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وما تقدموا ِألنفسكم من خيرٍ تجدوه عند هللا

إىل أصحاب األيادي البيضاء.. إىل مقام خادم الحرمين الشرفين وولي عهده األمين وأمير المنطقة الشرقية ونائبُه أّيدهم هللا، إىل

أصحاب السمو الملكي اُألمراء، إىل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. إىل كل من ساهم في تحقيق جمعية فتاة الخليج

الخيرية النسائية بالُخبر ألهدافها النبيلة، ها نحن نخطو خطواتنا األخيرة التي نطوي فيها صفحة العام 2021م-1442هـ ، نهدي فيها

الُشكر لكم، ولكل من أنجز وأجاد في عمله، وكل من قّدم لنا الكثير أو القليل من بذله أو جهده أو ماله، فأنتم من حملتمونا شرف

خدمة المواطنين ومهدتم لنا طريق الخير والبر وزرعتم التفائل في درب جمعية فتاة الخليج الخيرية 

وقدمتم لها المساعدات والتسهيالت واألفكار والمعلومات

َفلكم منا كل الُشكر والتقدير وإليكم نهدي هذا التقرير.
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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة

بدرية عودة الدليجان



أتشرف بالتقدم بإهداء ثمار عام كامل من الخير نيابة عن أخواتي أعضاء مجلس جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالُخبر

ولكل الداعمين للجمعية من أهل الخير، الشركاء الحقيقيين في النجاح والتقدم الذي وصلت إليه الجمعية خالل العام

2020م-1441هـ ، إن مجلس إدارة جمعية فتاة الخليج الخيرية يعتز كل االعتزاز بهذا النجاح والغرس المثمر الذي غرسناه في

مدينة الخبر من علم وفكر وعمل والنسيج االجتماعي المتميز، لقد وفقت جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر في

إضافة عام حافل باإلنجازات تمكنت خالله وبتوفيق من هللا ثم بالدعم السخي من شركائنا في النجاح من الرقي بمستوى

الجمعية، فقد بدأت الجمعية عام 1388هـ مرحلة جديدة لرؤية مستقبلية واعده بانتخاب مجلس إدارتها وإعادة هيكلة

اللجان المنبثقة منه والذي ضم نخبة من سيدات المجتمع المهتمين بالعمل الخيري والتنمية االجتماعية، إن عام

2020م-1441هـ هو عام زاخر بالمنجزات يضاف لرصيد جمعية فتاة الخليج الخيرية منذ تأسيسها، حيث تم تنفيذ العديد من

البرامج والمشروعات واألنشطة والتي قامت عليها الجمعية والمراكز التابعة لها مراعية في ذلك - كونها جمعية الجمعية

الكبرى بمدينة الُخبر - مضاعفة مساعداتها للمستفيدين منها ونشر خدماتها في مختلف أرجاء المنطقة بغية الوصول

اىل فئات المحتاجين في مناطق سكنهم محققة بذلك فلسفة خدمة الفقراء نيابة عن األيادي البيضاء للمتبرعين. 

وال يفوتني في ختام كلمتي أن أوجه تحية تقدير وإعجاب نيابة عن أخواتي أعضاء مجلس جمعية فتاة الخليج الخيرية

النسائية بالُخبر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وصاحب السمو النائب الثاني وأصحاب السمو الملكي األمراء

وصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية والمسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وعىل رأسهم

معالي الوزير، وأهل الخير من المواطنين الذين يستحقون منا كل الُشكر والعرفان لكل ما قدموه للمجتمع وللجمعية من

دعم ولما بذلوه من مجهود ملحوظ داعية هللا عز وجّل أن يوفق الجميع لما ُيحبه ويرضاه.
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كلمة الرئيس التنفيذي

إبتسام عبدهللا الجبير



من خالل مسيرة عام لجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالُخبر وما تم من نجاح لهذه الجمعية من إنجازات يعود الفضل

لله أوًال ثم إىل جودة التخطيط وإتقان العمل وروح الفريق ومبادرة المتطوعين ومساهمة الداعمين وشراكة الجهات

ذات العالقة وما تحقق من جوانب اإلبداع والمبادرة بجوانب تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030م منها

إستقطاب المتطوعين وتمكين مشروع التحول الرقمي وغيرها من مشاريع وبرامج كان لها األثر البالغ في حياة المستفيد

ونتطلع بإذن هللا إىل إنجاز أفضل، وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الُشكر والتقدير لرئيسة مجلس اإلدارة األستاذدة بدرية

عودة الدليجان وكافة األعضاء والموظفات والداعمين ولكل من ساهم ودعم هذا الصرح الكبير وأسأل هللا لهم

المثوبة واألجر وكما أسأله أن ُيديم علينا نعمة األمن واألمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين 

إنه عىل ذلك قدير
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نجحنا

رغم الجائحة



ضربت جائحة كوفيد-19 عالمنا وأثقلت كاهل أنظمته الصحية واإلنسانية، حيث أثرت

بشكل كبير في كل جوانب الحياة، فقد تأثرت الحياة الشخصية والمهنية لمعظم الناس،

باإلضافة إىل اإلضرار باالقتصاد العالمي بشكل كبير.

ولمواجهة آثارها العتية ولمواصلة دعم المستفيدين استمرت جمعية فتاة الخليج

الخيرية ببذل الجهد األكبر لتحقيق استمرارية العطاء و اإلنجاز 

والذي تجسد في تقديم و إيصال اإلعانات المادية و العينية للمعوزين 

وفي نشر الوعي و الطمأنينة في المجتمع. 
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مسيرة اإلنجاز

من 1388هـ إىل 1438هـ



في الحادي والعشرين من شوال لعام 1388هـ , تم تأسيس جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر , بجهود متظافرة لسبع
وعشرين فتاة في مقتبل العمر من المرحلتين االبتدائية والمتوسطة , فكرة طموحة نقلتهن من جو المرح واللعب إىل أجواء
العمل الطوعي الجاد بعزيمة وإصرار تقهر التحديات , توالت لقاءاتهن واجتماعاتهن التي شكلت النواة األوىل لتأسيس الجمعية,
فبدأن بمشروعهن في بيت صغير مستأجر ومورد مادي متواضع من التبرعات واالشتراكات اليسيرة, حيث كانت االنطالقة الفتتاح
مشروع محو األمية بخطة حكيمة اجتهدن أولئك الفتيات عىل تنفيذها بتعليم أمهاتهن القراءة و الكتابة بالتناوب فيما بينهن ,
وكانت النتيجة أن حظي باستحسان وقبول من المجتمع المحلي فاستمر عشر سنوات متتالية, تخرج خالها عدد كبير من

المواطنات في المرحلة االبتدائية عن طريق المنازل , مما أتاح لهن فرصة مواصلة التعليم بعد ذلك في المراحل األخرى .
في خضم التحديات توالت النجاحات, واستمرت الفتيات الطموحات بتحقيق رؤية وأهداف الجمعية برسالة تعززها القيم الدينية
واالجتماعية بانتماء وطني مجتمعي ُينمي المشاريع والبرامج واالنشطة الخيرية واالعمال الطوعية التي أثمرت المزيد من
أعضاء ُمساِهمات وفتيات وشباب من مختلف األعمار, مبادرين ومتعاونين ضمن لجان وفرق طوعية تعمل في مختلف

المجاالت
وبعد ما يقارب الخمسة عقود من العمل الدؤوب أصبحت جمعية فتاة الخليج الخيرية تزدان بوسام استدامة التنمية
المجتمعية والطوعية لكافة شرائح المجتمع بدءًا من الطفولة المبكرة ثم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة فعطاء الخير لُألسر
المنتجة, وعىل جميع األصعدة ركزت معاييرها عىل الخدمات المجتمعية ,أما المؤشرات فهي رضا العمالء والمستفيدين معنويًا
وماديًا في جميع المجاالت االجتماعية, الدينية, الثقافية, الصحية, الفنية, المهنية, التعليمية, يساندها البحث االجتماعي
والتوعية الموجهة والتدريب والتأهيل باحترافية عالية الجودة وتحسين مستمر يتنامى ليحول الرؤية من صورة ذهنية إىل واقع

مأمول بإذن هللا تعاىل وتوفيقة مازال طموحنا يكتسي رداء التحدي , متفائالت بالله الجواد الكريم …
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم .

١٣٨٨
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توعية المرأة السعودية وأسرتها في المجال االجتماعي والثقافي والصحي.
رفع المستوى االقتصادي لُألسر التي ترعاها الجمعية من خالل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.

تأصيل العمل الطوعي واالرتقاء به إىل مستوى الواجب االجتماعي وفق رؤية 2030م.
توطين التدريب في (قسم معلمات رياض األطفال) من خالل تقديم البرامج األكاديمية والتربوية المختصة

بمجال الطفولة الُمبكرة.
تمكين المرأة السعودية من دخول سوق العمل من خالل التدريب عىل إدارة المشاريع باحترافية.

تنمية برامج األمومة والطفولة من خالل تقديم برامج ومناهج عالمية مطورة.
نشر المواد التعليمية والخدمات التربوية التي تخدم المجتمع تعليميًا وتربويًا.

المساهمة في تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة لمدارس الدمج من خالل البرامج واألنشطة التربوية والتعليمية.
تطوير اإلعالم والعالقات العامة من خالل تعزيز مجال التنمية االجتماعية والعمل الطوعي للجمعية ومراكزها

في محافظة الُخبر.
توطين التدريب فيما يخدم بيئة العمل والمستفيدين بشكل عام.

تفعيل جودة اإلدارة اإللكترونية في جميع المجاالت.
إقامة األنشطة الخيرية كوسيلة لتحقيق أهداف الجمعية وتنمية مواردها. 

األهداف
العامـة

.1
.2
.3
.4

 
.5
.6
.7
.8
.9

 
.10
.11
.12
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الرؤية
الريادة في التنمية االجتماعية المستدامة للعمل الخيري

الرسالة
نسعى إىل تأصيل مفهوم التنمية االجتماعية والعمل الطوعي

بإدارة متميزة في بيئة جاذبة بتقنية عالية الجودة

تحقق مبدأ التكافل في اُألسرة والمجتمع

فلسفة الجمعية
تأدية الخدمات المجتمعية باألسلوب األمثل لتحقيق

أفضل النتائج المرجوة بجودة عالية تحقق رضا المستفيد

من جميع الفئات إنطالقًا من قول الرسول    

(إن هللا ُيحب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه) 
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ُمؤِسسات جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية

سهام عبدالعزيز القصيبي

نجاة عبدالعزيز القصيبي

دالل محمد المزروع

نجاة عودة الدليجان

وفاء سليمان القصيبي

حصة ابراهيم البسام

شيخة عودة الدليجان

نورة عبدالعزيز الحمدان

نورة محمد المزروع

مريم محسن المهندس

بدرية عودة الدليجان

سعاد عبدالعزيز القصيبي

لولوة عبدهللا الزامل

فاطمة عبدهللا الزامل

زهور آدم الصومالي

نهاد محمد الدليجان

سميحة أحمد القصيبي

فريدة عبدالعزيز المانع

فوزية عبدالعزيز الطبيب

جوهرة صالح اباحسين

فوزية عبدالعزيز الحمدان

نوال عبدالعزيز الطبيب

ابتسام أحمد القصيبي

حصة سعد الهويش

حياة عبدالعزيز المزروع

جواهر عبدالعزيز المزروع

شعاع أحمد المبارك

الزهرة سناء عبدالعزيز القصيبي
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الزهرة إيمان عودة الدليجان



مجلس
اإلدارة



مجلس اإلدارة
(الحوكمة)
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المسؤول األول عن االستراتيجية العامة للجمعية وأوامر اللّجان والمراكز التابعة لها

من خالل العمل جنبًا إىل جنب مع اإلدارة التنفيذية

كل عضو بالمجلس له
مهام وأعمال مستقلة

وموضوعية تضمن
مصلحة العمل
والمستفيدين

تنفيذ وتطوير رؤية
الجمعية وأهدافها

ورسالتها

تعيين الموظفات
والموظفين وإختيار

األعضاء

مراقبة سالمة نظم
الرقابة الداخلية

إعتماد الميزانية
السنوية

إصدار التوصيات
المتعلقة برأس المال
والنفقات وسياسة

توزيع اإليراد



لجنة
الموارد وشؤون األعضاء



 

لجنة الموارد وشؤون األعضاء

أعضاء الجمعية لعام2021م 

ُنخبة من سّيدات وفتّيات المجتمع يتميزن بالخبرات التربوية واإلدارية

والعلمية والثقافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية والفنية، 

يشاركن في تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها من خالل البرامج

واألنشطة والفعاليات المختلفة في الجمعية ومراكزها
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من شهر يناير 2021 
إىل شهر ديسمبر 2021

العدد الكليغير المسددونالمسددونالمنسحبوناألعضاء  الجدد

9135111512

قسم المـوارد لعام1442-2021 

قسم األعضاء

فترة التقرير مسمى القسم 

 

لجنة الموارد وشؤون األعضاء

النتائج اإليجابية ومؤشرات تحقق األهداف  
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تقرير صندوق فتاة الخليج الخيري
 لعام 1442-2021 

 

لجنة الموارد وشؤون األعضاء

هو صندوق خيري الهدف منه تمويل مشـاريع الجمعية الخيرية 
وذلك بطرح وحدات مختلفة الفئات لتأمين راس مال تلك المشاريع الخيرية 

ويتم استثماره ويودع الربح في حساب الجمعية الجاري لضمان 
استمرارية المساعدات الخيرية  ورأس المال ُيعاد للصندوق (صدقة جارية).

التبرعات النقدية

الصدقات

الزكاة 

التبرعات العينية 

إعانة الوزارة برامج أنشطة

تبرعات كافل اليتيم

(تبرع- صدقات) 

تبرعات التعليم الخاص النقدية

صندوق فتاة الخليج الخيري

1.635.226.50

186.594.34

1.545.700

420.609.66

137.636

(126.000 – 11.636)

1.793.800

16.060

1200

145,000منصة إحسان

أنواع المساهمة

 مساهمة فردية أو عائلية

مساهمة للشركات والمؤسسات

مدخوالت الصندوق

 ريال  1.110.875 
حتى عام2021

موقع الجمعية عىل األنترنت

www.fatatalkhaleej.org/
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لجنة الموارد وشؤون األعضاء

تعتبر الموارد رافًدا قوًيا لتنفيذ مهام وبرامج وأنشطة الجمعية

 01

02

03

04

05

دعم اللّجان والمراكز في
األنشطة واألسواق الخيرية 

التي يعود ريعها للجمعية
واألسر

جمع التبرعات (الهبات) 
المالية والعينية والزكاة 

والصدقات وفق آلية
منظمة.

استثمار الموارد المالية بما
يحقق المصلحة والفائدة

للجمعية والفئات
المستهدفة

تعزيز التكافل االجتماعي
بالتواصل المستمر مع التجار

والمحسنين والجهات الداعمة 
لألعمال الخيرية

استثمار الموارد المالية 
في الجمعية لتفعيل 

البرامج واألنشطة بيسر
وسهولة. 06

استدامة تمويل
ميزانية الجمعية.
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صندوق 
الصدقاتفتاة الخليج

 
التبرعات

 
الزكاة

 
إعانات 
الوزارة

 

لجنة الموارد وشؤون األعضاء

لجنة الموارد

فردية 

مؤسسات وشركات 

عائلية 

عينية مساهمات 

نقـدية 

كافل اليتيم 

التعليم الخاص 

الجمعية  

التعليم الخاص  

إضـافية  

تدريب وتأهيل 
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الل�جنة
االجتماعية



اللجنة االجتماعية

اللّجنة االجتماعّية

مهام اللجنة:

مسؤولة عن تقديم الخدمات االجتماعية لُألسر معنويًا وماديًا كما أنها الرافد األساسي في توجيه اُألسر للّجان والمراكز
التي تسهم في رفع المستوى االقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي والتربوي لهم.

تقديم الرعاية االجتماعية لُألسر التي ترعاها الجمعية في محافظة الُخبر.

