


يالعباليوماالحتفالفعاليةالجمعيةنظمت رب  
الجمعةيوم(عطاءكلناي)شعارتحتلليتيم

رعايةتحتالجمعبةبمرسحـه1440/4/21
يأحالم/الدكتورة (الشورىمجلسعضوي)حكم 
/ذةاألستاالجمعيةإدارةمجلسرئيسةوبحضوري
يالجهاتمنعدديشاركتوقدي،فقيهعائشه  

 
ف

يالضمان)الفعاليةهذه جمعية–االجتماع 
يجمعية–غراس يطفلكمركزي–واع   

–أمانت 
يةجمع-منتىهفريق–التطوعسفراءفريق
لجنة–للخياطةالتدريبمعهديركن–الرواد
فالأطدعوةتم،(بالظبيةاالجتماعيةالتنمية

يواأليتامغراسجمعيةوأيتامالحضانةداري  
الت 

منالعديديعىلالحفلاحتوى،الجمعيةترعاهم
يوالمسابقاتالمتنوعةالفقرات  

 
تمالختاموف

اتحلوي–القصيمركنحلويات)الداعمي  يشكري
يوالمشاركي  ي(للتسوقهزازي–إياد  

 
وقدي،لالحفف

تمالمشاركةللجهاتمعرضالحفلصاحب
.األطفالعىلفيهايالهدايايتوزي    ع



عملشةورينظمتالجمعيةمنسوباتيهدفالذيالمستمريوالتدريبالتطويريبرامجضمن
ي)بعنوان ي(األعمالوريادةالتأثي   

يالورشةوتأب   
كريريبدهللاع/األستاذالمدربينفذهايالت 

الفكرةبي  يالفرقمنهايالمحاوريمنعدديالورشةتناولتالمطوعريناده/األستاذةوالمدربة
دراتقتطويريالورشهذهمثلتساهمحيث،واالبداعاالبتكارينصنعوكيفوالفرصة

يالعمليخدمجديديبكلوتزويدهنالموظفات يالخي   
 
والمدربةبالمدريتكريمتمالختاموف



ي  
 
سعدتـه1440/5/8الخميسيومف

يةفهديالملكجمعيةمديرة ائيةالنسالخي 
ي/األستاذةبجازان قرزيأبكريبنتمت 

طالنشارائدةبإستقبالومنسوباتها
منوعدديدغريريماجدة/األستاذة
صبيايبالثانيةالمتوسطةالمدرسةطالبات
ي/األستاذةتحدثتحيث عنمت 

وأهموأهدافهايونشأتهايالجمعية
يالمشاري    ع  

عىلنتوأثالجمعيةنفذتهايالت 
قمنحيثللجمعيةالمدرسةزيارة

سيخمجتمعيةبمبادرة لعطاءواالبذللي 
ي  
 
يالعملوحبالطالباتنفوسف ،يالخي 
يةاإلدارياألقسامعىلجولةبعملقمنتم
ي،الجمعيةمشاري    عوي  

 
ةالزيارينهايةوف

مت
ُ
رمزيةوهديةشكريشهادةقد

.اإلستقباللحفاوةللجمعية



ياألرسي التنميةيوالتمكي  

يالبحثقسمشارك االجتماع 
يةفهديالملكبجمعية الخي 
نامجبجازانالنسائية بالي 
ي التنمية)بعنوانالتدريت  
يوموذلك(االرسيوالتمكي  ي
18/1440/5الموافقالخميس

ةاالجتماعيالتنميةبمركزيـه
الباحثي  ييستهدفوالذي

األرسلتمكي  ياالجتماعيي  ي
يإقتصاديا

 
يوإجتماعيا

 
معوذاتيا

-سعادةيوسف-المستشار
لألرسيتنمويهبرامجووضع
ة للوصوللتساعدهمالفقي 
.االكتفاءلمرحلة



يةفهديالملكجمعيةتتقدم صاحبلوالعرفانالشكريخالصبجازانالنسائيةالخي 
يالسموي يالملك  لطالبمهقدلمايوذلكسعوديآلعبدالعزيزيبنفهديبنعبدالعزيزياألمي 
(2000)بواقعريالألف50وقدرهاماليةبمكافأةالجمعيةلذايالمكفولي  يالقرانتحفيظ

