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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، تحية طيبة    
 وبعد

كما عودناكم بعد مرور كل شهر يسعدنا أن نرفع لكم تقرير يضم انجازات الشهر الثاني المتواضعة للجمعية، وهذا كله 
 من هللا عز وجل ثم بفضل مساندتكم ودعمكم الالمحدود بفضل

 يضم التقرير التالي:

 تقرير األسبوع األول. -
 تقرير األسبوع الثاني. -
 تقرير األسبوع الثالث. -
 تقرير األسبوع الرابع. -

هات(، )عدد األطفال المستفيدين، عدد الكادر التدريسي، عدد الكادر اإلداري، مرافقات األطفال )األم شمل:والتي ت
 الزوار(.

 صور ألنشطة األطفال أثناء التدريب والتأهيل. -
 صور للمبادرات والورش العملية التدريبية لألطفال. -

 
 مصروفات الشهر الثالث-
 ( لاير.3000راتب السائق ) 

 ( لاير.2500راتب الحارسة ) 

 ( لاير.300معززات لألطفال ) 

 ( لاير500مستلزمات الورش التدريبية العملية لألطفال ). 

  ( لاير.500)أدوات تنظيف 

 ( لاير.500ماء ) 

 
 الجزاء.وه في ميزان حسناتكم وأن يجزيكم خير منسأل المولى عز وجل بأن يجعل ماقدمت

 
 رئيس جمعية نور نجران النسائية/                                                                      

 غادة بنت محمد ال مستنير                                                                         
 

 

  لثتقرير الشهر الثا

 



 

 

 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات

 الساعات االسم الساعات االسم أسامة ام اسامة

خلود ال  إبراهيم ام إبراهيم
 صفحان

ن حمد ساعات 8 مير  ساعة 20 نير

 ساعة 20 غادة المستنير  ساعة 24 صفية صالح شذى ام شذى 

 ساعات 8 رهف بالحارث ساعة 20 فوزية سعد  مالك ام مالك

صيدة ال  ساعة 12 غدير عيضة رودينا ام رودينا
 سوار 

 ساعات 8

غدير أبو  ساعات 8 فاطمة عل   جنن  ام جن  
 حارسة 

 ساعة 20

   ساعات 4 صفاء صالح غال ام غال
 ساعة20 شيماء القرنن

ن    أحالم ام احالم ن حسير  ساعة 20 وتير

 ساعة 20 غادة ال عباس   ريان ام ريان

ام محمد 
 اقراد

 ساعة 20 ريم المكرم     محمد

 ساعة 12 رغد سعد   يعقوب ام يعقوب

 ساعات 8 نوف الصقور   حسن ام حسن

 ساعات 8 لينا حابس   العنودمحمد اخت العنود

ام حسن 
 بشام

اروى    حسن
 المصعن   

 

 ساعات 8 رهف ال سالم   نارص ام نارص

 ساعات 8 بدرية جمعان   هيام ام هيام

     جول   ام جول  

ام محمد 
 الشه  

     محمد

     واليف ام واليف

     غصون ام غصون

     دياال ام دياال

     معد ام معد

     مسفر ام مسفر

 15 المجموع/  6 المجموع/  24 24

/ اإل  / اإل  48 جمال   21 جمال 

 

 

 تقريــــر األسبـــــــوع األول
 الفترة الصباحية الفترة الصباحية



 

 
 
 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات
 الساعات االسم الساعات االسم ترك   ام ترك  
 ساعة 20 وجدان ال سليم ساعات 8 ريزة حمد  عدي ام عدي

