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ويبقى األثر ...
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يسعدنا أن نضع بين أيديكم

 ثمار عطائكم
 الذي كان لها أثر بالغ في نجاح برامج وأنشطة جمعيتكم 
جمعية هداية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالخبر 

شـكــرا 
لكل من ســاهـم فـي دعــم الجمـعـية ونجــاح العــمل 

أخوانكم 
فريق العمل بالجمعية 
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  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه    وبعد
نحمــد اهلل جــل وعــال علــى مــا أنعــم بــه علينــا ومــن أجــل نعمــه أن جعلنــا ممــن يدعــوا إلــى 
دينــه  قــال تعالــى  )) ومــن أحســن قــوال ممــن دعــا إلــى اهلل ....(( ومــن كــرم المولــى جــل 
شــأنه أن شــمل بفضلــه كل مــن شــارك فــي الدعــوة إليــه ســواء بعلمــه أو بدعائــه أو مالــه 

أو بدنــه .

ونضــع بيــن أيديكــم ثمــار عطاءكــم التــي كان لهــا األثــر البالــغ فــي نجــاح برامــج وأنشــطة 
جمعيتكــم جمعيــة هدايــة التعاونيــة للدعــوة واإلرشــاد وتوعيــة الجاليــات بالخبــر .

فشــكر اهلل لكــم بذلكــم وجعلــه فــي موازيــن حســناتكم والشــكر موصــول ألميــر المنطقــة 
الشــرقية األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ونائبــه صاحــب الســمو األميــر أحمــد بــن فهــد 
بــن ســلمان ولفــرع وزارة الشــؤون اإلســالمية بالمنطقــة الشــرقية ولشــركاء النجــاح  ولجميــع 
مــن يدعــم مســيرة الجمعيــة لتواصــل تحقيــق أهدافهــا فــي دعــوة النــاس وإرشــادهم 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة وفــق عمــل مؤسســي متميــز .

وندعوكــم لمواصلــة الدعــم والمســاندة امثــااًل لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) بلغــوا عنــي 
ولــو آيــة ( وال يخفــى علــى شــريف علمكــم مــا رتبــه الشــارع الحكيــم مــن أجــور عظيمــة لمــن 

ســاهم فــي هدايــة الخلــق للملــك الحــق.

 فقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم ) ألن يهــدي اهلل بــك رجــاًل واحــًدا خيــر لــك مــن حمــر النعــم  (

ــغ 11595 مســلًما  ــة مــن خــالل جمعيتكــم بل ــن مــن اهلل عليهــم بالهداي ونبشــركم أن الذي
ــم تعاونكــم . ــوال فضــل اهلل ث ــم ل ــك ليت ــًدا ومــا كان ذل جدي

و نســأل اهلل جــل وعــال أن يعيننــا وإياكــم علــى ذكــره وشــكره وحســن عبادتــه وأن يجعلنــا 
مــن الدعــاة إليــه علــى بصيــرة وأن يديــم علينــا نعمــة األمــن واألمــان إنــه ســميع مجيــب.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،،،،، 

المهندس أديب بن علي الزامل
رئيس مجلس االدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الحمــد هلل الــذي يدعــوا إلــى دار الســالم, ويهــدي مــن يشــاء إلــى صــراط مســتقيم, والصــالة 
والســالم علــى إمامنــا وقدوتنــا نبينــا محمــد بــن عبــد اهلل , أمــره اهلل بالدعــوة فــكان يدعــوا 
إلــى اهلل بقولــه وفعلــه قــواًل وســلوكًا, صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا 

كثيــرا ... وبعــد 
اعلــم يــا رعــاك اهلل أن الدعــوة إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى مــن أجــل األفعــال ، وأعظــم 
األعمــال التــي يؤديهــا المســلم فــي دنيــاه  و يحتســبها ألخــراه، ويضعهــا فــي ميــزان 
حســناته، والدعــوة إلــى اهلل تعالــى  هــي ســبيل األنبيــاء والمرســلين، ومــن دعــا بدعوتهــم 
إلــى يــوم الديــن، مــن العلمــاء الناصحيــن، والدعــاة الصادقيــن، والباذليــن المحســنين الذيــن 
ــِه َوَعِمــَل  ــا ِإَلــى اللَّ ــن َدَع مَّ ــْواًل مِّ ــْن َأْحَســُن َق زكاهــم اهلل جميعــًا فــي قولــه ســبحانه : )َوَم

