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التأسيس
افقةصدرت اعيةاالجتموالتنميةالبشريةاملواردوزارةمو

1065برقماالجتماعييناألخصائيينجمعيةترخيصعلى
.هـ1439/10/26وتاريخ

للجمعيةاألول التأسيس ياالجتماعالجمعيةعقدت
افاألربعاءيومفياملؤسسيناألعضاءمنالعمومية قاملو

2018/10/17.

يةللجمعاألساسيةالالئحةمناقشةاالجتماعخاللوتم
افقإلىباإلضافةواعتمادها،الطالبعضويةوإضافة ةمو
فويضتعلىالتأسيس ياجتماعهافيالعموميةالجمعيةأعضاء
.واالستثمارباإلدارةالجمعيةإدارةمجلس



بناء الهوية البصرية
ووقععملهامجاليمثلوشعار البصريةالهويةبناء

الجمعيةاسمعنيعبر والذيASWالشعارعلىاالختيار 

Associationاإلنجليزيةباللغة of Social Workers



يبناء املوقع االلكترون
السعوديللمركز طلبالجمعيةرفعت
مليحاسمتخصيصبطلبالشبكةملعلومات

.SAالنطاقتحتللجمعيةالسعوديةالهوية
:الدومينتخصيصوتم

socialworkers.org.sa

asw.org.sa

يموتصموبناءاستضافةاستئجار تمثم
كافةعلىاشتملالذيااللكترونياملوقع

.هاوأهدافورسالتهاالجمعيةتأسيسمعلومات



يشبكات التواصل االجتماع
حرصتقدفاملستهدفةللفئاتللوصول مهمةونافذةأهميةمناالجتماعيالتواصلشبكاتتمثلهوملا
 األكثر االجتماعالتواصلشبكاتفيالتواجدعلىتأسيسهامنالجمعيةإدارةمجلس

 
العربيةاململكةفيانتشارا

.لهمخدماتهاوتقديماالجتماعييناألخصائيينشريحةإلىالوصول بهدفالسعودية

ASW_ORG



يفتح الحساب البنك 
تقدمتفقديناالجتماعيلألخصائيينالعضويةاشتراكاتطرحوإمكانيةنشاطهابدءمنالجمعيةولتتمكن

بالدرعيةاالجتماعيةالتنميةمكتبمنبدعمبنكيحسابفتحبطلبالبالدوبنكالراجحيلبنكالجمعية
فتحوتمر،أشهعدةاستغرقتوالتيالنظاميةاالجراءاتكافةإنهاءهللامنبفضلتمأنحتىالطلبومتابعة
.البالدبنكفيللجمعيةالرئيس يالحساب



عيةتأسيس مقر ثابت للجم
 
 
مجلسرصحفقددائمبشكلوتأسيسهاأعمالهامتابعةمنيمكنهاللجمعيةثابتمقر وجودألهميةنظرا

 يكون للجمعيةثابتمقر عنالبحثعلىالجمعيةإدارة
 
وقيمةاحةاملسحيثمنالتأسيسيةللمرحلةمناسبا

أهدافيخدمبمااملكتبتهيئةإعادةوتمبالرياض،النرجسحيفياملكاتبأحدعلىاالختيار وقعو املقررةاإليجار 
.القادمةاملرحلةفيتطلعاتهاويحققالجمعية

املقر قبل اعادة التهيئة



يةإعادة تهيئة مقر ثابت للجمع
ممارسهممنويمكنهموأعضائهاالجمعيةعملطبيعةمعيتالءمبماوتجهيزهالجمعيةمقر تهيئةاعادةتم
.وجودةمعايير ذاتبيئةفيأعماله



الرفع للوزارة بطلب منحة التأسيس
ةالصعباملراحلمنالتأسيسمراحلأنفيهشكال مما

منبهتتطلملاوالجمعيةاملؤسسات،منالعديدتواجهوالتي
يستأسعلىالعملمناملؤسسينتمكننقديةسيولةتوفر 