 ساعة 24 جميلة المزنع   ساعات 8 كريمة محمد محمد ام محمد 

 ساعة 20 فاطمة الوايل   ساعات 8 اسيل فهد جوري ام جوري

 ساعة 20 مالك ال معمر   خالد الدام خ

 ساعة 20 غفران عكران   رنيا -جوري ام جوري

 ساعة 16 فاطمة إسماعيل    حاتم ام حاتم

 ساعة 12 روان مهدي    فهد ام فهد

 ساعات 4 رهف منصور    يوسف ام يوسف

ام عبد 
 العزيز

ة مانع   عبد العزيز  ساعة 12 امير

ام عبد 
 العزيز ق

 ساعات 8 االء ال سلوم    عبد العزيز

 ساعة 12 نورة محمد    نارص ام نارص

ام عبد 
 الرحمن

 ساعات 4 نورة الصقور   عبد الرحمن

 ساعات4 العنود ال عباس    فاطمة ام فاطمة

     عل   ام عل  
 ساعات 3 هويدا القرنن

احمد  ام احمد
 المصعن   

 ساعات 4 نورة قريشة  

 تساعا 6 رهف مهدي   فرح -ام فرح

 ساعات 8 قينة حمد   مالك ام مالك

 ساعات 8 شيماء ال زمانان   همام ام همام

 ساعات 3 مها ال شه     سجود ام سجود

     ثابت ام ثابت

     لىم ام لىم

 19 المجموع/  3 المجموع/  23 22
/ اإل  / اإل  45 جمال   22 جمال 

 

 الفترة المسائية
 تقريــــر األسبـــــــوع األول الفترة المسائية



 

 

 

 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات
 الساعات االسم الساعات االسم اسامة ام اسامة
ن  ساعة 24 صفية صالح شذى ام شذى ن حسير  ساعة 12 وتير

غادة ال  ساعات 8 فوزية سعد يعقوب ام يعقوب
 عباس

 ساعة 12

ن حمد ساعات 8 غدير عيضة رودينا ام رودينا مير  ساعة 16 نير

خلود ال  هيام ام هيام
 صفحان

غدير أبو  ساعات 4
 حارسة

 ساعة 12

بدرية ال  غصون ام غصون
 مهري

العنود ال  ساعات8
 عباس

 ساعات 4

   ساعات 8 فاطمة عل   لياس ام لياس
 ساعات 8 شيماء القرنن

فاطمة  ساعات 4 محسنة غازي معد ام معد
 اسماعيل

 ساعة 12

   محمد ام محمد
 ساعات 8 ريم المكرم   ساعات 6 هويدا القرنن

يدة ال ص ساعات 6 مها ال شه   حسن ام حسن
 سوار

 ساعة 12

ام حسن 
 شبام

رهف    حسن
 بالحارث

 ساعة 12

 ساعات 8 نورة الصقور   نورة ام نورة

 ساعة 12 رغد الغامدي   ريان ام ريان 

 ساعة 12 رهف ال سالم   يوسف ام يوسف

 ساعة 12 رهف فهد   عل   ام عل  

 ساعات 3 صفية الهمام     سجود ام سجود

 ساعة 24 العباسغادة    مسفر ام مسفر

     عبد هللا 

     إبراهيم 

     نارص 

 16 المجموع/  9 المجموع/  20 17

/ اإل  / اإل  37 جمال   25 جمال 
 

 تقريــــر األسبـــــــوع الثاني
 الفترة الصباحية الفترة الصباحية



 

 
 

 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات

 الساعات االسم الساعات االسم ترك   ام ترك  

 ساعة 24 جميلة المزنع   ساعة 12 ريزة حمد عدي ام عدي

 ساعة 12 مالك ال معمر ساعة 12 حنان سالم محمد ام محمد ورقش

فوزية ال  خالد ام خالد بالحارث
 حوكاش

 ساعات 8 نورة ال جواد ساعات 8

 ساعة 12 روان القناص ساعات 4 كريمة حمد حاتم ام حاتم

 ساعات 8 شيماء ال زمانان ساعات 4 ايمان ال منجم يوسف ام يوسف

عبد  ام عبد العزيز
 العزيز

ة ال زمانان ساعات 4 سيناء صالح  ساعات 8 امير

 ساعة 12 فاطمة الوايل     فرح ام فرح

عبد  ام عبد الرحمن
 الرحمن

 ساعة 12 رهف بالحارث  

 ساعة 12 قينة حمد   فاطمة ام فاطمة

 ساعات 4 شوق فهد   عل   ام عل  

 ساعات 4 االء السلوم   مالك ام مالك

     لمياء ام لمياء

     ثابت ام ثابت

     حسن ام حسن 

     عبدهللا ام عبد هللا

     سجود ام سجود

 11 المجموع/  6 المجموع/  فهد ام فهد

/ ال  / ال  36 جمال   17جمال 

 
 
