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اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 67,603)مبلغ بإجمالي أسرة ( 59)لـ إيداع الرواتب.

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

 ريال ( 142,283)أسرة بإجمالي مبلغ ( 15) سداد إيجار لـ.

 ريال ( 300)  مبلغ بإجمالي صرف مساعدة طبية لـ أسرة مستفيدة.

 الهدي واألضاحي من لإلفادة تبرع من مشروع المملكة العربية السعودية توزيع
.أسرة ( 266)لـ كرتون ( 180)عدد 

  أسر مستفيدة ( 7)  لـ تبرع ذبيحة توزيع  .
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لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 107,816)يتيم بمبلغ ( 41)تجديد كفالة لـ.

 ريال ( 12,500)ايتام بمبلغ ( 5)كفاله جديدة لـ.

 ريال( 9,529)شراء أجهزه كهربائية لـ أسرتين بمبلغ.



لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 اسرة 46بحضور بالتعاون مع الجمعية السعودية للتراث إقامة ورشة فن الطهي .

لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 بالتخصصات التالية طالب ( 5)لـ محمد المانع لكلية رسوم دراسية سداد
.ريال ( 84,000) بمبلغ علوم تمريض , عالج تنفسي 

 اسرة 68ور بحضبالتعاون مع بنك التنمية االجتماعيةبرنامج ثقافة العمل الحر إقامة.

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

لدورة مهاراتي التقنية ( 1)والتصميم الداخلي لدورة طالبات ( 3)تسجيل
.والمهني التقني من اإلدارة العامة للتدريب 



لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

 حفل ختام لبرنامج نهضة إنسان التنموي للمشاريع اقامة
نادي البناء لألطفال , فتاة 45بعدد نادي الفتيات , سيدة 41بعدد ديوانية أم واعية ) 

,  م2022للعام (  طفل وطفلة 65بعدد 
.  هم لبناء الوعي لجميع أفراد األسرة المستفيدة وتطوير قدراتهم وتمكينيهدف الذي 

 تميزة شريك النجاح جمعية وئام ومنسوباتهم واألسر الموتم تكريم.



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

:تفعيل تم , االجتماعيالتواصل مواقع في بالنشر  
 العالمي للقضاء على الفقر اليوم.

 ثدي تضامنًا مع جمعية زهرة للكشف المبكر عن سرطان الرايتك وردية الدعم إعالميًا.

 لالدخار العالمي اليوم.
 الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مبايعة.
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مشاركات خارجية

 وقسم العالقات العامة واإلعالممشاركة الجمعية متمثلة بوحدة التطوع
لخدمة المجتمع في مركز اإلعداد الجامعي في المعرض السنوي الثاني عشر 

.بـ أرامكو السعودية 

 بدعوة من مركز األميرة جواهر في معرض أكتوبر الوردي الجمعية مشاركة
. والمقام في جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة لمشاعل الخير 

 يدة بركن تعريفي ألنشطة وخدمات الجمعية في ملتقى أسرة رشمشاركة الجمعية
-عودأقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف آل سوالذي 

.أمير المنطقة الشرقية وذلك في مقر غرفة الشرقية 



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع24بإجمالي عدد المتطوعين فرص تطوعية 9تفعيل 
معلمة نشاط
مساعدة معلمة تربية خاصة
منسقة إدارية
 تنظيم
 تسجيل اسماء الحضور
 تصوير
 مساعد محاسب
مدربة أطفال
 تنظيم الحفل الختامي لنهضة إنسان
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مركز جـــــود

 العالمي تفعيل يوم المعلم.
 نادي أطفال جود مع بالتعاون برنامج الفنان الصغير.
 شاركني استضافة طالب مركز شموع األمل وتفعيل مبادرة.
 مركز جود مع كلية المانع للعلوم الطبية لليوم العالمي للغذاء مشاركة.
 األهلية يوم الطفل العربي مع مدارس علو تفعيل.
 الصغير ل مركز الطفاالنتباه بالتعاون مع تقديم محاضرة اليوم العالمي لفرط الحركة وتشتت.
 مع أخصائية الصحة النفسية منال مصطفى تفعيل يوم الصحة النفسية.



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


