




المكان األمثل لإللتقاء وجهًا لوجه بأمهر وأكفأ المختصين لإلجابة العملية 

على كيفـــية التخلـــص والتعـامل مع مختلف المـواقف الحيـاتيـة المفـاجئة 

والحرجــة والخطـــرة لكافــة أفـراد األسرة وتثقيف األطفال في كل المجاالت. 

)اجتمـاعـــيـًا، نفســـيًا، صحـــيًا، إسعافــيًا، تقنيًا، تأهيليًا، حقوقــيًا، أمـنيًا، ماليًا(.

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة

3مــاذا لو.. كيف تتصرف؟





5مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



المســار
الصحي 

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟



التصرف األمثل في الحاالت الصحية الطارئة في األماكن المختلفة )الصرع، 

أو  خاطئ  دواء  تناول  التسمم،  الربو،  الحروق،  االختناق،  الرعاف،  اإلغماء، 

جرعة زائدة، ارتفاع وانخفاض السكر وضغط الدم، الجلطات، لدغات األفاعي 

واألسماك السامة، الغرق(.

وكيفية  الطــبية  والخدمات  البرامج  على  التعـــرف 

االســـتفادة المثلى منها. 

المحاور الرئيســــة

7 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟   | المســــار الصحــــي

بيــن يديك أفضل التجــارب والجهــات والخـــبراء، تعلم منهم كيف تواجــه
مواقف الحياة المفاجئة والحرجة والخطرة وُتخِرج نفســك بأقــل الخســائر.



الجهــات المشــــاركة  
في ملتقى دراية بالمسار الصحي

وزارة الصحة 

جمعية االمير فهد الخيرية  لرعاية مرضى الفشل الكلوي ) كالنا (

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين   )نقاء(

جمعية رعاية متعافي السرطان )متعافي (

جمعية الوقاية من العوز المناعي )مناعة(

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر 

جمعية روماتيزم

جمعية زهرة لسرطان الثدي 

جمعية لدعم االطفال المرضى بالسرطان  )سند (

الجمعية السعودية للفصام )احتواء(

جمعية السكري السعودية الخيرية 

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد  ) كبدك (

8  مــاذا لو.. كيف تتصرف؟   | المســــار الصحــــي



مسار األمــــــن
والســــــالمــــة

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



التصرف األمثل في حاالت األمن والسالمة داخل المنزل والعمل واألماكن 

العامة )التهديد، االعتداء، التعقب، التحرش، اندالع الحريق، التيار الكهربائي، 

السيول  الغاز،  اسطوانات  مخاطر  والخطرة،  المفاجئة  السيارات  مشاكل 

الجارفة واألودية(. 

االستفـــادة من الجهــات المعنية باألمن والســـالمة في تـوعـية المجتمع.

المحاور الرئيسة

دقائق معدودة تقضيها في تعلم مهارة حياتية أساسية
ُتجنبك مخاطر كبيرة وُتغنيك عن خسائر فادحة.

10 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مسار األمن والسالمة



النيابة العامة 

رئاسة امن الدولة 

هيئة الهالل االحمر السعودي 

الهيئة الملكية للجبيل وينبع 

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

مركز سيف للسالمة وادارة المخاطر واالزمات ) جامعة ام القرى (

جمعية ساعد للبحث واالنقاذ

11 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مسار األمن والسالمة

في ملتقى دراية بمسار األمن والسالمة
الجهــات المشــــاركة  



المســـــــــــار
االجتماعي 
و النفـسـي

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



التي يتعرض لها  كيفية التصرف في المواقف االجتماعية والحرجة 

...إلخ(.  التنمر  التحرش، العنف،  ( اإلنسان 

المختصة  الجهــــات  تنفذها  التي  االجتماعــــية  والخــــدمات  البرامــــج 

وكـــــيفية 

االستفادة المثلى منها )برنامج األمان االسري، لجنة الحماية االجتماعية 

...إلخ(. 

التعامل مع االنفعاالت المزعجة التي تؤدي لعواقب وخيمة.

المحاور الرئيسة

حتى الصدمات النفسية التي تتعرض لها بسبب المواقف الحرجة،
ستكون دراية عونًا لك في مواجهتها. 

13 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | المسار االجتماعي والنفسي



وزارة الصحة 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

برنامج األمان االسري

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 

) APD (  هيئة رعاية االشخاص ذوي االعاقة

الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  )إشراق (

جمعية مودة 

)  Mind (  جمعية مايند

الجمعية السعودية الخيرية  للتوحد 

جمعية  المكفوفين االهلية  ) كفيف (

الجمعية الخيرية لمتالزمة داون  )دسكا (

جمعية لغة االشارة السعودية 

جمعية االعاقة الحركية للكبار )حركية( 

الجهــات المشــــاركة  
في ملتقى دراية بالمسار االجتماعي والنفسي

14 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | المسار االجتماعي والنفسي



مــــســـــــــــــار
الــتقــــنــيـــــة 
المعلوماتية

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



كيفية التعامل األمثل مع االبتزاز اإللكتروني وحماية المعلومات واألجهزة 

اإللكترونية. 

