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االستقرار

االستقرار

السعادة

السعادة

السعادة

األسرة هي اللبنة األولى في بناء المجتمع و أساس تقدمه و ازدهاره

االستقرار
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منظمــة أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية و التنميــة االجتماعيــة ، تســعى إلــى تنميــة األســرة بإتقــان مهنــي 
وأمانـــــــة أخاقيــة مــن خـــــــــال مجموعــة مــن البرامــج و المبـــادرات المســـــتـدامـــــة و النتائــج المؤثـــرة فــي االســتقـــــــرار

و اإلسعاد األســــــــري.

تواّد
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ة بمنطقة الجوف 2020 - 2024م نمية األسريَّ ة توادَّ للتَّ الخارطة االستراتيجية لجمعيَّ

ة متعلمة ومستدامة تسعى لتنمية األسرة الرسالة مة أهليَّ منظَّ
بإتقان مهني وأمانة أخاقية ونتائح مؤثرة في االستقرار 

واإلسعاد األسري
ة الرؤية صيَّ خصُّ نموي في منطقة الجوف والصدارة التَّ األنموذج التَّ

ة وديَّ ة السعُّ في المملكة العربيَّ

الفئات
المستهدفة

العمليات 
الداخلية

التمكين 
الداخلي

األســـــــــــــرة

تكوين وإرشاد األسر وإكسابها  
مزيًدا من االستقرار والسعادة

المساهمة في بناء جيل واٍع وقادٍر 
على تحقيق ذاته و تنمية مجتمعه 

ووطنه

اشئة و الشباب المنظمات و المختصونالنَّ

رفد المنظمات بالمعارف والقدرات 
المؤسسية الازمة والمختصين 

المؤهلين

أصحاب المصلحة

تحقيق التميز المؤسسي وأعظم 
النتائج واألثر في ضوء رؤية المملكة 

ة عوديَّ ة السُّ العربيَّ

خدمات وبرامج التنمية األسرية

تطوير برامج مبنية على احتياج المستفيدين	 
تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية 	 
إنشاء كيانات متخصصة وعقد شراكات مع 	 

الجهات ذات العاقة

إنشاء الكيانات المكملة لرسالة الجمعية 	 
عقد الشراكات التكاملية والتعاونية مع 	 

المنظمات في القطاعات الثاثة

خدمات وبرامج االستثمار 
االجتماعي

مركز الدراسات 
واالستشارات

تقديم الخدمات التأسيسية والتدريبية واالستشارية 	 
للمنظمات في القطاعات الثاثة 

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في منظمات 	 
القطاعات الثاثة وتأهيلها للتقدم لجوائز التميز 

المؤسسي

أصحاب المصلحة

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 	 
تحقيق التميز في خدمة المستفيدين 	 
ترسيخ السمعة المؤسسية الجذابة للجمعية	 

بناء وتطوير بيئة عمل محفزة وسعيدة ومتعلمة ومتبنية للجودة والتميز المؤسسي من خال منظومة قيمية داعمة لتحقيق االستراتيجية:

تأهيل وتمكين الكوادر 
اإلدارية والتخصصية 

واالستشارية من 
خال التدريب 

المتخصص وعلى 
رأس العمل

االبتكارالشفافيةاالحتساباألمانةالعدالة

بناء وتطوير قواعد 
البيانات والممكنات 

التقنية للتحول 
الرقمي في 

العمليات والخدمات

توفير مخصصات 
الموازنة من خال 
التمويل ومشاريع 
االستدامة المالية 
وترشيد النفقات

توفير ممكنات العمل 
التشاركي والعمل 

الجماعي وبناء 
وتفعيل فرق العمل 

عالية األداء

التطبيق الفعال 
لنظام إدارة الجودة 
الشاملة وعملية 

التحسين المستمر 
للعمليات الضامن 
للتميز المؤسسي

تأسيس وتأهيل 
وتطوير كيانات 

الجمعية الداعمة 
لتحقيق غياتها 

ورسالتها ورؤيتها 

توفير متطلبات 
االتصال المؤسسي 

وإدارة سمعة 
الجمعية على 
المستويين 
الواقعي 

واالفتراضي 

االستجابة الفعالة 
للمعارف الجديدة 

وتطويرها ونمذجتها 
وصواًل للمنظمة 

المتعلمة
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المخطط البصري
W W W . T A W A D . O R G . S A
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األهداف االستراتيجية
 المســاهمة فــي بنــاء جيــل واٍع وقــادٍر

مجتمعــه وتنميــة  ذاتــه  تحقيــق   علــى 

ووطنــه

 رفـــــد المنظمـــات بالمعـــارف

ة الازمة  والقدرات المؤسسيَّ

والمختصين المؤهليـن

 تحقيــق أعظــم النتائــج واألثــر فــي ضــوء

ة ــعوديَّ السُّ ــة  العربيَّ المملكــة   رؤيــة 

2030

 تعزيــــــــز االتصـــــــــال والسمعــــــــة

ة بكفــاءة وفعاليــة علـــى  المؤسسيَّ

المستويين الميداني واالفتراضي

 رفـــــد المنظمـــات بالمعـــارف
ة الازمة  والقدرات المؤسسيَّ

والمختصين المؤهليـن

سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الوزن النسبي %20

الوزن النسبي %10

الوزن النسبي %20

الوزن النسبي %5

الوزن النسبي %10

الوزن النسبي %5

2

3

4

5

6

7

 تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها

مزيًدا من االستقرار والسعادة

الوزن النسبي %30

1
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  عدد الكيانات التي سيتم تأسيسها وتطويرها لتحقيق االستقرار واإلسعاد األسري	 

