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للوصول إلى أكبر قاعدة برامج أسرية 
متكاملة قابلة للتنفيذ والتطوير

مركز خبرة يطلق منصة بنك البرامج األسرية اإللكترونية التفاعلية

أكد الدكتور خالد بن سعود الحليبي المدير التنفيذي لمركز بيت 
الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية، وجمعية التنمية األسرية 

باألحساء على تثمين  الجهود الكبرى التي تبذلها حكومة 
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين حفظهما اهلل 

تعالى، والتي يجب أن يكون في مقابلها جهود مضاعفة من 
قبل الجهات المعنية باألسرة في المملكة العربية السعودية، 

حيث إن األسرة قد تتخذ أحد مسارين، األول: القدرة على احتواء 
الوضع الجديد في ظل الحجر المنزلي، فتقوم بأدوار متعددة؛ 
تعليمية وتثقيفية وصحية، أو يكون تكتلها فرصة لنشوء عدد 
من المشكالت والخالفات بسبب الجهل بأسرار بناء العالقات 

اإليجابية بين أفرادها.

وأشار إلى أن هناك فرًصا ينبغي أن تغتنم في ظل االجتماع 
األسري القائم بسبب الحجر المنزلي االحترازي، كالتعرف أكثر 

على القدرات التي يتمتع بها أفراد األسرة، والسعي إلى تقييم 
الواقع لالنطالق إلى ما هو أفضل، عن طريق بناء القدرات، 

وتنمية المهارات، وذلك باستثمار البرامج التدريبية والتأهيلية 

التفاعلية التي تطلقها الجهات األسرية 
النشطة في المملكة.

كما أكد الدكتور الحليبي على العناية بفئتين 
في األسرة يحتاجون منا إلى رعاية خاصة، 

وهي األطفال؛ األطفال، والكبار في السن، 
بحيث تحجب عنهم األخبار المقلقة، وتورد 

لهم األخبار الطيبة؛ لزيادة طمأنتهم، وتستثمر 
أوقاتهم فيما يسعدهم ويفيدهم، ومن أبرز 
البرامج التدريبية المقترح اكتساب مهاراتها 

هي: فن التعامل مع الوالدين، وبين الزوجين، 
ومع األطفال، ومع المراهقين، ومع الشباب 
لوحدهم، ومع الفتيات لوحدهن، إلى جانب 

البرامج التي توجه لألطفال مباشرة.

الدكتور الحليبي: 
الجهود الكبرى التي قدمتها حكومتنا الرشيدة البد أن تقابلها جهود مضاعفة

 من الجهات األسرية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
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وأعلن الدكتور الحليبي خالل اللقاء عن إطالق منصة بنك البرامج 
األسرية والذي يمثل أكبر قاعدة بيانات برامج إلكترونية؛ تضم ملفات 
برامج أسرية متكاملة قابلة للتنفيذ والتطوير. وذلك إلتاحة استخدام 
أدوات تقنية برمجية حديثة ميسرة من خالل موقع إلكتروني، يعتمد 

فكرة التعامالت البنكية في تقديم وطلب وإيداع وسحب أي 
محتوى من محتويات البنك البرامجية، باستخدام أحــدث التقنيــات 

بســهولة وكفــاءة عاليــة، وذلك خدمة للجهات األسرية في بالدنا 
الغالية المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خالل تقديم ورقته عن دور المنظمات األسرية في تقوية 
العالقات بين أفراد األسرة خالل أزمة جائحة كورونا، ضمن اللقاء 
االفتراضي الذي جمع عدًدا من المعنيين بقضايا األسرة والتنمية 

األسرية والعاملين في جمعيات التنمية األسرية على مستوى 

المملكة؛ ليناقشوا دور األسرة 
وجمعيات التنمية األسرية في 

مواجهة أزمة كورونا )الممارسات 
والتجارب(، وذلك مساء يوم الجمعة 

17-8-1441هـ، والذي عقد برعاية 
كريمة من وزارة الموارد البشرية 
ومجلس شؤون األسرة، وإشراف 

من مجلس الجمعيات األهلية، 
وتنظيم عدد من الجهات األسرية، 

وهي جمعية المودة في منطقة 
مكة المكرمة، وجمعية أسرية 

في األحساء، وجمعية وئام في 
المنطقة الشرقية.

