
1|إنجازات شهــر يناير 

م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 59)تسجيل 

متطوعتين لتصوير فيديو )تطوعية فرصتين تفعيل 
(متطوعات خمس لتنظيم–

العالمي للغة برايل  و اليوماليوم العالمي تفعيلالمشاركة في 
بالنشر في مواقع التواصل االجتماعيلتنظيف المكتب 



2

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

ات على ثالث دفع( فن إدارة ميزانية االسرة)إقامة برنامج توعوي 
من اسر الجمعية  مستفيدة 96حضور بعدد 

للمرحلة الثانويةوخريجة خريج 89))لـإقامة حفل فخر جود
والجامعاتالعامة والمعاهد 

لحفل فخر جودمشاركات 10تدريب 

اسر مركز الخدمة االجتماعيةجديد على اثاثتوزيع 



نلجنه التأهيل والتمكي 

3

ساممعهد البفي لطالبتيندفع رسوم دراسية 

بمشروع فود ترك اسر منتجة ( 4)مشاركة عدد 
جمعيه بنيان



4

لجنة كفالة طالب علم

رسوم دراسية تسديد 
بد لطالبة بجامعة االمام ع

الرحمن بن فيصل سنة
ريال 593بمبلغتحضيري 

لطالبه بكليه الغدالرسوم الدراسية تسديد جزء من 
الف ريال( 14,000)تخصص اشعه بمبلغ 

رسوم دراسية تسديد 
تعلم بأكاديمية اللطالبتين 

لغ تخصص موارد بشرية بمب
ريال1,998



لجنة كـــافل اليتيـــم

ريال( 108,600)يتيم بمبلغ ( 44)لـتجديد كفالة 

ريال( 2,400)بمبلغ ليتيم كفالة جديدة 

5



مركز الخـدمة االجتماعية

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

دين إيداع رواتب المستفي
أسرة مستفيدة ( 38)لـ 

ريال( 28,500)بمبلغ 

أسر (7)سداد إيجار لـ 
مستفيدة بمبلغ 

ريال( 46,000)

أسر (7)تسليم مساعدات لـ 
( 14,000)مستفيدة بمبلغ 

ريال

أسر (8)سداد مديونيات عدد 
تفريج “ريال ( 341,284)بقيمة 

من الزكاة”كربة

6



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

7

تفريج)مقدم ايجارتسديد 
ريال (7,800)بقيمة ( كربه 

ة إيداع القسائم االلكتروني
أسرة ( 23)لـللمواد الغذائية 

ريال( 8,000)بقيمة 

(3)عدد فواتير كهرباء سداد 
تفريج “ريال (8,582)بمبلغ أسر 

من الزكاة”كربة



مركز الخـدمة االجتماعية

اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

8

بمبلغ لعدد أسرتين ايجارسداد مساعدة 
الف ريال ( 10,000)

أسرة مستفيدة( 188)لــبطانية  ( 231)توزيع 

كرتون (300)عدد تمر سكري توزيع تبرع  
مستفيدةاسرة ( 271)لـ

اسرة ( 17)كيلو لـ5كيس (17)ارز توزيع تبرع 
مستفيدة  



معهــد جــود

الفوتوشوبساسيات أدورة 

9

الموارد البشريةإدارة دورة 

:إقامة ثالث دورات تطويرية

دور تطبيقات االوفيس في 
المكتبيةاألعمال 



ةمركز جود للرعاية النهاري

الطفل الخليجييومتفعيل 

الدراسي الثانيللفصل طالب وطالبة 49استقبال 

10



2|إنجازات شهــر فبراير 

م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 53)تسجيل -
ىلكتابة محتوفي إتاحة فرصة تطوعية التطوع تفعيل -

ي السرطان العالمي واليوم الدوليوم تفعيلالمشاركة في 
بالنشر في مواقع التواصل االجتماعي للغة االم 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

دين إيداع رواتب المستفي
مستفيدة أسرة ( 21)لـ

ريال(10,500)بمبلغ 

أسر ( 9)لـسداد إيجار 
مستفيدة بمبلغ

ريال(68,000)

(  26)لـتسليم مساعدات 
بمبلغأسر مستفيدة 

ريال( 32,000)

أسر (5)سداد مديونيات 
ريال ( 185,451)بإجمالي مبلغ 

تفريج كربة من الزكاة

2

أسر جديدة (10)ملفاتفتح 

مركز الخـدمة االجتماعية



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

3

ريال( 19,500)خريج وخريجة بمبلغ ( 32)لـمكافأة فخر جود تسليم -
(  9)لـرسوم مواصالت تدريبات فخر جود للمشاركات تسليم -

ريال( 1,900)مستفيدات بمبلغ 

نية إيداع القسائم االلكترو
(  23)لـللمواد الغذائية 

ريال( 8,000)أسرة بقيمة 

أسر ( 6)لـتبرع أثاث توزيع 
مستفيدة من فاعلين خير



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

4

يألسرة بإجمالايجارتسديد 
ريال ( 6,800)مبلغ 

و من مشروع الهدي توزيع لحوم 
أسرة (264)كرتون لـ (340)االضاحي

حاشي من فاعل خير  توزيع لحم 
أسرة( 19) لـ



لجنة كـــافل اليتيـــم

ريال( 243,400)يتيم بمبلغ ( 105)لـتجديد كفالة 

ريال( 21,600)أيتام بمبلغ ( 10)بعدد كفالة جديدة 

5

ريال( 454,800)لغ ببمالدراسة مصروفإيداع 

لأليتام دون سن الدراسة بمبلغ كسوةإيداع 
ريال( 24,000)

للخريجينفخر جود إيداع مكافآت 
لكل خريج ريال ( 500)خريج بمبلغ ( 47)من الثانوية عدد 

لكل خريجريال ( 1,000)خريجين بمبلغ (9)والمعاهد عدد الجامعات من 



لجنة كـــافل اليتيـــم

6

يتيم ( 12)تسديد رسوم دراسية لعدد 
ريال( 33,550)بمبلغ 

ليتيم شراء جهاز الب توب 
ريال( 2,691)بمبلغ 

أيتام ( 5)شراء أجهزة لوحية لعدد 
ريال( 5,290)بمبلغ 

(48)لحوم األضاحي لعدد توزيع
أسرة مستفيدة

أسر (5)شراء أجهزة كهربائية لعدد 
ريال( 9,114)بمبلغ 



7

لجنة كفالة طالب علم

لطالبة توب الب توفير 
يريتحضالمانع سنه بكلية 

ريال( 3,105)بمبلغ 

رة إداتخصص كفالة طالب علم من لجنة أول طالبة تخريج 
روالتطويالتعلم للتدريب أكاديمية من بشرية موارد 

