


لَْيَس الِْربَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم ِقَبَل الَْمْرشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِكنَّ الِْربَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر 

َوالَْمالئِكَِة َوالِْكَتـاِب َوالنَِّبيَِّ� َوآَ� الَْ�َل َعَىل ُحبِِّه َذِوي الُْقـْرَ� َوالَْيَتاَمى َوالَْمَسـاِكَ� َوابْـَن 

كَاَة َوالُْموُفوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهـُدوا  ـالَة َوآَ� الزَّ ـائِلَِ� َوِيف الـرَِّقاِب َوأََقاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ السَّ

ـاِبِريَن ِيف الَْبأَْسـاِء َوالضـَّرَّاِء َوِحَ� الَْبـأِْس أُولَِئـَك الَِّذيَن َصـَدُقواَوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّـُقون      َوالصَّ
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٢

خادم الحرم� الرشيف� 
امللك عبد الله بن عبد العزيز بن آل سعود 



µصاحب السمو املل
األم· فيصل بن سل�ن بن عبدالعزيز آل سعود 

وليا لويل العهد

µصاحب السمو املل
األم· مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

وليا لويل العهد

µصاحب السمو املل
األم· سل�ن بن عبدالعزيز آل سعود

٣



استمراراً للن�ء وبذل العطاء يف املجتمع املد¿, سعت جمعية طيبة النسائية للتنمية االجت�عية يف تطوير 
املرأة وتنمية قدراتها, لتمكينها من املساهمة يف قيادة املجتمع اإلسالمي بكفاءة عالية, ولذلك يرسنا أن 

نضع ب� أيديكم التقرير السنوي لعام 1435هـ - 2014م و ما حواه هذا العام من إنجازات وأع�ل قامت 
بتنفيذيها الجمعية ومرافقها التابعة. حيث تم تقديم العديد من املعونات العينية والنقدية لكافة الفئات 

التي تدعمها الجمعية, ك� تم تقديم عدة دراسـات وبحوث واسـتـشارات اجت�عية تدعم أهداف الجمعية 
وتسـهل دورها الفعال يف تنمية املجتـمع، إضافًة إىل دعمها للمجال التـطوعي وتـوظيفه يف التـنمية 

املجتـمعية. وال نغفل يف هذا املقام أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع االدارات الحكومية, والشـركات 
واملؤسـسـات العامة والخاصة, ولجميـع عضوات الجمعيـة العموميـة وعضوات مجلـس اإلدارة, واألفراد 

املتطوع� واملبـادرين عىل كل ما قدموه من دعم ومسـاه�ت لهذا العمل التنموي .
سائل� الله تعاىل أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه الخ· والن�ء ملجتمع املدينة خاصة ووطننا الغايل عامة, 

والله من وراء القصد.
                                                                                                      أختكم                                                  

                                                                                                      منى بنت منصور الرشيف
                                                                                                      رئيسة مجلس اإلدارة



.Õوداد حسن خليفة .                                                نوف خالد تر
اعتدال يحي عبدة                                                 ثناء درويش.

زينات إبراهيم حسوبه                                           حنان داغستا¿.
. Ùشه·ة عبدالعزيز الدخيل .                                       بدرية رشيد الدغي
عائشة محمد الظاهري.                                          نور حسن اسكندرا¿.

حياة مقصود خان .                                               عزة عيدان القايض.
عالية عبدالعزيز الدخيل .                                       حصة السديري.

سلمى صالح الزغيبي .                                           ناجية هاشم خلفية .
. Ùالدغي Þفاطمة سا

تأسست جمعية طيبة الخ·ية النسائية عام ١٣٩٩ هـ طبقاً ألحكام الئحةالجمعيات واملؤسسات الخ·يةالصادرةبقرارمجلس الوزراء رقم 
(١٠٧) وتاريخ ١٤١٠/٦/٢٥ هـ. وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئونا الجت�عية رقم ٧٦٠ وتاريخ ١٤١٢/١/٣٠هـ والتعلي�ت 

الصادر çقتضاها ويف عام ١٤٣٣هـ . 
تم تعديل مسمى الجمعية إلىجمعية طيبةالنسائية للتنمية االجت�عية يف اجت�ع الجمعية العمومية املنعقد يوم األحد املوافق ١٤٣٢/٧/٣

هـ  çوافقة وزارة الشؤون االجت�عية بخطاب رقم (٩٠٩٦٤) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٣هـ  

  تاريخ التأسيس واالسم

مؤسسات الجمعية 

٥



تقديم املساعدات العينية والنقدية املختلفة لألرس الفق·ة و املحتاجة و املتعففة و األيتام 
و األرس املعيلة لهم و املسن� و العجزة و غ·هم من الفئات التي تحتاج إىل رعاية .

تقديم  الدراسات والبحوث و االستشارات االجت�عية .
مكافحة األمية و تعليم املرأة و رعاية الطفولة.
تنمية الجانب املهني و الحريف بكافة أشكاله .

تنمية موارد الجمعية و توسيع استث�راتها. 
تبنى ثقافة التطوع و تطويرها.  

دعم كافة املبادرات االجت�عية لتنمية املرأة و الطفل.

امرأة متمكنة ملجتمع حضـــــــاري ناهـض .

تنمية املرأة لقيادة مجتمع إسالمي بكفـــاءة عــــالية و çشــــــاركـة مجتمـعـية.
القيم 

الشكر 
تنمية الرشاكات 

بناء القدرات للعنرص البرشي
التمك� 

الرؤية

الرسالة

األهداف

٦



٧

عضوات مجلس االدارة للمجلس السابق ١٤٣٥ 

عضوات مجلس االدارة للمجلس الحايل ١٤٣٥ 

العام

العام

االسم
أ / منى منصور محسن الرشيف

أ/ ج�ل عبد الله سعيد  السعدي
أ/ عفاف مصطفى أحمد  عسيالن

أ/ بارعة بهجت كامل خجا
أ/ عفاف عبد الله أحمد أبو طربوش

أ/ إحسان محمود إبراهيم بخاري 
أ/ سمر سم· صالح أفندي 

أ/ فاطمة أحمد مصطفى التونيس
أ / هند حمزة أحمد الردادي 

رئيسة مجلس إدارة جمعية طيبة 
نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية طيبة 

