




(وقل اعملوا فسيرى هللا  عملكم 
ورسوله  والمؤمنون )



خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية

حفظة هللا 
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صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  

ولي العهد األمين 

حفظة هللا 
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صاحب السمو الملكي 

األمير سعود بن نايف  بن عبد العزيز آل سعود 

أمير المنطقة الشرقية

حفظة هللا  
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صاحب السمو الملكي 

األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

نائب أمير المنطقة الشرقية

حفظة هللا  
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إهداء

وماتقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا....

الى أصحاب األيادي البيضاء .. إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده األمين وأمير المنطقة الشرقية ونائبة أيدهم هللا ، الى أصحاب 

السمو الملكي األمراء ، الى وزارة الشئون اإلجتماعية.

الى كل من ساهم في تحقيق جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر 

ألهدافها النبيلة ، ها نحن نخطو خطواتنا األخيرة التي نطوي فيها صفحة 

العام ٢٠١٩م-١٤٤٠ه نهدي فيها الشكر لكم، ولكل من انجز وأجاد في عملة ، 

وكل من قدم لنا الكثير أو القليل من بذله أو جهده أو ماله، فأنتم من 

حملتمونا شرف خدمة المواطنين ومهدتم لنا طريق الخير والبر وزرعتم 

التفاؤل في درب جمعية فتاة الخليج الخيرية وقدمتم لها المساعدات 

والتسهيالت واألفكار والمعلومات فلكم منا كل الشكر والتقدير واليكم 

نهدي هذا التقرير. 

٦



كلمة رئيسة مجلس اإلدارة

أتشرف بالتقدم بإهداء ثمار عام كامل من الخير نيابة عن  أخواتي أعضاء مجلس جمعية فتاة 
الخليج الخيرية النسائية بالخبر لكل الداعمين للجمعية من أهل الخير الشركاء الحقيقيين 

في النجاح والتقدم الذي وصلت اليه الجمعية خالل العام ٢٠١٩م-١٤٤٠ه ، 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 خاللة وبتوفيق من هللا ثم بالدعم السخي من شركائنا في النجاح من الرقي بمستوى 
الجمعية فقد بدأت الجمعية عام ١٣٨٨ه 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 العام ٢٠١٩م -١٤٤٠ ه 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 الخبر -  
مضاعفة مساعداتها للمستفيدين منها ونشر خدماتها في مختلف أرجاء المنطقة بغية 

الوصول الى 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 بالخبر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين 

وصاحب السمو النائب الثاني وأصحاب السمو الملكي األمراء وصاحب السمو الملكي أمير 
المنطقة الشرقية والمسؤولين في وزارة الشؤون االجتماعية وعلى رأسهم معالي الوزير ، 

وأهل الخير من المواطنين الذين يستحقون منا كل الشكر والعرفان لكل ما قدموه للمجتمع 
وللجمعية من دعم ولما بذلوه من مجهود ملحوظ داعية هللا عز وجل ان يوفق الجميع لما 

يحبه ويرضاه . 

رئيسة مجلس اإلدارة
بدرية عودة الدليجان

۷



كلمة الرئيس التنفيذي

من خالل مسيرة عام لجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر 

وماتم من نجاح لهذة الجمعة من إنجازات يعود الفضل لله اوًال ثم الى 

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 السعوية ٢٠٣٠م 

منها إستقطاب المتطوعين ومشروع التحول الرقمي وغيرها من 

مشاريع وبرامج كان لها األثر البالغ في حياة المستفيد ونتطلع بإذن 

هللا الى انجاز أفضل ، وبهذة المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير 

لرئيسة مجلس اإلدارة األستاذة بدرية عودة الدليجان وكافة األعضاء 

والموظفات والداعمين لكل من ساهم ودعم هذا الصرح الكبير وأسأل 

هللا لهم المثوبة واألجر وكما أسألة أن يديم علينا نعمة األمن واألمان 

وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين إنه على ذلك قدير 

.

الرئيس التنفيذي

إبتسام عبد هللا الجبير

۸



مسيرة االنجاز
من     ١٣٨٨هـ   الى  ١٤٣٨هـ 

في الحادي والعشرين من شوال لعام ١٣٨٨هـ , 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 إلى أجواء العمل الطوعي الجاد بعزيمة وإصرار تقهر التحديات , 

توالت لقاءاتهن واجتماعاتهن التي شكلت النواة األولى 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 على 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 يُنمي المشاريع والبرامج واألنشطة 

الخيرية واألعمال الطوعية التي أثمرت المزيد من أعضاء ُمساهمات وفتيات وشباٍب 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 بدءاً من الطفولة المبكرة ثم تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة فعطاء الخير لألسر المنتجة , وعلى جميع األصعدة ركزت معاييرها على 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 إلى واقع مأمول بإذن هللا تعالى وتوفيقة .مازال طموحنا يكتسي رداء التحدي , متفائالت بالله 

الجواد الكريم 

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .........

۹



األهداف العامة :
١- توعية المرأة السعودية و أسرتها في المجال االجتماعي والثقافي والصحي .  

٢- رفع المستوى االقتصادي لألسر التي ترعاها الجمعية من خالل تنفيذ مشاريع التنمية 

المستدامة .

٣- تأصيل العمل الطوعي واالرتقاء به إلى مستوى الواجب االجتماعي وفق رؤية ٢٠٣٠م .

٤- توطين التدريب في (قسم معلمات رياض األطفال) من خالل تقديم البرامج 

األكاديمية والتربوية المختصة بمجال الطفولة المبكرة.

٥- تمكين المرأة السعودية من دخول سوق العمل من خالل التدريب على إدارة 

المشاريع باحترافية .

٦- تنمية برامج األمومة والطفولة من خالل تقديم برامج ومناهج عالمية مطورة .

٧- نشر المواد التعليمية والخدمات التربوية التي تخدم المجتمع تعليميًا وتربويًا.

٨- المساهمة في تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة لمدارس الدمج من خالل البرامج 

واألنشطة التربوية والتعليمية .

٩- تطوير اإلعالم والعالقات العامة من خالل تعزيز مجال التنمية االجتماعية والعمل 

الطوعي للجمعية ومراكزها في محافظة الخبر .

١٠- توطين التدريب فيما يخدم بيئة العمل والمستفيدين بشكل عام .

١١- تفعيل جودة اإلدارة اإللكترونية في جميع المجاالت .

الرؤية : 
الريادة في التنمية االجتماعية المستدامة للعمل الخيري .

الرسالة :
نسعى إلى تأصيل مفهوم التنمية االجتماعية و العمل الطوعي, بإدارة متميزة في بيئة 

جاذبة بتقنية عالية  الجودة تحقق مبدأ التكافل في األسرة والمجتمع .

فلسفة الجمعية :
تأدية الخدمات المجتمعية باألسلوب األمثل لتحقيق أفضل النتائج المرجوة بجودة عالية 

تحقق رضا المستفيد من جميع الفئات انطالقًا من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : ( 

إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه) صححه األلباني.
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مجلس اإلدارة 
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مجلس اإلدارة ( الحكومة )

المسؤول األول عن االستراتيجية العامة للجمعية وأوامر اللجان والمراكز التابعة لها 

من خالل العمل جنبًا إلى 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 وأختيار 

األعضاء

إصدار التوصيات 

المتعلقة براس 

المال والنفقات 

وسياسة توزيع 

اإليراد

إعتماد الميزانية 

السنوية

مراقبة سالمة نظم 

الرقابة الداخلية
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لجنة الموارد وشؤون األعضاء 
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أعضاء الجمعية لعام ٢٠١٩ م

 نخبة من سيدات وفتيات 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 .

۱٦



كلمة رئيسة مجلس اإلدارة

أتشرف بالتقدم بإهداء ثمار عام كامل من الخير نيابة عن  أخواتي أعضاء مجلس جمعية فتاة 
الخليج الخيرية النسائية بالخبر لكل الداعمين للجمعية من أهل الخير الشركاء الحقيقيين 

في النجاح والتقدم الذي وصلت اليه الجمعية خالل العام ٢٠١٩م-١٤٤٠ه ، 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 خاللة وبتوفيق من هللا ثم بالدعم السخي من شركائنا في النجاح من الرقي بمستوى 
الجمعية فقد بدأت الجمعية عام ١٣٨٨ه 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 العام ٢٠١٩م -١٤٤٠ ه 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 الخبر -  
مضاعفة مساعداتها للمستفيدين منها ونشر خدماتها في مختلف أرجاء المنطقة بغية 

الوصول الى 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 بالخبر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين 

وصاحب السمو النائب الثاني وأصحاب السمو الملكي األمراء وصاحب السمو الملكي أمير 
المنطقة الشرقية والمسؤولين في وزارة الشؤون االجتماعية وعلى رأسهم معالي الوزير ، 

وأهل الخير من المواطنين الذين يستحقون منا كل الشكر والعرفان لكل ما قدموه للمجتمع 
وللجمعية من دعم ولما بذلوه من مجهود ملحوظ داعية هللا عز وجل ان يوفق الجميع لما 

يحبه ويرضاه . 

تقرير قسم األعضاء لعام ٢٠١٩م - ١٤٤٠ هـ

المحاور

قسم األعضاءمسمى القسم

من شهر يناير ٢٠١٩ إلى شهر ديسمبر ٢٠١٩فترة التقرير

النتائج اإليجابية 
ومؤشرات تحقق األهداف

عدد الصور المرسلة

عدد األفالم المسجلة الموثقة 
لألعمال

المسئولة عن إعداد التقرير

سهام عبدالعزيز القصيبياعتماد مديرة القسم

منال سالم العميري

______________

______________
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تقرير صندوق فتاة الخليج الخيري لعام ٢٠١٩م – ١٤٤١هـ

هو صندوق خيري الهدف منه تمويل مشاريع الجمعية الخيرية وذلك بطرح وحدات 

مختلفة الفئات لتأمين رأس مال تلك المشاريع الخيرية ويتم استثماره ويودع الربح 

في حساب الجمعية الجاري لضمان استمرارية المساعدات الخيرية ورأس المال يعــاد 

للصندوق (صدقة جارية) .

أنواع المساهمة : 
    مساهمة فردية أو عائلية .

    مساهمة للشركات والمؤسسات .

موقع الجمعية على اإلنترنت : 

 في اليوم الثامن من شهر رمضان لعام ١٤٢٣هـ تم تدشين موقع الجمعية 

على شبكة اإلنترنت على الوصلة :

www.fatatalkhaleej.org

مدخوالت الصندوق : 
بلغ مجموع دخل صندوق فتاة الخليج الخيري حتى عام ٢٠١٩م

١.١٠٦.٨٧٥
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تعتبر الموارد رافداً قويًا لتنفيذ مهام وبرامج وأنشطة الجمعية.

األهداف:

  استدامة تمويل ميزانية الجمعية.

  تعزيز التكافل االجتماعي بالتواصل المستمر مع التجار والمحسنين والجهات الداعمة 

لألعمال الخيرية.

  استثمار الموارد المالية في الجمعية لتفعيل البرامج واألنشطة بيسر وسهولة.

  جمع التبرعات (الهبات) المالية والعينية والزكاة والصدقات وفق آلية منظمة.

  دعم اللجان والمراكز في األنشطة واألسواق الخيرية التي يعود ريعها للجمعية 

واألسر.

  استثمار الموارد المالية بما يحّقق المصلحة والفائدة للجمعية والفئات المستهدفة.
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النتائج اإليجابية للجنة الموارد المالية وشؤون األعضاء

تقرير بإجمالي الموارد المالية نهاية عام ٢٠١٩م  

التبرعات النقدية

الصدقات

الزكاة

التبرعات العينية 

إعـــانة الوزارة

(برامج -أنشطة)

تبـرعات كـافـل اليتيم

(تبرع– صدقات)

تبرعات التعليم الخاص النقدية

صندوق فتاة الخليج الخيري

١٥٧٠٤٨٤.٨٣

٦١٨٩٤.٠٢

١٨٦٩٣٣٥

٧٢٣٩٩٧.٦٣

٢٤٣٧٨٢.٥٠

٤٥٢١٦.٧٥

)٣٦٢٦٩ – ٨٩٤٧.٧٥(

٤٨٥٤٠٣.٩٥

٣٩١٠٠

 بلغ مجموع دخل صندوق فتاة الخليج الخيري حتى عام ٢٠١٩م: ١١٠٦٨٧٥ ريال . 
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اللجنة اإلجتماعية

إعداد بيانات وحصر احتياجات األسر المحتاجة.

إجراء البحوث لكل األسر المتقدمة للجمعية.

القيام بالزيارات الميدانية وفق برنامج زمني.

 تزويد اللجان والمراكز بالحاالت التي يتم مساعدتها ماديًا ومعنويًا.

المشاركة في تنظيم توزيع إفطار صائم.

تحويل المساعدات المالية الشهرية والسنوية والدورية لألسر.

اإلشراف على برنامج كافل اليتيم.

اإلشراف على البرامج الطوعية (الزهرات، األشبال، شباب األمل(.

تنظيم عملية توزيع الزكاة على المحتاجين من األسر.

المشاركة في تنظيم سداد إيجار وشراء وترميم المساكن لألسر المحتاجة وتجهيزها.

المساهمة في تدريب وتأهيل فتيات األسر.

استالم األثاث المستعمل واإلشراف على توزيعه على األسر.

تحويل بنات األسر على مركز عطاء الخير للتدريب والتأهيل.
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اللجنة االجتماعية :

 مسؤولة عن تقديم الخدمات االجتماعية لألسر معنويًا وماديًا، كما أنها الرافد 

األساسي في توجيه األسر للجان والمراكز التي تُسهم في رفع المستوى االقتصادي 

والصحي والتعليمي والثقافي والتربوي لهم.

الهدف: -
 تقديم الرعاية االجتماعية لألسر التي ترعاها الجمعية في محافظة الخبر.

مهام اللجنة: 

إعداد بيانات وحصر احتياجات األسر المحتاجة.

إجراء البحوث لكل األسر المتقدمة للجمعية.

القيام بالزيارات الميدانية وفق برنامج زمني.

 تزويد اللجان والمراكز بالحاالت التي يتم مساعدتها ماديًا ومعنويًا.

المشاركة في تنظيم توزيع إفطار صائم.

تحويل المساعدات المالية الشهرية والسنوية والدورية لألسر.

اإلشراف على برنامج كافل اليتيم.

اإلشراف على البرامج الطوعية (الزهرات، األشبال، شباب األمل(.

تنظيم عملية توزيع الزكاة على المحتاجين من األسر.

المشاركة في تنظيم سداد إيجار وشراء وترميم المساكن لألسر المحتاجة وتجهيزها.

المساهمة في تدريب وتأهيل فتيات األسر.

استالم األثاث المستعمل واإلشراف على توزيعه على األسر.

تحويل بنات األسر على مركز عطاء الخير للتدريب والتأهيل.

جدول ١-  أسر اللجنة االجتماعية :-

م

١

٢

العددالحالة

٣٠ أسرةاألسر المتقدمة بطلب المساعدة

٢٣٩ اسرةاألسر التي تم زيارتها جديد وتتبعي

۲۲



جدول ٢- حاالت قدمت لها المساعدة :

م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

المبلغعدد األسرنوع المساعدة

١١٦,٧٤٠٠ ريال١٨٧ أسرةحاالت مساعدة مالية شهرية

مساعدات مالبس العيد
١٦٨ أسرة (محل األصيل)  

+ ٢١٥ اسر
( محل مرجان السعودية )  

٩٣٥ بنات وبنين

مساعدات دراسية
٦ طالبات من األسر 

+ ٢١ طفل/ة
  (رياض األطفال )

١٥٣,١١٠ ريال

٤٤٣١٦٠,٥٠ ريال

مساعدات الزي المدرسي

١ أسرة

٣٧ أسرة / ٧٦ طالبة

٤ أسرة

٦٤ أسرة  

 ٥٦٣٠ ريال

١٧٠٦٧٢,٧٦  ريال

٣٠٠٠٠ ريال

٣٢٥٢٤  ريال

٩٢٩٦٤,٩٩  ريال

مساعدات إيجار

مساعدات سداد دين

مساعدات طارئة موقتة

مساعدات أجهزة كهربائية

٦٠٠٠  ريال٢ أسرة  ٩ مساعدات زواج

٤١٢٨٠٠ ريال١٣٠٠ وجبة١٠ مساعدات إفطار صائم

٩٩٧٩٧٦ ريال٩٢١ أسرة١١ مساعدات عيني سنوي

٩٩٧٩٧٦ ريال  ٤١ أسرة١٢ مساعدات عينية شهرية

٢٣ أسرة

٩٩٧٩٧٦ ريال١٧ أسرة١٣ تسديد كهرباء

مساعدات مالية زكاة ١٤
طوال العام

٤٣٨٩٨٧ ريال

جدول ٥-  المساعدات المقدمة من مركزالزامل لخدمة المجتمع :
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جدول ٣- حاالت جديدة تم إضافتها خالل العام :

١

٢

٣ حاالت

٥٧  أسرة

حاالت لم تنطبق عليها شروط المساعدة

حاالت إيقاف من المالية الشهرية

١٥ أسرة٣ حاالت إيقاف من كافل اليتيم

٥ اسر٤ إيقاف مساعدة سجين

١٧ أسرة٥ حاالت إيقاف مساعدات العينية الشهرية

٢٠ أسرة٦ حاالت إيقاف مساعدات العيني السنوي

جدول ٤- حاالت اإليقاف والحاالت التي لم تساعد :

جدول ٥-  المساعدات المقدمة من مركزالزامل لخدمة المجتمع :

١

٢

١١ اسرة

٨ اسرة

حاالت المالية الشهرية

   حاالت كافل اليتيم

٤ أسرة٣       مساعدة سجين

٥٧ اسر٤         حاالت مساعدات العينية الشهرية

٩ أسرة٥         حاالت مساعدات العيني السنوي

١

٦٥ أسرة٢ األسر المحولة من مركز عبدهللا  
الحمد الزامل

٢٨ أسرة٣ حاالت لم تنطبق عليها شروط المساعدة

٢٣ أسرة٤ حاالت تمت مساعدتها

١١ أسرة٥ حاالت لم تستكمل األوراق المطلوبة

٢ أسرة٦ حاالت تحت الدراسة

زكاة المال  ٠٠٠ . ٤٢٠ ريال   +  المصروفات التشغيلية  ٥٠,٠٠٠ ريال
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جدول ٦- الحاالت التي تمت مساعدتها :

جدول ٧- األجور :

جدول ٨- إيرادات األنشطة والمهرجانات :

المبلغعدد األسر١ نوع المساعدة

٩٨,٥٠٠ ريال١٤ أسرة٢ مساعدة مالية شهرية

٢١٣,٤٧٥ ريال١٦ أسرة٣ مساعدات إيجار

١٤,٤٠٠ ريال١ أسرة٤ سداد دين

٥٠٠ ريال٥ إيصاالت أجرة

١

٢

   ١٢٢٢٠ريال

٥٧٦١٠ ريال

أجور عمال على مدار السنة

أجور عمال توزيع أرزاق شعبان

٣٥٠ ريال  ٣ أجور السيارة المبردة للفائض من الوالئم

٣١٠٠ ريال  ٤ أجور عمال توزيع أضاحي العيد

٨١٦٥ ريال  ٥ إيصاالت األجرة لألسر المستفيدة

م

٢

اإليراد

٦٣٢٦٥٨ ريال

النشاط/ المهرجان

مهرجان العابنا غير ١٠

٥١٠٠٠٠ ريال٣ مهرجان قطاف الخير ١٠

أعمال اللجنة االجتماعية لعام ٢٠١٩ م
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أعمال اللجنة االجتماعية لعام ٢٠١٩ م
تستقبل  اللجنة االجتماعية في المكتب يوميا ما يقارب ٥ حاالت مراجعة لطلب المساعدة 

وشرح ظروفها لتقديم المساعدة الالزمة حسب حالتها ووفق الشتراطات وأنظمة 
الجمعية.

تقوم اللجنة االجتماعية بعمل زيارات ميدانية لمدة ٤ أيام في األسبوع مع أخصائيات
البحث االجتماعي . 

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

أعداد و حصر بيانات األسر وتحديثها ورقيا وإلكترونيا .

تساهم اللجنة االجتماعية مع مكتب األعمال الخيرية ألبناء عبد هللا عبدالمحسن 
الخضري بمساعدة   مالية لعدد (٥ ) اسر شهريا بقيمة ( ٢٠٠٠) ريال لكل أسرة .

