جمعية فتاة ثقيف النسائية الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية
مسجلة برقم ()74

البرامج الثقافية التوعوية لعام1440هـ

الرقم

اسم البرنامج

مقدمة البرنامج

مقر البرنامج

تاريخ البرنامج

الفئة المستهدفة

-1

برنامج تثقيفي صحي في
اإلسعافات األولية

األستاذة/هند السليماني

الصالة الداخلية

1440/7/11هـ

كافة شرائح المجتمع

-2

برنامج التوعية بسرطان
عنق الرحم

الدكتورة /نسرين
المرجوشي

الصالة الداخلية

1440/8/3هـ

كافة شرائح المجتمع

-3

البرنامج التثقيفي لمبادرة
األولوية لهم
( مكافحة اإلرهاب )

األستاذة /ثريا كاتب
األستاذة /ليلي وليد

الصالة الداخلية

1440/8/19هـ

كافة شرائح المجتمع

البرنامج التعريفي عن
الجمعية من نحن لتتعرفي
علينا

موظفة العالقات العامة
األستاذة /منيرة الحمياني

الصالة الداخلية

1440/11/7هـ

كافة شرائح المجتمع

البرنامج التثقيفي بشرتك
سر جمالك

الدكتورة /فيفي عباس

الصالة الداخلية

1440/11/14هـ

كافة شرائح المجتمع

-4

-5

العالقات العامة واإلعالم

المملكة العربية السعودية
جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف
تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
مسجلة برقم ()74

ي

انشطة العالقات العامة لعام 2019م
الرقم
1
2

3

اسم النشاط
زيارة الجمعية االطفال لمستشفى
الملك فيصل قسم النساء والوالدة
مشاركة الجمعية في اسبوع البيئة
والمقام في جوري مول برعاية
وزارة الزراعة والمياه
إقامة برنامج تثقيفي صحي في
االسعافات االولية بالشراكة مع
مستشفى الملك عبد العزيز
التخصصي

اليوم

التاريخ

االحد

27يناير 2019م

االثنين

 25مارس 2019م

االثنين

 25مارس 2019م

االثنين

 8ابريل 2019م
 11ابريل  2019م

4

إقامة برنامج توعوي بسرطان عنق
الرحم بالشراكة مع جامعة الطائف

5

إقامة برنامج توعوي باليوم العالمي
لكسري بالشراكة مع جامعة الطائف

الخميس

6

إقامة برنامج تثقيفي لمبادرة االولوية
لهم

االربعاء

 25ابريل 2019م

7

عمل إفطار صائم لدار الرعاية
االجتماعية

الخميس

16مايو  2019م

8

إقامة حفل المعايدة بمناسبة عيد
الفطر المبارك عيدنا غير بالشراكة
مع فريق ظل التطوعي

الخميس

9

مشاركة مؤسسة قلب الحدث
مهرجان الطائف بمدينة الملك فهد
الرياضية بركن تعريفي عن الجمعية

الخميس
االربعاء

 27يونيو 2019م
 3يوليو2019م

10

إقامة برنامج تثقيفي بشرتك سر
جمالك بالشراكة مع مجمع اطلس
الطبي

االربعاء

 20يوليو2019م

مقدم النشاط

د/منى المرجوشي

أ /ثريا كاتب

 23يونيو 2019م

د /فيفي عباس

11

إقامة دورة خدمة العمالء بالشراكة
مع مؤسسة االميرة العنود الخيرية

االثنين
الثالثاء

16 -15يوليو
2019م

12

عمل مبادرة ال باس طهور لمستشفى
االطفال

االربعاء

 4سبتمبر 2019م

13

تفعيل اليوم الوطني للملكة العربية
السعودية

الخميس

 26سبتمبر 2019م

15

مشاركة الجمعية في اليوم العالمي
للمسنين تحت رعاية معالي الطائف
االستاذ /سعد بن مقبل الميموني
بمنتزه الردف

الخميس
الجمعة

 4-3اكتوبر 2019م

16

اقامة ورشة عمل ( )1لمشروع ال
تقاعد بل بناء فكر ونماء

الثالثاء

 29اكتوبر 2019م

17

إقامة حفل المعايدة بمناسبة عيد
الفطر المبارك بالشراكة مع فريق ظل
التطوعي

االثنين

 22اكتوبر 2019م

18

اقامة دورة بناء الصورة الذهنية
وتسويق الذات

االثنين
الثالثاء

26-25
نوفمبر2019م

19

مشاركة الجمعية في اليوم العالمي
للتطوع برعاية معالي محافظ الطائف
االستاذ/سعد بن مقبل الميموني
بمنتزه الردف

االثنين

11ديسمبر 2019م

أ /ساميه الغامدي

أ /ثريا كاتب

د/علي العنزي

