


















10|إنجازات شهــر أكتوبر 
م2020لعام 



2

معهــد جــود

إقــامة ثالث دورات تطويريــة 

دورة تصميم األزياء
(حضوري)

دورة الفوتوشوب
(  حضوري)

1

البشريةدورة الموارد 
(عن بعد)



2

العالقات العامة واإلعالم

متطوع جديد36تسجيل 

تفعيل التوعية بمرض 
ع الثدي بالتعاون مسرطان 

جمعية زهرة 

إقامة اجتماع الجمعية 
2019العمومية لعام 

في تعليمية لستة متطوعيناتاحة فرصة 
ساندروس التقوية التابع لبرنامج نهضة ان



3

لجنة البرامج واألنشطة

تم إطالق حملة دفء

حملة التقوية للمرحلة االبتدائية ضمنتمديد صفوف 
لمدة شهر حيث ( يتعلمون عن بعد ونرعاهم عن قرب)

طالب وطالبة  33المستفيدين لألسبوع الرابعبلغ عدد 

انية المرحلة الثضمن برامج نهضة إنسان تم تفعيل 
برنامج أمومة بالتعاون مع جمعية وئام وإقامة من 

قدمتها(الوعي المالي في االسرة)ورشة بعنوان 
من ربة اسرة 27واستفاد منه بدرية العمير . المدربة أ

المستفيدين



4

لجنة األســـر المنتجة

اسر منتجة في7مشاركة 
مجمع الراشد ضمن معرض 

ةبنك التنمية االجتماعي
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لجنة كفالة طالب علم

تسديد رسوم دراسية
المانعلكلية محمد 

تسديد رسوم دراسية
ية لطالبتين في أكاديم

التعلم تخصص موارد
بشــرية

ريــال1,999

ريــال999

ي لطالبه تخصص عالج تنفس
ريال 16,500بمبلغ 

لطالب تخصص علوم 
ريال13,500بمبلغتمريض 

سنه تحضيري بمبلغ لطالبه 
ريال15,000



لجنة كـــافل اليتيـــم

يتيــم74تجديد كفــالة 
ريـال189,900بإجمالي 

كافل 2عدد كفالة جديدة 
ريال 4,800

مصروف المدرسة إيداع تم 
 752ريال لعدد258,000

يتيم 

أسرة( 20)كرتون تمر وتوزيعه علي  ( 5)استالم عدد 

أسرة( 14)ذبيحة وتم توزيعها ( 2)استالم عدد 

6

ل استفادة أسرتين  من كاف 
نح ضمن موقف لشقة  يتيم

األسكان التنموي



8

مركز الخـدمة االجتماعية

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

ايداع رواتب شهر أكتوبر 
أسرة بمبلغ ( 22)لـ 

ريال (10,400)

أسر  ( 9)تسديد ايجار لـ  
بمبلغمستفيدة 

ريال( 69,700)

الخضريتسليم شيكات 
غ أسر مستفيدة بمبل( 7)لـ 

ريال ( 14,000)
(2)فتح ملف جديد عدد 

أسر مستفيدة
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9

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

8

قسائم الكترونيةتسليم 
(  23)لشهر أكتوبر لـ ( غذائية)

ريال( 7,900)بمبلغ أسرة 

تابلتجهاز (  32) تسليم الدفعة الثانية عدد 
(33,856)مستفيدة بقيمةأسرة ( 32)لـ 

م من ضمن مبادرة يتعلمون عن بعد ونرعاه
عن قرب

عدد ( 5)تأثيث وقف جود 
متنوعة بقيمةأجهزة ( 14)

ريال( 18,360.90)
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( 7)لعددأجهزة منزلية شراء 
من أسر الزامل بقيمة 

ريال( 11,400)

الب أجهزة (4)عددشراء
ةبقيمألسر الزامل توب 

ريال( 12,600)

كهرباء تسديد فاتورة 
ة من الجمعية بقيمعاملة 
ريال(  6,900)

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

9

من 14تحويل رواتب لعدد 
أسر الزامل بقيمة 

ريال( 9,500)
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ن م أسرة مستفيدة أكتفاء
وتملكها منزلأسر االيجار 