 

 مسائيةالفترة ال مسائيةالفترة ال نيتقريــــر األسبـــــــوع الثا



 

 
 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات

 الساعات االسم الساعات االسم اسامة ام اسامة

 ساعة 12 رهف مهدي ساعة 24 صفية الورقش شذى ام شذى

 ساعة 12 غادة العباس ساعات 8 غدير عيضة يعقوب ام يعقوب

فوزية ال  رودينا ام رودينا
 حوكاش

 ساعة 12 غدير أبو حارسة  ساعات 8

 ساعة 12 فاطمة اسماعيل ساعة 12 فوزية السعد هيام ام هيام

خلود ال  غصون ام غصون
 صفحان

ن ب ساعة 12 مير  ساعة 16 الحارثنير

 ساعة 24 غادة المستنير  ساعات 8 فاطمة هادي لياس ام لياس

   ساعات 8 بدرية ال مهري معد ام معد
 ساعة 12 شيماء القرنن

ام محمد 
 الشه  

   ساعات 4 محسنة غازي محمد
 ساعات 9 هويدا القرنن

 ساعات 4 نوف الصقور   حسن ام حسن غالب

 ساعات 8 نورة الصقور   حسن ام حسن بشام

 ساعة 12 رغد الغامدي   نورة ام نورة

 ساعات 8 لينا الحابس   عبد هللا ام عبد هللا

 ساعة 12 ريم المكرم     ريان ام ريان

 ساعة 12 رهف سالم   يوسف ام يوسف

 ساعات 6 رهف فهد    عل   ام عل  

 ساعات 3 صفية همام    سجود ام سجود 

 ساعات 8 صيدة مبارك   مسفر ام مسفر

 ساعات 8 عنود العباس    

ن الذيبان      ساعات 8 وتير

 ساعة 20 جميلة المزنع      

 20 المجموع/  8 المجموع/   

/ اإل  / اإل  34 جمال   28 جمال 

 الفترة الصباحية ة الصباحيةالفتر تقريــــر األسبـــــــوع الثالث



 

 
 
 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات

 الساعات االسم الساعات االسم ترك   ام ترك  

 ساعة 8 مالك ال معمر  ساعة 12 ريزة حمد عدي ام عدي

ام محمد 
 ورقش

ة ال زمانان ساعات 8 كريمة محمد محمد  ساعات 8 امير

 ساعة 12 روان مهدي ساعة 12 حنان سالم خالد ام خالد

 ساعة 12 رهف بالحارث ساعات 4 ايمان ال منجم حاتم ام حاتم

 ساعة 12 قينة الصقور   يوسف ام يوسف

 ساعة 12 طمة الوايل  فا   عبد العزيز ام عبد العزيز

شيماء ال    فرح ام فرح
 زمانان

 ساعة 12

 ساعات 8 غفران عكران   عبد الرحمن ام عبد الرحمن

 ساعات 4 منن صالح   فاطمة ام فاطمة

 ساعات8 شوق فهد   عل   ام عل  

 ساعات 4 االء السلوم   مالك ام مالك

 ساعات 4 نورة جواد   فهد  ام فهد

 ساعات 3 مها جعمل   لمياء ام لمياء

     ثابت ام ثابت

     حسن ام حسن

     سجود ام سجود

     عبد هللا ام عبدهللا

 13المجموع/  4المجموع/   

 / /  32اإلجمال   17اإلجمال 

 تقريــــر األسبـــــــوع الثالث
 الفترة المسائية الفترة المسائية



 

 
 

