
 

 

 

 م2020لعام  ةألهداف االستراتيجيا

 .استقطاب الداعمين -1
 .استقطاب أعضاء جدد -2

  .المشاركة في الفعاليات -3
 .ة برامج الجمعيةأتمت -4

 تأسيس وحدة التطوع. -5

 تطوير فريق العمل. -6

 توفير المواصالت. -7
 

 النتائج:
 يسفر ذلك عن أي نتائج.جهة مانحة لطلب الدعم ولم  16تم التواصل مع  -1
اشتراكات في عضوية  3عضو منتسب  2عضو جديد مفصلة كالتالي: عضو عامل  14استقطاب  -2

 اشتراكات في عضوية نور. 8هالة 
لمشاركة في االمشاركة في اليوم العالمي للتطوع -التعريف بالجمعية والمشاركة في فعالية لجمعية كفى  -3

 يوم العالمي للطفل.ال

 التسجيل في-اعتماد منصة الزوم لتفعيل البرامج عن بعد وعقد االجتماعات الجمعية:أتمتة برامج  -4

من المركز السعودي  duniananoor.saاعتماد نطاق الجمعية -منح البرمجياتبرنامج تسكوب ل

 لمعلومات الشبكة. 
توظيف تم وودعم من مؤسسة الراجحي اإلنسانية بإشراف مركز إدامة التطوع  تأسيس وحدةتم  -5

اعتماد دليل السياسات واإلجراءات والنماذج والتسجيل في األستاذة أنفال القحطاني إلدارة الوحدة و

فرصة  65 منصة العمل التطوعي والتشغيل التجريبي للوحدة ثم التشغيل الكامل وتنج عن ذلك

 ساعة تطوعية. 2924متطوعة و 150تطوعية و
وتصميم المشارع واألرشفة  إدارة الوقت دورة تطويرية منها: 26تم اشراك فريق العمل في  -6

 اإللكترونية وإدارة االجتماعات عن طريق الزوم.
 تم التعاقد مع شركة نقل لتوفير مواصالت للمتطوعات. -7

 مجتمعية مفصلة كالتالي:  اتشراك (7 ) تم عقد -8

 عدد المستفيدين طريقة الشراكة اسم الجهه
 50 إقامة برنامج يوم القهوة الثانوية الستون

 25 إقامة برنامج حبور م48متوسطة ال

 46 لتقديم برنامج همم سمت منحهم المقر فريق إرفاد التطوعي

عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك  
 عبد العزيز 

تقديم محور جامعتي من قبل منسوبات وحدة 
الجامعي واصدار شهادات معتمدة من  اإلرشاد

 عمادة شؤون الطالب للمشتركات

74 

كتروني للجمعية عن لفتح موقع ابالتوصية  للتقنيةجمعية عون 
 طريق منصة تك

- 

 30 إقامة برنامج خميس أصفر مركز حي الصفا

 260 لقاء طفولتي عالمي أكاديمية تطوير الذات
 

 

 

 

 م2020تقرير األنشطة لعام 



 

 

 

 

 مفصلة كالتالي: مستفيدة (1,626)ورشة عمل وبلغ عدد المستفيدات  34برامج و12إقامة م ت -9
 

عدد  اسم البرنامج 
 المستفيدين

عدد  اسم البرنامج 
 المستفيدين

 21 كيف تصنعين سعادتك 12 45 بهيج 1

 85 مقياس الميول الدراسية والمهنية 13 25 حبور 2

إدارة الذات للوصول الى طريق  14 50 يوم القهوة 3
 النجاح

12 

 35 2 ورشة إدارة الذات 15 30 أنا قائدة  4

 33 انا أستطيع لقاء 16 45 أثر النور 5

 28 التهيئة على سوق العمل 17 30 شغف )الصيفي( 6

 100 ورشة لغة الجسد 18 26 صاحبة السمو 7

 60 قواعد تصميم الجرافيك 19 33 دفعة 8

 8 ورشة بالقيم نحيا 20 60 عروس 9

 50 ديناميكية التعامل مع األخطاء 21 74 عتاد 10

 30 صحتك بيدك 22 30 خميس اصفر 11

 38 التعامل مع الشخصيات الصعبة 23 25 نادي ابطال القراءة 12

عدد  ورش العمل 
 المستفيدين

 8 مهارات برنامج اإلكسل 24

 31 ورشة حرك عجلة حياتك 25 3 تصميم الفالتر بالجوال 1

 14 فن تغليف الهدايا 26 7 الصلصال الحراري 2

تصميم الُحلي والمجوهرات  فن 3
 اإلبداعي

 6 ورشة الخزانة الذكية 27 24

 فن الريزين 28 8 رسم الزهور باأللوان المائية 4
 

4 

 الفتاة الملكية 29 8 انشاء الباركود 5
 

17 

 صناعة طفل مبدع 30 6 ورشة تنسيق الزهور 6
 

9 

 فن صناعة الشكوالته 31 15 فن الديكوباج ثالثي االبعاد 7
 

29 

 وفق نموذج هيرمانفن فهم االخرين  32 8 البدء بحياة أفضل 8
 

14 

 54 لقاء حديث الخامس من ديسمبر 33 12 قواعد تصميم الجرافيك 9

 260 لقاء طفولتي عالمي  34 75 اساسيات تصميم االنفوجرافيك 10

  70 أساسيات الخياطة 11

 

 

 هذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد,,,,