ة 	  ة والمجتمعيَّ نمية األسريَّ  عدد اإلصدارات من معارف التَّ

ة مع منظمات القطاعات الثالثة	  عاونيَّ ة والتَّ كامليَّ راكات التَّ عدد عقود الشَّ

عدد المستفيدين من خدمات التنمية األسرية	 

ة للزواج	  ة البرامج التأهيليَّ  نسبة الوعي لدى المقبلين والمقبالت على الزواج بأهميَّ

 نسبة  مشاركة وتأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج	 

نسبة رضا الزوجين عن العالقة الزوجية	 

 نسبة حاالت العنف األسري	 

 عدد عقود الزواج في منطقة الجوف	 

 نسبة حاالت الطالق في منطقة الجوف	 

نسبة اندماج المطلقات واألرامل والمعنفات في الحياة المجتمعية	 

 نسبة حاالت النزاع األسري في المجتمع	 

ة	   نسبة الوعي بالحقوق األسريَّ

ة	  ة اللجوء لمراكز االستشارات األسريَّ  نسبة وعي المجتمع بأهميَّ

هات	  ربوي لدى اآلباء واألمَّ  نسبة الوعي التَّ

قاعد باستمرار العطاء المجتمعي	   نسبة الوعي لدى المتقاعدين والمقبلين على التَّ

ا	   عدد المكتفين ذاتيًّ

لين لسوق العمل	   عدد المستفيدين المؤهَّ

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي األول

1 داء
أل

ت ا
شرا

مؤ
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باب	  اشئة والشَّ ة لدى النَّ ة األسريَّ نسبة المسؤوليَّ

الة مع الجهات ذات العالقة  بمجال االستثمار االجتماعي	  وعية الفعَّ راكات النَّ عدد الشَّ

باب في برامج االستثمار االجتماعي	  اشئة والشَّ عدد المشاركين من النَّ

ا	  ا وسلوكيًّ باب فكريًّ اشئة والشَّ اتي لدى النَّ نسبة الوعي الذَّ

ا	  ا وتربويًّ ا وقياديًّ باب فكريًّ اشئة والشَّ عدد الكيانات المتخصصة التي سيتم إنشاؤها لتنمية النَّ

اشئة	  ة لدى النَّ ة واالبتكاريَّ نسبة تنمية القدرات اإلبداعيَّ

باب	  اشئة والشَّ ة لدى النَّ ة والقياديَّ نسبة تنمية المهارات الحياتيَّ

عدد الشباب المكتسبين لمهارات اختيار التخصص المستقبلي الذي يتناسب وميولهم وقدراتهم	 

عدد ما سيتم إنشاؤه من الكيانات المتخصصة المكملة لرسالة الجمعية	 

ة للمنظمات والمجتمع المحلي	  ة واالستشاريَّ دريبيَّ ة والتَّ أسيسيَّ نسبة تقديم الخدمات التَّ

الثة باحتياجاتها من الكفاءات المتخصصة	  مات القطاعات الثَّ رة لرفد منظَّ ة المطوَّ بكات المهنيَّ  عدد الشَّ

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الثاني

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الثالث

2

3

داء
أل

ت ا
شرا

مؤ
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املة  	  حسين المستمر على نظام إدارة الجودة الشَّ طبيق والتَّ نسبة البناء والتَّ

نظيمي	  نسبة استكمال إشغار وتسكين الهيكل التَّ

ميز المؤسسي التي سيتم الحصول عليها	  عدد جوائز التَّ

ميز في خدمة المستفيدين والمجتمع	  نسبة تحقيق التَّ

دريب المتخصص وعلى رأس العمل	  ة من خالل التَّ ة واالستشاريَّ خصصيَّ ة والتَّ نسبة تأهيل وتمكين الكوادر اإلداريَّ

نسبة االحتفاظ بالكوادر الموهوبة	 

ة على احتياجات المستفيدين	  نسبة تطوير البرامج المبنيَّ

سي	  العدد المطور من قواعد البيانات والممكنات التقنية للتحول الرقمي المؤسَّ

العدد المطور من فرق العمل عالية األداء	 

نسبة تحقيق إدارة المعرفة وصواًل للمنظمة المتعلمة	 

ة المنمذجة	  عدد المعارف المؤسسيَّ

نسبة بناء وتطوير بيئة عمل محفزة وسعيدة	 

ة	   عدد المتطوعين المستقطبين والمدمجين في أعمال الجمعيَّ

نسبة رضا المتطوعين	 

 نسبة استكمال و تطوير البنية التحتية للجمعية 	 

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الرابع

4 داء
أل

ت ا
شرا

مؤ
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ة 2030 المرتبطة 	  عوديَّ ة السُّ ة الواردة في رؤية المملكة العربيَّ عدد مساهمات تحقيق المستهدفات المجتمعيَّ