الهدف:

2345 17

910111213

إجراء البحوث لكل
اُألسر المتقدمة

من الجمعية 

القيام بالزيارات
الميدانية وفق

برنامج زمني

تزويد اللجان والمراكز
بالحاالت التي يتم

مساعدتها ماديًا ومعنويًا

المشاركة في تنظيم
توزيع إفطار صائم

اإلشراف عىل برنامج
كافل اليتيم

تنظيم عملية توزيع الزكاة
عىل المحتاجين من اُألسر

اإلشراف عىل البرامج
الطوعية (الزهرات،

االشبال، شباب األمل)

تحويل بنات األسر عىل
مراكز عطاء الخير
للتدريب والتأهيل

تحويل المساعدات المالية
الشهرية والسنوية

والدورية لُألسر

المشاركة في تنظيم
سداد إيجار وشراء وترميم
المساكن لُألسر المحتاجة

وتجهيزها

إعداد بيانات وحصر
احتياجات اُألسر المحتاجة

المساهمة في تدريب
وتأهيل فتيات اُألسر

استالم األثاث المستعمل
واإلشراف عىل توزيعه

عىل اُألسر 

31

6

8



15 ُأسرة اُألسر التي تقدمت للجمعية لطلب المساعدة

45 ُأسرة الحاالت التي تمت زيارتها ( جديد / تتبعي )

بيان اُألسر التي تساعدها الجمعية:

حاالت جديدة تم اضافتها خالل العام:

1 ُأسرة حاالت مساعدات المالية الشهرية

11 ُأسرة حاالت كافل اليتيم

2 ُأسر حاالت مساعدات العينية الشهرية

3 ُأسر حاالت مساعدات العيني السنوي

اللجنة االجتماعية
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المبلغ عدد اُألسر نوع المساعدة

815,600 ريال 154 ُأسرة حاالت مساعدة مالية شهرية

73,057.95 ريال 6 ُأسر مساعدات دراسية

21,192.92 ريال 10 ُأسر مساعدات فواتير الكهرباء + ماء

49,000 ريال 7 ُأسر مساعدات إيجار

6,500 ريال  4 ُأسر مساعدات طارئة مؤقتة

12,000 ريال 6 ُأسر مساعدات الخضري

حاالت ُقدمت لها المساعدة:

6,000 ريال 1 ُأسرة مساعدات سداد دين 

43,090 ريال  51 ُأسرة مساعدات أجهزة كهربائية 

44,616 ريال 136 وجبة مساعدات إفطار صائم 

قيمة السلة الغذائية = 750 ريال  33 ُأسرة مساعدات عينية شهرية 

تبرعات عينية 160908 ريال
تبرعات نقدية = 1100 ريال 

( تبرع من فاعلة خير )
610 ُأسرة بعدد 1217 بطانية  مساعدات كسوة الشتاء ( بطانيات )

اللجنة االجتماعية
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حاالت اإليقاف والحاالت التي لم ُتساَعد:

2 حالة حاالت لم تنطبق عليها شروط المساعدة

7 ُأسر حاالت إيقاف من المالية الشهرية

22 ُأسرة حاالت إيقاف من كافل اليتيم

2 ُأسرة حاالت إيقاف مساعدات العينية الشهرية

45 ُأسرة حاالت إيقاف مساعدات العيني السنوي

اللجنة االجتماعية
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983970.50 ريال تبرعات نقدية لـ أرزاق رمضان

259701.66 ريال تبرعات عينية 

1132 ُأسرة  المستلمين كوبونات 

170 ُأسرة المستلمين عيني

األنشطة:

أرزاق رمضان

121770 ريال 270 ُأسرة عدد اُألسر المستفيدة

4120 ريال 236 مستفيد عدد أبناء اُألسر المستفيدين من محل األصيل

79950 ريال 392 مستفيدة عدد بنات اُألسر المستفيدين من محل مرجان 

كسوة العيد

اللجنة االجتماعية
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المساعدات المقدمة من مركز عبدهللا
الحمد الزامل لخدمة المجتمع:

5 ُأسر لة من مركز عبدهللا الحمد الزامل اُألسر الُمحو�

 الحاالت التي تمت مساعدتها:

المبلغ عدد اُألسر نوع المساعدة

215000 ريال 19 ُأسرة مساعدة مالية شهرية

33912625 ريال 20 ُأسرة مساعدات إيجار

161201.88 ريال 8 ُأسر سداد دين

9319 ريال 2 ُأسر فواتير الكهرباء

36865.02 ريال 6 ُأسر كوبونات مواد غذائية 

10000 ريال 20 طفل برنامج مركز نمو التعليم بمدارس
الظهران

362675 ريال 2 طالب أجهزة لبرنامج نمو التعلم

اللجنة االجتماعية
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8550 ريال أجور عمال عىل مدار السنة

22350 ريال أجور عمال توزيع أرزاق شعبان

أجور السيارة المبردة للفائض من الوالئم 200 ريال

1500 ريال أجور عمال توزيع لحوم األضاحي

اُألجور :

إيرادات الدعم والمساعدة :

اإليراد النشاط

90400 ريال كوبونات

اللجنة االجتماعية
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أعمال اللجنة االجتماعية لعام 2021م

استالم األثاث المستعمل واألشراف عىل توزيعه عىل األسر .

تقوم اللجنة االجتماعية بعمل زيارات ميدانية لمدة 4 أيام في األسبوع مع أخصائيات البحث االجتماعي .

تستقبل اللجنة االجتماعية في المكتب يوميًا ما يقارب 5 حاالت مراجعة لطلب المساعدة وشرح ظروفها لتقديم المساعدة
الالزمة حسب حالتها ووفق الشتراطات وانظمة الجمعية .

مناقشة البحوث االجتماعية لإلقرار واعتماد المساعدات لألسر المستفيدة (جديد – تتبعي).

إعداد و حصر بيانات األسر وتحديثها ورقًيا وإلكترونًيا.

تساهم اللجنة االجتماعية مع مكتب األعمال الخيرية ألبناء عبد هللا عبدالمحسن الخضري بمساعدة مالية لعدد ( 6 ) أسر شهريا
بقيمة ( 2000 ) ريال لكل أسرة.

تساهم اللجنة االجتماعية بالشراكة مع مركز عبدهللا الحمد الزامل لخدمة المجتمع بمساعدة (29) أسرة. 

توزع اللجنة االجتماعية مساعدات عينية لشهر رمضان المبارك لعدد (1302) أسرة من المواد الغذائية تبرعات مالية وعينية من
عضوات الجمعية ومن فاعلين خير . 

توزع اللجنة االجتماعية مساعدات عينية كل شهرين من المواد الغذائية لعدد (33) أسرة.

استقبال التبرعات العينية والمالية طوال العام.

تم توزيع ( 11) غسالة ، (4 ) مكيفات ، (4) ثالجات ، (9) أفران . و تبرع 25 مكيف من فاعلة خير .

استقبال التبرعات لمبادرة بطانيات الشتاء لألسر المستفيدة من الجمعية وتوزيعها عىل األسر المستفيدة من جمعية فتاة
الخليج.

اللجنة االجتماعية
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برامج اللجنة االجتماعية لعام 2021م

المشاركة و العمل في برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية البر وتم استفادة
( 1178 ) ُأسرة من برنامج الزكاة .

تم توزيع وجبات إفطار صائم لهذا العام لعدد (136) وجبة إفطار صائم.

رفع طلبات أجهزة حاسب آلي لألسر المستفيدة إىل جمعية ارتقاء وتسليم عدد (31) جهاز حاسب آلي
لعدد 27 أسرة 

اللجنة االجتماعية
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الل�جنة
الصحّية



اللجنة الصحّية

اللّجنة الصحّية

التمييز في الخدمات الصحية ُألسر جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية 

الرؤية

الرسالة

األهداف

المهام

نسعى إىل تقديم الخدمات الصحية والعالجية لُألسر التي ترعاها الجمعية في الُخبر وذلك من خالل الزيارات
الميدانية البحثية والتطوعية واألنشطة المستدامة 

تنمية الوعي الصحي والبيئي لُألسر المستفيدة من الجمعية
إقامة البرامج واألنشطة الداعمة الستدامة الخدمات الصحية

تقدير االحتياجات الصحّية والنفسّية لُألسر المستفيدة 

توفير احتياجات اُألسر 

توفير األجهزة الطبية

اإلبادة الحشرية للمنازل
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12345

الزيارات
الميدانية

اللجنة الصحّية

اللّجنة الصحّية
أنشطة اللجنة

محاضراتليالينـا
التوعية الصحّية

عطاء السعدطبق ديرتي

مالحظاتالمبلغاسم النشاط

لم يتم التنفيذ بسبب جائحة كورونا-نشاط ليالينا  

لم يتم التنفيذ بسبب جائحة كورونا-نشاط طبق ديرتي  

لم يتم التنفيذ بسبب جائحة كورونا-نشاط قريش السعد

 22640 ألف  نشاط سوق رمضان  

تقرير األنشطة 2021
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المبلغ تاريخ المساعدة النوع

247 ريال   4/2/2021م مستلزمات صحّية

224 ريال   30/3/2021م مستلزمات صحّية

500 ريال   8/6/2021م شريحة جهاز سّكر

255 ريال   24/6/2021م مستلزمات صحّية

500 ريال   8/8/2021م شريحة جهاز سّكر

378 ريال   15/9/2021م أبرة سّكر

220 ريال   29/9/2021م مستلزمات صحّية

2334 ريال اإلجمالي

اللجنة الصحّية

تقرير المساعدات الصحية

عدد الحضور الجهة التاريخ اليوم اسم المحاضرة

20 أُسرة مستشفى التخصصي 
( الدكتورة /سحر الغامدي ) 7 / 11 / 2021م األربعاء التوعية عن سرطان الثدي

تقرير محاضرات التوعية الصحية
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اللجنة الصحّية

المبلغالتاريخالمساعدة

 نظارات طبّية

200 ريال21 / 2 / 2021 م

200 ريال21 / 2 / 2021 م

400 ريال 1 / 4 / 2021 م

400 ريال 1 / 4 / 2021 م

200 ريال6 / 5 / 2021 م

200 ريال6 / 5 / 2021 م

200 ريال11 / 8 / 2021 م

400 ريال 20 / 12 / 2021 م

200 ريال21 / 12 / 2021 م

400 ريال 21 / 12 / 2021 م

2800 ريال اإلجمالي 

تقرير مساعدات (نظارات طبية)
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الل�جنة
الدينية الثقافية



الل�جنة الدينية الثقافية 

 

اللجنة الدينية الثقافية

�
هــــــــداڡ

ٔ
ا��

 العام 
�
الهدڡ

تنمية الوعي الديني والثقافي في األسرة و المجتمع
ـ��� �وص� ال�

لجنة تساهم في توعية وتثقيف ُأسر الجمعية والمجتمع في محافظة الخبر
من خالل البرامج واألنشطة والمشاريع الخيرية.

نشر ثقافة احترام القرآن عن طريق صيانة المصاحف التالفة و المستهلكة
وتدوير استعمالها وإيجاد ُسبل لحسن التصرف بها عن طريق ارسالها إىل مركز العناية بالمصاحف ليتم تجديدها وتغليفها.

تطوير الجانب اإلداري والتربوي ألعضاء اللجنة الدينية الثقافية.

إقامة األسواق الخيرية لتوفير الدعم المادي الذي ُيساهم في استدامة أنشطة اللجنة وبرامجها.

المشاركة في إقامة معارض الكتاب والمسابقات الثقافية الهادفة.

المشاركة في تحسين أحوال األسر وتثقيفهم دينيًا وسلوكيًا وتربويًا.
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الل�جنة الدينية الثقافية 

 

اللجنة الدينية الثقافية

التقرير العام ألنشطة وبرامج اللجنة

� �ه �وعو� ��امح� ال� ال� � �د���ه ��امح� ا��س� ال�
غير ربحية

� �ه ��� �� � ا�� �طه �س �
ٔ
ا��

طبق خيري
في مدارس الظهران

الأهلية

غير ربحية

سوق رمضان

منتدى الطفل
خيري مستديم

الفطور الصباحي

محاضرات تثقيفية توعوية من خالل
برنامج تحسين أحوال الأسر

محاضرات مناسك الحج

دورة المقبالت على الزواج
بالتعاون مع جمعية وئام

محاضرات مناسك الحج

إنشاء وتأسيس مكتبات

متكاملة ومطورة بمدارس

البنات الإبتدائية الحكومية

الأسر برنامج تحسين أحوال

برنامج جمع المصاحف

برنامج كفالة حاج
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برنامج كفالة حاج 13 

 

اللجنة الدينية الثقافية

تقرير محاضرة مناسك الحج لألستاذة (فاطمة عبد الشكور حلواني)

مكان التنفيذ المدة الزمنية التاريخ الفترة توصيفه والهدف منه مسمى النشاط

مبنى اللجنة الدينية
الثقافية مركز تثقيف األسر

من 10 صباحاً
حتى 12 مساءاً

30/6/2022م
الموافق

20/11/1444هـ
صباحية محاضرة توعوية تثقيفية

لمناسك الحج. برنامج كفالة حاج 13

األسر التي ترعاها الجمعية و المسجلة ببرنامج الحج و تم اختيارها.  الفئة المستهدفة: 

7 أُسر عدد األسر

3 موظفات عدد الموظفات 
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اللجنة الدينية الثقافية

محاور البرنامج:

التطرق لكيفية االستعداد للحج واالستحضار لتأدية هذا الركن 

ذكر أهمية النية وإخالصها لله وتوحيدها

  تعريف الحجاج بالمناسك مع شرح مفصل لنسك التمتع الذي تم اختياره لجميع حجاج اللجنة الدي

توزيع كتيبات مناسك الحج عىل الحاجات

التركيز عىل تقديم نصائح ثمينة عن استثمار هذه األيام في العمل الصالح

ختم البرنامج بطرح االستفسارات من األسر وتفاعل المحاضرة واإلجابة عىل االستفسارات

تقديم الضيافة للحضور.

برنامج كفالة حاج 13 
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اللجنة الدينية الثقافية

تم تحديد موعد الحفل مع إدارة الجمعية.

دعوة الحاجات من االسر لحضور الحفل.

دعوة أعضاء مجلس اإلدارة ورئيسات اللجان.

دعوة عضوات اللجنة جميعهن.

إعداد عرض للحفل بدايته تالوة قرآنية من الذكر الحكيم.

كلمة رئيسة الجمعية التي شكرت فيها اللجنة الدينية الثقافية وأثنت عىل البرنامج (كفالة حاج) وفاعليته وأجر من كفل حاجًا.

القت رئيسة اللجنة منيرة عبد العزيز الصغير كلمة شكرت فيها الكفالء وأثنت عىل الحجاج و باركت لهم حجهم و دعت هللا أن يتقبل حجهم .

عرض فيديو عن حج هذا العام االستثنائي وما قامت به اللجنة من جهود إلنجاح برنامجها .

تجهيز الضيافة للحضور جميعًا من أعضاء مجلس إدارة ومن حجاج.

تسليم بطاقات لمشتريات من سوبر ماركت لجميع الحجاج والحاجات.

تسليم الحجاج كيكة خاصة لكل حاج لالحتفال بها مع العائلة .

آلية تنفيذ البرنامج

50



 

اللجنة الدينية الثقافية

ترتيب المكان كان بسيطًا وجميًال.

العرض كان شيقًا ومفيدًا. حيث تم عرض الفيديو بشكل متسلسل ومشوق.

الحضور مختصرًا بسبب الظروف في الوقت الراهن ضمن االحترازات الصحية.

سعادة الحجاج بتكريمهن و مشاعرهن الجياشة بأداء فريضة الحج و دعوات صادقة من قلوبهن للجنة و الجمعية .