امينة الصندوق
رئيسة اللجنة العقارات
رئيسة لجنة الفعاليات
رئيسة اللجنة الثقافية 

رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم 
رئيسة اللجنة االجت�عية 

رئيسة لجنة التطوع

املنصب

١٤٣٤

العام

االسم
أ/ إôان عبد القادر فالته

أ/ أميمة عبد املنعم خالف
أ/ ج�ل عبد الله السعدي

د/ بدرية صالح املي�ن
أ/ سارة حس� الدخيل

أ/ إôان صادق اليوسف
أ/ عفاف مصطفى عسيالن
أ/ سلمى ضياء الدين كريم

أ/ نوال محمد الفل

رئيسة الجمعية - رئيسة اللجنة االستشارية لقسم التطوع
نائبة الرئيسة ورئيسة اللجنة االجت�عية
أمينة الصندوق ورئيسة اللجنة العقارية

رئيسة لجنة االرشاف عىل املشاريع واألنشطة التعليمية والتدريبية
رئيسة لجنة االرشاف عىل قرية أطفال طيبة

رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم
رئيسة لجنة الفعاليات واألنشطة

رئيسة لجنة تطوير عضوية
عضو مجلس إدارة

العام

١٤٣٥

املنصب



٨

لجان الجمعية 

اللجنة العقارية .

مدارس وروضة طيبة األهلية 

فندق وقف البستان 

قرية اطفال طيبة 

صالون طيبة 

حاضنة األع�ل (مديني )

مطبخ كويزين طيبة

روضة املوهب� واملوهوبات 

تزي� عروسة 

اقسام الجمعية 

قسم الدعم املادي واالجت�عي

قسم العالقات العامة واإلعالم

قسم الخدمات املساندة واملشرتيات 

قسم شؤون املوظف� 

قسم الدعم الفني 

قسم املحاسبة 

قسم التطوع 

لجان الجمعيةمرافق الجمعية

الهيكل التنظيمي اإلداري 

مكتب
أمينة رس املجلس املديرة التنفيذيةمجلس اإلدارة املديرة التنفيذية

لجنة الفعاليات واالنشطة

اللجنة الثقافية

لجنة االرشاف عىل املشاريع

واألنشطة التعليمية والتدريبية

لجنة التطوع 

لجنة العالقات العامة واإلعالم

اللجنة االجت�عية

اللجنة اإلرشافية عىل قرية اطفال طيبة

لجنة تنمية موارد جدة



٩

برامج الحاالت الطارئة 
برنامج خذ بيدي نحو غٍد أفضل

برنامج كفالة مريض
برنامج إسكان ومساكن

برنامج االحتياجات األساسية
برنامج الزكاة

برامج التأهيل النفيس واالجت�عي
برنامج الربكة

برامج األرس املتعففة
برنامج الكفالة التعليمية

برنامج البحوث والدراسات
برنامج كفالة يتيم

برامج الدعم املادي واالجت�عي
برامج التأهيل والتعليم 

برامج التدريب والتطوير
برامج القيمة والتنمية االقتصادية 
برامج استث�ر الطاقات التطوعي   

برامج اإلثراء والتمك� املعريف

الربامج الخاصة

الربامج العامة



١٠

مرشوع تأهيل وتدريب املستفيدات للدورات الحرفية والتطويرية
مرشوع تأهيل وتدريب املستفيدات للوظائف 
مرشوع حلقات طيبة للقران والس·ة النبوية  

مرشوع املساعدات النقدية املقطوعة
مرشوع دفع اإليجارات لألرس املتعففة 

مرشوع سداد فوات· الكهرباء 
مرشوع مجتمع بال أمية 

مرشوع التأهيل االجت�عي 
كفالة أرسة مهجورة العائل

مرشوع تأثيث املنازل 
مرشوع إسكان عاجل 
مرشوع ترميم املنازل 

مرشوع املعالجات النفسية
مرشوع التأهيل النفيس 
مرشوع السلة الرمضانية 
مرشوع سداد اإليجارات 
مرشوع األرس املسكينة 
مرشوع األرس الفق·ة  

مرشوع سداد دين 
مرشوع أمنية يتيم 

مرشوع عيدية يتيم 
مرشوع حالوة العيد 
مرشوع أضاحي العيد
مرشوع كسوة العيد 
مرشوع كسوة شتاء 
كفالة أرسة املطلقة 

كفالة أرسة سج� 
كفالة أرسة أرملة

املشاريع



١١

انطلقت فكرة إيجاد برامج متخصصة تعنى بشؤون األرسة كونها تعد اللبنة األساسية يف تكوين املجتمع، ولكن الختالف الحال 
والظروف ب� تلك األرس، تم بناء مجموعة من الربامج التي تساهم يف بث الوعي وتقديم الدعم وفق االحتياج وبطرق مختلفة، 

هدفها األسايس غرس السلوكيات واملهارات اإليجابية ومعالجة األمور السالبة التي قد تكون عقبة مؤثرة يف تحقيق اهداف 
التنمية االجت�عية وال تساعد عىل االستقرار األرسي

اوالً برامج الدعم املادي واالجت�عي :



استمراراً للن�ء وبذل العطاء يف املجتمع املد¿, سعت جمعية طيبة النسائية للتنمية االجت�عية يف تطوير 
املرأة وتنمية قدراتها, لتمكينها من املساهمة يف قيادة املجتمع اإلسالمي بكفاءة عالية, ولذلك يرسنا أن 

نضع ب� أيديكم التقرير السنوي لعام 1435هـ - 2014م و ما حواه هذا العام من إنجازات وأع�ل قامت 
بتنفيذيها الجمعية ومرافقها التابعة. حيث تم تقديم العديد من املعونات العينية والنقدية لكافة الفئات 

التي تدعمها الجمعية, ك� تم تقديم عدة دراسـات وبحوث واسـتـشارات اجت�عية تدعم أهداف الجمعية 
وتسـهل دورها الفعال يف تنمية املجتـمع، إضافًة إىل دعمها للمجال التـطوعي وتـوظيفه يف التـنمية 

املجتـمعية. وال نغفل يف هذا املقام أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع االدارات الحكومية, والشـركات 
واملؤسـسـات العامة والخاصة, ولجميـع عضوات الجمعيـة العموميـة وعضوات مجلـس اإلدارة, واألفراد 

املتطوع� واملبـادرين عىل كل ما قدموه من دعم ومسـاه�ت لهذا العمل التنموي .
سائل� الله تعاىل أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه الخ· والن�ء ملجتمع املدينة خاصة ووطننا الغايل عامة, 

والله من وراء القصد.
                                                                                                      أختكم                                                  

                                                                                                      منى بنت منصور الرشيف
                                                                                                      رئيسة مجلس اإلدارة

١٢

الرؤية

الرسالة

األهداف

تعزيز التنمية االجت�عية  وتأهيل األرس وتقوôها نحو حياة أفضل .

