مبادرات « أسرة»

خالل جائحة كورونا
قروض
ومساعدات

بناء
توعية
رعاية

٣٤٤٩٠٠

استشارات
متنوعة

مستفيد ومستفيدة

٦

مبادرات

٢٦٦ ٢٢١
مــــادة

ساعة تدريبية وإثرائية

تدريب
وتمهير وإثراء

إصالح
أسري

لم
الشمل

بذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة اإلنسان وسالمته
وتوفير كل أسباب العيش الكريم له وأؤكد لكم حرصنا الشديد
على توفير ما يلزم المواطن في هذه األرض الطيبة.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور /
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز
يشيد بدور جمعية أسرة.

«أعجبني ما تقوم به
جمعية أسرة جمعية رائدة
ويعملون بشكل مهني»

د .محمد بن عبدهللا السيف
مدير عام جمعية أسرة
بنــاء علــى رســالتنا األســرية والمجتمعيــة ...ســخرت الجمعيــة جميــع إمكاناتهــا وطاقاتهــا
للقيــام بواجبهــا أثنــاء جائحــة كورونــا فــزادت مــن إنتاجهــا وســهلت الحصول علــى خدماتها
فحولــت التحــدي إلــى فرصــة والمحنــة إلــى منحــة وقدمــت العديــد مــن المبــادرات والبرامج
والمــواد النوعيــة التــي كان لهــا األثــر الواضــح علــى األســرة والمجتمــع   وذلــك تماشــيا مــع
الجهــود الحكوميــة المبذولــة والمبــادرات التــي أطلقهــا ورعاهــا ســمو أميــر المنطقــة.
وفــي هــذه المناســبة أوجــه شــكري لصاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور /فيصــل بــن
مشــعل أميــر منطقــة القصيــم علــى دعمــه المتواصــل ،وأثنــي بالشــكر لمجلــس إدارة
الجمعيــة علــى تســهيله كل الســبل المســاعدة لنــا ،والشــكر موصــول ومحفــوظ لفريــق
العمــل فــي أســرة علــى الجهــود الجبــارة التــي قامــوا بهــا.

فريق العمل

بتوجيه من مدير عام «أسرة» الدكتور محمد بن عبدهللا السيف،
تم تشكيل فريق متخصص ومتنوع الكفاءات ومتعدد المهارات
إلدارة األزمة وتنفيذ التوجيهات المتعلقة بخطة الجمعية التوعوية
والتثقيفية خالل جائحة كورونا.

عندمــا تكــون الرؤيــة واضحــة والرســالة نبيلــة والهــدف محــدد  ،والدافــع الــوازع الدينــي
واالنتمــاء الوطنــي والغيــرة عــل المجتمــع ،نذلــل الصعوبــات ونتجــاوز التحديــات ونخلــق
الفــرص ونحــول المحــن إلــى منــح والمســتحيل إلــى الممكــن.
تخفيــض اإلنتــاج واالقتصــار علــى تقديــم الخدمــات الضروريــة المقدمــة للمجتمــع هكــذا كان
الحــال فــي كثيــر مــن القطاعــات الخدميــة بســبب الجائحــة.
لكــن جمعيــة أســرة كان لهــا رأي آخــر فضاعفــت إنتاجهــا فــي برامجهــا البنائيــة والوقائيــة
والعالجيــة ووســعت نطــاق خدماتهــا وســهلت الحصــول عليهــا.
قدمت المراكز المختصة خدمتها بأسعار مخفضة
فقدمــت جمعيــة أســرة خدماتهــا فــي اإلصــاح األســري واالستشــارات المتنوعــة والتدريــب
مجانــا وأحيانــا تدفــع مبالــغ وجوائــز تحفيزيــة
وقدمــت المنشــآت الربحيــة تســهيالت للحصــول علــى القــروض والمســاعدات للمقبليــن علــى
الزواج..
فقدمــت أســرة قــروض بــدون فوائــد وبأقســاط ميســرة بــل وتقــدم مســاعدات غيــر مســتردة
بإجــراءات ســهلة.