 الجمعية،
 
ميةوالتنالبشريةاملواردوزارةفإنلذلكونظرا

مسون خبقيمةتأسيسيةإعانةتوفير فيتساهماالجتماعية
يةاالجتماعالتنميةمكتبمنوتأييدبدعموتمريال،ألف

افقةعلىالحصول منبالرياضبالدرعية ملبلغاإيداعوتماملو
قر موتهيئةتحسينإعادةمنمكنهامماالجمعيةحسابفي

.الجمعية



الشراكات ومذكرات التفاهم
التعاون جسور بناءبأهميةتأسيسهامنذالجمعيةآمنت
قةالعالذاتالسعودياملجتمعومؤسساتمنظماتمعوالشراكات

حقيقتإلىالشراكاتهذهمنالجمعيةتهدفإذاالجتماعي،بالعمل
اتوجمعيمؤسساتمنالعالقاتوتعزيز الجهودوتوحيدالتكامل
5وعددهااالتفاقياتمنعددللجمعيةوكانالسعودي،املجتمع
.شراكات



الجمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

.الصحيةاالجتماعيةللخدمةالسعوديةالجمعيةمعمشتركوتعاون تفاهممذكرةالجمعيةوقعت



توقيع اتفاقية دعم مع مبادرة أمي

برعايةوالتأهيلالتدريببرنامجدعمالىاالتفاقيةوتهدفأميمبادرةمعودعمتعاون مذكرةالجمعيةوقعت
.االجتماعييناألخصائيينلصالحتنفيذهايتمتدريبيةدورةعدد



توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة خير السعودية

مشتركتعاون مذكرةالجمعيةوقعت
تستهدفوالتيالسعوديةخير مبادرةمع

لمسوتواملعسرينللمحتاجينالدعمتقديم
دور تفعيلعلىاملذكرةوركزتحاجاتهم،

ةدراسجانبفياالجتماعييناألخصائيين
بمايدةاملستفلألسرةاملشكالتلحلالحالة
.تمكينهمفييسهم



توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة الخدمة االجتماعية الطبية 
.بمستشفى امللك فهد الجامعي بالخبر

إدارةمعمشتركتعاون مذكرةالجمعيةوقعت
هدفامللكبمستشفىالطبيةاالجتماعيةالخدمة
فياون والتعالخبراتتبادلالىتهدفبالخبر الجامعي
نطقةاملفياالجتماعييناألخصائيينوتأهيلتدريب

.الشرقية



"إلهام"عقد اجتماع تشاوري مع جمعية تمكين الشباب 

 اجتماعاالجمعيةعقدت
 
ادارةمجلسرئيسمعتشاوريا

صتخصيعلىاملفاهمةوتمتالشباب،لتمكينالهامجمعية
األخصائيينلصالحاالجتماعيةللمشروعاتاملنحبعض

شةور عقدوتماالجتماعية،املشكالتبعضلحلاالجتماعيين
لحلماعيةاالجتاملبادراتبناءلكيفيةلألخصائيينتأهيليةعمل

.السعودياملجتمعفياجتماعيةمشكالت



عقد شراكة مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
بمنطقة الرياض

املواردوزارةمعوتعاون شراكةاتفاقيةعقدتم
إلىتهدفالرياضبفرعاالجتماعيةوالتنميةالبشرية
منادةواالستفاالجتماعييناألخصائيينوتأهيلتدريب

يسهملالتطوعمجاالتوفتحمؤسساتها،فيامكانياتهم
تفيدينللمسالخدماتتقديمفياالجتماعييناألخصائيين

.االجتماعيةأدوارهموممارسة



عمل الجمعيةوأتمتتبناء األنظمة 
للجمعيةليةالداخالنظمبناءعلىالتأسيسمرحلةفيتركيزهايكون أنعلىتأسيسهامنذالجمعيةحرصت

العملبالجمعيةقامت،ذلكومنأهدافهاتحقيقنحو سيرهامواصلةمنالجمعيةتمكنمؤسسيةبنيةعلى
منتفيدينواملسالجمعيةألعضاءخدماتهاتقدمالتيالعاليةالجودةذاتالتقنيةالبواباتمنعددتنفيذعلى

:يليماذلكومنخدماتها
.والتأهيلالتدريببوابة1.
.العضويةبوابة2.
.الداخليوالتواصلاالداريةاالتصاالتنظام3.



