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جمعيــة أســرة نفخــر بهــا علــى 
مستوى الوطن، برامجها ومنجزاتها 

يســمع بهــا الجميــع. 

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور / 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم  

،،
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شــاهد بالفيديــو .. 
ســمو أميــر القصيم 
ــه  ــا تقدم ــيد بم يش

ــرة«   »أس

شاهد فيديو 
تعريفي عن خدمات 

وبرامج  وانجازات 
الجمعية 

اشترك عبر الواتس اب 
ليصلك جديد برامجنا 

وفعالياتنا 

امسح الباكورد بكاميرا 
جوالك للوصول مباشرة

إشترك في قناة »أسرة« 
عبر  برنامج التليغرام 

ليصلك جديدنا 
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جمعيــة  بهــا  تقــوم  التــي  الجهــود  كل 

أســرة هــي فــرص وطنيــة نعتــز بتقديمهــا 

وخلفهــا  الســعودية.  األســرة  لخدمــة 

دعــم األميــر الملهــم الهمــام  صاحــب 

ــعل  ــن مش ــل ب ــي د. فيص ــمو الملك الس

ــه هللا.  ــز، حفظ ــن عبدالعزي ــعود ب ــن س ب

الــذي يحملنــا دائمــا مســؤولية كبيــرة 

مــن خــالل إشــعار العامليــن بالجمعيــة 

ــم  ــم وبرامجه ــر وخدماته ــم الكبي بدوره

ــره ــل تقدي ــي مح ــي ه الت

أ.د خالد بن عبدالعزيز الشريدة 

رئيس مجلس إدارة »أسرة«
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بيــن أيديكــم تقريــر موجــز لمــا أنجزتــه 

ــر  »أســرة« فــي مســيرتها التــي تمتــد ألكث

مــن ١٤ عامــاً، وهــي جهــود  تحققــت بفضــل 

مــن هللا  ثــم بدعــم كريــم مــن صاحــب 

ــل  ــور/ فيص ــر الدكت ــي األمي ــمو الملك الس

بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز  

أميــر منطقــة القصيــم الرئيــس الفخــري 

للجمعيــة،  وبجهــود العامليــن المتميزيــن 

ــرة«.  ــم »أس ــر به ــن تزخ الذي

د. محمد بن عبدهللا السيف 

مدير عام »اسرة« 
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مجلس 
اإلدارة 
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األمس
١٤١١ هـ 

١٤٤٣ هـ 

مسيرة ١٤ عاماً مـن العطـاء 

اليوم 
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؟ماذا تقدم 
برامجنـــا 
وخدماتنا

مركز اإلصالح 
األسري 

مركز التثقيف 
لطالبات الجامعة 

برامج الفتيات 
واألمهات 

البحوث 
والدراسات 

وحدة الوعي 
االجتماعي 

مركز إسعاد 
لالستشارات 

األسرية 

وحدة تيسير 
الزواج 

مركز الشبل 
المثقف

مركز مهارات 
للتدريب 
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كيف يمكنني االستفادة 
من خدمات »أسرة«؟

االتصال بالرقم الموحد

بزيارتنا 

920012020

الكترونياً 
وأنت في 

بيتك 
اإلدارات 

النسائية 
حي الصفراء

www.osrah.sa

المقر الرئيسي 
طريق عثمان 

بن عفان 
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مركز اإلصالح 
األســــري

مختصون بالنظر في الخالفات 

األسرية والزوجية بخصوصية تامة



17

مساعدة األسر على تالفي المشكالت األسرية  	
المحافظة على استقامة وضع األسرة وتنقيتها من  	

تقاطع األرحام والطالق والعضل وشتات األبناء 
تقديم المشورة والنصيحة لمن يتقدم بطلبها في  	

هذا المجال 
نشر ثقافة الصلح في المجتمع  	

أهداف
المركز:
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كيف يمكنني االستفادة 
من خدمات مركز اإلصالح األسري؟

رسالة 
واتس اب

اتصال 
هاتفي 

زيارة مقر 
المركز 

طريــق عثمان بن عفان0503831515920012020
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انجازات مركز اإلصالح األسري 

ساعة إصالحية نسبة الصلح في القضايا

قضية تم استالمهُمراجـــع

مصلح ومصلحة 

٪ ٧٤756

505252
25
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مركز إسعاد  
لالستشارات 
األسريــــــة 

استقبال ومعالجة المشكالت 

الزوجية والنفسية والتربوية 
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مركز متخصص لمعالجة المشكالت األسرية  	
واالجتماعية إلكترونياً وهاتفيا وحضورياً سواء 
كانت زوجية أو نفسية أو تربوية , بسرية تامة, 