نتائــج  البرنامج
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برنامج القراءة الحرة

 

اللجنة الدينية الثقافية

إنشاء وتأسيس مكتبات في المدارس الحكومية لطالبات المرحلة االبتدائية بدعم من
فاعلين الخير ( متبني المكتبة ) للعمل عىل خلق مجتمع قارئ. فكـــــرة النشاط

توفير بيئة ثقافية تعليمية لخلق مجتمٍع قارئ في المدارس الحكومية االبتدائية مع
الطالبات. الهدف 

هذا البرنامج ساري العمل به عىل مدار العام – ولكن من العام الماضي و العام الذي
يسبقة تم تقليص مهام و أنشطة هذا البرنامج بسبب جائحة كورونا و عدم دوام

الطالبات بالمدارس ألن التعليم أستمر فترة الجائحة عن ُبعد. 
الفترة الزمنية

طالبات المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية بمحافظة الخبر ( العقربية – العزيزية –
الثقبة – الحزام الذهبي – التحلية ) و بمحافظات الظهران ( الدانة – الدوحة – الجامعين )

وبمحافظات الدمام ( الزهور – حي الجلوية ) . 
الــمستـــــــــهـــــدف
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اللجنة الدينية الثقافية

نتائــج النشــاط

مخاطبة قائدات المدارس حول توفير مساعد إداري ُمتفرغ و مخاطبة متبني المكتبات حول دعم مكتباتهم
ماديًا لتفعيل صيانة المكتبات  . 

ازدياد أعداد الكتب و االشياء الملموسة في المكتبات ( البتوب – سماعات – طابعة ) 

استالم تبرعات من متبني المكتبات . 

استالم كشوفات الجرد السنوية من إدارات المدارس . 

توفير فواتير شراء حاجيات المكتبة المختلفة . 

استمارات تقييم زيارات المكتبات .

كشف زيارات مشرفة المكتبات التفقدية .

التخطيط لصيانة األجهزة المتوفرة بالمكتبات ( كمبيوتر – شاشة عرض – األثاث – تجديد القرطاسيات ) . 

العمل عىل جرد الُكتب و تصنيفها و ترتيبها ألحدى المكتبات . 
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نشاط جمع المصاحف

 

اللجنة الدينية الثقافية

المساهمة في حفظ المصاحف التالفة والممزقة من اإلهمال واإلهانة وذلك من خالل
إرسالها إىل مركز العناية بالمصاحف إلعادة تجديدها وتغليفها وإرسالها لمن هم بحاجة إليها. فكـــــرة النشاط

توعية المجتمع بأهمية حفظ كتاب هللا من اإلهانة واإلهمال والهجر.
نشر الوعي بين عامة الناس للعناية بكتاب هللا من اإلهانة وإيجاد الوسيلة لذلك.

حرص المدارس والجمعيات واألهالي والمساجد عىل جمع المصاحف لتحقيق الهدف من ذلك.
كسب األجر والثواب.

الهدف 

هذا البرنامج ساري العمل به عىل مدار العام  الفترة الزمنية

جميع فئات المجتمع بالمــدارس – المســــاجد – الجمـــعيات واألهالي والمكتبات التي
انشأتها واسستها اللجنة في المدارس. الــمستـــــــــهـــــدف
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نشاط الفطور الصباحي
الخيري السنوي 13

 

اللجنة الدينية الثقافية

تقيم اللجنة الدينية الثقافية كل عام فطورًا صباحيًا خيريًا .  فكـــــرة النشاط

تحقيق إيرادًا لدعم أنشطة اللجنة المختلفة. وإيجاد بيئة حميمية تجتمع فيها سيدات المجتمع ,
تتناول الفطور المتميز وتتبادل أطراف الحديث و تشغل تفكيرهن و تثقفهن و توعيتهن من خالل

مسابقة قّيمة مصحوبة بتقديم جوائز مختلفة . 
الهدف 

18 ديسمبر 2019م  | اليوم : األربعاء | الوقت : الساعة (10 – 1 ظهرًا) الفترة الزمنية

قاعة عبير بمقر الجمعية  مكان التنفيذ

الــمستـــــــــهـــــدف عضوات الجمعية وسيدات المجتمـــع. 
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اللجنة الدينية الثقافية

نتائــج النشــاط

لقد كانت المسابقة مفيدة وممتعة و الجوائز مشوقة . 

عودة النشاط بعد انقطاع فكان ولله الحمد عودًا حميدًا . 

الجوائز عددها (5) تم تقديمها من ( ركن الهدايا ) المقام في مبنى اللجنة وهي عبارة عن مشتروات بقيمة
150 ريال لكل فائزة . 

الحضور كثيف ولله الحمد بعد انقطاع دام سنتان بسبب الجائحة , و قد تم اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية
الآلزمة لسالمة الحضور باإلضافة إىل ابراز توكلنا عند الدخول من البوابة . 

ت�م مشاركة واثراء البوفيه من خالل داعمي (باتي فرانس – أماليز – مذاق النور – الخبز األحمر ) ولقد كان لهم
دورًا مميزًا أضاف للفطور ثراًء و زاده رقيًا وغنًا و تنوعًا .

إستمتاع الحضور بالفطور و المكان الذي تم تجديده و تبادل اطراف الحديث في جٍو مريٍح و ممتع . 

حفظ النعمة كانت فكرة مفيدة وممتازة ولله الحمد , تم من خاللها الحفاظ عىل بقايا الطعام للماشية . 
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سوق رمضان الخيري 15

 

اللجنة الدينية الثقافية

 

سوق رمضان الخيري السنوي. مسمى النشاط

بيع بضائع متنوعة ومتميزة ليست موجودة في األسواق ألنها منتجات منزلية و يعتبر أحد مصادر
دخل اللجنة المادي من خالل بيع هذه المعروضات من البضائع.

 
الهدف  منه

هو نشاط خيري يسبق شهر رمضان المبارك  توصيفه

(17-16 -18 شعبان 1442هـ) الموافق (29 -30 -31 مارس 2021م) الفترة الزمنية

-الفترة األوىل: من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا
-الفترة الثانية: من الساعة 5:00 مساًء حتى 9:00 مساًء الوقت

المكان قاعة عبير بمقر الجمعية.

سيدات المجتمع و عضوات الجمعية و الموظفات . المستهدف
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اللجنة الدينية الثقافية

 
نتائــج النشــاط

 توفير دخل للجنة الدينية ودعم مادي لها في ظل الظروف الصعبة كوفيد -19 , التي حتمت عىل الجميع تقليل األنشطة

 تفاعل معظم مرتادي السوق لهذه البضائع التي يوفرها السوق ألنها بضائع فريدة و مميز

 تنسيقات الركن كانت مميزه وملفتة و الديكور أضف عليه رونقًا و جماًال

أقامت اللجنة السوق بنجاح رغم االحترازات الصحية وااللتزام بها. حيث ألول مره وضعت فترتين للبيع وذلك لتحقيق التباعد االجتماعي

آلية النشاط

عقد اجتماع مع عضوات اللجنة وتوزيع المهام عليهن واستدرار أفكارهن لتجديد بضائع السوق

البدء بالتجهيزات جميعها  

وضع خطة سير عمل التجهيزات الخاصة بالسوق

 استمرارية السوق بصورة ( بقالة سوق رمضان ) لمدة ثالث أسابيع بعد انتهاء السوق

 بيع المنتجات والترويج لها بوسائل متعددة و مختلفة و عن طريق وسائل التواصل االجتماعي -

 توزيع ما تبقى من البضائع بعد انتهاء فترة تفعيل ( بقالة سوق رمضان ) عىل سائقين الجمعية و العمال
و الحراس و العامالت و موظفات االستقبال

58



امساكية شهر رمضان
 لعام 1442 هـ – 2021 م

 

اللجنة الدينية الثقافية

أخذت اللجنة الدينية الثقافية عىل عاتقها تصميم اإلمساكية للعام الثاني والتأكيد عىل التواريخ المطبوعة بها وطباعتها عىل
نفقة فاعل خير جزاه هللا خيراً وشكر سعيه.

ولقد تزامن توزيعها مع بيع بضاعة سوق رمضان مما أدى إىل سرعة انتشارها و نفاذها . 

من مميزات االمساكية لهذا العام أنها شملت ثالث مناطق رئيسية 
بالمملكة العربية السعودية :

المنطقة الشرقية 

المنطقة الوسطى 

المنطقة الغربية 

.1

.2

.3
 

ولقد حازت عىل إعجاب جميع من استفاد منها ولله الحمد والشكر وتم توزيعها عىل هذه المناطق الثالثة,

و الحمد لله الذي هدانا إىل هذا و ماكنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا . 
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بقالة سوق رمضان
 لعام 1442 هـ – 2021 م

 

اللجنة الدينية الثقافية

بيع ما تبقى من المنتجات الرمضانية التي تم عرضها بنشاط سوق رمضان الذي أقيم بتاريخ 
31-30-29 مارس 2021م الموافق 16-17-18 شعبان 1442هـ . فكـــــرة النشاط

بيع منتجات رمضانية بسعر ُمخفض , لتوفير إيراد ألنشطة و برامج اللجنة الدينية الثقافية الخيرية
التخلص من بقية البضائع في موسمها . 

الهدف 

من األحد 4 أبريل 2021م الموافق 22 شعبان 1442هـ .
إىل يوم األثنين 26 أبريل 2021م الموافق 14 رمضان 1442هـ .

3 أسابيع 
الفترة الزمنية

غرفة بمبنى الجمعية الرئيسي .  مكان التنفيذ

العضوات – الموظفات - سيدات المجتمع ممن يرتادون مقر الجمعية الرئيسي خالل شهر رمضان.  الــمستـــــــــهـــــدف
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اللجنة الدينية الثقافية

نتائــج النشــاط

توفير إيراد مادي ألنشطة و برامج اللجنة الخيرية . 

بيع المنتجات الرمضانية المتبقية من سوق رمضان بأسعار ُمخفضة . 

حصر و فرز المنتجات المتبقية و توزيعها في أكياس ليتم تقديمها لـلسائقين و الحراس و العمال و العامالت و
موظفات االستقبال بالجمعية في أخر أسبوع من عمل البقالة . 

القيام بعمل شيء مختلف يضفي البهجة و الحركة عىل بيئة العمل بمقر الجمعية . 
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ُركن الهدايا

 

اللجنة الدينية الثقافية

إيجاد مصدر دعم لبرامج اللجنة و أنشطتها وهي فرصه استثمارية لتعزيز دخل اللجنة, و يتم البيع
في (ركن الهديا) حضوريًا و عن طريق انشاء حساب خاص للركن بتطبيق االنستقرام ليتم فيه

الترويج للبضائع . 
فكـــــرة النشاط

االستفادة من تدوير ما يوجد في منازل و متاجر أهل الخير من هدايا و حاجيات جديدة ليسوا بحاجة
لها بشرط أن تكون غير مستعملة و جديدة , ليتم بيعها بأسعار مناسبة للجميع . 

الهدف 

االفتتاح تم في 14/11/2021م . | الوقت: طوال العام .   الفترة الزمنية

تم تأثيث غرفة خاصة بمبنى مركز تثقيف األسر التابع للجنة الدينية الثقافية كمقر رئيسي لركن
الهدايا .   مكان التنفيذ

أعضاء الجمعية وسيدات المجتمع و الموظفات . الــمستـــــــــهـــــدف
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نشاط الفن التشكيلي

 

اللجنة الدينية الثقافية

عمل روزنامة للتقويم الميالدي الجديد 2022م مع رسومات أطفال روضة جمعية 
( مركز الطفولة المبكرة ) .  فكـــــرة النشاط

تشجيع أطفال الروضة عىل عمل رسومات طبيعية مختلفة بأناملهم الصغيرة , و هذه الرسومات
تستفيد منها اللجنة لعرضها في ( نشاط فني تشكيلي ) يتم زيارته من ِقبل أهالي أطفال الروضة,
ومن ثم يتم وضع الرسومات في تقويم للتاريخ الميالدي, لبيعها عىل األهالي للذكرى خالل فترة

زيارتهم للنشاط. و يكون ريع هذا البيع لصالح أعمال اللجنة الدينية الثقافية . 

الهدف 

من 21/12/2021 م و حـتى 23/12/2021م .  الفترة الزمنية

قاعة جواهر.  مكان التنفيذ

أطفال الروضة و أهاليهم – مجلس اإلدارة – إدارة الروضة – أعضاء اللجنة الدينية الثقافية .  الــمستـــــــــهـــــدف
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اللجنة الدينية الثقافية

نتائــج النشــاط

تم قص الشريط إيذانا بافتتاح النشاط من ِقبل رئيسة مجلس إدارة الجمعية السيدة / بدرية الدليجان ,
والرئيس التنفيذي السيدة/ ابتسام الجبير, و رئيسة اللجنة الدينية الثقافية السيدة / منيرة عبدالعزيز الصغير . 

سعادة األهالي برسومات أبنائهم من خالل زيارتهم للنشاط الفني التشكيلي و سعادة أبنائهم بتشريفهم
للمعرض . 

فرحة األطفال و كسبهم األجر و الثواب بتنفيذهم هذه الرسومات التي تم بيعها من خالل التقويم . 

تقدير أولياء األمور للجنة الدينية الثقافية بإيجاد هذا النشاط و تعليم و تعويد أبنائهم عىل فعل الخير منذ
الصغر .

بيع التقويم و االستفادة من دخلة لدعم أنشطة و برامج اللجنة الدينية الثقافية الخيرية , 
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نشاط الكتاب الخيري
(ألطفال الروضة)

 

اللجنة الدينية الثقافية

غرس حب القراءة لدى األطفال منذ نعومة اظفارهم , من خالل انشاء معرض ُمصغر لبيع الُكتب ,
يحتوي عىل القصص و الُكتب العلمية البسيطة المناسبة لمستوى مرحلة رياض األطفال و

التمهيدي
فكـــــرة النشاط

تشجيع الناشئة عىل اقتناء الكتاب , كما أن المعرض يعتبر أحد مصادر دخل للجنة الدينية لتفعيل
أنشطتها و برامجها الخيرية لتحسين أحوال األسر

الهدف 

  م5-6-7/10/2021 
الموافق 28-29/2/1443هـ  1/3/1443هـ . 

من الساعة 08:30 صباحًا و حتى السـاعة 12:00 ظهرًا . 
الفترة الزمنية

مركز تثقيف األسر التابع للجنة الدينية الثقافية مكان التنفيذ

أطفال الروضة من مركز الطفولة المبكرة التابع لجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر  الــمستـــــــــهـــــدف
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نشاط الكتاب الخيري
(ألطفال الروضة)

 

اللجنة الدينية الثقافية

فقرات النشــاط

1- قص الشريط إيذانا بافتتاح النشاط من قبل رئيسة مجلس إدارة الجمعية األستاذة / بدرية الدليجان 

2- استقبال األطفال 

3- شرح و توضيح فكرة النشاط لألطفال و ماهو معنى ( الكتاب الخيري )

4- تقديم نشيدة عبر الشاشة بعنوان ( اقرأ – للمنشد /حمود الخضري ) أضفت عىل النشاط حسًا معنويًا

5- عرض قصة بعنوان ( ليىل تقرأ ) عبر شاشة البروجكتر 

6- بيع الُكتب عىل األطفال 

7- التصوير عند ركن التصوير الُمخصص لذلك 

8- إتمام النشاط الورقي ( صل صديقك للكتاب ) +  عدد 2 صور تلوين . برفقة بعضهم البعض 

9- توديع األطفال بإعطاء ( هدية + بالون ) لكل طفال 
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نشاط الكتاب الخيري
(ألطفال الروضة)

 

اللجنة الدينية الثقافية

النتائج

فرحة أطفال الروضة عند شرائهم الُكتب العلمية و القصصية .

سعادة األطفال عند قيامهم بتلوين ورقة العمل و االستمتاع بنشاط ( صل صديقك للكتاب ) .

دعم مادي للجنة الدينية الثقافية .

شكر و تقدير اللجنة من ِقبل إدارة الجمعية و إدارة الروضة و الحضور كافة إلتمام اللجنة هذا النشاط المميز و الممتع و المفيد .
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بيـع الُكتب المستعملة التي تم التبرع بها لصالح اللجنة الدينية الثقافية من فاعلين الخير باإلضافة
إىل الُكتب التي تم التبرع بها من ِقبل ( مجلس الخريجين ) في مدارس الظهران األهلية وذلك نتاج

حملتهم ( تبرع بكتابك المقروء ) , لتوفير دعم مادي لمكتبات برنامج القراءة الحرة التابع للجنة
الدينية الثقافية . 

فكـــــرة النشاط

العمل عىل نشر ثقافة القراءة و حب الكتاب . 
توفير كتب متميزة و منوعة بأسعار مناسبة للجميع و تسهيل اقتناء أمهات الُكتب من خالل تلك

األسعار . 
اعطاء الكتاب حياة جديدة من خالل نقلة من قارئ إىل أخر عن طريق بيعة مستعمًال . 

