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وزعــت لجنتا االجتماعيــة والخدمات 
للدفعــة  بالجمعيــة كوبونــات شــرائية 
لعــام   الغذائيــة  المــواد  مــن  األخيــرة 
١٤٣٧هـــ للمســتفيدين مــن خدماتهــا  
من الفقــراء واأليتام بتكلفــة تزيد على 
١626٣0ريــال وأوضــح رئيس مجلس 
إدارة الجمعية م/ علــي العبدرب الرضاء 
حــرص الجمعيــة على توفيــر احتياجات 
األســر الضرورية مثــل المــواد الغذائية 
وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 
مــن  المســتفيدين  لجميــع  الجمعيــة 
أبنــاء البلــدة لمســاعدتهم علــى تلبية 

احتياجاتهم المعيشية .
كمــا تقدم  بالشــكر الجزيــل لجميع 
اللجان العاملة بالجمعية وخص بالشــكر 
لجنة الخدمات واللجنــة االجتماعية على 

جهودهم المبذولة بهذا الصدد.

٤15 أسرة تتسلم كوبونات شراء المواد الغذائية بالفضول الخيرية

من الداخل

أخبار موجزة
1( اقــر مجلــس ادارة الجمعيــة انشــطة 

وبرامج العام المالي 1438هـ.
2( ادخــال برامــج وانشــطة الجمعية في 
التنســيقة بامارة  الحاســوبي للجنــة  النظام 

المنطقة الشرقية.
3( االنتهاء من اعــداد الموازنة التقديرية 

للجمعية للعام المالي 1438هـ.

الخدمـــــــات  لجنتــا  وزعـــــــت 
و االجتماعيــة بجمعيــة الفضــــــول 
الخيرية الدفعة  األولى  من  لحـــــوم 
الهــدي لحج عــام ١٤٣٧هـ وبلـــــغ  
عـــددها 200 ذبيحة   بعد  استالمها  

من حملة الفضائل بالفضول  .

توزيع 200 ذبيحة من لحوم الهدي
كدفعة أولى بجمعية الفضول الخيرية
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تماشــيا مع خطة مشاريع الجمعية االنشائية فقد تم االنتهاء من 
المرحلة التأسيســية لكال المشــروعين كما تم االنتهــاء من المرحلة 

مابعد التأسيسية لمشروع قاعة الجمعية المتعددة االغراض كما هو 
موضح في الصور التالية.

مشـــــــاريع

ملخص ما تم  إنجازه  في  مشروعي  الجمعية   

االستشــاري  الهاتــف  مركــز  اســتقبل 
خــالل  حالــة   ١50 مــن  اكثــر  بالجمعيــة 
العــام ١٤٣٧هـــ وتتضمــن حــاالت أســرية 
وزوجية وأطفال ونفســية وتربويــة وقد تم 
معالجــة الكثير من تلك الحاالت. ويســتقبل 
المركــز الحــاالت بشــكل يومي عــن طريق  
6مستشارين و ٣ مستشارات يعملون تطوعا 

بمركز الجمعية وهم :
2( باقر العلي  ١( حبيب الشومري   

٤( عبداهلل العباد ٣( احمد الحمادة 
6( ماهر الحاجي 5( حسين ال عباس 
8( فاطمة الخلف ٧( زكية الحسن 

9(زينب العاب

مركز الهاتف االستشاري بالجمعية ييستقبل اكثر من 150 حالة



23

3

تكريم المتفوقين

أقامــت جمعية الفضــول الخيرية الحفل 
الســنوي التاسع لتكريم  الطالب  المتفوقين 
من  البلدة  للعام الدراسي ١٤٣6هـ/١٤٣٧هـ 
في قاعة أماســي بالطرف مساء يوم االثنين 
الموافــق ١٤٣٧/١2/١8هـــ تحــت رعايــة 
ســعادة رجل االعمال الشــيخ باســم ياسين 
الغديــر رئيــس مؤسســات ومصانــع الغدير 
جمعيــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  وبحضــور 
الفضــول الخيريــة وموظفيهــا كمــا حضره 
وجهاء البلدة وأوليــاء أمور الطلبة المتفوقين 

وعدد من مديري ومعلمي مدارس  البلدة.
و بــدأ الحفل بآيــات من الذكــر الحكيم 
رتلها األســتاذ /ابراهيم محمــد الحميد وبعد 
ذلــك بدأ  عريــف الحفل األســتاذ عبدالهادي 

