


اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 218,485)أسرة مستفيدة بإجمالي مبلغ ( 48)لـ إيداع الرواتب.

 ريال ( 13,938)مبلغ أسرة بإجمالي ( 25)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ.

 ريال( 128,900)أسرة مستفيدة بإجمالي مبلغ ( 11) إيجار لـ سداد.

 ريال ( 104817.63)مبلغ مديونية أسرة لتملك سيارة بإجمالي تفريج كربة بسداد.

 اسرة ( 43)لـ ارز كيس ( 199)تبرع زكاة الفطر بعدد توزيع.

 من برنامج زكاة الفطر الموحد أسرة ( 235)لـ ارز كيس ( 416)تسليم زكاة الفطر بعدد.

 أسرة ( 113) كرتون لـ ( 150) تبرع دجاج بعدد توزيع.



لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 43,300)يتيم بمبلغ ( 18)لـ تجديد كفالة.

 ريال ( 77,000)بمبلغ يتيم ( 30)لـ كفاله جديدة .

 ريال ( 6,900)سداد إيجار أسرة بمبلغ.

 الرياضيساحة الرياضية مع مركز تجديد اشتراك

.ريال ( 19,425)بمبلغ ( سبورت يارد)

 بناء لرعاية األيتاممع جمعية ألسرة بالتعاون سيارة شراء.



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 من لجنة كافل يتيم لعروس يتيمةفاتورة صالون سداد
.ريال ( 2,140)بمبلغ 

لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

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

.ريال ( 4.996) بمبلغ عامه واعالم 

 تخصصرسوم مواصالت لطالبة بأكاديمية التعلم سداد
.ريال ( 600)بمبلغ موارد بشرية 



لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

 انطالق أولى البرامج التنموية في مسارها الرابع
أسابيع             5ضمن مبادرة نهضة انسان على مدى 

:مشاريع3البرنامج ويتضمن  
 أم مستفيدة ( 15) لـ ام واعية ديوانية.
 فتاة  ( 16) لـ الفتيات ملتقى.
 طفل وطفلة ( 24) لـ البناء لألطفال نادي.



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

 االجتماعيالتواصل في مواقع لألسرة بالنشر  اليوم العالمي تفعيل.



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع25فرصة تطوعية بإجمالي عدد 13تفعيل 

تسجيل االسر في برنامج نهضة إنسان
مدخلة بيانات
                                                       منسقة إدارية
تغطية برنامج نهضة انسان
مساعد معلم
منظم برنامج تدريبي
مساعد اداري

مشرفة متطوعين
 انجليزيمعلمة
صحفية
 تصميم موشن جرافيك
مشرفة متطوعين
 مساعدة حاضنه
مساعد باحثه اجتماعيه



مركز جـــــود

 عمل للموظفاتتفعيل يوم األصم من خالل تقديم ورشه
عن تعلم لغة اإلشارة

إقامه حفل أهال بالعيد لألطفال

 إقامة حفل ختام أنشطة المركز
هـ1443لعام 



معهد جــود

 على مدى شهر المكتبية دورة تطبيقات االوفيس في االعمال اقامة.



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