من خالل نخبة من المرشدين والمرشدات 
المؤهلين تأهيالً مستمراً. 
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كيف يمكنني االستفادة من
مركز إسعاد لالستشارات األسرية؟ 

استشارة 
الكترونية 

osrah.sa920012020

05514483330551448222

طريــق عثمان بن عفان

اتصال 
هاتفي 

زيارة مقر 
المركز 

عرسان 
جـــدد؟ 

مستشـــــــارون 
ومستشــــــارات 
خصيصاً ألجلكم

امسح بكاميرا جوالك لالتصال مباشرة 

العروساتالعرسان 
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انجازات مركز إسعاد لالستشارات األسرية 

استشارات العرسان الجدداستشارة هاتفية وحضورية 

اجمالي االستشارات استشارة الكترونية
التي تم استالمها 

مستشار ومستشارة ساعة استشارية 

١٤٥٥٣٧٠

1852,010

٢٦,٧55١٥
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مركز مهارات 
للتــــدريــب

ــان  	 ــان متخصص ــزان تدريبي مرك
ــة  ــن المؤسســ ــدان م ومعتمـــ
ــي  ــب التقنـــــ ــة للتدريــ العــامــ

والمهنــي
رجالـــي - نسائـــــي  	
يعنيـــــان بتقــــــــديم الــدورات  	

والبرامــج األسريـــــة والتربويــة 
والمهاريــة. والقانونيــة  واإلداريــة 
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تم تدشين مركز مهارات األسرة للتدريب للرجال على  	
شرف صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن 

مشعل نائب أمير منطقة القصيم حينها في شهر شوال 
1430هـ

وتم تدشين مركز مهارات األسرة النسائي في عام 1434هـ 	

أقام المركز العديد من الدورات الرجالية  	
والنسائية » عن بعد« خالل جائحة كورونا 

شاهد بعـض 
الدورات التــي 
أقامها المركز 
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كيف يمكنني االستفادة من
مركز مهارات للتدريب؟ 

التسجيل 
في الدورات

منصة أسرة 
اإلثرائية

واتس اب 
»رجال«

واتس اب 
»نساء«
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انجازات مركز مهارات للتدريب 

متدرب ومتدربة  في دورة منفذة  
دورات تأهيل المقبلين 
والمقبالت على الزواج 

دورة تدريبية خاصة 
بالمقبلين والمقبالت 

على الزواج 

متدرب ومتدربة 

إجمالي الدورات 

487,470

57,73537
85
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وحدة التيسير 
تقديم القروض والمساعدات للمقبلين 

على الزواج  عبر أحد برنامجين 

المساعدات المقطوعة : 	 
يمنح المستفيد مبلغ مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال 

منحة غير مستردة. 

القروض الميسرة:	 
 يمنح المستفيد قرض يصل إلى ٤٠,٠٠٠ ريال 

بدون فائدة، مسترداً بأقساط ميسرة. 
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مبرات اإلقراض: 
مبرة الشخ / عبدالكريم بن عبد العزيز الجاسر.  	

تأسست في ٢٣ / ٢ / ١٤١٢ هـ  
مبرة الشيخ / محمد بن صالح السيف  	

تأسست في ٢١ / ١١ / ١٤٢٠ هـ   
مبرة الشيخ / حمد بن محمد الغماس  	

تأسست في ٥ / ٩ / ١٤٢٥ هـ   
مبرة الشيخ / علي بن محمد العثيم  	

تأسست في ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ    
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كيف يمكنني االستفادة من
وحدة التيسير ؟ 

البيانات 
المطلوبة

طلب 
مساعدة 

طلب 
قرض 

استعالم 
عن طلب
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انجازات وحدة التيسير 

اجمالي مبلغ القروضاجمالي مبلغ المساعدات

المستفيدينالمستفيدين

إجمالي الشباب المستفيدين إجمالي المبلغ

3,660,000125,60000

366314

129,260,000680
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مركز التثقيف األسري 
بكليات البنات 

متخصص في تقديم البرامج اإلرشادية 
والتدريبية المتخصصة في المجاالت  

النفسية واالجتماعية للطالبات والموظفات  
و ُيْعـَنى بالمشكالت السلوكية الفردية، 

والموضوعات الزوجية واألسرية.

