
المبادرات الوطنية 
في أسرية األحساء

بمناسبة اليوم الوطني
 للمملكة العربية السعودية    ٩٢





بسم الله الرحمن الرحيم 

إن من واجب جمعية التنمية األسرية باألحساء وهي تنعم بتأييد ودعم 
المجتمع  يزيد  ما  كل  على   الكبير  وحرصهم  األمور،  والة  ومساندة 
غرس  في  ريادي  دور  لها  يكون  أن  وتماسكًا،  قوًة  الكريم  السعودي 
الناشئة والشباب من الجنسين، والحث  قيمة حب الوطن في نفوس 
على  والحافظ  مدخراته،  مع  التعامل  في  الحضارية  السلوكات  على 
مكتسباته، وهذا ما جعل الجمعية تقدم عشرات البرامج التي حضرها 

األلوف، وتابعها عبر وسائل التواصل مئات األلوف.

اللهم زد هذه البالد قوة وتمكينا وأمنا وإيمانا، وأدمها رائدة للسالم 

واإلسالم في أنحاء المعمورة.

كلمة مدير عام الجمعية 
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(أسرية)،                               باألحساء  األسرية  التنمية  جمعية  تقيم 
السعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  بمناسبة 
لكل  مختلفة  وطنية  مبادرات  ٢٠٢٢م،  عام  خالل   (٩٢)
واألندية  والمراكز  المعاهد  تنفذها  المجتمع،  فئات 

النسائية التابعة للجمعية.

المبادرات الوطنية 
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مبادرات المركز اإلعالمي 

في الجانب اإلعالمي يسهم المركز اإلعالمي بالجمعية بنشر اللوحات 
كما  به،  واالنتماء  الوطن  حب  عن  التعبير  في  والمشاركات  الوطنية 
بالجمعية  إدارة اإلرشاد األسري  بالتعاون مع  إلكترونية  يقيم مسابقة 

وبالتنسيق مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار).
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مبادرات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (رجال)

م

١

٢

٣

المبادرة

 دورات تدريبية معتمدة.

 عبارات قيمة لتعزيز االنتماء الوطني.

 مقاطع فيديو تعزز من االنتماء الوطني.
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مبادرات معهد التنمية األسرية العالي للتدريب (نساء)

م

١

٢

٣

المبادرة

 دورات تدريبية معتمدة.

 عبارات قيمة لتعزيز االنتماء الوطني.

 مقاطع فيديو تعزز من االنتماء الوطني.
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مبادرات نادي الرائدة األسرية بالهفوف

التاريخالبرنامج                      وصف الفعالية الفئة

جداريات وطن.

سالم وطني.

ذاكرتي مع الوطن.

أنا عنوان لوطني

اختصار اسم وطني 

أمنيات طفل للوطن

مسابقات+ بصمة وطن+ 

(المنطقة  وطن  خريطة 

الشرقية األحساء).

عرض عن المملكة العربية 

النشيد   + السعودية 

الوطني.

يتم  وصور  أسئلة  مجموعة 

ومن  الطفل  مع  مناقشتها 

بعد يحاول أن يتذكرها.

لعبة اختيار مهنة المستقبل 

لكي أكون عنواًنا للوطن.

فقرة باللغة اإلنجليزية

رسائل وأمنيات وطن

رياض 

األطفال

األحد 

٢٠٢٢/٩/٢٥م

خر
وف
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KSA
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التاريخالبرنامج                             وصف الفعالية الفئة

ملك ومهمه

به  يوجد  صندوق  عن  عبارة   : النشاط 
الصورة،  اختيار  تم  حال  في  ملك  صورة 
يتعرف على اسمه وعمره و متى توفى 

وهل عملته متداوله حتى اآلن أم ال؟

هو :عبارة عن مقارنه بين إنجازات الملوك
١/تطوير الحرم المكي.

٢/تطوير المنشئآت الطبية.
٣/تطوير التراث واالهتمام به.

٤/تطوير المنشئآت العامة و الترفيه.

وإنشاء  والتطور  العمران  في  االهتمام 
االهتمام  و  نيوم  كمدينة  جديدة  مدن 
المباني  أجمل  إنشاء  و  العال  مدينة  في 
لدخول  ترشحت  التي  مرآيا  قاعة  وهي: 

موسوعات عالمية (قينيس) .

هي عبارة عن أحدث التطورات والجهود 
المبذولة من أجل تحقيق الراحة واألمان و 

االستجرار.

١/من أزمه إلى أمان .
٢/حرب الحدود .

٣/أمن المقدسات.

المتاحة  والجوائز  المحققة  ١/اإلنجازات 
للسعوديين دوليًا و عالميًا.

