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عدد  الفئة المستفٌدة فكرة البرنامج اسم البرنامج
 المستفٌدٌن

 تارٌخ البرنامج حالة البرنامج
 )تارٌخ هجري(

ثقافي ترفيهي  رياضي تطويري  يستهدف األيتام الوسجلين في جوعية   اجتماعًبرناهج تربوي  النادي العلمً

 رعاية األيتام بعرعر

 بنٌن
 ابتدائً ومتوسط

 01/3 تم 022
 أشهر6لمدة 

الذٌن تحتاج بٌوتهم الى الترمٌم الضرورٌة مشروع المساعدة االٌتام والمستفٌدٌن من خدمات  بٌوت ملونة
لمنازلهم لجعلها صالحة للسكن ودرء االخطار التً تنجم عن عجز سكان هذه المنازل من االٌتام عن 

اجراء الترمٌمات الضرورٌة مما ٌؤدي الى سموطها وتوفٌر الحد االدنى من شروط السالمة 
 ا األٌتاموالشروط الصحٌة للمساكن التً ٌمٌم فٌه

 أسرة312 جمٌع المستفٌدٌن
 

 00شهر  تم
 أشهر6لمدة 

 وتمدٌم المساعدات الغذائٌة والطبٌة, جائحة كوروناوالولوف معهم فً  المستفٌدة األسرمساعدة  حتى تزول
 

 أسرة312 جمٌع المستفٌدٌن
 

 

 شهر تم

 االجتماعًمبدأ التكافل  توفٌر السلة الرمضانٌة لألسر المستفٌدة وتحمٌك السلة الرمضانٌة 
 

 أسرة312 جمٌع المستفٌدٌن
 

 شهر تم

األسر المستفٌدة من خدمات الجمعٌة ومشاركتهم فرحة العٌد من خالل  ىلع دخال الفرحة والسرورإ ٌدٌنكسوة الع
 توفٌر كسوة العٌد

 

 أرملة312 جمٌع المستفٌدٌن
ٌتٌم  0201

 وٌتٌمة
 

 شهر تم

 (واجهة برودة الشتاء ملو,كسوة  الشتاء لمستفٌدي الجمعٌة  توفٌر الشتاءكسوة 
 عدد األٌتام والٌتٌمات المستفٌدٌن

 أرملة312 جمٌع المستفٌدٌن
ٌتٌم  0201

 وٌتٌمة
 

 شهر تم

 أتعلم بحذر
توزٌع أجهزة + 
 شرائح اتصال

لمساعدتهم فً مواصلة  ,تابلت ( لألٌتام والٌتٌمات مشروع توفٌر أجهزة حاسب آلً أو جهاز ذكً )
 الجامعة–الثانوي -المتوسط-التعلٌم عن بعد لجمٌع المراحل )االبتدائً 

 شهر زا  جها 110 زا  جها 110 الثانوي -المتوسط 

 الدورات التدرٌبٌة لألبناء والبنات األٌتام تنمٌة مهارات 
 

 أرملة312 جمٌع المستفٌدٌن
ٌتٌم  0201

 وٌتٌمة

 مستمر لائم

م في2020للعام  جوعية رعاية األيتام الخيرية في عرعر  قسن البراهجل الخطة التفصيلية   
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 غذائٌة لألسر المستفٌدةتمدٌم مساعدات  السلة الغذائٌة
 

 شهر تم أسرة312 جمٌع المستفٌدٌن

 لتحمٌك التفوق والنجاح , المدرسً لالستعدادتمدٌم مساعدات مدرسٌة  الحمٌبة التعلٌمٌة
 

 شهر تم 176 المتوسط -ًئاالبتدا

 سنوي لائم أسرة012 األسر المستفٌدة إلى كفالة الٌتٌم وأسرته صحٌا   والذي ٌهدف ,بدعم من صندوق سابن ضمن برنامج كنف التأمٌن الصحً
مبادرة عٌنٌن 

 برأس
 

صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن  مشاركة الجمعٌة فً مبادرة #عٌنٌن_براس والتً أطلمها
تمدٌم المساعدات المالٌة والغذائٌة  إلى والتً تهدفمنطمة الحدود الشمالٌة أمٌر  خالد بن سلطان 

 والصحٌة للمستفٌدٌن  فً جائحة كورونا
 

 أرملة312 جمٌع المستفٌدٌن
ٌتٌم  0201

 وٌتٌمة
 

 شهر تم

 ملتزمون -
 

صاحب السمو الملكً  والتً أطلمها سمو أمٌر المنطمة مشاركة أبناء الجمعٌة فً مبادرة #ملتزمون
 بالشراكة مع جامعة الحدود الشمالٌة ل سعود بن عبدالعزٌز ااألمٌر / فٌصل بن خالد بن سلطان 

 أرملة312 جمٌع المستفٌدٌن
ٌتٌم  0201
 ةوٌتٌم

 شهر تم

نادي صٌفً  افتراضً ٌمدم برامج ثمافٌة ومسابمات ترفٌهٌة ودورات تطوٌرٌة ألبناء الجمعٌة  النادي الصٌفً
شخصٌة الٌتٌم وغرس المٌم والمبادئ من خالل لالستفادة من أولات الفراغ وتنمٌة جوانب عدة فً 

 الفعالٌات الممدمة فً النادي الصٌفً

 -المتوسط -ًئاالبتدا
 الثانوي

ٌتٌم 622
 وٌتٌمة

 شهر تم