تفعيل الشراكة المجتمعية بين اللجنة الدينية الثقافية و مدارس الظهران األهلية . 
تعريف المجتمع بتنوع أنشطة و برامج الجمعية فمنها ما هو ( ثقافي , ديني , ترفيهي , توعوي ) . 
الحرص عىل التعاون البناء بين المؤسسات و المدارس المختلفة في المجتمع و تبادل المصالح و

األفكار و بذل الجهود لتفعيل ذلك التعاون . 

الهدف 

نشاط الكتاب الخيري
(الُمستعمل)

اللجنة الدينية الثقافية
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نشاط الكتاب الخيري
(الُمستعمل)

 

اللجنة الدينية الثقافية

من تاريخ 14/12/2021م و حتى 23/12/2021م .  الفترة الزمنية

قاعة عبير .  مكان التنفيذ

الفترة الصباحية : من 10:00 صباحًا و حتـى 12:00 ظهرًا . 
الفترة المسائية : من 05:00 مساًء و حتـى 08:00 مساًء 

( فقط لأليام التالية 14-15-16/12/2021م ) . 
الوقت

سيدات المجتمع – العضوات – الموظفات .  الــمستـــــــــهـــــدف
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اللجنة الدينية الثقافية

آليــة تنفيــذ البرنامج

استالم الُكتب المستعملة من فاعلين الخير / مدارس الظهران األهلية . 

فرز الُكتب الُمستلمة إىل 3 أقسام ( تدوير – ُكتب لصالح برنامج القراءة الحرة – ُكتب للبيع بنشاط الكتاب الخيري.

طلب تصريح من إمارة الشرقية و وزارة األعالم . 

حجز قاعة عبير – عمل رسم للقاعة . 

عمل اعالن و نشرة عىل العضوات و الموظفات و ذويهم عن تاريخ بدأ النشاط . 

تسجيل بيانات الُكتب الكترونيًا و حصرها و التدقيق عليها . 
توزيع الُكتب عىل الطاوالت الُمخصصه لها بقاعة عبير . 

تسعير الُكتب ( بالتعاون مع رئيسة اللجنة - مشرفة المكتبات ) . 

طلب متطوعات للعمل عىل  : 
.1
.2
.3

طلب ألة ( نقاط البيع ) من قسم المحاسبة . 

طلب التبرع من أحد المحالت بباقات ورد صغيرة تزيين ركن القهوة . 

ترتيب القاعة بشكل نهائي برفقة المتطوعات و تجهيز ركن القهوة .

البدء بالنشاط بعد قص الشريط إيذانا بافتتاح النشاط من قبل رئيسة مجلس إدارة الجمعية األستاذة / بدرية
الدليجان , بمشاركة وفد من مجلس الخريجين في مدارس الظهران األهلية . 

استقبال الزوار و البيع لهم .
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اللجنة الدينية الثقافية

تنائــج البرنامـــج

تم تحقيق دخل جيد للجنة الدينية الثقافية . 

تم حضور محبي الثقافة و الكتاب صغارًا و كبارًا و لقد حاز النشاط عىل اعجاب و رضى جميع الحضور . 

-تم افتتاح النشاط من قبل رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الخليج األستاذة بدرية الدليجان  و رئيسة اللجنة الدينية الثقافية
بمشاركة وفد من مجلس الخريجين بمدارس الظهران األهلية اصحاب  حملة ( تبرع بكتابك المقروء ) 

و من ثم تم تسليم اللجنة جميع الُكتب التي تم التبرع بها لهم من أهالي الطالب و الطالبات للجنة الدينية الثقافية, 
ثم أوجدت اللجنة الدينية الثقافة فكرة نشاط بيع الكتاب المستعمل و حاز عىل اعجاب األستاذة سالي التركي رئيسة

مدارس الظهران األهلية التي قامت بدورها بزيارة النشاط , فاعجبها حسن تصرف اللجنة مع الكتاب المستعمل و تدرج
استخدامه . 

استقبال طالبات من مدارس الظهران األهلية ( المرحلة المتوسطة و الثانوية ) بالنشاط عىل 3 دفعات متفرقة
بكل يوم دفعة و العمل عىل تعريفهم بالنشاط و باللجنة كُكل و بيع الُكتب لهن 3 أيام متتالية .  

استقبال طالبات من مركز التعليم الخاص التابع لجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر بالنشاط و العمل
عىل تعريفهم بالنشاط و باللجنة كُكل و بيع الُكتب لهن يومين متتالين .
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الل�جنة
الفنية



اللّجنة الفنّية

أنشطة اللجنة:

لجنة تستهدف سّيدات المجتمع وتسعى إىل تنمية وتطوير مواهبهن الفنّية حيث تتيح لهّن الفرصة لإلبتكار
والتصميم والتنفيذ واإلبداع واإلنتاج في أوقات فرغهن واستثماره في المعارض والمنتقيات.

تنمية وتطوير المواهب الفنّية لدى سيدات المجتمع.
الهدف:

اللجنة الفنية

أشغال فنّية

بوتيك لولوة الزامل

سوق رمضان
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عامة الناس

اللجنة الفنية

أشغال فنّية

الهدف منه: 
مشاركة اللجنة الفنية في المعارض لبيع اشغالها
المكونة من إنتاج العضوات والهدف من المشاركة
تعريف أكبر شريحة من الُمجتمع عىل أعمال هذه
اللجنة وتقديم الدعم لألسر المستفيدة من الجمعية.

طوال العام

الُمشرفة عىل النشاط:

رئيسة اللجنة الفنّية 
( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

الُمنفذ:

أعضاء اللجنة الفنّية

المستهدفين:

نتائج النشاط:

مردود مالي للنشاط بقيمة 21,483 ريال (واحد
وعشرون ألف وأربع مائة وثالثة وثمانون ريال ).
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31-30-29 مارس 2021م
9 صباحًا - 5 مساًء

عضوات جمعية فتاة الخليج شريحة كبيرة
من سيدات المجتمع.

اللجنة الفنية

سوق خيري لبيع مستلزمات رمضان بهدف توفير
دخل للجنة الفنيةللقيام بأعمالها التطوعية .

الُمشرفة عىل النشاط:

رئيسة اللجنة الفنّية 
( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

مكان التنفيذ:

جمعية فتاة الخليج (قاعة عبير ).

المستهدفين:

نتائج النشاط:

تم تحصيل مردود مالي للنشاط بقيمة, 1,335 ريال ( ألف
وثالثة مائة وخمس وثالثون ريال).

سوق رمضان
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طوال العام
10 صباحًا - 1 مساًء

عامة الناس

اللجنة الفنية

بوتيك لولوة الزامل

بوتيك خيري لبّيع المالبس واألحذية والحقائب ذات
العالمات التجارّية العالمّية بأسعار رمزّية وتعريف
أكبر شريحة من الُمجتمع عىل أعمال هذه اللجنة

وتقديم الدعم لألسر المستفيدة من الجمعية.

الُمشرفة عىل النشاط:

رئيسة اللجنة الفنّية 
( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

الُمنفذ:

أعضاء اللجنة الفنّية

المستهدفين:

نتائج النشاط:

مردود مالي للنشاط بقيمة 160,048,35 ريال (مائة وستون
الف وثمانية واربعون ريال وخمسة وثالثون هلله ).
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لجنة
التعليم الخاص



عضوات جمعية فتاة الخليج شريحة كبيرة
من سيدات المجتمع.

اللجنة الفنية

الُمشرفة عىل النشاط:

رئيسة اللجنة الفنّية 
( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

مكان التنفيذ:

جمعية فتاة الخليج (قاعة عبير ).

المستهدفين:

سوق رمضان

31-30-29 مارس 2021م
9 صباحًا - 5 مساًء

الهدف من النشاط:

سوق خيري لبيع مستلزمات رمضان بهدف توفير
دخل لجنة التعليم الخاص للقيام بأعمالها التطوعية.

تاريخ التنفيذ:

نتائج النشاط:

تم تحصيل مردود مالي للنشاط بقيمة, 20,565 ريال
( عشرون ألف وخمسة مائة وخمسة وستون ريال ).
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الُمشرفة عىل النشاط:

مكان التنفيذ:

المستهدفين:

الهدف من النشاط:

تاريخ التنفيذ:

نتائج النشاط:

شريحة كبيرة من سيدات المجتمع.

اللجنة الفنية

رئيسة اللجنة الفنّية 
( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

فندق القصيبي ( قاعة سماح ).

معرض الجالبيات

16-15-14 مارس 2021م 
10 صباحًا - 5 مساًء

 مشاركة اللجنة في البيع في قسم الكافتيريا
للنشاط المقام في فندق القصيبيبهدف زيادة

دخل لجنة التعليم الخاص . 

مردود مالي بقيمة 3420 ريال 
( ثالث االف واربع مائة وعشرون ريال ) للفطور.
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قسم
كافل اليتيم



قسم كافل اليتيم

قسم كافل اليتيم

أن تكون االوىل في مجال تقديم الخدمات االنسانية المتميزة لليتيم

الرؤية

الرسالة

األهداف

تقديم الرعاية الشاملة لليتيم ليصبح فرداً صالحاً في المجتمع

تقديم الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في رعاية األيتام في محافظة الخبر 
وللفوز برفقة النبي محمد صىل هللا عليه وسلم

تم التأسيس كبرنامج منذ عام 1407هـ بعد موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتعميمه عىل
جميع الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.

قسم كافل اليتيم هو أحد الفروع المهمة من اللجنة االجتماعية، يقوم القسم بكفالة اليتيم وهو بين أسرته مع
توفير واإلشراف عىل كافة األنشطة الُمقدمة لليتيم من اللجان األخرى.
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الخــدمات الُمقـــدمة لأليتـــام:

ايداع مبلغ كسوة الشتـاء ( بداية موسم الشتاء ) لجميع االيتــام .

ايداع المبلغ الشهري لجميع االيتام عن طريق الصراف االلي ( بنك الجزيرة )

ايداع مبلغ كسـوة العيدين ( عيد الفطر وعيد االضحى ) لجميع االيتــام . 

ايداع مبلغ كسوة المدارس ( للبنات و األوالد ) لمن هم في مقاعد الدراسـة .

ايداع مبلغ مستلزمات الرضع لألطفـال ( مره بالسنة ) لمن هم دون سن أربع سنوات .

ايداع مبلغ المـواد الغـذائية ( 3 مرات بالسنة ) كل اربع شهور لجميع االيتام . 

اإلشراف عىل كافـة األنشطة المقدمة لليتيــم من اللجان األخرى .

اللجنة االجتماعية

يقـوم القسـم بكفـالة اليتيـم وهـو في محيـط أسـرته وتـوفير احتيـاجاته من : 

الجمهور المستهدف:

عدد اُألسر: عدد األيتام: 

155 ُأسرة342 يتيم
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ما تـم إنجـــازه خــالل عـام 2021 م:

تم كتابة التقارير عن األيتام المكفولين وأرسالها للكفالء شهريًا وتذكيرهم بتجديد الكفالة عن طريق الواتس اب

تم دخول ُأسر جديدة لقسم كافل اليتيم، عــدد األســر الجديدة ( 11 ) أسرة :
    عـدد األوالد ( 20 ) يتيــم ، عـدد البنات ( 20 ) يتيمة  ، المجموع = 40 يتيـم جديد .

تم إعداد الخطة التشغيلية لعام 2022 م وأعداد التقارير الشهرية لإلدارة .  

تم إرسال إستبانه قياس رضا المستفيد الكتروني لجميع الكفالء .

تم تحديث بيانات األيتام واُألسر والكفالء عبر برنامج كافل اليتيم االلكتروني . 

تم ايداع مبلغ المصروف الشهري بالحساب لكل يتيم 100 ريال .

تم ايداع مبلغ المواد الغذائية وتصرف 3 مرات بالسنة بشهر ( يناير – مايو – سبتمبر ) لكل يتيم 200 ريال .

اللجنة االجتماعية

تم ايداع مبلغ كسوة الشتاء لجميع األيتام لكل يتيم 200 ريال .

تم ايداع مبلغ كسوة المدارس لأليتام الدارسين لكل يتيم 200 ريال .

تم ايداع مبلغ مستلزمات رضع لأليتام أقل من 4 سنوات لكل يتيم 200 ريال .

تم ايداع مبلغ كسوة عيد الفطر لكل يتيم 250 ريال وايداع مبلغ كسوة عيد االضحى لكل يتيم 250 ريال .

تم ايداع مبلغ عيديات لأليتام واألمهات ُمقدمة من لجنة كافل اليتيم لكل يتيم 600 ريال ولألم 500 ريال .
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ما تـم إنجـــازه خــالل عـام 2021 م:

تم استالم وتوزيع 45 حقيبة شتوية ُمقدمة من نادي القادسية بالخبر لأليتام .

تم توزيع كوبونات أرزاق رمضان عىل ُأسر قسم كافل اليتيم مقدمة من قبل اللجنة االجتماعية .

تم استالم 30 كرتون عبارة عن 27 شنط مدرسية و132 لعبة لألطفال ُمقدمة من لجنة كافل اليتيم وتم
توزيعه عىل االيتام .

تم التأكد من إستمرارية اليتيم بالدراسة وذلك باالطالع عىل أوراق تعاريف المدارس والجامعات والمعاهد
وإحصاء عدد األيتام الموجودين واللذين خرجوا من الكفالة  

تم ترشيح عدد 15 طالبات وطالب من المرحلة االبتدائية ( ثالث _ رابع _ خامس _ سادس ) للمشاركة في 
برنامج نمو للتعليم بالتعاون مع مدارس الظهران ولجنة كافل اليتيم واللجنة االجتماعية . 

تم ترشيح 9 أيتام من الجنسين لحضور فعالية اليوم الوطني الُمقامة بمركز الملك عبدالعزيز ( إثراء ) .

تم حصر أسماء طالبات وطالب بالمرحلة الثالث ثانوي ورفعها للجنة الثقافية لتسجيلهم باختبار القدرات .

اللجنة االجتماعية

تم ارسال بيان باسماء الطالبات والطالب الذين يعانون من الضعف في بعض المواد الدراسية ورفعها لمركز
التقوية باإلشراف مع لجنة كافل اليتيم .
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ما تـم إنجـــازه خــالل عـام 2021 م:

تم تدريس 3 طالبات من خريجات الثانوية العامة المتفوقات بالجامعة العربية المفتوحة 

اللجنة االجتماعية

تم توزيع أجهزة كهربائية عىل ُأسر قسم كافل اليتيم ُمقدمة من لجنة كافل اليتيم 

تم خروج عدد 63 يتيم من الكفالة، بانتهاء الدراسة أو االنتقال للسكن بمنطقة أخرى أو ترك الدراسة .

تم ترشيح 3 مستفيدات لبرنامج تطوير صفحات االنترنت بلغة HTML5...  docx الُمقدمة من معهد اإلدارة
العامة بالدمام عن ُبعد 

تم تسليم أجهزة كمبيوتر الب توب ُمقدمة من لجنة كافل اليتيم عىل االيتام المشاركين في برنامج نمو للتعليم 

تم تسليم 3 طالبات متفوقات أجهزة كمبيوتر الب توب ُمقدمة من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة
واالستشارات القانوينة بالتعاون مع لجنة كافل اليتيم 

2021/2/23 م 1 ُأسرة غسالـــة

2021/2/23 م 3 ُأسر فــــرن

24-2021/2/23 م 2 ُأسرة ثالجـــــة

2021/2/25 م 4 ُأسر مكيــــــف
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لجنة
كافل اليتيم



1- األرتقاء بالمستوى األكاديمي للطالبات ذوات المستوى المتدني في المواد الدراسية

لجنة كافل اليتيم

تعمل لجنة كافل اليتيم عىل دعم الصندوق مادًيا بإقامة األنشطة الخيرية وتساهم بتقديم
الخدمات التعليمية والتربوية والصحية لأليتام بالتنسيق مع ( برنامج كافل اليتيم) من خالل:

تأهيل 
وتدريب األيتام.

تنظيم محاضرات
 تربوية

 وتوعوية 
ألسر األيتام.

توفير الفرص 
الوظيفية 

لأليتام بالتنسيق 
مع

 الجهات المختصة.