رسوم دراسية تسديد 
تعلم بأكاديمية اللطالبتين 

تخصص موارد بشرية 
ريال(2,998)بمبلغ 



ينلجنه التأهيل والتمك 

8

التواصل مع معهد اإلدارة وترشيح 
مرشحات من أسر الجمعية ( 8)عدد 

يدورة التفكير اإلبداعوالموظفات في 

دورة تدريبيةرسوم دفع 
الرعايةمركز من لموظفة

جودالنهارية لجمعية 

اسر ( 6)ترشيح عدد 
د بمشروع فومنتجة 

ترك جمعيه بنيان



معهــد جــود

االوفيس فيتطبيقات 
المكتبيةاالعمال 

9

:دورتين تطويريةإقامة 

لى التصميم والتشكيل ع
المانيكان



ةمركز جود للرعاية النهاري

برنامج تفعيل
المنزليةمدربتي 

ألمهات الطالب 

كليه طب زيارة
االسنان للكشف على

الطالبصحة اسنان 

10



3|إنجازات شهــر مارس 
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 72)تسجيل 

في إتاحة فرصتين تطوعيةتفعيل التطوع 
+كتابة محتوى لمواقع التواصل االجتماعي )

(فيديومونتاج 

ي العالمية ونشرها ف األيام تفعيلالمشاركة في 
مواقع التواصل االجتماعي

يوم المرأة-
السعادة يوم -
يوم األم-



2

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

مواضيع 7بـمشروع ديوانية ام واعية تثقيف االسر المشاركة في 
يوهات وذلك من خالل عرض فيدتربية المراهق واالبناء  مختلفة في 

وملصقات واستشارات تخص ذات الموضوع

من الكتب والقصص الخاصة باألطفال من دار حزمة 17استالم وتوزيع 
نية تق )من برنامج للمستفيدين وطفلة طفل  17علىالكتاب المعرفي 

و اتفاقية التعاون مع مركز نمذلك ضمن ( العزمذوي تعليم القرن ل
للتعليم والذي يندرج تحت برنامج نهضة انسان



نلجنه التأهيل والتمكي 

3

في مستوصفمن بنات االسر ( 2)عدد توظيف
مجمع شفاء الدمام

مركز الخـدمة االجتماعية

للخدمة االجتماعية اليوم العالمي تفعيل



4

لجنة كفالة طالب علم

به لطالمواصالتتسديد 
عبدالرحمنبجامعة االمام 

ريال420بن فيصل بمبلغ 

عه لطالبه بكليه الغد تخصص اشرسوم دراسية تسديد 
الف ريال( 11,552)بمبلغ 

مواصالتتسديد رسوم 
م لطالبه باكاديمية التعل

تخصص ادارة اعمال بمبلغ 
ريال 540



لجنة كـــافل اليتيـــم

ريال( 142,800)يتيم بمبلغ (  62)لـتجديد كفالة 

ريال( 14,400)بمبلغ ايتام( 6)لعددكفالة جديدة 

5

ريال( 10,200)مبلغ ايجارتسديد 

ريال( 2,300)بمبلغ ليتيم دراسية رسوم تسديد 

ريال( 800)بمبلغ ليتيم تابلت جهاز شراء 

ريال(  (3,332ألسرة بمبلغمعيشه مصاريف



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

دين إيداع رواتب المستفي
أسرة مستفيدة ( 41)لـ 

ريال( (31,000بمبلغ 

(24)سداد إيجار لـ 
بمبلغ أسرة مستفيدة 

ريال( 196,000)

أسر (7)تسليم مساعدات لـ 
( 14,000)مستفيدة بمبلغ 

ريال

6

بمبلغ اسر ( 1)سداد ايجار لـ
من اسر عمائر ( (3,500

خيرالوقف من فاعلة 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

7

أسر ( 4)تسليم أجهزة تابلت  لـ 
من ضمن مبادرة يتعلمون عن

بعد ونرعاهم عن قرب 
ريال (3,232)مبلغ باجمالي 

نية إيداع القسائم االلكترو
أسرة ( 24)لـللمواد الغذائية 

ريال( 8,800)بقيمة 

ريال (7,800)بإجمالي مبلغ عامالت الجمعية و المركز مكافأةصرف 

أسر جديدة(4)فتح ملفات لـ
ر بسداد فواتيكربة تفريج 
مستفيدةألسرتينكهرب 

تبرعات من ريال ( 4,870)مبلغ ب
الجودشركاء 



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

8

سداد مساعدة ايجار 
بمبلغ أسر (7)لعدد 

ريال ( 35,260)

(12)توزيع تمور بعدد 
أسر (10)كرتون لـ

مستفيدة

(7)بعددارز توزيع 
(4)كيلو لـ 5اكياس

أسر مستفيدة 



معهــد جــود

رفع دورهإقامه 
الرموش والحواجب

9

دورتانإقامه 
انفوجرافيك

اساسيات دورتانإقامه 
الفوتوشوب

االمن دورهإقامه 
السيبراني



ةمركز جود للرعاية النهاري

ريق ف بالشراكة مع اليوم العالمي لمتالزمة الداون تفعيل 
.تكامل بالمنطقة الشرقيه

10

االخصائية فريدهمن إلقاء ورشة عمل لالمهات تفعيل
تونسي

تطورها االطفال و مراحل تقديم دورة اكتساب اللغة عند
الحديثمركز داريه مع بالتعاون المهات ذوي اإلعاقة 

مهات الالنفسية محاضره بعنوان معالجة الضغوط تقديم 
الطبيةالمانع مع كلية بالتعاون االعاقة ذوي 



4|إنجازات شهــر أبريل 
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 58)تسجيل 

لكتابة في إتاحة فرصتين تطوعيةتفعيل التطوع 
لمواقع التواصل االجتماعي محتوى

م2020لعام العمومية الجمعية انعقاد 

ن جامعة اإلمام عبدالرحمن ب من طالبتين تدريب
مدى علىتخصص اتصال وتقنية اإلعالم فيصل 

أسابيع10



2

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

قة مسابفي بالمركز األول طالبة من بنات أسر الجمعية فوز 
يمية سنشري التعلعلى منصة القرن المصغرة للغة العربية 

م ضمن مع مركز نمو للتعليالشراكة الموقعة تحت والتي تندرج 
برنامج نهضة انسان 

عة في مجموعن االسرة واالبناء توعويديويف 14ارسال 
واعيةديوانية ام مشروع الواتساب ل

