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نظــم قطــاع التميــز المؤسســي بجمعيــة تــوادَّ ممثــًا فــي إدارة االســتراتيجية مســاء 

يوم األربعاء 1441/10/11هـ الموافق 2020/06/03م لقاء تقييم األداء االســتراتيجي 

للربــع األول مــن العــام الحالــي2020م.

اســتمراًرا للقــاءات األســرية التثقيفيــة فــي مبــادرة بيتنا عامر مع تــوادَّ والمتزامنة مع 

م األســتاذ/ فهــد الربيــع، لقــاًء بعنــوان: )تنميــة  جائحــة فايــروس كورونــا COVID-19 قــدَّ

مهــارات الــذكاء العاطفــي لــدى األطفــال( وذلــك مســاء يــوم الثاثــاء 1441/10/17هـــ 

.ZOOM الموافــق 2020/06/09م عبــر تطبيق

تنمية مهارات الذكاء 

العاطفي لدى األطفال

اســتضافت تــوادُّ للتنميــة األســرية مســاء يــوم األربعــاء 1441/10/18هـــ الموافــق 

2020/6/10م، عبــر تطبيــق ZOOM، األســتاذة / نــوف الربيعــة، فــي لقــاء بعنــوان: 

. )تربية األوالد في الحياة العصرية(، والذي يأتي ضمن مبادرة بيتنا عامر مع توادَّ
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أقامــت جمعيــة تــوادَّ ضمــن مبــادرة بيتنــا عامــر مــع تــوادَّ لقــاًء بعنــوان: )االســتقرار 

األحــد  يــوم  مســاء  وذلــك  طالــب،  بــن  ســمية   / األســتاذة  متــه  قدَّ األســري(، 

.ZOOM تطبيــق  عبــر  2020/06/14م،  الموافــق  1441/10/22هـــ 

فــي مســاء ملــؤه اإلبــداع، اســتضافت تــوادُّ للتنميــة األســرية مســاء يــوم الســبت 

1441/10/21هـــ الموافــق 2020/06/13م، عبــر منصــة ZOOM، المهنــدس/ ســليمان 

الهويســين، فــي لقــاء بعنــوان: )اختيــار التخصــص الجامعــي(، والــذي يأتــي ضمــن 

برامــج وفعاليــات نــادي تــوادَّ الشــبابي.

 ،ZOOM  حــل األســتاذ / خالــد التركــي ضيًفــا علــى تــوادَّ للتنميــة األســرية عبر تطبيــق

وذلــك مســاء يــوم االثنيــن 1441/10/23هـــ الموافــق 2020/06/15م، فــي لقــاء 

تثقيفــي بعنــوان: )فــن التعامــل مــع المراهقيــن(، حيــث يأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار 

. مبــادرة بيتنــا عامــر مــع تــوادَّ
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م الخبيــر فــي تطويــر األعمــال والمــوارد  فــي مســاء محفــوف بالبهجــة والتطويــر، قــدَّ

البشــرية المهنــدس/ ســعد القرنــي، مقتطفــات ماليــة تثقيفيــة بعنــوان: )إدارة المــال 

ــاء 1441/10/24هـــ  الموافــق 2020/06/16م، عبــر  فــي األزمــات(، وذلــك يــوم الثاث

تطبيــق  ZOOM ، والــذي يأتي لتحســين وترشــيد الســلوك االســتهاكي فــي ميزانية 

األسرة.