ة ة الجمعيَّ بإستراتيجيَّ

ة  	  نمية األسريَّ شريعات ذات العالقة بالتَّ عدد مساهمات تطوير التَّ

 نسبة رضا أصحاب المصلحة	 

 نسبة رضا المستفيدين	 

عدد أنظمة قياس أثر الخدمات المبنية والمطبقة	 

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي الخامس

مؤشرات الهدف اإلستراتيجي السادس

5

6
نسبة استكمال تطوير و تفعيل الموقع اإللكتروني للجمعية	 

عدد اإلصدارات المعززة لسمعة الجمعية	 

ة	  نسبة استدامة صناعة المحتوى اإلعالمي النوعي للجمعيَّ

ة	  الة في المناسبات والفعاليات المعززة لسمعة الجمعيَّ عدد المشاركات الفعَّ

ة	  ة في برامج ومشاريع الجمعيَّ عدد المشاركات المجتمعيَّ

ة	   عدد زائري الموقع اإللكتروني للجمعيَّ

واصل االجتماعي	  ة في منصات التَّ عدد متابعي حسابات الجمعيَّ

الثة	  الة مع منظمات القطاعات الثَّ راكات الفعَّ  عدد الشَّ

داء
أل

ت ا
شرا

مؤ
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مؤشرات الهدف اإلستراتيجي السابع

7
ة المستحدثة والمطورة	  مويليَّ عدد القنوات التَّ

عدد الشراكات التمويلية  و الرعايات المتخصصة	 

الة	  ة الفعَّ   عدد المشاريع االستثماريَّ

نسبة إنجاز المشروع الوقفي التابع للجمعية	 

ة	  داء نسبة تحقيق الكفاءة في ترشيد نفقات الجمعيَّ
أل

ت ا
شرا

مؤ
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شرائح المستفيدين 

المقبلــــون

على الزواج  

األســــر الناشئة 

األســـــــــر 

المستقرة 

األسر غير 

المستقرة 

األســـــــــر 

المنفصلة

العازفون عن 

الــــــــــــــــزواج

المتبرعون

الشركاءالناشئـــة والشبــاب 

الموظفـــــــون

و المتطوعون
األرامل و المعنفات 

تنميــــــة مهــــارات 

الناشئة و الشباب 

التوعية والتثقيف

اإلصاح األسري

الرعاية الوالدية

) شمل ( 

اللقاءات

و المحاضرات 

الشــــــــــــــراكـات

و خدمة الشركاء

برامج التدريب 

والتأهيل

االستشارات الملتقيات

األسريــــــــة 

ورش العمــــــــــل

و حلقات النقاش

أهـــــم الخدمـــــات 



الخطة التشغيلية 122021

إيجــاد منظومــة متكاملــة للحمايــة 
األســرية

رفع كفــــاءة الخدمــــــات و البرامج 
المقدمـة من خـــــــــال المراكــــــز 

و الــــــــــدور و المؤسســـــــــــات

رفـــــــع المستـــوى المهــــــــــاري 
للسعودييـــــن بمـــا يتاءم مـــع 

احتياجات سوق العمل 

تحويل شريحة مستفيــدي وزارة 

الموارد البشرية مـــن متلقيــــــن 

للمساعدة إلى منتجين ) تمكين(

تمكيــــن العمــــــــل التطوعــــــي

رفـع مستوى جـــــــودة الخدمــــات 
المقدمة

توفيــــــــر فـرص عمـــــل الئقــــــــة 
للمواطنيـن .

استراتيجيــــة وزارة المـــــــوارد 
البشرية و التنمية االجتماعية

تكويــن وإرشــاد وتمكيــن األســر 
إلكســابها مزيــًدا مــن االســتقرار 

والســعادة

االرتقاء بالرعاية الصحية
الصــــحة الجيـــــــدة و الرفــــاه
القضـــــــــاء على الفقـــــــــــــــر

واٍع  جيــل  بنــاء  فــي  المســاهمة 
وقــادٍر علــى تحقيــق ذاتــه وتنميــة 

مجتمعــه ووطنــه 

المعيشــة  مســتويات  تحســين 
لســامة وا

التعليم الجيد

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

رفــــــد المنظمــــات بالمعــــــــارف 
والقـدرات المؤسسيــة الازمــــة 

والمختصين المؤهليـن 

تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير 
القطاع غير الربحي

الســـــــام و العــــــدل

و المؤسسات القوية

تائج واألثر في  تحقيق أعظم النَّ
ة  ضوء رؤية المملكة العربيَّ

ة 2030  عوديَّ السُّ

العمل الائق و نمو االقتصاد

تعزيــــــــز االتصـــال و السمعــــة 
المؤسسيـة بكفــــاءة و فعاليـــة 
علـــى المستوييـــــن الميدانــي

و االفتراضي

تمكين فئات المجتمع من دخول 

ســـــوق العمـــل ورفــــع جاذبيتــه

تعزيــــــــز االتصـــال و السمعــــة 
المؤسسيـة بكفــــاءة و فعاليـــة 
علـــى المستوييـــــن الميدانــي

