البرامج المنفذة خالل
شهر محرم 1433هـ

برامج مركز
حي الروضة االجتماعي

البرامج االجتماعية

 .1لقاء التواصل الشهري
�أقامت اللجنة برنامج "لقاء التوا�صل ال�شهري" لأهايل حي الرو�ضة التابع للجنة مبركز
حي الرو�ضة االجتماعي بتاريخ اجلمعة املوافق 14/1/1433هـ وبح�ضور ال�شيخ /
حممد بن حمد اخلمي�س رئي�س اللجنة و ( )35م�شارك ًا من �أهايل احلي وعر�ض خالله
�أبرز �أن�شطة اللجنة ومت طرح بع�ض الظواهر ال�سلبية يف احلي ملناق�شتها ولو�ضع احللول
لها بالطرق ال�صحيحة .

البرامج االجتماعية

 .2حفل االحتفاء بأعضاء المجلس البلدي
لحاضرة الدمام في دورته الثانية
�أقامت اللجنة "حفل االحتفاء ب�أع�ضاء املجل�س البلدي حلا�ضرة الدمام يف دورته الثانية"
بتاريخ ال�سبت املوافق 22/1/1433هـ بقاعة االحتفاالت العامة مبركز حي الرو�ضة
االجتماعي و برعاية معايل �أمني املنطقة ال�شرقية املهند�س �ضيف اهلل عاي�ش العتيبي
وبح�ضور ال�سادة �أع�ضاء املجل�س البلدي وكبار امل�س�ؤولني باجلهات احلكومية والأهلية
باملنطقة ال�شرقية ورجال الأعمال والأعيان و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اللجنة حيث بلغ عدد
احل�ضور (  ) 200م�شارك ًا .

البرامج االجتماعية

 .3ورشة عمل الخطة اإلستراتيجية
الخاصة باللجنة لخمس سنوات قادمة
بعد مرور خم�س �سنوات على اخلطة اال�سرتاتيجية للجنة .بد�أت اللجنة ب�إقامة ور�شة عمل بعنوان ( اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلا�صة باللجنة لل�سنوات
اخلم�س القادمة ) ب�إ�شراف �سعادة الدكتور  /خالد بن حممد املدين حيث كان افتتاح
الور�شة بتاريخ االثنني  17حمرم 1433هـ املوافق  12دي�سمرب 2011م ومت دعوة
نخبة من كبار رجال الأعمال و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اللجنة وبع�ض مدراء املدار�س
املتو�سطة والثانوية وبع�ض �أولياء الأمور ولفيف من ذوي اخلربة يف هذا املجال حيث و�صل
عدد امل�شاركني (  ) 30م�شارك ًا على �أن يتم �إكمال ور�شة العمل يوم االثنني من كل �أ�سبوع
حتى تاريخ 14/3/1433هـ بواقع خم�س �ساعات يومي ًا .

برامج الطفولة والشباب

 .1المراكز االجتماعية
�أقامت اللجنة “ برنامج املراكز االجتماعية “ وهو عبارة عن مراكز للطالب ح�سب املراحل الدرا�سية املختلفة (
االبتدائية ـ ـ واملتو�سطة ـ ـ والثانوية ) تقدم من خاللها برامج متنوعة وهادفة “ ترفيهية واجتماعية وتدريبية وزيارات “
طيلة �أيام العام عدا فرتات االختبارات بالتن�سيق مع عدد من اجلهات الريا�ضية والرتفيهية والعلمية واالجتماعية وتقدم
الربامج ب�إ�شراف جمموعة من امل�شرفني الرتبويني .واملراكز االجتماعية كالتايل  :ـ ـ
مركز براعم التنمية:

مركز فتيان التنمية:

وهو عبارة عن مركز للأطفال ( لطالب املرحلة
االبتدائية ـ ـ ال�صفوف الأ�سا�سية ) بلغ عدد امل�ستفيدين
من فعاليات املركز خالل ال�شهر من رحالت ون�شاط
ثقايف ون�شاط ريا�ضي (  194طالب ًا ) ـ وبلغ عدد
ال�ساعات التدريبية للن�شاط خالل ال�شهر ( � )16ساعة
تدريبية .

وهو مركز للأطفال ( لطالب املرحلة االبتدائية ـ ـ
ال�صفوف العليا ) بلغ عدد امل�ستفيدين من فعاليات
املركز خالل ال�شهر من رحالت ق�صرية و�أن�شطة ريا�ضية
و�أن�شطة ثقافية (  530طالب ًا ) ـ ـ وبلغ عدد ال�ساعات
التدريبية للن�شاط خالل ال�شهر ( � ) 22ساعة تدريبية ..

