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ان اللهم بلغنا رمض
ئ  قيادتنا الرشيدةنهن 

ب   منسوو العموميةالجمعيةأعضاءووعمالءنا 

األمةو الكريمشعبنا أفراد كافةو اكتفاء

ائلي   س،المباركرمضانشهر بحلولاإلسالمية

كلمنالغاليةبالدنا يحفظأنوجلعز الموىل

والقيامو الصيامعىليعينناأنووسوءش  

.المقبولي   منفيهيكتبنا



خدماتنا

برنامج طارئ 
البحث 

االجتماعي 

الميداني 

الدراسات و 

التقارير 

دعم ألسر محتاجة

بمتأخرات إيجار و 

كهرباء 

أسر سعودية 8

التحقق من مصداقية

االحتياج لألسر 

المسجلة بالجمعيات 

األهلية و المؤسسات 

المانحة

أسرة46

لألسر إعداد تقارير

المبحوثة تشمل 

التوصيات حيال 

الدعم الُمستحق 

لألسرة

تقرير 51



مشروع مؤسسة مجتمع جميل األهلية 

خدماتنا

لسكانامليدانياالجتماعيالبحثمشروعانتهاء
املكرمةمكةكلفيجميلاللطيفعبدمبرات
للمبراتالنهائياإلحصائيالتقريرإصدارووجدة

.املكرمةمكةمبدينة

أسرة 192



شكر و تقدير 

مجتمعمؤسسةمنمقدمةتقدير و شكر شهادة
مبذولةالالجهود عىلاألهليةاكتفاءلجمعيةجميل
  الجمعيةفريقمن

وعإنجاز ف  المسحمش 
  االجتماع  

اتالميداب    ميلجاللطيفعبد لمب 
ف 

جدةو المكرمةمكةمنكل



برنامج التمكني من القطاع السياحي 

املنتهية بالتوظيف( قهوة مختصةمعد ) دورة 

ها تدريب و تطويي  لمويلبوب لميية ون خول توري تودري 

علوووه خهوووارلد وعووودل  و توةووو   لم هوووي  لمو   ووون و 

ليبون لم عاخل خع خ  لف لمةو ي    و لساااو اد لموط

موش وباد في وظ ف هم لموس   ل ن في قطاع لسغذين و ل

ةو افن بوديةن جد    بأعله لموعاي   لمعامو ن و لصامن لم

.  لموول ن 

الهدف 

التدريب

قهي موعد(ااعن20)عول ن ور 

وصييومهتهد شاخلنخ   ن

أكا يويعلويإل رلكلمو درب

 توة فة ادفيخهةيوعولي

.لالح  لف نوخهارلتهالم هي 



برنامج التمكني من القطاع السياحي 

املنتهية بالتوظيف( معد قهوة املتخصصة ) دورة 

ة على مهارات /مستفيد25تدريب 

.إعداد القهوة المختصة 

المستفيدين من % 70توظيف نسبة 

في جهات التوظيف المختلفة في 

.القطاع السياحي 

قياس األثر التنموي للبرنامج على 

.أشهر 3مدى 

مخرجات 



برنامج التمكني من القطاع السياحي 

املنتهية بالتوظيف( معد القهوة اخملتصة ) دورة 

مباشرة المستفيدين العمل في جهات 

.التوظيف المختلفة 



أيادينا املتشابكة 

بدعمواملباركرمضانشهرحلولقربمع
ناديمعبالتعاونوالوطنيةنابكوشركةمن
وغذائيةسلة100توزيعمت،التطوعيالبر
بكبارالعنايةمستلزماتمنصندوق100

املسجلةاحملتاجةاألسرعلىاألسرةوالسن
بجدةقويزةبحياكتفاءبياناتبقاعدة



لقاءات و اجتماعات  

الدكتوراإلدارةمجلسرئيسسعادةلقاء
الرئيسمنكلمعالعايشمحمود

قاسمعماراألستاذستارملعهدالتنفيذي
عبداألستاذاملعهدإدارةمجلسرئيسو

مناقشةفيهمتالكويتيالسالم
القطاعمنالتمكنيبرامجمستجدات

التوظيفوالبرامجخطةوالسياحي
.م2022للعام



لقاءات و اجتماعات  

اءاكتفجلمعيةالتنفيذياملديرلقاء
نفعجلمعيةالتنفيذياملديرمع

فيالتعاونأوجهلبحثاخليرية
وتفعيلالتوظيفوالتدريبمجال

البحثمجالفيالتعاون
املسجلةلألسرامليدانياالجتماعي

نفعبجمعية



مجلس اإلدارة للدورة الرابعة 

الدكتور محمود محمد زين العايش 

رئيس مجلس اإلدارة

وليد احمد باحمدان/ م 

نائب الرئيس 

سليماني الغني خالد عبد / م

المشرف المالي 

سارة عبد هللا بغدادي / أ 

عضو مجلس اإلدارة  

نشوى عبد الهادي طاهر/ أ

عضو مجلس اإلدارة  

عبد الستار إبراهيم أبو العال / أ

عضو مجلس اإلدارة 

أسامة حسين الجفري / د

عضو مجلس اإلدارة



مجلس اإلدارة العمومية و انتخاباتاجلمعية من 



اإلجتماعيالتواصل
التغريداتعدد 

املشاهداتعدد

18

2862



بوافراألهليةاكتفاءجمعيةتتقدم
مجلسعضولسعادةالتقديروالشكر

الغامدياهللعبدهانيالدكتوراإلدارة
فيعضويتهفترةخاللجهودهعلى

.اإلدارةمجلسواالستشارياجمللس
الدكتورسعادةبانضمامونتشرف

اجمللسلعضويةاجلفريحسنيأسامة
.اكتفاءإدارةجمللسالرابعةبالدورة
ينفعأنوينفعناأنوجلعزاهللنسأل

بنا

شكر و تقدير 



كل الشكر واالمتنان لشركاء النجاح 