و االفتراضي
ضمان استدامة الموارد الحيويـة

سي  ميز المؤسَّ تحقيق التَّ
تحقيق التميز في األداء الحكومي

أهداف التنمية المستدامةبرنامج التحول الوطنيأهــــــــداف تـــــــــوادَّ

توافق أهدافنا مع التوجه الوطني و الدولي

التخطيــط  علــى  األســر  تشــجيع 
ــة لمســتقبلهم و مســتقبل  بعناي

أبنائهــم

تقليل نسبة البطالة
دعم الثقافة و الترفيه

تمكين المنظمات غير الربحية
من تحقيق أثر أعمق

تعزيـــــــز القيــــم اإلساميـــــــة

تعزيــــــــز الهويـــــــة الوطنـــيــــة

تشجيع العمل التطوعي

تطوير رأس المال البشري بما 
يتـــواءم مع احتياجات ســـــوق 

العمل

رؤيـــــــــــة 2030
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موجهات العمل

مواكبة رؤية 

المملكة 2030

مواكبة برنامج 

التحول الوطني

االستناد إلى 

االستراتيجية 

2020 ـــ 2024

التميــــز 

المؤسسي

أتمتة العمليات 

و اإلجراءات
إدارة المعرفةتفعيل الكيانات

بيئة عمل

محفزة

اإلسهام في 

بناء التشريعات 

األسرية

أدوات التمكين 

المقاييــــس 

العلميــــــــة
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منهجية بناء 
الخطة 2021

تدريب فريق العمل 
علــــــى منهجيـــــــــــة 
اإلطار المنطقــــــي

تشكيــــــــل فريـــق 
التخطيط و وضع 

خطة العمل

مراجعة مؤشــــرات 
األداء االستراتيجية

مراجعــــــــــــــــــــــــــة 
مستهدفات عام 
2021 بالخطــــــــة 
االستراتيجيــــــــــة

تحديد األهداف 
التشغيلية لعام 

2021

تدريب الفريـــــق 
على نموذج بناء 
المبـــــــــــــــادرات 

ورش عمل بنــــــــــاء 
المبادرات / البرامج

ورش عمل بناء 
الخطـــــــــــــــــــــــة

التصميـــــــــــــــــــــــــــم
و المراجعة النهائية

اعتماد الخطة
و الموازنــــــــة

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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التنمية األسرية 	 

االستثمار االجتماعي	 

التميز المؤسسي	 

االستدامة 	 

المحافظ

4

التمكين	 

الوقائي - العاجي - النمائي	 

الشراكات	 

الجودة الشاملة	 

استثمار الموارد	 

بيئة محفزة	 

تحسين الصورة الذهنية	 

اقتصاد المعرفة	 

االستدامة المالية	 

الممكنـــــــات 

9

) 26 (  قضية	 

) 7 (  أهداف استراتيجية	 

) 57 (  هدف تشغيلي	 

القضايا و األهداف

90

) 9  ( برامج تنمية أسرية	 

) 2 ( برنامج استثمار اجتماعي	 

برنامج موارد بشرية	 

برنامج سمعة مؤسسية	 

برنامج تميز مؤسسي	 

 البــــــــــــــــرامج

14

) 25 ( مؤشر رئيس	 

) 35 ( مؤشر فرعي لقياس 	 

الفاعلية

) 110 ( مؤشر تفصيلي 	 

لقياس الكفاءة

مؤشـــــــرات األداء

170

محتوى الخطة 2021 م
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تأسيس و تأهيل مركز قرة لالستشارات األسرية 

إصدار اثنين من المعارف في التنمية األسرية و المجتمعية 

عقد 4 شراكات تكامل و تعاون فعالة مع منظمات القطاعات الثالثة 

زيادة عدد المستفيدين من خدمات التنمية األسرية بالجمعية ليصل إلى 2000 مستفيد 

زيادة نسبة مشاركة المقبلين و المقبالت على الزواج في البرامج التأهيلية للزواج بواقع 08 %

زيادة نسبة تأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج تأهيال كامال بواقع 01 %

اإلسهام في خفض حاالت العنف األسري لتصل إلى نسبة 55 %

 اإلسهام في زيادة عدد عقود الزواج في منطقة الجوف لتصل إلى 2700 عقد

اإلسهام في خفض نسبة حاالت الطالق في منطقة الجوف لتصل إلى 26 %

اإلسهام في تأهيل 236 من المطلقات واألرامل والمعنفات لالندماج في الحياة المجتمعية

اإلسهام في خفض حاالت العنف األسري بالمجتمع لتصل إلى 40 %

ة لدى 330 من أفراد المجتمع اإلسهام في زيادة  نسبة الوعي  بالحقوق األسريَّ

ة ة اللجوء لمراكز االستشارات األسريَّ اإلسهام في زيادة نسبة وعي المجتمع بأهميَّ

هات ربوي لدى اآلباء واألمَّ اإلسهام في زيادة نسبة الوعي التَّ

اإلسهام في تحقيق االكتفاء الذاتي ل 5 أسر ، و 10 شباب و فتيات 

تأهيل 75 مستفيد و مستفيدة لسوق العمل

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي األول

1

ية
غيل

ش
الت

ف 
دا

أله
ا
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الة مع الجهات ذات العالقة  بمجال االستثمار االجتماعي وعية فعَّ عقد ثالث شراكات نَّ