احمد البرية مبتدئا فقرات الحفل .
تــال  ذلك كلمــة رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعيــة المهندس/ على عبــداهلل العبدرب 
الرضاء شــكر فيهــا الحضور وراعــي الحفل 
علــى تلبيتهم الدعوة كمــا هنأ الطالب على 

تفوقهم وتمنى لهم مستقباًل باهرًا .
بعدهــا  ألقــى األستاذ/يوســف حســين 

النجــار كلمة أوليــاء األمور  تحــدث فيها عن 
دور الوالديــن فــي تفــوق أبنائهــم وأهمية 
العلــم في حياة األمــم وذّكر الطــالب بالجد 
والمثابــرة لتحقيــق الهدف المنشــود خدمة 

لدينهم ومليكهم ووطنهم.
كمــا شــكر فــي كلمتــه أســر الطــالب 
المتفوقين وثنّى الشــكر على دور المدرسة 
ومــا تقدمه مــن معلومــة ومعرفــة ومهارة 
كما شــكر الجمعية على قيامهــا بهذا الحفل 
التكريمي الســنوي حيث كان له األثر الكبير 

في تحفيز الكثير من الطالب للتفوق.
وكان للطــالب المتفوقيــن كلمة قدمها 
/محمــد  المتفــوق  الطالــب  عنهــم  نيابــة 
عبدالمحســن المقهــوي كمــا قــدم المديــر 
التنفيــذي المهنــدس / احمد حســين البرية 
عرضــا مرئيا تحدث خالله عن أخر التطورات 
لمشــروعي إنشــاء قاعة متعــددة األغراض 
لألســر  ومعــرض  الجمعيــة  مقــر  ومبنــى 
المنتجة كمــا تطرق إلى التكلفــة التقديرية 
للمشــروعين باإلضافــة إلى العائــد المتوقع 

منهما بعد تشغيلهما إن شاء اهلل..

وكان لراعــي الحفــل ســعادة الشــيخ/ 
باسم ياسين الغدير كلمة ألبنائه المتفوقين 
شــكر فيها الجميع على ما قدموه من حفاوة 
وتكريــم للجميــع وحث أبناءه علــى مواصلة 
الجد واالجتهاد ليتسنموا المراتب والمناصب 
العليا خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم وأكد 
علــى االهتمام بالطــالب المتفوقين كونهم 

رجاالت المستقبل.
وقد تخلل الحفــل تكريم أبرز الداعمين 
لبرامــج وأنشــطة الجمعيــة مــن الشــركات 

والمؤسسات واألفراد..
وبعدهــا تم تكريم الطــالب المتفوقين 
بتوزيع الشــهادات والهدايا التذكارية عليهم 
بهذه المناسبة بدءا بالطالب الحاصلين على 
أعلى نســبة فــي كل مرحلة والذيــن تجاوز 
عددهــم ١50 طالبــا مــن جميــع المراحــل 

الدراسية.
وفــي ختــام الحفل تــم تكريم ســعادة 
الشــيخ / باســم ياســين الغدير على رعايته 
للحفــل ودعمــه الدائــم ألنشــطة وبرامــج 

الجمعية.

الجمعية تكرم 150 طالبًا  متفوقًا  
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أنشطة نسائية

أقامت   الجمعة دورة أساسيات التسويق 
لألســر المنتجة والحرفيات لمــدة ثالثة أيام 
بالتعاون مع مؤسســة ســما النخبة للتدريب  
في مقــر  جمعية الفضــول الخيرية بحضور 
أكثر من ٣0 متدربة من مستفيدات الجمعية.

وقد ناقشــت  ورش العمل لهذا البرنامج 
أهم تحديات التســويق التي تواجه السيدات 
في الســعودية  وكيفية التوســع إلى أسواق 
جديــدة عبر التســويق اإللكترونــي وتطبيق 

تسويق فعال بأقل تكلفة.
وقالــت   أ.بثينــة الماجد مدير عام ســما 
النخبــة للتدريــب : » أن المحتــوى التدريبي 
تــم إعداده مــن خالصة خبرتنا فــي تدريب 
وتأهيل رائــدات األعمال فــي المملكة حيث 

تــم إحصاء أبــرز األخطــاء التســويقية التي 
يقعن فيهــا وبالتالي وضع خطــوات لتجنبها  

والتوعية بها«
وأوضحت  أ.نوال المطر مســؤولة اللجنة 
النسائية بجمعية الفضول الخيرية : » أن هذا 
البرنامج يأتي في سياق دعم الجمعية لألسر 
المنتجة عبر توفير الدعم والتأهيل والتحفيز 
لهــن حيث نســعى لتحقيق اإلســهام الفعال 

لتطوير المجتمع المحلي ببلدة الفضول«
  وفي ختام البرنامج تم تنظيم معرض 
مصغر لمنتجات المتدربات لتطبيق التسويق 

بأسلوب عملي تفاعلي،
يذكــر أن التدريب تم من قبل المدربات 

أ.هدى السعيد وأ.صابرين السريع.

