األجراءات التوعوية الداخلية
م

اسم الربنامج

لقاء رئيس مجلس األدارة بقسم الرجال

اإلخالص والتفاني في العمل
التخلق باألخالق الحسنة مع منسوبي الجمعية من موظفين ومستفيدين
دورالجمعية في تحقيق الحياة الكريمة للمستفيدين
 -حث الموظفين على التألق واإلبداع في العمل
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دورة نمضي نحو األنجاز

للمدربة :الجازي الراشد
مسرة التطوعي
عبر برنامج التلجرام  :لــ فريق
ّ
حضر الدورة ما يقارب  66متدربه
الهدف من الدورة:
( وضوح الرؤية نحو ثمرة االنجاز والسعي لتحديد األهداف اليومية
وأن االنجاز في أصغر تفاصيل يومنا ليس شي صعب)
تناولت الدورة عدة محاور منها:
 ما أهمية شعور االنجاز في حياتنا ؟ ماهي الطرق المساعدة في اإلنجاز معوقات االنجاز وحلولها -أصناف الناس في االنجاز
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نبذة تعريفية
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دورة حماية األبناء من العنف واأليذاء
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دورة أخالقيات العمل

للمدرب :خالد بن عبد الرحمن المحيميد
حضر الدورة ما يقارب  64متدرب/هـ
نظرا النتشار األساليب الغير سوية والخاطئة في تربية الطفل
تهدف الدورة لــ ً
إما لجهل الوالدين او لحرمان األبناء من جهة األب أو األم !
تناول البرنامج عدة محاور  ..منها
/1معنى العنف اإليذاء وأسبابه
/2مهارات الكشف المبكر عن تعرض األبناء للعنف أو اإليذاء
/3أنواع اإليذاء وأشكاله وصوره وسبل الحماية منه
/4الوسائل التي تعين على تعزيز سلوك توكيدي الذات في نفوس األبناء
/5دور الوالدين في سالمة واستقرار أبنائهم نفسيا ً وسلوكيا ً
/6التصرف اآلمن لمن يتعرض للعنف او اإليذاء
للمدربة :دالل بنت دخيل العصيمي
أقيمت عبر برنامج الزوم
حضر الدورة ما يقارب  45متدرب/هـ
الهدف من الدورة( تعزيز القيم األخالقية المتعلقة بين األفراد والمنظمة
وتأثيرها على األداء الوظيفي من منظور إسالمي والفكر المعاصر )
تناولت الدورة عدة محاور منها:
/1العالقة بين الفرد والمنظمة.
 /2القيم األخالقية من منظور إسالمي .
/3تصنيف القيم األخالقية:
 القيم األخالقية المتعلقة بالفرد والعمل.القيم األخالقية المتعلقة بالقيادات اإلدارية.
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لقاء رئيس مجلس األدارة بقسم النساء

اإلخالص والتفاني في العمل
التخلق باألخالق الحسنة مع منسوبي الجمعية من موظفين ومستفيدين
دورالجمعية في تحقيق الحياة الكريمة للمستفيدين
حث المنتسبات للتألق واإلبداع في العمل
تحقيق رؤوية المملكة 2030
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