«أسرة» ..مسيرة الخير والعطاء

المحتويات
مبادرات
أسرة
رقم
الصفحة

9

بماذا
تميزنا
رقم
الصفحة

10

أرقام
وإحصائيات

مبادرة
مستمرون

مبادرة بيتنا
مدرستنا

مبادرة
سعادتي مع
أسرتي

12

١٣

١٨

٢٠

رقم
الصفحة

مبادرة خلك
بالبيت
رقم
الصفحة

٢٤

رقم
الصفحة

مبادرة نحن
معكم
رقم
الصفحة

٢٨

رقم
الصفحة

مبادرة نحو
أسرة سعيدة
رقم
الصفحة

٣٠

رقم
الصفحة

أسرة في
اإلعالم
رقم
الصفحة

42

مبادرات « أسرة»
خالل جائحة كورونا

مبادرة

٣

سعادتي مع أسرتي

١

مبادرة

٢

مبادرة

مستمرون

بيتنا ..مدرستنا

التأكيد على استمرار الجمعية في
تقديم خدماتها للمستفيدين بل
وتسهيل الحصول عليها ورفع اإلنتاج

برامج ومواد توعوية تساعد

١٩٠٠٠

مستفيــــــــد
ومستفيدة

األسرة للتعامل األمثـــــل مــع
التعليـــــم عن بعدـ

٢٦٠٠٠

خلك بالبيت
دعوة لاللتزام بتعليمات الحجر

تفاعلية وكذلك مسابقات
علمية وصحية وتوعوية

٤٢٠٠٠
9

مستفيــــــــد
ومستفيدة

أعراض الجائحة وكيفية إدارة
الوقت ورفع مستوى الوعي
واكتساب مهارات ذاتية وتربوية

١٦٠٠٠
مبادرة

مستفيــــــــد
ومستفيدة

٦

(نحو أسرة سعيدة)

٥

مبادرة

نحن معكم

المنزلي وتقديم مادة إثرائية
وتثقيفية وألعاب مسلية

ووقائية وعالجية للتعامل مع

مستفيــــــــد
ومستفيدة

٤

مبادرة

برامج متنوعة بنائية وتوعوي

استهدفت نزالء المحاجر الصحية
قدمت برامج إثرائية وهدايا لهم

٢٤٠

مستفيــــــــد
ومستفيدة

كانت الجمعيـة هـي الشـريك
االستراتيجي األول حيث قدمــت جميــع
برامــج ومــواد المبــادرة ال()٩٥منفردة،
باإلضافة إلى أربعــة برامــج تم تنفيذها
مــع شــركاء المبادرة ،وقامت بإخراج
وتصميم وإعداد التقاريــر الدوريــة
والختاميــة وكذلــك الخطــة العامــة
والشــهر ية واألســبوعية بالتنسيق
مع مشرفة المبادرة

٢٤١٩٠٠

مستفيــــــــد
ومستفيدة

بماذا
تميزنا؟

1

4
إشراك العنصر النسائي
كمدربات ومحاضرات في
الموضوعات الخاصة بالنساء

حرصت الجمعية على التنوع في الطرح
لتلبي احتياجات وأذواق الجميع ابتداء
من المقاطع التوعوية القصيرة ومرورا
برسائل الجرافيك المعبرة واإلضاءات
والمحاضرات والندوات وانتهاءبالبرامج
و الدورات التدريبية التي تستمر
بعضها لمدة شهر كامل وتجمع بين
اللقاءات والتطبيقات داخل األسر

3
2

التنوع في استقبال االستشارات مابين
اتصال مباشر عبر خط ثابت طوال
األيام خالل  24ساعة لالستشارات
األسرية العامة وتحديد ساعتين
يوميا لالستشارات الخاصة وتفعيل
االستشارات اإللكترونية

10

شمولية البرامج والمواد
المقدمة لتلبي احتياجات
وتطلعات جميع أفراد األسرة
وشرائح المجتمع