30 فتاة من األسر المنتجة 

ينهين دورة »أساسيات التسويق للحرفيات«
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أنشطة نسائية

تماشيًا مع خطتها االستراتيجية، شاركت  
الجمعية  في مشــروع )أســر( والذي اطلقته 
وزارة التعليم لتشــغيل المقاصف المدرسية 
في مدارس األحســاء باألسر المنتجة التابعة 

لهــا حيــث تــم التواصــل مــع إدارة خدمات 
الطــالب فــي إدارة التعليــم باألحســاء و تم 
التنســيق معهم لمشــاركة  االســر المنتجة  

التابعة للجمعية في  هذا  المشروع.

الجمعية تشارك في مشروع )أسر( لتشغيل المقاصف المدرسية

أقامــت جمعية الفضــول الخيرية ممثلة 
باللجنــة النســائية حفــل تكريــم الطالبات 
المتفوقات الســنوي الثامن للعام الدراســي 
١٤٣6هـ/١٤٣٧هـــ في قصر الغانم مســاء 
يوم الســبت الموافــق ٧6/١2/٣0هـ  تحت 
رعاية األســتاذة /مها سلطان السديريمديرة 
القســم النســائي بأمانة االحســاء وبحضور 
عضوات اللجنة النسائية بالجمعية وعدد من 
المعلماتواألمهــات. وقــد بلغ عــدد الطالبات 
المتفوقــات لهــذا العــام 285 طالبــة مــن 

المرحلتينالمتوسطة والثانوية.
وبــدأ  الحفل بآيــات من الذكــر الحكيم 
وبعدهــا  أعلنــت   عريفــة الحفل األســتاذة 

ليلى عبداهلل النويصر عن  بدء فقرات الحفل 
وقد  ألقت مقررة اللجنة النســائية  بالجمعية 
األستاذة/ نوال عيسى المطر كلمة  الجمعية  
تطرقــت فيها لألهداف الرئيســية من إقامة 
مثل هذا االحتفــال وأبرزها  تحفيز الطالبات 
علــى االســتمرار فــي التفــوق. كمــا قدمت 
العضوة نورية حسين السعيد انشودة تشجع 

فيها الطالبات على مواصلة التفوق. 
وتال ذلك كلمة األمهات ألقتها األستاذة/ 
بشــرى محمد العلي والتي حثــت فيها بناتها 
الطالبات على االســتمرار في الجد واالجتهاد 
التفــوق للحصــول علــى أعلــى  ومواصلــة 
الشهادات تلتها كلمة الطالبات والتي قدمتها 

الطالبة زينب علي الدحمسي.
ولتوضيــح الصعوبــات والتحديــات التي 
تواجــه العمل الخيري التطوعــي  فقد تخلل 
الحفل أداء مشــهد تمثيلــي قصير حول هذا  

الدور ..
فكلمــة راعيــة الحفــل األســتاذة /مهــا 
ســلطان الســديري  والتي ثمنــت فيها جهد 

الطالبات للحصول على أعلى الدرجات ودور
الجمعيــة لتنظيم وإقامة هــذا االحتفال 

والذين أديا إلى تفوق هذا العدد الكبير من
الطالبــات ســنويا كمــا انها حثــت على 

المشاركة في العمل الخيري التطوعي..
كما تــم تكريــم الكاتبــة االديبــة ندى 
ابراهيــم االحمــد نظيــر تفوقها فــي كتابة 
القصــة والمقالــة القصيرة. وتكريــم الكادر 

الذي قدم المشهد التمثيلي..
بعدهــا تــم البــدء بتكريــم الطالبــات 
الحاصالت على أعلى نســبة في كل مرحلة. 
تال ذلــك تكريم الطالبات المتفوقات وتوزيع 
الهدايــا والشــهادات التذكاريــة عليهن بهذه 

المناسبة.
وفــي نهايــة الحفل تــم تكريــم راعية 
الحفــل األســتاذة / مها ســلطان الســديري 
لرعايتها حفل هذا العام. وقد شــكرت مقررة 
اللجنة النسائية عضوات اللجنة ليلى عبداهلل 
النويصــر وبنيــن حجــي البقاشــي وخديجة 
طاهر النويصر و نورية حسين السعيد و بدرة 
علــي المطاوعة و وفاء علي البن احمد وبقية 
الكادر المتطوع من األخوات المشاركات على 

جهودهن في انجاح الحفل.

