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مقدمة
انطالقا من دور شركة أرامكو السعودية الرائد يف المسؤولية االجتماعية، فقد أطلقت 

الشركة مبادرة نوعية لتأهيل أبناء إنسان من خالل تقديم الدعم الالزم لتنفيذ مجموعة 

اكتشاف  عىل  المبادرة  أهداف  اشتملت  حيث   . الجمعية  ألبناء  المتمزية  الربامج  من 

 ، المختلفة  مهاراتهم  وتنمية  خرباتهم  وتدعيم  وصقلها  إنسان،  أبناء  لدى  المواهب 

الشخصية  بناء  إىل  إضافة  االجتماعية.  والمشاركة  المسؤولية  تحمل  عىل  وتدريبهم 

المفيدة.  بالربامج  الوقت  واستثمار  السلبية  الفراغ  آثار  من  وحمايتهم  لهم  المتوازنة 

القرآن  لحفظ  قرآنية  وحلقات  تعليمية،  دراسية  فرتات  عىل  المبادرة  أنشطة  وتضمنت 

الكريم ومراجعته. إضافة إىل مجموعة من األنشطة االجتماعية كالزيارات و المخيمات 

مثل  المتنوعة  التنافسية  الرياضية  الربامج  وكذلك  والرحالت.  الكشفية  والمعسكرات 

والبالستيشن  البلياردو  وألعاب  الطاولة  وتنس  السلة،  وكرة  الطائرة  وكرة  القدم  كرة 

والكاراتيه.. وغريها. وقد استفاد من برامج المبادرة 300 ابن، وتم تأهيلهم يف مختلف 

مجاالت التدريب والتأهيل اليت تضمنتها المبادرة .
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أهداف المبادرة : 

1. إعداد وتأهيل وتطوير الطاقات الشابة من أبناء جمعية إنسان وتهيئتها 

لاللتحاق بسوق العمل.

2. صقل مواهب وقدرات أبناء جمعية إنسان وتنمية مهاراتهم يف جميع 

مجاالت المعرفة.

االستقالل  عىل  تساعدهم  إنسان   جمعية  ألبناء  عمل  فرص  إيجاد   .3

الذايت.
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مبادرة أرامكو لتأهيل أبناء إنسان
ليكونوا  وتنميتها  مواهبهم  واكتشاف  إنسان  أبناء  تأهيل  عىل  أرامكو  مبادرة  تركزت 

عىل  يحتوي  ومحكم  متقن  تدرييب  برنامج  خالل  من  وذلك   ، المجتمع  يف  فاعلين 

وتركزت   . اهلل   بإذن  مشرق  لتهيئتهم لمستقبل  والمهارات  األنشطة  من  مجموعة 

المبادرة عىل تدريب وتطوير األيتام يف عدة مجاالت تمكنهم من االستعداد النفيس 

نادي  تهيئة  وتم  وإيجابية.  بفاعلية  الحياتية  أداورهم  لممارسة  والسلوكي  والمهاري 

دورات  المبادرة  أنشطة  وتضمنت   ، المبادرة   وأنشطة  برامج  لتطبيق  االجتماع  إنسان 

االجتماعية(   – االقتصادية   – الفنية   – التقنية   – التفكري  )التطوير-  مجال  يف  تدريبية 

( ومنحهم  فرتات  اإلدارة   – اللغات   – )الحاسب اآليل  وتطوير مهاراتهم يف  مجاالت  

قرآنية  حلقات  وكذلك   ، العلمية  المواد  يف  تقوية  دروس  تتضمن  تعليمية  دراسية 

لحفظ القرآن الكريم ومراجعته . إضافة إىل األنشطة االجتماعية كالزيارات والمخيمات 

والمعسكرات الكشفية والرحالت  والربامج الرياضية التنافسية المتنوعة ) كرة القدم – 

كرة الطائرة – كرة السلة – كاراتيه – تنس – بلياردو – باليستيشن(.
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أرواح غضة .. نتعهدها بالرعاية
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البرامج المنفذة لتطوير مهاراتهم الحياتية :

الربامج المقدمة

28

عدد الساعات

195 ساعة

عدد المستفيدين

102 مستفيدا

أنواع الربامج
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نهتم براحتهم
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أهداف البرنامج

الربامج المقدمة

8

عدد الساعات

50 ساعة

عدد المستفيدين

102 مستفيدا

و 	  وكتابه  قراءة  من  األساسية  المهارات  األبناء  إكتساب 

محادثة و إستماع. 

