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 هـ 1400الجمعية في عام تأسست.

o للمحافظة الرقعة الجغرافية اتساع.

نبذة عن تأسيس الجمعية

أبرز التحديات التي واجهت الجمعية



:ية أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمع

راكة وقع سباق الجري الخيري السننوي وجمعينة البنر باألحسناء اتفاقينة  ن

.لتنفيذ م روع تعزيز ثقافة العمل على مستوى المنطقة ال رقية

  الحملننة مختلنن   ننراجت المجتمننع باقامننة بننرامت متنوعننة و نتننا تسننتهد

.ثقافة العملقصص وافالم قصيرة لتعزيز 

بننن جلننوي محننافظ األحسنناء يطلننع صنناحا السننمو األميننر بنندر بننن محمنند

التعناون معرض تعزيز ثقافة العمل الذي تنظمه جمعية البر باألحسناء بعلى

منننع لجننننة سنننباق الجنننري الخينننري بالمنطقنننة ال نننرقية النننذي ينننأتي  نننمن 

عملالالفعاليات والبرامت الكبرى التي تقيمها الجمعية لتعزيز ثقافة 

تعزيز ثقافة العمل



اء وقع سباق الجري الخينري السننوي وجمعينة البنر باألحسن

علنى منة احترام الممتلكات العااتفاقية  راكة لتنفيذ م روع 

.مستوى المنطقة ال رقية 

  الحملننة مختلننن   ننراجت المجتمنننع باقامننة بنننرامت تسننتهد

متنوعنننة و نتنننا  قصنننص وافنننالم قصنننيرة لتعزينننز الجاننننا 

.السلوكي

 وزعنننت جمعينننة البنننر باألحسننناء بالتعننناون منننع لجننننة سنننباق

آال  نسخة من كتيا 10الجري الخيري بالمنطقة ال رقية 

.لألطفال التلوين الموجهة 

العامةالممتلكات احترام 

:ية أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمع



والذي يقدم خدماته لعابري 

لُسبل السبيل الذين تقطعت بهم ا

باألحساء

:عابر سبيل 

:ية أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمع



 أسرة5300عدد االسر المستفيدة

 متطوعة 341عدد المتطوعات.

 قطعة300.000عدد القطع في المعرض.

 لاير10.000.000القيمة التقديرية.

:ية أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمع



.تدريا الطالا و الطالبات على مبادئ و مهارات العمل التطوعي -

.تهيجة الطالا على كيفية تنفيذ المبادرات التطوعية -

.حساء تنفيذ المبادرات التطوعية من قبل الطالا با را  جمعية البر باأل-

.ة تكريم الطالا و تقديم الساعات التطوعية الخاصة باألعمال التطوعي-

 

ال راكة مع جامعة الملك فيصل باألحساء لتأهيل و تدريا طالا السنة 

التطوعيالتح يرية للخوض في مجال العمل 

:الي  أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمعية مع التعليم الع



ا بمبادرة من الطالدراسي م روع السالل الغذاجية كل عام -

.و أهاليهم و با را  جمعية البر باألحساء 

يةمبادرة مع مدرسة البحتري االبتداجتنفيذ 

:أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمعية مع المدارس 



درات و تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة غدن لالست ارات و بناء الق
ر من بال راكة مع جامعة الملك فيصل باألحساء حيث تم تدريا أكث

طالا و طالبة في المرحلة الجامعية على مهارات العمل 250
.التطوعي و كيفية  عداد و تنفيذ المبادرات التطوعية 

«سواعد وطن»أيامن برنامت 

:ية أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمع



راكة وقعت جمعية البر باألحساء  راكة مع جمعية العمل التطوعي بالمنطقة ال رقية ومن  من ال -
.تفعيل و اإل را  على تنفيذ برنامت الرخصة الدولية للعمل التطوعي باألحساء 

تم تنفيذ البرنامت  األسبوع الما ي و  يعتبر ينفذ للمرة األولى باألحساء -

.من قيادات و متطوعين بالعمل التطوعي « 1370»تجاوز عدد المسجلين -

وحدة وهي منظومة متكاملة من آليات التمكين و التحفيز و االستدامة وفق مواصفات و معايير علمية م-
مكن و تهد  الرخصة لتطوير المهارات الحياتية و التقنية للمتطوعين كقيمة اجتماعية م افة و ت

.المنظمات من التوظي  الفعال للكوادر المتطوعة 

.ستعقد الرخصة باذن هللا ب كل دوري طيلة أيام السنة  -

برنامت الرخصة الدولية للعمل التطوعي

:ية أبرز المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمع



ساء رحلة تطوير العمل التطوعي بجمعية البر باألح

ان اء قسم للمتطوعين 

. المبا رة للمتطوعين المتابعة -1

.فرص أكثر لتنفيذ المبادرات التطوعية  ن اء -2

.المبادرات و الم اريع التطوعية و تطويرها تبني -3



ساء رحلة تطوير العمل التطوعي بجمعية البر باألح

توقيع ال راكة مع جمعية العمل التطوعي بالمنطقة ال رقية 

.تطوير و توحيد جهود العمل التطوعي و تنظيمه في المحافظة -1

.تطوير قسم المتطوعين بالجمعية من جميع النواحي و تبادل الخبرات  -2

.باألحساء بقسم المتطوعين بالجمعية  مرجعيتهتد ين مركز ال رقية التطوعي باألحساء و يكون -3

.اإل را  على تنفيذ برنامت الرخصة الدولية للعمل التطوعي باألحساء -4

.تبني المبادرات و احت ان و اإل را  على الفرق التطوعية باألحساء -5



طوعي األحساء في العمل التبين التعليم و بر مسارات التعاون 

:تدريا و تأهيل طالا المدراس على مهارات و مبادئ العمل التطوعي للمدارس •

.دورة مهارات ومبادئ العمل التطوعي للهيجة التعليمة و اإلدارية -

.دورة مهارات و مبادئ العمل التطوعي للطالا و الطالبات -



 

:اإل را  على المبادرات التطوعية المنفذة من قبل المدراس و احت انها •

.تقديم االست ارات للمبادرة -

.متابعة المبادرة منذ انطالقتها -

 .الباتتوثيق الساعات التطوعية بناءاً على عدد العمل الذي قدمه الطالا و الط-

طوعي مسارات التعاون بين التعليم و بر األحساء في العمل الت



:  احت ان الفرق التطوعية بالمدارس •

.تنظيم عمل الفريق ب كل مؤطر علمياً في جانا العمل التطوعي  -

.متابعة الفريق و  عطاجه المالحظات ب كل دوري -

.تدريا و تأهيل أع اجه لتنفيذ المبادرات التطوعية -

.توثيق الساعات التطوعية ألع اء الفريق -

طوعي مسارات التعاون بين التعليم و بر األحساء في العمل الت



المركز األول بجاجزة  الملك خالد 

فرع التميز  للمنظمات غير الربحية 

الجمعيةمنجزات



 WWW.AHSABER.ORG.SAلجمعية البر فوز الموقع االلكتروني 
المدنيمواقع مؤسسات المجتمع الرقمي لفرع التميز بالمركز األول في جاجزة 

الجمعيةمنجزات



.. للتواصل 

عبر موقع الجمعية 
www.ahsaber.org.sa

هات  
013 – 5801333

جمعية البر باألحساء

ريادة التنمية المجتمعية والعمل الخيري بالمملكة

http://www.ahsaber.org.sa/

