
عمل تقرير برنامج تنمية ال

الشبابي



رفع كفاءة العاملين مع الشباب والعامالت مع الفتيات

للتخطيط واطالق البرامج والمبادرات الشبابية

:الهدف من البرنامج







عن البرنامج

منسوبي الجمعيات األهلية بتبوك

والمهتمين بالعمل الشبابي

هـ1443/1/6من 

هـ1443/1/25إلى 

يوسف سعادة/د

مستشار للتدريب والتنمية

قاعة جمعية الدعوة واإلرشاد 

وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك

متدرب39

(امرأة27-رجل 12)
جهات 10



صور من البرنامج



حفل الختام

لة كجزء من المرح" مهارات أخصائي العاملين مع الشباب"اختتمت جمعية رواء  دورة 

(  مرحلة التدريب والتأهيل ) األولى 

:في حفل بهيج بحضور

ر برامج وخبيعبدالحكيم الرشيدي / أ: سعادة مدير مركز التنمية االجتماعية بتبوك

محمد أبو قطيش/ أ: العراديالتمكين ألوقاف 

ونواب ومدراء الجمعيات المشاركةرؤوساءوعدد من 



صور  من الحفل الختامي
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ممتاز جيد جدا متوسط ضعيف

استبيان تقييم المرحلة األولى لبرنامج أخصائي تنمية العمل الشبابي



قالوا عنا

تعمق مبادرات العمل الشبابي رسالة سامية ل

يا ه. انتماءك للوطن وتخدم أهدافه السامية 

مسبل العنزي ان شاء هللا تكون موكبه

للمرحلة 

هيا مسبل العنزي/األستاذة

لفها يغ……استمتعت بها كثيرا..كانت الدورة عبارة عن رحلة ممتعة و شيقة 

وتبادل النقاشات الهادفة والخبرات…روح األلفة والمحبة بين المشاركات 

نحو فالتدريب طموح أسمى من كلمات تقال ، وهدف يصل بكل إنسان…النافعة

يخطو الرقي والتقدم ، ما أجمل أن يعيش اإلنسان بين لحظات الفرح والتهاني ، و

ليك إلى األمام بدل من التراجع إلى الخلف ،فحتى تكون مبدعا في التدريب ع

..  الجميلة بسلوك الطريق الموصل الى االبداع امتلت جعبتي بالعديد من العبارات

ام والتدريب والتي تفيدني كثيرا في مسيرة الحياة بشكل ع…الراااائعةوالمفاهيم 

ايصال.. عرض الدورة كان شيق وبسيط ويخلو من التكلف …بشكل خاص

النشاط وتمارين عملية بهدف تثبيت المعلومة واحداث…المعاني بسهولة وسالسة

ما تميزت به هذه الدورة عن غيرها أنها ال تعطي معلومات وإنما ..والحيوية 

قكم الباري رفع هللا قدركم ووف. فتحت لي أفق أستطيع من خالله أن أ نطلق وبقوة 

سمر سليمان/األستاذة..الى كل خير 



قالوا عنا

نامجِ الحمد هلل الذي مّن علينا بحضوِر بر

مهارات أخصائي العمل الشبابي ، والذي

ستدام ، يهدف إلى صنعِ مبادراٍت ذاَت أثٍر م

ائمين راجين هللا العون والسداد ، وشكًرا للق

مديسحر ح  / األستاذة.على البرنامج الرائع 

مرحلة ..مرحلة التدفق .. مرحلة اإللهام 

الريادة مرحلة البدايات 

ن ك ل ذلك لمسناه في المرحلة االولى م) 

(  برنامج مهارات اخصائي العمل الشبابي

ابتسام العنزي/األستاذة 

اوالً اشكر جمعية ِروآ  واشكر جمعية 

ادهسعيوسف.دالعمل التطوعي و االستاذ 

المرحلة األولى العراديواشكر اوقاف 

كانت كاألساس عززت فهمي للمبادرات 

شعور عظيم ان يعلمك االستاذ ب عشرت

ى ايام ما تعلمه ب سنوات، االن انا قادر عل

تيجة تحويل الفكرة الى مشروع متكامل ب ن

واثر 

ريباً زرعتم بذره بداخلي بأذن هللا  تثمر ق) 

 )