بوابة التدريب والتأهيل
والتيبالتدريبوابةخاللمنالجمعيةألعضاءالجودةعاليةخدماتلتقديممتكاملةبوابةبناءعلىالعملتم

حصر إلىضافةباإل الجمعيةألعضاءاملقدمةوالتأهيليةالتدريبيةالبرامجعناإلعالنفيمعهاالتعاملبسهولةتتميز 
إليهالرجوعنيمكباملتدربخاصملففيالشهاداتوحفظمتدربلكلمتكاملسجلوبناءواملسجليناملستفيدين

.بالجمعيةوالتأهيلالتدريبلخدماتالوصول تيسير فيساهمتالتيالخدماتمنوالعديد



بوابة العضوية
افدأحداألعضاءاشتراكاتتعد فياءاألعضاستمرار تضمنوالتياألهليةوالجمعياتللمؤسساتالهامةالرو
 االشتراكوتجديدالجمعيةمعالتواصل

 
علىافظةواملحالعضويةإدارةفياملؤسساتمنالكثير تواجههملاونظرا

خاصملففتحمعبالعضويةاالشتراكوطلبالتعاملبسهولةيتميز خاصنظامعلىالجمعيةعكفتفقداألعضاء
 واإلفاداتالبطاقاتوإصدار للعضو 

 
كافةفيعضاءاأل منكثير علىسهلمماالجمعية،مقر لزيارةالحاجةدون الكترونيا

.التأهيليةوخدماتهاالجمعيةعضويةمنواالستفادةالوصول مناململكةمناطق



بوابة االتصاالت االدارية
عملتدفقوالداخلية،الخارجيةاإلداريةالجمعيةوأعمالاملخاطباتوأرشفهاإلداري العملتنظيمألهميةنظرا
التعاميمإصدار علىالبوابةتشتملحيثاإلدارية،احتياجاتهامعتتماش يخاصةالكترونيةبوابةتنفيذعلىالجمعية
داخليةالواملراسالتاملعامالتإلىباإلضافةوالعامة،الداخليةوالواردةالصادرةواملعامالتواملذكرات،والقرارات
.للجمعية



برامج وخدمات الجمعية 
ومن،وتمكينهمديةالسعو العربيةاململكةفياالجتماعييناملمارسينتطوير تستهدفالتياملهنيةالخدماتمنعددالجمعيةتقدم
:يليماالجمعيةإدارةمجلسأقرهاالتيالخدمات

.املهنيةاالستشاراتتقديم1.

.خبيربرنامج،العملورش،التدريبيةالدوراتويشمل.التأهيلو التدريب2.

.واملؤتمراتالندواتإقامة3.

.االجتماعيةبالخدمةالعالقةذاتالعامليةاأليامتفعيل4.

.اجتماعيةمبادراتاحتضان5.

.املحتوى صناعة6.



2020-2019ترجمة شعار الشهر العاملي للخدمة االجتماعية 
الشهر تفعيليفمنهلالستفادةالعربيةباللغةالعامليةالهويةيحملشعار تصميمعلىالعملفيالجمعيةساهمت

وإعادةرجمةتإلىباإلضافةالعالم،حول املجتمعاتكافةبتفعيلهويحتفليقاموالذياالجتماعيةللخدمةالعاملي
.العربيةباللغة2020عامشعار تصميم