توزع اللجنة االجتماعية  مساعدات عينية لشهر رمضان المبارك لعدد  ( ١٤٢٨) أسرة من 
المواد الغذائية تبرعات مالية وعينية من عضوات الجمعية ومن فاعلين خير. 

توزع اللجنة االجتماعية مساعدات عينية كل شهرين من المواد الغذائية لعدد ٤١ أسرة .

تم مساعدة اسر السجناء لعدد ٤ من األسر .
مساعدة دراسية لعدد ٦ طالبات من األسر مبلغ أجمالي(٧٦,٢١٠ ) ريال .

منح دراسية رياض األطفال لمرحلتين (روضة أول – تمهيدي)   لعدد ٢١ طفل/ة  مبلغ 
أجمالي  ( ٣٦٦,٩٥٠ ) ريال .

تم توزيع وجبات إفطار صائم لهذا العام لعدد ١٣٠٠ وجبة إفطار صائم  ، الوجبات الفردية  
المقدمة من الجمعية عدد ٣٧١ منه الوجبات المقدمة لألسر المستفيدة عدد ٢٠ وجبة إفطار 

يوميا . الوجبات المقدمة للمساجد عدد ٩٢٩ وجبة إفطار يوميا . مبلغ أجمالي ( ٣٤٩,٠٠٠)  ريال  .

المشاركة و العمل في برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية 
بالتعاون مع جمعية البر وتم صرف عدد ( ٨٣٦ ) بطاقة استالم زكاة لجميع 

الفئات .

 تقوم اللجنة االجتماعية بالتعاون مع جمعية ترميم بالدمام بترميم وإصالح المنازل
  لعدد ٣ اسر .

استقبال تبرعات عينية من األجهزة الكهربائية وتم توزيع ١٦ مكيف – ١١ غسالة على 
األسر المستفيدة 

تستقبل جمعية فتاة الخليج لحوم األضاحي ويتم توزيعها على األسر  .

استالم األثاث المستعمل واألشراف على توزيعه على األسر .

تقوم اللجنة االجتماعية بتوزيع مساعدة عينية يومية ( خبز ، لبن ، ماء )  يوميا من فاعلين خير على 
مراجعات الجمعية .

استقبال التبرعات العينية والمالية طوال العام .
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قسم كافل يتيم 
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قسم كافل اليتيم:-
تّم التأسيس كبرنامج منذ عام ١٤٠٧هـ بعد موافقة وزير الشئون االجتماعية 

وتعميمه على جميع الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.

   قسـم كافل اليتيم هو أحد الفـروع المهمـة من اللجنـة االجتماعيـة، يقـوم القسـم 

بكفـالة اليتـيم وهـو بين أسـرته مع تـوفير احتيـاجاته من (كسـوة العيدين 

ومستلزمات العام الدراسي كالزي المدرسي واألدوات المدرسية والمواد الغذائية) 

واإلشراف على كافة األنشطة المقدمة لليتيم من اللجان األخرى.

الرؤية: 
أن تكون األولى في مجال تقديم الخدمات اإلنسانية المتميزة لليتيم .

الرسالة:

تقديم الرعاية الشاملة لليتيم ليصبح فردًا صالحًا في المجتمع .

الـهـدف العام:

تقديم الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في رعاية األيتام في محافظة الخبر 

وللفوز برفقة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم .

األهداف التفصيلية::

- تقديم الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في رعاية األيتام في محافظة 

الخبر.

- المساهمة في تنشئة األيتام التنشئة اإلسالمية الصحيحة. 

- تقديم الرعاية االجتماعية لأليتام من سن الوالدة إلى سن الرشد. 

- توفير اإلعانات واالحتياجات التي تمّكن اليتيم من مواجهة تحديات ظروف الحياة. 

- تمكين األيتام من التعليم في جميع المراحل التعليمية

- المشاركة في البرامج واألنشطة التي تعّزز دور لجنة كافل اليتيم. 
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البنــود األساسيــة  لعـــام ٢٠١٩ م
الفئــة المستهدفـــة :

عـــدد األيتام ( ٤٠٠ ) يتيم .

عـــدد األسر ( ١٧٢ ) أسرة.

عــــدد المنفـــذون :

مـديرة قسم كافل اليتيم األستاذة ( فايزة حسن محمد الجريفاني ) .

مساعدة ادارية قسم كافل اليتيم ( فاطمة عبدهللا عبدالجليل الخيبري ) .

محــاور التقــرير :

  الخــدمات المقـــدمة لأليتـــام . 

  ما تـم إنجـــازه خـــالل عام  ٢٠١٩ م .

  ميزانيـة كافـل اليتيــــم لعام  ٢٠١٩ م .

مقـدمــة التقــرير  ( توصيــف ) :  

قســم كافـل اليتيــم هــو أحــد الفــروع المهمــة مـن اللجنــة االجتـماعيـة والتي

 تعتبــر العمـود الفقــري لجمعيـة  فتــاة الخليـج الخيـرية . 

الخــدمات المقـــدمة لأليتـــام :

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

مصروف شهري لجميع االيتام عن طريق الصراف االلي .

صرف فواتير كسـوة العيدين ( عيد الفطر وعيد االضحى ) لجميع االيتــام.

صرف فواتير كسوة الشتـاء ( بداية موسم الشتاء ) لجميع االيتــام.

صرف فواتير كسوة المدارس (الزي المدرسي والعباية _ للبنات )

 و( المالبس الرياضية و الحذاء الرياضي _ لألوالد )

 لمن هم في مقاعد الدراسة .
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صرف فـواتير مـواد غـذائية ( ٣ مرات بالسنة ) كل اربع شهور لجميع االيتام .

صرف فواتير مستلزمات الرضع لألطفـال ( مره بالسنة ) لمن هم دون سن

 أربع سنوات . 

اإلشراف على كافـة النشاطات المقدمة لليتيــم من اللجان األخرى .

ما تـم إنجـازه خـالل عام ٢٠١٩ م :-
تم دخول أسر جديدة لقسم كافل اليتيم عــدد األســر الجديدة ( ١٤ ) أسرة :

عـدد األوالد  ( ١٧ ) يتيم عـدد البنات ( ٢٧ ) يتيمة  ،  المجموع = ٤٤ يتيـــم جديد .

تم كتابة تقارير عن األيتام المكفولين وأرسالها للكفالء شهريًا وتذكيرهم بتجديد 

الكفالة .

تم كتابة خطاب واعداد بيان بأسماء أولياء األمور ورقم الحساب وأعداد أبنائهم 

وارسالها لقسم المحاسبة إليداع المصروف الشهري بالحساب في بداية كل 

شهر .
تم قبول ( ٥ ) أيتــام من الجنسين بروضة جمعية فتاة الخليــجتم أعداد الخطة

 التشغيلية لعام ٢٠٢٠ م

تم تصميم جرافيك لقسم كافل اليتيم . 

تم عمل التقرير الشهري لجميع انشطة قسم كافل اليتيم إلدارة الجمعية مصور .

تم أرسال مقياس رضا المستفيد الكتروني لجميع األسر .

تم تحديث بيانات األسر .

تم صرف فواتير مواد غذائية من محل (علي سعد آل شبالن القحطاني ) ٣

 مرات بالسنة بشهر 

( يناير – مايو – سبتمبر ) على جميع األيتام .
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تم صرف فواتير مستلزمات الرضع من محل ( علي سعد آل شبالن القحطاني )

لألطفال دون سن ٤ سنوات.  

تم صرف فواتير كسوة الشتاء من محل ( مرجان السعودية ) لجميع األيتام .

تم صرف فواتير كسوة العيدين ( عيد الفطر _ عيد األضحى ) يصرف لألوالد من محل

( األصيل )  وللبنات واألطفال دون سن الدراسة من محل ( مرجان السعودية ) . 

تم صرف فواتير كسوة المدارس على األوالد من محل ( مرجان السعودية ) مالبس رياضية 

وللبنات من محل ( الحسناء للعابيات ) عباية مدرسية ، ( مركز سابل التجاري ) مريول مدرسي .  

تم توزيع موعد أرزاق رمضان على أسر قسم كافل اليتيم من قبل اللجنة االجتماعية .

تم أستالم عدد ( ٥٠ ) بطانية من قبل اللجنة االجتماعية مقدمة من شركة موسى إبراهيم الكلثم

وتوزيعها  على أسر كافل اليتيم  الجدد بداية موسم الشتاء.

تم توزيع ( ٩٢ ) بطاقة تأمين طبي مقدمة من جمعية كنف الخيرية على األيتام واألرامل .

تم ترشيح ( ١٠ ) من طالب وخريجي المرحلة الثانوية أوالد لبرنامج بناء وعطاء

المقام بفندق بالدمام .

تم دعوة قسم كافل اليتيم لحضور ورشة العمل ( التنسيق والتكامل بين الجمعيات الخيرية ) 

من قبل جمعية  كنف الخيرية وذلك بفندق العثمان كمبنسكي بالخبر بالفترة الصباحية .

تم دعوة ( ٢٠ ) يتيــم من الجنسين لبرنامج ترفيهي وتعليمي من قبل مدرسة المتوسطة األولى 

لتحفيظ القران وذلك بالفترة الصباحية .

تم ترشيح ( ٢٠ ) يتيم من الجنسين بالمرحلة االبتدائية لحضور مبادرة ارسم بسمة في

عيادة االستشاريين  السعوديين لطب األسنان بالخبر بالتعاون مع جمعية كنف وذلك يوم السبت

والمقام بالشيخ افنيـو الخبر .

تم دعوة قسم كافل اليتيم من قبل شركة عصر الرؤية اإلعالمية بالشراكة االستراتيجية

مع بنك الجزيرة  لحضور الحفل الختامي  لبرنامج " بناء وعطاء " لتأهيل األيتام إعالميا

لسوق العمل وذلك بقاعة لولوه بفندق نوفوتيل الدمام .

تم دعوة ( ٢٥ ) طفل من األيتام مع أمهاتهم لحضور نشاط بعنوان ( السـالم )

وذلك بمقر مدرسة الثانوية الثالثة بالخبر وتم عمل نشاط لألمهات عن ( اإلسعافات األولية ) 

بالفترة الصباحية .

تم استدعاء ( ١٥ ) طفل من االيتام مع أمهاتهم لحضور نشاط ترفيهي في مقر الجمعية

بقاعة عبير بالفترة  الصباحية أعدت مدرسة الثانوية الثالثة بالخبر .

تم دعوة (١٥) يتيـم من الجنسين مع أمهاتهم لحضـور نشـاط بعنوان ( عطـاء التاسعـة )
 وذلك بمقر المدرسة الثانوية التاسعة بالخبـر بالفترة الصباحية .
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تم التبرع لليتيم ( مشاري سعود حكمي ) بكرسي متحرك كهربائي 

من الطالب بمدارس الظهران األهلية ( بدر عبدالرحمن القصيبي ) كمشروع مدرسي  .

تم أستدعاء (٢٠) يتيـم من الجنسين مع أمهاتهم لحضـور نشـاط ترفيهـي وذلك

بمقر مـدارس السعـد االهليـة بالفترة الصباحية .

تم ترشيح طالب وطالبات من خريجي الثانوية العامة  لحضور ملتقى التوظيف السنوي التابع

لجمعية البر بالدمام وذلك بمقر جمعية البر .

تم أختيار (٢٠) طفل من قسم كافل اليتيم مع أمهاتهم لحضور مهرجان اللجنة االجتماعية 

(العابنا غير ٩ ) المقام  بأرض المثلثة بفندق القصيبي بتوفير تذاكر مجانية لكل يتيـم شامل اللعب

 والوجبات و لألم مع قيمة  تذكرة الدخول  بالفترة المسائية . 

تم دعوة لجنة كافل اليتيم لإليتام وأمهاتهم لحضور( عيديتهم علينا ) المقام بفندق القصيبي 

وبلغ عدد األيتام ( ٤٠٠ ) يتيم و بلغ عدد أولياء االمور(١٧٢ ) .

تم التأكد من أستمرارية اليتيم بالدراسة وذلك باالطالع على أوراق تعاريف المدارس 

والجامعات والمعاهد وفرزهـا وإدخالهـا في ملفـات األيتـام وإحصـاء عـدد األيتــام الموجودين

واللذين خرجوا من الكفالة . 

تم رفع خطاب وبيان باألسماء الطالبات الضعيفات في بعض المواد الدراسية ورفعها

لمركز التقوية بأشراف لجنة كافل اليتيم .

تم عمل حفل تكريم لأليتام المتفوقين دراسيًا من البنين والبنات في جميع المراحل الدراسية

( ابتدائي _ متوسط _ ثانوي _ جامعي ) مـن قبـل لجنة كافـل اليتيـم والبالغ عددهم ( ١٢٦ )  

وذلك بمقر جامعة الدمام بالفترة المسائية . 

 

   
عدد المتفوقين بالمرحلة االبتدائيــة ( ٧٢ ) الطالبات ( ٣٣ ) الطالب ( ٣٩ )

عدد المتفوقين بالمرحلة المتوسطة ( ١٠ ) الطالبات ( ٧ )   الطالب ( ٣ )

عدد المتفوقين بالمرحلة الثانــــوية ( ٣٠ ) الطالبات ( ٢٢)  الطالب ( ٨ )

عدد المتفوقين بالمرحلة الجامعيــة  (٣)  الطالبات ( _ )   الطالب ( ٣ )

عدد الخرجين من الجامعات والكليات والمعاهد ( ١١ )الطالبات ( ٦ ) الطالب ( ٥ )

وتم ترشيح ٣ أمهات مثاليات خالل الحفل 

عائشة محيسن مفلحسعاد عيسى الشعوبيبراءه عيسى حسين  
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تم تسليم ( ٨ ) سيارات لكل طالب متفوق جامعي ولكل خريج جامعي من قبل

لجنة كافل اليتيم .

تم أستدعاء ( ٢٠ ) طفل من االيتام مع أمهاتهم لحضور نشاط ترفيهي 

أعدته مدرسة المتوسطة  االولى بالخبر وذلك بمقر الجمعية بقاعة عبير بالفترة الصباحية .

تم التبرع لي ٤أيتام بمالبس شتوية من ٤ طالب بمدارس الظهران األهلية كمشروع مدرسي  .

تم حصر عدد االسر الذين خرجوا من الكفالة وبلغ عددهم ( ١٢ ) أسرة :

أسرة فاطمة حسين كعبي تاريخ التوقف : ١ / ١ / ٢٠١٩ م

أسم االيتام ( محمد حسين  كعبي ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

( عبده حسين  كعبي ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

أسرة عائشة محمد حقوي تاريخ التوقف : ١ / ١ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( منى قاسم حقوي ) والسبب عدم مراجعة الجمعية .
أسرة كلثوم ابراهيم كالولشكر تاريخ التوقف : ١ / ٣ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( ريم عبدهللا احمد حسن ) والسبب تخرجت من الثانوية العامة .

أسرة داحشة محمد عسيري تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( مريم أحمد عسيري ) والسبب تخرج من المعهد . 

أسرة جمعه حسن غزواني تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عائشة علي غزواني ) والسبب تخرج من الكلية .

أسرة امنه يحي الشبيلي تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( راشد حسن شبيلي ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

أسرة مريم حسم مجرشي تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عبدالرحمن علي مجرشي ) والسبب تخرج من الجامعة .

أسرة فاطمة علي الحاشدي تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عبدهللا أحمد مفتاح ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

أسرة مها محمد منديلك تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عهود حسن الحامد ) والسبب تخرج من الجامعة .
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أسرة كلثوم ابراهيم كالولشكر تاريخ التوقف : ١ / ٣ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( ريم عبدهللا احمد حسن ) والسبب تخرجت من الثانوية العامة .

أسرة داحشة محمد عسيري تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( مريم أحمد عسيري ) والسبب تخرج من المعهد . 

أسرة جمعه حسن غزواني تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عائشة علي غزواني ) والسبب تخرج من الكلية .

أسرة امنه يحي الشبيلي تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( راشد حسن شبيلي ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

أسرة مريم حسم مجرشي تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عبدالرحمن علي مجرشي ) والسبب تخرج من الجامعة .

أسرة فاطمة علي الحاشدي تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عبدهللا أحمد مفتاح ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

أسرة مها محمد منديلك تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيمة ( عهود حسن الحامد ) والسبب تخرج من الجامعة .

أسرة غصنه علي عجمان تاريخ التوقف : ١ / ١٠ / ٢٠١٩ م

 أسم اليتيمة ( رهف هادي اليامي ) والسبب تخرج من الثانوية العامة .

أسرة شاره علي يحي حقوي تاريخ التوقف : ١ / ١١ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيم ( سلطان يحي محمد حقوي ) والسبب تخرج من الثانوية العامة  .

 أسرة نادية أحمد محمد الزبيدي تاريخ التوقف : ١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

أسم اليتيم ( نواف علي عبده محمد معصود ) والسبب االنتقال الى الدمام  .

أسم اليتيم ( أماني علي عبده محمد معصود ) والسبب االنتقال الى الدمام  .

٣٨) تم توزيع أجهزة كهربائية من محل ( الشركة األساسية  ) بأشراف اللجنة األجتماعية 

على ( ١١ ) أسر من قسم كافل اليتيم ( ٣ غساالت _ ٦ ثالجات _ ٣ افران ) وهم :
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م

١

نوع الجهاز

ثالجة

اسم االم

عائشة مرزوق جوهر 

ثالجة٢ عزه حسنين عبدالعزيز الطويل

ثالجة٣ سميرة علي شرقاوي علي

ثالجة٤ ساره فهد ظافر القحطاني

ثالجة٥ بدرية حسين علي الدغيش

عائشة عبدهللا شاهر الشهري٦

فرن٧ شرعاء قاسي علي البيشي

فرن٨ بدرية طارش علي البريك

غسالة٩ فريده مبروك مبارك 

غسالة١٠ فاتن سليم احمد نيروز

غسالة١١ مريم محمد عال هللا جعفري

ثالجة-فرن

المصروفـــــــــــــــات

مصروف كافل اليتيم

مصروف الصدقـــــات

مصروف عيديات الكفالء لاليتام

االجمالي

ميزانية قسم كافل اليتيـم لعام ٢٠١٩ م

۳٥

١٠٦٣٠٠٨ ريال

 ١٣٩٠٠ريال 

٢٦٢٨ ريال

١٠٧٩٥٣٦ ريال

١٠٠٤٢٠٠ ريال

٨٩٤٧٧٥ ريال

٣٦٢٦٩ ريال 

١٥٠٠ ريال 

١٠٥٠٩١٦٧٥ ريال

االيـــــــــــــــرادات

ايراد كفاالت االيتام 

ايراد صدقات كافل اليتيم

ايراد التبرعات النقدية

ايراد عيديات االيتام من الكفالء

االجمالي 



۳٦

لجنة كافل يتيم 



۳۷

تعمل "لجنة كافل اليتيم" على دعم الصندوق ماديًا بإقامة األنشطة الخيرية وتساهم بتقديم الخدمات

التعليمية والتربوية والصحية لأليتام بالتنسيق مع (برنامج كافل اليتيم) من خالل:

الرؤية:
 أن تكون لجمعية فتاة الخليج الريادة في رعاية االيتام.

الرسالة :
تقديم خدمات ذات جودة عالية من خالل البرامج واألنشطة المستدامة خالل العام.

الفئة المستهدفة:
 األيتام واألرامل من األسر التي ترعاهم الجمعية.

األهداف االستراتيجية:
١- االرتقاء بالمستوى األكاديمي للطالبات ذوات المستوى المتدني في المواد الدراسية. 

٢- توفير المسكن اآلمن لبعض من أسر أيتام الجمعية. 

المساهمة بتهيئة المس�ن 
المناسب لالیتام �التنسيق مع 

لجنة تحسين االسر



۳۸

اسم النشاطم

معرض 
نسائم الخير

ليلة الخير

عيديتهم علينا 
٦

الطبق الخيري

حفل التفوق

دروس التقوية

الطبق الخيري

٣١يناير حتى ٢ فبراير ٢٠١٩
م

٢٠١٩/٤/١٧م

٢٠١٩/٥/١٧م

٢٠١٩/١٠/١ م

٢٠١٩/١٠/٣١م

على مدار فصليين 
متتاليين

٢٠١٩/١٢/٣ م

تحصيل ريع مادي لتشغيل 
دروس التقوية واالسكان 

لأليتام.

