــــة 

واجتماعية

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

334500

42
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البــرامج 
التواصل 
االعالمي 

برنامج مسابقة بنك المشاعر

اسم الفعالية

برنامج مسابقة بنك المشاعر

المنفذ

القسم اإلعالمي

تاريخ التنفيذ 

2018/6/4

عدد المستفيدين

1500

مكان التنفيذ

التواصل االجتماعي

مرات التنفيذ

1

برامــــــــــج 
التـــواصل 
االجتماعي

مسابقة وطني أسرتي

اسم الفعالية

مسابقة وطني أسريت 

المنفذ

القسم اإلعالمي

تاريخ التنفيذ 

1439/1/12

عدد المستفيدين

1500

مكان التنفيذ

تويتر

مرات التنفيذ

1
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برنامج مسابقة افهمني وافهميني

اسم الفعالية

برنامج مسابقة افهمني وافهميني

المنفذ

القسم اإلعالمي

تاريخ التنفيذ 

كتوبر 2018 24 أ

عدد المستفيدين

1500

مكان التنفيذ

التواصل االجتماعي

مرات التنفيذ

1

44
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جمعية التنمية الأ�سرية مبنطقة جازان تاأ�س�ست بالقرار رقم ) 15845  ( بتاريخ 17 / 2 / 1433 هــ

المسابقـــــات 

في المناسبات   

االجتماعيـــــــة

عدد الفائزينمرات التنفيذعدد البرامج

9957

46
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اسم المسابقة

57العدد االجمايل

نوع الجائزة ومقدارهاعدد الفائزين التاريخ

2018/10/18

2018/7/3

2018/7/1

2018/6/25

2018/5/21

2018/5/17

2018/2/21

2018/4/10

2018/2/21

4

10

5

6

4

9

9

5

5

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

هدايا عينية

مسابقة يف اليوم الوطني

الملتقى الرمضاين الثاين

معايدة التأهيل الشامل

معايدة السجون

ليايل رمضان

عطاء بال حدود 

معايدة دار الحماية

بقيمي أرتقي

حوار ناجح
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 الملتقيات

عدد المستفيدينمرات التنفيذعدد البرامج

181824299
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بـــرامــــــــج 
مسيرتي
ال تنتـهي

برنامج مسيرتي ال تنتهي

اسم الفعالية

مسيريت ال تنتهي

المنفذ

........

تاريخ التنفيذ 

2018/11/20 - 10/16

عدد المستفيدين

774

مكان التنفيذ

متنوع

عدد البرامج

11

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالبرنامج مقر التنفيذ

الثانوية األوىل بجازان 

االبتدائية الثالثة+ متوسطة تحفيظ القرءان بجازان+ 
االبتدائية الخامسة

إبتدائية المقاريه+ متوسطة االوىل+االبتدائية التاسعة

المتوسطة االوىل

متوسطة وثانوية المبعوج

المتوسطة الثانية بصبيا

2018/11/20

2018/11/7

2018/10/29

2018/10/16

  2018/10/10   - 2018/10/17
2018/3/14

2018/2/26 - 2018/10/9
2018/2/22

68

41

186

94

43

145

تقدير الذات بين العلم والتطبيق

فتيات يقدن إىل التغير

السلوك االيجايب

سلوكي سر تميزي

إتخاذ القرار

فن التعامل مع االخرين
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عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالبرنامج مقر التنفيذ

الثانوية الرابعة

جوهرة الفكر االهلية

متوسطة وثانوية المبعوج

متوسطة الجربة

الثانوية الخامسة

2018/2/12

2018/3/28

2018/3/6

2018/2/14

2018/2/6

33

70

32

22

40

كيف أعرف ذايت

فن ادارة الموقف

بقيمي أرتقي 

الصداقة اإليجابية 

بين جهدين 
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ملتقى أبو عريش األسري الثاني