 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات

 الساعات االسم الساعات االسم نورة ام نورة

 ساعات 8 صيدة مبارك ساعة 12 فية ورقشص شذى ام شذى

 ساعة 12 رهف بالحارث ساعة 12 فوزية السعد رودينا ام رودينا

   ساعات 8 بدرية ال مهري  هيام ام هيام
 ساعة 12 شيماء القرنن

ن  ساعات 8 غدير عيضة يوسف -عل   ام عل   مير نير
 بالحارث

 ساعة 12

 ساعات 3 مصفية الهما ساعات 8 فاطمة هادي يعقوب ام يعقوب

غدير أبو  ساعات 4 محسنة عل   الياس ام الياس
 حارسة

 ساعات 8

فاطمة  ساعات 4 حنان سالم غصون ام غصون
 اسماعيل

 ساعة 12

 ساعة 12 رغد الغامدي   حسن ام حسن شبام

 ساعات 8 غادة ال عباس   ابراهيم ام ابراهيم

 ساعات 8 ريم المكرم     عبد هللا ام عبد هللا

 ساعة 12 رهف السالم   سنح ام حسن

 ساعة 12 غادة المستنير    نارص ام نارص 

     ريان ام ريان
 ساعات 6 هويدا القرنن

ردعة مقبل 
 )زائر(

 ساعات 8 نوف الصقور   

رحاب 
 إسماعيل)زائر(

مة  ساعات 8 نورة الصقور   عل  رسر

زينة ال 
ية)زئر(  شر

 ساعات8 لينا الحابس   محمد الشه  

ايمان رزق 
 ئر()زا

 ساعات 6 مرام احمد   معد

 ساعات 8 عنود ال عباس    

هنادي     
يف  الشر

 ساعات 4

ن ال ذيبان      ساعات 4 وتير

 20 المجموع/  7 المجموع/   

/ اإل  / اإل  37 جمال   27 جمال 

 

 الفترة الصباحية الفترة الصباحية رابعتقريــــر األسبـــــــوع ال



 

 
 

 الكادر التدريس   الكادر اإلداري األطفال األمهات

 الساعات االسم الساعات االسم ترك    ام ترك  

 ساعة12 نورة ال جواد ساعة 12 صفية ورقش خالد ام خالد

ام محمد 
 ورقش

ن  ساعة 12 ريزة حمد محمد مير نير
 بالحارث

 ساعة 12

فوزية ال  عدي ام عدي
 حوكاش

شيماء ال  ساعات 8
 زمانان

 ساعة 12

 ساعة 12 روان مهدي ساعات 8 كريمة محمد يوسف ام يوسف

ة ال زمانان ساعة 2 حنان سالم رانيا -جوري  ام جوري   ساعة 12 امير

 ساعات 8 رهف بالحارث ساعات 4 اسيل فهد ريما ام ريما

 ساعات 8 قينة الصقور   عبد العزيز ام عبد العزيز

ام عبد 
 الرحمن

 ساعة 12 فاطمة الوايل     عبد الرحمن

 ساعات 8 شوق فهد   فهد ام فهد

 ساعات 8 االء السلوم   عبدهللا ام عبد هللا

 ساعات 6 رهف فهد   فاطمة فاطمةام 

 ساعات 8 غفران عكران   فرح ام فرح

 ساعات 8 جميلة المزنع     يزن ام يزن

 ساعات 6 مها جعمل   داؤود ام داؤود

     نارص ام نارص

     لىم ام لىم

     سجود ام سجود

     عل   ام عل  

     مالك ام مالك

     ثابت ام ثابت

 14 جموع/ الم 6 المجموع/   

/ اإل  / اإل  43 جمال   20 جمال 

    

 

 مسائيةالفترة ال مسائيةالفترة ال
 تقريــــر األسبـــــــوع الرابع



 

 
 

 صور لجلسات التأهيل والتدريب ألبطالنا

 ات الفردية()الجلس

ر   ركي  مهازات  ي 

اه ث  ن   وائ 



 

  

سم  اء ج  عرف  على ا عض  الت 

سان  
ن   الإ 

ة   مي   مهازات  ا كاذي 

) ات  ث 
اض   )الري 

 



 

 (2020الفعاليات واأليام العالمية )

 

 
  

فعاليات اليوم العالمي  
 لذوي اإلعاقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليات اليوم العالمي  
 (2020) للتطوع

 

 



 

 

فعاليات اليوم العالمي  
 غة العربيةلل

  