ــِلِميَن(. ــَن اْلُمْس ــي ِم ِن ــاَل ِإنَّ َصاِلحــًا َوَق
ــه  ــوة الي ــم والدع ــن العظي ــذا الدي ــة ه ــرفنا بخدم ــد ش ــة ق ــة هداي ــم بجمعي ــن اخوانك ونح
لنتحمــل بذلــك هــذه المهمــة العظيمــة مــن خــالل اقامــة العديــد مــن البرامــج والفعاليــات 
ــذا  ــم ه ــي تقدي ــلم ف ــه وس ــى اهلل علي ــد صل ــا محم ــج نبين ــى نه ــائرين عل ــام 2020 م س لع

ــنة  . ــة الحس ــة والموعظ ــن بالحكم الدي
ــام  ــي ع ــا ف ــاركنا دعوتن ــن ش ــكل م ــاء  ل ــر  والثن ــكر والتقدي ــارات الش ــي عب ــًا..  نزج وختام
2020م ، فشــكرًا ألميــر منطقتنــا المحبــوب االميــر ســعود بــن نايــف الــذي يحثنــا دومــا علــى 
ــوا  ــا ليكون ــبابنا وفتياتن ــات ش ــي احتياج ــا ويلب ــوح قيادتن ــى لطم ــا يرق ــم م ــن تقدي ــد م مزي
ــن ســلمان  ــن فهــد ب ــر احمــد ب ــه االمي ــاء فــي هــذا الوطــن المعطــاء ولســمو نائب ــات بن لبن
والــى كل الجهــات الحكوميــة واالهليــة والخيريــة التــي ســاهمت معنــا فــي انجــاح برامجنــا 
وهنيئــًا لكــم جميعــًا قــول النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم : )َمــْن َدَعــا ِإَلــى ُهــًدى, َكاَن 
ْجــِر ِمْثــُل ُأُجــوِر َمــْن َتِبَعــُه, اَل َيْنُقــُص َذِلــَك ِمــْن ُأُجوِرِهــْم َشــْيًئا ( وقولــه : )»مــن دلَّ  َلــُه ِمــْن اأْلَ

علــى خيــٍر فلــه مثــل أجــر فاعلــه.
بــارك اهلل لكــم جميعــًا فــي علمكــم ومالكــم وعمركــم وولدكــم وجعلكــم مباركيــن , ولكــم 

مــن فريــق العمــل بجمعيــة هدايــة دومــًا أصــدق الدعوات.

عبدالرحمن بن علي القرني
االمين العام 

كلمة االمين العام 
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ــي بعــده، وبعــد:  الحمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم علــى مــن ال نب

فــإن خيريــة هــذه األمــة تتمثــل فــي بــذل الدعــوة إلــى اهلل وبيــان الحــق 
 للناس، ولذا جعلها اهلل وظيفة أكرم خلقه وهم األنبياء عليهم الســالم.

أمــر  بــوالة  البــالد  هــذه  فــي  أكرمنــا  أن  علينــا  اهلل  نعمــة  ومــن   
أولــى  فجعلوهــا  اهلل  إلــى  الدعــوة  أهميــة  استشــعروا  مباركيــن 
هــذه  الرســمية  العنايــة  ثمــار  نحصــد  نحــن  وهــا  اهتماماتهــم، 
أخــرى.  جهــة  مــن  واإلحســان  الخيــر  أهالــي  ودعــم  جهــة،   مــن 

وهــا هــو نــداء الحــق يتخطــى الحــدود ليصــل إلــى  اآلفــاق، بفضــل اهلل، 
ثــم بواســطة ســفراء الدعــوة مــن إخوتنــا  الوافديــن إلينــا ممــن تلقــوا 
ــة.  ــا  الدعوي ــة فــي جمعياتن ــم النافــع مــن ينابيعــه الصافي ــر والعل  الخي

وليســت جمعيــة الدعــوة واإلرشــاد بالخبــر ســوى أنمــوذج لمــا وصلــت 
ــي  ــة الت ــذه الباق ــت ه ــاء، وليس ــدم ونم ــن تق ــوة م ــزات الدع ــه منج إلي
بيــن أيديكــم ســوى شــواهد علــى مــا بذلتــم وأنفقتــم مــن جهــد وفكــر 

ومــال..

إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري 
المدير العام للجمعية

كلمة مدير الجمعية 
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أعضاء مجلس اإلدارة  

مجـلس
االدارة

 المهندس

الشيخ 

الشيخ 

 الشيخ 

الشيخ 

االستاذ 

الشيخ 

أديب بن علي الزامل 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضويحي

إبراهيم بن محمد العبيد

يوسف بن عبدالمحسن الهريش

 إحسان بن علي المزين

ناصر بن فهد الوصيفر

عبدالرحمن بن علي القرني 

رئيس مجلس االدارة 

نائب رئيس مجلس االدارة 

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

المسؤول المالي 

االمين العام 
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أعضاء المجلس التنفيذي

المجلس
التنفيذي

االستاذ

االستاذ

االستاذ

االستاذ

إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري 

حسين بن الحسن الشهري 

ماجد بن مسفر العتيبي

إبراهيم بن محمد الغامدي

المدير العام 

مدير توعية الجاليات 

مدير الدعوة واالرشاد 

مدير الشؤون االدارية والمالية 

االستاذ
تركي بن شجاع الحربي 

مدير التسويق واإلعالم 

االستاذة 
بدرية عيد الخالدي 
مديرة القسم النسائي 
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ديوانية هداية

تعريف المشروع

إقامــة لقــاءات إســبوعية للشــباب مــع 
ــتضافة  ــم وإس ــبة له ــة مناس ــر بيئ توفي
شــخصيات ملهمــة لهــم مــن اســاتذة 
ــن   ــة ورياضي ــات حكومي ــات وجه جامع
وإجتماعيــة  توعويــة  برامــج  وإقامــة 

وترفيهيــة .

آلية تنفيذ البرنامج
مــع  اربعــاء  يــوم  كل  الدوريــة  اللقــاءات  ترتيــب 
التركيــز علــى المواضيــع التــي تمــس الشــباب وتلبــي 
تنوعــت  حيــث  لطموحاتهــم  وترقــى  احتياجاتهــم 
اللقــاءات بيــن برامــج علميــة ودورات تدريبيــة وإثــراء 
ــة  اللقــاءات بالنقاشــات والحــوارات ورحــالت ترفيهي
وقــد شــارك مجموعــة مــن المتطوعيــن المســتفيدين 
مــن الديوانيــة فــي برامــج لتنظيــم حضــور اللقــاءات 
وترتيــب الرحــالت مــع إطــالق مبــادرات تطوعيــة 

ــن.  ــة الوط ــي خدم ــاهمت ف ــباب س للش

شريك 
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إحصائيات ديوانية هداية

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة

المواضيع 
المقــدمة

المبادرات المتطوعين
التطوعية 

ضيــــوف 
الدوراتالرحالتاللقاءات

دد 
ع

دد 
ع

دد 
ع

دد 
ع

دد 
ع

دد 
ع

2180 7363

اللقاءات المقامة
عدد 

الحضور21
عدد 

487

شريك 
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الوعي الشبابي بمواجهة آفة المجتمعات 

بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة المخدرات  أطلقــت الجمعيــة نــدوة مــع 
شــركاء النجــاح بعنــوان الوعــي الشــبابي بمواجهــة آفــة المجتمعــات  وقد شــارك 
ــمراني  ــالم الش ــا د/ عبدالس ــام  يمثله ــية بالدم ــة النفس ــفى الصح ــا مستش فيه
نائــب المشــرف العــام ومديــر الخدمــات العالجيــة بمجمــع إرادة والصحة النفســية 
والمؤثــرات  المخــدرات  مــن  للمتعافيــن  الخيريــة  تعافــي  وجمعيــة  بالدمــام 
لمكافحــة  العامــة  والمديريــة  الحارثــي  مبــارك   / األســتاذ  يمثلهــا  العقليــة  
المخــدرات بالمنطقــة الشــرقية يمثلهــا األســتاذ / أحمــد الصالحــي مديــر البرامــج 
الوقائيــة بالمديريــة العامــة لمكافحــة المخــدرات بالمنطقــة الشــرقية بمشــاركة 
ــت  ــث قدم ــي  حي ــي القرن ــن عل ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــة األس ــام للجمعي ــن الع االمي
النــدوة عــددًا مــن األســاليب واإلجــراءات لحمايــة الشــباب وإطــالق الهاتــف 
االستشــاري الســتقبال طلبــات المتعافيــن والراغبيــن فــي العــالج وقــد اســتفاد 
ــاء األمــور ومجموعــة مــن الشــباب  مــن هــذه النــدوة  عــدد مــن األمهــات وأولي
والفتيــات وتــم بثها في عدد من وســـــــــائل التواصـــــــــــل ليتجـــــــــــــــاوز عـــــدد 