مجتمع متكامل متفا¿ ومتكافل . 

االهت�م بشؤون األرس واحتواء احتياجاتهم املادية والرعاية االجت�عية والنفسية والصحية وحل كافة اإلشكاالت .
تنمية الجوانب املهنية والحرفية وتقديم الدعم بجميع إشكاله لتلك األرس لتأهيلها التأهيل الشامل والذي يتناسب مع متغ·ات العرص .

تقديم املساعدات العينية املختلفة وإقامة الربامج املتنوعة التي تساهم يف رفع مستوى الوعي االجت�عي .
التنسيق واملتابعة ب� الجهات الداعمة عىل مستوى القطاعات واألفراد وربطهم بالفئات املستحقة للدعم .

تقديم برامج الدعم وفق خطط مدروسة تساعد عىل تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، وتقيض عىل املعوقات .



١٣

برامج الحاالت الطارئة 

إيجاد خط ساخن إلغاثة الحاالت الطارئة التي تحتاج إىل املساعدة العاجلة
وال تتحمل االنتظار ثم متابعتها بعد الوصول لألمان واستقرار وضعها .

مرشوع املساعدات النقدية املقطوعة قيمة القسيمة (٥٠٠) ريال
مرشوع إسكان عاجل قيمة القسيمة (١٠٠٠) ريال

مرشوع سداد فوات· الكهرباء قيمة القسيمة (٥٠٠) ريال 
مرشوع سداد دين قيمة القسيمة (٥٠٠٠) ريال

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :



١٤

برنامج خد بيدي نحو غد أفضل :

þك� املستفيدات اقتصاديا واجت�عيا وتعليميا بتطوير مهاراتهن أو امدادهن çعارف جديدة 
للحصول عىل عمل من أجل حياة أفضل .

مرشوع تأهيل وتدريب املستفيدات للدورات الحرفية والتطويرية قيمة القسيمة (٥٠٠) ريال  .
مرشوع تأهيل وتدريب املستفيدات للوظائف  قيمة القسيمة (١٠٠٠) ريال   .

مرشوع حلقات طيبة للقران والس·ة النبوية قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال .
مرشوع مجتمع بال أمية قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال 

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :

املرصوفاتعدد املتدرباتعدد الدروات التدريبة

٣١١٤٠٥٩٣٨٩٠



١٥

برامج كفالة مريض :

مساعدة املريض من األرس املستفيدة يف تكاليف االقامة والسفر والعالج , 
وبناء وتطوير املرافق الصحية .

قيمة قسيمة الكفالة ( ٥٠٠ ) ريال

ايجاد مساكن آمنة لألرس التي ال يوجد لها مأوى أو لديها مساكن غ· صالحة للسكن .

مرشوع سداد اإليجارات قيمة القسيمة (٣٠٠٠) ريال
مرشوع ترميم املنازل قيمة القسيمة  ( ٥٠٠٠) ريال

مرشوع دفع اإليجارات لألرس املتعففة  قيمة القسيمة ( ٣٠٠٠) ريال

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :

برامج إسكان ومساكن :



١٦

ح�ية افراد األرس املتعÙة اقتصاديا من خالل منحهم معونات دورية طارئة .

مرشوع السلة الرمضانية قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال
مرشوع تأثيث املنازل قيمة القسيمة (٢٠٠٠) ريال

مرشوع أمنية يتيم قيمة القسيمة (٢٠٠) ريال
مرشوع عيدية يتيم قيمة القسيمة (١٠٠) ريال
مرشوع حالوة العيد قيمة القسيمة (٥٠) ريال 

مرشوع أضاحي العيد قيمة القسيمة (٩٠٠) ريال
مرشوع كسوة العيد قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال 
مرشوع كسوة شتاء قيمة القسيمة ( ٣٠٠) ريال

برامج االحتياجات األساسية :

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :



١٧

تحس� املستوى املعييش للفئات املستحقة واملحتاجة , من خالل 
املساهمة يف عملية تفعيل الركن الثالث من أركان اإلسالم .

مرشوع األرس الفق·ة . 
مرشوع األرس املسكينة .

مرشوع املعالجات النفسية .
مرشوع التأهيل النفيس .

مرشوع التأهيل االجت�عي .

برامج الزكاة :

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :

برامج التأهيل النفيس واالجت�عي :

تأهيل مستفيدات الجمعية نفسيا واجت�عيا ليتمكن من التعايش مع الوضع 
االجت�عي واالقتصادي لهن وتنمية الشخصية ليكن قادرات عىل االنخراط يف 

مجتمع العمل واالعت�د عىل أنفسهن بدال من االعت�د عىل الجمعية 



١٨

مرشوع السلة الرمضانية 
مرشوع سداد اإليجارات 
مرشوع األرس املسكينة 
مرشوع األرس الفق·ة  

مرشوع سداد دين 
مرشوع أمنية يتيم 

مرشوع عيدية يتيم 
مرشوع حالوة العيد 
مرشوع أضاحي العيد
مرشوع كسوة العيد 
مرشوع كسوة شتاء 
كفالة أرسة املطلقة 

كفالة أرسة سج� 
كفالة أرسة أرملة

برامج الربكة :

توف· معونة مادية وعينية شهرية للمتعÙات من املستفيدات من خدمات الجمعية .

كفالة أرسة مهجورة العائل قيمة القسيمة(٣٠٠) ريال
كفالة أرسة املطلقة قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال

كفالة أرسة سج� قيمة القسيمة( ٣٠٠) ريال
كفالة أرسة أرملة قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :



١٩

برامج األرس املتعففة :

برنامج الكفالة التعليمية :

توف· معونة  مادية وعينية شهرية للمتعÙات من املستفيدات من خدمات الجمعية .

