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“ والمتزامنــة مــع  • اســتمراًرا للقــاءات األســرية التثقيفيــة فــي مبــادرة ”بيتنــا عامــر مــع تــوادَّ

ــذكاءات  م األســتاذ/ جميــل المفــرج لقــاًء بعنــوان: (ال ــا COVID-19 قــدَّ جائحــة فايــروس كورون

المتعــددة واســتخداماتها فــي التربيــة)، وذلــك مســاء يــوم األحــد 1441/11/14هـــ الموافــق 

.ZOOM 2020/07/05م عبــر تطبيــق

م المستشــار فــي العالقــات الزوجيــة األســتاذ/  • فــي مســاء مفعــم بالمحبــة واالهتمــام، قــدَّ

مســاعد الوقيــان لقــاًء بعنــوان: (لغــة الحــوار بيــن األزواج)، وذلــك يــوم الثالثــاء 1441/11/16هـــ 

الموافــق 2020/07/07م، عبــر تطبيــق  Telegram ، والــذي يهــدف لــــ: بيــان أهميــة الحــوار 

الزوجــي، وطــرق تنميتــه.

 ،ZOOM  حــل المحامــي/ عبــد الكريــم الشــمري، ضيًفــا علــى تــوادَّ للتنميــة األســرية عبــر تطبيــق •

وذلــك مســاء يــوم األربعــاء 1441/11/17هـــــ الموافــق 2020/07/08م، فــي لقــاء قانونــي 

تثقيفــي بعنــوان: (حمايــة الحقــوق األســرية)، حيــث يأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار مبــادرة ”بيتنــا 

.“ عامــر مــع تــوادَّ
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• فــي مســاء ملــؤه الســعادة والضيــاء، وبتشــريف ورعايــة كريمــة مــن رئيــس مجلــس إدارة 

جمعيــة تــوادَّ للتنميــة األســرية فضيلــة الشــيخ الدكتور/عبــد الحكيــم الحميــد، احتفلــت تــوادُّ 

مســاء يــوم األربعــاء 1441/11/17هـــ الموافــق 2020/07/08م، بفريــق مشــروع ”مصبــاح 

ــارك  ــق مســتهدفات المشــروع خــالل شــهر رمضــان المب ــن مــن تحقي ــذي تمك “، وال ــوادَّ ت

الماضــي.

• اســتضاف برنامــج ”كلنــا مســؤول“ عبــر القنــاة الســعودية األولــى الرئيــس التنفيــذي 

لجمعيــة تــوادَّ للتنميــة األســرية فضيلــة الشــيخ/ نايــف بــن عبــد اللــه المريحيــل؛ للحديــث 

عــن برامــج الجمعيــة المختلفــة والمتزامنــة مــع جائحــة فايــروس كورونــا COVID-19 والبرامــج 

يــوم األربعــاء 1441/11/17هـــ  الجائحــة، وذلــك مســاء  المخصصــة لألطفــال خــالل هــذه 

2020/07/08م. الموافــق 

“ حــــــــــــل المستشـــار التربــــــــــــوي واألســـــــــــري  • ضمن مبــــــــادرة ”بيتنا عامر مع تـــــــوادَّ

األســتاذ/ هــادي بحــاري ضيًفــا علــى تــوادَّ عبــر تطبيــق ZOOM، وذلــك مســاء يــوم الخميــس 

م أمســية تثقيفيــة بعنــوان: (فيروســات  1441/11/18هــــ الموافــق 2020/07/09م، حيــث قــدَّ

الحيــاة الزوجيــة).
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•استضافت توادُّ للتنمية األسرية مساء يوم االثنين 1441/11/22هـ الموافق 2020/07/13م، 

عبر تطبيق ZOOM، األستاذة / أماني المفرج، في لقاء بعنوان: (مراس لتأهيل المتقاعدات)، 

.“ والذي يأتي ضمن مبادرة ”بيتنا عامر مع توادَّ

في بيتنا مراهق

“، والتي جاءت بعنوان: • نشرت توادُّ حلقتها الرابعة من برنامج ”بودكاست توادَّ

(في بيتنا كبير)، وذلك مساء يوم االثنين 1441/11/22هـ الموافق 2020/07/13م.

ــة فــي  ــوان: (إضــاءات قانوني ــاًء بعن “ لق ــوادَّ ــا عامــر مــع ت ــادرة ”بيتن ــوادُّ ضمــن مب • أقامــت ت

ــوم  ــك مســاء ي ــر الروضــان، وذل ــي قدمتهــا األســتاذة/ غدي ــا األحــوال الشــخصية)، والت قضاي

. ZOOM الثالثــاء 1441/11/23هـــ الموافــق 2020/07/14م، عبــر تطبيــق

Podcast

في بيتنا كبير
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• التقــى الرئيــس التنفيــذي لتــوادَّ للتنمية األســرية فضيلة الشــيخ/نايف بن عبــد الله المريحيل 

بالمديــر العــام لفــرع وزارة اإلســكان بمنطقــة الجــوف األســتاذ/ فهيــد الشــمري، وبمديــر إدارة 

اإلســكان التنمــوي بمنطقــة الجــوف األســتاذ/ ســلطان المحيســن، وذلــك مســاء يــوم الثالثــاء 

1441/11/23هـــ الموافــق 2020/07/14م، حيــث تــم بحــث ســبل التعــاون والشــراكة بيــن 

الطرفيــن حيــال تنفيــذ المشــاريع التنمويــة األســرية فــي المنطقــة.

ــا بعنــوان: (أســرار الســعادة  “ أقامــت تــوادُّ لقــاًء تثقيفيًّ •ضمــن مبــادرة ”بيتنــا عامــر مــع تــوادَّ

مــه األســتاذ/ محمــد الفــوزان، وذلــك مســاء يــوم األحــد 1441/11/24هـــ  الزوجيــة)، قدَّ

.ZOOM الموافــق 2020/07/15م، عبــر تطبيــق
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أرقام توادَّ في يوليو 2020م

عدد الجرافيكس التثقيفي
40

الجرافيكس  اإلعالمي
20

الفيديوهات اإلعالمية
1

عدد البرامج األسرية
7

عدد المستفيدين

1850

عدد الساعات البرامجية
27