المســــــتفيدين فيهــا .

تم تنفيذ ندوة للشباب بعنوان
الوعى الشبايب مبواجهة آفة املجتمعات

لمشاهدة العرض
امسح هنا

1500
مستـفــيــد
ومستفيدة

بيــن  المخــدرات  أضــرار  عــن  التوعيــة  إلــى  النــدوة  تهــدف 
الشــباب وأثرهــا علــى المجتمــع وتــم تقديــم النــدوة عــن بعــد 
عبــر المنصــات التاليــة زوم ، يوتيــوب ، تويتــر ، فيــس بــوك 

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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فضل الفرقة الناجية والتحذير مما يضادهاأهمية العلم في الوقاية من الفتن
   ) السرورية أنموذجًا (

االعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفتهماخطر جماعة اإلخوان المسلمين على األمة

ُه َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك »خطر التنظيمات اإلرهابية على الفرد والمجتمع تفسير » َوِإنَّ

أركان اإليمانلتحذير من البنائية والقطبية والصوفية

التحذير من البنائية والقطبية والصوفيةدور األسرة في استقامة األوالد

مناظرة ابن عباس للخوارج دروس وعبرااليمان والزمته لألمن

التوحيد واألمننعمة األمن واألمان والتحذير من الفتن

أهمية الوسطية واالعتدالالتحذير من فرقة السرورية وتبيين خطرها

األمن الفكري 

فكر آمن .. وحياة مستقرة 

البرامــج  عــدد مــن  الجمعيــة  قدمــت 
الفكــري  األمــن  لتعزيــز  والفعاليــات 
ــه مــن األفــكار   ــدى المجتمــع وحمايت ل
مــن  المنحرفــة  الضالــه والســلوكيات 
الــدورات  مــن  عــدد  إقامــة  خــالل 
والمحاضــرات  والكلمــات  والــدروس 
التواصــل  وســائل  طريــق  عــن  بثــت 
ــاجد  ــع ومس ــا بجوام ــدد منه ــي ع وُألق

الخبــر.

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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األمن الفكري 

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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المصلى المتنقل 

ــي ال  ــباب الت ــع الش ــن تجم ــواطئ وأماك ــات والش ــدم رواد المنتزه ــزة تخ ــيارة مجه س
ــاجد  ــات أو مس ــا مصلي ــر فيه تتوف

ــن  ــاه الوضــوء لتعي ــرات الصــوت ومي ــى المتنقــل الفــرش ومكب ــث يؤمــن المصل حي
ــى أداء الصــالة جماعــة فــي أوقاتهــا . ــاس عل الن

مواقع المصلى :
كورنيش الخبر

شاطئ العزيزية 

مستفيد 47.788

عدد المستفيدين من المصلى
خالل عام 2020

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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المصلى المتنقل 

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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مشاركة الجمعية في اليوم الوطني 90

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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إحصائيات برامــج الناطقين باللغة العربية

محاضرات

المسابقات  المعارض المتنقله  الجيل الواعد  المصلى المتنقل  ديوانية هــداية

الكلمات والدورات
والدروس

الوسائل المرئيــة الوســائل المقروءة الوســائل المسموعةوسائل دعوية 
71368

2027 7400 5305 47788 1199

879361801534800966653262500

مستفيد1637129

العـدد اإلجمــالي للمستفيدين

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
العربيــة
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مبادرة السعودية وسماحة اإلسالم 