لجامعياعبدالعزيزفعاليات معرض ضياء بمستشفى امللك 

امللكتشفىبمساإلكلينيكيهاالجتماعيةالخدمةقسمينظمهالذينضياءمعرضفعالياتضمنالجمعيةشاركت
دمةالخشهر بمناسبهالتطوعيأكنهومجموعةاالجتماعيةالخدمةأناملفريقمعبالتعاون الجامعيعبدالعزيز 
افقالخميساليوم٢٠١٩مارساالجتماعية .م2019مارس21املو



جامعي بالخبر املشاركة بركن تعريفي بمستشفى امللك فهد ال

االجتماعيةخدمةالفياملهنيهاملمارسةمهاراتبعنواناألول التدريبيالبرنامجفعالياتضمنالجمعيةشاركت
.بالخبرالجامعيفهدامللكمستشفىالطبية



لطبيورشة عمل ملناقشة التحديات التي تواجه املمارسين في املجال ا

بورشةناملمارسيمننخبةوبحضور الصحيةاالجتماعيةللخدمةالسعوديةالجمعيةمعبالشراكةالجمعيةشاركت
معالجةفيتساهمتيالاملستقبليةوالفرصالحلول ومناقشةالطبياملجالفياملمارسينتواجهالتيالتحدياتملناقشةعمل

.هللابحول الجائحةزوالبعدأخرى،مدنلتشملاللقاءاتهذهوستتوالى.املمارسةوتطوير



املشاركة في تنظيم الندوة العلمية التاسعة للخدمة االجتماعية
“تطوير األداء املنهي لألخصائي االجتماعي"تحت عنوان 

تحتيةاالجتماعللخدمةالتاسعةالعلميةالندوةالعلياالدراساتعمادةمعبالتعاون الجمعيةشاركت
افقم2019ابريل29-28واالثنيناألحديوميوذلك"االجتماعيلألخصائياملنهياألداءتطوير "عنوان -23املو

.هـ1440شعبان24



بالرياض تفعيل اليوم العاملي للخدمة االجتماعية بدار التربية االجتماعية للبنات

الرياض،بللبناتاالجتماعيةالتربيةبدار االجتماعيةللخدمةالعاملياليومبتفعيلالجمعيةشاركت
.اإليوائيةعهابفرو االجتماعيةوالتنميةالعملوزارةفيالعامالتاالجتماعياتاألخصائياتالفعاليةواستهدفت



تفعيل اليوم العاملي للخدمة االجتماعية بجامعة اإلمام

افقاألربعاءاليوماالجتماعييناالخصائيينجمعيةشاركت العامليبالشهر االحتفالفعالياتضمن20/3/2019املو
.اإلسالميةسعودبنمحمداالمامبجامعةاالجتماعيةوالخدمةاالجتماعبقسمواملقامة2019االجتماعيةللخدمة



التعريف بالجمعية في برنامج صباح السعودية

معيةللجالعاماألمينقدمهالسعوديةصباحبرنامجفيوأهدافهاورسالتهاالجمعيةعنتعريفيلقاء
.السعدأحمد/األستاذالرسميواملتحدث



2020تم تصميم عدد من املقاطع املصورة بمناسبة اليوم العاملي للخدمة االجتماعية 

أفاالجتماعييناملمارسينتستهدفالتيالتوعويةاملقاطعمنعددانتاجعلىالجمعيةعملت املجتمعرادو
.متنوعةاجتماعيةقضايافياملمارسينمنعددخاللهاتحدث2020االجتماعيةللخدمةالعامليالشهر بمناسبة



ةإعالن شروط ومزايا العضوية بالجمعي

إلىيهدفتسويقيمنشور الجمعيةأصدرت
زاياومومبالغهابالجمعيةالعضوياتأنواعتوضيح

تاالشتراكاجذببهدفالعضوياتمنعضويةكل
.االجتماعيالعملمجلفياملتخصصينمن



اتها منشور تعريفي بالجمعية وخدم

رهنشتمتعريفيمنشور الجمعيةأصدرت
التواصلوشبكاتالجمعيةموقعخاللمن

سيناملمار لتعريفواسعنطاقعلىبهاالخاصة
خدماتمنتقدمةومابالجمعيةاالجتماعيين

.لهم



افيك توعية بمهنة الخدمة االجتما عيةإصدار انفوجر

افيكالجمعيةأصدرت لىعنشرهتمانفوجر
االجتماعيالتواصلشبكاتعبر واسعنطاق
الخدمةبمهنةاملجتمعأفرادتوعيةبهدف

