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   2018برامج وفعاليات ومناسبات خاصة بالمجتمع لعام 

             44 : عدد المستفيدين برنامج طاهية رابغ    : اسم البرنامج  -1    

 .  مهارت الطهي للسيداتوتطوير تدريب تضمن برنامج مكثف لمدة شهرين :  نوع البرنامج    

 .الوطنيمنتجة تكون نواة لمنشأت صغيرة ومتوسطة تساهم بفاعلية في نمو االقتصاد تأسيس أسر :العام الهدف   

 .  المحدودسيدات رابغ ذوي الدخل : الشريحة المستفيدة    
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    توعوي: نوع البرنامج             مفتوح : المستفيدين عدد        حملة التشجير :اسم البرنامج  -2

 .  مع وزارة الزراعة والبيئة في حملة تشجير محافظة رابغالمساهمة : الهدف العام 

 ومكافحة التصحر  زيادة الوعي بأهمية التشجير : األثر المتوقع من البرنامج  المجتمع: الشريحة المستفيدة 
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 :  يتبع صور من الفعالية  
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            مستفيد 50 : عدد المستفيدين            تطوير األئمة والخطباء:اسم البرنامج  -3

 لقاء بعنوان تعزيز األمن الفكري وترسيخ مبدأ المواطنة : نوع البرنامج 

 إثراء وزيادة معرفة هذه الشريحة بمفهوم األمن الفكري وتعزيز المواطنة : الهدف العام 

 أئمة وخطباء محافظة رابغ: الشريحة المستفيدة 

 انعكاس الفائدة على المجتمع : االثر المتوقع من البرنامج  
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            مستفيد 50 : عدد المستفيدين            الصناعة في المملكة : اسم البرنامج  -4

 زيارة ميدانية  –معرفي : نوع البرنامج 

 برابغ الشركة بمصنع  األسمنت صناعة وآلية الصناعة بأهمية الطالب معرفة زيادة : العام الهدف

 طالب المرحلة الثانوية : الشريحة المستفيدة 

المعرفة بأهمية الصناعة وفهم آلية صناعة األسمنت واستشراف المستقبل : األثر المتوقع من البرنامج  

 .  الختيار مهن الغد
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 :  يتبع صور من الفعالية  
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    مفتوح : عدد المستفيدين            اليوم العالمي للدفاع المدني: اسم البرنامج  -5

 معرض توعوي: نوع البرنامج   

 السالمة والسعي لتقليل الحوادث بأهمية تثقيف المجمتع : الهدف العام 

 المجتمع: الشريحة المستفيدة 

 . زيادة الوعي في المجتمع بشكل عام: األثر المتوقع من البرنامج  
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            مستفيد200 : عدد المستفيدين  تكريم الطالب المتفوقين بمحافظة رابغ : اسم البرنامج  -6

 تكريم واحتفال : نوع البرنامج 

 .  المدارستشجيع وتكريم المتميزين في : الهدف العام 

 .  أمورهمالطالب المتفوقين في مدراس محافظة رابغ وأولياء : الشريحة المستفيدة 

 .  واالجتهادتحفيز بقية الطالب على ضرورة الجد : األثر المتوقع من البرنامج  
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             مفتوح : عدد المستفيدين            مع شرطة رابغ( كن حريص ) حملة : اسم البرنامج  -7

 حملة توعوية : نوع البرنامج 

 تعزيز الوعي األمني : الهدف العام 

 كافة شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة 

 .الحفاظ على أمن المجتمع: األثر المتوقع من البرنامج  
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 :  يتبع صور من الفعالية  

    



             
12 

             مفتوح : عدد المستفيدين         مع شرطة رابغ( كن حريص ) برنامج توعي بعنوان : اسم البرنامج  -8

 حملة توعوية : نوع البرنامج 

 تعزيز الوعي األمني : الهدف العام 

 كافة شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة 
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             509 : عدد المستفيدين صدى األطفال التربوي الترفيهي الثاني   : اسم البرنامج -9    

 شامل يومين : نوع البرنامج    

 توجيه االطفال وزرع القيم السليمة عبر أركان متنوعة وأنشطة ترفيهية  :الهدف العام    

 طفال محافظة رابغ أ: الشريحة المستفيدة    

 اكتساب قيم وتعزيزها وتحسين نفسية الطفل : األثر المتوقع من البرنامج   

 .بالمشاركة والترفية                                   
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 :  يتبع صور من الفعالية  
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             75 : عدد المستفيدين  مسابقة اللغة االنجليزية  لطالب رابغ  : اسم البرنامج -10    