٢/ جائزة عجالن و إخوانه للتفوق العلمي.
٣/جوائز التميز في التعليم 

٤/جائزة راشد للتفوق

األحد الطفولة

٢٠٢٢/٩/٢٥م

م
هم

 ال
نار

 م
ي

طن
 و

ي :
س

ئي
الر

ن 
وا

عن
ال

األمان الصحي 
في ازمة كورونا

طموحنا عالية 
من أجل الوطن

تلوين لألطفال. كتيب همة
 حتى القمة

رؤيتنا حقيقة

همة طويق

همة حتى القمة
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التاريخالبرنامج                             وصف الفعالية الفئة

صوتك أقوى

كلمات مبعثرة بطلب من المشاركات 
تكوينها والفائزة من تنطقها كاملة 

وبترتيب صحيح.

حقيبة تحتوي على:
١/كتيب معلومات.

٢/تحديات.
٣/لغات المملكة.

يطلب من المشاركات استنتاج المنطقة 
التي تجتمع فيها المواصفات واإلشارة 

لها في الخريطة

الوطني  اليوم  شعار  تضم  جدارية  لوحة 
محددة بمسامير ، يطلب من المشاركات 
توجههم  يمثل  الذي  اللون  اختيار 
من  للوطن  وإضافتهم  المستقبلي 
النواحي (التقنية- الصحية- الهندسية – 

النمائية).

مجموعة أوراق تضم نصف شكل ( نجم 
– قلب – وردة) على المشاركات إكمال 
الشكل بعبارة:           ( شكر- تهنئة- أثر 

الوطن- أمنية تود تحقيقها).

المشاركات  من  يطلب  بالونات  مجموعة 
الوقوف عليها بواسطة لوح خشبي دون 
الوحدة  أثر  لبيان  بالون؛  أي  نخسر  أن 

والتماسك.

الصحيح  منها  معلومات  تعرض 
المشاركات  ، على  المغلوط  ومنها 

إيجاد المغلوط وتصحيحه.

األحد الفتيات

٢٠٢٢/٩/٢٥م
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أصلنا ثابت

هيبة وانتصار

شايفينك حلمنا

بنت الوطن

رحالة
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مبادرات نادي الرائدة األسرية بالمبرز

م

١

المبادرة

ركن تعريفي بالشراكة مع المتوسطة الثانية بالمبرز

مبادرات نادي الرائدة األسرية بالطرف

الفئة المبادرةم
الهدفالمستفيدة 

رِحَلة إثرائية
ِلمــــَعـــــالـــــــم

اَألحَساء

رواد النادي

تعزيز قيم المواطنة والبناء ، عبر إثراء 
والمعالم  بالبيئة  األطفال  معرفة 
باإلرث  وارتباطها   ، فيها  المتواجدة 

والهوية  .

الوطن رواد 
الكبير " لوحة

مسرحية "

بالشراكة مع مدرسة)
تحفيظ القران الكريم

( بالطرف

تعزيز قيم المواطنة والبناء ، عبر أداء 
ُتجسد   ، مبتكرة  مسرحية  لوحة 
 ) لـ  الوطنية  والهوية  الُعليا  القيم 
ونثري  شعري  بنص  دار)  لنا  هي 
تفاعلي مميز، من أداء رواد النادي .

١

٢
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مبادرات نادي الرائدة األسرية بالعيون

التاريخ                                مكان التنفيذ الفئة

هي لنا دار

هي لنا دار

هي لنا دار

هي لنا دار

هي لنا دار

هي لنا دار

بالشراكة مع متوسطة المراح

الزووم (عن بعد)

بالشراكة مع ابتدائية الوزية

بالشراكة مع متوسطة التحفيظ بالعيون

بالشراكة مع متوسطة الوزية

بالشراكة مع المتوسطة الثالثة بالعيون (عن بعد)

بالشراكة مع ابتدائية سلطانه بالعيون

الفتيات

األمهات

األطفال

الفتيات

الفتيات

الفتيات

األطفال

الخميس

األثنين

الثالثاء

األحد

األثنين

الثالثاء

األربعاء

 حب الوطن ؟

البرنامج  

١٤٤٤/٢/١٩هـ

١٤٤/٢/٢٣هـ

١٤٤٤/٢/٢٤هـ

١٤٤٤/٢/٢٩هـ

١٤٤٤/٢/٣٠هـ 

١٤٤٤/٣/١هـ 

١٤٤٤/٣/٢هـ

كيف أعلم أبنائي
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مبادرات إدارة اإلرشاد األسري 

تشارك إدارة اإلرشاد األسري في اليوم الوطني للمملكة 

العربية السعودية ٩٢  بمسابقة إلكترونية وبالتنسيق مع 

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار).
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مبادرات مركز التنمية األسرية بالطرف

م

١

المبادرة

 فعاليات بالشراكة 
مع  مدرســـة اإلمــــام قــــــــــــالون
 لتحفيظ القرآن الكريم بالجشة

الفعاليات

٢- مسابقة أجمل تصميم
 فني من معالم وطننا الغالي 

١- كلمة بعنوان
 ( أسرتي في أغلى وطن ) .
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