قاعدة بيانات 
برامج إلكترونية

أدوات تقنية برمجية
 حديثة ميسرة

ملفات برامج أسرية متكاملة 
قابلة للتنفيذ والتطوير
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يعد أول منجز عربي مؤسسي في مجال دراسات األسرة

مركز خبرة يطلق المستودع الرقمي 
لجمع وحفظ ونشر اإلنتاج الفكري األسري

في مجال جمع دراسات األسرة في أوعية الكترونية مصنفة، 
ويمثل المستودع مكتبة رقمية، وقاعدة بيانات على شبكة 
اإلنترنت لجمع وحفظ ونشر اإلنتاج الفكري المتخصص في 

مجاالت األسرة والموضوعات التي ذات العالقة؛ بهدف تيسير 
الوصول للمعلومات والخبرات واألبحاث التي تخدم األسرة 

في المجتمع السعودي خصوًصا.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن سعود 
الحليبي أن ما يتم إيداعه أو نشره عبر المستودع الرقمي 
هو ألغراض البحث العلمي ودعم الباحثين، حيث يغطي 

المستودع الرقمي األسري جميع أشكال أوعية المعلومات 
من كتب، ودراسات وبحوث، ومقاالت علمية، ورسائل 

جامعية، وأعمال مؤتمرات، وتقارير، كما يدعم المستودع 
مختلف أنماط الميتاداتا، وعشرين لغة، وجميع أنماط المحتوى 
الرقمي بمختلف الصيغ، وبه محرك بحث داخلي، يشتمل على 

إمكانيات البحث البسيط والمتقدم، كما تم ربط المستودع 
 Research Gate بمحرك بحث جوجل العلمي، وربطه بمكتبة
وهي عبارة عن شبكة اجتماعية مجانية موجهة للباحثين من 

جميع التخصصات، تهدف إلى توفير قاعدة بيانات مجانية 
لمشاركة البحوث العلمية واألسئلة في كافة االختصاصات.

ويأتي إطالق هذا المنجز  النوعي لخبرة 
خالل انعقاد الجلسة الحوارية التوعوية 

الرابعة التي عقدها مجلس شؤون األسرة 
مساء األربعاء ٢٢ أبريل ٢0٢0م، والتي 

شارك فيها الدكتور الحليبي بمحاضرة حول 
مدى توفر وكفاية الخدمات االستشارية 

في الجهات األسرية في فترة وباء كورونا، 
وما يحتمه الواجب والمسؤولية الدينية 

والوطنية لمساندة ودعم األفراد واألسر 
ا، وتوجيه األسرة  ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ تربويًّ

للتعامل اإليجابي والتكيف في ظل هذه 
الجائحة، والمساهمة في حل المشكالت 

الناجمة عن الجائحة، ورفع مستوى 
الجاهزية لدى مراكز اإلرشاد األسري، 

وما تتميز به من تأهيل عال للمستشارين 
والمستشارات، للتعامل مع أبرز المشكالت 

واالستشارات الواردة للمراكز.

أطلق مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية منجزه الجديد 
)مستودع خبرة الرقمي األسري(، والذي يعد أول عمل عربي مؤسسي 

ما يتم إيداعه أو نشره عبر المستودع الرقمي 
هو ألغراض البحث العلمي ودعم الباحثين
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تأسيًسا لبناء قاعدة بيانات شاملة
للمدربات السعوديات

أصدر مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 
دليله النوعي األول في مجاله، والذي يضم قاعدة بيانات شاملة 

بأكثر من )190( مدربة سعودية، وأوضح سعادة نائب المدير 
التنفيذي للمركز الدكتور سامي بن محمد النعيم أن هذا الدليل 

ا بطريقة ميسرة للمستفيدين؛ يؤسس لبناء قاعدة  المصنف إلكترونيًّ
بيانات شاملة للمدربات في المملكة العربية السعودية، ومجاالت 

تدريبهن، وأنه يهدف إلى خدمة الجهات التدريبية في بناء 
خططهم، وتعزيزها بمشاركة المدربات السعوديات المتخصصات، 
مشيًرا إلى أن هذا المنجز يأتي تحقيًقا ألهداف المركز وتوجهاته 

نحو ترسيخ دور المرأة السعودية المبدعة في صناعة التدريب 
وتنميته، وبخاصة في مجاالت العمل األسري، وبين الدكتور النعيم 

أن المركز يعمل على دراسة السير الذاتية للمدربات قبل اعتمادها 
في الدليل؛ حفاًظا على مستويات الجودة التدريبية.