المساهمة بتهيئة
المسكن المناسب
بأليتام بالتنسيق
مع لجنة تحسين

األسر.

الرؤية 
أن تكون لجمعية 

فتاة الخليج الريادة 
في رعاية األيتام.

الرسالة
تقديم خدمات 

ذات جودة عالية ن خالل
م البرامج واألنشطة

المستدامة خالل العام.

الفئة 
المستهدفة

األيتام واألرامل من األسر
التي ترعاهم الجمعية.

.� �ه �� �
��ا��  ا����

�
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2- توفير المسكن اآلمن لبعض من أسر أيتام الجمعية.
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اإلشراف المكان المدة الزمنية تاريخ التنفيذ واليوم الهدف

رئيسة اللجنة
أ.أنيسة المعيبد

ونائبتها 
د. ميسلون الزامل.

غرفة
االجتماعات نصف ساعة

21/4/2021 م
الموافق 

9 رمضان 1442هـ..
يوم: األربعاء

ادخال البهجة والسرور عىل قلوب
األيتام في جمعية فتاة الخليج (أيتام

الجمعية وأيتام دار الحضانة
االجتماعية بالدمام).

عيديتهم علينا 2021م

تم متابعة عملية شراء الدفاتر عن طريق العضوة هدى الصياحي واستالم الدفاتر من العضوة فايزة
المعيبد في منزلها وذلك بسبب جائحة كورونا، وتسليم الدفاتر والمتابعة من قبل السكرتيرة وعمل

كشف بالدفاتر (المباعة /والتي تم تسليمها) كما كان للعضوات كبير الفضل في بيع البطاقات.

تفاصيل التقرير:

تم التعاون عىل تصميم الكوبون مع سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية 

لجنة كافل اليتيم
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تقرير عن برنامج تحديث ملفات أُسر
كافل اليتيم

الهدف العام: 

األهداف الخاصة:

تحديث بيانات ملفات أسر كافل اليتيم، للوصول إىل أحدث البيانات والمستجدات لتخدم أهداف لجنة
كافل اليتيم وأسرها.

الوصول إىل
آخر المستجدات
في بيانات أسر
كافل اليتيم.

01
توظيف

المستجدات
في خدمة

أسر لجنة كافل
اليتيم.

02

تعزيز التعاون بين
كل من اللجنة

االجتماعية ولجنة
كافل اليتيم لما

فيه الصالح
العام. 

03

تفعيل دور عضوات
لجنة كافل اليتيم
وإبراز دورهن في

تحديث الملفات مع
االلتزام بالخطة

المطلوبة والوقت
الزمني المخصص

لها

04

لجنة كافل اليتيم

88



العدد المطلوب للعمل:

تم تقسيم الملفات إىل 6 مجموعات من العضوات وكل مجموعة مرفق معها عدد من االستمارات.

إجمالي: 155 ملف

آلية العمل:

 عدد الملفات 155 ملف.

 كل مجموعة تقوم باستالم ملف ومرفق داخل الملف مجموعة من االستمارات.

 يتم مراجعة االستمارة من قبل عضوة واحدة في تلك المراجعة.

 تعبئة النماذج الخاصة باالستمارة.

 طريقة التحديث حاليًا تتم عن طريق الهاتف، ومستقبًال من خالل الزيارة.

 بعد التحديث الملف والنموذج تقوم العضوة بالتوقيع في خانة التحديث.

 تسليم االستمارات إىل نائبة اللجنة د.ميسلون الزامل ومن ثم تسليمها لسكرتيرة اللجنة

ليتم تعبئتها الكترونيًا ووضع االستمارات بالملف المخصص لكل مستفيدة.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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تقرير برنامج دروس التقوية (عن ُبعد)

مركز التقوية والقائمين عليه:
اإلشراف: رئيسة لجنة كافل اليتيم أ. أنيسة يوسف المعيبد  

موظفات المركز: المديرة إيمان البريك، السكرتيرة: تغريد الحمد

أيام نشاط دروس التقوية: يوم األحد واإلثنين للطالب ويوم الثالثاء واألربعاء للطالبات.

أوقات نشاط دروس التقوية: من الساعة الـ 5:30 م إىل الساعة 7:30م.

 تسجيل احتياج الطالبات والطالب للمواد الدراسية واستقطاب المتطوعات والمتطوعين لشرح المواد خالل

الفصل الدراسي.

 تخصيص ساعة دراسية باألسبوع لكل ماده. 

 حضور موظفات المركز للدروس اليومية مع المعلمات والمعلمين والطالب والطالبات عىل برامج 

.1

.2

.3

.Zoom التعليم مثل         

    4.  تسجيل الحضور والغياب ومتابعة أسباب الغياب مع اهالي الطالب والطالبات. 

    5.  عقد اجتماعات فصلية مع المعلمين والمعلمات والطالب والطالبات واالمهات لدراسة 

         وضع التقوية وتحسين مستوى األداء. 

    6. إيجاد المشاكل والعمل عىل حلها اثناء الفصل الدراسي.

 آلية العمل بمركز التقوية:

لجنة كافل اليتيم
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تقرير برنامج دروس التقوية (عن ُبعد)

أسماء المعلمات المنتظمات

أسماء الطالبات المنتظمات 

أسماء المعلمين المنتظمين

أسماء الطالب المنتظمين 

المشاكل التي تمت مواجهتها واقتراح الحلول

المالحظات.

      7.  تعديل وإضافة وحذف المواد بحسب احتياج الطالب والطالبات.

      8.  تقييم أداء المعلمين والمعلمات.

      9.  متابعة مستوى تحسن الطالب والطالبات من عدمه مع المعلمين والمعلمات خالل الفصل الدراسي.

    10.  عمل التقارير األسبوعية خالل الفصل الدراسي.

      11.  يحتوي التقرير اإلسبوعي: 

     12.  عمل تقرير سنوي يحتوي عىل اإليجابيات والسلبيات خالل الفصلين الدراسيين. 

     13.  تسجيل الساعات التطوعية لعمل المعلمين والمعلمات خالل الفصل الدراسي وتوزيع الشهادات. 

 آلية العمل بمركز التقوية:
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الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول 

12 طالبة12 طالبةعدد الطالبات المنتظمات

9 طالبطالبينعدد الطالب المنتظمين

1111عدد المعلمات

9 معلمين9 معلمينعدد المعلمين

لغة إنجليزية / رياضيات / كمي / لغتيلغة إنجليزية / رياضيات / كمي / لغتيالمقررات الدراسية للطالبات

لغة إنجليزية / رياضياتلغة إنجليزية / رياضياتالمقررات الدراسية للطالب

العقبات التي مررنا بها في الفصل الدراسي األولالحلول التي تم وضعها في الفصل الدراسي الثاني

تطبيق برنامج المكافأة األسبوعي للمنتظمين األمر
الذي حسن مستوى الحضور , وتحويل المبالغ عن طريق

STC Pay التحويل البنكي و
عدم التزام الطالب بحضور دروس التقوية.

تم توزيع أجهزة البتوب وايباد وانترنت للطالب والطالبات
احتياج الطالب والطالبات اىل أجهزة لحضور الدروس.مما أدى اىل حضورهم الدروس بشكل سريع وسلس. 

لجنة كافل اليتيم
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تسليم أجهزة (كمبيوتر محمول)

المقر: غرفة االجتماعات.

اليوم: األربعاء          التاريخ: 2021/5/5 م الموافق 1442/9/23 هـ

الزمن: نصف ساعة

الُمنفذ: لجنة كافل اليتيم بالتعاون شركة التميمي ومشاركوه لالستثمارات القانونية.

أقامت لجنة كافل اليتيم في يوم األربعاء بتاريخ 5/5/2021 م الموافق 23/9/1442هـ. بتسليم عدد 

3 أجهزة كمبيوتر محمول من قبل شركة التميمي ومشاركوه لالستثمارات القانونية (تبرع). وتم ما يلي:

قامت نائبة اللجنة د. ميسلون الزامل بتسليم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شركة التميمي وشركاه كمكافأة لطالباتنا

المتفوقات،  بحضور األستاذة إيمان البارودي و Office Manager: Rizaldo H.Villaraza وبحضور عدد أسرتين من أصل 3. 

كما تم تسليم شهادة شكر وتقدير للشركة تقديراً لمساهمتهم. 

تم تسليم األجهزة بحضور رئيسة مجلس اإلدارة أ.بدرية عودة الدليجان ونائبة لجنة كافل اليتيم د. ميسلون الزامل.

.1

.2

.3

لجنة كافل اليتيم
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هدايا المتفوقين

الهدف العام:  تقديم هدايا للمتفوقين في دروس التقوية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021م -

.zoom 1442هـ ، وذلك لتفوقهم في دروس التقوية والتزامهم بالحضور عىل موقع

المقر: مخزن العمارة.

اليوم: األحد                      التاريخ: 2021/3/14 م  الموافق 1442/8/1 هـ

الزمن: من 11 صباحاً إىل 1 ظهراً

الُمنفذ: لجنة كافل اليتيم

المشرف عىل النشاط: د.ميسلون الزامل - أ.فايزة المعيبد - أ.هدى الصياحي

قامت لجنة كافل اليتيم في يوم األحد بتاريخ 2021/3/14 م الموافق 1442/8/1 هـ بتجهيز هدايا للطالب

والطالبات المتفوقين في دروس التقوية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021م - 1442هـ  وسوف يتم

ايصالهم إىل موقع المنزل من خالل السائق. 

 zoom وذلك لتفوقهم في دروس التقوية والتزامهم بالحضور عىل موقع

والذي يبلغ عدد الطالبات 12 طالبة و 9 طالب

لجنة كافل اليتيم

94



برنامج القرن
(مركز نمو للتعليم)

يهدف برنامج القرن ( نمو للتعليم ) إىل  رفع المستوى التحصيلي الدراسي ألبنائنا الطالب الملتحقين
بالبرنامج  من األسر  التي ترعاها الجمعية في كل من اللجنة االجتماعية و لجنة كافل اليتيم بجمعية فتاة

الخليج الخيرية النسائية بالخبر.

   تعزيز قدرات أبنائنا الطالب في مواد اللغة العربية و الرياضيات و العلوم .

   تدريب الطالب عىل طرق مبتكرة للتعلم عن طريق الكمبيوتر و المنصة .

   تطوير مهارات الطالب الفكرية عند اإلستعانة  بمختلف الوسائل للوصول إىل الحلول عند الحاجة .

   تنمية حس المسؤولية و اإلستقاللية  لدى أبنائنا الطالب . 

   تفعيل الشراكة المجتمعية بين كل من : جمعية فتاة الخليج النسائية الخيرية ومدارس الظهران االهلية و

مركزعبدهللا الحمد الزامل لخدمة المجتمع .

.1

.2

.3

.4

.5

الهدف العام: 

األهداف التفصيلية:
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1.    مركز عبد هللا الحمد الزامل لخدمة المجتمع .
2.    مدارس الظهران األهلية .

3.    جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية ممثلة باللجنة االجتماعية و لجنة كافل اليتيم بالجمعية .

الجهات المتعاونة في تنفيذ البرنامج :

فترة البرنامج :

لجنة كافل اليتيم

باستخدام: منصة سنشري التعليمية وأكاديمية نون.

مصدر الكتب: دار الكتاب التربوي.

 من 24 يناير 2021 م إىل 11 ابريل 2021 م .
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1-    إقامة عشاء خيري في مطعم ترنج بتبرع من صاحبته ا. آسيا السحيم لصالح برنامج القرن.

2-   شراء 10 من أجهزة الحاسب المحمول وتم تسليمها للطالب والطالبات.

3-   اشعار مدارس الظهران بمشكلة تعارض الوقت مع منصة مدرستي ألول متوسط. 

4-   ايجاد بديل عاجل للطالب والطالبات المنسحبين من البرنامج وتدريبهم عىل المنصات وتعديل

القائمة النهائية لهم.

اإلجراءات التي اتخذت لمواجهتها :

لجنة كافل اليتيم

1-   القصور في عدد أجهزة اللوحية ( الب توب )لدى بعض الطلبة والطالبات.
2-   تزامن منصة اكاديمية نون مع الدوام الرسمي للمرحلة المتوسطة.

3-   خروج بعض الطلبة والطالبات من البرنامج لصعوبة جمعهم بين التعليم المنهجي والالمنهجي المتزامن
والغير متزامن.

المعوقات التي واجهت  البرنامج :
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التوصيات:

لجنة كافل اليتيم

1-  توفير أجهزة للطالب المشتركين كًال عىل حده .

2-  اتاحة الفرصة لعدد اكبر من الطلبة والطالبات العام القادم لإللتحاق بالبرنامج بحد أقصى 60 طالب

إجمالي بما فيهم من الطلبة الموجودين حاليا .

3-  استمرارية البرنامج لألعوام القادمة لما له أثر إيجابي عىل مستوى تحصيل الطالبات و الطالب وحصول

طالب عىل المرتبة األوىل و 3 طالب عىل مراكز متقدمة و نجاح الباقي منهم . 

4-  تخصيص مبلغ شهري للمشرفة عىل البرنامج لتشجيعها عىل اإلستمرارية بالعمل .

5-  تحديد وقت بديل للمرحلة المتوسطة لمنصة اكاديمية نون ال يتعارض مع وقت مع الدوام الرسمي

للطالب . 

6-  استبعاد من لم تثبت جديتهم واستفادتهم الكاملة من البرنامج.

7-  إدراج الطالب ببرنامج صيفي تأهيًال للعام القادم بإذن هللا , 
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برنامج القرن
(البرنامج الصيفي)

تعريف البرنامج:
هو برنامج تعليمي ترفيهي مقدم من مركز نمو للتعليم بالشراكة مع مدارس الظهران األهلية ومركز

الزامل لخدمة المجتمع.

الهدف العام: 
رفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير مهارات القراءة بمعايير عالية ألبنائنا الطالب والطالبات في جمعية

فتاة الخليج الخيرية النسائية إلعداد جيل واعد لمستقبل زاهر بمعاير واضحة. 

األهداف التفصيلية:
Century تعزيز ثقة الطالب من خالل منحهم فرصة للتعلم بالطريقة التي يفضلونها وعىل وتيرتهم الخاصة، وذلك باستخدام منصة

Tech الذكية.

.Teams تشجيع الطالب عىل االستمرار في تطوير مهاراتهم في اللغة العربية والرياضيات في بيئة تعلم افتراضية تفاعلية عىل منصة

تطوير مهارات القراءة االستيعابية لهم من خالل القصص أسبوعية

استغالل وقت فراغ األطفال بما يعود عليهم بالنفع في اإلجازة الصيفية.

تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجمعية ومركز نمو للتعليم بالشراكة مع مدارس الظهران األهلية ومركز الزامل لخدمة

المجتمع.

تحقيق مبدأ التعاون بين كل من لجنة كافل اليتيم بالتعاون مع اللجنة االجتماعية. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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برنامج القرن
(البرنامج الصيفي)

الفئة المستهدفة: 
أبناء الجمعية في كل من اللجنة االجتماعية ولجنة كافل اليتيم.

مقر التنفيذ: 
موقع افتراضي عن بعد.

مزايا استخدام تيمز:

ال يتطلب استخدام رقم الهاتف المحمول لألم للحصول عىل كلمة المرور للمنصة
(سهولة االستخدام) ومرونة أكثر في الروتين اليومي.

هي المنصة المستخدمة لمدرستي (تيمز).
بإمكان األم تسجيل أكثر من طفل (ما يحصر عدد

األطفال ب 3 اشقاء مثل منصة اكاديمية نون).

لجنة كافل اليتيم
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المنصات المستخدمة: 
مايكروسوفت -تيمز / منصة سنشري.

الفترة الزمنية:
مدة البرنامج: 4 أسابيع.

تاريخ البدء: 13 يونيو 2021م. 

تاريخ االنتهاء: 7 يوليو 2021م.

الصعوبات والمعوقات:

توافق وقت البرنامج الصيفي مع عودة السماح بالسفر وارتباط البعض بالسفر.

نقص وعدم توفر أجهزة لدى بعض الطلبة والطالبات.

لجنة كافل اليتيم
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مزايا البرنامج:
نماذج من مرئيات الطالب بالبرنامج:

أثنى الطالب عىل البرنامج في مساعدتهم في حل الواجبات.