جمعية الفضول الخيرية تكرم  285 متفوقة 
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أرقـــــام

بمناســبة  عيــد  األضحــى  المبارك  
وفــي إطار األنشــطة الخيريــة المتعددة 
التي تقــوم بها الجمعيــة, أقامت اللجنة 
النســائية بجمعيــة الفضـــــول الخيرية 

اليتيمــات  مــن  لعــدد  معايــدة  حفــل 
المســتفيدات من مشــروع كافل اليتيم 
وتــم توزيــع الهدايــا والعيديــات  على 

المشاركات.

نسائية جمعية الفضول تقيم حفل  معايدة لليتيمات
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نسائية جمعية الفضول تقيم حفل  معايدة لليتيمات

32320  ريال المجموع الكلي

أرقـــــام

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر شوال للعام ١٤٣٧هـ الى نهاية شهر ذو الحجة لعام ١٤٣٧هـ :

ابراهيم علي الحيدان

احمد محمد السعيد

المرحوم/علي احمد النجار

المرحومة/مكية علي البوعلي

ام/ كاظم النويصر

حرم الشيخ / محمد باقر جواد المطر

حمزة الهويشل

سعيد ناصر الحبارة

عبدالمحسن محمد المطر

علي صالح االحمد )الكاظم(

علي عبدالكريم المبارك

علي علي حسين الجعفر

فاعلو خير

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

300

100

450

450

3600

2300

450

450

100

900

900

300

4920

قسمة صادق السعيد

كاظم صالح حسين الجعفر

محمد علي احمد النجار

ستار حسين احمد النجار

مريم علي المطاوعة

شيخة علي طاهر المطاوعة

باقر جواد المطاوعة

فوزية ابوصبيح

كريمة علي المطاوعة

واصل جواد المطاوعة

حسين احمد الكاظم

لطيفة علي المطاوعة

يوسف جواد المطاوعة

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1800

1000

900

1350

900

900

900

900

900

450

450

300

300

وفاء جواد المطاوعة

زينب علي المطاوعة

يوسف عباس محمد المطر

جواد طاهر المطاوعة

امل علي العمران

ليلى البراهيم

امال عبدالوهاب النويصر

احمد عبدالوهاب النجار

زكريا محمد المطر

عادل عبدالوهاب النجار

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

300

450

600

750

300

500

900

450

1350

450

اسم المتبـــــرع المبلغالمبلغالمبلغم اسم المتبـــــرع اسم المتبـــــرعم م

شاركت  جمعية الفضول في ورشة عمل 
بعنوان ) صياغة الخبر الصحفي ( وقد  مثلها

الفريق االعالمي بالجمعية  المتمثل في 
يعقــوب يوســف المقهوي وعبداهلل  موســى 

الخويطر.

المشاركة  في  ورشة عمل حول صياغة الخبر الصحفي
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261403 ريال المجموع الكلي

جميع الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل للفترة من شهر شوال للعام ١٤٣٧هـ الى نهاية شهر ذو الحجة لعام ١٤٣٧هـ :