بادرة ملألسر المستفيدة ضمن رسائل توعوية ارسال 
(للوقاية من فيروس كورونا)واعي مجتمع 



نلجنه التأهيل والتمكي 

3

فيبوظيفة استقبال االسر بنات واحدة من توظيف
مستوصف مجمع شفاء الدمام

مركز الخـدمة االجتماعية

بحرف مختلفة ضمن مبادرة أسرة منتجة ( 11)عدد مشاركة
أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع بندة

برنامج في طفل وطفلة من أسر ( 22)مشاركة عدد 
ليالي إثراء التطوعية 



4

لجنة كفالة طالب علم

ة رسوم دراسيتسديد 
ع بكلية المانلطالبة 

غ بمبلسنة تحضيري 
ريال ( 15,000)

رسوم دراسية تسديد 
لثالث طالب باكاديمية 

ير  التعلم للتدريب والتطو
تخصص ادارة موارد بشرية

ريال( 2,996)بمبلغ 

رسوم دراسية تسديد 
لطالب بكلية المانع 
تخصص علوم تمريض 

ريال ( 15,000) بمبلغ 

رسوم دراسية تسديد 
صص المانع تخلطالبة بكلية 

بمبلغ عالج تنفسي 
ريال ( 18,000)



لجنة كـــافل اليتيـــم

ريال( 209,000)يتيم بمبلغ ( 88)لـتجديد كفالة 

ريال( 12,000)بمبلغ ايتام( 5)لعددكفالة جديدة 

5

اسرة مستفيدة( 360)ارزاق رمضان عدد كوبونات توزيع 

اجهزه ( 5)مكيفات و ( 4)و جهاز الب توب شراء
لألسر المستفيدة مختلفة كهربائية 

اسره مستفيدة( 270)تمر وطحين عدد توزيع



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

دين إيداع رواتب المستفي
أسرة مستفيدة ( 36)لـ 

ريال( (35,000بمبلغ 

أسرة (12)سداد إيجار لـ 
بمبلغ مستفيدة 

ريال( 82,500)

أسر (7)تسليم مساعدات لـ 
( 14,000)مستفيدة بمبلغ 

ريال

6

ية القسائم االلكترونإيداع 
أسرة ( 24)لـللمواد الغذائية 

ريال( 8,800)بمبلغ 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

7

نزل قرض لتمليك متسديد 
(  130,000)بمبلغ السرة 
تفريج كربةمن ريال 

أسر ( 5)لـمديونيات سداد 
(  185,451)مبلغ باجمالي 

اةتفريج كربة من الزكريال 

لـأسرتينقروضتسديد 
من ريال ( 85,430)بمبلغ 

تفريج كربة 



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

8

ريال( 2,300)بمبلغ منزل ألسرة تأثيثمساعدة 

-سكر–تمر -دجاج -ارز–طحين )ارزاق عينية توزيع 
أسرة( 912)عدد لألسر المستفيدة والطارئة لـ ( معكرونه 

أسر مستفيدة( 8)تبرع لـ عدد ذبيحةتوزيع 

ريال( 73,750)بمبلغ أسر (  8)لـ عدد ايجارتسديد 

أسرة ( 50)لـ عدد منزليةاوانيتوزيع تبرع 

ريال( 15,000)بمبلغ ألسرة دينتسديد 

ن كوبون ارزاق رمضاتسليم 
مستفيدهأسرة ( 240)لـ عدد 

للكوبون ريال 600بقيمة 
الواحد

د كوبون كسوة العيتسليم 
مستفيدهأسرة ( 204)عدد لـ 

للكوبون ريال600بقيمة 
الواحد



ةمركز جود للرعاية النهاري

9

اليوم العالمي للتوحد تفعيل

ألنشطة السنة الختامي إقامة الحفل 



5|إنجازات شهــر مايو 
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 80)تسجيل 

وزيع لتفرصة تطوعية في إتاحة تفعيل التطوع 
إفطار صائم ألسر عمائر وقف جودوجبات

المعايدة لمنسوبات الجمعية لقاء إقامة 
عيد الفطر المباركبمناسبة 



2

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

لغة القرن المصغرة لمسابقة الفائزين في الطالب تسليم 
ركز نمو مالتعليمية بالتعاون مع على منصة سنتشري العربية 

:انسانضمن برنامج نهضة للتعليم 
(  آيباد)الطالبة الحاصلة على المركز االول-

كز والمقدمة من مر( دروع)الطالب للمراكز االولى المتقدمة -
نمو  للتعليم

ة من الطالب المستفيدين من مشروع تقني7تسليم
.كتب مقدمة من دار الكتاب المعرفيالقرن 



نلجنه التأهيل والتمكي 

3

دمامبالالقرية الشعبية مشاركة اسرة منتجة بركن في 
لمدة اسبوعينلبيع منتجاتها 

مركز الخـدمة االجتماعية

ع بالتعاون مقرقيعان نجمه اسر منتجة في ( 5)مشاركة
تنورةوالمقام في مدينة رأس ارامكو 



4

لجنة كفالة طالب علم

رسوم دراسية تسديد 
طالبات باكاديمية لثالث

ير  التعلم للتدريب والتطو
تخصص ادارة موارد بشرية

ريال( 2,996)بمبلغ 

بة لطالمواصالتتسديد 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن

ري بن فيصل سنة تحضي
ريال 580بمبلغ 

لطالبةمبدئيتم قبول 
محمد مكفولة في كلية 

المانع للعلوم الطبية  



لجنة كـــافل اليتيـــم

ريال( 99,600)يتيم بمبلغ ( 41)لـتجديد كفالة 

ريال( 10,500)بمبلغ ايتام( 6)لعددكفالة جديدة 

5

ياردبرنامج سبورتيتيم ويتيمه في ( 60)تسجيل عدد 

ريال( 54,456)مبلغ مصاريف معيشة تحويل 

يتيم ويتيمه ( 822)تحويل كسوة عيد الفطر لعدد 
ريال( 246,600)بمبلغ 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

دين إيداع رواتب المستفي
أسرة مستفيدة ( 41)لـ 

ريال( (29,500بمبلغ 

يدة ألسرة مستف إيجارسداد 
ريال( 8,000)بمبلغ 

(7)تسليم مساعدات لـ 
أسر مستفيدة بمبلغ

ريال( 14,000)

6

ية إيداع القسائم االلكترون
أسرة ( 24)للمواد الغذائية لـ

ريال( 8,800)بمبلغ 

و انضمامهم للجمعية اسرتينقبول



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

7

أسر ( 3)قروضسداد 
مبلغ مستفيدة باجمالي 

تفريج كربة ريال ( 102,235)
من الزكاة

إيقاف خدمات تسديد 
ألسرة من المستفيدين

لغ باللجنة االجتماعية بمب
ريال ( 40,000)