مركز خـبرة يصــدر دليال خاًصا يضــم أكــــــثر من
)190( مدربة سعودية معتمدة لخدمة الجهات التدريبية
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ضمن مناشطه التدريبية خالل فترة الحجر االحترازي المنزلي من جائحة كورونا

مركز خبرة ينفذ برنامجين تدريبيين مجانيين 
لتنمية مهارات المحكمين األسريين 

وإدارة المشاعر
سعًيا منه إلثراء المعرفة والثقافة األسرة في المجتمع، 

واستثمار الفترة االستثنائية خالل الحجر االحترازي من جائحة 
كورونا؛ نفذ مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية 

األهلي برنامجه التدريبي المجاني األول والمعتمد من 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعنوان: )إدارة 
المشاعر(، والذي قدمه المدرب والمستشار األسري/ تركي 

بن عبدالرحمن الخليفة، عبر برنامج تقني )عن بعد(، وذلك يوم 
اإلثنين | ٢0 / 8 / 1441هـ، ويهدف البرنامج إلى إثراء وتطوير 

المهارات الشخصية إلدارة االنفعاالت والعواطف، وتوجيه 
انعكاساتها على اتخاذ القرارات داخل األسرة وخارجها، كما 
نفذ المركز برنامجه التدريبي الثاني بعنوان: )تنمية مهارات 
مين األسريين(، والذي قدمه الدكتور/ عبداهلل بالبيد،  المحكَّ
يومي الخميس والجمعة | ٢3-٢4 / 8 / 1441هـ، وهدف 
البرنامج إلى إثراء وتطوير مهارات وقدرات المحكمين في 

مجاالت العمل األسري، وقد استفاد من البرنامجين المنفذين 
أكثر من )٢٢0( متدربا.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور 
خالد بن سعود الحليبي أن هذه البرامج 

المنفذة تأتي ضمن حزمة تدريبية تم 
اإلعداد لها؛ لتكون موجهة لمختلف 

شرائح المجتمع، وتستمر بإذن اهلل خالل 
شهر رمضان المبارك، حيث سيقدم 

المركز برنامًجا بعنوان: تنمية مهارات 
المستشارين األسريين في عشرة أيام 

تدريبية، بإذن اهلل تعالى، مساهمة 
منه في زيادة تأهيل القدرات الوطنية 

لمواجهة اآلثار الناجمة عن جائحة 
كورونا.
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بزيادة في عدد الجهات األسرية بنسبة قدرها )17 %( عن اإلصدار السابق

مركز خبرة يعلن إصداره الرابع 

من دليل الجهات األسرية 
في المملكة العربية السعودية

أعلن مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي 
عن إصدار دليله الرابع للجهات األسرية في المملكة العربية 
السعودية، وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن 

سعود الحليبي أن هذا اإلصدار المميز من الدليل يجمع )100( 
جمعية ومركز ولجنة تهتم بالشأن األسري في مملكتنا الغالية 

ف واحد، ويعرف بأبرز خدماتها االجتماعية، ووسائل  في مصنَّ
التواصل معها، وحساباتها اإلعالمية، وتخصصاتها في مجاالت 

اإلرشاد واإلصالح والتدريب والتأهيل، كما تضمن الدليل خدمات 
التوفيق بين الراغبين في الزواج، ووساطة تسلم وتسليم 

األوالد بين األزواج المنفصلين، ويأتي هذا اإلصدار بزيادة في 
عدد الجهات األسرية بنسبة قدرها )17 %( عن اإلصدار السابق.

جاء هذا اإلعالن خالل مشاركة المركز بورقة علمية في ورشة 
عمل بعنوان: جمعيات التنمية األسرية الفرص والتحديات في 

ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي نظمتها اللجنة 

التخصصية لجمعيات التنمية األسرية 
مساء يوم األربعاء 30 أبريل ٢0٢0م تحت 
رعاية سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية األستاذ سليمان بن 
عبدالعزيز الزبن، وبإشراف من مجلس 

الجمعيات األهلية بالمنطقة الشرقية، 
وبمشاركة عدد من مسؤولي الجمعيات 

حيث ناقشت الورشة دور جمعيات التنمية 
األسرية الداخلي، ودورها مع المستفيد 
الخارجي، ودورها نحو الجهات المختصة 

بجائحة كورونا، واستشراف مستقبل ما بعد 
الجائحة، والتحديات التي تواجه الجمعيات 

ووسائل مواجهتها.
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وكانت الورقة العلمية التي قدمها المدير التنفيذي 
للمركز تعرض نجاحات جمعيات التنمية األسرية 

في مواجهة عدد من التحديات بتوفيق اهلل تعالى؛ 
مستهدفة استمرار خدماتها بالقوة نفسها، والوصول 
إلى المستفيد في بيته، مع أن عملها تنموي يتطلب 

التواصل الحي والطويل مع المستفيد.

كما أبرزت الورقة قدرة جمعيات األسرة على أن تتحول 
إلى التقنية بسرعة مبهرة، استطاعت من خاللها تنويع 

البرامج، وكسب شركاء جدد، كما طرحت من خاللها 
مبادرات جديدة، وحركت إعالمها الجديد لخدمة توجهات 

الحكومة الرشيدة ـ وفقها اهلل تعالى ـ بكافة وزاراتها، 
ومألت سماء المملكة بالبرامج التنموية الرائعة التي 

حضرها األلوف من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين.

وبينت الورقة مدى استمرارية تقديم خدمات اإلرشاد 
األسري والنفسي وأضيف إليه الصحي لمواكبة األزمة، 

واإلسهام مع وزارة الصحة في نشر التثقيف الالزم، 
كل ذلك عبر منصات إلكترونية متقدمة، أو بالهاتف 

االستشاري.

إلى جانب إسهام الجمعيات بعدد من البرامج اإلذاعية 
والتلفازية التي ركزت على سكينة البيوت واستقرارها؛ 

لتكون بيئات آمنة ومحفزة.
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ــا  ــى كامــل منتجاته ــة بمنحــة للحصــول عل ــة والتدريبي تقــوم شــركة جوجــل بدعــم المؤسســات التعليمي
.  G suiteوتطبيقاتهــا المعروفــة بحزمــة

ــة بتحقيــق إنجــاز  ــاإلدارة القيادي ــرة وبدعــم من ــة المعلومــات فــي مركــز بيــت الخب وقــد قــام قســم تقني
جديــد بحصــول مركــز بيــت الخبــرة للتدريــب علــى منحــة جوجــل التعليميــة G suite وهــي حزمــة متنوعــة 
مــن التطبيقــات المميــزة التــي تغطــي جميــع االحتياجــات والتطبيقــات التقنيــة مــن الشــركة بمســاحات 
تخزيــن مفتوحــة لزيــادة اإلنتاجيــة فــي العمــل، وتحليــل البيانــات اإلحصائيــة، وتســريع التواصــل مع الشــركاء 

والمســتفيدين.
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تقديًرا اللتزامه بنظام إدارة الجودة

مركز خبرة يجدد اعتماد حصوله على 

شهادة اآليزو  9001:2015
 ISO شــهادة  علــى  خبــرة  بيــت  مركــز  حصــل 
ــًرا اللتزامــه بنظــام إدارة الجــودة،  ٢015/9001 تقدي
واتبــاع أفضــل معاييــر الجــودة العالميــة؛ حيث أوصت 
شــركة لويــز خــالل زيارتهــا الســنوية الثالثــة باســتمرار 
ــزو الحاصــل عليهــا المركــز بعدمــا خضــع  شــهادة اآلي
المركــز لعمليــة مراجعــة لنظــام إدارة الجــودة وفقــا 
للمواصفــة القياســية ISO ٢015/9001 مــن الشــركة 

ــهادة. ــة للش المانح

وأشــاد مراجــع الشــركة بالمجهــود المبــذول مــن 
مركــز بيــت الخبــرة فــي تطويــر وتحســين العمليــات 

والنتائــج المتحققــة للعــام ٢019 .

مــن جانبــه أكــد الدكتــور خالــد الحليبــي المديــر 
التنفيــذي للمركز، أن المركز يســير وفق اســتراتيجية 
حيــث  البدايــة،  منــذ  انتهجهــا  التــي  التطويــر 
أتــم المركــز جميــع اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق 
متطلبــات الرقابــة لتحقيــق معاييــر الجــودة والتــي 
ــى  ــل عل ــهادة ٢015:ISO 9001 ، وحص ــل بش تتمث
اعتمــاد دولــي لضمــان الجــودة فيمــا يخــص قــدرة 
مركــز بيــت خبــرة علــى تحســين جــودة عملياتــه 
ــق  ــي تحقي ــز ف ــى التمي ــه، وعل ــغيلية وخدمات التش
ــتراتيجية  ــة االس ــرات أداء الخط ــتهدفات مؤش مس

٢016-٢0٢0م. لألعــوام 

مركز خبرة يحصل على 

  G suite منحة جوجل التعليمية