مرشوع الدعم املادي  .

مرشوع الدعم العيني .

مساعدة املستفيدات وأبنائهن عىل استك�ل دراستهم بدفع جزأ من 
رسوم الكليات الخاصة حتى تكتفي األرسة وتعتمد عىل نفسها .

قيمة القسيمة للشخص (٥٠٠٠) ريال .

املشاريع :

املشاريع :

الهدف االسرتاتيجي :

الهدف االسرتاتيجي :



٢٠

 املساهمة يف قيادة التنمية الشاملة بدراسة الظواهر االجت�عية واإلنسانية وقضايا املرأة وþكينها حتى تستطيع 
أن تشارك بفاعلية  يف مواجهة الصعوبات وتحديات التنمية بأسلوب البحث العلمي.

قيمة القسيمة (٣٠٠) ريال .

الربنامج  كفالة يتيم :

يقدم معونات مادية وعينية ويعمل عىل االرتقاء باليتيم عن طريق الدورات والندوات
التطويرية ويتيح الفرصة أمام أفراد املجتمع للمشاركة الدينية واالجت�عية يف كفالة اليتيم . 

قيمة الكفالة السنوية  (٣٦٠٠) ريال  .
قيمة الكفالة الشهرية (٣٠٠) ريال 

برنامج البحوث والدراسات:

الهدف االسرتاتيجي :

الهدف االسرتاتيجي :

املشاريع :

املشاريع :



٢١

توف· بيئة تربوية متكاملة ذات جودة تساهم يف تنمية املجتمع بشكل فعال 

يداً بيد لجيل ينهض بالغد .

١) دعم الكفاءات والقيادات الرتبوية وتأهيلها.
٢) تبني كافة املبادرات التعليمية والـتأهيلية.

٣) املساهمة يف القضاء عىل معوقات الحضارة .
٤) بناء مجتمع متعلم يواكب تطورات العرص .

٥) الريادة يف تنمية املجتمع يف املجال الرتبية والتعليم .
٦) بيئة تربوية تساهم يف تنمية املجتمع وترسيخ العلم والجودة .

الرؤية

الرسالة

األهداف

ثانياً برامج التأهيل والتعليم :

تقوم الجمعية بتنفيذها عرب مرفقها روضة و مدارس طيبة الطيبة ، حيث يأ} تقدôها لتلك الربامج، ملواصلة دورها أتجاه املجتمع، وإôاناً 
منها بأهمية توف· بيئة تعليمية مؤهلة ومتكاملة ومتطورة متناسبة ومتناسقة مع متغ·ات العرص، لتضمن س· العملية التنموية 

االجت�عية بشكل صحيح وشامل



٢٢

برامج القيمة والتنمية االقتصادية :

سعت الجمعية إىل الشمولية يف العمل وتحقيق أركان التنمية الشاملة يف جميع املجاالت، يف عدة برامج  تتمثل بحاضنة األع�ل مديني ، 
كويزين طيبة ومشاريع عقارية كوقف البستان , قرية اطفال طيبة ( لأليتام ) و روضة املوهب� واملوهوبات والتي تحقق الخدمات املالية 
واالستشارية،  باإلضافة إىل تويل العمليات التسويقية والتطويرية، للنهوض باملشاريع الناشئة لألرس املنتجة، و خفض األعباء املالية وتقليل 

املخاطر التي قد تتعرض لها مشاريعهم.

تحقيق التكامل  بين  التنمية واالستثمار  .

تنمية موارد الجمعية و توسيع استث�راتها .

١) ترسيخ ثقافة اإلنتاج واالبتكار والعصامية لدى أفراد املجتمع .
٢) توف· فرص التمويل للمشاريع من قبل الجهات املمولة وأصحاب األع�ل للداعم� .

٣) توف· االساليب التسويقية املتطورة وفتح منافذ بيع جيدة تكفل تسويق املنتجات والخدمات لتلك املشاريع املحتضنة .
٤) املساهمة يف تفعيل دور املرأة يف مجتمع املدينة املنورة لتمكينها من أداء دورها اجت�عيا واقتصاديا مع مراعاة مكانتها التي كفلها لها 

الدين الحنيف.
٥) تحقيق مبدأ التنمية االجت�عية من خالل التنمية االقتصادية çحاربة البطالة بالقدرة والعطاء وتحقيق الذات .

الرؤية

الرسالة

األهداف



٢٣

الرؤية

الرسالة

األهداف

السعي أن نكون نقطة االنطالق نحو التطوير والتغي· لألفضل عىل صعيد تنمية الفرد واملجتمع .

االرتقاء بالعملية التدريبة .

١) بث ثقافة البحث واملعرفة.
٢)  املساهمة يف مجال التدريب والتطوير وتحقيق الريادة يف هذه املجال .

٣) تقديم املحارضات والدورات مجانا لألرس املستفيدة من خدمات الجمعية.
٤) السعي الدائم للمساهمة يف تطوير الكفاءات البرشية çا يساعد يف تكون مجتمع ناجح ومنتج .

٥) العمل عىل تحقيق أعىل دراجات االتقان والجودة والتميز واالبتكار يف تنفيذ الربامج التدريبية والتطويرية .

ثالثاً برامج التدريب والتطوير :

حرصاً من إدارة الجمعية عىل مواكبة متغ·ات قطاع األع�ل و سوق العمل، ومن منطلق إôانها بأهمية توف· الربامج الداعمة لكافة 
األفراد واألنشطة التنموية االجت�عية، تم تأسيس معهد طيبة العايل النسا^ للتدريب كمنشأة متخصصة ، تقوم بتنفيذ مجموعة من 
الحقائب التدريبية والتطويرية املناسبة لكل فئة ومنشأة وفق جودة ومصداقية واحرتافية يف التعامل , ك� تم إنشاء حاضنة أع�ل 

مديني التي تؤدي إىل نفس الهدف بجانب تعزيز القيمة االقتصادية .