احمد محمد السعيد

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر

الشيخ / علي معتوق النظام

الشيخ / محمد باقر جواد المطر

الشيخ / حسين الكاظم

الشيخ/ حسين العايش

المرحوم/ صادق حسين العواد

المرحوم/علي احمد النجار

المرحومة/مكية علي البوعلي

ام / علي صالح االحمد

ام مطلق الخاطر

ام/ حسين الخنفر

باقر حسن العلي

جاسم علي احمد  النجار

جعفر حسين احمد النجار

جمعية البر باالحساء

حاوية األوراق

حاوية المالبس

حبيب عايش النويصر

حبيب علي حسين النويصر

حسن عبدالوهاب العبدرب الرضاء

زهرة طاهر االمزراق

زينب ابراهيم الخطام

سالم محمد الحمود

سهيله علي العضب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

50

9210

3640

48792

170

4000

50

150

150

500

100

200

816

100

105

7000

1000

10000

154

10

50

500

200

150

200

شركة الكهرباء السعودية

صادق كاظم النزيصر

عباس سلمان الصفار

عباس عبداهلل الكاظم

عبدالحميد منصور العليو

عبدالعزيز عبداهلل العبدربالرضاء

عبدالعزيز علي العضب

عبداهلل حسين علي النويصر

عبدالمحسن محمد المطر

عبدالوهاب محمد النجار

عقيل عباس المطر

علي حسن  العلي

علي صالح االحمد

علي عبدالكريم المبارك

علي عبداهلل الكاظم

علي عبدالوهاب الخواجة

علي محمد خليفة الوطيان

فاعلو خير

كاظم حجي الكاظم

محمد احمد السالم

محمد حبيب العليو

محمد عايش حسين النويصر

مريم طاهر العواد

مصنع الري 

مال / جواد كاظم المطر

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

12500

10

917

160

160

10

138

150

400

1000

100

156

4977

1822

30

300

5000

109300

401

320

150

12000

200

11100

715

مال / ناصر يوسف السلطان

ناصرعلي سلطان النويصر

ياسر ناصر النويصر

فاطمة جاسم النجار

صالح سلمان الحسن

ستار حسين النجار

فوزية ابوصبيح

ياسين محمد الرصاصي

شيخة علي المطاوعة

عماد عبداهلل المبارك

حبيب علي النويصر

عبدالهادي محمد العضب

حملة الفضائل

زهرة حسين حسين السعيد

سهيله علي العضب

شركة العرض المتقن للخدمات

عبدالعزيز علي المهيني

محمد علي الزقعان

صالح محمد السعيد

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2180

750

310

277

500

300

300

1500

300

100

1120

100

2634

100

100

339

50

200

930

االســـــــــــم المبلغالمبلغالمبلغم االســـــــــــم االســـــــــــمم م

أسماء المعة
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9

أسماء المعة

الشيخ/ توفيق البوعلي

ام/ علي صالح االحمد

حملة الفضائل / اضاحي عيد االضحى

سعاد محمد السعيد

شركة باسمح التجارية

فاعل خير

نايف محمد المزراق

امين حجي السالم

علي محمد العضب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,990
500

85,000
450

4114
4050

مواد غذائية

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

مواد غذائية

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

450
700
900

107,154  ريال المجموع الكلي

جميع الداعمين )للمساعدات العينية ( للجمعية خالل الفترة من شهر شوال  للعام١٤٣٧هـ الى نهاية شهر ذو الحجة لعام ١٤٣٧هـ :

االســـــــــــماالســـــــــــم مم نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

القيمة
التقديرية

ن :
مي

اع
لد

ز ا
بر

االســـــــــــمأ م

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر
الشيخ / محمد باقر جواد المطر

شركة الكهرباء السعودية
محمد عايش حسين النويصر

مصنع الري لالغذية
الشيخ/ توفيق البوعلي

حملة الفضائل / أضاحي عيد االضحى

المبـــــلغ

9210
٤8792
12500
12000
11100
10900

850000

1
2
3
٤
5
6
7

شكر خاص من مجلس ادارة الجمعية 
لجميع الداعمين لمشاريعها وانشطتها ويأمل منهم االستمرار 

في الدعم كما يأمل المجلس من بقية األخوة واألخوات
 بالمشاركة بدعمهم المادي و المعنوي
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األرقام تتحدث

زواج

تكريم المتفوقين

مساعدة اصالح اجهزة

مساعدة ايتام

مساعدة حريق

مساعدة سداد ايجارات

مساعدة سداد فواتير

مساعدة شرا وبناء منزل

مساعدة شراء اجهزه للمستفيدين

مساعدة صحية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

720,296  ريال المجموع الكلي

المساعدات التي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من شهر شوال لعام ١٤٣٧هـ الى نهاية شهر ذو الحجة للعام 

المالي ١٤٣٧هـ وهي كالتالي:

نوع المساعدةنوع المساعدة مم

2000

5500

2000

21,588

107,154

162,630

235,640

المبلغعدد المستفيدين

8000

11,000

12,120

103,500

1000

28,000

8,764

10,000

27,600

1400

4

-

55

115

1

28

4

2

22

2

2

5

20

-

-

-

-

المبلغعدد المستفيدين

مساعدة صيانة وترميم

مساعدة طارئة اجتماعية

مساعدة فرحة العيد

مساعدة كسوة العيد

مساعدة لحوم ومواد غذائية

مساعدة غذائية الدفعة االخيرة

مصروفات مشروعي ) القاعة و المقر(
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11

متفرقات

مشروع االجهزة المنزلية :

وتقوم الجمعية من خالله بتوزيع العديد 
مــن اصناف االجهزة المنزليــة مثل الدفايات 
والســخانات والثالجات والغساالت والمكيفات 
كلما دعت الحاجة لذلك وبعد التاكد من عدم 
صالحية االجهــزة الموجودة لديهم باالضافة 
الــى عمــل صيانــة دوريــة علــى االجهــزة 

المنزلية. 