يقدمهماييجعلانالموىلسائلي  يطفللكل  
 
انف .حسناتهمي  



ي  
 
يف  

اب  نامجيالي  تدائيةاإلبالمشاركةيبالي 

ية يوبرنامجيالعوقياألرسيوالخرادلةالعمي 
فهديالملكجمعيةشاركت

ية بجازانالنسائيةالخي 

يةإبتدائية ةوالخرادلالعمي 

ناتللبالفكريالعوقوبرنامج

ي1440/5/28األحديوم  
 
ف

اثبرنامج يالي   
ضمنالجازاب 

ةبقصيدالجنادريةفعاليات

للعضوةجازانعنشعرية

يفة/أللشاعرة لكوكذزينرسر

يبركن  
يتعريف   

معيةللجوتراب 

ةتراثيتوزيعاتعىلاشتمل

ومبيعات



ي  
اللقاءيالتعريف 

فت يةفهديالملكجمعيةترسر يممبإستقبالالنسائيةالخي  مؤسسةثىل 
يةالعراديأوقاف مايويالجمعيةومشاري    عأهدافعىللإلطالعالخي 
.واأليتاملألرسيمتنوعهخدماتمنتقدمه



فهديالملكجمعيةقامت
ية بجازانالنسائيةالخي 
الكربوسمدرسةبزيارة

بجازانللبناتاالبتدائية
يمهنة)مبادرةبتنفيدي  

 
اليديف

تهدف(الفقرمنأمان
ملعورشتقديمإىلالمبادرة
عالطالباتلتدريبفنية
،هاينحوياالتجاهوتعزيزيالمهن
ركةمشاتعزيزيإىلتسىعكماي