تهيئة األبناء إلستخدام اللغة اإلنجلزيية يف الحياة اليومية. 	 

و 	  لغويًا  اإلنجلزيية  القواعد  و  المفردات  بناء  من  التمكن 

كتابيًا. 

تهيئة األبناء لسوق العمل بأخذ دورات متكاملة يف اللغة 	 

يسر  بكل  العمل  لسوق  الدخول  من  تمكنهم  اإلنجلزيية 

وسهولة.

المجاالت :
)قراءة - كتابة - استماع( .

14



مبادرة أرامكو 

لتأهيل أبناء 

15



تطبيقات الحاسب اآللي :
مقدمة يف تقنية المعلومات.	 

التعامل مع نظام التشغيل ويندوز 7 .	 

التعامل مع تطبيقات برنامج الورد 2010 .	 

التعامل مع تطبيقات برنامج عرض الشرائح )البوربوينت  2010 ( .	 

التعامل مع تطبيقات برنامج أكسل2010.	 

التعامل واستخدام األنرتنت والربيد اإللكرتوين.	 

أهداف البرنامج :
- رفع الكفاءة لدى االبناء يف كيفية استخدام الحاسب اآليل .

- تنمية الثقافة الحاسوبية لدى االبناء من خالل التعرف عىل اجيال الحاسب اآليل ومكوناته .

- زيادة الوعي لدى االبناء بأهمية الحاسب االيل يف مجاالت الحياة اليوميه .

- اتقان مهارات استخدام الحاسب االيل يف مجال التعليم .
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برنامج الحاسب اآلليا

الربامج المقدمة

8

عدد الساعات

50 ساعة

عدد المستفيدين

102 مستفيدا
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مجاالت البرامج التثقيفية :
حقوقي وواجبايت.	 

مجموعة القيم  .	 

تدعيم قيم المواطنة. 	 

الوقاية المتكاملة .	 

العناية والنظافة الشخصية .	 

أهداف البرامج التثقيفية  :
نشر الوعي لدى األبناء من خالل برامج ثقافية متنوعه .	 

زيادة الحصيلة المعرفية لدى األبناء من خالل ما يقدم يف الربامج الثقافية .	 

تعديل سلوك األبناء من خالل التفاعل مع الربامج الثقافية الهادفة .	 

تنمية روح التعاون و القيادة لدى االبناء من خالل فرص تقديم الربامج .	 

البرامج التثقيفية
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الربامج المقدمة

10

عدد الساعات

20 ساعة

عدد المستفيدين

118 مستفيدا
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مجاالت برامج التهيئة والتأهيل : 

تنمية دافعية التعلم.	 

فن االلقاء والتأثري.	 

كيف تدير مشروعك. 	 

كيف تكون متفوقا دراسيا.	 

هواييت كيف أنميها.	 

أهداف البرنامج : 

- تهيئة أبناء الجمعية تربويا وسلوكيًا.

- إكسابهم علوم المعرفة وتطبيقاتها وتأهيلهم علميًا ومهنيًا.

- تنمية دافعية التعليم والتفوق الدراسي.

التهيئة والتأهيل
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الربامج المقدمة

14

عدد الساعات

20 ساعة

عدد المستفيدين

102 مستفيدا
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إدارة الضغوط الحياتية.	 

التفكري اإلبداعي.	 

الثقة بالنفس. 	 

األمن والسالمة.	 

انطالقة نحو التغيري.	 

إيجابييت سر سعاديت.	 

تنمية مهارات التخطيط.	 

صليت بريب. 	 

مهارات التعامل مع اآلخر.	 

مهارات الحياة الكشفية.	 

مهارات الحياة اليومية.	 