بماذا
تميزنا؟

5
البث المباشر لجميع
المحاضرات والدورات التدريبية
في أربع منصات(الزوم  -تويتر -
يوتيوب -منصة أسرة اإلثرائية)
ورفعها مباشرة لليوتيوب
وتويتر ليستفيد منها الجميع
على مر األيام

9
إشراك المستفيدين وقياس
مدى رضاهم في البرامج
وتقييمهم لها من خالل
مؤشرات تحقق األهداف

6
طول فترة التنفيذ إذ استمرت
ستة شهور وحتى في األعياد
استمرت في توعية األسرة
وحمايتها من آثار وأعراض
الجائحة ومع طول فترة المبادرة
في كل يوم يقدم مادة توعوية
للمستفيدين

8
7
كثرة المقبلين والمتابعين
والمستفيدين من البرامج
والخدمات المقدمة
(  ) ٣٤٤٩٠٠مستفيد
ومستفيدة

استقطاب المدربين
والمحاضرين والمستشارين
المميزين في مجاالتهم سواء
من داخل المنطقة أو خارجها
وحتى من دول الخليج

11

أرقام وإحصائيات

١٢

١٠

لوحات
إعالنية في
الطرق

مواد
توعوية

١٢

إضاءات تربوية
ونفسية

٢٥

الدورات
التدريبية
والمحاضرات

٢٢١
مــــادة

إصدارات
الجرافيك

٣٤٤٩٠٠
مستفيد ومستفيدة

١١

محطات في
بناء األسرة
12

٦٥

٤

االستشارات
الهاتفية
واإللكترونية

٣

المسابقات
الثقافية
والتوعوي

٥٨

ملف أسرة
التفاعلي

٢١

منصة أسرة
اإلثرائية

١
مبادرة

مستمرون
٣٠ ١٩٠٠٠
مستفيــد ومستفيدة

مادة

التأكيــد علــى اســتمرار الجمعيــة

٢٤٠٠٠٠

في تقديم خدماتها للمستفيدين

بــل وتســهيل الحصــول عليهــا
ورفــع اإلنتــاج

مستفيــــــــد
ومستفيدة

13

مبادرة «مستمرون»

محطات في بناء األسرة..

سلسلة حلقات تكاملية لبناء األسرة من التكوين إلى
التمكين

الحلقة االولى :كيف
نستقبل رمضان

الحلقة الثانية  :معايير
اختيار الشريك

الحلقة الثالثة :
الحقوق والواجبات

الحلقة الرابعة  :التوازن
المالي فى االسرة

الحلقة الخامسة :
فهل من مدكر؟

14

الحلقة السادسه  :األسباب
العشرة للتواصل العاطفى
بين الزوجين

الحلقة السابعه  :الحذر
من عشارية الخالفات
الزوجية

الحلقة الثامنة  :وقفات
مع الحياة الزوجية

الحلقة التاسعة :
مهارات حل المشكالت

الحلقة العاشرة :
التربية اإليجابية
الحلقة الحادية عشر:
فن التعامل مع
المراهق

مبادرة «مستمرون»

دورة « أسس الحياة الزوجية الناجحة»
للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديث ًا

الحلقة األولى :الحقوق
والواجبات

الحلقة الثالثة :ليلة الدخلة
 ..أولى خطوات النجاح

الحلقة الثانية  :التوازن
المالي بعد الزواج

الحلقة الرابعة  :فن
التعامل مع المشكالت

شريك حياتي كيف
أسعده ويسعدني

١٠٨

ساعة

٤٨

محاضرة

٢٦٠٠

مستفيد ومستفيدة

15

مبادرة «مستمرون»

برنامج «القيادة األسرية»

قدمته جمعية أسرة ببريدة ممثلة بوحدة الوعي
االجتماعي ،بالتعاون مع مركز دراسات القيادة.