ياألرسة  
 
بالعمليةف ويةالي 
راتالمهاوتنميةوالتعليمية
الطالباتعندياإلبداعية



يللمرأاإلحتف      ال ةباليوميالع                  الم 

()يتحتيشعاري

يةفهديالملكجمعيةنظمت الخي 

قالموافالثالثاءيومبجازانالنسائية

اكةـه1440/7/7 مجلسمعبالرسر

يالعالباليومبالمنطقةاألرسةشؤون م 

يبمركزيم2019-مارس8للمرأة األمي 

،جازانبمنطقةالحضاريسلطان

إسماعيلفاطمة/األستاذةبرعاية

ي فوضيفةالحرب   يلةه/األستاذةالرسر

المجتمعسيداتمنوعدديالبغدادي

ي عدةعىلاالحتفالاشتمل،المحىل 

عدةمنومشاركاتمتنوعهفقرات

ي،جهات  
 
عدديتكريمتمالحفلختاموف

يالمجتمعسيداتمن  
لهنالالب 

صاحبكماي،بالمنطقةإسهامات

ذيالالمشاركةللجهاتمعرضاالحتفال

ي
 
.الحضوروإستحسانوثناءرضايالف



العددالجهةم

1
أوقافيالشيخيمحمديبني
ي كرتون500عبدالعزيزيالراجح 

يةيبجا2 يالخي  كرتون600زانجمعيةيالي 

كرتون350مؤسسةيعواطفيبالغنيم3

4
يسلطاني مؤسسةياألمي 

كرتون150طيبيهللايثراهي

ي5 كرتون440أوقافيالراجح 

كرتون250تموريالسعودية6

يمؤسسةي7 كرتون3150المشيط 

8
أوقافيالشيخيمحمديبني
ي عبدالعزيزيالراجح 

كرتون1000

:تـــــوزيع التمـــور 



توزي    عيالسالتيالرمضانية

العددالجهةم

سلة550مؤسسةيعواطفيالغنيم1

يالشيخ2 سلة57السيدةيم 

سلة60جمعانيالغامدي3

ي4 سالت5فاعليخي 

ي5 سالت5فاعليخي 

العددالجهةم

ية1 كرتون300جمعيةيأبويعريشيالخي 

:يتوزي    عياللحومي



توزي    عيالسالتيالرمضانية



يومن سوباتياللقاءيالمفتوحيلمنسوب  

وني)يصحيفةي (ةينبضيالعربيااللكي 

يفهديالملكجمعيةاستضافت يةالخي 
يلالمفتوحاللقاءبجازانالنسائية منسوب  

العربنبضصحيفةومنسوبات
ونية وإعالمياتإعالمي  يمناإللكي 

ينوكاتباتوكتاب يوحاض   
 
لخالوف

اإلدارةمجلسعضويتحدثتاللقاء
الجمعيةعنبريكغادة/األستاذة
والخدماتواألنشطةوتأسيسهاي
افةالصحودوريالمجتمعلفئاتالمقدمة
يواإلعالم  

 
يف يالعملثقافةنرسر يالخي 

ي  
 
لليلةاهذهتتوي    جتماللقاءنهايةوف
اكةبعقدي فهديالملكجمعيةمعالرسر

ية .بجازانالنسائيةالخي 



الجمعيةخدماتمنالمستفيدةاألرسيمن(مساكن5)ترميمهللابحمديتم
(ريالألف80)بقيمةالتجارةألعمالالدوليةالمؤسسةمنبدعموذلك،

األثريملهكانمنوالعرفانالشكريكلوالمطلقات،األراملمنازلويستهدف
ي  
 
يالجمعيةأهدافتحقيقف .لألرسالالئقالمسكنوتوفي 



كسوةيالعيد
وعبتنفيذيفهديالملكجمعيةقامت ؤسسةممنبدعموذلكاالضحعيديكسوةمرسر
يالمسجلةأليتامالتجاريةالغامديجمعانالشيخ  

 
كوبون100توزي    عتمالجمعيةف

يات عيةالجمدعمعىلوالثناءالشكريكلاالرسيأفراديمنللفرديريال(150)بواقعمشي 
ياألرسينحويوجهأكملعىلبواجبهايلتقوملهايالعونيديومدي  

.يةالجمعترعاهايالت 



يصندوقمنالمقدمةوالمراييلالمدرسيةالحقائببتوزي    عالجمعيةقامت  
موظف 

ي(سابك) يمؤسسةمنوي،مدرسيةحقيبة(70)عددالخي  االسعاريتحطيمهايي 
ي يوفاعىل  يالواقعةالمحتاجةاألرسيوطالباتطالبعىلالخي   

 
.يةالجمععملنطاقف

.الجمعيةبخدمةالمستمريوعطائهمودعمهممبادرتهمعىلالشكريكل



المستفيدةاألرسيمن(أرس7)ل سكنيةوحداتتسليمهللابحمديتم
اكةوذلك،الجمعيةخدماتمن كريالشكلالتنموياإلسكانمعبالرسر