لـبعض الزكاةتوزيع
مستحقينها من موظفين 

مبلغ الجمعية بإجمالي 
ريال 85,050))

لعاملهقسط سيارة تسديد 
بقيمة ضمن مبالغ الزكاة 

ريال( 21,271.49)



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

8

مبلغبإجماليشراء منزل السرة دينمساعدة 
ريال( 20,000)

ي ألسرتين طارئة بإجمالإيقاف خدمات تسديد 
ريال(126,770)مبلغ 

(  3)عمائر الوقف من أسر أسرة تأثيثمساعدة 
ريال( 2,100)مبلغ بإجمالي 

ريال( 16,000)بمبلغ ألسرتين ايجارمساعدة 

ربة من تفريج كأقساط سيارة مساعدة تسديد 
من الزكاةريال( 9,585)مبلغ بإجمالي 

ي بإجمالتفريج كربة مساعدة تأثيث أسرة من 
من الزكاة ريال ( 14,000) مبلغ

زكاة الفطر الموحد من برنامج أسرة ( 332)إستفادة -
أسرة ( 31)الفطرة لـ زكاةتوزيع -



معهــد جــود

دورة االنفوجرافيك 

9

:الثانيالموسم ( 1)جودضمن برنامج عيديه دورتين إقامة 

دورة اساسيات 
الفوتوشوب 



6|إنجازات شهــر يونيو 
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 63)تسجيل 

حملة باليوم العالمي للمتبرعين بالدمتفعيلالمشاركة في -
ماممركز التنمية االجتماعية بالدالتبرع بالدم والذي ينظمه 

ئة العالمي للبياليوم تفعيل في المشاركة 
في مواقع التواصل االجتماعي بالنشر 



2

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

الحفل الختامياقامة  
لمشروع تقنية القرن

بالتعاون مع مركز نمو 
اد للتعليم والذي استف

وطالبة طالب 25منه 
من أبناء اسر الجمعية 

ج اسر الجمعية في برناممن طالب وطالبة 14تسجيل
تعليم الصيفي في مركز نمو للتيمزتيك  سنتشري

.أسابيع4بعد لمدة عن 



نلجنه التأهيل والتمكي

3

مركز الخـدمة االجتماعية

جديدة اسر منتجة (4)استقبال 

ماعية من أسر اللجنة االجتطالبة تسجيل
لمدة شهردورة تجميل معهد جودفي



4

لجنة كفالة طالب علم

لثالثرسوم دراسية تسديد 
دريب التعلم للتطالبات باكاديمية 

تخصص ادارة موارد والتطوير 
ريال( 2,998)بمبلغ بشرية 



لجنة كـــافل اليتيـــم

يتيم ( 106)لـتجديد كفالة 
ريال( 303,600)بمبلغ 

( 4)لعددكفالة جديدة 
ريال( 9,600)بمبلغ ايتام

5



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

أسرة ( 42)لـرواتبإيداع 
مستفيدة بمبلغ 

ريال( (36,500

أسر ( 8)لـإيجارسداد 
مستفيدة بمبلغ 

ريال( 79,550)

(7)لـ تسليم مساعدات 
أسر مستفيدة بمبلغ

ريال( 14,000)

6

ية إيداع القسائم االلكترون
أسرة ( 24)للمواد الغذائية لـ

ريال( 8,800)بمبلغ 

أسر جديدة ( 5)لـفتح ملف 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

7

رة ألسفاتورة كهرباءتسديد 
ريال ( 1,349.81)بمبلغ 

أسر (3)عدد اكتفاء
وتملكهم منازل 

عامالت ( 9)لـتسليم مكافأة 
ريال( 3,920)بمبلغ الجمعية 



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

8

ن  ألسرتيتفريج كربة 
فاتورة كهرباء طارئه 
ريال5,860.53بقيمة 

ة ألسرتفريج كربة 
امر قضائي طارئه 
ريال21,400بقيمة 

دينتسديد 
ألسرة بإجمالي 

ريال 15,000مبلغ 

ايجارتسديد 
ألسرة بإجمالي 

ريال  9,000مبلغ



معهــد جــود

دورة االليستريتر 

9

:جودعيديه برنامجضمندورتينإقامة

دورة اساسيات 
التصوير 

:صيفي جود برنامجضمنأربع دورات إقامة

فن دورة اساسيات 
دورة تصميم االزياء التجميل 

دورة تطبيقات 
االوفيس في 

االعمال المكتبية 
ادارة الموارد دورة 

البشرية



7|إنجازات شهــر يوليو 
م2021لعام 



1

إدارة الجودة والتميز المؤسسي

عالمة حصول الجمعية على 
العالميةالجودة البريطانية 

 "شهادة المنظمة الموثوقة"
Trusted Charity Mark - Level 1
بعد تحقيق الجمعية لجميع
مة المعايير والمتطلبات كمنظ

خيرية موثوقة



2

العالقات العامة واإلعالم

جديدمتطوع( 38)تسجيل 

جود اإللكترونيهدية تطبيقإطالق 

والتةاليوم العالمي للشوكتفعيلالمشاركة في 
واصل لمنسوبات الجمعية و بالنشر في مواقع الت

االجتماعي

منسوبات جمعية جود معايدة
عيد األضحى المباركبمناسبة 



3

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

ي عن الصيفتيمزتيك سنتشريبرنامج إتمام 
والذيبالتعاون مع مركز نمو للتعليم  بعد 

من المرحلة طالب وطالبة 14منه استفاد 
اسابيع4لمدة االبتدائية من ابناء اسر الجمعية 



4

لجنة كفالة طالب علم

لم الطالبة الثانية من اكاديمية التعتخريج
تخصص موارد بشريهللتدريب والتطوير 

طالب ( 8)تجديد كفاله الموافقة على 
طالب علمكافل من لجنة 

جديدة كفالة
طالب( 7)لعدد 

بكليه محمد المانعطالبتين -
بأكاديمية التعلمطالبات  3-
مصاريف دراسيةطالبتين -

مركز الخـدمة االجتماعية



لجنة كـــافل اليتيـــم

يتيم ( 22)لـتجديد كفالة 
ريال( 51,000)بمبلغ 

( 5)لعددكفالة جديدة 
ريال( 33,600)بمبلغ ايتام

5

عيديهألف ريال ( 86,400)مبلغ ايداع 
يتيم( 864)لعدد 

كسوة ألف ريال ( 255,700)ايداع مبلغ 
يتيم( 852)األضحى لعدد عيد 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

