
معفي
رسوم 

مخفضة
معفيبرسوم

رسوم 

مخفضة
برسوم

لقاء شرح المحتوى العلمي حقيبة التعامل مع 

االطفال
31-----31

لقاء شرح المحتوى العلمي حقيبة التعامل مع 

المراهق
31-----31

لقاء شرح المحتوى العلمي حقيبة تأهيل األوالد 

للزواج
30-----30

1001008أسس كتابة القصة

15015055لحياة آمنه

20020015في حضن ماما

25025026كبسولة

152مجانامجانافن تبسيط الحياة

2020113طوارئ نفسية

215015064لحياة آمنة

20020015في حضن ماما

25025033كبسولة

202024طوارئ نفسية

33مجانامجاناقصة نجاح سارة كافية

15015012فن البرايستا المنزلي

15--4--دورة اإلسعافات األولية والثانوية

15-----15الديكوباج المطور

15-----15صناعة السبح

555275خدمة االرشاد عن بعد وخدمة االرشاد بالمقابلة

بالتعاون مع برامج البنك )دورة الديكوباج المطور

(األهلي المجتمعية
14--1--15

ضمن برنامج )دورة الجانب الشرعي واالجتماعي

(تأهيل المقبالت على الزواج
32-----32

ضمن برنامج )دورة الجانب النفسي واالقتصادي

(تأهيل المقبالت على الزواج
30-----30

ضمن برنامج تأهيل المقبالت )دورة الجانب الصحي

(على الزواج
28-----28

48-----48لقاء التوافق بين الزوجين

89-----89تطبيقات فعالة في العصف الذهني

10-----10دورة تطوير مهارات التدريب الحديثة لمدربات األمومة

500-----500كيف نبني عقل الطفل

215015055لحياة آمنة 

25025033كبسولة

40040019لياقة ورشاقة

450مجانامجاناكشجرة طيبة

-مجانامجاناسفيرة

37مجانامجاناكوخ األفكار في سماء المحتوى

51مجانامجاناسفيرة

40040026لياقة ورشاقة

م2021التقرير السنوي للبرامج واألنشطة لعام 

عدد المستفيدات

غير سعوديسعودي

عدد إجمالي 

المستفيدات
اسم البرنامج الشهر

يناير

فبراير

مارس

ابريل



27مجانامجانافوانيس

1125025040ليالي الرحمة 

15--1--14دورة الديكوباج المطور

ورشة عمل تجربة زمزم في تخطي األزمة المالية لعام 

(مقارنة مرجعية)م 2020
33-----33

ورشة عمل االستدامة المالية في المنظمات الغير 

ربحية
13-----13

22-----22لقاء رمضان أقبل

12-----12ورشة عمل المقارنات المرجعية

11-----11ورشة عمل منصة أمومة اإللكترونية

16-----16دورة تطوير مهارات التدريب الحديثة لمدربات األمومة

300710038خدمة االرشاد الهاتفي

003003خدمة االرشاد بالمقابلة

7500012خدمة االرشاد الهاتفي

150000015جلسات ارشادية جماعية

لقاء الوالدية اإليجابية بمناسبة اليوم العالمي 

للوالدين
49--1--50

42--2--40لقاء تطبيقات التعليم اإللكترونية

ضمن برنامج )دورة الجانب الشرعي واالجتماعي 

(تأهيل الفتيات المقبالت على الزواج
50--18--68

ضمن برنامج )دورة الجانب النفسي واالقتصادي 

تأهيل الفتيات المقبالت على الزواج
48--14--62

بالتعاون مع برامج البنك األهلي )دورة صناعة السبح 

(المجتمعية أهالينا
15-----15

797947فرحة عيد

40040058النجمة و القمر

60060028راسية

35035035أفضل قارئة

23لياقة ورشاقة

310900041االرشاد عن بعد

0030003االرشاد بالمقابلة

0010001برنامج سفراء االرشاد

191-----191لقاء حقيبة التعامل مع األطفال

338-----338لقاء حقيبة التعامل مع المراهقين

60060028راسية

35035035أفضل قارئة

40040035ضاد

40040053كوكب دري

40040017لياقة ورشاقة

150300018االرشاد القيمي

0060006(فضفضة على جوك)االرشاد للمهارات الحياتية

17000000170(عافية ابنائك من عافية كلماتك)برنامج بصيرة

4004000لياقة ورشاقة

مجانامجاناسفيرة

100-----100لقاء خبيرات أمومة جدارات ومهارات

66-----66لقاء القيادة الملهمة لألسرة

ضمن برنامج تأهيل الفتيات )دورة الجانب الصحي 

(المقبالت على الزوج
25-----25

66-----66مناقشة كتاب سوار أمي

حوار مع مستشارة

20-----20في كيفية تأهيل األوالد للزواج

41-----(الجزء الثاني)مناقشة كتاب سوار أمي 

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر



حوار مع مستشارة

104-----1في كيفية التعامل مع األطفال

485مجانامجاناحرم الجمال

40040018لياقة ورشاقة

40040026لياقة ورشاقة

27مجانامجاناسفيرة

حوار مع مستشارة

100-----100في شخصية األم

217-----217لقاء كيف تكونين مؤثرة؟

ضمن برامج البنك األهلي )دورة صناعة السبح 

(المجتمعية
14--1--15

72-----72مناقشة كتاب المربي األول

3031----1لقاء كيف تصنع طفالً مبدعًا؟

130-----130(بمناسبة اليوم العالمي للطفل)لقاء أمهات ولكن 

40040020لياقة ورشاقة

250مجانًامجانًاحرم الجمال

20020055أنيري المدى

20020010بُحبوحة

25025020محبرة الرواد

20020018على خطاهم

19---118-إعداد معلمة تربية بدنية

15-----15دورة الديكوباج المطور

40040020لياقة ورشاقة

10010023بريق بيريت

10010011خلة

707017النبل مع أرق كيان

230مجانًامجانًاحرم الجمال

ديسمبر

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر


