
..عناق الوا  ماذا  





خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد 

الحكم ، السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا 

الشرعية ، وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها وما 

تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل 

مع التمسك بعقيدتنا الصافية ، , للوطن وأبنائه

.والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته 





صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية

طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهاًرا يجد فيه 

فمستقبل وطننا الذي , كل مواطن ما يتمناه 

نبنيه معًا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول 

بالفرص التي تتاح , بالتعلم والتأهيل , العالم

والخدمات المتطورة في التوظيف , للجميع

.والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره 



األمير جلوي بن عبد العزيز آل سعود 

عضو فخري في جمعية نور نجران النسائية

أنتم بناتي وبنات الوطن ونحن معكم دائما فيما 

يخدم ذوي اإلعاقة والمجتمع  



متمكن مهاريًا مؤهل معاق ذاتيًا 

..سلوكيًا

:رؤيتنا
:رسالتنا

جمعية نسائية متخصصة 

لتعليم وتدريب ذوي اإلعاقة 

وتهيئة مجتمعية محفزة من 

خالل أحدث األساليب 

والتقنيات بواسطة كوادر 

..بشرية متمكنة



المتابع إلنجازاتها وحضورها في كل المناسبات وعلى شبكات التواصل االجتماعي 

جهود تستحق.. يلحظ عمالً جماعياً متقناً وفق رؤى واستراتيجيات حديثة واضحة 

الرئيس )الشكر والتقدير لذا حظيت بالدعم الالمحدود من لدن سمو أمير المنطقة 

جمعية .. ومن مركز التنمية االجتماعية ورجال األعمال .. ونائبه( الفخري للجمعية

ها تسابق الزمن لبذل العطاء الالمحدود لهذه الشريحة على قلوبنا تطلعاً لتحقيق رؤيت

ونسأل هللا أن يكون عملهم .. شكراً ال تفيهم حقهم على ما يقدمونه.. ورسالتها 

..وهللا الموفق.. خالصاً لوجه هللا تعالى

محمد غالب أل مستنير.أ

مشرف قيادة مدرسية 

مدرب معتمد للحوار

أخصائي تقويم تعليم وتدريب

مستشار لتقاعد 

عضو مؤسس لعدة جمعيات غير ربحية



جمعية نور نجران تسعى للوصل لكل مستفيد من

ذوي اإلعاقة والمست المصداقية والشفافية 

ونتطلع التميز ..وبإذن هللا نحن معهم دائماً 

.والتقدم في العمل التطوعي

حسين بن ناصر بن جار هللا القحطاني 

رجل أعمال 

له مشاركات في جمعية نجران 

لجنة أصدقاء المرضى

ومشاركات أخرى عديدة



جمعية نور نجران النسائية بنجران لذوي االعاقة 

تبنوا خدمة شريحة من من النساء واالطفال

المجتمع متطوعين وقد برزت اعمالهم ندعو لهم 

بالتوفيق ومثل هذه الجمعية اهيب برجال االعمال

والميسرين بمساعدتهم ودفعهم الى االحسن وفق 

.هللا الجميع

هتيلهال القحصمحمد بن حمد 

ناشط اجتماعي



وافي محمد آل سليم. أ

معلم

مدير االتحاد الدولي للصحافة العربية بنجران

جمعية نور نجران من اول الجمعيات المبادرة مع المجتمع 

الخارجي من خالل أعمالها التطوعية سوا أيام األعياد أو 

األيام الوطنية أو مساندتها للجمعيات الخيرية األخرى، نسأل 

هللا لهم العون والتوفيق واألجر والثواب من رب العالمين كما 

نهيب الجميع دعم مثل هذه الجمعيات التي تبذل جهوداً كبيرة