 اطلع على فيديو  	
مرئي عن المركز 

وانجازاته
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شركــاء النجــاح 

جهة مستضيفةجهة مستضيفةجهة مستضيفة
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كيف يمكنني االستفادة من
مركز التثقيف األسري؟ 

استشارة 
الكترونية 

عبر 
الواتس اب

تابعنا عبر 
تويتر 
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انجازات مركز التثقيف األسري

مستفيدة فروع   

مادة ومنشور توعوي

نشاط وبرنامج

٦64038

١٣٦٠3484
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مركز الشبل المثقف

تابعنا عبر 
تويتر

راسلنا عبر 
الواتس

مركز متخصص بتنميـــة قـــــــدرات  	
الطفل في مجاالت القراءة الحرة وغـرس 
حـب الكتاب لديـه و امتالكه القدرة على 

تمييز الكتب المناسبة للقراءة من عدمها
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انجازات مركز الشبل المثقف

طالب متخرج برامج

دورة 

5600

15
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بحث  تم نشره 

أمسيات تمت إقامتها 

كتب تمت المشاركة في 
إصدارها 

٢٨

٨

٣

مركز البحوث والدراسات األسرية

تشجيـــــــــع 
الباحثيــــــــن 
للوصــــــــول 
للحلـــــــــول 
المـناسبـــــة 

في القضايـا 
المجتمعية.
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الوعي 
المجتعي 

وحدة

تتركز مهامها في نشر الوعي االجتماعي 
من خالل استراتيجية ترتكز على الجمع 
بين خصوصية المجتمع المحلي وتوافر 

األدوات اإلعالمية التشويقية الجاذبة

شاهد من خالل تويتر 
إصدارات وحدة اإلعالم 

والوعي االجتماعي 
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إصدارات 
توعوية 

أصدرت »وحدة الوعي المجتمعي« مئات 
اإلصدارات التوعوية التي تنوعت بين الكتب 

االلكترونية وتصاميم الجرافيك والموشن جرافيك 
والفيديوهات، غطت من خاللها جميع القضايا 

التوعوية األسرية والوطنية واالجتماعية. 

امســـــح الباكــــورد 
لإلطالع على جميـــع 
اإلصدارات  التوعوية 

مستفيداً إصداراً توعوياً
350530,440
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بالصورة والفيديو .. إصدارات مكثفة ومتعددة لـ » الوعي االجتماعي« 
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  جهــود »أســـــرة«
 خالل جائحة كورونا 

امسح الرمــز لقراءة تقريــر مفصــل 
عن جهود أسرة خالل جائحة كورنا 
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٢٢١
٣٤٤٩٠٠

١٠

١٢

٢٥
١١٤٢١

٥٨

٣

٦٥ ١٢

مــــادة

مواد 
توعوية

إضاءات تربوية 
ونفسية

الدورات 
التدريبية 

والمحاضرات
محطات في 

بناء األسرة
االستشارات 
الهاتفية  

واإللكترونية

منصة أسرة 
اإلثرائية

ملف أسرة 
التفاعلي

المسابقات  
الثقافية 
والتوعوي

إصدارات 
الجرافيك

لوحات 
إعالنية في 

الطرق

مستفيد  ومستفيدة

  جهــود »أســـــرة«
 خالل جائحة كورونا 
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»مستمرون« 

خلك بالبيت

بيتنا.. مدرستنا

نحن معكم

سعادتي مع 
أسرتي

نحو أسرة 
سعيدة

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

التأكيد على استمرار الجمعية في 
تقديم خدماتها للمستفيدين  بل 

وتسهيل الحصول عليها ورفع اإلنتاج

دعوة لاللتزام بتعليمات الحجر المنزلي 
وتقديم مادة إثرائية وتثقيفية وألعاب 

مسلية تفاعلية وكذلك مسابقات 
علمية وصحية وتوعوية

برامج ومواد توعوية تساعد 
األسرة للتعامل األمثـــــل مــع 

التعليـــــم عن بعدـ

استهدفت نزالء المحاجر الصحية قدمت 
برامج إثرائية وهدايا لهم

برامج متنوعة بنائية وتوعوي ووقائية 
وعالجية للتعامل مع أعراض الجائحة 

وكيفية إدارة الوقت ورفع مستوى 
الوعي واكتساب مهارات ذاتية وتربوية

كانت الجمعيـة هـي الشـريك االستراتيجي 
األول حيث قدمــت جميــع برامــج ومــواد 

المبــادرة ال)٩٥(منفردة، باإلضافة إلى أربعــة 
برامــج تم تنفيذها مــع شــركاء المبادرة،

مبادرات »أسرة« خالل جائحة كورونا 
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  جهــود »أســـــرة«  خالل جائحة كورونا 
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مركــــــز 
شمـــــل 
»بريدة« 
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لألمهات 