يوجه ريعه ألسكان اسر 
االيتام في الجمعية

نشاط سنوي يهدف إلى توفير 
مبالغ ماليه لعيديات االيتام 

لتقديمها خالل شهر رمضان.

الحصول على ريع لحفل 
تفوق اإليتام.

تكريم المتفوقين من أبناء 
أسر الجمعية (بنين-بنات) 

رفع المستوى التعليمي 
والتحصيلي ألبنائنا االيتام.

الحصول على ريع لمركز 
دروس التقوية.

الهدف العامتاريخ إقامته

أنشطة اللجنة لعام ٢٠١٩ م 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

تاريخ إقامته : ٢٠١٩/٤/١٧م. 
وصفه :

 نشاط سنوي تقوم به لجنة كافل اليتيم معد من قبل أعضاء اللجنة يهدف إلى توفير مبالغ للصرف 
على نشاط دروس التقوية ونشاط االسكان ألبنائنا األيتام. 

نتائجه :
مشاركة عضوات لجنة كافل اليتيم وعمل برنامج للمسابقات الشيقة.

ثناء الحاضرات على النشاط شفويًا ومن خالل االستبانات المعبئة من قبل الحاضرات.
الحصول على ريع لسكن االيتام وتنفيذ الخطة السنوية للجنة كافل اليتيم.

نشاط ليلة الخير. 



۳۹

تاريخ اقامته :  ٢٠١٩/١٠/١م – ٢٠١٩/١٢/٣م.
وصفة : الحصول على ريع لحفل تفوق اإليتام+دروس التقوية.

نتائجه:
اقبال المعلمات والطالبات لشراء األطباق.

تنوع األطباق لتناسب مختلف األذواق.
ايراد شهر ١٠ = ١٠,١٠٠ريال.

ايراد شهر ١٢= ١١,٩٢٢ ريال.

الطبق الخيري

تاريخ إقامته : ٢٠١٩/١٠/٣١م
وصفه: 

تكريم المتفوقين من أبناء أسر الجمعية (بنين-بنات) في جميع المراحل الدراسية لتحفيزهم 
وتشجيعهم دراسيًا.

نتائجه :
  تم تكريم أبنائنا وبناتنا االيتام لتحفيزهم على التفوق الدراسي.

  تم تكريم أمهات االيتام المتفوقين لدعمهم أبنائهم وتحفيزهم على التفوق.
  تكريم معلمات التقوية بشهادات شكر على مجهودهن الطيب مع االيتام.

  الحصول على مساهمات مادية لدعم مصروفات حفل االيتام.
  تم تكريم بعض الشخصيات من المدعوات على مجهوداتهم الطيبة مع اللجنة البعض بشهادة شكر او

  هدايا رمزية.
  تحقيق هدف النشاط والمتمثل لتشجيع الطالب على التفوق في موادهم العلمية.

  تنفيذ الخطة السنوية للجنة كافل اليتيم.

حفل التفوق 
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تاريخ اقامته : على مدار فصليين متتاليين من السنة الدراسية ٢٠١٩م -٢٠٢٠م.
وصفة :

نشاط يقام بواقع يومي من كل أسبوع (الثالثاء واألربعاء) خالل العام الدراسي 
لرفع المستوى التعليمي والتحصيلي ألبنائنا االيتام من كل عام دراسي.

نتائجة :
ارتفاع مستوى الطالبات التحصيلي للطالبات في المواد التي كانوا يعانون من ضعف الدرجات فيها 

وتفوق بعض طالبات.
تفعيل الشراكة المجتمعية من خالل فتح مجال التطوع والتبرع للراغبين.

تحقيق هدف لجنة كافل اليتيم في تنفيذ الخطة السنوية لنشاط مركز دروس التقوية.
مشاركة عضوات اللجنة وتنفيذ الخطة السنوية للجنة كافل اليتيم.

دروس التقوية 

م

١

االيراد

٣٠٠,٠٠٠ ريال

اسم النشاط

عيديتهم علينا ٦

١٠٣,٢٠٠ ريال٢ ليلة الخير

٢٥٨٦٧٢,٧١ ريال٣ نسائم الخير

١٠,١٠٠ ريال ٤ الطبق الخيري ١

١١,٩٢٢ ريال٥ الطبق الخيري ٢

اإلسكان التنموي
الهدف التفصيلي:

الهدف العام: مساعدة أسر االيتام في إيجاد سكن صحي.
األهداف الخاصة:

تحفيز اسر االيتام على االستقرار والحرص على تطوير ذاتهم من خالل المعايير المعدة لهم.
انتشال األسرة من بيئتهم الحالية الى بيئة أفضل.

تحفيز االم على التطور.
المهمة: توفير سكن مالئم ألسر اإليتام.

المستهدف: أسر الجمعية التابعة للجنة كافل اليتيم.
مقر العمارة: الخبر -حي البايونية.   
تاريخ شراء العمارة: ١٤٣٩/٨/٢٧ هـ.
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يوم االفتتاح: االربعاء. 
التاريخ: ٢٠١٩/٥/٨م الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠هـ.

تم زيارة ٣٨ أسرة من أجل الترشيح للسكن، وتم اختيار ٥ أسر والالتي يطابقن شروط اإلقامة 
بالعمارة.

وهي مكونه من ٧ شقق تم شراؤها مؤخرَا من عدة أنشطة قامت بها لجنة كافل اليتيم.

االسم

سناء عبيد 
البيشي

مظيعة شوعي 
شبيلي

شفيقة محمد 
جعفري

زهراء علي 
عسيري

ساللة أحمد قروي

الحارس: جاسم 
محمد آل بالل

رقم االحوالرقم الجوال  م

٢

٣

٤

٥

٦

٧
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المساعدات (دراسية – مواصالت) : 

اسم المستفيدة

اسم األم (١٣٠)

رقم الجوال

نوع المساعدة

الجهة التي يتم التحويل لها

ورود خلف الشراري.

دوشة سليمان حريصي.

مواصالت (٥٠٠ ريال كل شهر)

مؤسسة المختار للنقل المدرسي.

اسم المستفيدة

اسم األم (١٣٠)

رقم الجوال

نوع المساعدة

الجهة التي يتم التحويل لها

مريم احمد عسيري

داحشة محمد عسيري

تم دفع القسط األخير ٣,٣٧٥ ريال.

 اكاديمية التعلم العالي النسائي بالخبر.

اسم المستفيدة

اسم األم (١٣٠)

رقم الجوال

نوع المساعدة

الجهة التي يتم التحويل لها

لجين سعود حكمي.

نورة راشد المطلق.

دراسية (دبلوم موارد بشرية) من
المعهد الكندي. تم تحويل ٨,٦٢٥ ريال

 اكاديمية التعلم العالي النسائي بالخبر.
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المساعدات (دراسية – مواصالت) : 

اسم المستفيدة

اسم األم (١١٤)

رقم الجوال

نوع المساعدة

الجهة التي يتم التحويل لها

تغريد سعود حكمي.

نورة راشد المطلق.

دراسية (دبلوم موارد بشرية) من المعهد الكندي.
تم تحويل ١٢,٩٨٧ ريال من أصل ٢١,٠٠٠ ريال.

معهد اكاديمية التعلم العالي النسائي بالخبر.

اسم المستفيد

اسم األم (٢٢٦)

رقم الجوال

نوع المساعدة

الجهة التي يتم التحويل لها

سعد لويفي الشراري.

ريمه طحيران الشراري.

مواصالت (٥٠٠ ريال كل شهر)

مؤسسة سفينة الصحراء للنقل المدرسي.

اسم المستفيد (حارس 
العمارة)

رقم الجوال

نوع المساعدة

جاسم محمد اسم آل بالل.

تم دفع جزء من دين سابق(ايجار) مبلغ ٥٠٠٠ 
ريال.
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أسماء العضوات : 

م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

الزيارات العينيةالزيارات الميدانيةا�سكان

األستاذة / أنيسة يوسف 
المعيبد

األستاذة / أنيسة يوسف 
المعيبد

األستاذة / أنيسة 
يوسف المعيبد

الدكتورة / ميسلون 
عبد هللا الزامل

الدكتورة / ميسلون 
عبد هللا الزامل

الدكتورة / ميسلون
 عبد هللا الزامل

األستاذة / اقبال يعقوب 
الرماح

األستاذة / اقبال يعقوب 
الرماح

األستاذة / اقبال يعقوب 
الرماح

األستاذة / ايناس عبد هللا 
الخليوي

األستاذة / ايناس عبد هللا 
الخليوي

األستاذة / حنان علي
 األنصاري

األستاذة //نادية احمد 
الدوسري

األستاذة / منال عبد 
هللا المهوس

األستاذة / نجالء إبراهيم 
العليان

األستاذة / فايزة 
يوسف المعيبد

األستاذة / نورة
 الهاجري

األستاذة / نورة حمد الشهيل

األستاذة / بسمة خالد القحطاني

األستاذة / تمام عبد هللا القصيبي

األستاذة / حنان علي األنصاري

األستاذة / سعاد سعود الحسين

األستاذة / هدى عبد الرحمن ٩
بوحيمد

األستاذة / فايزة يوسف المعيبد

األستاذة / اسيا أحمد ١٠
المسيعيد

األستاذة / منال عبد هللا المهوس

األستاذة / نجالء إبراهيم العليان١١

١٢

١٤

١٣

١٥

األستاذة / نورة حمد الشهيل

األستاذة / هدى عبد الرحمن بوحيمد

األستاذة / هيفاء نافع النافع

األستاذة / حنان علي 
األنصاري

األستاذة / سعاد 
سعود الحسين
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اللجنة الصحية
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الرؤية : 
التمييز في الخدمات الصحية ألسر جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر 

الرسالة 
نسعى الى تقديم الخدمات الصحية والعالجية لألسر التي ترعاها الجمعية في 
محافظة الخبر من خالل الزيارات الميدانية البحثية والتتبعية والبرامج التوعية 

واألنشطة المستدامة 

أهدافها :
تنمية الوعي الصحي والبيئي لألسر المستفيدة من الجمعية 

إقامة البرامج واألنشطة الداعمة الستدامة الخدمات الصحية 

مهام اللجنة :
تقدير االحتياجات الصحية والنفسية لألسر المستفيدة 

توفير احتياجات االسر ( لوازم صحية لكبار السن ولوزام صحية وغذائية لألطفال )
توفير األجهزة الطبية ( كراسي طبية / اسرة طبية / نظارات )

اإلنفاق مع احدى شركات المبيدات الحشرية لعمل الالزم مع بيوت األسر 

أنشطة اللجنة :
محاضرات التوعية الصحية 

الزيارات الميدانية 
فطور طبق ديرتي 

عطاء السعد 
ليالينا 
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 تقرير محاضرات التوعية الصحية

اسم المحاضرة

سرطان الثدي

العنف االسري

داء السكري

انا وحياتي الى اين

العنف االسري

إدارة الميزانية وترشيد 

االستهالك

الجهة

المشفى الصحي

 العام
٢٠١٨/١٠/٢٢٣٠

٨٧

٦٩

٧٠

٦٧

٤٠

٢٠١٨/١١/٢١

٢٠١٨/١٢/١٧م

٢٠١٩/١/٢٣م

٢٠١٩/٢/٢٥م

٢٠١٩/٣/٢٧م

مركز الحماية  

مركز التأهيل الشامل

المشفى الصحي

مكافحة المخدرات

مركز الحماية

بنك التنمية االجتماعية

عدد االسرالتاريخ

النتائج:

تم تحقيق هدف التوعية (نشر الوعي الصحي والنفسي لألسر المستفيدة).

تم توزيع هدايا متنوعة لألسر (مستلزمات نظافة / هدايا أطفال / احتياجات شتوية 

تم توزيع ارزاق متنوعة (مكرونة / رز / تمر / زيت / صلصل / كرواسان وساندويش)

تم توزيع وجبات الفطور على جميع االسر في كل محاضرة.

تم تسليم مبلغ المواصالت على جميع االسر في كل محاضرة.

تم توزيع استبيان يخص كل موضوع محاضرة لتعرف على حاالت االسر.                                                                 

فكرة المشروع: خطة متابعة عالجية للمشاكل البدنية والفكرية والسلوكية والجسدية والنفسية 

لجميع األسر التي تحتاج لذلك , وتكون المتابعة مستمرة تنتهي بانتهاء الحاجة 

دعم التواصل بين الجمعية واألسر.

تأكيد القيم اإلنسانية واالجتماعية في نفوس افراد األسرة.

تحديد المشكالت الصحية والعمل على عالجها.

رعاية الفئات الخاصة وتشمل الفقراء واأليتام والمرضى والمصابين باألمراض النفسية 

واالضطرابات السلوكية.

تـقريـر مـشروع ُيـسـر

اهداف المشروع:
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التحول من ثقافة القهر الى ثقافة المشاركة.

جدية التغير وتطوير الحالة واهمية المتابعة.

التركيز على البرامج التي تعالج السلبيات.

مهام اللجنة المتابعة لألسرة:

االهتمام بتنظيم االستضافات في مقر الجمعية وتنسيق الزيارات للمنازل لضمان استمرار    

تحسين وتطوير وضع االسر.

االستفادة من الميزانيات المختلفة وتوظيفها لتنفيذ برامج المشروع.

استثمار طاقات االفراد في إطار األهداف االجتماعية.

مساعدة االفراد في حل المشكالت النفسية والصحية.

توجيه االفراد وارشادهم من النواحي األخالقية واالجتماعية والنفسية والصحية ليصبح عضوًا صالحًا 

في بناًء المجتمع.

زيادة الوعي الصحي والبيئي لألفراد للوقاية من االمراض.

بيانات المشروع:

  عدد أسر المشروع: ١٩ أسرة.

  عدد االسر التي تحتاج متابعة: ٧أسر 

  عدد االسر التي حولت ملفها الى تامين: ١١ أسر 

  عدد األعضاء المشاركين: ١١ عضوه

ركائز الجودة لنجاح المشروع:

  مدة المشروع:

 ٤شهور 
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مسمى النشاط: الزيارات الميدانية ألسر الجمعية.
توصيفه: زيارة ميدانية بمعدل ٣ ساعات يوميًا طوال األسبوع.

الهدف: الرعاية الصحية / التوعية الدينية والصحية/ توفير االحتياجات والمستلزمات 
الصحية.

 الفترة: من ٩ صباحًا إلى ١٢ ظهرًا
االشراف العام: رئيسة اللجنة الصحية / سناء عبد العزيز القصيبي

المنفذ: أعضاء فريق الزيارات
الفئة المستهدفة: األسر المستفيدة التي ترعاها الجمعية 

مكان التنفيذ: منازل االسر في احياء محافظة الخبر

إحصائيات بشرية:

النتائج:

تمت زيارة عدد (٧١) أسرة.

تم توزيع فسحة ألطفال االسر تحتوي على (عصائر / كب كيك / بعض من أنواع 
الفواكه والتمر)

تم صرف كوبونات شرائية من محل القحطاني ومركز سربال وتوزيعها على االسر

كشف أسماء االسر المزارة (مرفق)

عدد األسر

٨ اعضاء٧١ أسرة

عدد أعضاء فريق الزيارات

تقرير اللجنة الصحية
(الزيارات الميـدانية٢٠١٩م)
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اإلسكان التنموي
الهدف التفصيلي:

الهدف العام: مساعدة أسر االيتام في إيجاد سكن صحي.
األهداف الخاصة:

تحفيز اسر االيتام على االستقرار والحرص على تطوير ذاتهم من خالل المعايير المعدة لهم.
انتشال األسرة من بيئتهم الحالية الى بيئة أفضل.

تحفيز االم على التطور.
المهمة: توفير سكن مالئم ألسر اإليتام.

المستهدف: أسر الجمعية التابعة للجنة كافل اليتيم.
مقر العمارة: الخبر -حي البايونية.   
تاريخ شراء العمارة: ١٤٣٩/٨/٢٧ هـ.

طبـــــق ديـــــــرتي

فطور صباحي خيري 

يستهدف طالبات 

مدارس السعد.

االيرادالمكانالتاريخالوصفاسم النشاط م

١

٢

٣

٤

٢٠١٨/١١/١٤م
مدارس 

السعد
 ٢٢,٠٠٠

ألف

١٤,١٠٤

 ألف ريال

٨٦,٦٤١ ألف ريال

٢٤,٩١٨

 ألف ريال

مدارس 

السعد

بارك

 إن

مقر الجمعية

 (قاعة عبير)

٢٠١٩/٤/١٠م

٢٠١٩/٣/١٤م

٢٩-٣٠-٤/١-٢٠١٩/٥م

فطور خيري وعمل 

فقرات قرقيعان 

يستهدف طالبات 

مدارس السعد قبل 

شهر رمضان

نشاط خيري تخصص 

له بطاقات دخول وريع 

النشاط لصالح اعمال 

اللجنة

سوق خيري يباع فيه 

مستلزمات رمضان

قريش 

السعد

ليالينا

سوق رمضان

انشطة اللجنة الصحية 



٥۱

اللجنة الدينية الثقافية
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الهدف العام:
 تنمية الوعي الديني والثقافي في األسرة والمجتمع.

التوصيف:
لجنة تساهم في توعية وتثقيف أسر الجمعية والمجتمع في محافظة الخبر من خالل البرامج 

واألنشطة والمشاريع الخيرية.

األهداف:
المشاركة في تحسين أحوال األسر وتثقيفهم دينيًا وسلوكيًا و تربويًا .

نشر ثقافة احترام القرآن عن طريق صيانة المصاحف التالفة والمستهلكة وتدوير استعمالها وإيجاد 
سبل 

  لحسن التصرف بها عن طريق ارسالها إلى مركز العناية بالمصاحف ليتم تجديدها وتغليفها. 
  إيجاد مجتمع قارئ مثقف من خالل تأسيس المكتبات في مدارس البنات الحكومية.

  المشاركة في إقامة معارض الكتاب والمسابقات الثقافية الهادفة.
  إقامة األسواق الخيرية لتوفير الدعم المادي الذي يساهم في استدامة أنشطة اللجنة وبرامجها. 

  تطوير الجانب اإلداري والتربوي ألعضاء اللجنة الدينية الثقافية. 
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األطباق الخيرية:

الفكرة:
طبق خيري أقامته اللجنة الدينية في مدارس الظهران األهلية.

الهدف:
تحصيل إيراد مالي لزيادة إيرادات اللجنة ودعم برامجها.

تاريخ التنفيذ:
 ٥ ديسمبر ٢٠١٨م 

اليوم: 
األربعاء.   الوقت: الساعة (٨ – ١٢:٣٠ ظهرًا).

المكان: 
مدارس الظهران األهلية  .

المشرفة على النشاط: رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير )
المنفذون و المشاركون في التنفيذ :

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
عضوات اللجنة الدينية الثقافية.
سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية.

مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية .
المستهدف:

 (أول – ثاني) بنين وبنات بمدارس الظهران األهلية.
النتائج: 

إقبال الطالب لشراء األلعاب.
فكرة عمل ستاندات لمسمى الطبق وقيمته ممتازة .

اقبال المدرسات لشراء األطباق.
تجهيز الطاوالت وتهيئة المكان ممتازًا.

تنسيق وتنظيم األطفال.
احضار صناديق من الجمعية لجمع المال كانت فكرة متميزة .

بيع المتبقي من األلعاب في داخل المجمع ومن قبل مشرفة المجمع األستاذة عائشة البلوشي.
فكرة احضار متطوعات واألمهات رائعة  لتغطي نقص تواجد األعضاء .

ركن بيع الكتب والمشروبات الساخنة والمخبوزات (براوني – كوكيز – هوت شوكلت – كرك). مميزة 
وعليها اقبال يجب تكرارها .

وضع تاقات على األعضاء يبين فيها اسم اللجنة وبيع خيري كانت خطوة جميلة.

األنشطة الخيرية:   
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٢-سوق رمضان:
الفكرة:

 هو نشاط خيري يسبق شهر رمضان بمشاركة اللجنة الدينية الثقافية واللجنة الصحية ولجنة 
كافل يتيم ومركز عطاء الخير في جمعية فتاة الخليج النسائية بالخبر.

الهدف منه:
بيع بضائع متنوعة ومتميزة ليست موجودة في األسواق ألنها منتجات منزلية وهو أحد مصادر دخل 

اللجنة المادي من خالل بيع هذه المعروضات من البضائع.
تاريخ التنفيذ: 

(٢٤،٢٥،٢٦شعبان ١٤٤٠هـ) الموافق (٣٠،٣١، مايو و١ ابريل ٢٠٢٩م)
الزمان: 

مساًء. 
الوقت:

 ٥ حتى ٩ مساًء.
المكان:

قاعة عبير بمقر الجمعية.
المشرفة على البرنامج: 

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية (منيرة عبد العزيز الصغير).
المنفذ:

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
أعضاء اللجنة الدينية الثقافية.