سهولة الدخول والخروج من الحصة.

إتاحة البرنامج لمناقشة الطالب مع زمالئهم فيما يختص بالمادة العلمية.

ساعد البرنامج في تنمية قدرات الطالب ومعرفتهم.

ثناء الطالب عىل وقت البرنامج ومدته.

شكرهم العميق لألستاذة دالل واألستاذ مراد والقائمين عىل البرنامج.

لجنة كافل اليتيم
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توفير أجهزة للطالب المشتركين كًال عىل حده.

استبعاد من لم تثبت جديتهم واستفادتهم الكاملة من البرنامج.

إتاحة البرنامج للمتميزين الملتحقين في الفصل الماضي فرصة االلتحاق بالفصل الصيفي.

زيادة عدد األطفال المشتركين في البرنامج الصيفي ليسهل انضمامهم للفصل الدراسي في العام

المقبل.

حصر عدد المشتركين وعدد المنسحبين من البرنامج ومعرفة األسباب المؤدية لذلك.

معرفة جدية وجاهزية واستمرار األطفال ورغبتهم في االستمرار في البرنامج العام المقبل.

معرفة ما يعرقل مسيرة الطالب من مشاكل وعقبات وحلها قبل الدراسة بوقت كافي.

التوصيــات

لجنة كافل اليتيم
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حفل تكريم برنامج نمو للتعليم

اسم النشاط: تكريم المتفوقين في برنامج نمو للتعليم.

المقر: مخزن العمارة.

اليوم: األربعاء                                       التاريخ: 21 شوال 1442هـ  الموافق  2 يونيو 2021 م

الزمن: من الساعة 11 – 2 مساًء.

الُمنفذ: اللجنة االجتماعية ولجنة كافل اليتيم.

المشرف عىل النشاط: 

مكان التنفيذ: قاعة (األميرة عبير) بمقر الجمعية.

أ.أنيسة المعيبد – د. ميسلون الزامل. ومسؤولة النشاط دالل القحطاني، والعضوة تمام القصيبي.

قامت لجنة كافل اليتيم يوم األربعاء 21 شوال1442هـ الموافق 2 يونيو 2021 م في قاعة (األميرة

عبير) بالجمعية بتكريم أبنائها الفائزين في برنامج القرن (نمو للتعليم) األول في هذا العام الدراسي

وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية األستاذة بدرية الدليجان.

لجنة كافل اليتيم
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حفل تكريم برنامج نمو للتعليم

وشمل الحفل عىل اآلتي:

بدأ النشاط باستقبال الضيوف والترحيب بهم , ومن ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها أحد

الطالب , ومن ثم السالم الملكي مع الطالب األربعة، يليه كلمة رئيسة لجنة كافل اليتيم أ.أنيسة يوسف

المعيبد.

قام الطالب المكرمين بشرح مختصر عن مدى استفادتهم من البرنامج وتأثيره عىل رفع مستواهم

التحصيلي.

ثم تلتها كلمة والدة أحد الطالب المتفوقين بالشكر والعرفان للجمعية ومنسوبيها ومدارس الظهران

وبرنامج القرن وفريق المشروع.

ثم تاله عرض عن البرنامج، تم عرض الفكرة والهدف العام للمشروع وأبرز الصعوبات والمعوقات التي

واجهتهم والحلول واإلجراءات التي تم اتخاذها.

تم تكريم الطالب, وقد تم تقديم الهدايا لهم من قبل مدارس الظهران األهلية والجمعية بلجنتيها

(االجتماعية وكافل اليتيم).

لجنة كافل اليتيم
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وحدة
التَطـــّوع



وحدة التطوع

وحدة التطوع
بتاريخ 05/02/2020م تم إقرار توظيف مدير تطوع إلدارة وحدة التطوع في جمعية فتاة الخليج .

تم فتح حساب لجمعية فتاة الخليج في منصة العمل التطوعي بتاريخ 31/03/2020م وإدارة كل مايتعلق
بالعمل التطوعي من خالل المنصة .

 
حيث استغرق العمل 6 أشهر تأسيس و6 أشهر تفعيل حسب نظام (إدامة)
تم تأسيس وحدة التطوع رسميًا في جمعية فتاة الخليج في فبراير 2021م 

رؤية المنظمة إلشراك المتطوعين:

نسعى لـ "أن نكون منظمة فاعلة في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين، ويجد المتطوعون فيها بيئة

جاذبة، وتنمية لقدراتهم، وإشادة بجهودهم، وإسهامًا لنهضة مجتمعهم"
 

تسعى جمعية فتاة الخليج في الريادة في مجال التطوع وتوحيد جهود المتطوعين وصوًال منها إىل

غاية مجتمعية بالغة األثر. 
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وحدة التطوع

ال يمكن أن نحقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فعال للمتطوعين حيث نؤمن أن

التطوع عملية تبادلية بين المنظمة والمتطوع، وتعود بالنفع عىل كال الطرفين، 

ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك المتطوعين ترتكز عىل:

ُمنطلقات ودوافع المنظمة إلشراك المتطوعين:

تعزيز المواطنة الفاعلة وتفعيل إشراكمضاعفة القدرة عىل زيادة اإلنتاج
المتطوعين.

رفع مستوى الخدمات وتوسيعها
وإتمام العمل في المنظمة.

أساليب عمل مبتكرة وجاذبة بعيدة
عن األسلوب الروتيني للمنظمة.

تخفيف العبئ عن المنظمة حيث يوفر الجهد التطوعي
موارد كثيرة إذا ماقام به موظفون متخصصون.
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وحدة التطوع

وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية فإن جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر تولي أهمية كبيرة إلشراك

المتطوعين، وتخصص لذلك موارد بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات

المتطوعين، وتفتح أبوابها لجميع الراغبين في التطوع عبر قنوات التواصل الرسمية:

آلية إشراك المتطوعين:

/http://fatatalkhaleej.orgfatatalkhaleejinfo@fatatalkhaleej.org زيارة مقر الجمعية
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وحدة التطوع

تقرير قسم التطوع  لعام 2021م 

مقياس الرضا
العائد

االقتصادي
للتطوع

المتطوعين الملتحقين
بالفرص التطوعية

الفرص التطوعية

100% 81.732 76 متطوع ( المسجلين
أنفسهم بالمنصة فقط) 111
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مركز
عطاء الخير



التميز في تنمية 
وتمكين المرأة السعودية

وتفعيل دورها في المجتمع

بث ثقافة العمل واإلنتاج
للمرأة من خالل تمكينها في

المشاريع والوظائف في
المجتمع.

الموطنة.
االلتزام والمسؤولية.

االستدامة.
الجودة.

الشراكة المجتمعية.

� �ه الرٔو�
� ��الرساله �

� ال�

مركز عطاء الخير

مركز عطاء الخير
التأسيس

 تأسس مركز عطاء الخير في عام 1416هـ كأحد برامج جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر حيث بدأ بفكرة توطين الوظائف
للمرأة السعودية، و في السنة األوىل احتضن البرنامج 14 أسرة ثم تطور إىل مركز له نشاطات متنوعة يضم العديد من األسر المنتجة

المستفيدة (األرامل والمطلقات واأليتام و أسر السجناء ومن كانت ظروفهم صعبة من أسر اللجنة االجتماعية بجمعية فتاة الخليج
و الجمعيات الخيرية األخرى) . كل هذا وأكثر يقدمه مركز عطاء الخير لهدف أسمى وأكبر وهو نيل األجر والثواب.

تأهيل وتدريب المرأة السعودية وإكسابها حرفة ذات عائد مادي توفر لها حياة كريمة 
وتحولها من أسرة متلقية للمساعدة إىل أسرة منتجة. 

توفير فرص عمل ذاتية للمرأة السعودية الجادة بالعمل.
 تمكين المرأة ودعمها لتدرك أهمية دورها في األسرة وبناء المجتمع. 

تنمية ثقافة العمل واإلنتاج ومبدأ االعتماد عىل الذات. 
التأثير اإليجابي عىل المستوى المادي والتعليمي والثقافي واالجتماعي ألفراد األسر. 

المساهمة في تقليص أعداد العمالة الوافدة من خارج البالد وذلك بتشجيع المواطنات عىل العمل تزامنا مع فكرة توظين
الوظائف.

 
األهداف
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مركز عطاء الخير

خدمـات الـمركـز:
تحقيقًا لرسالة وأهداف المركز فإن مركز عطاء الخير يسعى لتقديم العديد من الخدمات والبرامج التي تهدف إىل

دعم وتأهيل وتنمية المرأة في شتى المجاالت الحرفية والتوعوية والثقافية والتعليمية لتمكين دور األسر المنتجة

في المجتمع ومن هذه البرامج: 

 برنامج الرعاية الصحية المنزلية الخاصة

 برنامج التأهيل والتدريب

 برنامج التوظيف

 برنامج األسر المنتجة

 برنامج الضيافة

 
كما يقدم المركز لألسر المنتجة العديد من الخدمات الداعمة والمحفزة مثل (دفع اإليجارات -شراء األجهزة الكهربائية

-هدايا األعياد -كسوة الشتاء – الزكاة -رحالت ترفيهية وتثقيفية لهم وألطفالهم – المحاضرات والندوات).
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مركز عطاء الخير

برنامج التدريب والتأهيل

توصيف البرنامج :
يهدف البرنامج اىل تأهيل وتدريب النساء السعوديات المنتسبات للجمعيات الخيرية أو الضمان االجتماعي وذوات

الدخل المحدود من خالل إلحاقهم في ورش حرفية ومهنية مختلفة لتأهيلهن والتطوير من مهاراتهن وتمكنهم من
إيجاد فرص عمل مناسبة . 

 
أهداف البرنامج :

• المساهمة في خلق فرص عمل للمرآه السعودية .
• االرتقاء بالمستوى المهني واالقتصادي للمرأة .

• توجيه المستفيدة اىل أفضل السبل الممكنة لالستفادة من هذا التدريب .
• ضم المستفيدة اىل برنامج األسر المنتجة وتقديم الدعم المناسب لها . 

الفئة المستهدفة :
جميع النساء السعوديات المنتسبات للجمعيات الخيرية أو الضمان االجتماعي وذوات الدخل المحدود

عىل أال يقل عمرها عن 18 سنة ، وتكون لديها الرغبة الجادة في اكتساب حرفة والعمل بها .
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مركز عطاء الخير

إحصائية بالدورات المنفذة لعام 2021 م

دورة فن الطهيورشة الديكوباج الثانيةورشة الديكوباج األوىلورشة صناعة السبح 

عدد المستفيدات

المستهدفين

عدد الساعات

مدة الورشة

المدربة/ 

الجهة المنفذة 

عدد المستفيدات

المستهدفين

عدد الساعات

مدة الورشة

المدربة/

الجهة المنفذة 

عدد المستفيدات

المستهدفين

عدد الساعات

مدة الورشة

المدربة/

الجهة المنفذة 

عدد المستفيدات

المستهدفين

عدد الساعات

مدة الورشة

المدربة/

الجهة المنفذة 

 15 متدربة 

المرأة ذات الدخل المحدود
ومستفيدات الضمان االجتماعي  

المرأة ذات الدخل المحدود
ومستفيدات الضمان االجتماعي  

المرأة ذات الدخل المحدود
ومستفيدات الضمان االجتماعي  

المرأة ذات الدخل المحدود
ومستفيدات الضمان االجتماعي  

 15 متدربة  15 متدربة  15 متدربة 

ساعة تدريبيةساعة تدريبيةساعة تدريبيةساعة تدريبية

مركز عطاء الخيرمركز عطاء الخيرمركز عطاء الخيرمركز عطاء الخير

منى بن عفيفهيفاء الجويرهيفاء الجويرعفاف أبو العالء

ساعة تدريبية 360   ساعة تدريبية 115   ساعة تدريبية 115    ساعة تدريبية 30
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مركز عطاء الخير

خريجات برنامج التدريب والتأهيل لعام 2021 م 
( 53 متدربة )

 

مستفيدة تم تدريبها 53
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توصيف البرنامج:
هو حلقة وصل بين الباحثة عن العمل وجهة العمل .

 
أهداف البرنامج :

• توجيه الباحثة عن العمل ألفضل بيئة عمل ممكنة لها وتتناسب مع تخصصها .
• التنسيق مع جهات العمل وتزويدهم بمن تنطبق عليها الشروط المطلوبة . 

• الحد من البطالة في المجتمع السعودي .
 

الفئة المستهدفة :
جميع الفتيات والنساء السعوديات عىل أال يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة ، 

وتكون لديهن الرغبة الجادة بالعمل وتتوافق قدراتها ومهاراتها ومؤهالتها مع الوظيفة المرشحة لها .
 

دور المركز :
• تتقدم الباحثة عن العمل بتعبئة استمارة طلب الوظيفة لدى المركز .

• يتم البحث عن الوظيفة المناسبة لها وفقًا للمعايير التي تم طلبها .
• التنسيق والمتابعة مع الطرفين ( الباحثة عن العمل – جهة العمل ) 

 
 

مركز عطاء الخير

برنامج التوظيف 

توقف التوظيف
بسبب جائحة كورونا
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مركز عطاء الخير

برنامج األسر المنتجة
توصيف البرنامج:

يهدف البرنامج اىل تأهيل المرأة السعودية محدودة الدخل من خالل إلحاقها في ورش العمل الحرفية لتطوير مهاراتها وتمكنها
من البدء مشاريع صغيرة من المنزل، حيث يعمل المركز عىل دعم إنتاجيتها ومساعدتها في تسويق منتجاتها بما يحقق لها

االستقرار المالي.
 

يتم احتضان ودعم األسر المنتجة من خالل عدة مراحل: 
1- تسجليهم في ورش العمل بالمركز وتكليفهم باإلنتاج وتسويق منتجاتهم. 

2- تكليفهم باإلنتاج من المنزل وتسويق منتجاتهم.
3- منح األسر المنتجة التي ترغب بإنشاء مشاريع صغيرة قرض تبلغ قيمته خمسة االف ريال.

4- توفير أماكن مجانية لهم في المعارض والمهرجانات لتسويق منتجاتهم. 

الفئة المستهدفة:   
المرأة السعودية ذات الموهبة الحرفية.

اهداف البرنامج:
1-تأهيل وتدريب المرأة السعودية وإكسابها حرفه ذات عائد مادي توفر لها حياة كريمة وتحولها من أسرة متلقية

للمساعدة إىل أسرة منتجة.
1-توفير فرص عمل ذاتية للمرأة السعودية الجادة بالعمل. 

3-تمكين المرأة ودعمها لتدرك أهمية دورها في األسرة وبناء المجتمع.
4- تنمية ثقافة العمل واإلنتاج ومبدأ االعتماد عىل الذات.

5-التأثير اإليجابي عىل المستوى المادي والتعليمي والثقافي واالجتماعي ألفراد األسر.
6-المساهمة في تقليص أعداد العمالة الوافدة من خارج البالد وذلك بتشجيع المواطنات عىل العمل تزامنًا مع فكرة

توطين الوظائف
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مركز عطاء الخير

نماذج من قصص النجاح لمستفيدات البرامج التي يقدمها مركز عطاء الخير : 

يمتلك كل فرد بالمجتمع قدرات خاصة قادرة عىل إحداث نقلة نوعية في حياته لتقدم له البهجة والسعادة التي يتطلع
إليها لكنة قد ال يملك من يمد له يد العون والمساعدة للوصول لهذه النقلة وهنا يأتي دور مركز عطاء الخير لد يد العون

ومساعدة األفراد واألسر عىل تحسين أوضاعهم ومنحهم حرفة يدوية تحقق لهم مصدر دخل ومشاريع صغيرة كانت
حتى وقت قريب مجرد أفكار تدور في مخيلتهم دون أن تجد بصيص النور الذي يخرجها من تلك الظلمة.

قصة نيلي باطرفي  (رسم ):
استفدت كثيرا من مشاركتي في المعارض وأصبحت لدي الهمة والعزيمة لالستمرار وان شاء هللا سوف أصبح أكثر إنتاجية

للمشاركات القادمة.
قصة نجاح رنا محمد النمشي (خياطة وتطريز) :

كنت بحاجة إىل زيادة الدخل وتنقصني المادة ولله الحمد بعد دعم مركز عطاء الخير اشتركت في العديد من المعارض
وتحسن وضعي لمادي واستطعت توفير العديد من األمور التي تنقصني أنا وعائلتي. 