٢٤

الرؤية

الرسالة

األهداف

برامج استث�ر الطاقات التطوعية

أدركت جمعية طيبة النسائية للتنمية االجت�عية، حاجتها إىل استث�ر الطاقات التطوعية، وضمها إىل خارطة العمل املؤسيس املنظم، 
وتسخ·ها لخدمة الربامج املجتمعية التنموية التي تقوم عىل تنفيذها وفق احتياجات ومتطلبات املجتمع، لهذا أقرت إنشاء قسم متكامل 

يقوم عىل دعم الربامج واألنشطة التطوعية، وإعداد وتأهيل األفراد واملجموعات، وتزويدهم باملهارات الالزمة التي þكنهم من م�رسة 
تلك األع�ل عىل أسس صحيحة، من خالل إقامة الدورات التدريبية وورش العمل املتخصصة يف املجال ، وتقديم املحارضات والندوات، 

وتوف· وخلق الفرص داخل وخارج الجمعية ممثلة بالجهات التي تعنى بالعمل التطوعي.

الريادة يف دعم وتطوير الربامج واألع�ل التطوعية.

تعزيز العمل التطوعي ونرشه وتطويره كثقافة تساهم بشكل فعال بالتنمية االجت�عية.

١) دعم كافة املبادرات التطوعية عىل املستوى الفردي أو الج�عي ، وإبراز  الجهود املبذولة  يف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع .
٢) استقطاب الطاقات الفاعلة يف املجتمع بجميع فئاته واالستفادة منها ، والقيام بكل التنسيقات الالزمة مع الجهات ذات العالقة لتنفيذ 

األع�ل واألنشطة التطوعية.
٣) تقديم الدراسات والخطط التنفيذية للربامج التطوعية التي تسهم يف تحقيق أهداف الجمعية التنموية.

٤) توثيق األع�ل والربامج التطوعية وتقييمها وتطويرها بشكل مستمر يضمن تنفيذها باألساليب املتطورة واملحققة للغاية واألهداف.
٥) غرس مفهوم املبادرة وتعزيز الشعور بالوالء واالنت�ء واإلحساس باملسئولية لكل األفراد والفرق التطوعية.

٦) توف· وخلق الفرص التطوعية الداعمة لألهداف والربامج اإل_ائية يف القطاع� الحكومي والخاص .



٢٥

احصائية الفرق التطوعيه لقسم التطوع ١٤٣٥



٢٦

برامج اإلثراء والتمك� املعريف:

عرب منربها صالون طيبة تقدم الجمعية وتتبنى باقة من الربامج املنوعة يف املجاالت الثقافية والتوعوية والفنية والرتاثية، وذلك بإقامة 
املحارضات والندوات واألمسيات وورش العمل واللقاءات واملعارض واملسابقات، باإلضافة إىل جملة من األنشطة املتنوعة التي تعنى 
بالجوانب  اإلثرائية واملعرفية ولتمكينيه، سعياً منها لتحقيق التكامل في� تقدمه من خدمات تساهم وبشكل كب· يف تحقيق مفهوم 

التنمية االجت�عية çشاركة مجتمعية عىل جميع األصعدة الزمنية واملكانية. 

أن تكون املرأة عىل رأس الهرم اإلبداعي ، ولها بصمة يف كل املجاالت التنموية املجتمعية .

تقديم برامج داعمة ومعززة ملكانة املرأة .

١) تفعيل كافة الجوانب التي تساهم يف رفعة املرأة و تحقيق دورها يف املجتمع.
٢) احتواء املبدعات  وþكينهن من أدوات النجاح وتنمية مهاراتهن وقدراتهن.

٣) تكريم املتفوقات واالحتفاء بإنجازاتهن، وتبني كل مس·ة مكللة بالناجحات .
٤) غرس مفاهيم القيادة والريادة  ونرش ثقافة الحوار وتعميقها يف أوساط املجتمع النسا^ . 

٥) إيجاد البيئة الحاضنة واملحفزة واستث�ر اإلمكانات والطاقات . 

الرؤية

الرسالة

األهداف
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روضة ومدارس طيبة الطيبة       
معهد طيبة 

فندق وقف البستان                   
حاضنة األع�ل ( مديني )                     

مطبخ كويزين طيبة                                   
قرية أطفال طيبة                     

صالون طيبة  
روضة املوهب� 

الحضانة 
مركز مديني للتجميل والخياطة .

مرافق الجمعية



روضة و مدارس طيبة الطيبة االهلية :

رصح تعليمي متميز يف ميدان الرتبية والتعليم وهي واحدة من أفضل املدارس عىل مستوى املدينة املنورة وقد اكتسبت سمعة طيبة 
وثقة أولياء األمور خالل مس·تها التعليمية والرتبوية . 

تأسست املدارس بافتتاح رياض األطفال سنة ١٣٩٩ ه , ثم املرحلة االبتدائية سنة ١٤٠٧ ه ثم املرحلة املتوسطة سنة ١٤١٩  ه  وأخ·اً 
املرحلة الثانوية سنة ١٤٢٣ ه.

٢٨



٢٩

- تليفون:  ٨٤٧٠٦٩١-٨٤٦٥٤٤٠
-فاكس:  ٨٤٧٩٣٤٣ ٠١٤

www.sc-taibah.com  :¿املوقع اإللكرتو-
tibah.school@gmail.com  :¿الربيد اإللكرتو-

العنوان:  تقع مدارس طيبة الطيبة باملدينة املنورة، 
حي الفيصلية .بجوار قاعة السف·  طريق الجامعات

احصائيات مدرسة طيبة

اول ابتدا^ بن�
اول ابتدا^ بنات
ثا¿ ابتدا^ بن� 

ثا¿ ابتدا^ بنات 
ثالث بتدا^
رابع بتدا^

خامس ابتدا^
سادس ابتدا^

٢
١
١
١
١

١
١

٢

٢٤
١٥
١٩
١٨
٢٥
٣٧
١٥
٢٢

عدد الطالبات

اول متوسط
ثا¿ متوسط

ثالث متوسط
أول ثانوي
ثا¿ ثانوي

ثالث ثانوي  

١
١
١
١

٣
٣

٢٤
٣٠
٢٦
٢٦
٤٠
٤٩

عدد الطالبات

احصائية لعدد الفصول والطالبات يف املرحلة الثانوية واملتوسطة
احصائية لعدد الفصول والطالبات يف املرحلة االبتدائية