عبدالرحمن نزال العنزي 

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي



قالوا عنا

يم كانت تجربةً ثرية بالمعارف والمفاه

والمهارات ، هذه الدورة قاعدة أساسية 

باب ، صلبة لمن أراد الولوج لعالم تنمية الش

ية يوسف و شكراً لجمع. شكراً للمدرب أ

رواء ، والشكر موصول ألوقاف 

…العرادي

علي الشهري/األستاذ

ي برنامج جميل اثرائي  وجديد من نوعه ف

المنطقة نتمنى أن نرى الثمرة منه  على

نايفة الموسى/   األستاذةارض الواقع 

قد المرحلة االول كانت رائعة واالستفادة منها كبيرة ف

ورة تعلمت امور لم اكن اعرفها قبلما تميزت به هذه الد

ق عن غيرها انها ال تلقن معلومات وانما فتحت لنا اف

ن على نستطيع من خالله ان ننطلق وبقوة اشكر القائمي

هذه البرنامج لمجهوداتهم الرائعة شكرا لك دكتور 

يوسف على جهودك لنجاح هذا البرنامج وسعة صدرك

رح وبث الثقة في نفوسنا واسلوبك الرائع في الط

ين وتوصيل المعلومة بكل سهوله والمرح مع المتدرب

يرا في مما خلق بيننا روح األسرة الواحدة، كما حببتنا كث

ك المادة اسال هللا ان يعلي شانك دنيا واخره وان يزيد

حكمة وعلما ويجمعنا بك في الفردوس األعلى 

نايف البلوي/ األستاذ



قالوا عنا

عمل عشنا  أيام جميلة في برنامج تنمية ال

لبرنامج الشبابي استفدنا الكثير  خالل ايام ا

يقها من تطوير المهارات الى االفضل  وتطب

بشكل جيد ومميز  شكرا  جمعية رواء 

��للفتيات

عمر المطيري/ األستاذ

دورة تنمية مهارات العمل الشبابي رتبت 

طاً مفاهيمنا للتربية وكذلك كيف نكون نشي

لمجتمعاتنا ووطننا بالمبادرات والتربية

مازن الغامدي/األستاذ

مرحلة االستعداد و زيادة الثقة بالنفس 

انتم جزء من �🁌�.و طرح جميع المهارات الممكنة 

.نجاحنا 

ا�💚�شكًرا لكم 

فوزيه آل عطفه/ألستاذة



قالوا عنا

ها من الدورات المتميزة التي وقفنا خالل محاور

نا و تعرف. األركان األساسية لنجاح المبادرات 

بيننا و على الفجوات و العقبات التي كانت تحول

..  اً بين استمرار  ثبات نجاح مبادراتنا سابق

يمنا خالل الدورة ناقشنا و خططنا ثم نفذنا ثم ق

وفيق حتى اكتملت الصورة المفقودة لدينا بعد ت

تعلمناه و نسأل هللا تعالى أن يبارك لنا فيما.. هللا 

.             أن يكون نوراً لمسيرتنا القادمة

ساره الغانمي/  األستاذة

ب الحلم فكرة والفكرة طموح والطموح إصرار مع جمعية رواء من القل

كة في أوجه كلمة شكر مشفوعة باالمتنان والتقدير على جهودكم المبار

ي كادت  تقديم هذا البرنامج الجبار برنامج أخصائي العمل الشبابي الذ

والثناء أقالمنا  أن تحتار عن البوح  بما تكنه قلوبنا من أغاريد الشكر

غفنا للمزيد في سبيل  استفادتنا منه  وتطلعنا وشقدمتوهنظراً  لكل ما 

مجد من  هذه البرامج  إنها انطالقة طيبة لفتياتنا وشبابنا صناع ال

قي والقرار بإذن هللا شكراً نابعة من القلب أبعثها  ممزوجة بكل ر

بة لروحكم الجميلة لجمعية رواء وجميع القائمين عليها من كوادر طي

طر محدود  الذي لو قدر له أن يسالاليعجز القلم أن يسطر عن عطائهم 

فاطم سالمي/األستاذةلسطر بمداٍد من ذهب                  

تفكير أن المبادر يحتاج أن يعمل عقله بالتأمل الدائم وال

اإلبداعي في األفكار وصناعة المبادرات

تركي الفروان/األستاذ



إعالنات الجمعيات



اإلعداد لتدريب الشباب

دليل إرشادي للمتدربين



صور من البرنامج



متوسط رضا المستفيد عن
ورشة تخطيط واطالق المبادرات

قالوا عن البرنامج

97%





مبادرات تنمية العمل الشبابي



تحكيم المبادرات



نتائج تحكيم المبادرات



المبادرات المدعومة



إعالن تنفيذ بعض المبادرات



ابيإحصائيات برنامج تنمية العمل الشب



تعرف على جمعية رواء للفتيات


