
(شعاع العلم )بيان يوضح فيه الدورات التي تم تنفيذها لألسر المستفيدة 

عدد االسر
اسم الدورة 

تنفيذها المعهد الذي تم تنفيذ

نفذشعاع العلم معالجه نصوص 15

نفذشعاع العلم يديه سكرتارية تنق20

م2021إنجازات 

انجمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجاز

عيةتحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتما

(70)هـ ـمسجلة برقم 1405تأسست عام 



(أطياف المجتمع )بيان يوضح فيه الدورات التي تم تنقيدها لألسر المستفيدة •

عدد 

االسر 

المعهد الذي تم اسم الدورة 

تنفيذها 

تنفذمده التدريب

اجتياز تأهيل 40

القدرات 

نفذأيام 6أطياف المجتمع 

نفذيوم 15أطياف المجتمع موارد بشريه 6

نفذأيام 3أطياف المجتمع ي تسويق الكترون14

نفذشهور3أطياف المجتمع دفاتر المحاسبة13



التجاريهمن مؤسسه العثيم المقدمهبطاقات االيتام 

اجمالي البطاقهمبلغ عدد االيتام الجههاسم 

24010024,000ة التجاريالعثيم



الغذائيةالسالتمبادرات 

(.م2021)الغذائية لألسر مستفيدة من خدمات الجمعية السالتقامت جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بتوزيع •

م
اسم الجهة الداعمة

العدد
القيمة 

التقديرية 
مسمى السلة 

الخير سقاتبا 500150,000جمعيه البر الخيرية  بجازان1

م القسيسقاتبا 100050,000تمور اقاف الراجحي 2

3
جمعيه البر الخيرية  بجازان

7000210,000
الخير سقاتبا 

ذبيحه لحم 4
ذبائح5

فاعل خير 7503750قيمة الدبيحة

5
جمعيه البر الخيرية  بجازان

25075,000
الخير سقاتبا 

6
تمور الشيخ عبد العزيز 

الراجحي 
الراجحي2502500



2021الغذائية في رمضانالسالتتابع 

مسمى السلة القيمة التقديرية العدداسم الجهة الداعمةم

الخير سقاتبا 700210,000جمعيه البر الخيرية  بجازان 7

الخير سقاتبا 400120,000ة مؤسسه عواطف الغنيم التجاري8

الخير سقاتبا5005,000تمور بستان النخيل 9

الخير سقاتبا5005,000جمعيه البر بجازان10

عينيه3015,000فاعل خير مواد غذائية11

تمور الشيخ محمد عبدالعزيز 12

الراجحي

تمور200020,000

غدائيةسالت750225,000مقدمه من جمعيه البر الخيرية13



2020كشف يوضح فيه عدد االيتام والمبالغ لعام 

الكفالهمبلغ االداريهالرسوم عدد االيتام 
الفتره

شهر رمضان 18665,100309,400



21

( 767)كشف يوضح فيه صرف جميع دفع  الشيكات لزكاة التي سيتم صرفها اجمالي عدد  اسر الزكاة 

الفترة الملغ اإلجمالي للدفعة األولى المبلغ الفرد العددم

شهر رمضان 1191723138,093

شهر الحجه601723296,430الى192من2

سلمى عقيل /  شروانيليلي /     قسم الخدمات  االجتماعية 



قام قسم الخدمات االجتماعية بتوزيع  الذبائح •

لألسر المستفيدة من الجمعية بدعم من فاعل الخير•

االسر المستفيدةعددالمبلغ االجماليقيمه  الذبيحة الذبائحعددم

اسره151500750018

في شهر الحجه لعيد مقدمه من جمعية البر220

االضحى
اسره20

يوم الخميس1442/9/24بتاريخ 



هـ1442م القعدة 2021أجهزة كهربائية تم توزيع في شهر يونيو 

قامت الخدمة االجتماعية بتوزيع أجهزة كهربائية مع لألسرة المسجلة في الجمعية بتعاون مع جمعية البر الخيرية 

مبادرة صندوق الدعم المجتمعي

المبلغ االجمالينوع الجهازعدد االسراالجهزةعددم

23,000غساله-مكيف اسرة16جاهز123

2

3

4



مبلغ السدادرقم حساب الفاتورةاالسرة الضمانيةتم البحثالجوالالسجل المدنياسم المستفيدم

