
 

 
 م0202الخطة التشغيلة لجمعية قافلة الخير لعام 

الشريحة  التاريخ النشاط م
 المستهدفة

 الهدف العام

األمسيات  2
 االجتماعية

0202/22/2٠ 

 الرجال والنساء
مستفيد لكل  022

 أمسية

أمسيات اجتماعية متنوعة 
منتقاة بحسب حاجة المجتمع 
يتم فيها استضافة مختصين في 

 واجتماعيةعدة مجاالت أسرية 

0202/22/00 
0202/20/00 
0202/2٠/2٠ 
0202/2٠/20 
0202/2٠/2١ 
0202/2٠/2٠ 
0202/2٠/20 
0202/2٠/20 

 برامج التطوع 0

المتطوعين  0202/22/2١
 والمتطوعات

متطوع لكل  02
 برنامج

تنمية مهارات المتطوعين 
والمتطوعات وتعريفهم بأهداف 

وبرامج الجمعية والفرص 
 المتاحة للتطوع

0202/20/2٠ 
0202/20/0٠ 
0202/2٠/00 

 إدارة الحياة ٠

0202/20/2٠ 

 النساء
مستفيدة  022

 لكل برنامج

إكساب المرأة مهارة التعامل 
مع االنفعاالت والمشاعر 

اليومية لتكون أكثر قدرة على 
إدارتها والتقليل في آثارها 

 لى حياتهاالسلبية ع

0202/20/2٠ 

0202/20/02 

0202/20/0٠ 

٠ 
فلنبدأ من 

 جديد

متزوجات من أكثر  22/0202/2٠
 سنة20من 
مستفيدة  002

لقاءات تهدف إلى تجديد 
العالقة بين الزوجين وإحياء 
مشاعر المودة والمحبة بعد 

0202/2٠/20 
0202/2٠/2٠ 



 

 منتصف العمر لكل برنامج 2١/0202/2٠

 بين أختين 0
0202/2٠/02 

فتاة  02الفتيات
 لكل فترة

التعريف بمهارات كسب 
العالقات من خالل جلسات 

 حوارية والعاب تنافسية
0202/2٠/0٠ 
0202/2٠/2٠ 

٠ 
حفل تكريم 
 0202/2٠/2٠ المتطوعين

المتطوعين في 
 برامج الجمعية

 متطوع ٠22

تكريم المتطوعين في برامج 
 لجمعيةا

٠ 
نادي شباب 

 القافلة

 0202/2/2٠من 
 طالب التعليم العام 0202/٠/0١إلى 

 طالب 022

تعزيز القيم اإليجابية لدى 
الطالب وإكسابهم المهارات 
عن طريق برامج اجتماعية 

 وتثقيفية وترفيهية
 0202/٠/0١من 
 0202/20/١إلى 

٠ 
نادي سمة 

 للفتيات

 0202/2/2٠من 
 0202/٠/0١إلى 

 لبات التعليم العامطا
 طالبة 022

تنمية مهارات الفتاة الفكرية 
والعملية وتعزيز خبراتها 
الحياتية عن طريق برامج 
 تنموية وجلسات حوارية

وفقرات ترويحية في جو من 
 المنافسات الشيقة

 0202/٠/0١من 
 0202/20/١إلى 

 صناع األجيال ١

 0202/2/2٠من 
 0202/٠/0١إلى 

 المعلمين
 معلم 2222

رفع كفاءة المعملين في 
العالقات االجتماعية والتأثير 

اإليجابي، وفتح المجال 
لتبادل الخبرات، واالستفادة 

من طاقاتهم في األعمال 
 التطوعية

 0202/٠/0١من 
 0202/20/١إلى 



 

 نادي مصيف 22

 0202/٠/2٠من 
 0202/٠/0٠إلى 

خالل اإلجازة 
 الصيفية

 طالبات التعليم العام
 طالبة 2222

تعزيز القيم اإليجابية لدى 
الفتاة واكتساب مهارات 

حياتية عملية من خالل برامج 
تثقيفية ومسابقات ترويحية 
فتستغل الفتاة وقت إجازتها 

 بما يفيدها

 النادي الصيفي 22

 0202/٠/2٠من 
 0202/٠/0٠إلى 

خالل اإلجازة 
 الصيفية

 طالب التعليم العام
 طالب 022

طالب في إشغال أوقات ال
اإلجازة الصيفية بما يعود 
عليهم بالنفع والفائدة من 
خالل تقديم برامج توعوية 

 تنموية

 صناع األثر 20
المعلمين  0202/22/22

 والمعلمات
 مستفيد ٠222

تحفيز المعلمين والمعلمات 
للمساهمة في تقديم التجارب 

الوعية ذات األثر التربوي 
 0202/22/20 الفاعل

 أزري اشدد به 2٠

0202/2١/20 
 المربين والمربيات

مستفيد لكل  022
 فترة

تثقيف المربين والمربيات 
بأهمية تعزيز الحب والوّد بين 
األبناء وما الخطوات المثلى 

في تنمية أسس االحترام 
والترابط بينهم  وتوعيتهم بطرق 

 إدارة الخالفات

0202/2١/2٠ 

0202/2١/2٠ 

 الحوارات 2٠
شاب  222الشباب 0202/20/20

 لكل فترة

تهيئة بيئة مناسبة للحوار 
والنقاش الهادف والموجه 
لشريحة الشباب في أمور  0202/20/0٠ 



 

 تخصهم وتثير اهتمامهم 0202/20/2٠

األمسيات  20
 الشبابية

 الشباب 0202/20/20
شاب لكل  022

 فترة

تنفيذ برامج تخصصية تساهم 
في تلبية بعض احتياجات 

 0202/22/2١ باب االجتماعية والترفيهيةالش
 