تقنيات
اإلنصات

 10 -3خطوات لتصبح منصتاً

خذ وقتك ,أنا
أنصت

أنا اقدر وجهة
نظرك ,تكلم

دعني أتأكد
أني أفهم جيدا

اترك وقت
كافي للمتحدث

كن مرهف
االحساس تجاه
المتحدث

أنصت لمدة
دقيقة قبل
الحديث

1

ال تستعجل
االخذ بدفة
الحديث

ما مدى استفادتك من التطبيق العملي يف اليوم ااألألول ؟

16

استفادة محدودة
%2

استفادة محدودة جدًا

استفادة عالية جدًا

%0

%62

استفادة متوسطة
%9

استفادة محدودة جدا
%0

استفادة محدودة
%2

تخيل نفسك
مكان الشخص
اآلخر

استفادة عالية
%27

استفادة متوسطة
%9

استفادة عالية جدا
%62

استفادة عالية
%27

استفادة محدودة جدًا

استفادة محدودة

استفادة متوسطة

استفادة عالية

استفادة عالية جدًا

محاضرة :رحلة
مع اإلدمان  ..بين
السقوط واألمان

تنفيذ:

ما مدى استفادتك من المادة العلمية في اليوم األول ؟

استفادة محدودة جدا

استفادة محدودة

دورة  :فن ادارة
االجتماعات

تنفيذ:

استفادة متوسطة

استفادة عالية

استفادة عالية جدا

مبادرة «مستمرون»

االستشارات :

٢١٦٢

استشارة

١٠٥

اإلصالح
األسري ٢٤٠

الموقع االلكتروني ١١٠
الهاتف ٤٨٢
الجواالت ٧٥٠
السناب ٨٢٠

قضية تم استقبالها
أثناء الجائحة

٢٧

جلسة إصالحية عن
بعد

٪ ٨٤

على مدار
الساعة

جلسة إصالحية
حضورية في المركز
نسبة القضايا
المنتهية بالصلح

القروض والمساعدات
تسريع إجراءات صرف المساعدات والقروض
ً
وتسهيل اإلجراءات للمتزوجين حديثا وذلك
إلعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة

٤٩٦٠٠٠٠

اجمالي المبالغ المصروفة أثناء الجائحة

القروض

٣٢٦٠٠٠٠ ٩٥
مستفيد

ريـــــــــــال

ريال

المساعدات

١٧٠٠٠٠٠ ١٧٠
مستفيد

ريـــــــــــال

17

18

٢

مبادرة

بيتنا ..مدرستنا
٢٦٠٠٠ ٩

مواد

٢٤٠٠٠٠

برامج ومواد توعوية تساعد

األسرة للتعامل األمثل مع

مستفيــــــــد ومستفيدة

مستفيــــــــد
ومستفيدة

التعليم عن بعد

19

مبادرة «بيتنا  ..مدرستنا »

التهيئة األسرية
للدراسة عن بعد
(الجزء األول).
 ١٠نصائح لألسرة
والوالدين بمناسبة
العام الدراسي

تمكين دور األسرة فى
التعليم عن بعد

20

تصاميم الجرافيك

٣

مبادرة

سعادتي مع أسرتي
١٦٠٠٠ ١٦
مادة

مستفيــــــــد ومستفيدة

٢٤٠٠٠٠

برامــج متنوعــة بنائيــة وتوعويــة ووقائيــة
وعالجيــة للتعامــل مــع أعــراض الجائحــة
إدارة الوقــت ورفــع مســتوى الوعــي واكتســاب
مهــارات ذاتيــة وتربويــة

مستفيــــــــد
وكيفيةومستفيدة

21

مبادرة «سعادتي مع أسرتي »

إضاءات أسرية تربويــة نفسيـة توعويــة

22

إضاءة  : ١لتكن ردة
فعلك عقالنية

ال تكن سبب ًا في توتر
ابنك

إضاءة  : ٢خطوات
عملية للتعامل مع
الفايروس

حول التحدي إلى فرص

إضاءة  : ٣غير طريقة
تفكيرك

استراتيجيات
التطمين النفسي

مبادرة «سعادتي مع أسرتي »

برامج تدريبية ومحاضرات
إدارة القلق والضغوط..
كيف نحول التحديات
إلى فرص؟

األسرة والتعامل
مع األزمات  -كورونا
أنموذج ًا

كيف تستطيع األسرة
أن تصنع اإليجابية خالل
الحجر الصحي؟

توظيف نظرية االتصال
لساتير في اإلرشاد
األسري

التفكير اإلبداعي في
حل المشكالت واتخاذ
القرار

فيديو توعوي جمعية
اسرة ضد فيروس
كورونا

هندس رمضانك

إدارة األزمات

الوقاية من كورونا ..
كيف يكون البقاء في
المنزل ممتع ًا ..

