
             
1 1 

لبرامج وفعالياتالمسؤولية اإلجتماعية تقرير   

م2019عام    

 

(المجتمع)   



             
2 

 

 

 

 

 

 م2019وفعاليات ومناسبات خاصة بالمجتمع لعام برامج 

 

 

 



             
3 

   2019برامج وفعاليات ومناسبات خاصة بالمجتمع لعام : أوالً   

            42: عدد المستفٌدٌن               مهارات التعامل مع إدارة الحشود: البرنامج اسم -1 

 .  تدرٌبًبرنامج : نوع البرنامج    

 .  والعمرةالحج أثناء زٌادة مهارات ضباط ورجال الشرطة للتعامل مع الحشود : العام الهدف    

 .  التطوعٌةشرطة محافظة رابغ والفرق وأفراد ضباط : المستفٌدة الشرٌحة    
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   2019برامج وفعاليات ومناسبات خاصة بالمجتمع لعام : أوالً   

             26 : عدد المستفٌدٌن    برنامج الصناعة في المملكة : البرنامج اسم -2  

 زٌارة ومحاضرة علمٌة: نوع البرنامج    

    صناعة الٌة على والتعرف االقتصاد فً الصناعة أهمٌة على الجامعات طالب تعرٌف : العام الهدف   

   .اإلنتاج خطوط وزٌاره األسمنت    

 .  برابغأساتذة وطالب كلٌة الهندسة المدنٌة بجامعة الملك عبدالعزٌز : الشرٌحة المستفٌدة    

 

 

  

    



             
6 



             
7 

   2019برامج وفعاليات ومناسبات خاصة بالمجتمع لعام : أوالً   

             مفتوح  : عدد المستفٌدٌن  المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني : البرنامج اسم -3  

 توعوي  معرض:  نوع البرنامج    

  المساهمة مع الدفاع المدنً فً نشر التوعٌة المجتمعٌة بمناسبة الٌوم العالمً للدفاع المدنً :  العام الهدف    

 تحت شعار سالمة األطفال غاٌتنا  2019

 جمٌع شرائح المجتمع : المستفٌدة الشرٌحة   
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   2019برامج وفعاليات ومناسبات خاصة بالمجتمع لعام : أوالً   

             14 : عدد المستفٌدٌن    برنامج الصناعة في المملكة : البرنامج اسم -4  

 زٌارة ومحاضرة علمٌة: نوع البرنامج    

تعرٌف طالب الجامعات على أهمٌة الصناعة فً االقتصاد والتعرف على الٌة صناعة االسمنت : الهدف العام 

 وزٌاره خطوط اإلنتاج 

 أساتذة وطالب نادي كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة الملك عبدالعزٌز برابغ : الشرٌحة المستفٌدة    
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             وقف : المستفٌدٌن عدد       دعم جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ : البرنامج اسم -5

 كٌس اسمنت لمبنى وقف ٌتبع جمعٌة البر الخٌرٌة  600دعم بكمٌة : نوع البرنامج    
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              رعاية االحتفاء باليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع اكاديمية التوحد الرائدة   : اسم البرنامج  -6 

 احتفاء وتوعوٌة  : نوع البرنامج    
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                   رعاية تدشين جمعية ساند لمرضى سرطان األطفال : اسم البرنامج  -7 

 حفل  : نوع البرنامج    
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 دمحم لطفي . محاضرة عن حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية تقديم د: اسم البرنامج  -8 

             منتجات صناعة االسمنت  اإلدارة التنفٌذٌة لشركة  : المستفٌدٌن 

 تثقٌفً  : نوع البرنامج    
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        المجتمع المحلً    : المستفٌدٌن  2019حملة توعوية بمناسبة أسبوع المرور العربي : البرنامج اسم -9 

 توعوي  : البرنامج نوع      
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             اسرة  200 : عدد المستفٌدٌن  الغذائية الرمضانيةالسلة : اسم البرنامج -10    

 مساعدة واعانات : نوع البرنامج    

 مساعدة االسر الفقٌرة من ذوي الدخل المحدود فً شهر رمضان المبارك  :الهدف العام    
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  أمراض الروماتيزم مع جمعية بالتعاون ( ضيفك طبيبك )الحملة الطبية : اسم البرنامج  -11 

             مفتوح : المستفٌدٌن عدد   

 حملة توعوٌة  : نوع البرنامج    
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               التدريب الصيفي ألبناء مركز مستورة : اسم البرنامج  -12 