ة مستفيدتحويل اسرة 
من االيجار إلى سكن 

التابع للجمعيةالوقف 

منح اإلسكان التنموي 
ألسرتين شقة  وقف 

مستفيدة

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ
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مركز الخـدمة االجتماعية

اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

تسديد فاتورة كهرباء 
أسرة طارئة بمبلغ لـ 

ريال ( 6,989.89)

تمركرتون( 322)توزيع تبرع 
أسرة مستفيدة ( 200)لـ 

خيرفاعل من 

اسر ( 2)تسديد ايجار لـ 
ريال( 9,860)بقيمة طارئة  
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ةمركز جود للرعاية النهاري

هد زيارة مستشفى الملك ف 
م التخصصي للمركز وتقدي

محاضره طبية

ة التعاون مع مركز براعة القم
وتقديم محاضره عن بعد

ة التعاون مع لجنة التنمي
وم لليبشرورةاالجتماعية 

العالمي للتأتأة

12
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فلجنــة التأهيــل التوظي

من بنات ( 5)ترشيح عدد 
ل االسر لحضور برنامج التأهي

لسوق العمل بالتعاون مع 
معهد جود

13

من ابناء (1)ترشيح عدد 
زيةاالسر لدوره اللغة اإلنجلي

ة االتفاق مع األكاديمية الصحي
لتعليم والتدريب المنتهي 

ات وبنبناء ألبالتوظيف المقدم 
االسر المستفيدة



11|إنجازات شهــر نوفمبر 
م2020لعام 



معهــد جــود

إقــامة ثالث دورات تطويريــة 

س دور تطبيقات االوفي
ةفي االعمال المكتبي

دورة السكرتاريا

1

دورة اساسيات فن 
التجميل



2

العالقات العامة واإلعالم

متطوع جديد( 47)تسجيل 

توقيع اتفاقية تعاون مع مشروع طلعة بهدف تغطية المبادرات
بمناطق المملكةالمجتمعية والتراثية والبرامج

عات ضمن المتطومتطوعتينتفعيل التطوع بانضمام 
لدى دروس التقوية 

النشر باليوم العالمي للجودة المشاركة في تفعيل 
في مواقع التواصل االجتماعي  

شر في بالنالبيعة السادسةالمشاركة في تفعيل 
مواقع التواصل االجتماعي  



3

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

م اختتام مشروع  ديوانية ا
( 23)بتكريمواعية وذلك 
م2020عام مستفيدة

تمديد  دروس التقوية 
ر الخاص بأبناء وبنات  األس

دة لماألول االبتدائيللصف 
ر من شهر ديسمبأسبوعين

تعاون مع جمعيةتوقيع اتفاقية 
برنامج وئام للتنمية االسرية لتقديم

امومة والذي سيكون من ضمن 
لعام مشروع ديوانية ام واعية 

الخاص بأسر جمعية جودم 2021



نلجنه التأهيل والتمكي 

إقامة برنامج التأهيل ألبناء األسر لسوق العمل المكثف 
أربعة أيام لمدة معهد اإلدارة العامة بالتعاون مع 

4

هي لتدريب   المنتشركة كوادر المستقبلاجراء اتفاقيه مع 
من أبناء وبنات أسر الجمعية لوظيفة خدمة ( 10)لـبالتوظيف 

عمالء ومبيعات 

معاهد البسام طالب وطالبات لدورات 4ترشيح 

ليارد سيلبائعتوظيف أحد أبناء األسر لوظيفة 

ولت في مبادرة سكبائعةمن بنات األسر للمشاركة ( 10)توفير 
ا لمدة شهر بمكافأة مقطوعة مقدارهنوفمبر 26الخبر من يوم 

ريال( 2,500)

ج الى تمكين للتحويل من االحتيامنصة ببرنامج التسجيل
يةاالنجاز بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماع



5

لجنة كفالة طالب علم

تسديد  رسوم دراسية
بكلية الغد لطالبة

تخصص اشعه بمبلغ  
ريال9,852

تسديد رسوم دراسية
ة بأكاديميلطالبتين

طوير التعلم للتدريب والت
تخصص موارد  بشرية 

ريال 1,996بمبلغ 

رسوم مساعداتتسديد
مواصالت / دراسية 
ريال300بمبلغ 

تسديد رسوم تدريب 
تخصصلطالبةميداني 

ة موارد بشرية بأكاديمي
ريال2,100التعلم بمبلغ  



لجنة كـــافل اليتيـــم

يتيم ( 62)تجديد كفالة 
ريال( 155,400)بمبلغ 

كفالء (7)كفالة جديدة بعدد 
ريال ( 16,800)بمبلغ 

يمة ليتجهاز الب توب تسليم 

(  16)بطانية و (114)توزيع 
أسرتين إيجارتسديد اسر الجمعيةدفاية على 

مستفيدة 

6

ن بعد ضمن حملة يتعلمون ع لثالث أسر جهاز لوحي تسليم 
ونرعاهم عن قرب 



مركز الخـدمة االجتماعية

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

نوفمبرايداع رواتب شهر 
أسرة بمبلغ (36)لـ  

ريال ( 19,900)

أسر  (9)تسديد ايجار لـ  
مستفيدة بمبلغ

ريال( 75,000)

تسليم القسائم 
ائية االلكترونية للمواد الغذ

أسرة  (  22)لشهر أكتوبر لـ 
ريال( 7,400)بمبلغ 

(7)فتح ملف جديد عدد 
مستفيدةأسر 
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ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

8

لوحي لـأسرتين جهاز (2)تسليم عدد 
ريال (2,338)بقيمة مستفيدة 

م من ضمن مبادرة يتعلمون عن بعد ونرعاه
عن قرب

أسر (3)إيقاف مساعدة لـ 
لتحسن أوضاعهم 

(7)تسليم شيكات لـ 
أسر مستفيدة بمبلغ

ريال ( 14,000)



مركز الخـدمة االجتماعية

اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

9

ريال( 1000)ألسرة بمبلغ مساعدة زواج تسليم 

مستفيدة أسرة ( 12)لـ ذبيحة ( 2)توزيع تبرع عدد 
من فاعلة خير

ريال( 20,000)بقيمة طارئةاسر ( 3)ايجار لـ تسديد 

لـأسرتين علب حليب اطفال (4)توزيع تبرع عدد 
من فاعلة خيرمستفيدة 

(  29)لـ  ( 180)عدد بطانيات ودفايات توزيع تبرع 
مستفيدة من تبرعات حملة دفءأسرة



ةمركز جود للرعاية النهاري

تفعيل مبادرة شاركني مع
مجمع شموع االمل 

ع تفعيل شراكة مجتمعية م
كلية طب االسنان

القاء محاضرة توعوية 
بمناسبة شهر سرطان 
الثدي مع مركز شروره 

10

يعةتجديد البتفعيل 



12|إنجازات شهــر ديسمبر
م2020لعام 

بخير عام وأنتم كل 



1

العالقات العامة واإلعالم

متطوع جديد( 44)تسجيل 

رة جائحة عبر تكريم المتطوعين في فتاليوم العالمي للتطوع تفعيل 
اتوإقامة مسابقة تنافسية للساعات التطوعية للموظفكورونا 

(تصميم جرافيك–ترجمة )تطوعية فرص اتاحة 

و ع اليوم العالمي للتطوتفعيلالمشاركة في 
اقع بالنشر في مواليوم العالمي للغة العربية

التواصل االجتماعي



2

مويةلجنة البرامج واألنشطة التن

الخاص دروس التقوية انتهاء مشروع 
اهم بنادي البناء لألطفال تحت شعار نرع

ج عن بعد ويتعلمون عن قرب ضمن برنام
وبلغ عدد يوم 21نهضة انسان بواقع 

وطفلة طفل 37المستفيدين 

ارسال الرسائل استمرار 
سر ألالتوعوية والتثقيفية 

مشروع ديوانية ام واعية

ة التعاونية مع مركز نمو للتعليم بهدف ترسيخ العالق اتفاقية تعاون توقيع 
فترة البدء بالواالهداف المشتركة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية و

تفيدة لألسر المس( تقنية القرن لتعليم ذوي العزم )لمشروع التجريبية 
طفل وطفلة25بعدد 