بيانات التواصل 
ملدارس طيبة الطيبة



٣٠

بيانات معهد طيبة

هو منشأه سعودية وطنية تم إنشائها يف ٢١-٦-١٤٢١ هـ يف قطاع التدريب والتأهيل ,وهي إحدى نشاطات جمعية طيبة . 
أنشأ املعهد لخدمة قطاع العمل الخاص والعام وتوف· ما يحتاجه سوق العمل يف منطقة املدينة املنورة

نسعى ألن نكون الخيار األول واألمثل للمدرب� واملتدرب� يف منطقة املدينة املنورة وأن تكون دوراتنا نقطة انطالق وتغي· عىل صعيد الفرد 
واملجتمع 

االرتقاء بالعملية التدريبية ألفاق العاملية واالحتــرافيـة وصوال لفهم أعمق ألهمية التدريب وحـاجة املتـدربات و املتدرب� واملساهمة يف 
إيجاد كـوادر وطـــنية مؤهــــلة ملخــتــلف املجـــاالت.

* تدريب متطور يضمن جــودة التدريب ويــوفر أدواتــه وتقنياته الحديثة , يحقق األهــداف التــنموية مـن خـــالل االستفادة من 
امل�رسات الـــتدريبية العاملية

يعتمد معهد طيبة العايل النــسا^ يف إعــــداد وتـــنفيذ الربامج عىل النحو التايل : 
*اختيار أفضل املدرب� يف مجال خربتهم . 

*تنفيذ برامج تدريبية مناسبة لكل فئة ومنشأة . 
*الجودة واملصداقية يف تعاملنا . 

الرؤية

الرسالة

املنهجية



٣١

املصداقية - اإلتقان – االحرتاف – الجودة – الريادة – االرتقاء مع اآلخرين – التمييز. 

التمك� يف التدريب 

أن نكون الرواد يف مجال التدريب والتطوير. 
العمل لتحقيق أعىل درجات اإلتقان والجودة والتميز واالبتكار يف تنفيذ الربامج التدريبية . 

السعي الدائم للمساهمة يف تطوير الكفاءات البرشية çا يساعد يف تكوين مجتمع ناجح ومنتج. 
بث ثقافة البحث واملعرفة . 

تقديم املحارضات والدورات مجانا للمستفيدات من الجمعية . 

قيمنا

شعارنا

األهداف



بيانات حاضنة األع�ل

تحويل الفكرة املبتكرة إىل مرشوع واقعي مستدام.

þك� الفتيات من تحقيق االكتفاء الذا} من خالل احتضان املشاريع االقتصادية املدروسة ،وتهيئة بيئة العمل الداعمة لنجاحها.

تقديم الدعم الالزم لكل من لديه مهارة أو مرشوع من مستفيدات الجمعية أو من خارج الجمعية (دعم استشاري- مادي – علمي من خالل 
الدورات واملحارضات)

إعداد وتجهيز بيئة العمل الداعمة لنجاح املشاريع االقتصادية املدروسة.
تحقيق االكتفاء الذا} للفتيات وخاصة فتيات األرس املستفيدة التي ترعاها الجمعية ليصبحوا من طالبي عمل لعاريض وظائف.

توف· فرص التمويل للمشاريع من قبل الجهات املمولة ورجال األع�ل الداعم� .
توف· مؤسسات التسويق ومنافذ البيع الجيدة لتسويق منتجات وخدمات املشاريع املحتضنة.

نبدأ املرشوع معكم ونشارككم النجاح .

الرؤية

الرسالة

الشعار

األهداف

٣٢



حاضنة مديني للخياطة
حاضنة مديني للصابون والعطور

حاضنة مديني للكروشيه 
حاضنة مديني للسبح

حاضنة مديني للمشاريع

العفراء لتصميم  العيابات 
Couhure  لتصميم األزياء  

ملتقى السياحة واالستث�ر .
ورشة عمل يف مؤسسة امللك خالد .

اقسام الحاضنة :

املحتضنان 

املشاركات الخراجية :

٣٣



احصائية املتدربات بحاضنة االع�ل

٣٤



٣٥

كويزين طيبة 

البقاء يف الريادة املتخصصة لتقديم مأكوالت مدينية مميزة .
استعداد تام لتلبية الطلبات الخارجية والفردية
الحفالت -  املدارس  -   املناسبات  -   البنوك 

لدينا قاعات خاصة لالحتفاالت الرسمية 

تقديم نخبة من املأكوالت املدينية بجودة عالية وبنكهة منزلية .

الرؤية

الرسالة



٣٦

قرية أطفال طيبة : 

هي أحد املشاريع الرائدة لجمعية طيبة  , تم تأسيس القرية وفق أسس 
ومبادئ األرسة البديلة , تحت رعاية صاحب السمو امللµ االم· مقرن بن 

عبد العزيز يف عام ١٤٢٦ هـ وتشمل القرية مجموعة من الوحدات السكنية 
الخاصة çنسو+ ومنسوبات القرية من أطفال وأمهات وعامالت ,تهدف 

قرية أطفال  طيبة إىل تقديم رعاية أرسية شاملة لألطفال األيتام من خالل 
توف· جو أرسي  ترشف عليهم أم بديلة تؤهلهم دينيا وتربوياً واجت�عيا 

وصحياً ليصبحوا عنارص فعالة يف املجتمع , يف عام ١٤٣٤هـ انتقل االطفال 
االيتام لوزارة الشؤون االجت�عية وعليه تم ويف عام ١٤٣٥هـ تم تأج· مبنى 

القرية ليعود ريعه لصالح األيتام .

أنشأت روضة املوهب� يف عام ١٤٢٦ هـ برعاية صاحب السمو امللµ األم· مقرن بن عبد العزيز آل سعود حفظة الله , كانت تهدف 
إىل دمج أطفال قرية أطفال طيبة وþكنهم من التفاعل مع اقرانهم من أطفال املجتمع.

و يف عام ١٤٣٣ تم تأج· الروضة كمرشوع استث�ري .