10049154200622,91√√1067267409533942670رضا مصطفى عبد العزير محمود1

300102278341,941,59√√1098841545559294825خديجة عبدهللا عوض حرز2

10049535476900,67√√1064387887533304117زيفه محسن مهدي عائض3

100998342031000,44√√1081145458537254604عبير حسن عثمان حكومي4

100876430302500√√1058267616501482215كلثوم عبدهللا علي راجح صيني5

100478532014000√√1070250129553109820عمره  علي احمد شيخين مشني6

10049925364655,42√√1033677996555381837ايمان زاهر على أبو غنيه7

100497159662500√√1085213997568657214نجاة علي عبدهللا غليي8

300170843593000√√1051336095507208108فاطمه محمد عمر ايوب9

10048222987800√√1065141637557766135جماالتبلغيثخديجه احمد 10

بياعن طريق جمعية ص( سداد فواتير الكهرباء)بيان أسماء االسر المستفيدة من الدعم المجتمعي لمشروع 



مبلغ السدادرقم حساب الفاتورةاالسرة الضمانيةتم البحثالجوالالسجل المدنياسم المستفيدم

100950659603,086,42√√1136972963534086791سلمى يحيى محمد يوسف11

100506116881,779,18√√1072586371553323548هند محمد عبيسى زين12

300228233671,064,90√√1043329737508687900شراره حسين عبد هللا مجرشي13

10086562699701,78√√1052085174556644705فاطمه محمد حسن عبدهللا زيدان14

100492491072,106,07√√1094375209531843728خديج هندي احمد اللحجي15

300186649073,526,5√√1049261512557140996نورة يحيي أحمد حيدر محمد16

300089568001,464,22√√1080267212535719311وهبه محمد عثمان شرف17

300105024481,793√√1048415416532535956نورا يحي عواجي حكمي18

100486789752500√√1021588239507463673جبره ربيع امان ال عيسى19

100514940673,396,90√√1072291006534018684مريم هندي احمد اللحجي20

ية صبياعن طريق جمع( سداد فواتير الكهرباء)بيان أسماء االسر المستفيدة من الدعم المجتمعي لمشروع 



مبادرة توزيع المالبس للعيد األضحى المبارك

قام قسم الخدمات االجتماعية بتوزيع كسوه عيد األضحى المبارك وذألك بمبادرة من

(مؤسسه عبد العزيز بن طالل وسرى بنت سعود)

التوزيع أماكنعدد االسر المستفيدة الجهةاسم المبادرةم

1
بنتمؤسسه عبد العزيز بن طالل وسرى

سعود
اسره 100التنمية اإلنسانية

جازان البد 

المبعوج 



توزيع بطاقات عنايه مزايا 

نوع الدعمالجهة الداعمةعدد المستفيدات

مؤسسة عناية مزايا992

خدمه مقدمه الرعاية الصحية من 

خصومات صحيه 



يدتين متابعه اإلسكان وتسليم شقتين للمستف

المالحظة الداعمة الجهةالسجل المدني االسم م

1
م واستبدالهتم ترشيحهااإلسكان التنموي1057451690عائشة إبراهيم يحي حمدي

بسب خروج االسرتين 

شقق 2
1131886366زيلععلي عبده حليمه

اإلسكان التنموي



م
اسم الدورة

عدد االسر 

المستفيدة
شراكه مجتمعيةمدتها 

لغي  المحاسبة)دورة تدريبية بعنوان 1
المحاسبين

23
ة  م إىل 3/10/2021من الفير

م4/10/2021
جامعه بالشراكة المجتمعية مع

تستهدف فتياتبصبياجازان 

االسر

2
32(الوطنياإلانفوجرافيكيتصميم )دوره 

ة  م إىل   5/10/2021من الفير

م6/10/2021

م7/10/2021فترة وحدة بتاريخ 31(يانا مسعف مجتمع)دورة تدربيه بعنوان 3



مباردة التأهيل النفسي لألرامل والمطلقات

مدتهااسم الدورةعدد االسر المستفيدةم

م2021/ 10/ 18-17التأهيل النفسي لألرامل والمطلقاتاسره150