للصغيرات

برنامج 
عطاء ووفاء

مركز الشبل 
المثقف

برنامج 
منصة بنات 

برنامج رواء 
للفتيات 

برنامج 
مسيرتي ال 

تتوقف

برنامج 
الزهـــرات 

ق
للثانوي .. فما فو

لخريجات الجامعة 

دائية
إلبت

ة ا
حل

مر
لل

طة
س

تو
لم

ة ا
حل

مر
لل

برامجنا

اإلدارات 
النسائية

أياً كان عمرِك 
أو مستواِك 

التعليمي 

فـــلِك 
عندنا 
مكـان 
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كيف يمكنني االستفادة من
برامج اإلدارات النسائية؟ 

االتصال 
الهاتفي

عبر 
الواتس اب

زيارة 
المقر
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انجازات اإلدارات النسائية

يوماً تدريبياًبرنامجاً مقاماً 

مستفيدة 

13380

953
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من آراء المستفيدين  ،،
،،

،،
،،

،،
،،

»أسرة« 
غيرت حياتي، 

شكراً لكم 

مستشارين ذو 
خبرة أسهموا في 

حل المشكالت 
األسرية بجدارة 

ال أعلم كيف أشكركم ومن أين 
أبداً.. جعل هللا من ساهم وساعد 

في انجاح هذه الحملة في جنات 
الفردوس األعلى

الخدمات المقدمة 
للشباب المقبلين على 

الزواج عطاء بإحسان لبناء 
حياة سعيدة 

ال نملك إال الدعاء لكم في ظهر 
الغيب، جهودكم عظيمة من 

ناس أكفاء أصحاب خبرة 

الحقيقة دورات نوعية 
استفدت منها أنا 

وجميع أفراد عائلتي  

مستفيد من الدورات 
التدربية 

مستفيدة من مركز 
إسعاد لالستشارات 

مستفيد من حملة حج 
العرسان الجدد 

مستفيد من القروض 
والمساعدات 

مستفيد من مركز 
اإلصالح األسري 

مستفيد من الدورات 
التدربية 
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عقدت »أسرة« شراكات متنوعة مع 
القطاعين الحكومي والخاص، أثمرت 

هذه الشراكات نجاحات بينه وانجازات 
متعددة. 

هذه الشراكات تعكس ثقة القطاعين 
الحكومي واألهلي بمؤهالت وقدرات 

وامكانيات »أسرة« 

الشراكات

امسح الكـــــود 
لتحميل التقرير 
التفصــــيلـــــي 
لنتائج الشراكات 
االستراتيجيــــة 
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شراكة استراتيجية مع إدارة التعييم 

شراكة مع اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم 

شراكة مع إدارة 
السجون 

شراكة مع إدارة 
مكافحة المخدرات
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شراكة مع جامعة المستقبل

شراكة مع جامعة القصيم 

الشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بالقصيم 

شراكة مع كلية المجتمع ببريدة
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شراكة مع جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن 

شراكة مع كليات عنيزة 
األهلية 

شراكة مع مبادرة الخير 

الشراكة مع شركة السيف 
للتوكيالت ببريدة 
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شراكة مع أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي

شراكة مع أوقاف أوقاف الشيخ فهد بن 
عبدهللا العويضة الخيرية 

شراكة مع الجمعية الخيرية لمكافحة 
التدخين »تدارك« 

شراكة مع أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي
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العمل عن بعد وتطوير 
األدوات التقنية 

انشاء استديو 
احترافي للنقل 

المباشر 

أتمتة جميع 
العمليات 
الكترونياً 

تطوير األدوات الفنية 
وتعزيز االشتراكات التقنية 

في مختلف البرامج 

ضمان توفير جميع 
خدمات »أسرة« الكترونياً 
وتطوير تجربة المستخدم

تزامناً مع جائحة كورونا وما فرضته من اتجاه نحو العمل 
عن بعد، وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ طورت »أسرة« 

أدواتها التقنية نحو تحقيق هدف التحول التقني 
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دراسة أكاديمية عن العنف األسري 

