




اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 47,435)أسرة مستفيدة بإجمالي مبلغ ( 45)الرواتب لـ إيداع.
 أسرة مستفيدة (  25)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ

.ريال ( 13,938)مبلغ بإجمالي 
 ريال( 138,450)  مبلغ أسرة مستفيدة بإجمالي ( 15) إيجار لـ سداد.
 ريال ( 1150,841) مبلغأسرة بإجمالي ( 64)تفريج كربة بسداد ديون.
 كربة ألسرة بتوفير سكن بوقف الجمعية وتأثيثها تفريج

.ريال ( 35,620)مبلغ بإجمالي 
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اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 المستفيدة لمنتزه أرامكو البيئي األسر زيارة أطفال.
ري أسر مع أبنائهم في ملتقى تكافل الشرقية االس( 4) مشاركة

.الشرقية أمانة من تنظيم لجنة شؤون االسرة بالتعاون مع 
أسرة مستفيدة لدورة حقيبة أدوات األمن والسالمة( 12)حضور

.اثراء بمركز 
 أسر مستفيدة ( 7) تسليم كوبونات غذائية و كسوة العيد لـ

.ريال ( 8,000)بمبلغ 
 أسرة مستفيدة بالتعاون ( 86)قطعة كسوة عيد لـ ( 600)توزيع

.كسوة مشروع مع 



الطارئةاللجنة االجتماعية لألسر 

  أسرة مستفيدة ( 240)تبرعات ارزاق رمضان لـ تسليم.

 مستفيدة أسرة ( 11)توزيع تبرع ذبيحة لـ.



لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 286.900)يتيم بمبلغ ( 118)تجديد كفالة لــ.
 ريال ( 7,200)ايتام بمبلغ ( 3)كفاله جديدة لــ.
 ريال ( 258,900)يتيم بمبلغ ( 863)كسوة العيد لــ إيداع.
 أرمله بالتعاون ( 379)كوبونات ارزاق رمضان لــ تسليم

.مع شركة منافذ السعودية 
 مرجان يتيم ويتيمة لحفل قرقيعان من تنظيم18حضور

.الطبي وتوزيع قسائم كشف مجانية 
 في مركز ساحة الرياضة الرياضييتيم ( 56)تسجيل

.ريال ( 209,050)شهرين بمبلغ لمدة (  سبورت يارد)

لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 طالبات ( 5)لـ سداد رسوم دراسية ألكاديمية التعلم
,إدارة موارد بشرية , بالتخصصات التالية  إدارة اعمال 

.ريال ( 4.996)بمبلغ عالقات عامة وإعالم 



لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 المخصصة لألحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مبادرة ألفة  تفعيل
:والتي تتضمن مجلس المسؤولية االجتماعية مع 

قرقيعان جود(                                  نقصه جود )هدايا تهنئة بالشهر الفضيل 

(عيدية جود )هدايا تهنئة بعيد الفطر المبارك إفطار صائم وجبات 



 في مهرجان الحياة بالزاأسر منتجة ( 3)مشاركة

شراكات مثمرة

 لرياضة ساحة اللسنه الثالثة معتجديد اتفاقية تعاون
أشهر 6لمدة (سبورت يارد)الرياضي 



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

 صصي في مستشفى الملك فهد التخقدوع جود مبادرة تنظيم
رطان تقديم ضيافة إفطار لمرافقي مرضى السبهدف بالدمام 

.المستشفىومرتادي 

 ولي العهد األمير محمد بن سلمانمبايعة نشر
.من خالل مواقع التواصل االجتماعي 



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع(  19)بإجمالي عدد فرص تطوعية 8تفعيل 
االشراف على ركن قدوع جود.
مساعد معلم بنادي جود.
تغطية برنامج أبواب رمضانية في مدارس البسام.
 تغليف هدايا لقرقيعان جود ضمن مبادرة ألفة.
تصميم ومونتاج فيديو.
 مشرف على فريق التطوع في مبادرة ألفة.
ة توزيع هدايا رمضانية ووجبات إفطار صائم ضمن مبادرة ألف.
مبادرة ألفة صحفي ضمن.



مركز جـــــود

تفعيل أهال رمضان مة االبتساذوي تفعيل مبادرة
كلية طب األسنانمع الخاصة 

 اللغة )حضور معلمات المركز لمحاضرة
والتواصل لدى أطفال اضطراب 

بالتعاون مع مركز الطفل ( طيف التوحد
الصغير



معهد جــود

 من دورة التفصيل والخياطة االنتهاء
.أشهر 7مدى على متدربة ( 14)بعدد



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