استهداف 100 شاب و فتاة للمشاركة  في برامج االستثمار االجتماعي

ا ا وتربويًّ ا وقياديًّ باب فكريًّ اشئة والشَّ إنشاء عدد 3 كيانات متخصصة لتنمية النَّ

اشئة ة لدى النَّ ة و االبتكاريَّ اإلسهام في زيادة نسبة تنمية القدرات اإلبداعيَّ

باب اشئة والشَّ ة لدى النَّ ة والقياديَّ اإلسهام في زيادة نسبة تنمية المهارات الحياتيَّ

اإلسهام في زيادة عدد الشباب المكتسبين لمهارات اختيار التخصص المستقبلي الذي يتناسب 

وميولهم وقدراتهم من طالب الصف الثالث المتوسط ليصل إلى 1500 طالب و طالبة

إنشاء مركز متخصص لتعزيز االستدامة المالية و القدرات المؤسسية

ة مستجيبة لطلب المنظمات والمجتمع المحلي ة واستشاريَّ دريبيَّ ة و تَّ أسيسيَّ تقديم خدمات تَّ

الثة باحتياجاتها من الكفاءات المتخصصة مات القطاعات الثَّ رة لرفد منظَّ ة مطوَّ تطوير شبكة مهنيَّ

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الثاني

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الثالث

3

2

ية
غيل

ش
الت

ف 
دا

أله
ا
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املة بنسبة 100 %  تطبيق نظام إدارة الجودة الشَّ

نظيمي و تسكينه بنسبة كافية لتحقيق أهداف تواد بناء الهيكل التَّ

الحصول على إحدى جوائز التميز المؤسسي المحلية

ميز في خدمة المستفيدين والمجتمع من خالل الجودة المدركة لتصل إلى 65 % زيادة نسبة تحقيق التَّ

دريب المتخصص  ة من خالل التَّ ة واالستشاريَّ خصصيَّ ة والتَّ زيادة نسبة تأهيل وتمكين الكوادر اإلداريَّ

وعلى رأس العمل لتصل إلى 55 %

زيادة نسبة احتفاظ الجمعية بالكوادر الموهوبة لتصل إلى 60 %

ة على احتياجات المستفيدين لتصل إلى 80 % زيادة نسبة تطوير البرامج المبنيَّ

تحديث قواعد البيانات لكل من المستفيدين و المانحين و المتطوعين

بناء فريق االستراتيجية و تفعيل فرق العمل المبنية ) مجلس الجودة و التميز المؤسسي ، و مجلس 

الرئاسة التنفيذية ، و فريق التحسين المستمر ، و فريق التقييم و القياس ( 

تحقيق إدارة المعرفة بنسبة 30 %

نمذجة اثنين من المعارف المؤسسية

صناعة بيئة عمل محفزة وسعيدة بنسبة 80 %

ة استقطاب عدد كاف من المتطوعين و المتطوعات و دمجهم في أعمال الجمعيَّ

استكمال و تطوير البنية التحتية للجمعية بنسبة 70 %

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الرابع

4
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غيل
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ة ة الجمعيَّ ة الواردة في رؤية 2030 المرتبطة بإستراتيجيَّ تحقيق 8 مساهمات من المستهدفات المجتمعيَّ

ة   نمية األسريَّ تقديم عدد 2 مشاريع خاصة بسن تشريعات متعلقة بالتَّ

زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة لتصل إلى 80 %

زيادة  نسبة رضا المستفيدين لتصل إلى 90 %

بناء نظام قياس األثر في مجال تنمية و تمكين األسرة

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي الخامس

األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي السادس

تحسين عمليات  الموقع اإللكتروني للجمعية بنسبة 100 %

إنجاز اإلصدارات السنوية الخاصة بالجمعية ) الملف التعريفي ، و التقرير السنوي ، و القوائم المالية (

ة بنسبة 12 % من إجمالي المحتوى اإلعالمي صناعة محتوى إعالمي نوعي مستدام  للجمعيَّ

تنفيذ عشرين مبادرة سمعة مؤسسية

ة بواقع 14 مشاركة ة في برامج ومشاريع الجمعيَّ زيادة عدد المشاركات المجتمعيَّ

ة ليصل إلى 12000 زائر زيادة عدد زائري الموقع اإللكتروني للجمعيَّ

واصل االجتماعي ليصل إلى 20000 متابع ة في منصات التَّ زيادة عدد متابعي حسابات الجمعيَّ

الثة لتعزيز عمل إدارة السمعة المؤسسية الة مع منظمات القطاعات الثَّ راكات فعَّ بناء سبع شَّ

5

6
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األهداف التشغيلية المرتبطة بالهدف االستراتيجي السابع

مويلّية جديدة و تطوير القنوات التمويلية الموجودة استحداث قناة تَّ

جلب 10 شراكات تمويلية و رعايات متخصصة

ة  إنشاء و تشغيل عدد 2  مشاريع استثماريَّ

إنجاز 20 %  من  المشروع الوقفي التابع للجمعية

ة خفض نسبة هدر نفقات الجمعيَّ
7 ية
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برامج

شهر يناير
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تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
تعزيز جودة العالقات الزوجية بين الزوجين و الروابط األسـرية بين  اآلباء و األبناء  في بيئة أسرية تنعم باالستقرار و السعادة و جودة الحياة .

المبادرة

جودة الحياة 
األسرية 

عن بعد 230يومأسرار السعادة	 

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج
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سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
ة، وتطويرها وتنميتها، واالحتفاظ بها. استقطاب الكفاءات، واكتشاف الكفاءات المتوفرة في الجمعيَّ

المبادرة

كفاءات 

ورشة عمل : تقييم األداء اإلسترتيجي 	 
لعام 2020 م

المشاركة في جائزة األميرة صيتة 	 
للتميز في العمل االجتماعي

يوم

3 أسابيع

18

-

حضورًيا

-

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج
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تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 
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نماذج من إعالنات البرامج

ةيرسألا ةيمنتلل  داوت 
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نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي
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نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد
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برامج

شهر فبراير 
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تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
تعزيز جودة العالقات الزوجية بين الزوجين و الروابط األسـرية بين  اآلباء و األبناء  في بيئة أسرية تنعم باالستقرار و السعادة و 

جودة الحياة .

المبادرة

جودة الحياة 
األسرية 

الحوار بين الزوجين	 

التوازن المالي	 

استشارات أسرية	 

يوم

يوم

يوم

400

76

36

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج
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الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

22يومانتأهيل المقبلين على الزواج	 حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

خاص بالرجال

الهدف التشغيلي : 
تطوير األمهات ذاتيا وتربويا من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية و التدريبية .

المبادرة

أمومة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

 	)TOT( خاص بمدربات 4 أيامتدريب مدربات أمومة
أمومة

22



تقرير اإلنجاز31

سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
ة، وتطويرها وتنميتها، واالحتفاظ بها. استقطاب الكفاءات، واكتشاف الكفاءات المتوفرة في الجمعيَّ

المبادرة

كفاءات

لقاءات تثقيفية لإلدارات	 
       مؤشرات األداء و إجراءات  

       العمل

ورشة عمل : تقييم و 	 
تطوير استراتيجية تواد

مجلس اإلدارة الفعال	 

تطبيقات برنامج الزووم 	 
في العمل

3 أيام

حضورًيا3 أيام

حضورًيا

حضورًيا

يوم

يوم

10

14

06

30

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز32

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز33

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز34

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز35

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز36

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز37

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز38

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز39

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز40

برامج

شهر مارس 



تقرير اإلنجاز41

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

350 أيامتأهيل المقبلين على الزواج	 حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

خاص بالنساء



تقرير اإلنجاز42

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

فضل

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

51يومالطرف اآلخر	 

43يوممودة و رحمة	 

حقوق المرأة في قانون 	 
األحوال الشخصية

37يوم

18يومكيان	 

-يومركائز االستقرار في الحياة الزوجية	 

27يومالعقد المتين	 

تم التأجيل



تقرير اإلنجاز43

الهدف التشغيلي : 
تطوير األمهات ذاتيا وتربويا من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية و التدريبية .

المبادرة

أمومة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

تطوير مهارات التدريب الحديثة 	 
خاص بمدربات أمومة4 أياملمدربات أمومة 22

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي



تقرير اإلنجاز44

سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
ة، وتطويرها وتنميتها، واالحتفاظ بها. استقطاب الكفاءات، واكتشاف الكفاءات المتوفرة في الجمعيَّ

المبادرة

كفاءات

مقدمة في إدارة الجودة 	 
الشاملة

التفكير الرشيق )إستراتيجية 	 
للتميز في العمليات 

المؤسسية(

عن ُبعديومان

عن ُبعد يوم

18

20

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز45

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز46

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز47

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز48

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز49

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز50

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز51

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز52

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز53

برامج

شهر إبريل



تقرير اإلنجاز54

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في زيادة تعريف المستفيدين بالحقوق األسرية ودورها في تحقيق الوصول إلى أسرة مستقرة واعية بحقوقها

المبادرة

لي حقوق

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

83يوماستشارات قانونية	 

20يومحقوق وواجبات	 



تقرير اإلنجاز55

الهدف التشغيلي : 
تعزيز جودة العالقات الزوجية بين الزوجين و الروابط األسـرية بين  اآلباء و األبناء  في بيئة أسرية تنعم باالستقرار و السعادة و جودة الحياة .