االخصائيون يقدمهأنيمكنومااالجتماعية
.للعمالءاالجتماعيون 



"مؤشرات أداء التوجيه واإلرشاد"ورشة عمل للمرشدين الطالبيين بعنوان 

هالتوجيأداءمؤشرات"بعنوانالطالبيينللمرشدينعملورشةالجمعيةأقامت
.الخليلعبدالعزيز بنسعود/األستاذيقدمها،"واإلرشاد



ورشة عمل استراتيجية عجلة التوازن في التعامل مع سلوك االنتحار

قدمتها،ر االنتحاسلوكمعالتعاملفيالتوازن عجلةبعنواناستراتيجيةعملورشةالجمعيةأقامت
.اكلينيكيةاجتماعيةأخصائية،شريمآلهند/األستاذة



"عن بعد"املحاضرات التخصصية 
الخدمةمجالفيتخصصيةمحاضرة56منأكثر الجمعيةنظمت
يميينواالكاداالجتماعييناملمارسينمنعددتقديمهافيشاركاالجتماعية
التيةاالجتماعياملوضوعاتمنعددتقديماستهدفت،السعوديةبالجامعات

.وأخصائيةأخصائي9692منأكثر تأهيلتمحيثاالخصائيينتطوير فيتسهم



أساسيات تكوين جماعات املساندة االجتماعية: 1خبير برنامح

امجبرنفياألول اللقاءالجمعيةأقامت

-الحماديحماد/الدكتور مع«خبير»

جماعاتتكوينأساسيات":بعنوان

تستهدفوالذي”االجتماعيةاملساندة

يناملمارسقدراتتطوير خاللهمنالجمعية

ز التركيمجموعاتبأسلوباالجتماعيين

موضوعاتمنمحددموضوعحول 

.االجتماعيةالخدمة



عي  : 2خبير برنامح
ُ
لهتمكين املرأة امل

«خبير»برنامجفيالثانياللقاءالجمعيةأقامت

املرأةتمكين“:بعنوان-العتيبينوف/الدكتورةمع

عِيله
ُ
تطويرهخاللمنالجمعيةتستهدفوالذي”امل

عاتمجمو بأسلوباالجتماعييناملمارسينقدرات

الخدمةموضوعاتمنمحددموضوعحول التركيز

.االجتماعية



املشاركة بورشة عمل العمل التطوعي املؤسس ي 

العمل)عملبورشةالجمعيةشاركت

ارةوز أقامتهاوالتي(املؤسس يالتطوعي

االجتماعيةوالتنميةالبشريةاملوارد

:مافيهاأبرز جاءحيثالرياضبمدينة

.ةالتطوعيالفرصتصميمكيفية-

.التطوعيالعملبوابةمنصةشرح-



(1الفعالية " )وطنعطاء "تفعيل اليوم العاملي للتطوع 

اليومفعيلتيفاالجتماعينياألخصائينيمجعيةشاركت
سبتاليوميفابتدأوالذي"وطنعطاء"للتطوعالعاملي

منمول،احلياةهبويفواملقامم،2020ديسمربمناخلامس
تمعاجملأفرادمنالعامةيستهدفوالذيمساًء،10-4الساعة

متحيثة،االجتماعياخلدمةجماليفواملختصنيواملتطوعني
يتماليتعيةالتطو الفرصأبرزواستعراضابجلمعيةالتعريف
طوعي،التالعملمنصةخاللومناجلمعيةخاللمنتوفريها
منللراغبنيةجديدتطوعيةفرصتوفريمتاحلدثهلذاومواكبة