6

أسر ( 4)لـإيجارسداد 
بمبلغ مستفيدة 

ريال( 31,000)

أسرة ( 44)لـرواتبإيداع 
بمبلغ مستفيدة 

ريال( 35,600)

(  7)لـمساعداتتسليم 
بمبلغأسر مستفيدة 

ريال( 14,000)

ية القسائم االلكترونإيداع 
أسرة ( 24)لـللمواد الغذائية

ريال( 8,800)بقيمة 

مبادرة وفاق س من -مبلغ حالة خاكتمال
ريال 20,000بقيمة 



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

7

وتم توزيعها على اضاحي ( 7)استالم عدد 
أسرة مستفيدة( 41)عدد 

وتم توزيعها كرتون رطب ( 30)استالم عدد 
أسرة مستفيدة( 16)على عدد 



معهــد جــود

8

:صيفي جود برنامجدورات ختام 

فن دورة اساسيات 
التجميل 

دورة تصميم االزياء 

دورة تطبيقات 
في االوفيس 

المكتبية االعمال 
ادارة الموارد دورة 

البشرية



8|إنجازات شهــر أغسطس 
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

متطوع جديد( 45)تسجيل 

بتأسيس وحدة العمل التطوعيبدأت جمعية جود 
المعيار الوطني السعودي للتطوع وفق 

عمال اليوم العالمي لرواد األتفعيلالمشاركة في 
بالنشر في مواقعللتصوير واليوم العالمي 

التواصل االجتماعي



لجنه التأهيل والتمكين

2

ة الجمعيأسر من متدربة إلحاق 
لدورة معهد جود في 

التصوير وذلك أساسيات 
تصويرالعالمي لللليوم تفعياًل 

تم عرضالعالقاتبالتعاون مع قسم 
اًل تفعيمنتجة ألسرتينقصه نجاح 

العالمي لرواد األعمال لليوم 

منتجة في أسر ( 5)مشاركة
اليوم العالمي لرواد األعمال 

د في أستاد األمير محمالمقام
نادي مع بالتعاون بن فهد 
االتفاق



3

لجنة كفالة طالب علم

رسوم تسديد 
ينطالبت لدراسية 

نة المانع سبكلية 
بمبلغ تحضيري 

ريال( 10,000)

رسوم تسديد 
لطالبةدراسية 

ة بكلية الغد الدولي
بمبلغ تخصص أشعة 

ريال( 1,4000)

لطالبة الب توبشراء
بنبجامعة االمام عبدالرحمن 

ريال( 4,299)بمبلغ فيصل 

ألكاديميةرسوم تسديد 
تخصص طالبـات 5لـالتعلم

اعمال إدارة / موارد بشرية 
ريال8,991))بمبلغ 



لجنة كـــافل اليتيـــم

4

مبلغ بيتيم ( 803)مدرسه لعدد مصروف 
ريال (  482,200)

ريال( 91,000)بمبلغ يتيم ( 36)لـعدد تجديد كفالة 

ريال( 9,600)بمبلغ أيتام(4)لعدد كفاله جديدة 

بمبلغ يتيم (803)مدارس لعدد كسوة 
ريال ( (320,800

(  39)لعدد معيشة دون سن الدراسة مصاريف 
ريال (  31,200)بمبلغ يتيم

بمبلغ أسرة( 11)لعدد منزليه متنوعة أجهزه شراء 
ريال (  33,334)

كرتون قصص متنوعة أليتام( 11)استقبال تبرع عدد 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

5

ار ايجشيكات تسليم
بمبلغ أسر ( (4لـ

ريال( 32,150)

أسرة ( 24)لـ رواتبإيداع 
(  13,100)بمبلغ مستفيدة 

ريال

مساعداتتسليم 
أسر ( 7)لـ 

بمبلغ مستفيدة 
ريال( 14,000)

القسائم االلكترونيةإيداع 
أسرة ( 24)لـللمواد الغذائية 

ريال( 8,800)بمبلغ 

ريال(1,369.33)بمبلغألسرةفاتورة كهرباء سداد 



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

6

غ ألسرة بإجمالي مبلمديونيةسداد 
ة إيقاف خدمات من تفريج كرب(12,000)

أسر( 5)لـ اثاث واجهزة توزيع

كراتين معجون طماطم و ( 7)تبرعتوزيع
أسرة(53)مكرونة لـ  كرتون (43)

أسرة( 27)ـ ذبيحتين لتبرعتوزيع

أسرة( 30)أدوات مدرسية لـ تبرعتوزيع

أسر( 9)لـ كرتون (2)تمر  تبرعتوزيع



معهــد جــود

7

أساسيات دورة 
االنفوجرافيك دورة التصوير

تورأدوبي أليستريدورة فوتوشوب دورة 



مركز جود للرعاية النهارية

8

اإلعاقة طالب ذوي الستقبال تهيئة المركز 

صيانة المركز

اإلجراءات االحترازيةتعقيم وتطبيق 



9|إنجازات شهــر سبتمبر 
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

"  يفنىعهد ال "حملة تفعيل
دية بالتضامن مع الجمعية السعو

.لمرض الزهايمرالخيرية

91اليوم الوطني السعوديتفعيل
.الجمعيةلموظفات 

فرص تطوعية 4إتاحةالتطوع في تفعيل
مشرفة صفوف + معلمة صفوف أولية ) 

تحويل+فنان تشكيلي +دروس تقوية  
(نماذج ورقية إلى إلكترونية

متطوع جديد( 53)تسجيل



3

البرامج التنموية

ة صفوف التقوية الدراسيالبدء في مشروع 
وطالبة طالب 35للمرحلة االبتدائية  بواقع 

بالتعاون مع معلمات متطوعات

نهضة انسان  ضمن برنامج  
 2لبرنامج امومةأم واعية مشروع ديوانية تقديم

بالتعاون مع مستفيدة(15) بعد لـوالذي يقدم عن 
جمعية وئام ومركز الحزام الذهبي 

  عن بعد 2الفتياتنادي ملتقى تقديم مشروع
ب بالتعاون مع مدربة في مجال تطوير الذات والجان

االجتماعي

2



4

البرامج التنموية

(  51)لـ بتركيب مكيفات الصيف إتمام حمله 
أسره مستفيدة

3

(اجالمقبلين على الزو) برنامج وفاقضمن 
إيجار لمستفيدةسداد
 مستفيد( 2) أجهزة منزلية لـشراء