المبادرة

جودة الحياة 
األسرية 

ابدأ التغيير	 

شخصيات  صنعت التغيير	 

يومان

يوم

75

195

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

133يومانكيف نرتقي بأنفسنا	 حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز56

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز57

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز58

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز59

نماذج من متطفات البرامج



تقرير اإلنجاز60

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز61

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز62

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز63

برامج

شهر مايو



تقرير اإلنجاز64

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

345 أيام تأهيل المقبات على الزواج	 حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

خاص بالنساء



تقرير اإلنجاز65

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة 
المجتمعية

المحتوى اإلعامي	 
      التثقيفي المستدام

ورشة عمل : مطبخ السعادة

مستمر

يوم

رواد قنوات تواد 
اإلعامية

14

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز66

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز67

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز68



تقرير اإلنجاز69

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز70

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز71

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز72

برامج

شهر يونيو



تقرير اإلنجاز73

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية

المبادرة

حياة هانئة

تأهيل المقبات على الزواج	 

إدارة ميزانية األسرة	 

ثاثة أيام

يوم

45

86

خاص بالنساء

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي



تقرير اإلنجاز74

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في زيادة التكيف النفسي واالجتماعي و تنمية قدرات المستهدفات بما يحفظ لهن قيمتهن ومكانتهن في 

المجتمع

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في تحقيق األمان األسري للمستهدفين ومعالجة اآلثار السلبية للعنف األسري بالطرق العلمية

المبادرة

المبادرة

من أجلهم

مأمن

أهدافي كيف أحققها ؟	 

ورشة: العنف األسري	 
        وطرق الوقاية منه

حماية الطفل من اإليذاء	 
        بين الشريعة و القانون

كوني استثنائية	 

يوم

يوم

يوم

يوم

08

لألرامل 
و المطلقات

دعوة خاصة
) حضورّيا(

خاص باألرامل

البرامج

البرامج

مدة التنفيذ

مدة التنفيذ

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

مالحظات

مالحظات

81

56

138



تقرير اإلنجاز75

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في زيادة تعريف المستفيدين بالحقوق األسرية ودورها في تحقيق الوصول إلى أسرة مستقرة واعية 

بحقوقها

المبادرة

لي حقوق
السبل الوقائية للتعامات	 

120يوم       المالية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تمكين مجموعة من الشباب و الفتيات و تأهيلهم لسوق العمل ، و تمكين بعض األسر اقتصاديا لتحقيق االكتفاء الذاتي 

واالستقرار األسري 

المبادرة

ملتقى أعمال

البقاء على قيد اإلبداع	 

صناعة الثراء	 

يومان

يوم

257

79

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز76

الهدف التشغيلي : 
تنمية مهارات الوالدين ومعارفهم وخبراتهم في فنون التعامل مع األوالد وأساليب التنشئة 

المبادرة

382يومالتربية بالقدوة  ال بالقوة	 التربية الوالدية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز مكانة كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم , وتعزيز دورهم اإليجابي في المجتمع 

المبادرة

217يومحّدد مسارك	 إجالل

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز77

الهدف التشغيلي : 
تنمية الناشئة و الشباب من الجنسين في العديد من المجاالت من خالل مجموعة من األنشطة الميدانية و اإللكترونية 

المساهمة في بناء جيل واٍع وقادٍر على تحقيق ذاته وتنمية مجتمعه ووطنه

الهدف االستراتيجي

المبادرة

217يومحّدد مسارك	 نادي تواد

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز78

سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
ة، وتطويرها وتنميتها، واالحتفاظ بها. استقطاب الكفاءات، واكتشاف الكفاءات المتوفرة في الجمعيَّ

المبادرة

كفاءات

قياس األداء 	 

معارف و مهارات في	 
       تنمية الموارد المالية

يوم

يوم

حضورًيا15

20

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز79

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز80

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز81

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز82

نماذج من مقتطفات البرامج



تقرير اإلنجاز83

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز84

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز85

برامج

شهر يوليو



تقرير اإلنجاز86

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

42يومانتأهيل المقبلين على الزواج	 حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

خاص بالرجال



تقرير اإلنجاز87

الهدف التشغيلي : 
تمكين مجموعة من الشباب و الفتيات و تأهيلهم لسوق العمل ، و تمكين بعض األسر اقتصاديا لتحقيق االكتفاء الذاتي واالستقرار األسري

المبادرة

ملتقى أعمال

مفهوم ريادة األعمال ؟	 

خطوات تسويق المشاريع الريادية	 

أسرار نجاح مشروعك	 

يوم

يوم

يومان

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

62

500

71



تقرير اإلنجاز88

الهدف التشغيلي : 
تطوير األمهات ذاتيا وتربويا من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية و التدريبية .

المبادرة

أمومة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

3 أيامبناء شخصية األم 	 
بالتعاون 

مع جمعية قدوة 119

3 أيامشخصية األم	 
بالتعاون

مع جمعية البر الخيرية 104



تقرير اإلنجاز89

الهدف التشغيلي : 
تعزيز جودة العالقات الزوجية بين الزوجين و الروابط األسـرية بين  اآلباء و األبناء  في بيئة أسرية تنعم باالستقرار 

و السعادة و جودة الحياة .