قصة نجاح فاطمة طحلول (النقدة): 
دعم مركز عطاء الخير منحني دافع ممتاز لإلنتاج واالشتراك في المعارض والحمد والشكر لله استفدت كثيرا وشكرا لعطاء

الخير عىل دعمهم المتواصل. 
قصة نجاح رشدة السالم (خياطه وتطريز): 

قام مركز عطاء الخير بدعمي وتدريبي واشتركت بالعديد من البرامج والفعاليات والمعارض والتي بدورها طورت من
عملي وزادت من دخلي .

قصة زهرة خبيري (سد والخوص  ):
الحمد هللا استفدت كثيرا من مشاركتي في المعارض واكتسبت خبرة في التعامل مع الناس والتسويق للبضاعة أشكر

مركز عطاء الخير وكل من ساهم في دعمي واعطائي الفرصة.
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مركز عطاء الخير

نماذج من قصص النجاح لمستفيدات البرامج
 التي يقدمها مركز عطاء الخير : 

يمتلك كل فرد بالمجتمع قدرات خاصة قادرة عىل إحداث نقلة نوعية في حياته لتقدم له البهجة والسعادة
التي يتطلع إليها لكنة قد ال يملك من يمد له يد العون والمساعدة للوصول لهذه النقلة وهنا يأتي دور مركز

عطاء الخير لد يد العون ومساعدة األفراد واألسر عىل تحسين أوضاعهم ومنحهم حرفة يدوية تحقق لهم
مصدر دخل ومشاريع صغيرة كانت حتى وقت قريب مجرد أفكار تدور في مخيلتهم دون أن تجد بصيص النور

الذي يخرجها من تلك الظلمة.
 

استفدت كثيرا من مشاركتي في

المعارض وأصبحت لدي الهمة والعزيمة
لالستمرار وان شاء هللا سوف أصبح أكثر

إنتاجية للمشاركات القادمة.

قصة نيلي باطرفي (رسم ):
 

قصة نجاح رنا محمد النمشي
(خياطة وتطريز) :

كنت بحاجة إىل زيادة الدخل وتنقصني المادة ولله 
الحمد بعد دعم مركز عطاء الخير اشتركت في
العديد من المعارض وتحسن وضعي لمادي

واستطعت توفير العديد من األمور التي تنقصني أنا
وعائلتي. 

قصة نجاح فاطمة طحلول (النقدة): 

دعم مركز عطاء الخير منحني دافع ممتاز
لإلنتاج واالشتراك في المعارض والحمد
والشكر لله استفدت كثيرا وشكرا لعطاء

الخير عىل دعمهم المتواصل. 

قصة نجاح رشدة السالم (خياطه وتطريز): 

قام مركز عطاء الخير بدعمي وتدريبي
واشتركت بالعديد من البرامج والفعاليات

والمعارض والتي بدورها طورت من
عملي وزادت من دخلي .

قصة زهرة خبيري (سد والخوص  ):

الحمد هللا استفدت كثيرا من مشاركتي في
المعارض واكتسبت خبرة في التعامل مع

الناس والتسويق للبضاعة أشكر مركز عطاء
الخير وكل من ساهم في دعمي واعطائي

الفرصة.
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توزيع لألمهات الجدد توزيع هدايا العيدمهرجان ابتسامات الخير
حديثي الوالدة

مركز عطاء الخير

األنشطة والفاعليات لقسم البحث االجتماعي عام 2020م
 

تم الغاء العديد من األنشطة والفعاليات وذلك بسبب األوضاع وجائحة كورونا .
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مركز عطاء الخير

مشاركة المركز في المعارض التابعة للجمعية عام 2020م

المكانالتاريخ  الوقت  عدد األيام  اليوم  اسم المعرض  
فندق القصيبي

قاعة سماح االثنين  
 شهر يناير 27من 4 إىل 10 مساًء1 

م2020
معرض أشغال

سعودية5
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مركز عطاء الخير

نماذج من إنتاج األيدي الحرفية التابعة للمركز:
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مركز عطاء الخير

200

مستفيدة تم دعمها
في تسويق منتجاتهم.

ال يوجد بسبب األوضاع الراهنة وجائحة كورونا.

مستفيدات تم دعهم
 في تسديد القروض
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مركز عطاء الخير

برنامج الرعاية الصحية المنزلية الخاصة 

توصيف البرنامج:

نشأ برنامج الرعاية الصحية المنزلية الخاصة لسد ثغرة موجودة في المجتمع تتمثل في حاجة شريحة من الناس
وهم (كبار السن - أمومة وطفولة) حيث يوفر البرنامج الرعاية الصحية للمحتاجين لها في منزلهم ضمن فريق

مؤهل من الفتيات السعوديات القادرات عىل تقديم الرعاية لهم في جو مناسب صحيًا واجتماعيا وكذلك توفير
فرص العمل للفتيات الملتحقات بالبرنامج في المستشفيات االهلية.

 
ويشرف مركز عطاء الخير بجمعية فتاة الخليج عىل تنفيذ البرنامج إداريًا وتدريبيًا ووظيفيًا بالتعاون مع كلية

التمريض وخدمة المجتمع بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.

أهداف بالبرنامج:

يهدف إىل توفير الرعاية المنزلية الخاصة لفئات في المجتمع من هم بحاجة للرعاية:
كبار السن من السيدات داخل منازلهن.

مساعدة الفتاة حديثة الوالدة عىل العناية بالطفل حسب األسس السليمة.
فتح آفاق عمل غير نمطية (تقليدية) للفتيات للعمل حسب حاجة المجتمع واالرتقاء بالرعاية المقدمة.

رفع المستوى الصحي والثقافي والبيئي والمادي ألسر الفتيات العامالت.
تزويد الفتاة السعودية بالثقة بالنفس والقدرة عىل العمل الميداني بكفاءة.
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مركز عطاء الخير

1) تدرس الطالبة مدة سنة دراسية كاملة لتحصل عىل دورتين متخصصتين وهي:
 
 
 

البرنامج التدريبي:

*دورة رعاية المسنين ومدتها 4 أشهر

*دورة رعاية أمومة وطفولة ومدتها 4 أشهر

يخصص يوم في األسبوع تدريب نظري وعملي في معامل كلية التمريض 
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل) و4 أيام تدريب عملي في مؤسسات اجتماعية بعدها تحصل المتدربة عىل) 

شهادة اجتياز دورة معتمدة من جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل ومن ضمن  المؤسسات االجتماعية للتدريب:
((دار رعاية المسنين- مستشفيات المانع العامة

(2

الفئة المستهدفة بالبرنامج:
الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق.

ان تكون سعودية الجنسية.
ان تكون حاصلة عىل مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

التوظيف:
1) مستشفى فخري.   2) مستشفيات المانع العامة.   3) مستشفى جاما.  4) المنازل.
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عدد المنسحبات عدد الخريجات عدد
المنسحبات

عدد
الملتحقات

الفترة التدريبية
من - إىل الدفعة

18 25 5 30 2010-2009 الدفعة األوىل

26 29 1 30 2011-2010 الدفعة الثانية

26 30 0 30 2012-2011 الدفعة الثالثة

26 30 0 30 2013-2012 الدفعة الرابعة

24 29 1 30 2014-2013 الدفعة الخامسة 

22 25 5 30 2015-2014 الدفعة السادسة

24 29 1 30 2016-2015 الدفعة السايعة 

27 29 1 30 2017-2016 الدفعة الثامنة

15 30 0 30 2018-2017 الدفعة التاسعة

2 40 0 40 2018-2019 الدفعة العاشرة

18 40 0 40 2020-2021 الدفعة الحادية عشر

0
طالبات الدفعة الحادية
عشر قيد الدراسة لعام

2021-2022م
1 59 2022-2021 الدفعة الثانية عشر

مركز عطاء الخير
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مالحظة : لم يتم توظيف طالبات الدفعة العاشرة بسبب األوضاع الراهنة وجائحة كورونا

مركز عطاء الخير

اعداد الخريجات عىل مدى 10 سنوات

إحصائية توظيف الخريجات في المستشفيات.

40
عدد طالبات الدفعة الحادية عشر

م2020/2021

الثالثة

12%

الرابعة

12%

 التاسعة
12%

الثانية

11.6%

الخامسة

11.6%

السابعة

11.6%

االوىل

10%

السادسة

10%

العاشرة

5.6%

الثامنة

4%
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•توزيع الزكاة عن
طريق الجمعية 

عىل حساب)
 ( المستفيدة

 

•توزيع هدايا
العيد

 

•توزيع هدايا
عىل االمهات

(حديثي الوالدة)

•توزيع لحم عىل
40 اسرة

 

•توزيع ارزاق عىل
30 اسرة 

 

مركز عطاء الخير

حصر الخدمات التي تم تقديمها لمستفيدات مركز عطاء الخير:
 من أموال الزكاة خالل عام 2020م
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مركز فتاة الخليج
للرعاية النهارية



مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية
مركز الرعاية النهارية

تقديم خدمات تربوية وإرشادية ُتعنى بتدريب مهارات وقدرات ذوي االحتياجات الخاصة في ظل مستحدثات العصر 
وتقنياته ومرتكزًا عىل مبادئ العقيدة اإلسالمية لخدمة أبناء وطننا .

الرؤية

الخدمات التي يقدمها المركز:

 

 برنامج زيادة االنتباه والتركيز  
 برنامج العالج الطبيعي  
 برنامج النطق والتخاطب

 برنامج التوحد 

برنامج التدخل المبكر  
برنامج التأهيل التعليمي 

البرنامج الغذائي  
برنامج البــورتج  

أقسام المركز 
قسم التدخل المبكر (إناث وذكور ) ويشتمل عىل ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة من عمر 3 إىل 6 سنوات 

قسم التعليم (إناث وذكور) ويشتمل عىل ذوي اإلعاقة البسيطة والمتوسطة من عمر 6سنوات إىل12سنة
قسم التأهيل المهني (إناث) ويشتمل عىل طالبات اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة من عمر 12 سنة فما فوق 
قسم الورش المهنية (إناث) ويشتمل عىل طالبات اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة من عمر 12 سنة فما فوق 

قسم العالج الطبيعي الذي يقدم خدمات تقوية المهارات الحركية واالستقاللية 
قسم التغذية والرياضة الذي يقدم العناية بالغذاء الصحي ومهارات الرياضة المناسبة 

قسم الصحة االولية لمتابعة الحاالت الصحية البسيطة والعناية اليومية 

ويتم التقسيم حسب الفصول والطاقة االستيعابية  للقسم ، ثم داخل الفصل ويصنف حسب درجة اإلعاقة والعمر لكل  قسم .
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الجنسية
عدد األطفال

والطالبات القسم 

 19 التدريب 

 32 التأهيل

 51 المجموع الكلي

مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية
مركز الرعاية النهارية

أوال : عدد المستفيدين من فئات ذوي االعاقة العقلية في المركز لعام 2020  - 2021م كما يلي :

غير سعوديسعودي

18

30

48

1

2

3
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المؤهل عدد
الموظفات المركز الوظيفي م

ماجستير ادارة أعمال - بكالوريوس تاريخ 1 مديرة 1

بكالوريوس ادارة أعمال -  دبلوم ادارة موارد
بشرية  - دبلوم تقنية البرمجة 6 إداريات 2

بكالوريوس تربية خاصة 1 مشرفات 3

بكالوريوس-  علم نفس - علم اجتماع -  عالج
طبيعي  - تربية خاصة (+ دورات 70 ساعة

. ( نطق و تخاطب
6 اخصائيات 4

بكالوريوس تربية خاصة - وتخصصات عامة. 7 معلمات 5

دبلوم  خياطة - ثانوية عامة 8 مساعدات معلمات 6

دورة تمريض 1 مساعدة مريضة 7

تقرأ وتكتب 5 عامالت نظافة 8

متوسطة 1 حارس 9

مركز الرعاية النهارية

 ثانيًا: الكادر الوظيفي بالمركز لعام 2020  - 2021م  ( موظفة و  موظف)   
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مركز الرعاية النهارية

ثالثًا : البرامج واألنشطة التي قام بها المركز وأعدها خالل العام  2020  - 2021م : 

برنامج تثقيفي المشكالت السلوكية
لدى أطفال ذوي االعاقة (محاضرة)

30/1/2021م

أعداد الفصل الدراسي عن بعد
بالمنزل وطريقة تطبيق الخطة

الفردية بالمنزل (محاضرة)
16/2/2021م

الطرق المساعدة للتعليم عن بعد
لذوي متالزمة داون (محاضرة )

1/3/2021م

المشــاركــات والبــرامج الخــارجية

من نحن ؟ (ركن تعريفي تثقيفي) 8/3/2021م
 

مؤتمر القيادة واالدارة التربوية ( ورقة عمل)
12/3/2021م
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مركز الرعاية النهارية

ثالثًا : البرامج واألنشطة التي قام بها المركز وأعدها خالل العام  2020  - 2021م : 

- برنامج غذائي صحي 17/1/2021م                   
 

- برنامج لياقتي البدنية 1/2/2021م
 
 

االنشـطة والبــرامج الـداخلية

- الرعاية الذاتية ( وحدة أنا وجسمي ) 8/2/2021م
 
- التــاجر الصغير 14/2/2021م 

     
 

طفــلــــ / ــــــــة الشهر 14/2/2021 
  

-

غذائي الصحي والمتوازن ( وحدة الغذاء )1/4/2021م
 

-
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برنامج غذائي صحي 17/1/2021م                   
برنامج لياقتي البدنية 1/2/2021م 
 
 الرعاية الذاتية ( وحدة أنا وجسمي ) 8/2/2021م 
 
التــاجر الصغير 14/2/2021م 

    

 
 

طفــلــــ / ــــــــة الشهر 14/2/2021 
غذائي الصحي والمتوازن ( وحدة الغذاء )1/4/2021م  

 -
-

ال للخجل انتم جزء منا 28/1/2021م 4/2/2021م 
 

مركز الرعاية النهارية

ثالثًا : البرامج واألنشطة التي قام بها المركز وأعدها خالل العام  2020  - 2021م : 

االنشـطة والبــرامج الـداخلية

-
-

-
-

-
-

الوقاية وتطورات كورونا 1/3/2021م 

القوة واللياقة 4/3/2021م

مواهب وابداعات ذوي الهمم  22/3/2021م 
-
-
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مركز الرعاية النهارية

3- اشتراكات صديق معاق: 

تم تحويل اجراءات  معاملة صديق  معاق  إلدارة جمعية فتاتة الخليج الخيرية النسائية بالخبر

4- التبرعات والمساعدات التي تقدم للمركز:

مساعدات مالية: الطبق الخيري .توقف بسبب جائحة كرونا

مساعدات عينية: هدايا لألطفال من المدارس الزائرة للمركز وتوزيعها عليهم 

الحصالة: اجمالي االرادات للحصالة ( 15،173 ) ريـــــــال 

1

2

3
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مركز
الطفولة الُمبكرة



مركز الطفولة المبكرة

الهدف العام:
• اتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح المجتمع.

• تحسين استقطاب المعلمات واعدادهن وتأهيلهن وتطوريهن.
• تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واإلبتكار.

• تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم.
• تعزيز القيم والمهارات األساسية لألطفال.

• تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

التوصيف:
هي عبارة عن تلبية لحاجات المنطقة لروضة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، تعتبر
الروضة نموذجية لكونها مرجعًا تربويًا هامًا، أبوابها مفتوحة للزائرات والمدارس، ولكل

من له عالقة بتربية الصغار واإلطالع عىل أحدث مبتكرات ومناهج واستراتيجيات
التعلم تحت ظل رؤية 2030م.
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مركز الطفولة المبكرة

 
األهداف:

• أتاحة الفرص للموظفات لالستفادة من خدمات الروضة.
• بناء قدرات المعلمات لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم الحديث.

• تقديم المستجدات في مجال التربية والتعليم.
• تحسين وسائل األمن والسالمة بالمرافق العامة بالروضة.

• توفير بيئة األمنة في ظل جائحة كورونا.
• األستمرار في تنمية مهارات األطفال الخيالية في جميع مجاالت النمو المختلفة.

