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ملخص األداء 
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ف  عدد الموظفني
٥

عقد مبا�ش 
٣

عقد غ�ي مبا�ش 
٢

امج  عدد ال�ب
والدورات

٢٨

عدد المبادرات و 
الحمالت

٨

عدد المستف�دين
٤١٨٤

ف  عدد المتطوعني
٥٦

ةالساعات التطوع�
٦٠٠

الق�مة الماد�ة
٩٥٠٠٠

عدد المستشار�ن
١٧

عدد االستشارات
٣٩٧

ساعات االستشارات
٦٢٧

عدد المستف�دين
٣٩٧

ف  إصالح ذات البني
١٢

اإلصالح األ�ي
٢

لم الشمل 
١٠
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ف  عدد الداعمني
٩

امج دعم ال�ب
٣

ي 
دعم عييف

٤

دعم عام
١

دعم أفراد
١

إجما�ي اإليرادات
ر�ال١١٧٨٠٢٠

إجما�ي الم�وفات
ر�ال٧٤٠٤٠٨

عدد األعضاء
٢٧

العض��ات الجد�دة
١

�شاير صالح الراج�ي 

ملخص األداء 



البرامج 
و

المبادرات
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المبادرات والحمالت

ي _من#حملة  ▰
كطفل_ح�ق

�ة والت• نم�ة وزارة الموارد الب�ش
االجتماع�ة 

ي •
أمس�ة خطوات وأفكار �ض

ت���ة األطفال
منشورات ع�ب وسائل •

التواصل االجتما�ي 

وطن_عطاء#حملة •
�ة • وزارة الموارد الب�ش

والتنم�ة االجتماع�ة
أمس�ة مهارات العمل •

التطو�ي 
منشورات ع�ب وسائل •

التواصل االجتما�ي 

كنف#مبادرة ▰
الهيئة المل��ة •
تفع�ل اليوم •

العال�ي لألرامل
لقاءات توع��ة  •
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اإلنماء 



Ŗ
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▰Ι ʼḀΰ#ЀḀ_ҫẄΰ_″ ẀСỳ

▰Ι ʼḀΰ#ľ ΐСх_ЀСѹ

اإلنماء 

المبادرات والحمالت



ŗ
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اإلنماء 

البرامج



ōŌ
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الوقایة 

البرامج



ōō
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البرامج
الوقایة 



ōŎ
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البرامج
الوقایة 



ōŏ

المنشورات
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المعالجة

االستشارات
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لم الشمل

اإلصالح اٍألري

هاتف�ة

حضور�ة

ون�ة ال��ت

زوج�ة

أ��ة

نفس�ة

اجتماع�ة

٣٦٢

٢٩

٦

١٠

٢

٢٣٨

٧٥

٦٠

١٣

١١

إصالح ذات البین

ت����ة



شركاء النجاح
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شكراً 
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