ركن التراث السعودي : .1

 يهدف لتعريف الزائر بثقافة المملكة وعاداتها

ركن مملكة اإلنسانية : .2

يعــرض المســاعدات اإلنســانية التــي قدمتهــا المملكــة العربية 
واإلقليميــة  المحليــة  المســتويات  كافــة  علــى  الســعودية 
والعالميــة فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز مــع تســليط الضــوء علــى مركــز الملــك ســلمان 

لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية الرائــد فــي العمــل الخيــري

ركن تحبير :  .3

يعــرض أنــواع الخطــوط العربيــة وجمالياتهــا فــي عــرض حــي 
تقــدم مــن خاللــه إهــداءات للزائريــن بأحــد أنــواع الخطــوط 

ــة العربي

ركن تعريفي ببرامج وأنشطة الجمعية .4

التعريف باالماكن السياحية في المملكة 
ايجاد فرص تطوعية للشباب لخدمة الوطن 

أركان المعرض :

التعريف بمنجزات المملكة العربية السعودية اإلنسانية بالخارج
بيان مكانة المملكة بين دول العالم 

تعزيز القيم اإلسالمية لزوار المعرض بتفعيل التقنية الحديثة 
عرض أبرز منجزات المملكة في خدمة اإلسالم والمسلمين

تعزيز االنتماء والمواطنة الصالحة 
تصحيح الصورة الخاطئة عن اإلسالم لدى الزوار 

عرض تراث وعادات وتقليد المملكة بصورة محببه ومشوقة 

األهداف:  

تعريف بالمبادرة :

ــن  ــدد م ــى ع ــوي عل ــوي يحت ــي توع ــرض ثقاف مع
األركان للتعريــف بثقافــة وقيــم المملكــة العربيــة 
الســعودية ومواقفهــا اإلنســانية المســتمدة مــن 

ــماحته ــالم وس ــم اإلس تعالي

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
الغــــــري
العربيــة
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المواد الدعويةالزوار
المسلمين الجدد  المتطوعين  الموزعة 

رجل وإمراة من جنسيات مختلفة 
عددعدد عددعدد

3751954 7223

اماكن التنفيذ: 

مجمع الرحمانية - العنوان )الخبر الشمالية(

مجمع الراشد - العنوان  الخبر )حي العليا(

مبادرة السعودية وسماحة اإلسالم 

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
الغــــــري
العربيــة
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مبادرة السعودية وسماحة اإلسالم 

بــرامـــج
الناطقني
باللغــــة
الغــــــري
العربيــة



26

برامج الناطقيــن بغير اللغة العربية 

85884

10007104

2681905

6079799

1782

47186

579761

1891

142

5526085

763

176

25368952

15303

55896

بـرامـــج
دعــويـة 

الدعوة 
اإللكترونية  

الوسـائـل 
الصـوتيـة 

دروس
علمـية 

دعـــوة
هـاتــف 

متــابعـة 
المسلم 
الجـديـد 

المحاضرات 
العــامــــــة 

الفصول 
الدراسية 

برنـامـج
العمـرة 

مـــــواد
مترجمة 

زوار
المكتبة 

برنامج تصحيح 
الوضــوء 
والصـالة

المـــواد 
الدعوية 

الوسـائـل 
المـرئـيــة 

اإلجابة على 
االسئلة 

مستفيد50452629

إجمــالي المستفيدين

160174

إجمالي عدد المسلمين

نسـاءرجـال
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 2020 النسائي  إحصائيات القسم 

الدروس والدورات 

الزيارات المدرسية 

نادي حكايا للفتيات

نادي مزن للفتيات

نادي جمان 

19251

86

1772

8386

70

23

المسلمات الجدد

مستفيدة29502
إجمــالي المستفيدات
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مستفيد38482537

إجمالي المستفيدين 

يــر التواصــل االجتماعي 2020  تقر

زوم 

ايمو 

يوتيوب 

واتساب تلجرام 

تويتر 

فيس بوك 

انستقرام 
127712

2329475

510225

17702749301593

1672724

22735227

35307
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التعريف بالمبادرة :
عبــارة عــن تقديــم بطاقــات شــكر لــكل مــن ســاهم فــي جائحــة 
كورونــا وتعزيــز قيمــة الشــكر بيــن أفــراد المجتمــع مــن خــالل 
بطاقــات شــكر خاصــة مــع توزيــع عــدد مــن اللوحــات فــي 