المبادرة

جودة الحياة 
األسرية 

دعـــــم وتمكيـــن المرأة 	 
10يومان      ترشيح مدربات البرنامج

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

سي ميز المؤسَّ تحقيق التَّ

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
ة، وتطويرها وتنميتها، واالحتفاظ بها. استقطاب الكفاءات، واكتشاف الكفاءات المتوفرة في الجمعيَّ

المبادرة

كفاءات
لقاءات تثقيفية لإلدارات	 

       مؤشرات األداء و إجراءات  
       العمل

310 أيام

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

بالشراكة مع برنامج
األمان األسري



تقرير اإلنجاز90

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز91

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز92

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز93

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز94

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز95

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز96

برامج

شهر أغسطس



تقرير اإلنجاز97

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في تحقيق األمان األسري للمستهدفين ومعالجة اآلثار السلبية للعنف األسري بالطرق العلمية

 

المبادرة

361يومسيكولوجية العنف األسري	 مأمن

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تنمية مهارات الوالدين ومعارفهم وخبراتهم في فنون التعامل مع األوالد وأساليب التنشئة 

 
المبادرة

100يومالصداقات كيف تصنع 	 التربية الوالدية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز98

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

78يومالسنة األولى من الزواج	 

39يومانحياة هانئة للمقبلين عل الزواج	 



تقرير اإلنجاز99

الهدف التشغيلي : 
تطوير األمهات ذاتيا وتربويا من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية و التدريبية .

المبادرة

أمومة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

78ثاثة ايامبناء شخصية االم	 

280ثاثة ايامبناء شخصية االم	 

التعامل مع األطفال	 

التعامل مع األطفال	 

ثاثة ايام

ثاثة ايام

355

بدعم من مؤسسة 
السبيعي الخيرية.

بدعم من مؤسسة 
السبيعي الخيرية.

بدعم من مؤسسة 
السبيعي الخيرية.

بدعم من مركز
170 بيت الخبرة



تقرير اإلنجاز100

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز101

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز102

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز103

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز104

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز105

برامج

شهر سبتمبر



تقرير اإلنجاز106

تكوين وإرشاد وتمكين األسر إلكسابها مزيًدا من االستقرار والسعادة

الهدف االستراتيجي

الهدف التشغيلي : 
تطوير األمهات ذاتيا وتربويا من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية و التدريبية .

المبادرة

أمومة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

29ثاثة ايامبناء شخصية االم	 

157ثاثة ايامبناء شخصية االم	 

التعامل مع األطفال	 

التعامل مع األطفال	 

ثاثة ايام

ثاثة ايام

657

بدعم من مؤسسة 
السبيعي الخيرية.

بدعم من مؤسسة 
السبيعي الخيرية.

بدعم من مؤسسة 
السبيعي الخيرية.

بدعم من مركز
41 بيت الخبرة



تقرير اإلنجاز107

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في زيادة تعريف المستفيدين بالحقوق األسرية ودورها في تحقيق الوصول إلى أسرة مستقرة واعية بحقوقها

المبادرة

لي حقوق

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

709يوماناألحوال الشخصية	 

100يومأحكام التنفيذ	 

100يومالتعامات التجارية	 



تقرير اإلنجاز108

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

78يومالسنة األولى من الزواج	 

39يومانحياة هانئة للمقبلين عل الزواج	 

الهدف التشغيلي : 
تنمية مهارات الوالدين ومعارفهم وخبراتهم في فنون التعامل مع األوالد وأساليب التنشئة 

 

المبادرة

التربية الوالدية
ولدي .. ماهو دوري 	 

57يوم        بناء شخصيته

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز109

الهدف التشغيلي : 
دعم وتأهيل المقبلين و المقبالت على الزواج لتكوين أسر ناجحة لديها وعي بالحقوق و الواجبات الزوجية 

المبادرة

فضل

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

194يوماناقتسام الرغيف ) 1 ( 	 

86يوماناقتسام الرغيف ) 2 ( 	 

الهدف التشغيلي : 
المساهمة في تحقيق األمان األسري للمستهدفين ومعالجة اآلثار السلبية للعنف األسري بالطرق العلمية

 
المبادرة

64يومشريــــــــك العمـــــــــر	 حياة هانئة

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج



تقرير اإلنجاز110

تعزيز االتصال و السمعة المؤسسية بكفاءة و فعالية على المستويين الميداني و االفتراضي

الهدف االستراتيجي

المبادرة

العالمة المجتمعية
المحتوى اإلعامي	 

مستمر      التثقيفي المستدام
رواد قنوات تواد 

اإلعامية

مالحظاتعدد المستفيدينمدة التنفيذالبرامج

الهدف التشغيلي : 
تعزيز السمعة المؤسسية لتواد من خالل إثراء المحتوى اإلعالمي لتنمية الثقافة األسرية لدى أفراد المجتمع 



تقرير اإلنجاز111

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز112

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز113

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز114

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز115

نماذج من إعالنات البرامج



تقرير اإلنجاز116

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز117

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز118

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز119

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز120

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز121

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي



تقرير اإلنجاز122

نماذج من المحتوى اإلعالمي التثقيفيي

يعتمد , رئيس مجلس اإلدارة
 

د. عبد الحكيم بن خالد الحميد



تقرير اإلنجاز123

مع وافر الشكر والعرفان..




