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اللجنة االجتماعية لألسر المستفيدة

 ريال ( 52,685)أسرة بإجمالي مبلغ (  50) لـ رواتب إيداع.
 ريال ( 8107.5)مبلغ بإجمالي أسرة ( 19)لـ اإللكترونية للمواد الغذائية قسائم إيداع .
 ريال ( 149,500)أسرة بإجمالي مبلغ ( 17)لـ سداد إيجار.
 ريال ( 39,160) ألسرة بمبلغ ( امر قضائي)سداد مديونية تفريج كربه.
 ريال ( ( 70,000) ألسرة بمبلغ ( تمليك منزل)سداد مديونية تفريج كربه.
 ريال( 568)سداد متبقي من مديونية تفريج كربه ألسرة بمبلغ
 ريال ( 1,420)بمبلغ ( قرض أسرة)تفريج كربة مديونية سداد.
 ريال ( 55,492)بمبلغ ( قرض سيارة اجرة ألسرة )تفريج كربة سداد مديونية.
 ين بالتعاون مع جمعية بناء ألسرت( تمليك منزل )سداد مديونية تفريج كربه

( .26,991)  وبمبلغ ( 41,656)  بمبلغ 
 ريال ( 6,700)صرف مكافئات عامالت المركز والجمعية بمبلغ.
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الطارئةاللجنة االجتماعية لألسر 

 توزيع تبرعات أرزاق رمضان من أسر  مركز  الخدمة
.أسرة (  630) االجتماعية والطارئة لـ 

 مستفيدة أسرة (  19) لـ مفرزناتتوزيع تبرع.

 ( حقيبة 30) بعدد كتب تعليمية على األسر  توزيع
.ومضاويتبرع مبادرة احمد من 
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لجــنــة كـــافــل يـتـيـــــم

 ريال ( 191,400)يتيم بمبلغ ( 79)لـ تجديد كفالة.

 ريال ( 14,400)ايتام بمبلغ ( 6)لـ كفاله جديدة.

 ريال ( 7,200)بمبلغ أسر ( 6)لـ مصروف إيداع.

 ريال ( 800)كسوة يتيم دون سن الدراسة بمبلغ إيداع.

 أسرة ( 300)لـ رمضان أرزاق توزيع.
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لجــنــة كـفــــالة طـــالــب عــلــم

 ةطالبات بأكاديمية التعلم للتدريب والتطوير بالتخصصات التالي( 5)لـ سداد رسوم دراسية  :
.ريال ( 9,992)العالقات العامة واالعالم بمبلغ / إدارة اعمال / بشرية موارد 

 ريال ( 11,552)تخصص أشعة بمبلغ سداد رسوم دراسية لطالبة بكلية الغد .

 ريال ( 21,250)تمريض بمبلغ سداد رسوم دراسية لطالبة بكلية محمد المانع الطبية تخصص علوم.

 ريال ( 600)مواصالت لطالبة بأكاديمية التعلم تخصص موارد بشرية بمبلغ سداد  .

 ريال ( 398)كتب لطالب بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل بمبلغ شراء.

 ريال ( 2,904)االمام عبدالرحمن بن فيصل بمبلغ بجامعة لطالبة البتوبشراء.
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لجــنــة التـــأهــيــــل والـتــمـــكـــيـــن

 توظيف احد ابناء االسر.

 أسرة منتجة( 26)لـ مساعدات أرزاق رمضان صرف.
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لجــنــة األنشــطــة والبـــرامــــج التنــمويـــــة

 مشاريع3أسرة ويتضمن  البرنامج ( 21) باستفادة ختام برنامج نهضة انسان:
.من ديوانية ام واعية مستفيدة أم ( 21) 
.ملتقى الفتياتفتاة من ( 16) 
.طفل وطفلة من نادي البناء لألطفال ( 33) 
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اع تفعيل اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بالتعاون مع قسم علم االجتم
.والخدمة االجتماعية من جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل 



العــالقــات العــامــة واالعـــالم

المدنيتفعيل اليوم العالمي للدفاع 
مع منسوبات الجمعية 

:االجتماعي مواقع التواصل تفعيل خالل 

العالمي للسعادةاليوم  اليوم العالمي للمرأة 
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م2021الجامعة جود الختامي لتكريم الفرق التطوعية  بجائزة الحفل إقامه 
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وحــــدة التـــطـــوع

متطوع( 122) عدد تطوعية بإجمالي فرصة 16تفعيل 
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مركز جـــــود

تفعيل يوم السمع العالمي تفعيل يوم الدفاع المدني
مستشفى الدمام المركزيمع 

اليوم العالمي للماء مع جامعةتفعيل 
الطبية التطبيقية بالجبيلالعلوم 

تفعيل اليوم العالمي لمتالزمة داون 
مركز ألوان الطيف مع 

العالميتفعيل يوم التوحد 
مع مركز براعة القمة 
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معهد جــود

:متدربة ( 24) لـ تطويريه إقامه دورات 

 أيام 5اساسيات التصوير على مدى.

 أيام 5دورة اساسيات الفوتو شوب على  مدى.

 يوم 17سكرتارية على مدى.

( العناية بالبشرة والشعر دورة )إقامه الدورة التأهيلية
.متدربات ( 6)أشهر  لـ 3على مدى 
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شركاء النجـــاح
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