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية .
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية . 

إيرادات النشاط:
القيمة اإلجمالية لدخل البيع الخيري بمدارس الظهران األهلية (١ – ٢) بنين ( ١٠٠٩٠ ) ريال .

على النحو التالي:

م

٢

١

٣

١٠٠٩٠ ريالالمجموع

٢٨٦٨ ريال

٥٠٧٧ ريال

٢١٤٥ ريال

المباع 

األطباق

األلعاب

الكتب

االيراد
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المستهدف: 
سيدات المجتمع وأعضاء الجمعية وموظفات الجمعية. 

النتائج:
تحقيق التعاون بين اللجان والمراكز في سبيل الخير.

زيادة الموارد المالية التي تسهم في عملية التنمية االجتماعية وتفعيل 
أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.

توفير دخل مادي للجنة الدينية الثقافية .
تفاعل معظم األعضاء لهذه البضائع التي يوفرها السوق.

تمديد عدد األيام لبيع البضائع.
حضور مشاهير مواقع التواصل االجتماعي وعمل تغطية على السوق .

تم إضافة ركن مشغوالت ضيافة رمضانية وفازات ورد.
األقبال والرغبة بمنتجات القصيم العضوية (الكمون – حبة البركة – الكركم – الحلبة –  

الرشاد –المسمنة) وزيادة الطلب على الكركم والمسمنة والكمون .
إضافة بعض المنتجات الجديدة بالسوق (خل التمر – الطحينة) ، حقائب للرحالت 

لترامس القهوة وترامس للقهوة والشاي .
في آخر يوم من بقالة رمضان تم اقتراح من قبل ( رئيسة اللجنة األستاذة منيرة الصغير)     بحصر 
البضائع وتقسيمها لمجموعات كل مجموعة توضع في كرتون صغير بما يساوي ١٠٠ ريال وتم بيع 

الكرتون الواحد بما يجود به ب(١٠٠ريال)،ولقد تم بيع عدد ١٦ كرتون  على عضوات اللجنة ، وكان المجموع 
بقيمة ١٦٠٠ ريال فقد كانت طريقة التسويق ناجحة جدًا ولله الحمد والشكر وسوف يتم تطبيق هذه 

الفكرة سنويًا ان شاء هللا تحت مسمى (نقصة شهر الخير ).
تم اقتراح بدمج سوق رمضان مع معرض الجالبيات السنوي لكسب حضور أكثر من مرتادي السوق 

وتمت الموافقة على هذا االقتراح. وقد تحديد التاريخ ٣٠ – ٣١-مارس و ١ ابريل ٢٠٢٠م الموافق ٦-٧-٨ 
شعبان ١٤٤١هـ ووفقنا هللا جميعًا لفعل الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

ايراد سوق رمضان: ٢٢١٣٩ ريال.

منتدى الطفل:

الفكرة:
برنامج يهدف الى توفير الرعاية التربوية المفيدة والممتعة للطفل.

الهدف:
 التركيز على إثراء مفردات اللغة العربية وترسيخها من خالل قراءة القصص ذات المغزى الهادف 

والمهارات المختلفة.

تاريخ التنفيذ: 
بداية العام الدراسي

اليوم: 
 طوال السنة .      

الوقت:
 من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٤ مساًء 
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المكان:
 مبنى اللجنة الدينية الثقافية مركز تثقيف األسر .

المشرفة على النشاط:
 رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزبز  الصغير ) .

المنفذون و المشاركون في التنفيذ :
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية  أ/منيرة الصغير . 

العضوة أ/جهان العنيزي.
سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية أ/عائشة الدوسري.

مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية  أ/ فاطمة المتيعب.
معلمات المنتدى : أ/ أشواق الشنفري. و أ/جيهان اليامي. .

متطوعات. 
المستهدف:

 األطفال من عمر ٤-٨ سنوات.
النتائج: 

الرسوم تعود لصالح أعمال اللجنة الدينية الثقافية.
اقبال األهالي لتعليم أبناءهم اللغة العربية من خالل التخاطب باللغة العربية السليمة.

اإليراد: ١١٤,٠١٣,٦٠ ريال  
الفطور الصباحي الخيري ١١

الفكرة:
 تقيم اللجنة الدينية الثقافية كل عام فطورًا صباحيًا خيريًا 

الهدف:
 يكون إيراده لدعم أنشطة اللجنة المختلفة . و  إيجاد بيئة حميمية تجتمع فيها سيدات المجتمع تتناول 

الفطور و تتبادل اطراف الحديث. 

تاريخ التنفيذ:
 ٢٠نوفمبر٢٠١٨م

اليوم:الثالثاء .     
 

الوقت: 
الساعة (١٠ – ١ ظهرًا)

المكان :
قاعة عبير بمقر الجمعية 

المشرفة على النشاط: رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
المنفذون و المشاركون في التنفيذ :

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية / منيرة عبدالعزيز الصغير 
أعضاء اللجنة الدينية الثقافية:

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية/ عائشة الدوسري.
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية/فاطمة المتيعب
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المستهدف:
 أعضاء الجمعية وسيدات المجتمع.

النتائج: 
لقد كان فرز اإلجابات للمسابقة وتحديد الفائزات وتسليم الجوائز خالل الفطور رائعة وحماسية 

محركة للفطور يظهر ذلك من حماس الحضور وتجاوبهن.
الجوائز الخاصة باإلعجاز العلمي كانت قيمة وعددها ٨ وهي كالتالي:

تلفاز ٣٢ بوصة .
عدد ٣ مايكرويف (فرن).
عدد ٢ مكنسة كهربائية.

عدد ٢ خالط كهربائي .
مسابقة اإلعجاز العلمي حازت على اعجاب الجميع وأدت الهدف التي من اجلها جهزت وهي 

الفائدة الثقافية.
الحضور كثيف والحاضرات ليس كالعادة غير عن العضوات.

جوائز مسابقة المولد النبوي ( الذي كانت المناسبة تتزامن مع يوم الفطور الصباحي ) كانت 
قيمة وهي عبارة عن ٤ تذاكر سفر ذهابًا وايابًا.

مشاركة واثراء البوفيه من خالل داعمي (باتي فرانس – أماليز – مذاق النور – كازا جوز) كان لهم 
دور مميز أضافوه للفطور وزاده رقي وغنى.

الدخول على النت واستخراج ثيم للفطور كانت خطوة مميزة وناجحة نشكر عليها طاقم 
السكرتارية عليها.

الفطور كان متنوعًا ولذيذًا بشهادة الجميع و البوفية ثريًا . 
خدمة توصية العامالت ألخذ طلبات المشروبات الساخنة والباردة للحضور وهن جالسات في 

مقاعدهن كانت مميزة . 
طريقة قائمة الطعام كانت مميزة ويجب تكرارها.
فكرة البارتيشن كانت مميزة كساتر لدورة المياه.

تقسيم العامالت واإلشراف على توجيههن كانت ناجحة. وتقسيم المسؤولية على عضوتين 
خالل فترتين.

زيادة قيمة الكوبون ٢٠٠ ريال كانت في محلها. نظرًا لثراء البوفيه وتنوعه وحاز اعجاب الجميع 
وزاد انتشاره في التواصل االجتماعي عن طريق السناب شات.

الديكور للفطور كان مميزًا وملفًة للنظر.
حفظ النعمة ( للمحتاجين ) كانت فكرة مفيدة وممتازة ولله الحمد . 

مستقبًال سيتم وضع صندوق بالستيك خاص لحفظ النعمة للحيوانات إلرساله للمزارع . 
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نشاط تريقوا معنا 
الفكرة: 

تقيم اللجنة الدينية الثقافية فطور بمبنى اللجنة الدينية الثقافية  
الهدف:

 يكون إيراده لدعم أنشطة اللجنة المختلفة.
تاريخ التنفيذ:
 ٢٤ مارس ٢٠١٩م 

اليوم:
األحد.      
الوقت:

الساعة (٩:٣٠صباحًا – ١٢:٣٠ ظهرًا)
المكان:

الدور الثالث بمبنى اللجنة الدينية الثقافية. 
المشرفة على النشاط:

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
المنفذون و المشاركون في التنفيذ :

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية
أعضاء اللجنة الدينية الثقافية

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية/ عائشة الدوسري
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية/فاطمة المتيعب

المستهدف: 
أعضاء وموظفات الجمعية وسيدات المجتمع.

اإليراد:

م

٢

١

٣

٧٤١٠ ريالالمجموع

٢٣٠٠ ريال

٣٢١٠ ريال

١٩٠٠ ريال

المباع 

 بيع التذكرة

ركن تنسيق الورد

التبرع

االيراد
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محاضرات تثقيفية توعوية ألسر الجمعية (تحسين أحوال األسر ): 
برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ١ ) . 

الفكرة:
محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) .

تاريخ التنفيذ:
٢٠١٩/١/١٥م الموافق ١٤٤٠/٥/١٠هـ. 

الفترة: 
صباحًا .

المدة الزمنية:
 من ٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا.

المشرفة على النشاط:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).

المنفذ: 
الُمحاضرة األستاذة :فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة: عائشة الدوسري / مشرفة المكتبات: 

فاطمة المتيعب / معلمة برنامج تحسين أحوال األسر: سميرة العنيبسي .
عنوان المحاضرة : خصال الخير .

الفئة المستهدفة:
األسر التي ترعاها الجمعية ببرنامج تحسين أحوال األسر.

مكان التنفيذ: قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية .
المحاور:

البدء بذكر أربع خصال الخير التي وردت في أحاديث مختلفة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
الحديث األول: عن أبي هريرة رضي هللا عنه: أن رجًلا قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: أوصني، قال: ((ال تغضب))، 

فردد مراًرا، قال: ((ال تغضب))؛ رواه البخاري. فقد نهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن الغضب .

الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ((من 
حسن إسالم المرء: ترُكه ما ال يعنيه)) حديث حسن؛ رواه الترمذي وغيره. فينبغي لإلنسان أن 

يدع ما ال يعنيه؛ ألن ذلك أحفظ لوقته، وأسلم لدينه.

الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: (ال يؤمن 
أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه. فقد حث النبي صلى هللا علية و سلم  على 

محبة الخير للمؤمنين.
الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: (من كان 

يؤمن بالله واليوم اآلخر، فليقل خيًرا أو ليصمت) (رواه البخاري، ومسلم). التحذير من آفات 
اللسان. و الحث على اشغال اللسان بذكر هللا الدائم . 
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النتائج:   
تفاعل الدارسات والتجاوب مع الٌمحاضرة / الهدوء واإلنصات للمحاضرة

سؤال األسر من قبل الُمحاضرة ومناقشتهن للتأكد من فهمهمن للمعلومات.
ذكر ملخص للمحاضرة في نهايتها مع الدراسات.

تقديم الضيافة . 

برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ٢ ).
الفكرة:

محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) , 
الهدف منه: 

زيادة الوعي عند األسر (توعية دينية).
تاريخ التنفيذ :

٢٠١٩/٢/١٢م الموافق ١٤٤٠/٦/٧١٠هـ.
الفترة:
صباحًا .

 المدة الزمنية: 
٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا. 

المشرفة على النشاط:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة( منيرة عبدالعزيز الصغير ).

المنفذ:
الُمحاضرة األستاذة :فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة: عائشة الدوسري / مشرفة المكتبات: فاطمة 

المتيعب / معلمة برنامج تحسين أحوال األسر: سميرة العنيبسي . 
عنوان المحاضرة : الثقة بالله هي أساس النجاح .

الفئة المستهدفة:
األسر التي ترعاها الجمعية.

مكان التنفيذ: 
قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية . 

المحاور : 
الثقة بالله واالتكال عليه وإحسان الظن به هي أساس نجاح المؤمن بالدنيا واألخرة.

 إن العبد الواثق بالله تعالى يسلم قياد أمره إلى من يتصرف في خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته , و ان 
الثقة بالله تعالى ال تعني تعطيل األسباب. 

نَساُن 
ِ
ا اْلإ توضيح االبتالءات وانواعها (النعم، الهم والغم، المصائب، الحزن ....). مع شرح اآلية (َفَأمَّ

ْزَقُه َفَيُقوُل َربِّي 
ِ
 ر

ِ
َذا َما اْبَتَلاُه َفَقَدَر َعَلْيه

ِ
ا إ  (١٥) َوَأمَّ

ِ
َمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمن َذا َما اْبَتَلاُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َونَعَّ

ِ
إ

 (١٦) سورة الفجر.
ِ
َأَهانَن

سرد قصة النبي يوسف علية السالم في سورة يوسف وما فيها من عبر وابتالءات ومحن ولكن 
احتسابه صبرة وثقة بالله عز وجل أكرمه بالدنيا واألخرة.
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ذكر سبب أن األنبياء مبتلين وليس لديهم ذنوب بأن ذلك لرفع درجاتهم بالجنة.
النتائج:    

المحاضرة كانت مفيدة وممتعة وأسلوب المحاضرة جاذب وسلس وعبارتها واضحة ومفهومة 
للدارسات.

تفاعل الدارسات مع المحاضرة وتجاوبهن.
ذكرت الدارسات برغبتهن بتغير فكرهن ومعتقداهم وتصرفاتهم الخاطئة واستبداها بما تعلمن منها 

بالمحاضرة. 
تم توزيع األرزاق المتبرع بها من طالبات مدارس الظهران األهلية على األسر الحاضرة.

تقديم ضيافة قهوة و كرك و تمر .
برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ٣ ).

الفكرة:
محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) , 

الهدف منه :
زيادة الوعي عند األسر (توعية دينية).

تاريخ التنفيذ : 
 ٢٠١٩/٤/١م الموافق ١٤٤٠/٧/٢٥هـ.

الفترة:
صباحًا 

المدة الزمنية:
٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا.

المشرفة على النشاط:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة( منيرة عبدالعزيز الصغير ).

المنفذ:
الُمحاضرة األستاذة: فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة:  عائشة الدوسري / معلمة برنامج 

تحسين أحوال األسر : سميرة العنيبسي .
 ﴾ 

ِ
َيْعُبُدون

ِ
لَّا ل

ِ
ْنَس إ

ِ
نَّ َواْلإ

ِ
عنوان المحاضرة:﴿وَما َخَلْقُت اْلج

الفئة المستهدفة: األسر التي ترعاها الجمعية.
مكان التنفيذ: قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية . 

المحاور: 
 ﴾ [ سورة الذاريات اآلية : ٥٦]  آيٌة من اآليات التي توّضح عّلة 

ِ
َيْعُبُدون

ِ
لَّا ل

ِ
ْنَس إ

ِ
نَّ َواْلإ

ِ
﴿وَما َخَلْقُت اْلج

الخلق، قد يسأل سائٌل :لماذا خلَقَنا هللا عز وجل ؟
سؤال كبير إذا عرْفت لماذا خلْقت، إذا عرْفت الهدف سعْيَت نحوه ، وترْكَت ما سواه ، فإذا كان اإلنسان 

ًقا ، ضّل سعُيه . ضائًعا حائًرا ، ضاالًّ ، متخبًِّطا ، ُمَمزَّ
 
ٍ
العبادة طاعٌة طوعّية مبنّية على معرفة

يقينّية ، منتهّية إلى سعادة أبدّية .
 ]﴾ 

ِ
َتان  َجنَّ

ِ
َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّه

ِ
ْت أْفَضت إلى السعادة في الدنيا واآلخرة ، قال تعالى :﴿ َول فالعبادة إذا صحَّ

سورة الرحمن اآلية : ٤٦
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النتائج:    
المحاضرة كانت مفيدة وممتعة وأسلوب المحاضرة جاذب وسلس وعبارتها واضحة ومفهومة 

للدارسات.
تفاعل الدارسات مع المحاضرة وتجاوبهن.

تم توزيع األرزاق المتبرع بها من قبل رئيسة اللجنة الدينية الثقافية / منيرة عبدالعزيز الصغير .
تقديم ضيافة قهوة و كرك و تمر .

برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ٤ ).
الفكرة : محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) , 

الهدف منه : زيادة الوعي عند األسر (توعية دينية).
تاريخ التنفيذ :  ٢٠١٩/١٠/٢٩م الموافق ١٤٤١/٣/١هـ.

الفترة: صباحًا .
 المدة الزمنية: ٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا.

المشرفة على النشاط: رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
المنفذ: الُمحاضرة األستاذة: فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة: عائشة الدوسري / معلمة برنامج 

تحسين أحوال األسر : سميرة العنيبسي .
عنوان المحاضرة: كيفية الوضوء والصالة على نهج الرسول صلى هللا علية وسلم .

الفئة المستهدفة: األسر التي ترعاها الجمعية.
مكان التنفيذ: قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية . 

المحاور: 
شرح صفة الوضوء على طريقة الرسول صلى هللا علية وسلم مع ذكر فضل البسملة وكيفية لفظها ، 

 
ِ

ق
ِ
َلى اْلَمَراف

ِ
َيُكْم إ

ِ
ُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيد

ِ
 َفاْغس

ِ
الة َلى الصَّ

ِ
َذا ُقْمُتْم إ

ِ
يَن آَمُنوا إ

ِ
في قوله تعالى: {يا َأيَُّها الَّذ

}.. ، ويغسل كفيه 
ِ
َلى اْلَكْعَبْين

ِ
ُكْم َوَأْرُجَلُكْم إ

ِ
ُرُؤوس

ِ
َواْمَسُحوا ب
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ثالث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثالث مرات بثالث غرفات، ثم يغسل وجهه ثالثًا، ثم يغسل يديه 
إلى المرفقين ثالثًا ثالثًا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، 

يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخرة ثم يعود إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه مع شرح الكيفية 
عملي ،ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثالثًا ثالثًا يبدأ باليمنى ثم اليسرى.

دعاء االنتهاء من الوضوء . 
بيان صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم بشكل عملي وتطبيقها ، قدمت لألسر ليجتهدن بالعمل 

والتأسي به ، لقوله صلى هللا عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري )).
 يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصالة التي يريدها 

من فريضة أو نافلة، وال ينطق بلسانه بالنية، ألن النطق باللسان غير مشروع.
توضيح مواضع رفع اليدين (تكبيرة األحرام – للركوع – الرفع من الركوع – الرفع من السجود بعد 

التشهد األول).
ذكر مواطن استجابة الدعاء بالصالة.

النتائج:  
المحاضرة كانت مفيدة وممتعة وأسلوب المحاضرة جاذب وسلس وعبارتها واضحة ومفهومة 

للدارسات مع شرح عملي .
تطبيق عملي لألسر .

تفاعل الدارسات مع المحاضرة وتجاوبهن.
تقديم ضيافة قهوة وتمر. 
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٢-سوق رمضان:
الفكرة:

 هو نشاط خيري يسبق شهر رمضان بمشاركة اللجنة الدينية الثقافية واللجنة الصحية ولجنة 
كافل يتيم ومركز عطاء الخير في جمعية فتاة الخليج النسائية بالخبر.

الهدف منه:
بيع بضائع متنوعة ومتميزة ليست موجودة في األسواق ألنها منتجات منزلية وهو أحد مصادر دخل 

اللجنة المادي من خالل بيع هذه المعروضات من البضائع.
تاريخ التنفيذ: 

(٢٤،٢٥،٢٦شعبان ١٤٤٠هـ) الموافق (٣٠،٣١، مايو و١ ابريل ٢٠٢٩م)
الزمان: 

مساًء. 
الوقت:

 ٥ حتى ٩ مساًء.
المكان:

قاعة عبير بمقر الجمعية.
المشرفة على البرنامج: 

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية (منيرة عبد العزيز الصغير).
المنفذ:

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
أعضاء اللجنة الدينية الثقافية.

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية .
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية . 

البرامج التوعوية:
٥-محاضرة تثقيفية توعوية دينية لمناسك الحج: 

الفكرة: 
تعريف الحجاج بالمناسك مع شرح مفصل لنسك التمتع.