.في سبيل خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة



ن جهود متميزة في زمن وجيز لجمعية نور نجرا

، ونعلن النسائية لذوي اإلعاقة ندعو لهن بالتوفيق

استعدادنا لمساعدتهن بما نستطيع للنهوض

.وبنابالجمعية لخدمة تلك الفئة الغالية على قل

محمد آل سعد. د

أكاديمي وكاتب أديب متخصص في الفلسفة اإلنجليزية واإلدارة 

التربوية

مدرب معتمد من عدة جهات في عدة برامج

عضو في عدة جمعيات

مرشح جائزة اليونسكو 

رئيس الجمعية السعودية لإلدارة بمنطقة نجران 

مؤلفا  في شتى المجاالت 14صدر له 



نورة آل سرور 

معلمة وعضو المجلس االستشاري 

للمعلمين بوزارة التعليم 

مدربة دولي 

عضو عامل في عدة منظمات 

باحثة 

جهود الجمعية منذ تأسيسها حتى اآلن جهودا رائدة لخدمة أطفال ذوي اإلعاقة

الذي ووعيا وتثقيفا من خالل البرامج الداعمة واإلعالم الهادف فقد أثرت الميدان 

ذ همم وشحكانت من أهم مرتكزاته التفعيل المثمر لوسائل التواصل االجتماعي ، 

شاركة ومافراد المجتمع للتطوع وتجسير الفجوة بين أطفال اإلعاقة وبيئاتهم ، 

عاون عبر لقاءات توعوية مختلفة ،كذلك تمكنت الجمعية من مد جسور التأسرهم 

فاءات من كما كان الستثمار الكوالشراكات البناءة مع العديد من القطاعات المختلفة ،

من لالنخراط في مجاالت العمل ضخريجات وموظفات تخصص وغيره دورا كبيرا 

أصبح أشهر قالئل حتىعضويات عاملة ، مما زاد الجمعية تألقا وبريقا في غضون 

ل بصمة في فطوبى لمؤسسيها وطوبى لمن وضع يوما كفه لتسجيشار إليها بالبنان 

"ذوي اإلعاقة " تاريخ جمعية نور نجران لخدمة الفئة الغالية 



رغم أن عمر جمعية نور نجران لم يتجاوز السنتان إال أن 

، من يشاهد أنشطتها المتميزة يعتقد بأن لها عشرات السنين

وما يميز هذه الجمعية بأن هللا سخر لها فريق عمل نسائي 

يتميز بالعمل بروح الفريق الواحد الذي يجمعهم هدف 

سامي وهو خدمة أبنائنا ذوي االعاقة فلهم منا جزيل الشكر 

.والعرفان 

إبراهيم اليامي. أ

ماجستير في التربية

TVTCمدرب معتمد من

.شريك ريادة لتأهيل الشباب لسوق العمل



هناك إنجازات عديدة تحققت بالرغم من محدودية 

الدعم إال أن النتائج االيجابية كانت واضحة سواء 

أتمنى لهم مزيدا من .. على المعاق او أسرته 

.النجاح في أداء رسالتهم اإلنسانية والمجتمعية

علي بن محسن أل سالم

كبير أخصائيين الجودة في أحد الشركات 

داعم اجتماعي لألعمال اإلنسانية والمبادرات الخيرية 

مشارك في انتاج مواد إعالمية تخص الوطن



ل جمعيّة نور النسائية لخدمة ذوي اإلعاقة من أفض

وما الجمعيات بالمنطقة من حيث األنشطة والمبادرات

أيت فيها تقدمه لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً ، فقد ر

م الكثير من االهتمام والحرص واإلصرار على تقدي

كل الخدمات لمستفاديها وذلك من خالل إدارة هذه 

ديها الجمعيّة وكافة العاملين بها من عناصر مؤهله ول

.الرغبة في تقديم الخدمة

صالح بن علي آل منصور

شخص مهتم باألعمال المجتمعيّة 

ومتطوع في عدّة جمعيات وداعم ألعمال الخير



ن تعتبر جمعية نور النسائية رغم حداثة تأسيسها إال أنها استطاعت أ

ي تضع لها بصمة تستحق منا الوقوف احتراما لهذه الجهود الحثيثة ف

وندرك بعين المتفحص بأن ما .. خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