• تحسين جودة الكادر اإلداري التعليمي لمنسوبات مركز الطفولة المبكرة.
• تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض األطفال عن بعد.

• تجويد المستوى التحصيلي لألطفال في المهارات األساسية.
• تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة.

• غرس القيم األخالقية في نفوس األطفال برنامج.
•  تلبية متطلبات المستقبلية إلنتاج المعرفة وتنمية المجتمع.
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

أطفال الموظفات

الفكرة
إتاحة خدمات تعليمية

لألطفال الموظفات في
الروضة واالستفادة من

خدمات الروضة.

الهدف
أتاحة الفرصة للموظفات

لالستفادة من خدمات
الروضة.

 

المشرفة
·مشرفات المرحلة.
.معلمات المرحلة·

.اإلداريات·
 

المستهدف

أطفال الموظفات

المكانتاريخ التنفيذاليوم

من الساعة 8 صباحًا في حال
الحضور إىل 12:30 ظهرًا 

(طوال العام الدراسي) عن بعد 

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 2021/2022م.

روضة األطفال النموذجية

النتائج:
•  مخرجات تعليمية.

•  نتائج مهارات تقويميه.
•  اإلستفادة من جميع األنشطة والبرامج المتاحة بالروضة.

• بيئة تعليمية آمنة.
• القدرة عىل اإلبداع والتميز.

• التهيئة واالستعداد لإلنتقال لمرحلة أول ابتدائي لفريق التمهيدي.
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

المنصة التعليمية

الفكرة
أنشاء منصة تعليمية عن
بعد(تزامني وغير تزامني)

باألشتراك الشهري عبر منصة
زووم+قوقل كالس روم.

 

الهدف
بناء قدرات المعلمات

لمواكبة استراتيجية التعليم
والتعلم الحديث

المشرفة
·مشرفات التربويات.

.معلمات جميع المراحل·
.منسقة الجودة والتميز·

 

المستهدف

المعلمات.

المكانتاريخ التنفيذاليوم

من الساعة 3 إىل 5:30
مساًء(طوال العام الدراسي)

 

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 2021/2022م.

روضة األطفال النموذجية

النتائج:
•  رفع مستوى األداء لجميع مهارات التعلم الحديث.

• إعداد معلمات قادرات عىل تطبيق استراتيجيات التعلم.
• إدخال أنشطة تعليمية مثل المحاكاة واأللعاب بدًال من التلقين.

• إتاحة فرصة لكسب بطاقة التعلم النشط.
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

  أنمي مهاراتي 

الفكرة
تطوير و تنمية مهارات منسوبات

الروضة وتأهيلهن عن طريق
تطبيق النظريات و االستراتيجيات
الجديده من خالل ورش تدريبية
دورات تدريبة دروس نموذجية
زيارات داخلية ألكتساب خبرات .

 

الهدف
اإلرتقاء بالبرنامج األكاديمية.

 

المشرفة
لجنة الجوده و التميز 

المستهدف
منسوبات الروضة 

المكانتاريخ التنفيذاليوم

من الساعة 8 صباحًا إىل 2
ظهرًا وخارج أوقات الدوام

عند الحاجة 

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 2021/2022م.

منصات الكترونية تشمل جميع تخصصات
التي تدعم العملية التعليمية ( وزاره التربيه و

التعليم – مراكز التطوير – مراكز تدريبيه ) 

النتائج:
•  تحسين الكفاءة النوعية 

• تمكين منسوبات الروضة بتطوير العملية التعليمية من خالل اخذ دورات تدريبيه وورش عمل و لقاءات ودروس نموذجيه 
• البحث و االستسقاء بكل ماهو جديد.
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

 األمن والسالمة.

الفكرة
 توفير بيئة تعليمية آمنة وذلك

من خالل وضع خطط زمنية
تفصيلية.

تقوم بمتابعة دورية مستمرة
للتأكد من أمن وسالمة

منسوبات الروضة طوال العام
الدراسي

الهدف
تحسين وسائل األمن

والسالمة بالمرافق العامة
للروضة.

المشرفة
 لجنة األمن والسالمة.

المستهدف
منسوبات الروضة 

المكانتاريخ التنفيذاليوم

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.من 7 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
 2021/2022م.

منصات الكترونية تشمل جميع تخصصات
التي تدعم العملية التعليمية ( وزاره التربيه و

التعليم – مراكز التطوير – مراكز تدريبيه ) 

النتائج:
•  رفع مستوى توعية منسوبات الروضة بأهمية تطبيق أدوات األمن والسالمة.

• تطبيق خطط اإلخالء (معلنة، غير معلنة) طوال العام.
• بيئة آمنة تتبع قوانين وأنظمة السالمة عن بعد في ظل جائحة كورونا . 

• استماره تقييم االمن والسالمه للمدرسة .
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

 كن أمنا تسلم (األرشاد الصحي). 
 

الفكرة

تنفيذ خطة توعوية صحية
تهدف اىل توفير بيئة صحية
في ظل جائحة كورونا طوال

العام 
 

الهدف

توفير بيئة أمنة و صحية في
ظل جائحة كورونا .

 

المشرفة

لجنة االرشاد الصحي:

المستهدف

األطفال.

المكانتاريخ التنفيذاليوم

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.من 7 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
 2021/2022م.

روضة األطفال النموذجية 
(االرشاد الصحي ) 

 

النتائج:
· أرتفاع الوعي الصحي لدى األطفال بأهمية االجرارءت االحترازية عبر المنصات االلكترونية . 

• االستفادة من القصص (قصة كورونا ) المعروضه 
• تطبيق البرامج و األنشطة وإدخالها في نظام نور .
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

 الفن و الصغار.

الفكرة

هي عبارة عن أنشطة
وتصنيع وسائل و أدوات

حسية (رزنامة)تدعم العملية
التعليمية المستقاة من

البرنامج.

الهدف

 اإلستمرار في تنمية مهارات
األطفال الخيالية في جميع

مجاالت النمو المختلفة. 
 

المشرفة

·مسؤولة المشتريات.
·المعلمات.

 

المستهدف

األطفال.

المكانتاريخ التنفيذاليوم

في حال الحضور من 8صباحًا
حتى 2 ظهرًا، عن بعد من 3:5

اىل 5:30 مساًء

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 (األول – ثاني -الثالث)

 

الفصول الدراسية لروضة
األطفال النموذجية+ الساحة

الداخلية +قاعات.
 

النتائج:
• أكساب مهارات الخيال و األبداع لعمل رزنامة ووسائل تقنية المستقاة من البرنامج.

• ارتفاع المستوى التحصيلي لألطفال.
• تحفيز األطفال عىل اإلبداع واالبتكار.

• استخدام األطفال الوسائل و األدوات التي تخدم الوحدات التعليمية.
• تنمية مهارات األطفال في جميع المجاالت.
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

التدقيق الداخلي

الفكرة

 تشكيل فريق التدقيق
الداخلي – عن طريق وضع

خطط تفصيلية وذلك
بمتابعة دورية ومستمرة

طوال العام الدراسي 

الهدف

 تحسين جوده الكادر االدراي
و التعليمي لمنسوبات

الروضة ( توجيهي – تقيمي ) 
 

المشرفة

·القائدة 
·المشرفات 
·االداريات 

 

المستهدف

منسوبات الروضة .

المكانتاريخ التنفيذاليوم

من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
 

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 2021/2022م.

 

روضة األطفال النموذجية 

النتائج:
• رفع معدل الجوده لدى منسوبات الروضة .

• سجل التدقيق الداخلي .
• تقويم األداء الوظيفي لمنسوبات الروضة . 

• العمل بدافعية . 
• توثيق و حفظ األستمارات التقيميه و التوجيهيه في سجل التدقيق الداخلي .  
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

 حقيبة هيا نقرأ.

الفكرة

 حقيبة تعليمية تفاعلية
لتعليم القراءة والكتابة
لألطفال وهي عبارة عن

برنامج ينمي المهارات القرائية
للطفل.

 

الهدف

تحسين جودة التعليم في
مرحلة رياض األطفال ورفع

المستوى التحصيلي
لألطفال/ تأسيس األطفال

للمرحلة األبتدائية .

المشرفة

·المسؤلة عن النشر و
الخدمات التربويه . 

·المشرفات التربويات
·المعلمات 

 

المستهدف

جميع األطفال . 

المكانتاريخ التنفيذاليوم

حضوريًا من 8 صباحًا حتى 2
ظهرًاو عن بعد من 3:5 اىل

5:30 مساًء

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 2021/2022م.

 

روضة األطفال النموذجية
"الفصول الدراسية".

النتائج:
• ارتفاع المستوى التحصيلي لألطفال.

• إكساب مهارات تعلم مبادئ القراءة والكتابة.
• تهيئة األطفال للصف األول ابتدائي.

• األستفادة التامة من جميع الوسائل واألدوات الخاصة بالحقيبة.
• تحبيب األطفال باللغة العربية عندما ُتقدم لهم بطريقة محببة .

• تحبيب األطفال بعملية القراءة .
• تأسيس األطفال بمهارات القراءة و الكتابة تحضيرًا للمرحلة األبتدائية .
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

الوحدات التعليمية لرياض األطفال.

الفكرة
الوحدات التعليمية لرياض

األطفال هي عبارة عن دراسة
مخطط لها مسبقًا يقوم بها

المشرفات و المعلمات بإشراف
مديرة المركز (المستشارة

التعليمية)في صورة سلسلة من
األنشطة التعليمية المتنوعة
عىل أن يكون مالئمة تطوريًا . 

 

الهدف

تحديد المستوى التحصيلي
لألطفال في المهارات

األساسية.
 

المشرفة/ المنفذ

المستشارة التعليمية /
مديرة المركز و التي
تشرف عىل العملية

التعليمية ككل 

المستهدف

األطفال لجميع المراحل

المكانتاريخ التنفيذاليوم

 من 8صباحًا حتى 2 ظهرًا.
عن بعد

طوال العام الدراسيمن األحد إىل الخميس.
 2021/2022م.

 

روضة األطفال النموذجية
"الفصول الدراسية".

النتائج:
• تطبيق المهارات األساسية لجميع الوحدات.

• اكساب األطفال مهارات تعليمية.
• ارتفاع المستوى التحصيلي لجميع األطفال.

• تعزيز األطفال خالل تطبيق الوحدات التعليمية (فردي، جماعي).
• تنمية مهارات األطفال في جميع مجاالت النمو : العقلية /اللغوية – الحسية / الحركية _ النفسية و األجتماعية . 

• تنمية مهارات التعلم الذاتي / التعلم التعاوني .
• تنمية مهارات التفكير العليا و التفكير النظمي و التفكير األبداعي .
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

وطني هويتي .

الفكرة
غرس قيمة المسؤولية
االجتماعية والمواطنة

بالمحافظة عىل الممتلكات
العامة للدولة من خالل تفعيل
وحدة وطني واليوم الوطني.

 

الهدف

تنمية المسؤولية االجتماعية
والمواطنة.

 

المشرفة/ المنفذ

 المستشارة التعليمية .
المنفذ:

·المشرفات.
·المعلمات.
·األطفال .

 

المستهدف

األطفال

المكانتاريخ التنفيذاليوم

 من 8صباحًا حتى 2 ظهرًا.
عن بعد

بدء الفصل الدراسي األولمن األحد إىل الخميس.
 (األسبوع الرابع) 

روضة األطفال النموذجية
"الفصول الدراسية".

النتائج:
• محبة الوطن.

• اإلنتماء والوالء للوطن.
• اكساب قيمة المواطنة والمسؤولية االجتماعية.

• المحافظة عىل الممتلكات العامة للوطن.
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

اخالقيات و سلوكيات لنمو شخصية الطفل

الفكرة

عرض وحدة تعليمية متكاملة
عن أخالقيات و سلوكيات
لنمو شخصية الطفل . 

 

الهدف

غرس القيم األخالقية
اإلسالمية في نفوس

األطفال 

 المشرفة/ المنفذ
 المستشارة التعليمية .

المنفذ:
·المشرفات.
·المعلمات.
·األطفال .

 

المستهدف

األطفال

المكانتاريخ التنفيذاليوم

 من 8صباحًا حتى 2 ظهرًا.
عن بعد

بدء الفصل الدراسي األولمن األحد إىل الخميس.
 (األسبوع الرابع) 

روضة األطفال النموذجية
"الفصول الدراسية".

النتائج:
• بناء جيل واعد في ظل البيئه اإلسالمية .

• اكساب مهاره االستنتاج 
• أنشاء جيل واعد قادرا عىل تمييز الخطأمن الصواب 

• وجود وحده تعليمية متكاملة مدعمة باالدوات و الوسائل التعليمية 
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مركز الطفولة المبكرة

 

 

الوقت 

 

برنامج شهادة في التدريس.

الفكرة

تدريب طالبات خريجات
البكالوريوس عبر منصة زووم

األلكترونيه عن بعد . 
 

الهدف

تلبية المتطلبات المستقبلية
إلنتاج المعرفة وتنمية

المجتمع.
 

المشرفة/ المنفذ
مركز الطفولة المبكرة.

المنفذ:
·مستشارة مركز الطفولة

المبكرة.
·المشرفات التربوية.

·اإلدارايات.
 
 

المستهدف

خريجات البكالوريوس –
خريجات الطفولة المبكرة.

المكانتاريخ التنفيذاليوم

 من 8صباحًا حتى 2 ظهرًا.
عن بعد

بدء الفصل الدراسي األولمن األحد إىل الخميس.
 (األسبوع الرابع) 

روضة األطفال النموذجية
"الفصول الدراسية".

النتائج:
• ارتفاع مستوى المتدربات اكاديميًا، مهنيًا، تربويًا.

• تجويد صنع الوسائل التعليمية الهادفة التي تخدم الوحدات التعليمية.
• تطبيق محتوى البرنامج من خالل الزيارات الميدانية.

• تخريج معلمات رياض أطفال وصفوف أولية.
• كادر وظيفي قادر عىل الممارسة التعليمية والتربوية.
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التواصل
اإللكتروني



اتصل بنا

تم تدشين موقع الجمعية بعام 2002 ثم تحديثه بتاريخ 2015-10-18
عىل شبكة اإلنترنت

التعريف بخدمات الجمعية ودورها اإليجابي في التنمية االجتماعية.
إثراء التواصل مع المجتمع بجميع طبقاته.

تكوين عالقات تساهم في التنمية االجتماعية.
اإلستفادة من الخبرات محليًا وعالميًا.

تقديم الخدمات للمستخدمين والمستفيدين بُيسر وسهولة.

األهداف

سرعة التواصل مع الجهات الرسمية الحكومية واألهلية.
تمكين الجمعية من التواصل مع إداراتها ومراكزها واألعضاء المشاركين.

إنجاز األعمال في وقت قياسي.

األهداف

البريد اإللكتروني للجمعية

الموقع اإللكتروني للجمعية
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fatatalkhaleej.org/info@fatatalkhaleej.org fatatalkhaleej

اتصل بنا

atta_alkherattaalkh

مركز عطاء الخير
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المصرفّيةالحسابات

حساب عام

SA7380000514608010213212

مركز عطاء الخير

SA6710000005185502000106

صدقات وزكاة

SA2520000003160059089901

كافل اليتيم

SA0460000000076335007001

مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية

SA1905000068200741014000

حساب عام
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الخاتمـة



                                          عىل أن وفقنا وسددنا وجعلنا مفاتيح خير في الوطن بمسؤولية المرأة وأسرتها بأهداف

تنموية طموحة. عملنا عىل تحويلها اىل واقع ملموس من خالل البرامج واألنشطة المنفذة من قبل إدارة الجمعية

ومنسوباتها بالتعاون مع اللّجان والمراكز التابعة لها واألعضاء المساهمين ودعم الُمحسنين والشركات المجتمعية

الفاعلة، مستندين عىل التحسين المستمر لتحقيق الجودة في مجاالت التنمية المجتمعية في مملكتنا الحبيبة، بما

يتوافق مع تحديات العصر ومتطلباته سائلين هللا تعاىل أن يكرمنا بفضله وتوفيقه وإحسانه. وآخر دعوانا أن الُحمد لله

رب العالمين والصالة والسالم عىل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الحمدلله حمد الشاكرين 
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