مباوعات،واملتطاملتطوعنيمنستةعددهموكاناجلنسنيكال
منتطوعالطلباتوتسجيلاستقبالمتكماساعة،62يقارب
.املعرضيفالزوار



(2الفعالية )ملتقى اليوم السعودي والعاملي للتطوع 

اليوميلتفعيفاالجتماعينياألخصائينيمجعيةسامهت
سعوديالاليوم"بعنوانملتقىأقامتحيثللتطوع،العاملي

م،2020ديسمربمنالثامنيفأقيموالذي،"للتطوعوالعاملي
من،Zoomمنصةعلىاالفرتاضيةالقاعةخاللمنواملقام
معاجملتأفرادمنالعامةيستهدفوالذيمساًء،9-7الساعة

هذاأدارتاالجتماعية،اخلدمةجماليفواملختصنيواملتطوعني
موضوعيالنجعمرميالدكتورةوقدمتالسليم،فاطمة.أامللتقى

كما،"عيالتطو ابلعملوعالقتهابلسعادةالشعورمستوى"عن
حوارأجريماك،"التطوعجتربة"بعنوانسعيدبنعبدهللا.أشارك
اللقاءهنايةويفكنبيجه،عبدالرمحنبنتأصالةاملتطوعةمعمفتوح

.اجلمعيةيفاملتطوعنيأبرزتكرميمت



19كوفيدكورونا فايروسكيف نساعد العمالء في إدارة املخاوف تجاه 



فإن األخصائي االجتماعي سيساعدك..بالعجز حينما تتضاءل إرادتك وتشعر 



خطوات نصائح للوالدين في حالة الحجر الصحي



.COVID-19خطوات رئيسة للوقاية من عدوى كورونا املستجد 



التطوع االحترافي للممارسين االجتماعيين



الهوية املهنية لألخصائي االجتماعي



اندليل موجز للعاملين مع املصابين بمرض السرط



يتمبادرة متعافي معكم في الب

عكمممتعافيمبادرةفيالجمعيةشاركت
شاريعاملمنالعديدتتضمنوالتيالبيتفي

نالسرطاومتعافيمرض ىتستهدفالتي
أحياها–مؤسسةمنبرعايةوأسرهم

يناألخصائيجمعيةوبمشاركة–اإلنسانية
نمالحملةضمنمشارككراعياالجتماعيين

العملمجالفيمتخصصينتوفير خالل
يالنفس الدعمجلساتلتقديماالجتماعي

انالسرطملرض ىاالجتماعيةواالستشارات
.وأسرهممنهواملتعافين



مبادرة التبرع بالدم

بنكمعبالتعاون الجمعيةنفذت
صص يالتخفيصلامللكبمستشفىالدم

(١٠٠٠)مبادرةوتينوتطبيقبالرياض
فبهدبالدمللتبرعاجتماعياخصائي
ىللمرض متبرعينتوفير فياملساندة

..املحتاجين



ورام مبادرة تأهيل وتدريب املمارسين في مجال األ 

ريةالخيزهرةجمعيةمعبالتعاون الجمعيةنفذت

استهدفتوالتيالعملورشمنعددشملتمبادرة

ضافةباإل األورام،مجالفياملمارسينوتأهيلتدريب

منةالجمعيمناملستفيداتتستهدفعملورشإلى

التعاملوطرق لهمالنفس يالدعمتقديمخالل

.باملرضاالصابةمعوالتكيف



COVID-19كورونافايروسلعمالئهم في ظل أزمة ماذا يمكن أن يقدم األخصائيين االجتماعيين

توعيةفيالجمعيةساهمت

ةجائحخاللاالجتماعييناالخصائيين

منناملصابيمعالتعاملبكيفيةكورونا

التدخلخطواتوتحديدوأسرهمالعمالء

.الصحيحةاملهنية


