


اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 63,903)مبلغ بإجمالي أسرة ( 62)لـ إيداع الرواتب.

 أسرة ( 29)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ
.ريال ( 20,723)مبلغ بإجمالي 

 ريال ( 41.050)أسر بإجمالي مبلغ ( 4) سداد إيجار لـ.

 ريال ( 40,000)بمبلغ ( أمر قضائي) ألسرة كربة تفريج.

 أسرة ( 593)لـ توزيع حقائب مدرسية وكوبونات  .

 أسرة ( 37)لـ ( ثالجات + مكيفات ) توصيل وتركيب
.لحملة الصيف ( 96935,8)بإجمالي مبلغ 



لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 31,408)يتيم بمبلغ ( 12)تجديد كفالة لـ.

 ريال ( 5,000)كفاله جديدة لـ يتيمي بمبلغ .

 يتيم( 777) كسوة المدارس والمصروف المدرسي لـ إيداع
.ريال ( 777,000)  بمبلغ 



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 بمعهد النمو العالي  سداد رسوم دراسية دبلوم تنمية موارد بشرية
.                  ريال  ( 2,300)بمبلغ لطالب

لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 طالبات بالتخصصات التالية ( 4)لـ رسوم دراسية ألكاديمية التعلم سداد
.ريال ( 3.997) بمبلغ عالقات عامه واعالم , إدارة موارد بشرية , إدارة اعمال 



لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

أسابيع 5انسان الصيفي الذي استمر على مدى برنامج نهضة ختام 
:متضمنًا أنشطة إثرائية معرفية ومهارات حياتية ضمن مشروعي 

 طفل وطفلة ( 34)البناء لألطفال بعدد نادي.
 فتاة ( 21)بعدد الفتيات ملتقى.



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

بالنشر  في مواقع التواصل االجتماعي تفعيل
.اإلنساني العالمي للعمل اليوم 

 ( معًا لمكافحة االتجار باألشخاص)الدعم إعالميًا لحملة
.وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تضامنًا مع 

 مع الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية توقيع اتفاقية تعاون
في إطار التعاون المشترك في تقديم البرامج التنموية 

.لألشخاص الصم وضعاف السمع 

شراكات مثمرة
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الحوكمة والتمييز المؤسسي

سي جمعية جود متمثلة بإدارة الحوكمة والتميز المؤسشاركت 
وقاف,  المقام بمؤتمر المدينة لأل( تقييم التنميةمنتدى )في

جمعية جود في تأسيس نظام المتابعة باستعراض تجربة 
ق التطبيوالتقييم والتحديات التي تواجهها الجمعيات عند 

.درعًا تكريميًا بذلك وتسلمت 



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع24فرص تطوعية بإجمالي عدد 10تفعيل 
 تنظيم برنامج نهضة إنسان
 مساعد إداري
 عصف ذهني إلعداد خطة برنامج فخر جود
مدربة تجميل
مدربة تنسيق زهور
 فنان تشكيلي
ادخال بيانات
مصممة فيديو
إعداد خطة برنامج فخر جود
منسقة فعاليات



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


