
تقـريــــر
مشروع التمكين األسري

المقدم من أوقاف العرادي الخيرية
( أكتوبر –يناير –ديسمبر –شهر نوفمبر ) 



اإلشراف العام
سهير الجحدلي/ أ

ممثلة الطرف الثاني ومديرة المشروع
عائشة الفقيه/أ 

إخصائيات التمكين
شروانيليلى / أ
سلمى عقيل/ أ





مشروع التمكين االسري المقدم من اوقــاف 
العرداي الخيرية هو من اهم المــشاريع في 

الجمعية والتي تـــــقدم الدعم الــــمادي 
والمعنوي لألســـر في سبيل تمكينهم مــن 
جميع النواحي ونحن من خالل هذا التقرير 
نرفع لسيادتكم ما تم تنفيذه خالل الفترة 

. السابقة من بدء المشروع 







فتيات مستفيدات من ( 5) تأهيل وتدريب عدد 
خدمات الجمعية على المهارات الممكنة لهم 
للدخول لسوق العمل واالعتماد على انفسهن 

وذلك من خالل عدد من البرامج والدورات 
. ودعمهم ماديًا الفتتاح مشاريعهم 



خلق فرص 

وظيفية 

لألسر 

لالعتماد 

على النفس 

التدريب 

المهني 

والفني 

ت للمستفيدا

وتمكين األسر 

الفقيرة 

وتنميتهم 

يًا إقتصاديًا وصح

واجتماعيًا 

وثقافيًا 

عمل دورات 

تدريبيه 

وورش عمل

مشروعالــــــــــدافأ







/ في األسبوع األول قدمت األستاذة 
عفاف غفوري اول الدورات 

التطويرية لألسر المشاركة في 
مشروع 

:التمكين االسري بعنوان 
(من جيد الي عظيم بإيجابية ) 

حيث تهدف الدورة الى بناء ورفع 
قدرات االسر وتطوير مهاراتهم 

ورفع كفاءاتهم
والغاية من هدفها لتمكين وتعزيز 

مشروعها الصغير اليجاداالسرة 
واالكتفاء الذاتي





في األسبوع الثاني قامت 
ابتسام/المدربة األستاذة 

بتقديم دورةزيلعي
تطوير المهارات في ) 

( فهم الشخصيات 
للمستفيدين من برنامج 
التمكين االسري المقدم 

من اوقاف العرادي 
الخيرية تهدف إلى 

توضيح أنماط الشخصيات 
وكيفية التعامل معهم 

/ ثالثًا 
تقديم دورات تطويرية





تم عقد شراكة مع وزارة اإلسكان وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم 
.خديجة حرز شقة سكنية / لمنح المستفيدة من الجمعية 



المصروفات
من بداية المشروع 

المبلغ تجهيز قاعة دورات 
ريال200بوفيه

ريال300هدايا مدربات 

ريال250بنر المشروع

ريال5500طةلدورة الخياتسجيل متدربتين

ريال1834شراء مكائن 

ريال3000مواصالت

ريال1200لدورةالماكياجتسجيل متدربة 

ريال1048,52شراء أدوات ماكياج للمتدربة

ريال145مواصالت





تم االتفاق مع المعاهد المعتمدة في المنطقة لتدريب 
: المستفيدات من البرنامج

. معهد شعاع العالي للتدريب النسائي بمحافظة صبيا -1
للبدء في التدريب على الخياطة والتسويق وعدد من الدورات 

م 2019/12/8وسيكون بداية الدورات يوم االحد الموافق 
تم تسجيل المتدربتين حاليا 

زهراء هادي صالح شوك 
عمر حسن مجمل سلوى

أما بقية المستفيدات سيتم 
. تسجيلهم في الفترة القادمة 

/رابعًا 
مذكرات تفاهم

.مع المعاهد التدريبية 









:تسليم مكائن الخياطة للمستفيدات 



تم التعاقد مع مدربة فنون التجميل 
إبتسام الصياد  / األستاذة 

/لتأهيل المستفيدة 
صباح جمعان علوص

وتعليمها أساسيات وضع المكياج وطريقة 
. المكياج الصحيحة ومعالجة مشاكلها 

وتم شراء أدوات تجميل ومستحضرات 
.للمتدربة وتسليمها لها 







المصروفات من بداية المشروع 

المبلغ تجهيز قاعة دورات 

ريال200بوفيه

ريال300هدايا مدربات 

ريال5500دورات تدريبية لمستفيدتين

ريال250ستاند

ريال5500تسجيل متدربات

ريال1834شراء مكائن 

مواصالتمواصالت