23

مبادرة «سعادتي مع أسرتي »

نماذج من تصاميم الجرافيك

24

٤
مبادرة

خلك في البيت
٤٢٠٠٠ ٧١
مادة

مستفيــد ومستفيدة

٢٤٠٠٠٠

دعــوة لاللتــزام بتعليمــات الحجــر المنزلــي
وتقديــم مــادة إثرائيــة وتثقيفيــة

مستفيــــــــد
وألعــابومستفيدة

مســلية تفاعليــة وكذلــك مســابقات
علميــة وصحيــة وتوعويــة

25

مبادرة « خلك في البيت »

26

مبادرة « خلك في البيت »

المسابقات الصحية والتوعوية
مسابقة تحدي أسرة
السؤال األول

مسابقة تحدي أسرة
السؤال الثاني

مسابقة تحدي أسرة
السؤال الثالث

مسابقة تحدي أسرة
السؤال الخامس

مسابقة فكرة في
الحجر الصحي

مسابقة (الوقاية الصحية
في السيرة النبوية).

مسابقة تحدي أسرة
السؤال الرابع

27

لوحات توعوية في الطرق الرئيسية.

28

٥

مبادرة

نحن معكم
٢٤٠

لنزالء اإليواء الصحي

استهدفــــت نــــزالء اإليواء
الصحي ،قدمت برامج إثرائية
وهدايا لهم

٢٤٠٠٠٠

مستفيــــــــد
ومستفيدة

29

مبادرة « نحن معكم »

ضمن مبادرة « نحن معكم « وبالتعاون مع التجمـــع الصحي بالقصيم ،قدمـــــت
الجمعيــــة مجموعـــــة مــن الهدايا للموجوديـــن في اإليواء الصحـــي ،إضافة إلـــــى
تخصيص مجموعة من البرامج الهادفة لهذه الفئــــة تستهدف رفع المستوى
المعنوي للنـــــزالء وتقديـــم المواد التثقيفية والتوعوية.

امسح الباكورد
لمشاهدة الفيديو

30

١
٦

مبادرة

نحو أسرة سعيدة

التي أشرفت عليها اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم

كانت الجمعيـة هـي
الشـريك االستراتيجي األول حيث قدمــت
جميــع برامــج ومــواد المبــادرة ال()٩٥منفردة ،باإلضافة
إلى أربعــة برامــج تم تنفيذها مــع شــركاء المبادرة ،وقامت
بإخراج وتصميم وإعداد التقاريــر الدوريــة والختاميــة وكذلــك
الخطــة العامــة والشــهر ية واألســبوعية بالتنسيق مع
مشرفة المبادرة

٪ ٩٥

٢٤٠٠٠٠

من المبادرة نفذتها «اسرة»

٢٤١٩٠٠
مستفيــــــــد ومستفيدة

مستفيــــــــد
ومستفيدة

٩٥

مادة

31

مشاركة «أسرة» في مبادرة « نحو أسرة سعيدة» التي
أشرفت عليها اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم

سمو أمير القصيم يستقبل أعضاء مبادرة نحو أسرة سعيدة  :اللجنة التنموية النسائية
 +الشريك االستراتيجي المنفذ للمبادرة « أسرة» الستالم التقرير الختامي للمبادرة.

