
 

 2020جدول البرامج واألنشطة لعام 

 

 تاريخه نوع النشاط النشاط اسم م

توعيه  –)مبادرة صحية   أطفالنا المتميزين  1
 باألسنان(

04/01/2020 

 06/01/2020 )ترفيهي( رحلة وندرالند   2

 18/01/2020 )تعريفي(  ركن تعريفي بالجامعة العربية المفتوحة  3

 01/02/2020 )توعيه لألمهات(  دورة فن التعامل مع الضغوط  4

 01/02/2020 )توعية وتنمية لألطفال(  فعالية يوم الطفل الخليجي  5

)توعية وتنمية األمهات   معا نبني فكر  6
 واألباء(

 م08/02/2020

 م08/02/2020 )توعيه وتنمية لألطفال( ورشة غرس قيم   7

)توعيه بالتعريف بالواقع  الجلسة الحوارية )من أنا(   8
 البديلة( لألسر

 م22/02/2020

 م22/02/2020 قيمي( –)توعوي  تقرير تفعيل اليوم العالمي للغة األم )العربية(  9

)تنمية وتبصير للبنات  دورة المواطنة الفعالة  10
 واألبناء (

 م03/2020/ 5 – 1

 3)توعيه لجميع فئاتنا  دورة حقوقك الذاتية   11
 بحقوقهم(

07/03/2020 

 07/03/2020 )ترفيهي|( فعالية بهجة  12

 م10/03/2020 )ترفيهي تنموي( رحلة لمدينة كيدزدوم )حياة مول(  13

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  الدفعة األولى من توزيع السالل الغذائية  14
 في ظل جائحة كورونا

 م17/03/2020

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  الدفعة الثانية من توزيع السالل الغذائية  15
 في ظل جائحة كورونا

 م28/04/2020

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  الدفعة الثالثة من توزيع السالل الغذائية  16
 في ظل جائحة كورونا

 5طيلة شهر 

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  مبادرة توزيع سلة الخضار والفاكهة  17
 في ظل جائحة كورونا

 5طيلة شهر 

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  مبادرة توزيع كراتين التمر  18
 جائحة كورونافي ظل 

 5طيلة شهر 

 5طيلة شهر  )تنافسي تنموي( مسابقة تاج النور لحفظ القران  19

 م15/05/2020  دورة فكر وانطلق )اون الين(  20

 م17/05/2020 )توعية وتثقيف( دورة لنحمي أبناءنا من التحرش الجنسي  21

األمان النفسي عند األطفال في فترة الحجر   22
 المنزلي

 م20/05/2020 تربوي(-وتثقيف)توعية 

 م22/05/2020 )اجتماعي( هدايا عيد الفطر   23



برنامج خطوة بخطوة الختيار التخصص   24
 المناسب

 

 م21/06/2020من  تنمية( -)توعية 
 م05/07/2020إلى 

 م12/07/2020 تنمية( -)توعية  دورة التخطيط للنجاح  25

 م19/07/2020 ) توعية مالية ( التخطيط المالي والميزانية   26

 م26/07/2020 تبصير( –)توعية  اإلنسان أعظم مشروع  27

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  البطاقات التمويلية   28
 في ظل جائحة كورونا

 م19/08/2020
 لمدة شهر

تدعيم دورنا كمجتمع مدني  توزيع شرائح بيانات  29
 في ظل جائحة كورونا

سبتمبر  –أوقست 
 م2020

 م05/09/2020 ) تنموي ( برنامج تل  30
 8كل سبت لمدة 

 أسابيع

-22-21 اجتماعي ( –) توعوي  الثراء العاطفي  31
 م09/2020/

 م22/09/2020 )اجتماعي( مسابقة تويتر )خاصة باليوم الوطني(  32

 م24/09/2020 ) قيمي( حفل اليوم الوطني بالجمعية  33

 م24/09/2020 ترفيهي( –)اجتماعي  فعالية باركيز  34

 م24/09/2020 ترفيهي( –)اجتماعي  مطعم كعكوناضة  35

 م27/09/2020 )قيمي( الخيال الصغير   36

 م2/09/2020-27 )تنمية( البوصلة المبتكرة لتصميم اإلبداع واالبتكار  37

 لمدة يومين

 م29/09/2020 )تربوي( 1الوالدية الناجحة    38

 م2020 /10/ 03 تنموي( –تحفيزي  -)تربوي برنامج مرن  39
 م11/2020/ 13

 5لمدة  كل سبت
 أسابيع

 م13/10/2020 )مهاري( كيف ابني عالقة ايجابية مع طفلي   40

 م17/10/2020 )توعوي( إضاءات في التعامل مع المشكالت  41

 22 - 17 )تنموي( إدارة المشاريع االحترافية  42

 م10/2020/

 م27/10/2020 تبصير( –)توعية  أسئلة تراود الوالدين  43

 م02/11/2020 )تحفيزي( األسرة األكثر تفاعال  44

كيف أتحدث مع أطفالي عن نشأتي في   45
 ظروف خاصة

 م10/11/2020 تبصير( –)توعية 

 17/11/2020 تبصير( –)توعية  كيف نزهو من جديد   46

 20/11/2020 تثقيف( –)توعوي  يوم الطفل العالمي  47

 28/11/2020 ترفيهي( –)تقني  PCSفعالية   48

الخيرية  مبادة مؤسسة المقيل لمسة دفء  49
 لكسوة الشتاء

30/11/2020 

 1/12/2020 )تنموي( 2000       تقدير الذات  50

 5/12/2020 اجتماعي ( -)قيمي (7000) كلنا بركه )اليوم العالمي للتطوع(  51



 5/12/2020 )مسؤولية اجتماعية( (7000) عطاء وطن   52
10/12/2020 

 6/12/2020 ) تنموي( (500)تعلم اللغة االنجليزية   53

 البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين  54
(16000) 

 10/12/2020 إبداعي( –)تنموي 

 دفايات( -كسوة شتاء )بطانيات  55
(7400) 

تدعيم دورنا كمجتمع مدني 
 في ظل جائحة كورونا

17/12/2020 

اللقاء التعريفي بمبادرة التأهيل والتدريب   56
  (3000) والتوظيف

 17/12/2020 )تأهيلي(

 الذبائحتوزيع   57
(15000) 

تدعيم دورنا كمجتمع مدني 
 في ظل جائحة كورونا

17/12/2020 

 19/12/2020 )قيمي( ( 5200)مبادرة اليوم العالمي للغة العربية   58

 23/12/2020 تبصير(  -)توعية   (1000)  2021استعداداتك للعام   59

 29/12/2020 تبصير( –)توعيه  (1000)  كيف نقضي األجازة مع أطفالنا  60

 