مشروع معونة الشتاء :

ويتم مــن خاللــه تفقد نواقص االســر 
المحتاجــة قبل وخــالل فصل الشــتاء بحيث 
يتم تزويد اسر الفقراء بجزء من احتياجاتهم 
من وسائل ومستلزمات التدفئة كالبطانيات 
التدفئــة  واجهــزة  الشــتوية  والمالبــس 
الكهربائية حماية لهم من برد الشتاء القارس 

وما قد يسببه لهم من اذى القدر اهلل. 

مشروع مساعدة المقبلين على الزواج :

ويتــم من خاللــه صــرف مبالــغ نقدية 
للمقبليــن علــى الــزواج مــن ابنــاء االســر 
الفقيــرة والمحتاجة وتمثل جزء بســيط من 
المصروفــات الضروريــة للــزواج مــن اجــل 

مسـاعدتهم الستكمــال نصف دينهـــــــم.

مشروع دفع جزء من قيمة استئجار المنازل:

ويتم من خالله صرف مبالغ نقدية تمثل 
جزًء مــن قيم االيجــار لالســر المحتاجة من 
اجل مســاعدتهم في توفير مســكن مناسب 

يؤويهم ويوفر لهم بيئة مناسبة.

مشروع ترميم المنازل:

منــازل  تفقــد  اســاس  علــى  ويقــوم 
المحتاجيــن وعمــل بعض الصيانــة الدورية 
لهــذه المنــازل والتاكــد مــن ســالمة البناء 
والتمديــدات الكهربائيــة والصحيــة وترميم 

التالف منها.

مشروع المواد الغذائية :

من المشــروعات الضخمة فــي الجمعية 
من حيث االعداد لها واالقبال عليها فالجمعية 
تنفذ المشــروع على ٣-٤ دفعات خالل العام 
الواحــد حيث يتم من خالل المشــروع صرف 
المعونات الغذائية المنوعة لالســر المحتاجة 
او احالتهــم على المراكز التجارية والتموينية 
العامــة لياخــذوا ما يحتاجونه بانفســهم من 

المواد الغذائية االساسية.

دعوة للمشاركة في دعم مشاريع الجمعية الرئيسية
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رحلــة علمية إلى احد الجامعــات أو المعالم العلمية للطالب 

الفقراء واأليتام

تأهيل المقبلين على الزواج

ملتقى العيد لليتيمات

حملة التبرع بالدم 8

تأهيل المقبلين على الزواج

إفطار صائم لأليتام

تأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على الزواج

التربية الفعالة للتطوع

العالقة الحميمية بين األزواج

اكتشافات زوجية

كيف اختار زوجًا

حفل الطالب األيتام والفقراء المتفوقين

اجتماع الجمعية العمومية 9

حفل الطالبات اليتيمات والفقيرات المتفوقات

أسرار العالقة الزوجية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

المنطقة الشرقية

قاعة الجمعية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

جمعية الفضول الخيرية

قاعة الجمعية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

قاعة الجمعية

قاعة الجمعية

مقر الجمعية

قاعة الجمعية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

قاعة جمعية الفضول الخيرية

قاعة الجمعية

قاعة الجمعية

12194

12096

12107

08811

12095

12188

12103

12104

12106

12100

12190

12091

12093

12109

12108

12102

12094

1438/04/08 هـ

1438/08/08 هـ

1438/12/08 هـ

1438/05/11 هـ

1438/05/12 هـ

1438/09/12 هـ

1438/11/12 هـ

1438/03/16 هـ

1438/06/17 هـ

1438/07/19 هـ

1438/08/20 هـ

1438/12/20 هـ

1438/06/22 هـ

1438/11/22 هـ

1438/02/23 هـ

1438/11/23 هـ

1438/10/24 هـ

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

تم رفعة

االســـــــــــم رقم موافقة الطلبم الحـــــالةالمــــوقعالتـــــــاريخ

أنشطة وبرامج جمعية الفضول الخيرية 1٤38هـ

متفرقات