فريق أعضاء جمعية أسرة في حفل التكريم على شرف سمو أمير منطقة القصيم
32

مبادرة نحو أسرة سعيدة
صاحبــة الســمو األميــرة عبيــر بنــت ســلمان المنديــل رئيــس
اللجنــة النســائية التنمويــة تخــص «أســرة» بالشــكر لجهودهــا
فــي المبــادرة .وذلــك فــي اإلصــدار الختامــي لتقريــر المبــادرة
الصــادر عــن اللجنــة النســائية التنمويــة.
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مبادرة نحو أسرة سعيدة

أوالً:

المــــــواد
اإلعالمية
التوعوية

٤٠٦٠٠
مستفيد

34

اإلعالن
التشويقي
لالضطرابات
النفسية

نصائح يجب
االلتزام بها أثناء
الزيارات العائلية

ارشادات عامة
في مرحلة ما
بعد رفع الحجر
المنزلي

االكتئاب :
معلومات
وحقائق

المواد اإلعالمية التوعوية

مبادرة نحو أسرة سعيدة

وايت بورد
االكتئاب

أنواع
االضطرابات
النفسية

التقرير
اإلخباري

ما هو العنف
األسري؟
وما أشكاله؟

التقريرالختامي
لبرنامج

التعريف
بديوانية
األسرة

األمان
األسري

ثقافة
التسامح

عايش لهدف

نصائح زوجية
لحياة سعيدة
-1 -

إعالن تشويقي
«ظاهرة العنف
األسري»

نصائح زوجية
لحياة سعيدة
-2-

اعالن تشويقي
«الحياة الزوجية
السعيدة»

نصائح زوجية
لحياة سعيدة
-3-

التقريرالتفاعلي
لفعاليات
المبادرة
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مبادرة نحو أسرة سعيدة

ثانياً:

البرامج اإلثرائية
والتدريبية
والمحاضرات

برنامج
عايش لهدف

36

٥٥٢٠٠
مستفيد

تكيف اإلنسان
والتغيرات
النفسية الشائعة

البرامج اإلثرائية والتدريبية والمحاضرات

مبادرة نحو أسرة سعيدة

إدارة
األزمات

مهارات التعامل
مع الضغوط
النفسية

التأقلم مع
جائحة
كورونا

التشوهات
المعرفية
وعالقتها
بالصحة النفسية

كيف أبني
شخصية
ابني؟

استثمار
العيد فى
تربية االبناء

ندوة بيوت
مستقرة ال
تعرف العنف

األمــــان
األســــري

كيف تكتشف
ذكاء ابنك
باسهل طريقة

االستقرار
األسري

االستقرار
الزواجي
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مبادرة نحو أسرة سعيدة

البرامج اإلثرائية والتدريبية والمحاضرات

برنامج ديوانية األسرة
خارطة طريق االستقرار األسري
ممارسات عملية وتطبيقات سلوكية لمدة شهر كامل

يهدف إلى تحقيق السعادة وحماية األسرة من العنف
خطوات
التنفيذ:

المحاضرات

تطبيقات سلوكية داخل األسرة
وفق البطاقة المعدة لذلك

محاضرات نظرية
كل يوم أحد

الحلقة األولى:
ذكريات تجربة
والدي في التربية
الوجدانية

الحلقة الثانية :
قيم األسرة
تدعم
استقرارها

تقييم
المستفيدين
للبرنامج

تنفيذ:
38

تقييم البرنامج وفق استبانة
ترسلللمستفيدين

الحلقة الثالثة:
كيف نحقق
االستقرار
النفسي في بيوتنا

الحلقة الرابعة:
طريق األسرة
لالستقرار
المالي

البرامج اإلثرائية والتدريبية والمحاضرات

مبادرة نحو أسرة سعيدة

برنامج عايش لهدف

اعداد خطة تربوية متكاملة ميسرة.
برنامج تطبيقي مبتكر ،نوعي وعملي ،نظمته جمعية أسرة ببريدة
ضمن مبادرة نحو أسرة سعيدة بالتعاون مع اللجنة النسائية التنموية
بمنطقة القصيم ،وتم تقديمه من خالل تطبيق التلجرام يتضمن
عشرة أهداف يتم تطبيقها على األبناء في  ٧أيام على مدى  ٤أسابيع
لتعويد األبناء على تحديد األهداف ووضع الخطط الكفيلة بتحقيقها.