مهارات حل المشكالت.	 

- وعي المشاركين بمهارات الحياة اليومية.

تنمية األبناء بالممارسات العملية.

- تعزيز الثقة بالنفس واإليجابية ومهارات التخطيط.

مجاالت التدريب :

التدريب
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الربامج المقدمة

20

عدد الساعات

105 ساعة

عدد المستفيدين

102 مستفيدا

أهداف التدريب :
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برامج متنوعة ترويحية من ألعاب ومسابقات رياضية وذهنية تسهم يف إبراز 

ميول المشارك ومواهبه.

مجاالت النشاط الترفيهي والرياضي : 
رحالت توعوية تثقيفية .	 

مسابقات ثقافية .	 

ألعاب رياضية وحركية ترفيهية .	 

النشاطات الترفيهية والرياضية
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األنشطة المقدمة

8

عدد المستفيدين

102 مستفيدا
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وعىل  المبادرة  يف  للمستفيدين  يقدم 

مع  متنوعة  غذائية  وجبات  األسبوع  مدار 

فرتات  األبناء  يقضي  حيث  المشروبات، 

إىل  األمر  ويتطلب  النادي  يف  طويلة 

ممارستهم  خالل  غذائية  وجبات  تقديم 

للنشاط.

الوجبات الغذائية
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لمكان  الوصول  يف  األبناء  عىل  تسهياًل 

شركة  مع  التعاقد  تم  المبادرة،  إقامة 

اإلشراف  يتم  الطالب،  نقل  يف  مختصة 

عليها من قبل مشرف مختص يف النادي 

يعمل عىل ضمان وصول األبناء من خالل 

السائقين  بتوقيع  الخاص  السجل  متابعة 

االشكاليات  ومعالجة  حضورهم،  حال 

أثناء نقل االبناء، إىل جانب  اليت قد تطرأ 

المركبة وحث  السالمة يف  تفقد وسائل 

السالمة  بأنظمة  التقيد  عىل  السائقين 

المرورية وكذلك األبناء.

عدد الحافالت : 20 حافلة .

وسائل النقل
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يف  لألبناء  التشجيع  مبدأ  من  انطالقًا 

يقدمها  اليت  والربامج  األنشطة  جميع 

إنسان  قمة  برنامج  استحداث  تم  النادي 

بنوعية جوائز ذات قيمة عالية  يتمزي  الذي 

عىل  األبناء  حث  يف  الجوائز  هذه  تسهم 

جمع  خالل  من  وذلك  الشريف  التنافس 

لألبناء  تمنح  اليت  النقاط  من  عدد  أكرب 

اليت  والربامج  األنشطة  يف  المتمزيين 

تقام داخل أروقة النادي.

قمة إنسان
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السعودية  أرامكو  مبادرة  أنشطة  تنوعت 

عىل  واشتملت    ، إنسان  أبناء  لـتأهيل 

مواهب  الكتشاف  المجاالت  من  العديد 

األبناء وإثراء المعرفة لديهم، واالستفادة 

ممارسة   ذلك  ومن   ، فراغهم  أوقات  من 

)فن الرسم ( من خالل وجود  المرسم الحر 

مواهبهم  إطالق  حرية  لألبناء  يتيح  الذي 

فنية  أشكال  عمل  أو  والنحت  الرسم  يف 

وهندسية ،  وذلك إلثراء الجانب اإلبداعي 

لدى األبناء .  

المرسم
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اليت  المحطات  أهم  من  الرحالت  تعد 

تكسب األبناء الكثري من التجارب والخربات 

والوعي  المعرفة  زيادة  يف  يسهم  مما 

لألبناء، لذا فقد سريت المبادرة العديد من 

الرحالت لألبناء عىل سبيل المثال، تم زيارة 

والصالة يف  العمرة  المكرمة ألداء  مكة 

بعض  زيارة  إىل  إضافة  النبوي،  المسجد 

المناطق السياحية والتعرف عىل  المعالم 

الثقافية والحضارية للمنطقة.

الرحالت
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التغطيات اإلعالمية
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