الهدف: 
نَّ 

ِ
ُدوا َفإ كيفية االستعداد للحج واالستحضار لتأدية هذا الركن على علم وبصيرة امتثاال لقولة تعالى " َوتََزوَّ

 التقوى " وتقديم نصائح ثمينة عن استثمار هذه األيام في العمل الصالح.
ِ
اد َخْيَر الزَّ

تاريخ التنفيذ: ٢٠١٩/٧/٢٨م الموافق ١٤٤٠/١١/٢٥هـ.
الفترة:
 صباحًا.

المدة الزمنية:
 من ١٠:٣٠ صباحًا حتى   ١٢:٠٠ صباحًا.

المشرفة على النشاط: 
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة/ منيرة عبدالعزيز الصغير – سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية / 

عائشة خليفة الدوسري .
المنفذ:

الُمحاضرة األستاذة فاطمة حلواني. 
الفئة المستهدفة: 

األسر التي ترعاها الجمعية، المسجلة ببرنامج كفالة حاج (١٢).
مكان التنفيذ: قاعة جواهر بالجمعية. 

النتائج: 
بلغ عدد الحضور (٢٦) أسرة من حجاج هذا العام ١٤٤٠هـ الذي بلغ عدد السيدات منهم ٢٦ حاجة.

التطرق لكيفية االستعداد للحج واالستحضار لتأدية هذا الركن.
ذكر أهمية النية وإخالصها لله وتوحيدها.

تعريف الحجاج بالمناسك مع شرح مفصل لنسك التمتع.
توزيع كتيبات مناسك الحج على الحاجات .

التركيز على تقديم نصائح ثمينة عن استثمار هذه األيام في العمل الصالح.
توزيع أجرة المواصالت على األسر.

ختم البرنامج بطرح االستفسارات من األسر وتفاعل المحاضرة واإلجابة على االستفسارات. 
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المستهدف: 
سيدات المجتمع وأعضاء الجمعية وموظفات الجمعية. 

النتائج:
تحقيق التعاون بين اللجان والمراكز في سبيل الخير.

زيادة الموارد المالية التي تسهم في عملية التنمية االجتماعية وتفعيل 
أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.

توفير دخل مادي للجنة الدينية الثقافية .
تفاعل معظم األعضاء لهذه البضائع التي يوفرها السوق.

تمديد عدد األيام لبيع البضائع.
حضور مشاهير مواقع التواصل االجتماعي وعمل تغطية على السوق .

تم إضافة ركن مشغوالت ضيافة رمضانية وفازات ورد.
األقبال والرغبة بمنتجات القصيم العضوية (الكمون – حبة البركة – الكركم – الحلبة –  

الرشاد –المسمنة) وزيادة الطلب على الكركم والمسمنة والكمون .
إضافة بعض المنتجات الجديدة بالسوق (خل التمر – الطحينة) ، حقائب للرحالت 

لترامس القهوة وترامس للقهوة والشاي .
في آخر يوم من بقالة رمضان تم اقتراح من قبل ( رئيسة اللجنة األستاذة منيرة الصغير)     بحصر 
البضائع وتقسيمها لمجموعات كل مجموعة توضع في كرتون صغير بما يساوي ١٠٠ ريال وتم بيع 

الكرتون الواحد بما يجود به ب(١٠٠ريال)،ولقد تم بيع عدد ١٦ كرتون  على عضوات اللجنة ، وكان المجموع 
بقيمة ١٦٠٠ ريال فقد كانت طريقة التسويق ناجحة جدًا ولله الحمد والشكر وسوف يتم تطبيق هذه 

الفكرة سنويًا ان شاء هللا تحت مسمى (نقصة شهر الخير ).
تم اقتراح بدمج سوق رمضان مع معرض الجالبيات السنوي لكسب حضور أكثر من مرتادي السوق 

وتمت الموافقة على هذا االقتراح. وقد تحديد التاريخ ٣٠ – ٣١-مارس و ١ ابريل ٢٠٢٠م الموافق ٦-٧-٨ 
شعبان ١٤٤١هـ ووفقنا هللا جميعًا لفعل الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

ايراد سوق رمضان: ٢٢١٣٩ ريال.

منتدى الطفل:

الفكرة:
برنامج يهدف الى توفير الرعاية التربوية المفيدة والممتعة للطفل.

الهدف:
 التركيز على إثراء مفردات اللغة العربية وترسيخها من خالل قراءة القصص ذات المغزى الهادف 

والمهارات المختلفة.

تاريخ التنفيذ: 
بداية العام الدراسي

اليوم: 
 طوال السنة .      

الوقت:
 من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٤ مساًء 

 

المحاور:
تعريف أمينة المكتبة بماهو الهدف من استضافتها ؟ و مالمتوقع منها في نهاية اللقاء  .

شرح ماهي المكتبة المدرسية ( تعريفها – أهدافها – خدماتها ) .
عرض التصنيف بشكل عام ( تعريفة – أهميته ) و ( تصنيف ديوي العشري ) بشكل خاص و مفصل.

تطبيق عملي ( كيف تتصرف أمينة المكتبة فور أستقبالها لمجموعات جديدة من مصادر المعلومات ) .
تعريف أمينة المكتبة بمهامها المكتبية . 

عرض أيام و أسابيع المناسبات الوطنية و  الخليجية و العربية و العالمية .
النتائج: 

كانت النتائج مرضية , حيث : 
تم إيصال المعلومات لألمينات بأسلوب مبسط و واضح حاز على تقبلهم للمعلومة و تفاعلهم بشكل 
بل مشرفة المكتبات و رئيسة اللجنة الدينية الثقافية . و إعجابهم بإنجازات اللجنة و زيادة 

ِ
ملحوظ من ق

رغبتهن و حماسهن للبدء بالتطبيق على المكتبات. 
تم توزيع مجموعة من الكتب للمكتبات .  

تم توفير قرطاسية متنوعة للمكتبات .
برنامج تحسين أحوال األسر (نشاط سلوك وتهذيب ).

الفكرة:  التثقيف والتربية السلوكية من خالل محاضرات تربوية ثقافية دينية.
الهدف: توعية األسر دينيًا وسلوكيًا بأخالقيات القرآن الكريم والسنة النبوية وتهذيبهن من خالل حفظ 

القرآن الكريم وتدبره وتجويده لألسر المستفيدة من الجمعية.
تاريخ التنفيذ:

بداية العام الدراسي .
الفترة:

الساعة (٨ – ١١ ظهرًا) 
المدة الزمنية:

ثالث أيام باألسبوع.
المشرفة على النشاط: 

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ) .
المشاركون والمنفذون:

رئيسة اللجنة الدي   نية الثقافية / منيرة عبدالعزيز الصغير.
اعضاء اللجنة الدينية الثقافية 

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية / عائشة الدوسري.
معلمة برنامج تحسين أحوال األسر / سميرة العنيبسي .

مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية / فاطمة المتيعب .
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المكان:
 مبنى اللجنة الدينية الثقافية مركز تثقيف األسر .

المشرفة على النشاط:
 رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزبز  الصغير ) .

المنفذون و المشاركون في التنفيذ :
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية  أ/منيرة الصغير . 

العضوة أ/جهان العنيزي.
سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية أ/عائشة الدوسري.

مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية  أ/ فاطمة المتيعب.
معلمات المنتدى : أ/ أشواق الشنفري. و أ/جيهان اليامي. .

متطوعات. 
المستهدف:

 األطفال من عمر ٤-٨ سنوات.
النتائج: 

الرسوم تعود لصالح أعمال اللجنة الدينية الثقافية.
اقبال األهالي لتعليم أبناءهم اللغة العربية من خالل التخاطب باللغة العربية السليمة.

اإليراد: ١١٤,٠١٣,٦٠ ريال  
الفطور الصباحي الخيري ١١

الفكرة:
 تقيم اللجنة الدينية الثقافية كل عام فطورًا صباحيًا خيريًا 

الهدف:
 يكون إيراده لدعم أنشطة اللجنة المختلفة . و  إيجاد بيئة حميمية تجتمع فيها سيدات المجتمع تتناول 

الفطور و تتبادل اطراف الحديث. 

تاريخ التنفيذ:
 ٢٠نوفمبر٢٠١٨م

اليوم:الثالثاء .     
 

الوقت: 
الساعة (١٠ – ١ ظهرًا)

المكان :
قاعة عبير بمقر الجمعية 

المشرفة على النشاط: رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
المنفذون و المشاركون في التنفيذ :

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية / منيرة عبدالعزيز الصغير 
أعضاء اللجنة الدينية الثقافية:

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية/ عائشة الدوسري.
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية/فاطمة المتيعب

الفئة المستهدفة:
األسر التي ترعاها الجمعية عامًة والمسجلة ببرنامج كفالة حاج (١٢).

مكان التنفيذ:
 مبنى اللجنة الدينية الثقافية مركز تثقيف األسر بالجمعية. 

المستهدف:
 جميع أسر الجمعية من سيدات سواء مسنة أو شابة.

النتائج:
تم تسجيل ٢٠ دارسة في النشاط.

االنتظام بالحضور من قبل األسر وذلك لتوفير الموصالت من قبل اللجنة .
تطبيق  رياضة المشي حول المبنى .

تعليم األسر أخالقيات القران الكريم و السنة النبوية
تعديل السلوك و تهذيبه  .

تقديم محاضرة توعوية حول صحة البدن و تغذيته .
برنامج جمع المصاحف:

الفكرة: 
المساهمة في حفظ المصاحف التالفة والممزقة من اإلهمال واإلهانة وذلك من خالل إرسالها إلى مركز 

العناية بالمصاحف إلعادة تجديدها وتغليفها وإرسالها لمن هم بحاجة إليها.
الهدف: 

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 على جمع المصاحف لتحقيق الهدف من ذلك.
كسب األجر و الثواب.

الفترة الزمنية: 
هذا البرنامج ساري العمل به على مدار العام.

المشرف على النشاط:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية :أ/منيرة عبدالعزيز الصغير.

المستهدف:
جميع فئات المجتمع بالمدارس – المساجد – الجمعيات واألهالي والمكتبات التي انشأتها واسستها 

اللجنة في المدارس.
النتائج: 

أصبح هناك وعي لدى الناس بأهمية هذا النشاط..

تفاعل المدارس واألهالي في تفعيل هذا النشاط..
حفظ هذه المصاحف من اإلهمال .
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واإلهانة والهجر. 
تم تجميع ٤٠ صندوق يحتوي على مصاحف تالفه (غير صالحة لالستخدام) إلرسالها إلى مركز العناية 

بالمصاحف لتجديدها وتغليفها. 
تم صيانة وحفظ كتاب هللا من اإلهمال والهجر باستفادة الفقراء المسلمين. 

تم تعريف المجتمع الى أين نرسل المصاحف والوسيلة لذلك، وتثقيفهم بذلك.
تجاوب األهالي بإرسال ما لديهم من مصاحف تالفة وممزوعة.

طلب تعاون معظم المدارس مع اللجنة لوضع صندوق لجمع المصاحف وتفاعلهم مع البرنامج.
تجاوب مركز العناية بالمصاحف مع اللجنة.

ابتكار دوالب خشبي متميز لجمع المصاحف فيه بصورة تليق بكتاب هللا ومن ثم جمعه من المدارس 
وإرساله الى مركز العناية بالمصاحف. هذا الدوالب تم توفيره في كل مكتبة  انشاتها اللجنة في المدارس 

الحكومية وعددها ٢٠ دوالب.
 برنامج كفالة حاج:

الفكرة: 
تمكين أسر الجمعية (باللجنة االجتماعية -عطاء الخير – كافل اليتيم) من تأدية مناسك الحج، ممن لم 

يسبق لهم الحج وذلك باختيار أفضل النسك وهو التمتع الذي من خالله يسوق الحاج الهدي.
الهدف: 

توفير تكلفة فريضة الحج لـ ٤٨مستفيد خالل السنة الواحدة.
توعية األسر بأهمية تأدية مناسك الحج و أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم .

توفير مصروف بقيمته (٥٠٠ ريال) لكل حاج باإلضافة إلى قيمة الهدي حسب تسعيرة العام . 
المساهمة في تمكين األسر من أداء مناسك الحج لمن لم يسبق له الحج مسبقًا.

الفترة الزمنية: ٥ شهور ابتداء من (١٥ شعبان ١٤٤٠ هـ )  ووقت توزيع األرزاق على األسر وحتى ٦ ذو الحجة
١٤٤٠ هـ

المشرف على البرنامج:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية: أ/منيرة عبد العزيز الصغير.

المشاركين والمنفذين: 
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية 

المسؤول عن التسجيل اإللكتروني 
المستهدف: 

أسر اللجنة االجتماعية / أسر عطاء الخير / أسر كافل اليتيم
النتائج:

تفاعل األسر بالتسجيل بنسبة ١٠٠٪
تفاعل الكفالء بنسبة ٩٥٪

تأدية مناسك الحج لـ ٤٨مستفيد من أسرالجمعية.
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اللجنة الفنية
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شاي العصر ٢٠١٩م

توصيفه والهدف منه : 
جلسات هادئة وأنيقة تلتقي فيها سيدات المجتمع وسط أجواء مريحة لتبادل األحاديث واحتساء الشاي 

والقهوة بوجود حلويات وموالح ُمتعددة األصناف والهدف منها ترابط السيدات وتبادل أخبار المجتمع 
الُمختلفة، كما يهدف النشاط لرفع المستوى االقتصادي لألسر المستفيدة من الجمعّية، وزيادة 

المردود المالي للجنة الفنّية من خالل بيع تذاكر الدخول.
تاريخ التنفيذ : ٥ فبراير ٢٠١٩م

الُمدة الزمنّية:
يوم واحد.
الفترة :

 ٦– ٩ مساًء.
الُمشرفة على النشاط :

رئيسة اللجنة الفنّية ( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).
الُمنفذ :

المشاركات في التنفيذ حسب الجدول الُمرفق. 
المستهدف:

شريحة كبيرة من سيدات المجتمع.
مكان التنفيذ :

فندق ميريديان الخبر.
 نتائج النشاط : 

تم بّيع ٣٠دفتر من أصل٣٥ دفتر .
تم تحصيل مردود مالي للنشاط بقيمة ١١٠,٠٠٠ ريال 

إيراد بّيع التذاكر٩٠,٠٠٠ ريال – ٢٠,٠٠٠ريال إيراد قسم مبيعات اللجنة في النشاط.
البرانش ٢٠١٩م

توصيفه والهدف منه :
جلسات هادئة وأنيقة على البحر تلتقي فيها سيدات المجتمع وسط أجواء مريحة لتبادل األحاديث 

واحتساء الشاي والقهوة بوجود حلويات وموالح ُمتعددة األصناف والهدف منها ترابط السيدات وتبادل 
أخبار المجتمع الُمختلفة، كما يهدف النشاط لرفع المستوى االقتصادي لألسر المستفيدة من الجمعّية، 

وزيادة المردود المالي للجنة الفنّية من خالل بيع تذاكر الدخول.
تاريخ التنفيذ :٢٦  مارس ٢٠١٩م

الُمدة الزمنّية :يوم واحد.
الفترة : ١١صباحًا-٣ مساًء
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النتائج:   
تفاعل الدارسات والتجاوب مع الٌمحاضرة / الهدوء واإلنصات للمحاضرة

سؤال األسر من قبل الُمحاضرة ومناقشتهن للتأكد من فهمهمن للمعلومات.
ذكر ملخص للمحاضرة في نهايتها مع الدراسات.

تقديم الضيافة . 

برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ٢ ).
الفكرة:

محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) , 
الهدف منه: 

زيادة الوعي عند األسر (توعية دينية).
تاريخ التنفيذ :

٢٠١٩/٢/١٢م الموافق ١٤٤٠/٦/٧١٠هـ.
الفترة:
صباحًا .

 المدة الزمنية: 
٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا. 

المشرفة على النشاط:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة( منيرة عبدالعزيز الصغير ).

المنفذ:
الُمحاضرة األستاذة :فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة: عائشة الدوسري / مشرفة المكتبات: فاطمة 

المتيعب / معلمة برنامج تحسين أحوال األسر: سميرة العنيبسي . 
عنوان المحاضرة : الثقة بالله هي أساس النجاح .

الفئة المستهدفة:
األسر التي ترعاها الجمعية.

مكان التنفيذ: 
قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية . 

المحاور : 
الثقة بالله واالتكال عليه وإحسان الظن به هي أساس نجاح المؤمن بالدنيا واألخرة.

 إن العبد الواثق بالله تعالى يسلم قياد أمره إلى من يتصرف في خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته , و ان 
الثقة بالله تعالى ال تعني تعطيل األسباب. 

نَساُن 
ِ
ا اْلإ توضيح االبتالءات وانواعها (النعم، الهم والغم، المصائب، الحزن ....). مع شرح اآلية (َفَأمَّ

ْزَقُه َفَيُقوُل َربِّي 
ِ
 ر

ِ
َذا َما اْبَتَلاُه َفَقَدَر َعَلْيه

ِ
ا إ  (١٥) َوَأمَّ

ِ
َمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمن َذا َما اْبَتَلاُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َونَعَّ

ِ
إ

 (١٦) سورة الفجر.
ِ
َأَهانَن

سرد قصة النبي يوسف علية السالم في سورة يوسف وما فيها من عبر وابتالءات ومحن ولكن 
احتسابه صبرة وثقة بالله عز وجل أكرمه بالدنيا واألخرة.

الُمشرفة على النشاط :
رئيسة اللجنة الفنّية ( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

الُمنفذ :
المشاركات في التنفيذ حسب الجدول الُمرفق. 

المستهدف :
شريحة كبيرة من سيدات المجتمع.

مكان التنفيذ :
 شاطئ الغروب.

نتائج النشاط : 
تم بّيع ٢٠٨ بطاقة من أصل ٢٦٠ بطاقة.

تم تحصيل مردود مالي للنشاط بقيمة ٥٨,٥٠٠ ألف ريال
٥٢,٠٠٠( اثنان وخمسون ألف ريال ) إيراد بّيع التذاكر و ٦,٥٠٠ ريال  

قطاف الخير ٢٠١٩م

توصيفه والهدف منه : 
مشاركة اللجنة الفنية ببوث في المعرض لبيع اشغالها المكونة من إنتاج العضوات والهدف من 

المشاركة تعريف أكبر شريحة من الُمجتمع على أعمال هذه اللجنة وتقديم الدعم لألسر المستفيدة من 
الجمعية.

تاريخ التنفيذ :
٣ – ٥ ديسمبر ٢٠١٩م.

الُمدة الزمنّية :
 ٣أيام .

الفترة :٤ – ١٠ مساًء.
الُمشرفة على النشاط :رئيسة اللجنة الفنّية ( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

الُمنفذ :
أعضاء اللجنة الفنية  .

المستهدف :
عامة الناس .
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ذكر سبب أن األنبياء مبتلين وليس لديهم ذنوب بأن ذلك لرفع درجاتهم بالجنة.
النتائج:    

المحاضرة كانت مفيدة وممتعة وأسلوب المحاضرة جاذب وسلس وعبارتها واضحة ومفهومة 
للدارسات.

تفاعل الدارسات مع المحاضرة وتجاوبهن.
ذكرت الدارسات برغبتهن بتغير فكرهن ومعتقداهم وتصرفاتهم الخاطئة واستبداها بما تعلمن منها 

بالمحاضرة. 
تم توزيع األرزاق المتبرع بها من طالبات مدارس الظهران األهلية على األسر الحاضرة.

تقديم ضيافة قهوة و كرك و تمر .
برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ٣ ).

الفكرة:
محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) , 

الهدف منه :
زيادة الوعي عند األسر (توعية دينية).

تاريخ التنفيذ : 
 ٢٠١٩/٤/١م الموافق ١٤٤٠/٧/٢٥هـ.

الفترة:
صباحًا 

المدة الزمنية:
٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا.

المشرفة على النشاط:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة( منيرة عبدالعزيز الصغير ).

المنفذ:
الُمحاضرة األستاذة: فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة:  عائشة الدوسري / معلمة برنامج 

تحسين أحوال األسر : سميرة العنيبسي .
 ﴾ 

ِ
َيْعُبُدون

ِ
لَّا ل

ِ
ْنَس إ

ِ
نَّ َواْلإ

ِ
عنوان المحاضرة:﴿وَما َخَلْقُت اْلج

الفئة المستهدفة: األسر التي ترعاها الجمعية.
مكان التنفيذ: قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية . 