لجنه التأهيل والتمكين

4

أسرة منتجة في رسوممساعدة 
تنسيق الزهور مع دورة 

ريال ( 1,700)بمبلغالمواصالت 

في أسر منتجة ( 5)مشاركة
مهرجان الشرقية الترفيهي

االولللشهر 

وم دبل)لطالبتيندراسية رسومدفع 
موارد بشرية ودورة حاسب آلي لمدة 

ريال( 6,115)بمبلغ إجمالي ( أشهر (6

بنات األسر فيإحدى توظيف
موظفة ) مستوصف خاص

(استقبال



5

لجنة كفالة طالب علم

ة دراسيمساعداتتسديد 
بجامعة االمام لطالبه 

بن فيصل عبدالرحمن 
(477,55)مبلغ ب

رسوم دراسية تسديد
طالبات 4ألكاديمية التعلم لــ 

اداره  موارد  )في التخصصات 
عالقات /ادارة اعمال / بشريه 

بإجمالي ( عامه واعالم 
(        3,996)مبلغ 



لجنة كـــافل اليتيـــم

6

رسوم دراسية تسديد
(  11)لمعهد البسام لعدد 

ريال( 34,375) مبلغ بيتيم 

أيتام (4)لعدد جديدة كفاله 
ريال( 9,600)بمبلغ 

مكيفات ( 3)عددشراء 
ريال( 9,108)بمبلغ ألسرتين 

يتيم ( 38)كفالة لعدد تجديد
ريال( 88,200)بمبلغ 



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

7

( 42)لـرواتبإيداع
أسرة مستفيدة 
بإجمالي مبلغ 

ريال( 39,305)  

ـ مساعدات لتسليم 
أسر مستفيدة ( 7)

بإجمالي مبلغ 
ريال( 14,000)

نية إيداع القسائم االلكترو
( 24)لـللمواد الغذائية 

بإجمالي أسرة 
ريال( 10,465)مبلغ

ات مشتريكربونات توزيع 
لقرطاسية مدرسية 

مستفيد                (63)ـل
لكل ريال (200) بمبلغ 

كوبون



9

يــدةاللجنة االجتماعية لألسر المستف

بمبلغ كربة ألسرة تفريج
لمساعدتها ( 75,000)

ر على تملك المنزل من أس
مركز الخدمة االجتماعية 

كراتين 10)(تبرعتوزيع
أسرة  )33(لـدجاج 

مستفيدة

كرتون من (150)أستالم 
مشروع الهدي واالضاحي

 (141)وتم توزيعه على لـ
أسرة مستفيدة

ات مشتريتوزيع كربونات 
 (63)لزي مدرسي لـ 

مستفيد 
ريال للفرد 100))بمبلغ 

والمركز الجمعية من عامالت ( 14) لـ مكافأة صرف 
(5,127) بإجمالي مبلغ

8



اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

9

خدماتإيقاف ( قرض) تفريج كربة 
ريال145,000)(بمبلغ ألسرة 

(  أسرتين)إيجار لــ سداد
ريال( 18,000)مبلغ بإجمالي 



معهــد جــود

10

م عرض وتقديفتح باب التسجيل للدورات التأهيلية 
ةخاص بمناسبة اليوم الوطني للدورات التطويري

رة بالبشالعناية 
الخياطةو التفصيل والشعر

البيانات ادخال
ومعالجة النصوص



مركز جود للرعاية النهارية

11

طبية كلية المانع الالشراكة مع تفعيل
الضغوطات النفسية) دورة بإقامة 

من خالل برنامج( ألمهات ذوي اإلعاقة 
zoom

للمركز األسنان كلية طب حضور 
صحة فم وأسنان والكشف عن 

ضمن حملة ذوي االبتسامة الطالب 
الخاصة  

للطالب91اليوم الوطنيتفعيل





1

جمعية جودبين اتفاقية تعاون توقيع 
لألمن والحماية وشركه صقور الخليج 

ر توظيف وتدريب أبناء وبنات األسبهدف
في الجهات غير الحكومية والمشاريع 

.بالمملكة 

وبنات أبناء من ( 10) عمل عقود توقيع
كه بالتعاون مع شراالسر المستفيدة 
توظيفهم بهدف الكفاح القابضة

ومساعدتهم في رحلة تطورهم المهني
. وتأمين حياة كريمة لهم

تفخر جمعية جود النسائية الخيرية ممثلة
بلجنة التأهيل والتمكين

بنات لتوظيف أبناء وبإتمام عدد من االتفاقيات 
األسر المستفيدة



2

العالقات العامة واإلعالم

امن بالتض" سرطان الثدي»حملة تفعيل
تحت شعار  لمدة شهر جمعية زهرة مع 

.كيف كنت وين صرت 

العالمي للمعلم  مع اليوم تفعيل
ة لفصول التقويالمعلمات المتطوعات 

للرعاية ومعلمات مركز  جود الدراسية 
.النهارية 

 ية اليوم العالمي للصحة النفستفعيل
.االجتماعي مواقع التواصل في 

 لفقر اليوم الدولي للقضاء على اتغعيل
.فيديو من خالل مونتاج 

فيديو اليوم الدولي للقضاء على الفقر

 مسؤوالت العالقات العامة إتمام
ية تخطيط الحمالت اإلعالندورة واألعالم

من تنظيم  ملتقى ساعة 12بواقع 
.zoomعطاء وتكامل الثامن عبر 

https://drive.google.com/file/d/17nbtzMtxPePj0JDOw7MNtw_pHxamLYnX/view?usp=sharing


4

وحدة التطوع

3

التطوع     البدء بتنفيذ الخطة التجريبية إلدارة 
فرص تطوعية ( 10) لـ التطوع في تفعيل 

.صيانة أجهزة الحاسب •
.إدخال بيانات •
.عرض بور بيونت لورشة عمل •

.معلمة لغة انجليزية •
.مشرفة صفوف أولية •
.مشرفة فصول تقوية •

.معلق صوتي •
.مونتاج فيديو •

.منظمة فعاليات لألطفال •

.تصوير فوتوغرافي •

.متطوع جديد (  34)تسجيل



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

4

(7)لـ مساعدات تسليم 
لي بإجمامستفيدةأسر 

.ريال ( 14,000)مبلغ 

ية القسائم االلكترونإيداع 
أسرة ( 24)لـللمواد الغذائية 

.ريال( 10,465)بإجمالي مبلغ

أسر (9)لـإيجارتسديد
بإجمالي مبلغ  

.ريال ( (92,500

دة تبرع مالبس جديتوزيع
ي بإجمالمستفيدة ( 181)لـ 

.ريال ( (847,872مبلغ 

اء فاتورة كهربتسديد 
بمبلغ ألسرة

.ريال( 7,717.61)