ياألثريلهمكانمنوالعرفان  
 
.عليهموالرسوريالفرحإدخالف



يةفهديالملكجمعيةاحتفلت ائيةالنسالخي 

ـه1441/1/25الموافقالثالاثاءيومبجازان

دديوعاإلجتماعيةالتنميةمركزيمعبالمشاركة

يةواللجانوالجمعياتالجهاتمن الخي 

رىبذكالتجاريمولالراشديبمجمعبالمنطقة

ياليوم  
العربيةللمملكةعام(89)الوطت 

ماعيةاإلجتالتنميةمركزيمديريبرعايةالسعودية

يعبدهللا/األستاذ بدأيحيثحيثاألمي 

كةالمالاألرسةفيههت  ياالحتفالبتدشي  ي

المناسبةبهذهالكريمالسعوديوالشعب

يالعظيمة وجهوديالتاري    خلألذهانتعيدياىل 

يالمخلصي  يورجالهعبدالعزيزيالملك
 
يعمجد

 
زا

عدةعىلاالحتفالاشتمل،التوحيديلوطن

ات يرواديجمعيةبتنظيممسي  ذلكوكالتطوع 

وإنشاديةاستعراضيةفقراتعىلاشتمل

رضمعاالحتفالصاحبكماي،بالمرسحوشعرية

يالذيالمشاركةللجهات
 
وثناءرضايالف

.الحضوروإستحسان





فةأقامت إبداعلمسهناديمرسر
يفاطمه/أ جمعيةبقاعةالسدم 

يةفهديالملك النسائيةالخي 
الخميسيومبجازان

فنيةورشعدةـه1441/2/25
الجلديوأشغالالخزف)منها

ياإلعالملصقتصميموكيفية  
(الب 

يلألرسي  
هدفتالجمعيةترعاهايالت 

ةالمنتجاألرسيعملتطويرياىل
ستمريوتاالقتصاديدخلهايوتعزيزي

يالجمعية  
 
الدعمتقديمف

حيثالمحتاجةلألرسيالمعنوي
ييسهم  

 
يتماألرسيدخلزيادةف  

 
ف

اتشهادتوزي    عتمالورشةنهاية
.المتدرباتعىل



يلقاءياإلسكانيالتنموييبمنطقةيجازانيي)ي  
 
(المشاركةيف

يةفهديالملكجمعيةشاركت االسكانوزارةفرعإجتماعبجازانالنسائيةالخي 
ي  
 
وزارةرعفعاممديريوقدمجازاننوفثيلبفندقالتنموياإلسكانبرنامجف

ياإلسكان
 
حا يرسر

 
يواألهدافالتنموياإلسكانعنمفصل  

تحقيقهايإىليسىعالت 
يالمبادرةبنجاحالمساهمةفالخاصالقطاعودوري ناسبالمالسكنتأمي  يعي 
.بالمنطقةحاجةاألشديلألرسي









دورةي
يالك–القدراتيالعامةيإلختباريالتأهيلي)ي (م 

يمساءالجمعيةنفذت تدريبيةدورةه 28/1441/3-27الموافقواألثني  ياألحدييوم 
ي–العامةالقدراتإلختباريالتأهيل)بعنوان مديحسهام/األستاذةللمدربة(الكم 
يالرسي    عالحلواألساسياتالمفاهيمالطالباتإكسابإىلالدورةتهدفحيث  

 
اختباريف

ي،القدرات  
 
.للمتدرباتالشهاداتوتوزي    عالمدربةتكريمالختاموف



يمساءالجمعيةنفذت دورةه 7/1441/4-6الموافقواألربعاءالثالثاءيوم 
ي–العامةالقدراتإلختباريالتأهيل)بعنوانتدريبية  

األستاذةدربةللم(اللفط 
مالمفاهيالطالباتإكسابإىلالدورةتهدفحيثراسي  يأبويفاطمة/

يالرسي    عالحلواألساسيات  
 
ي،القدراتاختباريف  

 
لمدربةاتكريمالختاموف

.للمتدرباتالشهاداتوتوزي    ع

ي–القدراتيالعامةيإلختباريالتأهيلي)يدورةي  
(اللفط 



(جنةبرهم)برنامجه 1441/4/15الموافقالخميساليومفهديالملكجمعيهفعلت

يوالمقدم يبنتعائشهبداريالسنكبارياىل  يوساهمبالقصادهبكراب    
 
نامجدادياعف الي 

امجاالنشطةوقسمغفوريوعفاف/أسويديعائشه/أ رئيسهوشكرتبالجمعيةوالي 

.استضافتهمحسنعالداريادارةالجمعية

(برهميجنةي)يبرنامجي


