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نفذت تــوادُّ للتنمية األسريـــة وبالتعـاون مع كارفور السعودية مبادرة سمعـة مؤسسيــة 

لمرتادي الســوق؛ وذلك سعًيا منها لتعريف المجتمع بعمل الجمعية وأنشطتها المختلفة

وذلك مساء يوم االثنين 1441/07/07هـ الموافق  2020/03/02م

استضافت توادُّ للتنمية األسرية اللقاء التعريفي لجائــــزة التميز في العمل الخيـــري

في دورتها الرابعة، وذلك مساء يوم الثالثاء 1441/07/08هـ الموافق 2020/03/03م

شــــارك رئيس مجلس الجـــــــودة والتميــــــز المؤسســي بتـــوادَّ للتنميـــــــة األسريــــة

الدكتور/ حامد كنعان في الملتقى الثامن للجودة في العمل الخيري بمحافظة جــــــدة 

وذلك من خالل تقديم ورقة عمل بعنوان: (الجودة المدركة ودورها في تحسين وتميز 

الخدمات) وذلك مساء يوم الخميس 1441/07/10هـ الموافق 2020/03/05م
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مساء يـــــوم الخميس 1441/07/10هـ الموافق 2020/03/05م كـــان موعًدا النطـــالق 

راكة  ذ بالشَّ مهرجان الشاي والفعاليات المصاحبة له في نادي توادَّ الشبابي، والذي ينفَّ

مع نادي العروبة بمنطقة الجوف، ويستهدف طالب المرحلتيـن المتوسطـــة والثانويـــة 

ا والذي بلغ عدد الملتحقين بأنشطته 70 شابًّ

أقامت توادُّ للتنمية األسرية مساء يوم األحد 13/7/1441هـ الموافق 2020/3/8م برنامج 

(حيــــــاة هانئــــة لتأهيـــل المقبليــــن على الــــــزواج والمتزوجين حديًثا)، والــــــذي قدمـــــــه

األستـــــــاذ/ فهد البراهيم، بمشـــاركة 20 مستفيًدا، حيث هــــــدف البرنامج إلى تثقيــــــف 

المقبلين على الزواج والمتزوجين حديًثا في المسائل الشرعية المتعلقة بفقـه األســــرة 

إضافـــًة إلى تزويد المشاركين بالمهارات النفسية واالجتماعية المعززة الستقرار األسرة 

وطمأنينتهـا    

في إطار زيادة الوعي بأهمية الشباب وسبل تقدير ذواتهم وتحقيقها، استضافت توادُّ 

للتنمية األسرية عبر حسابها الرسمي في منصة سناب شات المستشار في الشؤون 

القيادية واإلدارية األستاذ/ سليمان الهويسين، وذلك مساء يوم الثالثاء 22/7/1441هـ 

الموافق 2020/3/17م، في لقاء عنون له بـ: (روح الشباب)



3

 مارس
2020

تفاعًال مع الجهود الحكومية في مكافحة جائحة فايروس كورونا  COVID-19  أطلقت 

توادُّ للتنمية األسرية مبادرة #بيتنا_عامر_مع_توادَّ وذلك لتقديم العديد من اللقاءات 

ا من المرح على  األسرية التثقيفية عن ُبعد، مع جملة من المنافسات التي تضفي جوًّ

األسر أثناء فترة اإلقامة في الحجر المنزلي

حل المستشار األسري األستاذ/ ثامــــر الصالح ضيًفا على الحســــاب الرسمي لتـوادَّ 

للتنمية األسرية في منصة تويتر، وذلك مساء يوم االثنين 28/7/1441هـ الموافق 

2020/3/23م، في لقاء أسري تثقيفي بعنوان: (المسؤولية األسرية في التحرز من 

فايــــــــــروس كورونا 19ـCOVID)، حيث يأتــــي هـــذا اللقــــــاء في إطـــــــار مبـــــــــادرة

#بيتنا_عامر_مع_توادَّ

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

أخصائي الطب النفسي الدكتور/ محمد المقهوي، عبر الحساب الرسمي لتوادَّ للتنميــــة 

األسرية في منصة تويتر، مساء يــوم الثالثــاء 1441/07/29هـ الموافـــق 2020/03/24م 

خالصـــــات أسريـــــة تثقيفيــــــــــة بعنــــــوان: (تكنيكـــــات نفسيــــــــة للتعامـــــــل مع قلـــــق

(COVIDفايروس كورونا  19ـ
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استضافت تــــــوادُّ للتنميـــــة األسريــــــة مســــــــــاء يــــــــــــــــوم الخميــس 1441/08/02هـ 

الموافق 2020/03/26م، عبر تطبيق  ZOOM، األستاذة/ أمل الحرقان، في لقاء بعنوان: 

(القيادة الوالديـة فـي أزمـــة كـــــورونـا  19ـCOVID )، والـــــــذي يأتي ضمــــن مبـــــــــــادرة

#بيتنا_عامر_مع_توادَّ

في مســـــــاء ملــــــؤه اإلبـــــــــداع، قـــــدم المستشــــــــــــار في الشـــــــؤون اإلبداعيــــــة

الدكتـــــور/ سعيد العمودي، مقتطفات أسرية تثقيفية بعنوان: (صناعة البرامج األسرية 

المنزليــــــة)، وذلك يــــــوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 2020/3/26م، عبر الحســـاب 

الرسمي لتوادَّ للتنمية األسرية في منصة تويتـر، والـــذي يأتــــــي في إطــــــار الدعـــم 

المـوجـــه لألســـــر في سبيل استثمار فترة المكث في الحجر المنزلي بكل ما هو مفيد 

ونافع وممتـــع

نفذت توادُّ للتنمية األسرية عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر مسابقتين نوعيتين، 

، حيث شارك فيهما أكثر من 800 مشارك وذلك ضمن مبادرة #بيتنا_عامر_مع_توادَّ
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أرقام توادَّ في مارس 2020م

42التصاميم التثقيفيـــــة 

11 الفيديوهات التثقيفية 

2074 المستفيـــــــــــــــــــدون

11 المبادرات المتنوعـــــــة