مركز فرسان التنمية:

مركز شباب التنمية:

وهو عبارة عن مركز ( لطالب املرحلة املتو�سطة )
بلغ عدد امل�ستفيدين من فعاليات املركز خالل ال�شهر
من الرحالت والزيارات (  175طالب ًا ) وبلغ عدد
ال�ساعات التدريبية للن�شاط خالل ال�شهر ( ) 30
�ساعة تدريبية.

وهو عبارة عن مركز ( لطالب املرحلة الثانوية ) بلغ
عدد امل�ستفيدين من فعاليات املركز خالل ال�شهر من
مهرجانات ثقافية واجتماعية ورحالت وزيارات ( 228
طالب ًا ) وبلغ عدد ال�ساعات التدريبية للن�شاط خالل ال�شهر
( � ) 48ساعة تدريبية.

القسم النسائي

برامج األمومة

 .1إفطار التنمية
�أقام الق�سم الن�سائي ملركز حي الرو�ضة التابع للجنة يوم االثنني 9/1/1433ه ـ
برنامج “ �إفطار التنمية “ وهو لقاء اجتماعي �شهري يجتمع فيه �سيدات احلي يف
�إفطار جماعي وم�ساهمتهن يف �إح�ضار �أطباق للإفطار � ،إحياء ل�سنة �صيام يوم االثنني
وي�صاحبه ندوة توعوية عامة ـ ـ ـ حيث بلغ عدد احلا�ضرات ( � ) 15سيدة .

برامج األمومة

 .2ديوانية سيدات الحي
�أقام الق�سم الن�سائي ملركز حي الرو�ضة التابع للجنة يومي  11/1و  18/1برنامج
“ ديوانية �سيدات احلي “ وهو لقاء �أ�سبوعي لن�ساء احلي يتبادلن فيه احلديث ومناق�شة
الظواهر ال�سلبية و�أ�ساليب معاجلتها وتقدمي بع�ض الربامج التوعوية والرتبوية لهن من
خالل ا�ست�ضافة بع�ض ال�شخ�صيات من ذوي اخلربة ـ ـ حيث بلغ عدد احلا�ضرات خالل
اللقاءين (  ) 49م�شاركة .

برامج مركز
حي الريان االجتماعي

البرامج االجتماعية

 .1جامعة القيم
�أقام مركز حي الريان التابع للجنة برنامج (جامعة القيم االجتماعية) وهو عبارة جمموعة ور�ش العمل والدورات التي تعزز
ت�سعة قيم اجتماعية والتي تغطي الأق�سام الثالثة للقيم العليا وهي اخلري واحلق واجلمال ،تغر�س هذه القيم يف نفو�س �أهايل
احلي بوا�سطة ور�ش العمل على طريقة اجلامعات من خالل الت�سجيل املبكر يف املواد وتعديل اجلداول و�أخذ املواد املتطلبة
لكل مادة ،وي�صاحب ور�ش العمل برامج ترفيهية وحتفيزية للم�شاركني ،وحمالت توعوية تعزز هذه القيم الت�سعة وهي
«التعارف واملحبة والعطاء واالنتماء وامل�س�ؤولية والعدل والتميز واجلمال والع�صرية وبلغ عدد احل�ضور يف فعاليات الربنامج
وتكرار التنفيذ خالل هذا ال�شهر كالآتي:

مربعات حي الريان (لتفعيل دور املجال�س الأهلية باحلي وحث النا�س
على االجتماع ب�شكل م�ستمر لزيادة الرتابط وال�صالت االجتماعية
باحلي).
امل�ستفيدين 140 :التكرار 8

برنامج التعارف االجتماعي الرتفيهي (رحالت �أ�سبوعية لأبناء احلي)
امل�ستفيدين 72 :التكرار 4

دبلوم القيم االجتماعية (ور�ش تدريبية لأبناء احلي ل�صقل مواهبهم
وغر�س القيم االجتماعية يف نفو�سهم)
امل�ستفيدين 200 :التكرار 12

دورة "القيادة بالقيم"
امل�ستفيدين 20 :التكرار1

دورة "قرار حكيم من قائد عظيم"
امل�ستفيدين 32 :التكرار 1

حفل ال�شواء لأهايل حي الريان
امل�ستفيدين 120 :التكرار1

القسم النسائي

برامج األمومة

 .1برنامج ألعاب بنات
�أقام الق�سم الن�سائي ملركز حي الريان التابع للجنة برنامج "�ألعاب بنات"يوم
19/1/1433ه ـ وبلغ عدد الفتيات احلا�ضرات يف هذا الربنامج ( )220فتاة .
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