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حل فضيلة الشيخ الدكتور/ فالح السفياني  ضيًفا على الحساب الرسمي لتوادَّ للتنمية 

األسريـــــة في منصـــــة اليوتيــــــــــوب، وذلك مســـــاء يــــــــــوم الخميس 1441/08/09هـ

المـــــوافـــــق 2020/04/02م، فــــــــــي لقـــــــــــــــــــــاء أســـــــــــــــري تثقيفـــــي بعنــــــــــوان:

(المنهـــــج الشرعـــــي في التعامـــــل مـــــع األوبئة وتطبيقاتـــــه األسريـــــة)

المنهــج الشرعـــي في التعامــل

مـع األوبئة وتطبيقاتـــه األسريــة

بما أنَّ جودة المخرجات فرع عن جودة المدخالت، أطلق قســــم التدريـب والتطويــر التابــع 

إلدارة الموارد البشرية الفترة التدريبية األولى، والتي تأتي في إطار خطة تدريب وتطوير 

موظفـــــــــي ومتطوعـــــــــــي الجمعيــــــــــــــــة .وذلك يـــــــــــــــوم السبـــــت 1441/08/11هـ 

الموافق 2020/04/04م، حيث التحق جميع الموظفيـــن والمتطوعين بالبرامـــج التدريبيـــة 

المخصصة لهم عبـــر عــدة منصــات تدريبــية وتطويريــــة

الفتـــــــرة1
التدريبية
األولـــى

دشنت توادُّ للتنمية األسرية قناتها الرسمية في بودكاست، والمخصصة لتقديم حلقات 

ذات محتــــــــــــوى أســــــــــــري حصــــــري، وذلك مســــــاء يـــــــــوم الجمعــــــة 1441/08/10هـ

الموافق 2020/04/03م، حيث جاءت الحلقة األولى بعنوان: (في بيتنا مراهق) 

Podcast

في بيتنا مراهق
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استضافــــت تــــــــوادُّ للتنميــــــــــة األسريـــــــــــة مساء يـــــــوم الثالثــــــــاء 1441/08/21هـ

الموافـــق 2020/04/14م، عبــــر تطبيــــق ZOOM، المحاميـــة/ نــــورة الونـــده القحطاني،

في لقاء بعنوان: (مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة )، والــــذي يأتي ضمــــن مبـــــــادرة

#بيتنا_عامر_مع_تـوادَّ

مكافحة الجرائـم

المعلــوماتيــــــة

  ZOOM  حل سعادة الدكتور / سالم باشميل  ضيًفا على توادَّ للتنمية األسرية عبــر تطبيق

وذلك مساء يــــوم األربعاء 1441/08/22هـ الموافـــــق 2020/04/15م، فـــي لقاء أســــــري 

تثقيفي بعنوان: (التوازن المالي في أزمة كورونا )، حيـث يأتـي هـــذا اللقـــــاء فـــي إطــــار 

مبـــــادرة #بيتنا_عامر_مع_توادَّ

التوازن المالي

في أزمة كورونا

م  استمراًرا للقاءات األسرية التثقيفية المتزامنة مع جائحة فايروس كورونا COVID-19 قدَّ

المستشـار األسري الدكتور/ خالد الحليبـي ، عبـر الحساب الرسمي لتوادَّ للتنميــة األسريـــة 

فــــي منصــــة تويتـــــر، مسـاء يــــــوم اإلثنيــن 1441/08/13هـ المـوافــــــــق 2020/04/06م 

لقاًء بعنــوان: (صناعة السعادة األسرية، لماذا؟ و كيف؟)

صناعة السعادة األسرية

لماذا؟ و كيف؟
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في مساء ملؤه السعادة، استضافت توادُّ للتنمية األسرية مساء يوم األحد 1441/08/26هـ 

الموافــــق 2020/04/19م، عبـــــــر منصــــــة السنـــاب شــــات، األستـــاذ / عمـــــر العريفـــــــــي 

في لقـاء بعنوان: (السعادة الشخصيــة وتطبيقاتها األسريـــة)، والــذي يأتي ضمــــن مبـــادرة 

#بيتنا_عامر_مع_توادَّ

السعادة الشخصية

وتطبيقاتها األسرية

في مساء ملؤه اإلبداع، قــــدم المستشار التربــوي لمرحلـة الطفولـة األستاذ/ فهد الربيع 

مقتطفات أسرية تثقيفية بعنوان: (أفكار إبداعية لصناعة الشخصية القوية للطفل )، وذلك 

يوم الخميس 1441/08/23هـ  الموافق 2020/04/16م، عبر تطبيق  ZOOM ، والذي يأتـــي

في إطار الدعم الموجه لألســـر فـي سبيل استثمار فتـرة المكـث فـي الحجـر المـنزلي بكـل 

مـا هو مفيد ونافع وممتع .

في بيتنا مراهق
أفكار إبداعية لصناعة

الشخصية القوية للطفل

م فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز األحمد، مساء يوم الجمعة 1441/08/24هـ  قدَّ

الموافق 2020/04/17م، لقاء أسرًيا تثقيفًيا بعنوان: (كيف نكّون أسرة إيجابية؟)

كيف نكّون أسرة إيجابية ؟
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أطلقت توادُّ للتنمية األسرية مشروع مصباح توادَّ والـــذي يهـــــدف إلشــراك المجتمع في 

تنمية الموارد المالية للجمعية، األمر الذي سيمكن الجمعية من تحقيق رسالتها المجتمعية، 

وذلك من خالل مساهمتهم في 2000 سهم، قيمة السهم الواحد 50  رياًال.

م المستشار التربوي لمرحلة الطفولة األستاذ/ فهد الربيع، مقتطفات أسرية تثقيفية  قدَّ

بعنــــــوان: (العنف الخفـي)، وذلك يوم الثالثاء 1441/08/28هـ  الموافق 2020/04/21م، 

عبر تطبيق  ZOOM ، والذي يأتي ضمن مبادرة #بيتنا_عامر_مع_توادَّ

العنف الخفيفي بيتنا مراهق

أطلقت توادُّ للتنمية األسرية برنامج األسرة في القرآن وذك ضمن برامجها التثقيفية 

فــــي شهــــــــــر رمضــــــــــان عبــــــــر حســــــــاب تـــــــــوادَّ فـــــــي منصـــــــــة إنستغــــــرام

وذلك يوم السبت 1441/09/02هـ الموافق 2020/04/25م  
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عقد مساء الثالثاء 1441/09/05هـ الموافــــق 2020/04/28م اجتماع مجلس إدارة جمعية 

تــــــوادَّ للتنميـــــة األسريــــــة بمنطقــــــــة الجـــــــوف عن بعــــد، برئاســــة فضيلــــة الشيــــخ

الدكتور/ عبدالحكيم الحميد، الذي استفتح االجتماع باستعراض الجهود المبذولة من لـــدن 

حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد األميــــن حفظهـــم الله فـي 

مواجهة جائحة كورونا ثم تمت مناقشة البنود المدرجة على قائمة أعمال االجتماع

في بيتنا مراهق

أرقام توادَّ في أبريل 2020م

35التصاميم التثقيفيـــــة 

9 الفيديوهات التثقيفية 

1800 المستفيـــــــــــــــــــدون

9 البــــــرامج األسريـــــــــة