يبذلونه من جهود بارزة تُجسد روح المبادرة والعطاء في سبيل 

وندرك بأن ما يقومون به هو عمل وطني خدمة هذه الفئة الغالية

أصدق ما يقال عن جمعية نور .. وإنساني إضافة لكونه عمل خيري

حدث النسائية بأنهم ظهروا ليقدموا العمل المثالي بطريقة احترافية تت

.عن نفسها ويتركوا اآلخرين يقدمون هذه المجهودات نيابة عنهم 

مرضمةسعيد بن علي آل 

رئيس مجلس إدارة النادي األدبي الثقافي 

بنجران



عبدالرحيم آل شيبان

بكالوريوس إعالم

مراسل قناة اإلخبارية بمنطقة نجران

عملت جمعية نور نجران النسائية على اإلسهام في خلق مجتمع يعايش 

ويعيش به أصحاب اإلعاقات، من أجل ذلك كانت الجمعية سباقة في تبني

أو استراتيجية التواصل المجتمعي وباتت نموذجاً سواء في العمل الخيري

واتخذت الجمعية من االتصال بصفة عامة، . في التصدي لقضية اإلعاقة

نسيق هدفاً لتفعيل خططها، ولخلق بيئة عمل تتميز بالتفاهم والتعاون والت

ما بين اإلدارات المختلفة داخل الجمعية من جهة وجمهور المستهدفين، 

اختصرت جمعية نور نجران .والقطاعات ذات العالقة من جهة أخرى 

المسافات عندما بدأت من حيث انتهى اآلخرون فجعلت من اسمها جمعية 

.رائدة في خدمة ذوي اإلعاقة بصفة عامة
●



جمعية نور النسائية بنجران لو اكتب عنكم لن أوفيكم حقكم

سأختصر مقالي بكلمات من داخلي انتم سعادة للجميع جمعية 

نور اسم لمع بين ارجاء منطقة نجران وفي كل منزل وفي 

قلب كل ذوي اعاقه فرح الكثير والسبب انتم لن نوفيكم حقكم

.مهما فعلنا معكم او قدمنا لكم استمرو وفقكم هللا ونحن معكم
عبدهللا بن زميع اليامي

مراسل صحفي 

عضو اعالمي في عدة جمعيات 

عضو في عدة ملتقيات

الخليجوهايكنج-السعودية هايكنجعضو فريق 



:كلمة رئيسة مجلس اإلدارة

–جميل أن نضع عبارات ورسالة حتى تصل للجميع حكومتنا الرشيدة 
-حفظها هللا

لم تقصر بتوفير أي إمكانيات لحقوق ذوي اإلعاقة أسال هللا أن يوفقنا 

جميعا لخدمة هذا الصرح اإلنساني الكبير كونه اللبنة األولى للعمل 

الخيري المنظم على مستوى مملكتنا الحبيبة والشكر موصول لجميع 

ممثلي الجمعية ، وجعل هللا عملهم ذلك في ميزان حسناتهم ورفع لهم 

..بالدرجات

غادة بنت محمد آل مستنير 

(إعاقة سمعية)أخصائية تربية خاصة 
ناشطة في قضايا الصم من لجنة خبراء ومترجمي لغة اإلشارة



لكل من يريد التعرف على حركة جمعية نور نجران النسائية والمعلومات عنها هذه حسابات 

:التواصل

/واتساب 
https://iwtsp.com/966556431127

/تويتر
https://twitter.com/noornajach?s=21

/إنستغرام 
https://instagram.com/noornajran_sa?igshid=f0oy9qbvj3ue

/التليجرامقناة 
https://t.me/joinchat/AAAAAEStuMr99xDpw3jWaw

/قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCQAwm89y8zyzHcCpL7Kxh_w

/حساب التيك توك
https://vm.tiktok.com/ZSug6fBy

/الموقع االلكتروني
https://noornajran.sa

https://iwtsp.com/966556431127
https://twitter.com/noornajach?s=21
https://instagram.com/noornajran_sa?igshid=f0oy9qbvj3ue
https://t.me/joinchat/AAAAAEStuMr99xDpw3jWaw
https://www.youtube.com/channel/UCQAwm89y8zyzHcCpL7Kxh_w
https://vm.tiktok.com/ZSug6fBy
https://noornajran.sa/