 مسابقة وتتويج : نوع البرنامج    

 زيادة االهتمام باللغة االنجليزية لدى شريحة الطالب :  الهدف العام    

 الطالب المتأهلين للمرحلة النهائية في مسابقة اللغة االنجليزية: الشريحة المستفيدة    

 .زيادة اهتمام الطالب بتحسين اللغة االنجليزية : األثر المتوقع من البرنامج   
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             32 : عدد المستفيدين  الحوكمة في المملكة العربية السعودية   :  اسم البرنامج -11 

 (محمد لطفي / دكتور : المحاضر ) محاضرة  : نوع البرنامج    

 برنامج توعوي وتثقيفي للطالب   :الهدف العام    

  طالب قسم القانون في كلية ادارة االعمال بجامعة الملك عبدالعزيز برابغ :  الشريحة المستفيدة    

 فهم وزيادة ثقافة الطالب عن مبادئ الحوكمة والمسؤولية االجتماعية : األثر المتوقع من البرنامج   
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            يوم/ مستفيد 100 : عدد المستفيدين  تمارين رياضية للقطاع الحكومي واألحياء:اسم البرنامج  -12

 في السنة أشهر  10رياضي لمدة : نوع البرنامج 

 تشجيع ممارسة الرياضة : الهدف العام 

 المجتمع: الشريحة المستفيدة 

 واندماج الالعبين في مجموعات رياضية للممارسين تحسن الحالة الصحية : األثر المتوقع من البرنامج  
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            مستفيد 28 : عدد المستفيدين            الصناعة في المملكة : اسم البرنامج  -13

 زيارة ميدانية  –معرفي : نوع البرنامج 

 برابغ الشركة بمصنع  األسمنت صناعة وآلية الصناعة بأهمية الطالب معرفة زيادة : العام الهدف

 طالب جامعة األمام بالمدينة المنورة : الشريحة المستفيدة 

 .المعرفة بأهمية الصناعة وفهم آلية صناعة األسمنت: األثر المتوقع من البرنامج  
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             اسرة  200 : عدد المستفيدين   السلة الغذائية  : اسم البرنامج -14    

 مساعدة واعانات : نوع البرنامج    

 مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجة في شهر رمضان المبارك   :الهدف العام    

 محدودي الدخل : الشريحة المستفيدة    

 .سد بعض احتياجات الشهر الفضيل : األثر المتوقع من البرنامج   
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             مفتوح  : عدد المستفيدين   بطولة رابغ الرمضانية الرابعة :  اسم البرنامج -15    

 تدريب وتطوير : نوع البرنامج    

  االستغالل االمثل لوقت فراغ الشباب وتوجيه طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم  :الهدف العام    

  الرياضيين : الشريحة المستفيدة    

 .الوصول لمجتمع حيوي وفعال: األثر المتوقع من البرنامج   
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            مفتوح : عدد المستفيدين  مسابقة ثقافية على حساب الشركة بتويتر   : اسم البرنامج - 16

 مسابقة  : نوع البرنامج    

  اطالع المجتمع على نشاط الشركة في المسؤولية االجتماعية أجل عدد ممكن من ألكبر نشر حساب الشركة  :الهدف العام    

  جميع فئات المجتمع : الشريحة المستفيدة    

 زيادة متابعين: األثر المتوقع من البرنامج   
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 سيدة 44 : عدد المستفيدين  برنامج طاهية رابغ   –التسويق االلكتروني  : اسم البرنامج -17    

 تدريب : نوع البرنامج    

   تدريب السيدات على التسويق لمنتجاتهم الكترونيا    :الهدف العام    

  االسر المنتجة : الشريحة المستفيدة    
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            مستفيد يوميا   100 : عدد المستفيدين   إفطار صائم   : اسم البرنامج -18

 وجبات  خفيفة  : نوع البرنامج    

 تقديم وجبات خفيفة للمسافرين على مدخل رابغ  :الهدف العام    

    المجتمع: الشريحة المستفيدة    
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 140  : عدد المستفيدين   بطولة  الرياضة االلكترونية للشباب : اسم البرنامج - 19    