روضة املوهب� واملوهوبات   :



- تليفون:  ٨٤٧٠٦٩١-٨٤٦٥٤٤٠
-فاكس:  ٨٤٧٩٣٤٣ ٠١٤

www.sc-taibah.com  :¿املوقع اإللكرتو-
tibah.school@gmail.com  :¿الربيد اإللكرتو-

العنوان:  تقع مدارس طيبة الطيبة باملدينة املنورة، 
حي الفيصلية .بجوار قاعة السف·  طريق الجامعات

٣٧

   تستقبل األطفال من سن شهر إىل سن خمسة أعوام . 

الحضانة

هو أحد أوقاف الجمعية باملنطقة املركزية والذي يعود دخله لألرس املستفيدة.

وقف البستان

هو مركز يعتني بج�ل املرأة ويقدم كل ما تحتاجه املرأة لتكون متألقة

مركز مديني للتجميل والخياطة



٣٨

هو نشاط ثقايف تنظمة جمعية طيبة النسائية للتنمية االجت�عية وهو عبارة عن لقاءات ج�ه·ية يهدف لزيادة اكتساب مهارات 
متقدمة يف الريادة  والقيادة .

تقوم فكرة الصالون عىل استضافة إحدى الشخصيات البارزة يف املجتمع ومناقشة موضوع يتم االتفاق عليه مسبقاً .

األرس التي ترعاها الجمعية (بجميع فئاتها سيدات – فتيات)
سيدات طيبة
فتيات طيبة

صالون طيبة :

فكرة صالون طيبة :

الفئة املستهدفة من صالون طيبة:



٣٩

احصائية للصحف النارشة لفعاليات الجمعية



اعالنات

٤٠



٤١

الداعمون



٤٢

فعاليات ١٤٣٥



٤٣

فعاليات وانشطة

رحالت رياض االطفال
رحلة إىل مستشفى االما¿

رحلة للحرم النبوي
الطباخ الصغ·
حفلة النجاح

عرض الشعوب
الحفل الختامي

٧

املرحلة التمهيدية 

فرحة العودة من املدارس
اسبوع استقبال تالميذ الصف االول

عيد الفطر املبارك
دام عزك يا وطن

شكراً معلمتي
صحة الفم

يوم الصحة النفسية العاملية
ملتقى الحياة الوردية

يوم السكر العاملي
يوم البيئة العاملي

اليوم العاملي للدفاع املد¿
أسبوع الشجرة

يوم الصحة العاملي
الحفل الختامي وتكريم الطالبات

دردشة بنات
ابدعت بأناميل
مهارات حياتية
بأخالقنا نسمو

أس�ء الله الحسنى
مرشوع الصف األول

رحلة للحرم النبوي
رحلة ملدينة األلعاب
رحلة إىل أرض املرح

٢٣

املرحلة االبتدائية

مرشوع يد بيد نحو االفضل
مرشوع مدرستي مرآ}

مرشوع موهبتي مصدر قو}
مرشوع بريد املحبة

مرشوع خذ بيدي
مرشوع نقطة تواصل

مرشوع أحب ألخيك ما تحب لنفسك
مرشوع إن الله يحب املحسن�

برنامج املرض السكري
محارضة الصلة بالله

محارضة الحج
اليوم الوطني

احتفال عيد األضحى
اليوم العاملي للمكتبات

اناقتي رس ج�يل
بنات اكشن

برنامج خططي لحياتك

١٧

املرحلة الثانوية واملتوسطة 



٤٤

زكاة املال

صدقة جارية 

تربع للسلة الغذائية تربع عام

كافل مريض

فعاليات وانشطة

فاعل خ·
أم·ة ابو الهدى بري

خديجة ابو الهدى بري 

حياة زين بري 

فاعل خ·

اإلج�يل

١٠٠ريال

١٠٠ ريال

١٠٠ ريال 

٢٥٠ ريال 

٨٣١ ريال 

١٣٨١ ريال 

االبتدائية 124 الصف الخامس
منى خشيم

اميمة خالف

فاعل خ· 

االء محمد طولة 
نرسين حمزة ص·يف 

٥٣٧ ريال

٣٠٠ ريال

٢٣٠٠ ريال 

٢١٠ ريال 

٣٠٠ ريال 

٣٠٠ ريال 

٥٨٣٧ ريال اإلج�يل

يوسف عبد اللطيف جميل
فاعل خ·

عواطف حسن محروس 

عبد العزيز حسن عويضة
فوزية الجفايل 

أحمد عبد الحميد احمد عباس

ياس� طه

خالد محمد النزهة

سعد محمد عىل 

د. عبد الله عبد العزيز

د. عبد الله عبد العزيز

رشكة اس�عيل عىل داوود

رشكة زاهد

فاعلة خ·

محمد عبد الله زارع

µعبداالله محمد صالح كع
 µبلقيس محمد صالح كع

خالد الجوهر

 µملياء محمد صالح كع

وزنة حميد الرحييل

٢٠٠٠٠٠ريال

٤٠٠٠٠ ريال

٥٠٠٠ ريال 

٥٠٠٠ ريال 

١٠٠٠٠٠ ريال 

١٥٠٠٠ ريال 

١٠٠٠ ريال 

١٥٠٠ ريال 

١٠٠٠ ريال 

٥٠٠٠ ريال 

١٠٠٠٠ ريال 

٥٠٠٠٠ ريال 

١٠٠٠٠٠ ريال 

٥٠٠ ريال 

٣٠٠٠ ريال 

٧٠٠٠ ريال 

٥٠٠٠ ريال 

٤٠٠٠ ريال 

١٠٠٠٠ ريال 

٧٢١ ريال 

٥٦٣٧٢١ ريال    اإلج�يل 

تربع لكسوة يتيم 
١٠٠٠ ريال فاعل خ· 

١٠٠٠ ريال    اإلج�يل 

تربع للكىل 
٥٠٠٠ ريال حنان حس� خاشقجي 

٥٠٠٠ ريال    اإلج�يل 

تربع لكسوة العيد 
٦٠٠ ريال مجموعة فواصل 

٦٠٠ ريال    اإلج�يل 

تربع لصالح ايتام دار الطفولة 
٥٠٠٠ ريال عبد الرحمن احمد الله 

٥٠٠٠ ريال    اإلج�يل 

فوزية خالف 
سديل فالته

فاعل خ· 

فاعل خ· 
فاعل خ· 

ابراهيم عبد القادر املدن

فاعل خ·

خديجة ابو الهدى بري

ام·ة ابو الهدى بري

ام·ة ابو الهدى بري

حياة زين بري 

ابراهيم محمد ابراهيم عبد القادر

فاعل خ· 

فاعلة خ·

٢٠٠ ريال

٢٠٠ ريال

٢٨١ ريال 

١٠٠ ريال 

٥٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

١٠٠ ريال 

١٠٠ ريال 

١٠٠ ريال 

٢٥٠ ريال 

١٠٠٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

١٠٢٧ ريال 

١٤٠٥٨ ريال    اإلج�يل 

عبد الرحمن احمد الله
محمد الهزاري

فاعل خ·

فاعل خ·
عىل عبد الله العيسا^ 

وقف املرحوم / د. عبد الرحمن احمد الله

اôن اس�عيل ابو داواد

احسان فريد عبد الجواد

اإلج�يل

١٠٠٠٠ ريال

٢٥٠٠٠ ريال

٤٤٠ ريال 

١٠٧ ريال 

٢٥٠٠٠ ريال 

٥٠٠٠ ريال 

٥٠٠٠ ريال 

١٠٠٠ ريال 

٧١٥٤٧ ريال 



٤٥

٢٠٠ ريال  ٢٠٠ ريال فاعلة خ· (أم يارس ) ٤٠٠ ريال غسان سلي�ن ماجد حس� ٢٠٠ ريال زبيدة جيال} 

حنان الحر+

فوزية الحازمي

فهد السحيمي

أم حنان
فوزية الجفايل 

آل األحمدي

حنان احمد فالته

ريم شاه�

غسان سلي�ن حس�

خرضاء الحر+

فاعلة خ·

أم يارس

فاعلة خ·

فاعلة خ·

µعزة ابراهيم م

سلوى عبد الوهاب
سلوى عبد الوهاب

ج�نة ابو القاسم
من·ة األحمدي

جوزاء الحر+

ريم محمد عىل شاه�

٢٠٠ ريال

١٢٠٠ ريال

١٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

١٠٠٠٠٠ ريال 

٦٥٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

١٠٠٠ ريال 

١٤٠٠ ريال 

١٥٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

غسان سلي�ن ماجد حس�

إيناس محمد فالته
فاتن املولد

عنان البلبييس
رقية عث�ن الرشيف

عبد الله ابو النرص

حنان الحر+

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

١٥٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

جوزاء عيد العويف

ريم شاه�
غسان سلي�ن حس�

آل االحمدي
فوزية خالف

فوزية خالف

٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال  بهجت خجا

كفالة يتيم 

فاتن املولد

إيناس فالته

ريم محمد شاه�

غسان سلي�ن حس�
آل االحمدي

ظاهر محمود القحطا¿

ابتسام عويضة

رقية عث�ن الرشيف

أم·ة محمد حميدة

سهيلة محمد حميدة

عبد القادر البكري

مهدية حمدان العجل

محمد يوسف شحاده

آل االحمدي

ريم محمد شاه�

غسان سل�ن حس�
جوزاء العويف 

أم طيف
أم ايالن

مريم

أم·ة صالح املي�ن

٢٠٠ ريال

٢٠٠ ريال

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٩٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٥٠٠٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٢٢٠٠ ريال 

يوسف شحاده

أس�ء عنرت

رانيا محمود خريص

اعت�د محمود خريص

نجاة عبد القادر عردا}

رحاب عبد العزيز كابيل

منال عبد العزيز كابيل

٢٤٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

عبد العزيز عبد الفتاح كابيل 

إيناس فالته
فاتن املولد

أم ريان
وزنه حميد الرشيدي

صالح عائض الرشيدي

٢٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٤٨٠٠ ريال 

٤٨٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال  ريم محمد شاه�

جواد العويف

فوزية احمد الطيب

ابتسام عويضة 

إبراهيم عبد القادر
آل االحمدي

هنادي 

ريم محمد شاه�

غسان سلي�ن حس�

حنان احمد فالته 

 µإبراهيم احمد ابراهيم كع

إيناس فالته

فاتن عبد الله املولد

أس�ء عنرت

جوزاء العويف

آل االحمدي

إبراهيم عبد القادر املد¿
نرسين محمد إبراهيم املرغر+ 

بسمة حامد عبد الله االحمدي 

غسان سلي�ن حس�

ريم محمد شاه�

رائد زليل

٢٠٠ ريال

١٢٠٠ ريال

٢٠٠٠ ريال 

٧٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٩٦٠٠ ريال 

٧٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

أبو يوسف تخته 

غادة القايدي 

عبد الرحمن خالد شندي

زبيدة الجيال¿ 

بدرية مسعد العويف

أم يارس

نفيسة عويضة 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٢٠٠ ريال 

٨٠٠ ريال 

١٠٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

ابتسام عويضة

جوزاء العويف
آل االحمدي

إيناس فالته

فاتن املولد

فاعلة خ·

٢٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

١٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال  عبد الرحمن شندي

عنان البلبييس

جوزاء العويف

فيصل اôكن بن حس�

آسيا ساÞ الجار الله
ابتسام محن مد م$ 

آل االحمدي

ناهد عىل رشبيني

احمد ابراهيم عبد القادر

ريم محمد شاه

غسان سلي�ن حس�

اس�ء عنرت

مروة عايد الجهني

الهام خوندة

سوزان خياط

نوف سلطان عبد العزيز

هاشم ابراهيم عبد القادر

محمد شاكر

امنه دفرت دار

منتظر محمد شاكر

نفيسة مظهر

محمد م$

١٢٠٠ ريال

٢٠٠ ريال

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٦٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٤٨٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٤٨٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

فريدة حسان

محمد م$

اس�ء عنرت

فيصل اôن حس�

آسيا ساÞ جار الله

ابتسام محمد م$

منور عىل عبد الله الصهيل

٢٤٠٠ ريال 

٢٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٥٠٠٠ ريال 

اياد غالب حمزة خاشقجي

آل االحمدي
جوزاء العويف

ريم شاه�

غسان سلي�ن حس�

ريم شاه�

١٢٠٠٠ ريال 

٧٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال 

٤٠٠ ريال 

٢٠٠ ريال  غسان سلي�ن حس�

فيصل اôن حس�


