
تقرير أعمال الجمعية
عام 2021 م



الـرؤية:

الـرسالة:
نـسعى إلـى تـنمية مسـتوى قـدرات الـمرأة مـن خـالل بـرامـج تـنمويـة تـتميز 
بــالــجودة والــمصداقــية بــمنظور حــقوقــي، فــي الــمجاالت الــتعليمية 
واالقتصادية والصحية والبيئية، وإطار من المواطنة والمشاركة الفاعلة.

نـؤمـن بـأنـنا جـمعية بـكيان تـنموي رائـد مـن أجـل مـجتمع عـادل 
يسوده األمان النابع بكون المرأة شريك فعال في المجتمع.



األهداف:

ا. تعزيز القيم اإليجابية لدى المرأة.   
٢. رعاية المرأة اجتماعيًا وتربويًا.

٣. رفع مستوى الوعي لدى المرأة.
 ٤. تمكين المرأة من مهارات العمل.

6. المساهمة في تأهيل وتدريب الفئة المستفيدة من نشاط الجمعية.

٥. االهتمام بالطفل والنشء.



برنامج مفاز التعليمي:
هــو مــركــز خــدمــات تــربــويــة وتــعليمية مــسانــدة لــلمدرســة فــي تــحقيق 
أهـدافـها ومـوجـهة لـمساعـدة جـميع فـئات الـطالب الـراغـبين فـي االرتـقاء 

بمستوياتهم التحصيلية وتحقيق توافقهم الذاتي واالجتماعي. 
يــركــز عــلى تــطويــر مــهارات الــطالب (مــن األســر ذوات الــدخــل المحــدود أو 
األيـتام) الـتعليمية األسـاسـية فـي ضـوء احـتياجـاتـهم الـدراسـية بـما يـحقق 

اتقانهم لتلك المهارات وتحسين أدائهم التحصيلي.



برنامج مفاز التعليمي

بداية البرنامج: 
 1/1/2021

نهاية البرنامج: 
31/12/2021

٥٧ موظفة 
٢٣٣ طالب وطالبة



برنامج مفاز التعليمي

اليوم الوطني

المبادرات المنجزة:

يوم المعلم
يوم المسنين

بازار التاجر الصغير

يوم الجنادرية
يوم اللغة العربية

سفاري مفاز

اليوم الدفاع المدني

يوم البيئة
اليوم الصحة

٦ حفالت لألطفال
يوم البيعة



برنامج مفاز التعليمي

ورشتي عمل لإلمالء

ورش العمل:

ورشة الضرب

ورشة عمل ألولياء األمور (كيف اكتشف صوبات ابني)



برنامج مفاز التعليمي



برنامج أشار
هــو مــركــز مــتخصص اجــتماعــي نــوعــي مــتكامــل، يــضم كــفاءات مــؤهــلة 
وخـبرات مـتنوعـة، يهـدف إلـى تـقديـم الخـدمـات االسـتشاريـة والـتأهـيلية فـي 
الـمجال ( النفسـي واالجـتماعـي والسـلوكـي ) بـأسـلوب مـهني مـتقن مـلتزم 
يســـتهدف األفـــراد واألســـر مـــن خـــالل الجـــلسات االســـتشاريـــة والـــبرامـــج 
الــعالجــية الحــديــثة والــمعاصــرة والــمتناســبة مــع تــقنيات عــلم الــنفس 
المســتجدة وفــق مــنظور عــلمي يــتوافــق مــع الــثوابــت واألطــر الــمرجــعية 

للمجتمع السعودي. 



برنامج أشار:

بداية البرنامج: 
 1/1/2021

نهاية البرنامج: 
31/12/2021

١٥ موظفة 
٦٥٠٠ مستفيد/ة



برنامج أشار
المبادرات المنجزة:

تم عقد ١٤٦ جلسة استفاد منها ١٣٥ 
مستفيدة ونفذها ١٠ مستشارات

تم إقامة ٤ لقاءات في المجال 
التعليمي واستفاد منها ٨١٨ شخص

تم إقامة ١١ لقاءات في المجال 
النفسي واستفاد منها ٢٩٦١ شخص

تم إقامة  لقائين في المجال التجاري 
واستفاد منها ٥٧٦ شخص



برنامج أشار



ملتقى سكون
هــو مــركــز مــتخصص اجــتماعــي نــوعــي مــتكامــل، يــضم كــفاءات مــؤهــلة 
وخـبرات مـتنوعـة، يهـدف إلـى تـقديـم الخـدمـات االسـتشاريـة والـتأهـيلية فـي 
الـمجال ( النفسـي واالجـتماعـي والسـلوكـي ) بـأسـلوب مـهني مـتقن مـلتزم 
يســـتهدف األفـــراد واألســـر مـــن خـــالل الجـــلسات االســـتشاريـــة والـــبرامـــج 
الــعالجــية الحــديــثة والــمعاصــرة والــمتناســبة مــع تــقنيات عــلم الــنفس 
المســتجدة وفــق مــنظور عــلمي يــتوافــق مــع الــثوابــت واألطــر الــمرجــعية 

للمجتمع السعودي. 



ملتقى سكون

٧ متحدثات٢٤٨٧ مستفيد/ةديسمبر ٢٠٢١

١٠ متطوعات٢١ استشارة مجانية٩ جلسات



ملتقى سكون



اجتماع الجمعية العمومي الثالث:

١٨  عضوة١٠ / ٨ / ٢٠٢١



اجتماع الجمعية العمومي الثالث:



اجتماع الجمعية العمومي غير العادية الثاني:

١٨ عضوة٢٣ / ١١ / ٢٠٢١



اجتماع الجمعية العمومي غير العادية الثاني:



التنموية في أرقام

٣٧ داعم370 متطوع/ة٤٤ موظفة

364 فرصة تطوعية١٤٠٥١ ساعة تطوعية