 مسابقة: نوع البرنامج    

  2020تشجيع وتحفيز الشباب عبر المسابقات التفاعلية لتحقيق الرؤية    :الهدف العام    

 .الشباب : الشريحة المستفيدة    
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 35  : عدد المستفيدين   بطولة  الرياضة االلكترونية للصغار : اسم البرنامج - 20    

 مسابقة: نوع البرنامج    

  تشجيع وتحفيز الصغار عبر المسابقات التفاعلية لتحقيق الرؤية    :الهدف العام    

 .عام   12أقل من : الشريحة المستفيدة    
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 مستفيد  150 : عدد المستفيدين   هدية العيد للعمال  : اسم البرنامج - 21    

 تكريم : نوع البرنامج    

  .هدية رمزيةدمج الوافدين في المجتمع ومشاركتهم في االحتفاء بالعيد السعيد عبر تقديم    :الهدف العام    

 .  رابغعمال النظافة العاملين في محافظة  : الشريحة المستفيدة    
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 مستفيد 200  : عدد المستفيدين    تكريم المسلمين الجدد  : اسم البرنامج - 22

 تكريم : نوع البرنامج    

  .  دمج الداخلين في االسالم حديثا مع المجتمع المحلي وتشجيعهم   :الهدف العام    
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 مفتوح  : عدد المستفيدين   2018متابعة  كأس العالم  : اسم البرنامج - 23    

 عرض : نوع البرنامج    

  توفير شاشات تعرض مباريات بطولة كأس العالم للجمهور الرياضي    :الهدف العام    

 جميع شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة    
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 52  : عدد المستفيدين    قوة التفكير  : اسم البرنامج - 24    

       :الهدف العام      تدريب: نوع البرنامج    

 النساء: الشريحة المستفيدة    

  

    

 اكساب المتدربات  مهارات ومعارف حياتية 
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 22  : عدد المستفيدين    جودة الحياة الشخصية  : اسم البرنامج - 25    

   لالفرادتعزيز المهارات الشخصية   :الهدف العام      تدريب: نوع البرنامج    

 الشباب : الشريحة المستفيدة    
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 عمل تدريب: نوع البرنامج      الي مشاريعاألفكار تحويل : اسم البرنامج - 26    

 المهارات المعرفية  بإكسابهم دعم الشباب وتشجيعهم للتوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة    :الهدف العام 

 الشباب : الشريحة المستفيدة     
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 21  : عدد المستفيدين      2صيانة االجهزة الخلوية : اسم البرنامج - 27    

    وورش عمل  تدريب: نوع البرنامج    

 دعم الشباب وتشجيعهم للتوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باكسابهم المهارات المعرفية     :الهدف العام 

 الشباب : الشريحة المستفيدة     
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  88االحتفال باليوم الوطني للملكة العربية السعودية : اسم البرنامج  -28

 احتفال: نوع البرنامج      مفتوح  : عدد المستفيدين 

 المشاركة ورعاية االحتفاالت الوطنية التي تعزز روح المواطنة لدى المجتمع المحلي : الهدف العام 

 كافة شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة 
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 على حساب تويتر  88مسابقة لالحتفاء باليوم الوطني للملكة العربية السعودية : اسم البرنامج  -29

 مسابقة : نوع البرنامج      مفتوح  : عدد المستفيدين 

 رعاية المناسبات الوطنية التي تعزز روح المواطنة لدى المجتمع المحلي : الهدف العام 

 كافة شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة 
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 رعاية الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة رابغ : اسم البرنامج  -30

 احتفال: نوع البرنامج      مفتوح  : عدد المستفيدين 

 المشاركة ورعاية وتشجيع الجمعيات الخيرية التي تسهم في تطور المجتمع المحلي : الهدف العام 

 كافة شرائح المجتمع : الشريحة المستفيدة 
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             44 : عدد المستفيدين    2برنامج طاهية رابغ : اسم البرنامج  -31    

 تدريب وتطوير مهارت برنامج مكثف لمدة شهرين اشتمل :  نوع البرنامج    

 تأسيس اسر منتجة تكون نواة لمنشأت صغيرة ومتوسطة تساهم بفاعلية في نمو االقتصاد الوطني:الهدف العام    

 سيدات رابغ ذوي الدخل المحدود : الشريحة المستفيدة    
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 سيدة 44 : عدد المستفيدين     2رابغبرنامج طاهية  –التسويق االلكتروني  : اسم البرنامج - -32    

