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اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 69,503)مبلغ بإجمالي أسرة ( 62)لـ إيداع الرواتب.

 ريال( 24,123)مبلغ أسرة بإجمالي ( 33)إيداع القسائم االلكترونية للمواد الغذائية لـ.

 ريال ( 69,380)أسر بإجمالي مبلغ ( 8) سداد إيجار لـ.

 ريال ( 7,000)بمبلغ ايجار كربة ألسرة طارئة بسداد تفريج.

 أسرة مستفيدة ( 21) لـ ذبائح ( 3)توزيع تبرع.

 وحدة سكنية لألسر مقدمة من اإلسكان التنموي ( 28)تأثيث.

 ريال ( 25093.17)وحدة سكنية بإجمالي مبلغ ( 28)سخانة مياه لـ ( 55)تركيب.

 ( 191.100)مبلغ أسرة بإجمالي ( 25)سداد قيمة مطابخ لـ.
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لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 320.800)بإجمالي مبلغ يتيم ( 134)تجديد كفالة لـ.
 ريال ( 15.000)بإجمالي مبلغ ايتام ( 6)كفاله جديدة لـ.

لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 (.999)بمبلغ بشرية بأكاديمية التعلم تخصص موارد كفالة جديدة لطالبة
 إدارة بالتخصصات التالية طالبات ( 4)لـ ألكاديمية التعلم سداد رسوم دراسية

.ريال ( 3.997) بإجمالي مبلغ عالقات عامه واعالم , إدارة موارد بشرية , اعمال 

 ريال ( 900)بإجمالي مبلغ بأكاديمية التعلم سداد رسوم مواصالت لطالبتين.



 واعية ديوانية ام مشروع من أمومة لتقديم برنامج مع جمعية وئامتعاون تجديد اتفاقية
.  للبرنامج التنموي نهضة انسان 

البرامج التنموية

العــالقــات العــامــة واالعـــالم

لعربية اليوم العالمي للغة اتم تفعيل , بالنشر  في مواقع التواصل االجتماعي.



وحــــدة التـــطـــوع

متطوع11بإجمالي عدد المتطوعين فرص تطوعية 7تفعيل 
 مساعدة معلمة تربية خاصة
مقدمة حفل
منسقة إدارية
مساعدة محاسب

 تغليف هدايا
تنظيم
 سائق نقل

 للتطوع بالتزامن مع اليوم العالمي 2022لعام تكريم متطوعي جود.
 م 2022لعام الجامعة للعمل التطوعي جائز جود تدشين

.فيصلعبدالرحمن بن اإلمام مع جامعة بالتعاون 
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مركز جـــــود

 الطبي ذوي االعاقة في مستوصف حي الجامعين لألشخاص تفعيل اليوم العالمي.
 بتنظيم من جمعية ايفاء لرعاية االيتام ( هيا نمشي)بمبادرة المركز مشاركة.
 في( اليوم العالمي لذوي االعاقة ) قسم التخاطب في معرض بركن المركز مشاركة

.ترول البمهندسي أمانة الشرقية و جمعية من بالخبر بتنظيم نايف حديقة األمير سعود بن 
 (  ية الثانفي رعاية ذوي االعاقة النسخة شركاء )حديقة المهيدب ببرنامج مشاركة المركز في

.االجتماعية البشرية والتنمية الموارد من فرع وزارة بتنظيم 



شركاء النجـــاح



جـود بكم تجـــود

حساباتنا البنكية