في بيتنا مراهق

م المستشــار المالــي األســتاذ / صالــح  اســتمراًرا للقــاءات األســرية التثقيفيــة قــدَّ

ــاء 1441/10/25هـــ  الموافــق  ــوم األربع ــق ZOOM، مســاء ي ــر تطبي ــا عارمــة، عب ب

ــة(.  ــوان: )حســاب تكاليــف المشــاريع المنزلي 2020/06/17م، لقــاًء بعن

امتــداًدا لبرامــج وفعاليــات نــادي تــوادَّ للفتيــات اســتضاف النــادي األســتاذة/ لطيفــة 

الموافــق  1441/10/26هـــ  الخميــس  يــوم  مســاء   ZOOM تطبيــق  عبــر  البقمــي، 

2020/06/18م، للحديــث عــن )أســرار فــن طــي الــورق األوريجامــي(، مــع التدريــب علــى 

ــه. بعــض تطبيقات

فن األوريجامي
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استضافت توادُّ للتنمية األسرية مساء يوم الثاثاء 1441/11/02هـ الموافق 

2020/06/23م، عبر تطبيق  ZOOM، المتخصص في االقتصاد المجتمعي في 

دولة البحرين األستاذ/ عارف خليفة، في لقاء بعنوان: )كيف أنظم ميزانيتي 

. الشخصية؟(، والذي يأتي ضمن مبادرة بيتنا عامر مع توادَّ

حــل ســعادة المستشــار األســري الدكتــور/ أحمــد المســند ضيًفــا علــى تــوادَّ للتنمية 

األســرية عبــر تطبيــق  ZOOM، وذلــك مســاء يوم االثنيــن 1441/11/01هـ  الموافق 

ــة  ــن الصح ــة بي ــاة الزوجي ــوان: )الحي ــاء أســري تثقيفــي بعن 2020/6/22م، فــي لق

. والمــرض(، حيــث يأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار مبــادرة بيتنــا عامــر مــع تــوادَّ

مــت المستشــارة التربويــة األســتاذة/ أســماء  ضمــن مبــادرة بيتنــا عامــر مــع تــوادَّ قدَّ

العقــاء، لقــاًء بعنــوان: )مهــارات التناغــم األســري( عبــر تطبيــق ZOOM، وذلــك مســاء 

يــوم األربعــاء 1441/11/03هـــ الموافــق 2020/06/24م.

في بيتنا مراهق
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أقامــت جمعيــة تــوادَّ ضمــن مبــادرة #بيتنا_عامر_مع_تــوادَّ لقــاء مــع الدكتــورة / أســماء 

الرويشــد، بعنــوان )تربيــة األوالد علــى المســؤولية الفرديــة( وذلــك مســاء يــوم 

.ZOOM ــق ــر تطبي ــن 1441/11/08هـــ الموافــق 2020/06/29م، عب االثني

في بيتنا مراهق

حــل المستشــار األســري والتربــوي األســتاذ / فهــد القحطانــي ضيًفــا علــى تــوادَّ عبــر 

تطبيــق ZOOM، وذلــك مســاء يوم الخميــس 1441/11/04هـ الموافق 2020/06/25م، 

فــي إضــاءات أســرية بعنــوان: )رخصــة قيــادة األســرة(.

ضمــن برنامــج التميــز فــي األداء الوظيفــي وبإشــراف مــن مجلــس التنميــة المهنيــة 

دشــن قســم التدريــب والتطويــر التابــع إلدارة المــوارد البشــرية الفتــرة التدريبيــة 

ــث  ــن 1441/11/08هـــ الموافــق 2020/06/29م، حي ــوم االثني ــك مســاء ي ــة وذل الثاني

حمــل البرنامــج التدريبــي عنــوان )تطبيقــات منهجيــة اإلطــار المنطقــي فــي تصميــم 

المشــاريع التنمويــة( والــذي قدمــه عضــو مجلــس التنميــة المهنيــة الدكتــور/ حامــد 

كنعــان.
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عقــدت إدارة الســمعة المؤسســية مبــادرة بعنــوان “ القانونيــون فــي ضيافــة تــوادَّ 

“ والتــي تهــدف إلــى تعريــف القانونيــون بمبــادرة “ لــي حقــوق “ ومناقشــة نقــاط 

االهتمــام المشــتركة بيــن تــوادَّ والقانونييــن وســبل تفعيلهــا وتنميتهــا وذلــك مســاء 

يــوم الثاثــاء 1441/11/09هـــ الموافــق 2020/06/30م.

القانونيون 
في ضيافة توادَّ
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