 تدريب : نوع البرنامج    

   تدريب السيدات على التسويق لمنتجاتهم الكترونيا    :الهدف العام    

  المنتجة األسر : الشريحة المستفيدة    
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             40 : عدد المستفيدين مبادرة وفاء لك : اسم البرنامج  -33    

 حفل تكريم :  نوع البرنامج    

 العسكريين من جميع القطاعات األمنية بمحافظة رابغ  المتقاعديتكريم :الهدف العام    

 العسكريين المتقاعدين : الشريحة المستفيدة    
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 مبادرة وفاء لك 
: يتبع صور من الفعالية   
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    مفتوح      :  عدد المستفيدين    مسابقة القيم ومكافحة الفساد : اسم البرنامج  - 34    

 وندوة مسابقة: نوع البرنامج    

 المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لتعزيز قيم النزاهة :الهدف العام    

 . الطالبات في التعليم العام والتعليم العالي : الشريحة المستفيدة    

 

 

 

    



             
41 

           80 : عدد المستفيدين ورشة عمل لتطوير المدن المتوسطة والصغيرة         : اسم البرنامج  -  35  

 ندوة و ورشة عمل : نوع البرنامج    

 .تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة :  الهدف العام    

 في الشؤون البلدية والمجلس المحلي والمتهمين من المواطنيناالختصاص الموظفين ذو : الشريحة المستفيدة    
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            مفتوح : عدد المستفيدين مارثون األطفال واالحتفاء بالفائزين من المعاقين           : اسم البرنامج  -36

 مارثون واحتفال : نوع البرنامج  

 المشاركة في اليوم العالي لإلعاقة : الهدف العام  

 المعاقين وذويهم : الشريحة المستفيدة 
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44 

               200 : عدد المستفيدين الكريكت الثانية للجاليات                   بطولة : اسم البرنامج  - 37    

 بطولة رياضية : نوع البرنامج    

 دمج الجاليات في المجتمع : الهدف العام    

 . الجاليات الموجودة في محافظة رابغ والمراكز التابعة لها : الشريحة المستفيدة    
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 زيارة إدارة الشركة لجمعية األطفال المعوقين  : اسم البرنامج  - 38    

  زياره وتوزيع هدايا : نوع البرنامج    

 الوقوف على نشاط الجمعية وتشجيع االطفال المعوقين  : :الهدف العام    

 . أطفال جمعية الملك عبدهللا للمعوقين بجدة : الشريحة المستفيدة    
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              مفتوح: عدد المستفيدين                    4المملكة بألوانهم مهرجان : اسم البرنامج  - 39    

   احتفال: نوع البرنامج    

 مواهب األطفال وصقلها وإيجاد روح اإلبداع لديهم ودمجهم في المجتمع إبراز  : :الهدف العام    

 . أطفال جمعية الملك عبدهللا للمعوقين بجدة : الشريحة المستفيدة    
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             400 : عدد المستفيدين صدى األطفال التربوي الترفيهي الثالث   : اسم البرنامج -40    

 شامل يومين : نوع البرنامج    

 توجيه االطفال وزرع القيم السليمة عبر أركان متنوعة وأنشطة ترفيهية  :الهدف العام    

 طفال محافظة رابغ أ: الشريحة المستفيدة    

 .اكتساب قيم وتعزيزها وتحسين نفسية الطفل بالمشاركة والترفية : األثر المتوقع من البرنامج   
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50 

 بادغيش لإلعاقة إلدارة الشركة أطفال مركز زيارة   : اسم البرنامج  - 41    

  زياره وتوزيع هدايا : نوع البرنامج    

 .  المعوقينالتعرف على نشاط الجمعية وتشجيع االطفال  : :الهدف العام    
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 مكتب التعليم برابغ  –شعبة العلوم  –( مبتكر ) رعاية مبادرة   : اسم البرنامج  - 42    
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 جمعية األطفال المعوقين بجدة للشركةزيارة أطفال : اسم البرنامج  - 43    

  زياره وتوزيع هدايا : نوع البرنامج    

 .  التعرف على نشاط الجمعية وتشجيع االطفال المعوقين:  :الهدف العام    
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 (  نقطة تفتيش شرطة رابغ ) تطوير البوابة الجنوبية بمحافظة رابغ : البرنامج اسم  - 44    
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