اسم الفعالية

ملتقى أبو عريش األسري الثاين

المنفذ

تاريخ التنفيذ 

-

عدد المستفيدين

33310

مكان التنفيذ

متنوع

عدد البرامج

1

عدد المستفيدينالفعاليةالفعالية عدد المستفيدين

720

840

670

750

530

3000

التوعية بغالء المهور

الحوار األسري

مبادرات فرحة يتيم2

توعية باضرار التدخين

مبادرة منتجون

مسرح الطفل

كة مع جمعية التنمية  التنمية اإلجتماعية بأيب عريش بالشرا
األسرية )رأف(

80

230

1200

120

170

25000

فن التعامل مع الكبار

فنون التعامل بين أفراد األسرة

التربية بالحب

أنا قادر

كيف نعالج المشكالت السلوكية لدى األطفال

المهرجان االنشادي
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الملتقيات األسرية النسائية

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالبرنامج مقر التنفيذ

الغرفة التجارية بجازان

فندق هوليدي بجدة

دار النور بأيب عريش

دار السيدة خديجة بنت خويلد بالظبية

قاعة صبيا بانوراما بظبية

فندق هوليدي بجازان

2018/2/21

2018/4/21

2018/2/10

2018/5/17

2018/5/20

2018/5/31

190

300

500

80

200

45

حوار ناجح عقل راجح

الملتقى امومة إيجابية بجدة

الملتقى األسري الثاين بأيب عريش

ليايل رمضان

الملتقى ضفاف الرمضاين الثاين

الملتقى الرمضاين األول
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الملتقيات األسرية النسائية

زيارات الدوائر الحكومية

زيارات للمؤسسات

زيارات للجمعيات الخيرية

زيارات مدارس

تاريخ الزيارات

تاريخ الزيارات

تاريخ الزيارات

تاريخ الزيارات

16

11

11
-2016/11/22

2018/11/6

-2016/9/28

2018/11/3

-2016/8/31

2018/7/10

28
-2016/10/25

2018/11/15
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التاريخمكان الزيارة

الثانوية الثانية بجازان

دار منابر المسك بالخشابية

دار االتقان بالمضايا

الشؤون االجتماعية

لجنة التنمية االجتماعية بصامطة ومركز النشاط االجتماعي بالجحفار

إبتدائية ومتوسطة العدايا

دار الفتاة بجازان

لجنة التنمية االجتماعية بأحد المسارحة

زيارة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية أ. رحاب مسلم

قسم المشاركات المجتمعية واإلرشاد الطاليب وقسم رياض االطفال  بإدارة تعليم جازان

الغرفة التجارية بجازان

بنك الراجحي – بنك االهلي

2018/11/20

2018/11/13

2018/11/11

2018/11/4

2018/11/1

2018/10/29

2018/10/18

2018/10/15

2018/11/10

2018/11/10

2018/7/11

2018/7/11
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2018/11/20

2018/11/13

2018/11/11

2018/11/4

2018/11/1

2018/10/29

2018/10/18

2018/10/15

2018/11/10

2018/11/10

2018/7/11

2018/7/11

التاريخمكان الزيارة

كلية إدارة االعمال – المجمع االكاديمي )2،1( – جمعية البر بجازان

جمعية خيركم بجدة

جمعية مودة بجدة

نزيالت السجن العام بجازان

جمعية زمزم

جمعية الشقائق

دار الحماية

التأهيل الشامل

االبتدائية الخامسة والمتوسطة الثانية بصبيا

متوسطة وثانوية المعبوج

متوسطة تحفيظ القران بجازان

الثانوية االوىل بجازان

2018/7/10

2018/7/5

2018/7/4

2018/7/3

2018/7/2

2018/7/1

2018/7/1

2018/6/25

2018/10/3

2018/10/2

2018/10/1

2018/10/1
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التاريخمكان الزيارة

ابتدائية المقارية

نادي الحي بجازان

االبتدائية الثالثة بجازان

الثانوية الرابعة

الثانوية الخامسة

2018/10/1

2018/9/16

2018/9/12

2018/9/12

2018/9/11
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2018/10/1

2018/9/16

2018/9/12

2018/9/12

2018/9/11

قالوا عنا
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قالوا
 عنا 
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القوائم 
المالية
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القوائم 
المالية
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شركاؤنا
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