األماكــن العامــة والمســاجد  

 

مبادرة شكرا لكم
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البنغـاليــة
عدد 

المواد المترجمة

53400مستفيد

12

النبيــاليــة
عدد 

المواد المترجمة

مستفيد 70890

17

الفـليــبنيـة
عدد 

المواد المترجمة

مستفيد 17765

17

التـــأمليــة 
عدد 

المواد المترجمة

مستفيد 437750

17

الهنــديــة
عدد 

المواد المترجمة

مستفيد 70890

17

األثيـوبيــة
عدد 

المواد المترجمة

653800مستفيد

14

السنهـاليـة
عدد 

المواد المترجمة

437750مستفيد

17

األورديــــة 
عدد 

المواد المترجمة

20400مستفيد

17

كــيـرال
عدد 

المواد المترجمة

765850مستفيد

17

التعريف بالمبادرة :
مبــادرة إنســانية وطــن ضمــن مذكــرة التفاهــم لجمعيــة هدايــة 
لتوعيــة  الشــرقية  بالمنطقــة  األول  الصحــي  التجمــع  مــع 

ــا بـــ 9 لغــات    ــن بمــرض كورون المقيمي

مبادرة إنسانية وطن
شريك المبادرة

مستفيد2,528,495

إجمالي عدد المستفيدين 
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التعريف بالمبادرة :

تزامنا مع عودة الصالة بالمساجد حيث شمل
البرنامج عددًا من جوامع الخبر 

مبادرة مساجدنا سالمة

متطوعا وداعية بالجمعية
20

توفير أجهزة قياس حرارة عند االبواب .

وضع أدوات تعقيم قبل الدخول للمسجد .

توفير سجادات صالة لمن اليوجد لديه .

ترتيب دخول المصلين لتحقيق التباعد .

توفير الكمامات الطبية .

توفير عدد من اللوحات اإلرشادية بعدد من اللغات .

عدد المشاركين

وشملت اللغة العربية واألوردية 
ولغة المليالم والتأملية والفلبينية .

شمل البرنامج مايلي :

جامع العـروة الوثقـى بالعقربية .
جامع هند بنت عبدالرحمن الثنيان .

جامع الصحابة .

جوامع
3 عدد الجوامع 

شريك المبادرة
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التعريف بالمبادرة :
مبــادرة وعــي  لتوعيــة المقيميــن بمــرض فايــروس كورونــا وكيفيــة 
الوقايــة باســتخدام ســيارات مجهــزة بمكبــرات صوتيــة ترافقهــا دعــاة 
الجمعيــة بثمــان لغــات مختلفــة بالتجــول فــي األحيــاء المكتظــة 

ــا بعمالــة ونشــر النصائــح والتوعيــة مــن فيــروس  كورون

مبادرة وعي

1 - توعية الجاليات بفيروس كورونا 

2 - نشر طرق الوقاية والسالمة من هذا الفيروس 

3 - إيصال رسائل وتوجيهات وزارة الصحة حول المرض والوقاية     
     منه بعدد كبير من اللغات.

4 - ترجمة قرارات المملكة حول فيروس كورونا

5 - إجراء البرامج التوعوية والتثقيفية واالحترازية تجاه فيروس    
     كورونا المستجد.

6 - نشر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا 

أهداف المبادرة :

شريك المبادرة

المستفيدون :
الجاليات بمحافظة الخبر 
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مبادرة وعي

مواقع التنفيذ :

حي الصبيخة
حي الثقبة

سوق الحراج

1 - عبر سيارات مجهزة بمكبرات الصوت 
2 - وسائل التواصل االجتماعي 

1 - سيارة مجهزة بمكبرات صوتية 
2 - مطويات تعريفية بالمرض وطرق الوقاية منه 

3 - إنتاج المقاطع المرئية القصيرة بلغات مختلفة 
4 - لوحات إرشادية 

آلية التنفيذ:

الوسائل : 
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النجاح  شركاء 
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0546090555

لمعرفة برامج وأنشطة الجمعية 

لمعرفة البرامج الدعوية والعلمية 

0561285005

القسم النسائي 

0550418301

لنبقى على تواصل دائم 
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