المحاور: 
 ﴾ [ سورة الذاريات اآلية : ٥٦]  آيٌة من اآليات التي توّضح عّلة 

ِ
َيْعُبُدون

ِ
لَّا ل

ِ
ْنَس إ

ِ
نَّ َواْلإ

ِ
﴿وَما َخَلْقُت اْلج

الخلق، قد يسأل سائٌل :لماذا خلَقَنا هللا عز وجل ؟
سؤال كبير إذا عرْفت لماذا خلْقت، إذا عرْفت الهدف سعْيَت نحوه ، وترْكَت ما سواه ، فإذا كان اإلنسان 

ًقا ، ضّل سعُيه . ضائًعا حائًرا ، ضاالًّ ، متخبًِّطا ، ُمَمزَّ
 
ٍ
العبادة طاعٌة طوعّية مبنّية على معرفة

يقينّية ، منتهّية إلى سعادة أبدّية .
 ]﴾ 

ِ
َتان  َجنَّ

ِ
َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّه

ِ
ْت أْفَضت إلى السعادة في الدنيا واآلخرة ، قال تعالى :﴿ َول فالعبادة إذا صحَّ

سورة الرحمن اآلية : ٤٦

مكان التنفيذ :
فندق القصيبي الخبر.

احصائيات بشرّية :وصل عدد الحضور من أعضاء اللجنة الفنية ٥ أعضاء وعدد الحضور من عامة الناس 
٢٥٠زائر.

نتائج النشاط :
نالت فكرة البوتيك على إعجاب من الناس وحضور عدد من المؤثرين في مجال السوشل ميديا لبوث 

اللجنة وتم استقبال الطلبات العديدة من إنتاج اللجنة الجديدة .
مردود مالي للنشاط بقيمة ٤٠,٠٠٠ ريال 
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النتائج:    
المحاضرة كانت مفيدة وممتعة وأسلوب المحاضرة جاذب وسلس وعبارتها واضحة ومفهومة 

للدارسات.
تفاعل الدارسات مع المحاضرة وتجاوبهن.

تم توزيع األرزاق المتبرع بها من قبل رئيسة اللجنة الدينية الثقافية / منيرة عبدالعزيز الصغير .
تقديم ضيافة قهوة و كرك و تمر .

برنامج تحسين أحوال األسر(محاضرة دينية ٤ ).
الفكرة : محاضرة توعوية تثقيفية تقوم بها اللجنة بشكل دوري (شهري) , 

الهدف منه : زيادة الوعي عند األسر (توعية دينية).
تاريخ التنفيذ :  ٢٠١٩/١٠/٢٩م الموافق ١٤٤١/٣/١هـ.

الفترة: صباحًا .
 المدة الزمنية: ٩:٤٥ صباحًا وحتى ١١ صباحًا.

المشرفة على النشاط: رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة( منيرة عبدالعزيز الصغير ).
المنفذ: الُمحاضرة األستاذة: فاطمة حلواني / سكرتيرة اللجنة: عائشة الدوسري / معلمة برنامج 

تحسين أحوال األسر : سميرة العنيبسي .
عنوان المحاضرة: كيفية الوضوء والصالة على نهج الرسول صلى هللا علية وسلم .

الفئة المستهدفة: األسر التي ترعاها الجمعية.
مكان التنفيذ: قاعة متعددة األغراض بمبنى اللجنة الدينية الثقافية . 

المحاور: 
شرح صفة الوضوء على طريقة الرسول صلى هللا علية وسلم مع ذكر فضل البسملة وكيفية لفظها ، 

 
ِ

ق
ِ
َلى اْلَمَراف

ِ
َيُكْم إ

ِ
ُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيد

ِ
 َفاْغس

ِ
الة َلى الصَّ

ِ
َذا ُقْمُتْم إ

ِ
يَن آَمُنوا إ

ِ
في قوله تعالى: {يا َأيَُّها الَّذ

}.. ، ويغسل كفيه 
ِ
َلى اْلَكْعَبْين

ِ
ُكْم َوَأْرُجَلُكْم إ

ِ
ُرُؤوس

ِ
َواْمَسُحوا ب

أشغال فنية ٢٠١٩م

توصيفه والهدف منه :
 مشاركة اللجنة الفنية ببوث في المعارض لبيع اشغالها المكونة من إنتاج العضوات والهدف من 

المشاركة تعريف أكبر شريحة من الُمجتمع على أعمال هذه اللجنة وتقديم الدعم لألسر المستفيدة من 
الجمعية.

الُمشرفة على النشاط :
رئيسة اللجنة الفنّية ( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).

الُمنفذ :
أعضاء اللجنة الفنية  .

المستهدف :
عامة الناس .

نتائج النشاط :
 مردود مالي للنشاط بقيمة
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ثالث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثالث مرات بثالث غرفات، ثم يغسل وجهه ثالثًا، ثم يغسل يديه 
إلى المرفقين ثالثًا ثالثًا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، 

يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخرة ثم يعود إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه مع شرح الكيفية 
عملي ،ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثالثًا ثالثًا يبدأ باليمنى ثم اليسرى.

دعاء االنتهاء من الوضوء . 
بيان صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم بشكل عملي وتطبيقها ، قدمت لألسر ليجتهدن بالعمل 

والتأسي به ، لقوله صلى هللا عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري )).
 يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصالة التي يريدها 

من فريضة أو نافلة، وال ينطق بلسانه بالنية، ألن النطق باللسان غير مشروع.
توضيح مواضع رفع اليدين (تكبيرة األحرام – للركوع – الرفع من الركوع – الرفع من السجود بعد 

التشهد األول).
ذكر مواطن استجابة الدعاء بالصالة.

النتائج:  
المحاضرة كانت مفيدة وممتعة وأسلوب المحاضرة جاذب وسلس وعبارتها واضحة ومفهومة 

للدارسات مع شرح عملي .
تطبيق عملي لألسر .

تفاعل الدارسات مع المحاضرة وتجاوبهن.
تقديم ضيافة قهوة وتمر. 

 

لجنة التعليم الخاص
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البرامج التوعوية:
٥-محاضرة تثقيفية توعوية دينية لمناسك الحج: 

الفكرة: 
تعريف الحجاج بالمناسك مع شرح مفصل لنسك التمتع.

الهدف: 
نَّ 

ِ
ُدوا َفإ كيفية االستعداد للحج واالستحضار لتأدية هذا الركن على علم وبصيرة امتثاال لقولة تعالى " َوتََزوَّ

 التقوى " وتقديم نصائح ثمينة عن استثمار هذه األيام في العمل الصالح.
ِ
اد َخْيَر الزَّ

تاريخ التنفيذ: ٢٠١٩/٧/٢٨م الموافق ١٤٤٠/١١/٢٥هـ.
الفترة:
 صباحًا.

المدة الزمنية:
 من ١٠:٣٠ صباحًا حتى   ١٢:٠٠ صباحًا.

المشرفة على النشاط: 
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية االستاذة/ منيرة عبدالعزيز الصغير – سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية / 

عائشة خليفة الدوسري .
المنفذ:

الُمحاضرة األستاذة فاطمة حلواني. 
الفئة المستهدفة: 

األسر التي ترعاها الجمعية، المسجلة ببرنامج كفالة حاج (١٢).
مكان التنفيذ: قاعة جواهر بالجمعية. 

النتائج: 
بلغ عدد الحضور (٢٦) أسرة من حجاج هذا العام ١٤٤٠هـ الذي بلغ عدد السيدات منهم ٢٦ حاجة.

التطرق لكيفية االستعداد للحج واالستحضار لتأدية هذا الركن.
ذكر أهمية النية وإخالصها لله وتوحيدها.

تعريف الحجاج بالمناسك مع شرح مفصل لنسك التمتع.
توزيع كتيبات مناسك الحج على الحاجات .

التركيز على تقديم نصائح ثمينة عن استثمار هذه األيام في العمل الصالح.
توزيع أجرة المواصالت على األسر.

ختم البرنامج بطرح االستفسارات من األسر وتفاعل المحاضرة واإلجابة على االستفسارات. 

  تدعم مركز التعليم الخاص ماديًا من خالل المساهمة والمشاركة في إعداد 
وتنفيذ المعارض والمهرجانات

 واألسواق الخيرية.
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المحاور:
تعريف أمينة المكتبة بماهو الهدف من استضافتها ؟ و مالمتوقع منها في نهاية اللقاء  .

شرح ماهي المكتبة المدرسية ( تعريفها – أهدافها – خدماتها ) .
عرض التصنيف بشكل عام ( تعريفة – أهميته ) و ( تصنيف ديوي العشري ) بشكل خاص و مفصل.

تطبيق عملي ( كيف تتصرف أمينة المكتبة فور أستقبالها لمجموعات جديدة من مصادر المعلومات ) .
تعريف أمينة المكتبة بمهامها المكتبية . 

عرض أيام و أسابيع المناسبات الوطنية و  الخليجية و العربية و العالمية .
النتائج: 

كانت النتائج مرضية , حيث : 
تم إيصال المعلومات لألمينات بأسلوب مبسط و واضح حاز على تقبلهم للمعلومة و تفاعلهم بشكل 
بل مشرفة المكتبات و رئيسة اللجنة الدينية الثقافية . و إعجابهم بإنجازات اللجنة و زيادة 

ِ
ملحوظ من ق

رغبتهن و حماسهن للبدء بالتطبيق على المكتبات. 
تم توزيع مجموعة من الكتب للمكتبات .  

تم توفير قرطاسية متنوعة للمكتبات .
برنامج تحسين أحوال األسر (نشاط سلوك وتهذيب ).

الفكرة:  التثقيف والتربية السلوكية من خالل محاضرات تربوية ثقافية دينية.
الهدف: توعية األسر دينيًا وسلوكيًا بأخالقيات القرآن الكريم والسنة النبوية وتهذيبهن من خالل حفظ 

القرآن الكريم وتدبره وتجويده لألسر المستفيدة من الجمعية.
تاريخ التنفيذ:

بداية العام الدراسي .
الفترة:

الساعة (٨ – ١١ ظهرًا) 
المدة الزمنية:

ثالث أيام باألسبوع.
المشرفة على النشاط: 

رئيسة اللجنة الدينية الثقافية ( منيرة عبدالعزيز الصغير ) .
المشاركون والمنفذون:

رئيسة اللجنة الدي   نية الثقافية / منيرة عبدالعزيز الصغير.
اعضاء اللجنة الدينية الثقافية 

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية / عائشة الدوسري.
معلمة برنامج تحسين أحوال األسر / سميرة العنيبسي .

مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية / فاطمة المتيعب .

مركز التعليم الخاص
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رؤيتنا :
تقديم خدمات تربوية وإرشادية تُعنى بتدريب مهارات وقدرات ذوي االحتياجات الخاصة في ظل 

مستحدثات العصر وتقنياته ومرتكزًا على مبادئ العقيدة اإلسالمية لخدمة أبناء وطننا .
الخدمات التي يقدمها المركز :

 برنامج التدخل المبكر  .
برنامج التأهيل التعليمي  .

 البرنامج الغذائي  .
 برنامج البورتج  .

 برنامج زيادة االنتباه والتركيز  .
 برنامج العالج الطبيعي  .
 برنامج النطق والتخاطب.

أقسام المركز :

قسم التدخل المبكر (إناث وذكور ) ويشتمل على ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة من عمر 
٣ إلى ٦ سنوات

قسم التعليم (إناث وذكور) ويشتمل على ذوي اإلعاقة البسيطة والمتوسطة من عمر ٦سنوات إلى١٢
سنة.

قسم التأهيل المهني (إناث) ويشتمل على طالبات اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة من عمر ١٢ 
سنة فما فوق.

قسم الورش المهنية (إناث) ويشتمل على طالبات اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة من عمر ١٢ 
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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واإلهانة والهجر. 
تم تجميع ٤٠ صندوق يحتوي على مصاحف تالفه (غير صالحة لالستخدام) إلرسالها إلى مركز العناية 

بالمصاحف لتجديدها وتغليفها. 
تم صيانة وحفظ كتاب هللا من اإلهمال والهجر باستفادة الفقراء المسلمين. 

تم تعريف المجتمع الى أين نرسل المصاحف والوسيلة لذلك، وتثقيفهم بذلك.
تجاوب األهالي بإرسال ما لديهم من مصاحف تالفة وممزوعة.

طلب تعاون معظم المدارس مع اللجنة لوضع صندوق لجمع المصاحف وتفاعلهم مع البرنامج.
تجاوب مركز العناية بالمصاحف مع اللجنة.

ابتكار دوالب خشبي متميز لجمع المصاحف فيه بصورة تليق بكتاب هللا ومن ثم جمعه من المدارس 
وإرساله الى مركز العناية بالمصاحف. هذا الدوالب تم توفيره في كل مكتبة  انشاتها اللجنة في المدارس 

الحكومية وعددها ٢٠ دوالب.
 برنامج كفالة حاج:

الفكرة: 
تمكين أسر الجمعية (باللجنة االجتماعية -عطاء الخير – كافل اليتيم) من تأدية مناسك الحج، ممن لم 

يسبق لهم الحج وذلك باختيار أفضل النسك وهو التمتع الذي من خالله يسوق الحاج الهدي.
الهدف: 

توفير تكلفة فريضة الحج لـ ٤٨مستفيد خالل السنة الواحدة.
توعية األسر بأهمية تأدية مناسك الحج و أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم .

توفير مصروف بقيمته (٥٠٠ ريال) لكل حاج باإلضافة إلى قيمة الهدي حسب تسعيرة العام . 
المساهمة في تمكين األسر من أداء مناسك الحج لمن لم يسبق له الحج مسبقًا.

الفترة الزمنية: ٥ شهور ابتداء من (١٥ شعبان ١٤٤٠ هـ )  ووقت توزيع األرزاق على األسر وحتى ٦ ذو الحجة
١٤٤٠ هـ

المشرف على البرنامج:
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية: أ/منيرة عبد العزيز الصغير.

المشاركين والمنفذين: 
رئيسة اللجنة الدينية الثقافية

سكرتيرة اللجنة الدينية الثقافية
مشرفة المكتبات باللجنة الدينية الثقافية 

المسؤول عن التسجيل اإللكتروني 
المستهدف: 

أسر اللجنة االجتماعية / أسر عطاء الخير / أسر كافل اليتيم
النتائج:

تفاعل األسر بالتسجيل بنسبة ١٠٠٪
تفاعل الكفالء بنسبة ٩٥٪

تأدية مناسك الحج لـ ٤٨مستفيد من أسرالجمعية.

القسم

٢٧٢٤٣التدريب

٣

٦

٣٨

٦٢

٤١

٦٨

التأهيل

المجموع الكلي

عدد األطفال 
والطالبات

أوال : عدد المستفيدين من فئات ذوي االعاقة العقلية في المركز
 لعام ٢٠١٨م  - ٢٠١٩م كما يلي :

صور االطفال والطالباتالجنسية

غير سعوديسعودي
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١ ١

م

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

٧

١

٦

١٢

٢

١

١

٥

١

ثانيًا : الكادر الوظيفي بالمركز لعام ٢٠١٨م  - ٢٠١٩م 
 (٦ ٣٧ موظفة و  ١ موظف ) :

المركز الوظيفي

مديرة

إداريات

مشرفات

اخصائيات

معلمات

مساعدات معلمات

ممرضة

مساعدة مريض

عامالت نظافة

متوسطة حارس

ماجستير ادارة أعمال - 
بكالوريوس تاريخ 

بكالوريوس ادارة أعمال -  دبلوم 
ادارة موارد بشرية  - دبلوم تقنية 

البرمجة  .

بكالوريوس تربية خاصة .

بكالوريوس-  علم نفس - علم 
اجتماع -  عالج طبيعي  - تربية 

خاصة (+ دورات ٧٠ ساعة نطق و 
تخاطب 

بكالوريوس  تربية خاصة -. 
وتخصصات عامة.

دبلوم  خياطة - ثانوية عامة .

بكالوريوس تمريض  .

دورة تمريض .

تقرأ وتكتب .

المؤهلعدد الموظفات
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شاي العصر ٢٠١٩م

توصيفه والهدف منه : 
جلسات هادئة وأنيقة تلتقي فيها سيدات المجتمع وسط أجواء مريحة لتبادل األحاديث واحتساء الشاي 

والقهوة بوجود حلويات وموالح ُمتعددة األصناف والهدف منها ترابط السيدات وتبادل أخبار المجتمع 
الُمختلفة، كما يهدف النشاط لرفع المستوى االقتصادي لألسر المستفيدة من الجمعّية، وزيادة 

المردود المالي للجنة الفنّية من خالل بيع تذاكر الدخول.
تاريخ التنفيذ : ٥ فبراير ٢٠١٩م

الُمدة الزمنّية:
يوم واحد.
الفترة :

 ٦– ٩ مساًء.
الُمشرفة على النشاط :

رئيسة اللجنة الفنّية ( األستاذة فريدة عبدالعزيز الغيالن ).
الُمنفذ :

المشاركات في التنفيذ حسب الجدول الُمرفق. 
المستهدف:

شريحة كبيرة من سيدات المجتمع.
مكان التنفيذ :

فندق ميريديان الخبر.
 نتائج النشاط : 

تم بّيع ٣٠دفتر من أصل٣٥ دفتر .
تم تحصيل مردود مالي للنشاط بقيمة ١١٠,٠٠٠ ريال 

إيراد بّيع التذاكر٩٠,٠٠٠ ريال – ٢٠,٠٠٠ريال إيراد قسم مبيعات اللجنة في النشاط.
البرانش ٢٠١٩م

توصيفه والهدف منه :
جلسات هادئة وأنيقة على البحر تلتقي فيها سيدات المجتمع وسط أجواء مريحة لتبادل األحاديث 

واحتساء الشاي والقهوة بوجود حلويات وموالح ُمتعددة األصناف والهدف منها ترابط السيدات وتبادل 
أخبار المجتمع الُمختلفة، كما يهدف النشاط لرفع المستوى االقتصادي لألسر المستفيدة من الجمعّية، 

وزيادة المردود المالي للجنة الفنّية من خالل بيع تذاكر الدخول.
تاريخ التنفيذ :٢٦  مارس ٢٠١٩م

الُمدة الزمنّية :يوم واحد.
الفترة : ١١صباحًا-٣ مساًء

ثالثًا : البرامج واألنشطة التي قام بها المركز وأعدها خالل العام  ٢٠١٨م  - ٢٠١٩م : 
 االنشطة الداخلية والخارجية :

نوع النشاط

الرحالت الخارجية

التاريخاالنشطــة والبرامج

٢٠١٩/١/٢٩م

٤-٥-٦-٢٠١٩/٣/٧م

١-٢٠١٩/٤/٣٠م

٢٠١٩/٢/١٣م

٢٠١٩/٤/٢٥م

الصور 

مركز غصون للرعاية
النهارية

حديقة المهيدب

سالمة االطفال غايتنا
(يوم الدفاع المدني)

نقوش الرياضة
حفل ختام االنشطة

األيام المفتوحة والحفالت 
داخل المركز

زيارة المؤسسات 
األخرى للمركز

إستقبال الطالب والطالبات ( 
قسم التدريب والتعليم والتأهيل)

مجموعه اتيال لخدمات التسويق 
واالبحاث

البنك الفرنسي

مدارس تحفيظ القرآن االولى 
بالهدا ( قسم التدريب والتعليم)

زيارة طالبات جامعة االمام 
عبدالرحمن بن فيصل

مدارس العزيزية 
( قسم التأهيل)

مدارس منارات الشرقية
( قسم التأهيل)

٢٠١٩/٤/١٥م

٢٠١٩/٢/٢١م

٢٧-٢٠١٩/٢/٢٨م

٢٠١٩/٤/١٥م

٢٠١٩/٣/٥م

٢٠١٩/٣/١٢م
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اليوم العالمي لمتالزمة داون

اليوم العالمي للتوحد

يوم االم ( قسم التدريب )

اليوم العالمي للرياضة

قسم التدريب والتأهيل

٢٠١٨/٣/٢١م

٢٠١٩/٤/١٥م

٢٠١٩/٣/١٤م

٢٠١٩/٤/١٠م

٢٠١٩/٢/١٩م

٢٠١٩/١/٢٤م
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اليوم العالمي لألشخاص المهرجانات
ذوي االعاقة

٦-٧-٢٠١٨/١٢/٨م

اشتراكات صديق معاق : 
حيث تتولى مهامها لجنة صديق معاق , ووصل مجموع ايرادها  ٣٧٣٠٠  ريال  .