نلجنه التأهيل والتمكي 

رية الموارد البشلصندوق تمكينلبرنامج انضمام الجمعية 
االجتماعيةوالتنمية 

3

بمعرض ليالي السيفاسر منتجة (5)مشاركة 
شهر كامللمدة المقام في الخبر 



4

لجنة كفالة طالب علم

كفالة جديدة اعتماد 
لم لطالبة  بأكاديمية التع

ارة إدسنتين تخصص لمدة 
م2021لعام بشرية موارد 

تسديد رسوم دراسية 
لطالبة من كافل يتيم

ص تخصالتعلم بأكاديمية 
غ بشرية بمبلإدارة موارد  
ريال 1,998

يصل لطالبة بجامعة االمام عبدالرحمن بن ف مواصالتتسديد رسوم 
ريال340سنة تحضيري بمبلغ 

دراسيةتسديد رسوم 
م  التعلكاديمية بألطالبة

إدارة موارد تخصص 
ريال999بمبلغ  بشرية 

رسوم تسجيلتسديد 
لم طالبة بأكاديمية التع

تخصص إدارة موارد 
ريال999بشرية بمبلغ 



لجنة كـــافل اليتيـــم

ريال( 372,800)يتيم بمبلغ ( 161)لـتجديد كفالة 

ريال ( 16,800)كفالء بمبلغ (7)كفالة جديدة بعدد 

من شركة روزن ( 17,174)مبلغ بتبرعاستقبال 
العربية السعودية لصالح أليتام

لأليتام مواد صحية كيس ( 25)توزيع تبرع عدد 

5

يتاممن محالت سيفرز لألمالبس منوعةتبرعتوزيع 



7

لجنة كـــافل اليتيـــم

6

تعليمية لعبه ( 25)وعدد أيباد ( 10)توزيع تبرع عدد 
جوتنلأليتام من شركة 

ير من فاعلة خ أدوات خياطة ورسم تبرعاستقبال 
لأليتام

من مكتبة الملكقصصكرتون ( 14)توزيع عدد 
ريالخياالشتراك طريق عبدالعزيز لأليتام عن 

من لحم لأليتام كيس (13)عدد تبرع ذبيحة توزيع 
فاعلة خير

كشافات هديه من (20)عدد تبرع هدايا استقبال 
اإلجازة ارامكو لأليتام بمناسبة 



مركز الخـدمة االجتماعية

ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

أسرة ( 36)لـ إيداع رواتب 
مستفيدة بمبلغ 

ريال( 21,000)

أسر (9)سداد إيجار لـ 
مستفيدة بمبلغ 

ريال( 71,300)

دة ألسرة مستفيقرضسداد 
ريال(  58,000)بقيمة 

ألسرة فاتورة كهرباء سداد 
ريال(7,850)مستفيدة بمبلغ 
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ـدةاللجنة االجتماعية لألسر المستفيـ

8

أسر (7)تسليم مساعدات لـ 
بمبلغمستفيدة من 

ريال( 14,000)

ة إيداع القسائم االلكتروني
أسرة ( 23)لـللمواد الغذائية 

ريال( 8,000)بقيمة 



مركز الخـدمة االجتماعية

اللجنة االجتماعية لألسر الطــارئة

9

ريال ( 4000)ألسرة بمبلغفاتورة الكهرباء تسديد 

ريال( 58,867.68)ألسرة بقيمة أقساط سيارةتسديد 

ريال( 70,000)بقيمةطارئةاسر ( 5)ايجار لـ تسديد 

أسر ( 4)لـ ( 6,056)بمبلغأجهزة الب توب و لوحي تسليم 
ربق يتعلمون عن بعد ونرعاهم عن ضمن مبادرة مستفيدة

مستفيدةأسر 6بطانية لـ ( 17)عدد بطانيات توزيع تبرع 
من فاعل خير

ريال ( 1,000)ألسرة بقيمة معيشيةمساعدة

أسرة ( 387)لـكرتون (201)بعدد مالبس منوعة تبرع توزيع 
من محل سيفرز مستفيدة 



معهــد جــود

تطبيقات دورة بدء تنفيذ 
يةاألعمال المكتباالوفيس في 

10

لدورة الختامي الحفل إقامة
العناية بالبشرة والشعر



ةمركز جود للرعاية النهاري

ع م( مقياس هيلب)بعنوان ورشة تدريبية 
الكويتالدكتور بهاء الدين جالل من 

مع ( مقياس ايبلز )بعنوان ورشة تدريبية 
كياألمريالبورد / الدكتورة بتول السيد حسن 
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تطوير كفاءة 
منسوبات المركز


