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اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 63,903)مبلغ بإجمالي أسرة ( 58)لـ إيداع الرواتب.

 ريال ( 21,823)مبلغ أسرة بإجمالي ( 30)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ.

 ريال ( 22,560)أسر بإجمالي مبلغ ( 8) سداد إيجار لـ.

 ريال ( 10.000)مبلغ بإجمالي سداد ايجار من تفريج الكرب لـ أسرة.

 ريال ( 64784.2)مبلغ  بإجمالي طالب وطالبة (  593) توزيع الحقائب المدرسية لـ.

 ريال ( 55,149)مبلغ بإجمالي طالب وطالبة ( 593)توزيع الكوبون المدرسي لـ.

 أسر مستفيدة ( 6)توزيع تبرع ذبيحة لـ.



لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 115,500)يتيم بمبلغ ( 44)لــ تجديد كفالة.
 ريال( 2,500)لـيتيم بمبلغ كفاله جديدة  .
 ريال ( 18,750)في معهد البسام بمبلغ يتيمات ( 5)رسوم لـــ تسديد .



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 في شركة الكفاح القابضة ( 92اليوم الوطني ) فعاليات في أسرة منتجة ( 11)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 

 (  اكسبو) المعرض اإلبداعي العاشر بكلية إدارة االعمال في أسرة منتجة مشاركة
. تنظيم إدارة كلية إدارة األعمالبجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من 



لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

 لفئة الصم والبكم برنامج الوعي بالذات واالتصال الناجح اقامة
من تقديم الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية بالتعاون مع 

.مستفيد 35آمال الفايز بعدد  . المدربة أ 

 ود فخر جحفلها السنوي جمعية جود متمثلة بوحدة الخدمات الموسمية نظمت
المتفوقين من من أبناء وبنات األسر 143األمهات المتميزات ومن 6لتكريم  

.المرحلة الثانوية وخريجي المعاهد والجامعات 



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

 تفعيلبالنشر  في مواقع التواصل االجتماعي
اليوم الدولي لمحو االمية

 تمبرلشهر سب( خلك أقرب يحّسهم)الدعم إعالميًا وفي مقر الجمعية لحملة
ألزهايمرالجمعية السعودية الخيرية لمرض تضامنًا مع 

 مع منسوبات الجمعية92اليوم الوطني السعودي تفعيل

 تضامنًا مع مؤسسة الملك خالد2030رهاننــــا الدعم إعالميًا لحملة
 القطاع غير الربحي الدعم إعالميًا لملتقى تمكين

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع85فرص تطوعية بإجمالي عدد 19تفعيل 
مصور لمنصات التواصل االجتماعي
معلمة نشاط
منسقة إدارية
 معلمة لغة انجليزية
        تنظيم االسر للتسجيل ببرنامج فخر جود
 تنظيم لبرنامج الوعي بالذات
مساعد إداري
خدمات مساندة
مشاركة في برنامج فخر جود

 متطوعينمشرفة
 خياطة
 ديكورمصمم
 مكياج فنانة
 حفل مقدمة
تنظيم أطفال
 شعرومصففةمكياج فنانة
مصففة شعر
كتابة محتوى
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مركز جـــــود

 ل األمل للتربية الخاصة والتأهيتفعيل اليوم العالمي للعالج الوظيفي مع شموع .
 مع  مدارس الحصان بالتعاون أسبوع لمدة 92تفعيل اليوم الوطني.
 نان طب األسوطالبات المركز بالتعاون مع كلية على صحة وسالمة الفم لطالب الكشف.
 الفريج رحلة للطالب والطالبات لمطعم ملقط.
 وسنوي فوريست لسباركيزوالعقلي لفئتي التوحد ترفيهية رحلة.



2022الرعاة وشركاء النجـــاح لمبادرة طلعتنا اليوم 



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