التبرعات والمساعدات التي تقدم للمركز :
مساعدات مالية : الطبق الخيري ( العضوات ) ١٨١٦ ريال  .

مساعدات عينية : هدايا لألطفال من المدارس الزائرة للمركز . 
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مركز الطفولة المبكرة
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تأسس مركز الطفولة المبكرة عام ١٣٩٧ هـ - ١٣٩٨هـ الموافق عام ١٩٧٦م وهو أول مؤسسة 
بالمنطقة الشرقية مؤهلة أكاديميًا بالبرامج التعليمية للتعلم والتدريب على التدريس في مرحلة الطفولة

المبكرة والمراحل االبتدائية الدنيا، حيث يتم تخريج معلمات متمرسات ذوات كفاءة عالية للعمل مع
ف الفوري نظرًا لكفاءتها والوعي المتزايد ألهمية  األطفال,هذا التخصص يوفر للخريجة فرص التوظُّ

توظيف معلمة األطفال المتخصصة.
قام بوضع البرنامج التعليمي أساتذة متخصصات في التربية والتعليم من جامعة فيصل

وأرامكو والجامعة األمريكية في بيروت، وكان تحت إشراف الدكتورة سارة التركي والتي ال تزال
حتى اليوم المستشارة التربوية للمركز وأعماله وإنجازاته.

الرؤيـــة :

قسم  تعليم وتدريب 

معلمات رياض األطفال

التدريب 

التدريب المسبق

لخريجات الثانوية العامة /  دبلوم “ تربية تخصص رياض أطفال ” 
لخريجات لخريجات الجامعة - “ شهادة في التدريس” 

األطفال من 

عمر ٠ - ٣

األطفال من 

عمر ٤ -٦
داخل 

المملكة

خارج

 المملكة

مواد

 منشورة

مواد تحت 

الطباعة

قسم روضة األطفال 

النموذجية

قسم االستشارات 

والخدمات التربوية

قسم الوسائل التعليمية 

والنشر

رفع مستوى التربية والتعليم في مرحلة رياض األطفال والصفوف االبتدائية الدنيا، وذلك عن 
طريق رفع المستوى التربوي والثقافي والمهني لمعلمات هذه المرحلة العمرية الهامة. على 

المعلمة تقع مسؤولية كبيرة في تأسيس وتنمية وتطوير شخصيات وعقول األطفال ليشبوا 
ولديهم القدرة والكفاءة والثقة على مواجهة التطورات والتحديات في العالم. 
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الرسالــــــــة :
بالنسبة لبناتنا خريجات الثانوية / خريجات الجامعة :

تخريج معلمات على مستوى عالي من المعرفة والكفاءة للتدريس في مرحلة رياض األطفال والصفوف 
االبتدائية الدنيا.

رفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني للمعلمات في المهنة في جميع أنحاء المملكة عن طريق تقديم 
دورات تدريبية وورش عمل بحيث يتم توعيتهن وتدريبهن حول آخر المستجدات في حقل تربية الطفل وذلك 

حسب طلب المدارس. 
توفير مجال التخصص بتعليم أطفال مرحلة الطفولة المبكرة وفتح باب التوظيف لخريجات الجامعة من 

جميع التخصصات والالتي ال يعملن من خالل برنامج " شهادة في التدريس ".
رفع مستوى المعلمات الخريجات وذلك بتعليمهن مهارات الفعالية واإلدارة واإلشراف وإعداد المتميزات 

ليصبحن مشرفات تربويات لمرحلة الطفولة المبكرة.
توعية وتثقيف فتياتنا أمهات المستقبل واألمهات الحديثات حول تربية األطفال من خالل مقررات البرنامج 

حول خصائص الطفل وكيفية التعامل معه وتوجيهه على أسس علمية.
بالنسبة للطفل:

توفير روضة أطفال نموذجية قائمة على أسس علمية وتربوية حديثة، تَُماَرس فيها أحدث النظريات 
واستراتيجيات التربية والتعليم، كونها المختبر الذي تتدرب فيه الطالبات تحت إشراف مباشر، وبحيث تساعد 

الطفل على التطور كوحدة كاملة متكاملة في جوانبها األخالقية / الدينية / الحسية الحركية / النفسية 
واالجتماعية / العقلية واللغوية.

رفع مستوى الروضات في المنطقة وفي المملكة من خالل الخدمات التربوية التي يقدمها مركز الطفولة 
المبكرة في هذا المجال.

مساعدة األطفال ذوي المشاكل السلوكية للتغلب عليها بطرق وإجراءات علمية.
استفادة األطفال من األبحاث والدراسات الحديثة والنظريات المتطورة، كونها تطبق في الروضة مع 

األطفال وحسب ما يناسبهم ويناسب طبيعة أطفالنا وثقافتنا.
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بالنسبة للمدارس األخرى في المملكة وخارج المملكة :
تقديم خدمات استشارية تربوية فيما يخص الطفولة المبكرة لمساعدة الرياض األخرى على التطور.

تقديم دورات ومحاضرات وورش عمل لمعلمات رياض األطفال في المدارس األخرى في المملكة وخارجها.
المساعدة في إنشاء رياض أطفال على مستوى عال ابتداًء من المبنى (استشارات) وتجهيز الروضة 

بالمفروشات واألدوات والمواد الالزمة انطالقًا إلى اختيار المعلمات وتدريبهن واختيار األطفال وتحديد 
مستواهم. ومن ثم المتابعة للعمل في الروضة خالل السنة للمحافظة على المستوى التربوي المطلوب 

مع تقديم برنامج تعليمي تدريبي متواصل وبعيد المدى للمعلمات.
بالنسبة للمهنة : 

وضع مناهج وبرامج متطورة لكل مراحل الروضة انطالقًا من النظريات الحديثة للتربية والتعليم ونشرها 
ليستفيد منها أكبر عدد من األطفال والمعلمات واألهل.

تصنيع وسائل تعليمية هادفة وعلى مستوى رفيع من الجمال والوضوح والدقة في التصنيع.
تأليف قصص أطفال ممتعة وهادفة ورسمها وإخراجها وإعدادها للطباعة والنشر.

التواصل مع المتخصصات في حقل التربية والتعليم، خاصة في مجال الطفولة المبكرة محليًا ودوليًا لتبادل 
الخبرات.

االشتراك بمؤتمرات تربوية محلية / عربية وعالمية لالطالع على آخر المستجدات في حقل التربية، وتطبيق 
ما يناسب من نظريات واستراتيجيات. إضافًة إلى االشتراك بتقديم أوراق عمل في مؤتمرات عدة لتنوير 

اآلخرين بما يستجد بمركز الطفولة المبكرة.
بالنسبة لألهل : 

توفير حضانة و روضة نموذجية ألطفالهم.
تقديم برامج تثقيفية لألمهات فيما يتعلق بتربية األطفال، وكيفية حل مشكالتهم بطرق علمية.

إشراك األمهات في خبرات وأنشطة الروضة وذلك لتثقيفهن أيضًا بطرق غير مباشرة، مما ينعكس إيجابيًا 
على األطفال.



۸۷

شهادة   : 
يقدم مركز الطفولة المبكرة برنامجين :

" دبلوم تربية تخصص رياض أطفال " لخريجات الثانوية العامة، مدته ٣ سنوات : سنتين دراسة نظرية 
وسنة من التطبيق العملي على التدريس في صفوف الروضة النموذجية التابعة للمركز.

" شهادة في التدريس " طفولة مبكرة لخريجات الجامعة : من جميع التخصصات، ومدته سنة دراسية 
مكثفة بين دراسة نظرية وتطبيق عملي مع األطفال.

دبلوم في رعاية و تعليم األطفال من الوالدة – ٤ سنوات (برنامج جديد).
مركــــــز الطفولــــــة المبكرة

نبذة مختصرة
ُيعد مركز الطفولة المبكرة – والذي تأسس عام ١٣٩٧ هـ - ١٣٩٨هـ الموافق عام ١٩٧٦م أول منارة بالمنطقة 

الشرقية مؤهلة أكاديميًا بالبرامج التعليمية للتدريب على التدريس في مرحلة الطفولة المبكرة والمراحل 
االبتدائية الدنيا، حيث يتم تخريج معلمات متمرسات ذوات كفاءة عالية للعمل مع األطفال. هذا التخصص 

ف الفوري نظرًا لكفاءتها والوعي المتزايد ألهمية توظيف معلمة األطفال  يوفر للخريجة فرص التوظُّ
المتخصصة.

يشتمل مركز الطفولة المبكرة على ٤ أقسام:
 ١- قسم تعليم وتدريب معلمات رياض األطفال: 

م هذا القسم برنامجين للتدريب: يقدِّ
١- برنامج دبلوم تربية تخصص رياض أطفال لخريجات الثانوية العامة، مدة الدراسة ثالث سنوات بعد 

الثانوية العامة (سنتين دراسية أكاديمية وسنة تدريب عملي) في صفوف الروضة النموذجية، تنال بعدها 
الطالبة شهادة دبلوم تربية " تخصص طفولة مبكرة ".

٢- برنامج شهادة في التدريس Teaching Certificate لمرحلة الطفولة المبكرة لخريجات الجامعة حامالت 
البكالوريوس من مختلف التخصصات، والالتي لم تتح لهن فرص العمل. مدة الدراسة سنة دراسية كاملة 

تتراوح بين النظري والعملي المكثف مع األطفال.
٣- برنامج اإلشراف التربوي لخريجات مركز الطفولة المبكرة حيث تتدرب الخريجات على مهارات اإلشراف 

عمليًا ليصبحن بعد وقت أقله سنتين مشرفات تربويات.وقد تخرج خالل 
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تعمُل خريجات هذا القسم ببرنامجيه في الوظائف التالية في عدة مدارس في 
المنطقة الشرقية :

وقد تخرج من هذا القسم حتى اآلن ٢٥٦ خريجة يعملن في مدارس المنطقة الشرقية منذ عام ١٤٠٣هـ .

أعداد خريجات برنامج "شهادة في التدريس" منذ تأسيسه إلى العام الحالي :

وقد تخرج من هذا القسم حتى اآلن ١٤٥ يعملن في مدارس المنطقة الشرقية منذ عام ١٤٢٢هـ .

أنشأت الروضة عام ١٣٩٤ / ١٣٩٥هـ تلبية لحاجات المنطقة، لروضة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.

تتألف الروضة من اثنا عشر صفًا لعمر من ٢ – ٦ سنوات، باإلضافة لحضانة ألطفال األمهات 
العامالت والمتدربات.

تضم صفوف الروضة حاليًا ٢١٠طفل موزعين على صفوف الروضة.

قسم روضة األطفال النموذجية :  

مشرفات لغة إنجليزيةمشرفات تربية خاصةمشرفات أول

إداريات

مساعدات إداريات

مالكات مدارس.

معلمات

مديرات مدارس

ات وسائل تعليمية دَّ
ِ

ُمع

مشرفات

معلمات أول

معلمات تربية خاصة
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بحيث يناقش الطفل مفاهيم متعددة و يمارس مهارات متنوعة تنمي عنده الوطنية و حسن التعامل 
مع اآلخرين، كما و يتعلم أن له دور و مسؤولية في خدمة بلده و تطويره.

األنشطة الالمنهجية بالروضة:
 نختم بها المشاريع التعليمية فيستعرض الطفل أعماله و يخبر الزائرات ما تعلمه. هناك العديد من 

األنشطة الالمنهجيه و التي تعزز مفاهيم الوحدات التعليمية. ونخطط لها و نقدمها كختام للوحدة 
التعليمية مثل: مهرجان الغذاء كان غلق لوحدة الغذاء الصحي حيث قدمنا فيه العديد من األنشطة و 

قام األطفال مع أمهاتهم في هذا اليوم بعمل  العديد من األنشطة الفنية و أنشطة الطهي من خاللها 
حيث تأكدت المفاهيم وشجعت الطفل على تناول الغذاء الصحي ألهميتها لبناء جسمه و نموه ، هذا 
باإلضافة لمهرجانات عديدة بالروضة لجميع المراحل مثل : مهرجان اآليسكريم  و كان نشاطًا ختاميًا 

لمشروع اآليسكريم المليء بالتجارب العلمية. قام الطفل بعمل عدة أنشطة بمشاركة أمه و أخبر 
الزائرات بما تعلمه و عرض أعماله. وفي مهرجان خيوطي و مالبسي حيث تعلم الطفل مصادر الخيوط 

المتنوعة و كيف تحولت إلى قماش و من ثم إلى مالبس فشارك في العديد من التجارب و الرحالت و عمل 
مقابالت. و في النشاط الختامي قام مع أمه بعملية البيع و الشراء من المحالت التي تأسست في صفه 

و محتواها يخص المالبس و أكسسوارتها باإلضافة إلى أعمال فنية متنوعة

 تعتبر صفوف الروضة مختبرًا لتدريب طالبات قسم التدريب في المركز ولمعلمات رياض
 األطفال في المنطقة، تطبق فيها أحدث النظريات التربوية، وأحدث استراتيجيات تعليم وتربية  

األطفال، بحيث أن خريجي الروضة هم من المتفوقين في المدارس االبتدائية.

 تعتبر صفوف الروضة مختبرًا لتدريب طالبات قسم التدريب في المركز ولمعلمات رياض
 األطفال في المنطقة، تطبق فيها أحدث النظريات التربوية، وأحدث استراتيجيات تعليم وتربية  

األطفال، بحيث أن خريجي الروضة هم من المتفوقين في المدارس االبتدائية.

و مؤخرًا دخلت رؤية ٢٠٣٠ في منهج األطفال. كوحدة تعليمية لمدة شهر. تنطلق الوحدة من قصة "رؤية 
طفل اسمه محمد" ثم تناقش المواضيع األساسية للرؤية المناسبة لألطفال و هي : 

البيئة الصحية وأهمية التشجير و إعادة التدوير.

التعليم و الثقافة/ المدارس و الجامعاتاإلعمار و اإلسكان و المستشفيات و الطبابة.

الحرمين و التوسعة لخدمة المسلمين.
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الرحالت التعليميــة: 
من ضمن النشاطات الداعمة لمفاهيم األطفال يخطط كل فريق لمرحلة عمرية رحالت مساندة و 

مرتبطة بالوحدات التعليمية بما يتناسب معهم. حيث أن تعلم األطفال في مكان الموضوع ينمي عنده 
جميع حواسه و يؤدي به إلى تَعلُّم فّعال و غالبًا ما تكون الرحالت تسبق الموضوع الذي يناقش ومن 
خاللها يقوم الطفل بعدة نشاطات حيث يبدأها بطرح أسئلة عّما يرغب في تعلمه عن ذلك المكان، 

تكتبها المعلمة ليتمكن من طرحها خالل الرحلة و الحصول على اإلجابة و خالل الرحلة يتناقش األطفال 
مع معلماتهم المفاهيم المتعددة للموضوع و عند العودة من الرحلة يشترك األطفال في طرح 

التساؤالت و اإلجابة عنها حتى يحققوا الهدف من الرحلة و أخيرًا يقومون بنشاط تطبيقي أو القيام 
بنشاط غني جماعي يعبر به عن فهمه للموضوع. مثل رسم ما رآه الطفل و تعلمه و استفادة من الرحلة 

 .
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 قسم الخدمات التربوية: :
مركز الطفولة المبكرة ُيَعد أول منارة بالمملكة والخليج مؤهل أكاديميًا بالبرامج التعليمية للتدريب على 

التدريس في مرحلة رياض األطفال والمراحل االبتدائية الدنيا. فيقدم لمدارس المملكة بشكل خاص، 
وللبالد العربية بشكل عام خدمات تربوية متنوعة، مثل: تدريب مدرسات رياض األطفال في المدارس 

الحكومية والخاصة / توفير مناهج تدريب معلمات ومشرفات رياض األطفال والصفوف االبتدائية الدنيا / 
توفير مناهج وبرامج متطورة / فتح صفوف نموذجية في مدارس أخرى تحت إشراف مباشر من مركز 

الطفولة المبكرة / تقديم دورات مكثفة، وتقديم االستشارات المتعددة األهداف للمدارس والمؤسسات 
التربوية األخرى / المساعدة في تأسيس مدارس وروضات جديدة.

قسم الوسائل التعليمية والنشر١٤١٧ ه – ١٩٩٧م: :

حقيبة "هيا نقرأ" التعليمية:
كانت الطبعة األولى عام ١٤١٧هـ وبعدها الطبعة الثانية عام ١٤٢٩هـ. حقيبة هيا نقرأ حقيبة تعليمية 
تفاعلية لتعليم القراءة لألطفال والتي هي عبارة عن برنامج ينمي المهارات القرائية عند الطفل. 

حيث أنه جسر يعبر بواسطته الطفل إلى عالم القراءة والكتابة في رياض األطفال والمرحلة 
االبتدائية الدنيا. أثبتت هذه الحقيبة نجاحها في مدارس حكومية وأهلية، و في مراكز التعليم 

المختص لذوي الصعوبات المختلفة، وقد رعتها وتبنتها وطبقتها مؤسسات وهيئات تعليمية داخل 
المملكة وخارجها. هذا فيما عدا األفراد الذين استفادوا منها على صعيد شخصي. كما و ذاع صيتها 

إلى أوربا و أمريكا و أصحبت تطبق في عدة مدارس تُعلم اللغة العربية في عدة واليات في أمريكا.

بالنسبة لكتيبات األطفال التابعة لحقيبة هيا نقرأ فقد تم طباعة العديد من الطبعات منذ عام ١٤١٧هـ 
و نحن بصدد طباعة الطبعة العاشرة.

١-بسبب العديد من اإلنجازات التي تصدر عن المركز وبسبب تخصص طالبات المركز في تصنيع 
الوسائل التعليمية الهادفة تقرر فتح قسم النشر لتوفير االستفادة ألكبر عدد ممكن من األطفال.

٢-وقد أطلق على هذا القسم إصدارات "أطفالنا"، وهي موجهة ألطفال مرحلة الطفولة المبكرة, 
وهذه اإلصدارات تنمي المواهب وتحث التفكير اإلبداعي.



۹۲

حقيبة "هيا نقرأ" التعليمية:كانت الطبعة األولى عام ١٤١٧هـ وبعدها الطبعة الثانية عام ١٤٢٩هـ. حقيبة 
هيا نقرأ حقيبة تعليمية تفاعلية لتعليم القراءة لألطفال والتي هي عبارة عن برنامج ينمي المهارات 

القرائية عند الطفل. حيث أنه جسر يعبر بواسطته الطفل إلى عالم القراءة والكتابة في رياض 
األطفال والمرحلة االبتدائية الدنيا. أثبتت هذه الحقيبة نجاحها في مدارس حكومية وأهلية، و في 

مراكز التعليم المختص لذوي الصعوبات المختلفة، وقد رعتها وتبنتها وطبقتها مؤسسات وهيئات 
تعليمية داخل المملكة وخارجها. هذا فيما عدا األفراد الذين استفادوا منها على صعيد شخصي. 
كما و ذاع صيتها إلى أوربا و أمريكا و أصحبت تطبق في عدة مدارس تُعلم اللغة العربية في عدة 

واليات في أمريكا.

بالنسبة لكتيبات األطفال التابعة لحقيبة هيا نقرأ فقد تم طباعة العديد من الطبعات منذ عام ١٤١٧هـ 
و نحن بصدد طباعة الطبعة العاشرة.

٢)كتب "الفن والصغار" تم طباعته في عام ١٤٢٨هـ ،وهو إصدار مؤلف من ٣ كتب في علبة بعنوان:  

األقالم والرسم.
التلوين المائي والطباعة.

الكوالج والتشكيل.

الكتب الثالثة هي مرجع لمعلمات مرحلة الطفولة المبكرة (الروضات والصفوف االبتدائية الدنيا) يوفر 
لهن العديد من األنشطة الفنية الممتعة التي تنمي مهارات الطفل في جميع مجاالت نموه. 

األنشطة الفنية موضح هدفها / أدواتها / األسئلة التي يحبذ طرحها على األطفال حول النشاط والتي 
تساعده على تنمية مفاهيمه. اإلصدار موجه أيضًا لألم المهتمة بتطور أطفالها، فالكتاب يساعدها 

على ملء وقت أطفالها بإيجابية. الكتب ممتعة وخطوات كل األنشطة موضحة بالصور الملونة. 



۹۳

قصة صرخة حديقة
في عام ١٤٢٥هـ و بناء على طلب من أمانة بلدية الدمام، تم تأليف و طباعة قصة " صرخة حديقة" 

تهدف لتوعية األطفال ألهمية المحافظة على نظافة و صحة الحدائق العامة. 