عدُد عيناِت استطالِع 
رأِي أفراِد المجتمِع

األخصائيوَن النفسيوَن 
واالجتماعيوَن والمرشدوَن 

عدُد المعنفيَن الذيَن األسريوَن والخبراُء المشاركون 
تمَّ دراسُة خصائِصِهم 

بصورٍة مباشرٍة 

عدُد دراساِت 
الحالِة 

عدد البحوث 

في بحٍث مستقل

أشهــر أستاذاً جامعياً 

الفترة الزمنية 
للملتقى

عدُد المحكميَن

عدُد أعضاِء اللجنِة 
العلميِة

٢١٠٢١٦٥
٥٠٦

١٠

17
٦ ٢٢

11
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زيارة لمنصة الحملة 

إنجازات الحملــة 

مادة تم نشرها

مستفيد ومستفيدة

١٤١
٣١٠,٠٠٠

لوحة في 
شوارع بريدة 

٣٥

إصدارات تشويقية 
قبل انطالق الحملة 

استفتاء 
رأي 

ملف 
تفاعلي 

٧١

١
ساعة 
تدريبية

٨٥

مادة توعوية 
وإثرائية

١٥

مسابقات
٢

تصميم 
جرافيك

٢٥

١٧٠٠٠
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امسح الباكورد 
للتطوع مع 

»أسرة« 

وحدة »التطوع«

فرصة تطوعيـــةمتطوع ومتطوعة 
1,26538

المتطوع، شريـك أساسي 
للجمعية في أداء رسالتها 
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»أسرة« 
في اإلعالم 
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اجتماعي / سمو أمير القصيم 
يستقبل أعضاء مبادرة »نحو 

أسرة سعيدة« ويتسلم التقرير 
اإلحصائي للمبادرة

 أمير منطقة القصيم  يشهد 
توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة 

النسائية التنموية بالقصيم و 
 جمعية أسرة 

اجتماعي / سمو األمير فيصل 
بن مشعل يكّرم الجهات 

الحكومية والمؤسسات األهلية 
المشاركة في مبادرة »نحو 

أسرة سعيدة«

 اجتماعي / سمو  أمير القصيم  
يؤكد على أهمية التدريب 

لتهيئة المقبلين والمقبالت على 
الزواج 

 اجتماعي / سمو أمير المنطقة 
يشهد توقيع مذكرة تفاهم 

بين اللجنة النسائية التنموية 
بالقصيم و  جمعية أسرة 

أمير منطقة القصيم يطلق 
حملة جمعية أسرة  نحو زواج 

ناجح  
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عام / توقيع اتفاقية تعاون 
بين جامعة القصيم و جمعية 

»أسرة« في مجال التدريب و 
التثقيف

اتفاقية تعاون بين جامعة 
القصيم وجمعية ›أسرة‹ في 

مجال التدريب والتثقيف األسري

معالي رئيس الجامعة يرعى 
توقيع اتفاقية تعاون بين 

الجامعة وجمعية >>أسرة<< 
ببريدة

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة 
القصيم وجمعية »أسرة« 

ببريدة

اتفاقية تعاون بين جامعة 
القصيم وجمعية ›أسرة‹ في 

مجال التدريب والتثقيف

 سمو أمير القصيم يتسلم 
تقرير نتائج دراسات وبحوث 

حماية األسرة من العنف 
بالمنطقة
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فيصل بن مشعل يتسلم تقرير 
نتائج دراسات وبحوث حماية 

األسرة من العنف

أمير منطقة القصيم يتسلم 
نتائج دراسة حماية األسرة من 

العنف

أمير القصيم يطلق ملتقى 
حماية األسرة من العنف األسري

اجتماعي / سمو أمير 
القصيم يطلق ملتقى 

حماية األسرة من العنف 
األسري

اجتماعي / سمو أمير 
القصيم يتسلم التقرير 
الختامي لملتقى حماية 

األسرة من العنف األسري 

أمير منطقة القصيم 
يتسلم التوصيات 

الختامية لملتقى حماية 
األسرة من العنف األسري
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اتصل بنا ..
     نأتي إليك 

تواصل معنا عبر 
الواتس اب 

امسح الباكورد للتبرع 
مباشرة بـ ١٢ ريال شهرياً 

امسح الباكورد للتبرع 
مرة واحدة بـ ١٠ ريال 

طريقـــــة التبرع عبر 
المتجـــــر االلكتروني 
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حساباتنا  البنكية 

حساب الصدقة: 

حساب الوقف: 

حساب الزكاة: 

SA8980000    108608010003334

SA3180000   108608010000983

SA8380000   108608010001114
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شكراً 
لكل من ساهم في نجـــاح برامـج 

»أسرة« وفعالياتها وأنشطتــــها ، 

سائلين المولى عز وجل أن يخلـف 

شكراً شكراً عليهم وأن يثيبهم خير الثـــــواب. 

شكراً 



م  ��ت
حمد  ��ب

ا��له 



إعداد وإخراج : 
شعبة الدعاية والتسويق 

١٤٤٣