عدد األبناء الذين شاركوا في البرنامج:

ما مدى استفادتك من المادة
الصوتية لخطط البرنامج:

تنفيذ:
39

مبادرة نحو أسرة سعيدة

ثالثاً:

إضاءات
تربويـــــــة
نفسيــة
توعويـــة

40

٧١٠٠
مستفيد

توهم المرض

َ
ج َّد ُه
أ ِ

االكتئاب

تأمل
الموقفين

اكتئاب ما بعد
الوالدة

ّرب قول أنفد
من صول

رابعاً:

مبادرة نحو أسرة سعيدة

إصدارات
الجرافيك

139000

مشاهدة عبر وسائل التواصل
االجتماعيالمختلفة
تم إصدار العديد من إصدارات
الجرافيك التي تحمل رسائل
توعوية وتثقيفية وإعالنية

شاهد جميع
إصدارات الجرافيك

تنفيذ:
41

مبادرة نحو أسرة سعيدة

خامساً:

االستشارات
األسريــــــــــــــــة

وفرت المبادرة خدمة االستشارات
االلكترونية متعددة القنوات ،من خالل
موقع الويب  ،ومن خالل وسائل التواصل
االجتماعي ،ومن خالل االتصال الهاتفي ،
والواتس أب

قدمـــــت
«أســــرة»
بشكـــــل
منفــــرد

٦٧٥

استشارة
من أصل

٧٣٠

استشارة

٧٣٠

اجمالي ااالستشارات

١٢٥

استشارة نفسية

٥١٠

استشارة أسرية
وتربوية وزوجية

٩٥

استشارات الكترونية
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شهــــر شـــــــــــــوال :االضطرابــــات النفسيـــــة
شهــــــــر ذي القعـــــــــدة :العنــــــــــف األســــــري
شهر ذي الحجة  :الحياة الزوجية السعيدة

«أسرة»

في اإلعالم

٢٤٠٠٠٠

حظيت مبادرات أسرة
وأنشطتها وبرامجها

المميزة بتغطيات موسعة

من وسائل اإلعالم المختلفة
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مستفيــــــــد
ومستفيدة

«أسرة» في اإلعــــالم

حديث مدير عام «أسرة»
عن برنامج القيادة
األسرية لقناة اإلخبارية

مراسل اإلخبارية :مبادرة
«جمعية أسرة» في
بريدة تعنى بكافة أفراد
المجتمع

حديث مدير عام « أسرة»
لقناة السعودية خالل
الحجر الصحي

تغطية صحيفة الجزيرة
لمبادرة نحن معكم

تغطية وكالة األنباء
السعودية «واس» لـ
دورة « فن التعامل مع
المشكالت»

تغطية وكالة األنباء
السعودية «واس»
لبرنامج القيادة األسرية

مداخلة رئيس مجلس
إدارة «أسرة» في قناة
الرسالة.

رئيس مجلس إدارة «أسرة»
يتحدث لصحيفة أخبار
الوطن عن جهود القيادة في
مواجهة «كورونا»
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«أسرة» في اإلعــــالم

مدير عام «اسرة» يتحدث
لقناة اإلخبارية عن دور
الجمعية في دعم الشباب

حديث مدير عام «أسرة»
لبرنامج صباح السعودية عن
مشاركة «أسرة» في مبادرة
«نحو أسرة سعيدة»

سمو أمير القصيم
يتسلم التقرير اإلحصائي
لمبادرة نحو أسرة
سعيدة /تغطية قناة
السعودية

تغطية «واس»  /سمو
أمير القصيم يستقبل
أعضاء مبادرة «نحو أسرة
سعيدة» ويتسلم التقرير
اإلحصائي للمبادرة

مساعد المدير العام
للبرامج يتحدث لبرنامج
نشرة النهار عن مبادرة
عن أسرة سعيدة

سمو أمير القصيم
يشيد بجهود جمعية
أسرة

تغطية قناة السعودية
لتدشين سمو أمير
القصيم مبرة الشيخ علي
بن العثيم  -رحمه هللا
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