إصدارات معدة للطباعة:  

حقيبة هيا نكتب.
قصص أطفال هادفة.

خرائط معرفة.



۹٤

مركز  عطاء الخير 



۹٥

األهداف: 
تأهيل وتدريب المرأة السعودية وإكسابها حرفه ذات عائد مادي توفر لها حياة كريمة وتحولها من 

أسرة متلقية للمساعدة إلى 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 على الذات.

التأثير اإليجابي على المستوى المادي والتعليمي والثقافي واالجتماعي ألفراد األسر.
المساهمة في تقليص أعداد العمالة الوافدة من خارج البالد وذلك بتشجيع المواطنات على العمل 

تزامنًا مع فكرة توطين الوظائف.
خدمات المركز:

تحقيقًا لرسالة وأهداف المركز فإن مركز عطاء الخير يسعى لتقديم العديد من الخدمات والبرامج التي 
تهدف إلى دعم وتأهيل وتنمية المرأة في شتى المجاالت الحرفية والتوعوية والثقافية والتعليمية 

لتمكين دور األسر المنتجة في المجتمع ومن هذه البرامج:
  برنامج األسر المنتجة

  برنامج الضيافة
  برنامج الرعاية الصحية المنزلية الخاصة

  برنامج التأهيل والتدريب
  برنامج التوظيف

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).



۹٦

برنامج التدريب والتأهيل 

توصيف البرنامج :

يهدف البرنامج الى 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 الى أفضل السبل الممكنة لالستفادة من هذا التدريب .
ضم المستفيدة الى برنامج األسر المنتجة وتقديم الدعم المناسب لها .

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

المحدود على أال يقل عمرها عن ١٨ سنة ، وتكون لديها الرغبة الجادة في اكتساب حرفة والعمل بها .



۹۷

شهادة   : 
يقدم مركز الطفولة المبكرة برنامجين :

" دبلوم تربية تخصص رياض أطفال " لخريجات الثانوية العامة، مدته ٣ سنوات : سنتين دراسة نظرية 
وسنة من التطبيق العملي على التدريس في صفوف الروضة النموذجية التابعة للمركز.

" شهادة في التدريس " طفولة مبكرة لخريجات الجامعة : من جميع التخصصات، ومدته سنة دراسية 
مكثفة بين دراسة نظرية وتطبيق عملي مع األطفال.

دبلوم في رعاية و تعليم األطفال من الوالدة – ٤ سنوات (برنامج جديد).
مركــــــز الطفولــــــة المبكرة

نبذة مختصرة
ُيعد مركز الطفولة المبكرة – والذي تأسس عام ١٣٩٧ هـ - ١٣٩٨هـ الموافق عام ١٩٧٦م أول منارة بالمنطقة 

الشرقية مؤهلة أكاديميًا بالبرامج التعليمية للتدريب على التدريس في مرحلة الطفولة المبكرة والمراحل 
االبتدائية الدنيا، حيث يتم تخريج معلمات متمرسات ذوات كفاءة عالية للعمل مع األطفال. هذا التخصص 

ف الفوري نظرًا لكفاءتها والوعي المتزايد ألهمية توظيف معلمة األطفال  يوفر للخريجة فرص التوظُّ
المتخصصة.

يشتمل مركز الطفولة المبكرة على ٤ أقسام:
 ١- قسم تعليم وتدريب معلمات رياض األطفال: 

م هذا القسم برنامجين للتدريب: يقدِّ
١- برنامج دبلوم تربية تخصص رياض أطفال لخريجات الثانوية العامة، مدة الدراسة ثالث سنوات بعد 

الثانوية العامة (سنتين دراسية أكاديمية وسنة تدريب عملي) في صفوف الروضة النموذجية، تنال بعدها 
الطالبة شهادة دبلوم تربية " تخصص طفولة مبكرة ".

٢- برنامج شهادة في التدريس Teaching Certificate لمرحلة الطفولة المبكرة لخريجات الجامعة حامالت 
البكالوريوس من مختلف التخصصات، والالتي لم تتح لهن فرص العمل. مدة الدراسة سنة دراسية كاملة 

تتراوح بين النظري والعملي المكثف مع األطفال.
٣- برنامج اإلشراف التربوي لخريجات مركز الطفولة المبكرة حيث تتدرب الخريجات على مهارات اإلشراف 

عمليًا ليصبحن بعد وقت أقله سنتين مشرفات تربويات.وقد تخرج خالل 

دورة صناعة السبح واإلكسسوارات 
المستهدفين : المرأة ذات الدخل المحدود 

ومستفيدات الضمان اإلجتماعي 
عدد المستفيدات :

 ١٥ متدربية 
مدة الورشة : ١٠ أيام 

ابتداء من ٢٠١٩/٦/٣٠م الى ٢٠١٩/٧/١١م 
عدد الساعات : ٣٠ ساعة تدريبية 
الجهة المنفذة : مركز عطاء الخير 

المدربة : نجالء العبد القادر 

دورة الديكوباج المطور 
المستهدفين  : المرأة ذات الدل المحدود 

ومستفيدات الضمان اإلجتماعي 
عددالمستفيدات :  ١٥ متدربة 

مدة الورشة التدريبية :  ٢٣ يوم 
ابتداء من ٢٠١٩/١١/٣ الى ٢٠١٩/١٢/٢  

عدد الساعات التدريبية :  ١١٥ ساعة تدريبية 
الجهة المنفذة  :  
مركز عطاء الخير 

المدربة :  هيفاء الجوبر  
 

دورة الديكوباج المطور 
المستهدفين  : المرأة ذات الدل المحدود 

ومستفيدات الضمان اإلجتماعي 
عددالمستفيدات :  ١٥ متدربة 

مدة الورشة التدريبية :  ٢٣ يوم 
ابتداء من ٢٠١٩/٨/٢٥ الى ٢٠١٩/٩/٢٤م 

عدد الساعات التدريبية :  ١١٥ ساعة تدريبية 
الجهة المنفذة  :  مركز عطاء الخير 

المدربة :  إيمان الجعفر 

إحصائية بالدورات المنفذة ضمن برنامج ( أهالينا ) لعام ٢٠١٩ م



۹۸

٤٥ مستفيدة تم تدريبها 



برنامج التوظيف  : 

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 على أال يقل عمر المتقدمة عن ١٨ 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 ) 

۹۸۹۹

١٥٧ باحثة عن عمل 



۱۰۰

برنامج األسر المنتجة  :
توصيف البرنامج:

يهدف البرنامج الى تأهيل المرأة السعودية محدودة الدخل من خالل إلحاقها في ورش العمل 
الحرفية لتطوير مهاراتها وتمكنها من البدء بمشاريع صغيرة من المنزل، حيث يعمل المركز على 

دعم إنتاجيتها ومساعدتها في تسويق منتجاتها بما يحقق لها االستقرار المالي.
يتم احتضان ودعم األسر المنتجة من خالل عدة مراحل:

تسجليهم في ورش العمل بالمركز وتكليفهم باإلنتاج وتسويق منتجاتهم. 
تكليفهم باإلنتاج من المنزل وتسويق منتجاتهم.

منح األسر المنتجة التي ترغب بإنشاء مشاريع صغيرة قرض تبلغ قيمته خمسة االف ريال.
توفير أماكن مجانية لهم في المعارض والمهرجانات لتسويق منتجاتهم. 

اهداف البرنامج: 
١. تأهيل وتدريب المرأة السعودية وإكسابها حرفه ذات عائد مادي توفر لها حياة كريمة وتحولها 

من أسرة متلقية للمساعدة إلى أسرة منتجة.
٢. توفير فرص عمل ذاتية للمرأة السعودية الجادة بالعمل. 

٣. تمكين المرأة ودعمها لتدرك أهمية دورها في األسرة وبناء المجتمع.
٤. تنمية ثقافة العمل واإلنتاج ومبدأ االعتماد على الذات.

٥. التأثير اإليجابي على المستوى المادي والتعليمي والثقافي واالجتماعي ألفراد األسر.
٦. المساهمة في تقليص أعداد العمالة الوافدة من خارج البالد وذلك بتشجيع المواطنات على 

العمل تزامنًا مع فكرة توطين الوظائف



۱۰۱

الفئة المستهدفة:  

المرأة السعودية ذات الموهبة الحرفية.
نماذج من قصص النجاح لمستفيدات البرامج التي يقدمها مركز عطاء الخير : 

يمتلك كل فرد بالمجتمع قدرات خاصة قادرة على 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 على 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  نجاح هند باطرفي (ديكوباج):

الحمد هللا استفدت كثيرا من مشاركتي في المعارض وأصبحت لدي الهمة والعزيمة لالستمرار 
وان شاء هللا سوف أصبح أكثر إنتاجية للمشاركات القادمة.

قصة نجاح عفاف أبو العال (سبح واكسوا رات) :
تم دعم مركز عطاء الخير لي بقرض لبدء مشروعي والتي كنت بحاجة إلى زيادة الدخل وتنقصني 
المادة ولله الحمد بعد دعم المركز اشتركت في العديد من المعارض وتحسن وضعي المادي 

واستطعت توفير العديد من األمور تنقصني أنا وعائلتي. 
قصة نجاح نوره العباد  ( النقدة ): 

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 للمشاركة 

في المعارض
قصة نجاح ايمان القريشي(خياطه وتطريز ): 

الحمد هللا ربي العالمين أن دعم مركز عطاء الخير منحني دافع ممتاز إلنتاج في مهنة الخياطة 
والتطريز واالشتراك في المعارض استفدت كثيرا وجه شكري لعطاء الخير على دعمهم 

المتواصل. 



۱۰۲

قصة  نجاح منى هزازي (أعمال فنية):
في سنة ٢٠١٨م تم دعمي من المركز عطاء الخير بدورة رسم بالرصاص والفحم ودوره الرسم 

التجريدي ولله الحمد تطورت في مجالي الفني
قصة نجاح وحيده الجمعة( النقدة):

قبل دعم مركز عطاء الخير لم أستطع توفير العديد من المتطلبات بدعم مركز عطاء الخير تعلمت 
وتدربت في دورة التطريز واكتسبت مهنة النقدة وبدأت بالعمل وتحسن وضعي المادي بفضل هللا 

وثم فضل مركز عطاء الخير 
األنشطة والفاعليات لقسم البحث االجتماعي عام ٢٠١٩م

مشاركة المركز في حفل االبتسامات الخيري الثالث عشر: 
تمت دعوة أسر المركز من قبل منظمة الحفل الخيري العضوة الفاعلة دالل الملوح لحضور برنامج 

االبتسامات الخيري المقام في استراحة الزامل ليوم واحد من الساعة ٢ ظهرا وحتى ٧ مساء وتم 
ترتيب حضور عدد (٦٠طفل) من أطفال األسر التابعة للمركز مع ذويهم حيث قامت االخصائية 

االجتماعية وموظفات المركز بتنظيم حضور االسر ومشاركتهم مما أدخل الفرحة والسرور في 
نفوسهم. 

مشاركة المركز في برنامج الواجهة البحرية:  
تمت دعوة اسر المركز للمشاركة بالفعاليات المقام في الواجهة البحرية بتاريخ ١٨- ٩-١٤٤٠هجري 

وكان عدد االسر المشاركة (٨) أسر.
مشاركة المركز في برنامج صنعتي : 

تمت المشاركة في معارض الظهران الدولية من تاريخ ٧ سبتمبر الى ٢١ستمبر وكان عدد األسر 
المشاركة (٤)أسر.

في توزيع مؤونة رمضان:
تعد الشراكة بين مركز عطاء الخير ومؤسسة سناس من الشراكات المميزة والتي بدأت منذ عام 
٢٠١٤م حيث تقدم المؤسسة ألسر الجمعية صناديق مجهزه بمؤونة متكاملة للشهر الفضيل ويتم 

ايصالها من قبل ال  DHLإلى منازل األسر مباشرة.
مشاركة المركز في بوليفارد (سوق الحب):  

مشاركة أسر المركز لفعاليات البوليفار والمقام بسوق الدمام والمتعارف عليه باسم سوق (الحب 
) بتاريخ ١٧ ديسمبر ولمدة عشر أيام
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مشاركة المركز في المعارض التابعة للجمعية عام ٢٠١٩م

اسم المعرض

معرض 
جالبيات

معرض سوق 
رمضان الخيري

معرض قطاف 
الخير ١٠

االثنين
 الثالثاء
األربعاء

األحد
االثنين

االثنين
الثالثاء
االربعاء

يومين

٣ أيام
من ٤
 الى ١٠

 مساًء

من ٤
الى ١٠

مساًء

٢٩- ٣٠
شهر ابريل

٢٠١٩م

٢-٣-٤
شهر 

ديسمبر
٢٠١٩م

مقر 
الجمعية 
الرئيسية
قاعة عبير

٣ أيام
من ٤
الى ١٠

مساًء

٢٣-٢٤-٢٥
شهر ابريل

 ٢٠١٩م

فندق 
القصيبي

قاعة
 سماح

فندق 
القصيبي

قاعة 
سماح

المكانالتاريخالوقتعدد األياماليوم م

١

٢

٣
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نماذج من إنتاج األيدي الحرفية التابعة للمركز
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برنامج األسر المنتجة  :
توصيف البرنامج:

يهدف البرنامج الى تأهيل المرأة السعودية محدودة الدخل من خالل إلحاقها في ورش العمل 
الحرفية لتطوير مهاراتها وتمكنها من البدء بمشاريع صغيرة من المنزل، حيث يعمل المركز على 

دعم إنتاجيتها ومساعدتها في تسويق منتجاتها بما يحقق لها االستقرار المالي.
يتم احتضان ودعم األسر المنتجة من خالل عدة مراحل:

تسجليهم في ورش العمل بالمركز وتكليفهم باإلنتاج وتسويق منتجاتهم. 
تكليفهم باإلنتاج من المنزل وتسويق منتجاتهم.

منح األسر المنتجة التي ترغب بإنشاء مشاريع صغيرة قرض تبلغ قيمته خمسة االف ريال.
توفير أماكن مجانية لهم في المعارض والمهرجانات لتسويق منتجاتهم. 

اهداف البرنامج: 
١. تأهيل وتدريب المرأة السعودية وإكسابها حرفه ذات عائد مادي توفر لها حياة كريمة وتحولها 

من أسرة متلقية للمساعدة إلى أسرة منتجة.
٢. توفير فرص عمل ذاتية للمرأة السعودية الجادة بالعمل. 

٣. تمكين المرأة ودعمها لتدرك أهمية دورها في األسرة وبناء المجتمع.
٤. تنمية ثقافة العمل واإلنتاج ومبدأ االعتماد على الذات.

٥. التأثير اإليجابي على المستوى المادي والتعليمي والثقافي واالجتماعي ألفراد األسر.
٦. المساهمة في تقليص أعداد العمالة الوافدة من خارج البالد وذلك بتشجيع المواطنات على 

العمل تزامنًا مع فكرة توطين الوظائف

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 على 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 على تنفيذ البرنامج إداريًا وتدريبيًا ووظيفيًا بالتعاون 
مع كلية التمريض وخدمة المجتمع بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.

أهداف بالبرنامج:
١.يهدف إلى توفير الرعاية المنزلية الخاصة لفئات في المجتمع من هم بحاجة للرعاية:

كبار السن من السيدات داخل منازلهن.
٢. مساعدة الفتاة حديثة الوالدة على العناية بالطفل حسب األسس السليمة.

٣. فتح آفاق عمل غير نمطية (تقليدية) للفتيات للعمل حسب حاجة المجتمع واالرتقاء بالرعاية 
المقدمة.

٤. رفع المستوى الصحي والثقافي والبيئي والمادي ألسر الفتيات العامالت.
٥. تزويد الفتاة السعودية بالثقة بالنفس والقدرة على العمل الميداني بكفاءة

البرنامج التدريبي:
 تدرس الطالبة مدة سنة دراسية كاملة لتحصل على دورتين متخصصتين وهي:

١) دورة رعاية المسنين ومدتها ٤ أشهر. 
٢) دورة رعاية أمومة وطفولة ومدتها ٤ أشهر.

٣) يخصص يوم في األسبوع تدريب نظري وعملي في معامل كلية التمريض (جامعة االمام عبد 
الرحمن بن فيصل) و٤ أيام تدريب عملي في مؤسسات اجتماعية بعدها تحصل المتدربة على 

شهادة اجتياز دورة معتمدة من جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل ومن ضمن المؤسسات 
االجتماعية للتدريب: (دار رعاية المسنين- مستشفيات المانع العامة 
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الفئة المستهدفة بالبرنامج:
الفئة العمرية من ٢٠ سنة فما فوق.

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

التوظيف:
١) مستشفى فخري.   ٢) مستشفيات المانع العامة.   ٣) مستشفى جاما.  ٤) المنازل.

الدفعة

٢٠٠٩٣٠٥٢٥١٨-٢٠١٠مالدفعة االولى

٢٦

٢٧

١٥

٢٦

٢٦

٢٤

٢٤

٢٢ ٢٥

٢٩

٢٩

٢٩

٢٩

٥

١

١

١

١

٠

٠

٠

٠

٣٠

٣٠

٣٠

٣٠

٣٠

٣٠

 قيد الدراسة 
لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠م

٣٠

٣٠

٣٠

٣٠

٣٠

٤٠

٢٠١٠-٢٠١١م

٢٠١١-٢٠١٢م

٢٠١٢-٢٠١٣م

٢٠١٣-٢٠١٤م

٢٠١٤-٢٠١٥م

٢٠١٥-٢٠١٦م

٢٠١٦-٢٠١٧م

٢٠١٧-٢٠١٨م

٢٠١٨-٢٠١٩م

الدفعة الثانية

الدفعة الثالثة

الدفعة الرابعة

الدفعة الخامسة

الدفعة السادسة

الدفعة السابعة

الدفعة الثامنة

الدفعة التاسعة

الدفعة العاشرة

إلىمن

عدد الفترة التدريبية

الملتحقات

عدد 

المنسحبات

عدد 
الخريجات

عدد 
الموظفات
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احصائيات بعدد الموظفات في برنامج الرعاية الصحية المنزلية الخاصة:
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حصر الخدمات التي تم تقديمها لمستفيدات مركز عطاء الخير من أموال الزكاة 

عدد طالبات الدفعة العاشرة
٢٠١٩/ ٢٠٢٠ م
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التواصل اإللكتروني 
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الموقع اإللكتروني للجمعية       
  

www.fatatalkaleej.org

نم تدشين موقع الجمعية بعام ٢٠٠٢م، ثم تحديثه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٥ على شبكة االنترنت. 

األهداف

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

تكوين عالقات تساهم في التنمية المجتمعية.
االستفادة من الخبرات محليًا وعالميًا.

تقديم الخدمات للمستخدمين والمستفيدين بيسر وسهولة. 

البريد اإللكتروني للجمعية         

 info@fatatalkhaleej.org

األهداف

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

إنجاز األعمال في وقت قياسي. 
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الحسابات المصرفية 
بنك الرياض (صدقات وزكاة): 

 مصرف اإلنماء ( مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية ) :
SA١٩٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٧٤١٠١٤٠٠٠

البنك األهلي ( مركز عطاء الخير ) :
SA٦٧١٠٠٠٠٠٠٥١٨٥٥٠٢٠٠٠١٠٦

بنك الجزيره (كافل اليتيم ) :
SA٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٧٦٣٣٥٠٠٧٠٠١

مركز عطاء الخير

مركز التعليم الخاص

atta_alkherattaalkhe
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الخاتمة
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الخاتمة 
 الحمد لله حمد الشاكرين على أن وفقنا وسددنا وجعلنا مفاتيح خير في 

الوطن بمسؤولية   

 المرأة وأسرتها بأهداف تنموية طموحة. عملنا على تحويلها ال واقع 

ملموس من خالل البرامج واألنشطة المنفذة من قبل إدارة الجمعية 

ومنسوباتها بالتعاون مع اللجان والمراكز التابعة لها 

واألعضاء المساهمين . ودعم المحسنين والشركات المجتمعية 

الفاعلة . مستندين على التحسين المستمر لتحقيق الجودة في مجاالت 

التنمية المجتمعية في مملكتنا الحبيبة بما يتوافق مع تحديات العصر 

ومتطلباته .

سائلين هللا تعالى أن يكرمنا بفضلة وتوفيقة وإحسانه.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا 

محمد وآله وصحبة أجمعين
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تم بحمد هللا 