أسرة ( 41) رواتب لـ إيداع 
لغمببإجمالي مستفيدة 

.ريال (34,517.5)



6

يــدةاللجنة االجتماعية لألسر المستف

كرتون تمر ( 24)تبرع توزيع 
ي بإجمالمستفيد  ( 49)لـ 

.ريال (  (960مبلغ 

(  18)ذبائح لـ (3)توزيع
.أسرة مستفيدة 

5

( جهاز بخار )تبرع توفير 
.مستفيدة ألسرة 

يم مساعدة ترم)تفريج كربة 
ألسرة مستفيدة ( منزل
.ريال ( 19,000)بمبلغ

ريال( 5,600) بمبلغ ( إيجارمقدم )ألسرة تفريج كربة



لجنة كـــافل اليتيـــم

6

أيتام ( 7)لعددجديدة كفاله
.ريال ( 16,800)بإجمالي مبلغ 

يتيم( 57)لعدد كفالة تجديد 
.ريال ( 139,000)بإجمالي مبلغ 



7

لجنة كفالة طالب علم

طالب ( 5)رسوم دراسية لـتسديد
عدة لالمانع الطبية  محمد بكلية 

رات مختب/ علوم تمريض)تخصصات 
بإجمالي           (عالج تنفس / اكلينيكية

.ريال  ( 74,000)مبلغ

رسوم مواصالت تسديد 
بجامعة االمام لطالبة 

ص تخصعبدالرحمن بن فيصل 
.ريال ( 500) بمبلغ علمي 

رسوم دراسية تسديد 
بكلية الغد لطالبة 
بمبلغ أشعة تخصص 
.ريال ( (11,552



9

لجنه التأهيل والتمكين

8

تصليح سيارة ) طارئة مساعدة
.ريال ( 2,000)بمبلغ ( طالب 

شراء كرسي ) أسرة منتجة مساعدة
.ريال 6,500))بمبلغ ( كهرباء 



10

البرامج التنموية

نهضة انسان  ضمن برنامج  
2مشروع ديوانية ام واعية لبرنامج أمومة إتمام

بالتعاون مع جمعية وئام ومركز الحزام الذهبي  
(2) وحصول يوم 12بواقع بعد والذي يقدم عن 

.على شهادة حضور أمهات األسر المستفيدة من

بالتعاون 2مشروع  نادي ملتقى الفتيات  إتمام
مع مدربة  في مجال تطوير الذات  والذي يقدم عن

.فتاة 16))لـيوم 12بواقع بعد

9

رحلة للمالدراسية فصول التقوية مشروع إتمام •
وطالبة طالب ((31لـ أسابيع 8لمدة االبتدائية 

.من أبناء األسر المستفيدة 



معهــد جــود

10

الخياطة و التفصيل 
.أشهر 7لمدة

البيانات ادخال
النصوصومعالجة 

.أشهر 6لمدة

دورات تأهيليةإقامة 



مركز جود للرعاية النهارية

11

معلفرط الحركة اليوم العالمي تفعيل
وان بعنمحاضرةبإقامة مركز دراية الحديثة

 (ADHD ) من خالل برنامجzoom.

ة اليوم العالمي للصحة النفسيتفعيل

 من خالل محاضرة بإقامةzoom
.مركز الطفل الصغير بالتعاون مع 

 براعة القمة مركز زيارة.

بهدف إتاحة ( األم الزائرة)برنامج إقامة
واالطالعاألم لزيارة المركز الفرصة أمام 

ت تقديم الخدماوكيفية على آلية عمل 
.التأهيلية للمستفيد 



11|إنجازات شهــر نوفمبر
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

.للمحاسبة العالمي اليوم 

.للتسامح العالمي اليوم 

.للجودة العالمي اليوم 

البيعة السابعة للملك ذكرى تفعيل 
سلمان بن عبدالعزيز َال سعود

.لمنسوبات الجمعية 

المشاركة في تفعيل األيام العالمية
.االجتماعي ونشرها في مواقع التواصل 



3

وحدة التطوع

االنتهاء من تأسيس وحدة التطوع 
وفق المعيار الوطني لوحدات إدارة 

.المملكة التطوع في 

.األسر بيانات تحديث 

.انجليزية لغة معلمة 

.تنظيم المعرض الخيري اليارد سيل 

المتطوعين في المعرض على االشراف 
.الخيري اليارد سيل 

( .نهضة إنسان )منسقة حفل برنامج 

.متطوع جديد ( 20)تسجيل 

فرص تطوعية بإجمالي عدد      5تفعيل 
.متطوعـة 49المتطوعين 

2



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

3

(  40)  لـ إيداع رواتب 
لي بإجمامستفيدة أسرة 
.ريال ( 34,517.5) مبلغ 

(  11) ايجار لـسداد 
أسرة مستفيدة 
بإجمالي مبلغ 

.ريال ( 103,050) 

ة إيداع قسائم الكتروني
أسرة ( 25) لمواد غذائية لـ 

غ مبلبإجمالي مستفيدة 
.ريال ( 10,965) 

(رواتب)تسليم شيكات 
أسر مستفيدة( 7) لـ 

(  14,000)مبلغ بإجمالي 
.ريال 

سداد إيقاف خدمات 
ألسرة مستفيدة

. ريال(8,500)بمبلغ 



5

يــدةاللجنة االجتماعية لألسر المستف

كرتون ((15عدد تبرع تمر 
توزيعه تم 
.ةأسرة مستفيد( 30) لــ 

4

اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

تسديد رسوم تمليك منزل 
مع ألسرة مستفيدة بالتعاون 

جمعية بناء واالسكان التنموي
ريال( 18,655)بإجمالي مبلغ 

أرز تبرع 
كيس( (134عدد 

تم توزيعه ( كيلو(50
.مستفيدة أسرة ( 137)لـ 



لجنة كـــافل اليتيـــم

5

أسرة ( 100) استالم 
كسوة الشتاء

.من جمعية البركة الخيرية

(  30)لعدد أرامكو منتزه من دعوة
برنامج أطفال لحضور يتيم 

.ترفيهي 

الملك مركز من دعوة
(  12)لعدد ( إثراء)العزيز الثقافي عبد 

.برنامج ثقافي لحضور يتيم 

( 52)  لعدد كفالةتجديد 
.ريال( 130,400) بمبلغ يتيم 

(7) لعدد لحم توزيع 
. أسر مستفيدة 

( 10) لعدد تمرتوزيع
.أسر مستفيدة 



6

لجنة كفالة طالب علم

ة مساعدات دراسيتسديد 
بجامعة االمام لطالبة

عبد الرحمن بن فيصل 
(  شراء ال بتوب وطابعة)

