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ة لقــاء المواءمــة االســتراتيجية مســاء  عقــدت إدارة االســتراتيجيَّ
يــوم االثنيــن الموافــق 2020/2/3م ، وذلــك بهــدف مواءمــة 
الخطــط التشــغيلية لجميــع اإلدارات مــع الخطــة االســتراتيجية 

ــة. للجمعي

1

أقامــت إدارة االســتراتيجية مســاء الثالثاء الموافــق 2020/2/4م 
ــا لمنســوبي الجمعيــة بإجــراءات العمــل تمهيــًدا  ،  لقــاًء تثقيفيًّ
للعمــل بهــا وتفعيــًال لمكــون هــام مــن مكونــات نظــام إدارة 

الجــودة الشــاملة.

2

تشــرفت جمعيــة تــوادَّ بزيــارة كريمــة مــن فريــق مشــروع معاييــر 
إســناد الخدمــات بــوزارة اإلســكان مســاء يــوم الثالثــاء الموافــق 
2020/2/18م ، وذلــك لالطــالع علــى ســير تنفيــذ بنــود الشــراكة 
ــا  بيــن الجهتيــن، ومناقشــة الخدمــات التــي تتطلــب إســناًدا خاصًّ

كــي تصــل إلــى المســتفيد بأعلــى جــودة ممكنــة .
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التقــى الرئيــس التنفيــذي بجمعيــة تــوادَّ فضيلــة الشــيخ/ نايــف 
المريحيــل بالمديــر التنفيــذي لجمعيــة أســرتنا بمحافظــة القريــات 
الموافــق  الثالثــاء  يــوم  مســاء  الــرداد  اللــه  عبــد  األســتاذ/ 
2020/2/18م ، وذلــك لتبــادل الخبــرات وبحــث ســبل التعــاون 

بيــن الجمعيتيــن.

4

نفــذت إدارة االســتراتيجية بالتعــاون مــع إدارة المــوارد البشــرية 
ــاء  ــوان: بن ــر ورشــة عمــل بعن ــة بقســم التدريــب والتطوي ممثل
الجــودة  مجلــس  رئيــس  قادهــا  الذكــي،  التشــغيلي  الهــدف 
فيهــا  وشــارك  كنعــان  حامــد  الدكتــور/  المؤسســي  والتميــز 
، وذلــك مســاء يــوم الثالثــاء الموافــق  موظفــو وموظفــات تــوادَّ

2020/2/18م.

5

التقــى رئيــس مجلــس الجــودة والتميــز المؤسســي بمنســوبي 

الجمعيــة مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 2020/2/19م ، وتنــاول 

اللقــاء مناقشــة تنفيــذ الخطــط التشــغيلية إلدارات الجمعيــة.

6



3

مســاء يــوم الخميــس  الموافــق 2020/2/20م،  كان موعــًدا 
ــادي  ــراكة مــع ن ــذ بالشَّ ــذي ينفَّ ، وال ــوادَّ ــادي ت النطــالق برامــج ن
المرحلتيــن  طــالب  ويســتهدف  الجــوف،  بمنطقــة  العروبــة 
لــدى  المواطنــة  روح  تعزيــز  بغــرض  والثانويــة؛  المتوســطة 
ة. تهم األســريَّ ــة ومســؤوليَّ الشــباب، وتنميــة مهاراتهــم الحياتيَّ

7

2020/2/25م  الموافــق  الثالثــاء  يــوم  مســاء  تــوادٌّ  تشــرفت 
،  بتســليم عــدد مــن الوحــدات الســكنية لمســتفيديها وذلــك 

بالشــراكة مــع وزارة اإلســكان واإلســكان التنمــوي.

8

ــوادَّ  ــة ت ــه جمعي ــاء عقدت “، لق ــوادَّ ــدون فــي ضيافــة ت ”المتقاع
بالمتقاعديــن والمقبليــن علــى التقاعــد والمهتميــن بشــؤون 
التقاعــد، وذلــك مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 2020/2/26م  ؛ 
بهــدف التعريــف بمبــادرة مــراس واالســتماع لمقترحاتهــم حيــال 

ذلــك.
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أقامــت جمعيــة توادَّ مســاء يوم األربعــاء الموافق 2020/2/26م  
األســتاذة/  قدمتــه  والــذي  الوالديــة)  القيــادة  (أســرار  برنامــج 
منيفــة الســهلي ، بمشــاركة (24 مســتفيدة )، حيــث يهــدف 
إلــى تنميــة مفاهيــم ومهــارات األمهــات حــول القيــادة الفعالــة 

فــي األســرة. 
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اإلطاللة اإلعالمية

ـا ـا وتســـــــويقيًّ تم نشــر 39 تصميـــًما تثقيـفـيًّ
في منصـــات تـــوادَّ اإلعالميــــة.

تم نشر 7 مقاطع فيديو متنوعة في منصات
توادَّ اإلعالمية.