 ترفٌهً -تطوٌري  : نوع البرنامج    
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               التدريب الصيفي لفتيات مركز مستورة : اسم البرنامج  -13 

 ترفٌهً -تطوٌري  : نوع البرنامج    
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               األبواء  التدريب الصيفي ألبناء مركز : اسم البرنامج  -14 

 ترفٌهً -تطوٌري  : نوع البرنامج    
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             المجتمع المحلً  : المستفٌدٌن    مهرجان مركز حجر للتمور : اسم البرنامج  -15 

 تسوٌقً -ثقافً  –ترفٌهً  : نوع البرنامج    
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  تأهيل السيدات لتشغيل المقاصف المدرسية : اسم البرنامج  -16 

             المسجلة بالضمان االجتماعً برابغ األسر : المستفيدين     

 دورات تدرٌبٌة  3عدد  –تدرٌب  : نوع البرنامج     
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  (توفير كراسي متحركة كهربائية للمعاقين ) أعيل نفسي : اسم البرنامج  -17 

             .  برابغالمعاقٌن لمساعدتهم على الحركة والتنقل بالتعاون مع جمعٌة البر الخٌرٌة  فئة: المستفٌدٌن     
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             24 : عدد المستفٌدٌن    برنامج الصناعة فً المملكة  : اسم البرنامج  -18 

 زٌارة ومحاضرة علمٌة: نوع البرنامج    

   صناعة الٌة على والتعرف االقتصاد فً الصناعة أهمٌة على الجامعات طالب تعرٌف : العام الهدف   

   .اإلنتاج خطوط وزٌاره األسمنت    

 .  أساتذة وطالب كلٌة الهندسة المدنٌة بجامعة الملك عبدالعزٌز برابغ: الشرٌحة المستفٌدة    
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            زيارة أكاديمة التوحد الرائدة وأطفال التوحد لشركة األسمنت العربية : اسم البرنامج  -19 
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   على تفكك المجتمعوبٌان اثرها من خطر المخدرات لوقاٌة األسرة حملة توعوٌة : اسم البرنامج  -20 

 إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة رابغ     : الشرٌك     المجتمع المحلً      : المستفٌدٌن     
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  تأهيل الشباب المقبيلن على الزواج بالتعاون مع جمعية التنمية األسرية : اسم البرنامج  -21 

             الشباب فئة: الفئة المستهدفة 
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  دورة صيانة الجواالت للفتيات  بالتعاون مع مكتب الضمان االجتماعي برابغ : اسم البرنامج  -22 

 تأهٌل وتمكٌن أسر الضمان لممارسة العمل الحرفً المشارٌع الصغٌرة        : ٌهدف البرنامج إلى         
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  دورة صيانة الجواالت للشباب بالتعاون مع مكتب الضمان االجتماعي برابغ : اسم البرنامج  -23 

 تأهٌل وتمكٌن أسر الضمان لممارسة العمل الحرفً المشارٌع الصغٌرة        : ٌهدف البرنامج إلى         
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    مشارٌع التخرج من الجامعات  : اسم البرنامج  -24 

مساعدة الطالب والطالبات من الجامعات السعودٌة العداد مشارٌع التخرج من الجامعة وتقدٌم : العام الهدف 

 .  الدعم الالزم لهم
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 رعاية إحتفال مركز التأهيل الشامل للذكور بجدة  :  اسم البرنامج  -25 

 المشاركة فً االحتفال بالٌوم العالمً لالعاقة : ٌهدف البرنامج إلى         
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 صحة الفم واألسنان بالتعاون مع كلية البترجي الطبية  :  اسم البرنامج  -26 

 نشر التوعٌة الصحٌة  :ٌهدف البرنامج إلى         
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 رعاية مهرجان المملكة بألوانهم :  اسم البرنامج  -27 

 دمج األطفال المعوقٌن مع المجتمع : ٌهدف البرنامج إلى   
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   والتأهيل للرعاية بادغيش مركز مع بالتعاون الثاني كاآلخرون نحن مارثون   : البرنامج اسم -28 

 دمج ذوي االعاقة فً المجتمع : ٌهدف البرنامج إلى         
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 إعانات ألسر السجناء في محافظة رابغ  :  اسم البرنامج  -29 

 المساعدة على تكالٌف الحٌاه ألسر السجناء : ٌهدف البرنامج إلى         