(5,746)بمبلغ 

رسوم دراسية تسديد 
(  3)لعدد ألكاديمية التعلم 

إدارة/ بالتخصصات التالية 
إدارة موارد بشرية / اعمال 

(2,997)بإجمالي مبلغ 

لطالبة مواصالت تسديد
بجامعة االمام

عبد الرحمن بن فيصل 
( 120)بمبلغ تخصص علمي 



لجنه التأهيل والتمكين

7

في فعالياتأسر منتجة ( 5)مشاركة 
مهرجان الشرقية الترفيهي المقام

.كورنيش الدمام في

أسرة منتجة تسجيل
.الرسم لحرفة 

األسر من أبناء ( 1)توظيف 
(  حراسات أمنية)وظيفة 

.بشركة أوبال الجزيرة 



9

البرامج التنموية

لبرنامج نهضة انسان الحفل الختامي اقامة 
:وتكريم المشاركات في مشروعي  م  2021للعام 

جمعية مع بالتعاون ( 2لبرنامج أمومة )ام واعية ديوانية / 1
منهم على  شهادة 3الذهبي وحصولالحزام وئام ومركز 

.حضور
بالتعاون مع مدربة  في مجال 2نادي ملتقى الفتيات / 2

.  الذاتتطوير 

8



معهــد جــود

9

دورة اقامة 
تطويرية  

(سكرتارية )

ه تأهيليدورة اقامة 
ة العناية بالبشر)

(والشعر 



مركز جود للرعاية النهارية

10

هارات بعنوان استراتيجيات المتفعيل ورشة عمل 
للمعلمات ABAألطفال ذوي اإلعاقة بمنهجية 

.بالتعاون مع مركز الطفل الصغير 

مع مركز الطفل الصغير عقد شراكة 
.للرعاية النهارية 



12|إنجازات شهــر ديسمبر
م2021لعام 



1

العالقات العامة واإلعالم

إقامة حفل تدشين 
جائزة جود الجامعة

لفي جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيص

وحدة التطوع

.حفل تدشين جود الجامعة مقدمة

.الجامعة جودتدشينحفلتغطية

.للتطوع العالميلليومالتخطيط

.األسرة ميزانيةفن إدارةبرنامجتنظيم

.األولية النفسيةالمساعدةبرنامجتنظيم

.بيانات إدخال

 .المدرسيةالحقيبةلبرنامجكوبوناتفرز

.جديد متطوع(26)تسجيل

بإجماليتطوعيةفرص7تفعيل
متطوعـة 18المتطوعينعدد



ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

2

(  42)  لـ إيداع رواتب 
لي بإجمامستفيدة أسرة 
.ريال ( 37,017.5) مبلغ 

(  8) ايجار لـسداد 
أسرة مستفيدة 
بإجمالي مبلغ 

.ريال ( 88,050) 

إيداع قسائم الكترونية
(  25) لـ للمواد الغذائية 
بإجماليأسرة مستفيدة 

.ريال ( 10,965) مبلغ 

إيداع رواتب
أسر مستفيدة( 7) لـ 

(  14,000)مبلغ بإجمالي 
.ريال 

علىتوزيع حقائب مدرسية 
واأليتامأسر اللجنة

طالب وطالبة ( 395)لعدد 
.الخدمات الموسميةمن 



4

يــدةاللجنة االجتماعية لألسر المستف

توزيع تبرع أرز 
أكياس( (10عدد 

.أسرة مستفيدة( 5) لــ 

3

اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

ة مستفيدلـ أسرة مساعدة مصاريف معيشية 
.ريال ( 3,000)بمبلغ 

توزيع تبرع مكرونة
كرتون( 2) عدد

.مستفيدة أسرة ( 10)لـ 

أسر مستفيدة ( 3) لعدد تسديد مساعدة ايجار 
.ريال( 27,000) مبلغ بإجمالي 



لجنة كـــافل اليتيـــم

4

لعدد تجديد كفالة 
يتيم( 109)  

.ريال( 265,400)  بمبلغ 

يتيم ( 66) عدد تسجيل
في برنامج ويتيمه 
.يارد الرياضي سبورت 

ف بهدجمعية بناء مع توقيع مذكرة تعاون 
ما تفعيل مبدأ الشراكة بين الطرفين ب

يخدم مصالح أيتام المنطقة الشرقية
وأمهاتهم



5

لجنة كفالة طالب علم

( 4)د لعدالتعلم ألكاديمية تسديد رسوم دراسية 
إدارة / إدارة اعمال ) التالية بالتخصصات طالب 

(واعالمعالقات عامه / موارد بشرية 
(8,991)بمبلغ 

لجنه التأهيل والتمكين

.منتجة أسرة( 2)عدد تسجيل



7

البرامج التنموية

 ة تابلت ضمن برنامج الحقيبة المدرسيجهاز ( (19توزيع
.على األسر المستفيدة 

لتامين كسوة دافئة حملة شتوية اطالق
.أسرة ( 300) لعدد

6

" ة ميزانية االسرإدارة فن " البرنامج التوعوي  إقامة 
سرة التوعية بأهمية وكيفية إدارة ميزانية األبهدف 
.مستفيدة (14) بحضور 

"  وليةالمساعدة النفسية األ" البرنامج التوعوي  إقامة 
ات رفع مستوى الثقافة النفسية لدى فئبهدف 

األسر من مستفيدة ( 30) بحضور المجتمع 
ة جود من جمعيواالخصائيات االجتماعيات والنفسيات 

.وجمعية تراحم 



معهــد جــود

7

دورة اقامة 
تطويرية  

(تصميم ازياء)

دورة اقامة 
تطويرية 

أساسيات )
(التصوير



مركز جود للرعاية النهارية

8

، مع جمعية ايفاء شراكة مجتمعية 
( .هيا نمشي معا ) مسابقة في تفعيل  

غرفةمع تفعيل اليوم العالمي لإلعاقة 
في مركز جود وذلك بمشاركة الشرقية 

.يةلــ ملتقى البرامج التأهيلمحطات العمل 

رحلة لألطفال للمركز الترفيهي
راف بالتعاون مع مكتب اإلش( بيلي بيز )

.النسائي 

ك مع مستشفى الملشراكة مجتمعية 
وية بتقديم محاضرة توعفهد التخصصي 

.ركز كورونا ألطفال المتعليمية إلجراءات 