كيفية توظيف الذكاء االصطناعي في خــدمة العمل االجتمــاعي.

التعامـــل األمـــثل مــع الجرائم االقتصــــادية كاالحتــــيال المـــــالي، 

التزويــــر، غسيل األمـــوال، التهريب، الرســـائل المــشبوهة.

التعرف على تجربة الهندسة االجتماعية وتجربة االختراق.

كيفـــية التعامل مع الواقع االفتــراضي واأللعـــاب التقنية. 

التوعية بجوانب االبتكار والتطبيقات اإللكترونية واستخدامات الروبوتات. 

المحاور الرئيسة

إلمامك بأبسط أمور التقنية ُيسّهل حياتك ويقيك من مخاطر الُمبتّزين.

16 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مسار التقنية المعلوماتية



الجهات المشاركة في ملتقى درايــة 
بمســــار التقنيـــــــة المعلوماتيـــــــة

جمعية امن المعلومات )حماية(

جمعية ارتقاء 

جمعية للتقنيات المساعدة لذوي االعاقة  ) تواصل (

جمعية الحوسبة السحابية 

جمعية عون التقنية 

جمعية االلعاب الرقمية                        

جمعية االمن السيبراني ) سايبر كيدز (

برمجيات حاسوبية 

17 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مسار التقنية المعلوماتية



مســــــــار اإلقتصــاد
والتخطيط المالي

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



أهم وأكثر الطرق للتحليل المالي.

أفضــل الطــرق للتخطيط المالي.

أفضل األساليب للتواصل مع الجهات المالية واالستفادة من خدماتها.

المحاور الرئيسة

ملتقى دراية.. معلومات عملية في غاية األهمية تحميك وُتغنيك
في كل مجاالت الحياة لك وألسرتك. بادر بالحضور.

19 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مساراإلقتصاد والتخطيط المالي



الجهات المشاركة في ملتقى دراية
بمسار االقتصاد والتخطيط المالي

وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان 

المؤسسة العامة التأمينات االجتماعية 

بنك التنمية االجتماعية 

20 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مساراإلقتصاد والتخطيط المالي



المســـــــــار
الحقـوقي

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



كيفية االستفادة من الخدمات العدلية والوصول لها بسهولة.  

كيفية معرفة الحقوق المدنية والشخصية في حاالت االستغالل وغيرها. 

التعرف على المنتجات التجارية التي تضر صحة اإلنسان وكيفية التعامل 

معها واإلبالغ عنها )مستحضرات التجميل، المواد الغذائية ...إلخ(. 

أثناء5،  اإلنشاء،  قبل  إنشائية:  مشاكل  دون  منزلك  بناء  في  تنجح  كيف 

الخطوات العملية. 

المحاور الرئيسة

الجهل أو التهاون بالتوعية القانونية في الشراكات قد يقود إلى الخالف
والمحاكم، خسارة المشروع العمالء ، خسارة السمعة والثقة..

22 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | المسار الحقوقي



الجهات المشاركة في ملتقى دراية
بالمسار الحقوقي

وزارة العدل 

وزارة التجارة

ديوان المظالم 

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

هيئة حقوق االنسان 

الهيئة السعودية للمحامين

جمعية حماية المستهلك 

المبادرة الحقوقية  ) ِكّفة (

جمعية احسان للخدمات القانونية ) إحسان (

  

23 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | المسار الحقوقي



مســـــــار
البراعـم

مــاذا لو.. كيف تتصرف؟

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



كيــف نحمي الطفـــل من التحـــرش والتنــمر واالبتــــزاز.

كيف نساعد الطفل على استخدام عادات غذائية صحية.

كيف ُنَحسن استخدام الطفـــل لألجهـــزة اإللكـــترونية.

كيف نساعد الطفل في معرفة حقوقه واحترام حقوق اآلخرين.

المحاور الرئيسة

في دراية .. نساعد البراعم في اكتشاف مواهبهم ونساعدهم
على استخدام األدوات واآلالت بشكل صحيح وآمن

25 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مسار البراعم



هيئة الهالل األحمر 

بنك التنمية االجتماعية

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 

 ادارة التعليم بمحافظة عنيزة

جمعية االلعاب الرقمية 

جمعية االمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي )كالنا (

جمعية رعاية الطفولة 

جمعية لدعم االطفال المرضى بالسرطان  ) سند (

جمعية  للتقنيات المساعدة لذوي االعاقة   ) تواصل (

جمعية االمن السيبراني لالطفال )سايبركيدز( 

 

الجهات المشاركة في ملتقى دراية
بمسار البراعـــم

26 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | مسار البراعم



27 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | ورش العمل

 ورش
العمل

   دليـــــل الــــزوار لملتـــقى درايــــة



28 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | ورش العمل



29 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | ورش العمل



30 مــاذا لو.. كيف تتصرف؟  | ورش العمل




