


اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 60.153)مبلغ بإجمالي أسرة ( 55)لـ إيداع الرواتب.

 ريال ( 18,418)مبلغ أسرة بإجمالي ( 28)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ.

 ريال( 96.66603) أسر بإجمالي مبلغ ( 10) سداد إيجار لـ.

 أسرة ( 84)لـ كرتون ( 150)تمر توزيع تبرع.

 أسرة ( 54)كرتون لـ  ( 65)توزيع تبرع دجاج.



لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 207,000)يتيم بمبلغ ( 80)لـ تجديد كفالة.

 ريال ( 32,000)يتيم بمبلغ ( 13)لـ جديدة كفاله .

 ريال ( 258,000)يتيم بمبلغ ( 860)األضحى لـ كسوة عيد إيداع.

 ريال ( 57,718)يتيم بمبلغ ( 860)لـ عيدية إيداع.

 ريال ( 12,435)أسرة يتيم بمبلغ ( 5)لـ مصاريف معيشة.

 ( سبورت يارد)مركز ساحة الرياضة الرياضي ـــه في / يتيم( 46)تسجيل.

 ريال ( 800)شراء نظارة طبية ليتيمة بمبلغ.

 أجيال العالميةمدارس من هدية لأليتام ( 15)هدايا بعدد تبرع توزيع.



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 مستوصف شفاء الدمام في من بنات األسر المنتجة واألسر المستفيدة ( 2)توظيف.

 مستوصف صفاء الدمام في من بنات األسر المنتجة ( 1)توظيف.

 ( .حارس أمن)كافل يتيم من أبناء أسر لجنة ( 1)توظيف

 العروس أسرة منتجة في معرض مشاركة.

 افريقيا معرض عالم أسرة منتجة في مشاركة.

لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 طالبات بالتخصصات التالية ( 5)لـ رسوم دراسية ألكاديمية التعلم سداد
.ريال ( 4.996) بمبلغ عالقات عامه واعالم , إدارة موارد بشرية , إدارة اعمال 

 ريال ( 600)لطالبة بأكاديمية التعلم بمبلغ مواصالتسداد رسوم.



لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

للمسار الخامس برنامج نهضة انسان ختام 
:مشاريع3ويتضمن البرنامج أسرة 15باستفادة 

 (15 ) من ديوانية ام واعية مستفيدة أم.
 (16 ) الفتيات من ملتقى فتاة مستفيدة.
 (21 ) من نادي البناء لألطفال وطفلة طفل.



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

االجتماعي تم تفعيل التواصل بالنشر  في مواقع 

اليوم العالمي للبيئةاليوم العالمي للتبرع بالدم



وحــــدة التـــطـــوع

متطوعين10فرص تطوعية بإجمالي عدد 8تفعيل 

نهضة إنسانمصور لبرنامج
 مساعد معلم
 مدرب محاضر
منظم برنامج تدريبي
مدخلة بيانات
 تصميم موشن جرافيك
مستشار في الجودة
إداريمساعد



مركز جـــــود

 م الزووعبر لخدمة أسر ذوي اإلعاقة أسرتي ملتقى تفعيل
.لشرقية افريق تكامل للتربية الخاصة بالمنطقة بالتعاون مع 

معهد جـــــود

 متدربات ( 5) لـ شهر  على مدى دورة تصميم االزياء اقامه.

 متدربات ( 3) أيام لـ خمس على مدى دورة اساسيات الفوتوشوب اقامه.

 متدربة ( 20) أيام لـ  خمس على مدى دورة ادارة الصالونات والمشاغل اقامه.



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


