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املقدمة
    

      الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل سيدنا وحبيبنا محمد بن عبداهلل.
بال  تواليًا  االجتماعية  تنثر خدماتها  بالهدار  األهية  االجتماعية  التنمية  لجنة      ظلت 
توقف وال كلٍل وال ملل لتالمس طموح وتطلعات مجتمع الهدار وذلك بفضل اهلل أوال 

وآخرا ثم إن للجهات المانحة أدواٌر تذكر فتشكر في أداء رسالتها تجاه مجتمعاتنا.

     نضع بين أيديكم تقرير موجز عن ما تم تنفيذه في مشروع نادي النواعم والذي 
أقيم برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية ومشاركة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية 

راجين أن نكون قد وفقنا في تحقيق األهداف المرسومة.

        من هنا نحن نتقدم بالشكر والتقدير لمؤسستي آل الجميح الخيرية وسليمان بن 
عبدالعزيز الراجحي الخيرية على ما قدموه من رعاية ودعم لهذا المشروع الذي كان له 
أثر كبير في إثراء المعرفة والتطوير لدى فتيات الهدار ، كما ال يفوتنا أن نثني بشكرنا 

              وتقديرنا على الدور العظيم الذي قمن به أخواتنا في القسم النسائي باللجنة.
                         وصلى اهلل على نبينا محمد خاتم األنبياء المرسلين.
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هــو نــادي يهتــم بفئــة الطالبــات فــي المرحلــة االبتدائيــة والمتوســطة ويســعى لتوفيــر بيئــة ترفيهيــة 
تربويــة آمنــة تعنــى بالمجــاالت الترفيهيــة والتعليميــة والمهــارات الحياتيــة لهن بأســلوب تربوي علمي.

غرس القيم اإلسالمية النبيلة في نفوس الفتيات. �
تدريب الفتيات على إدارة أوقاتهن وحياتهن بصورة مميزة.  �
تنمية روح الفتاة في النواحي التقنية والمهنية.  �
تنمية حب الوطن لدى الفتيات.  �
التدريب العملي للفتاة على العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية اإليجابية.  �
االهتمام بالموهوبات والمتميزات ودعمهن وتشجيعهن.  �
تشجيع الفتيات على القراءة واالطالع.  �

فكرة البرنامج 

أهداف البرنامج

تقديم برامج متميزة تلبي إحتياجات الفتيات بشكل دوري وفعال.

الرؤية

تأهيــل الفتيــات مــن عمــر 10-15 ســنة علــى نمــط متــزن علميــًا وترفيهيــًا واجتماعيــًا بأســاليب تربويــة 
فعالــة وجاذبــة.

الرسالة
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دورات تدريبية

عدد المستفيدات  عدد المتطوعات عدد البرامج
98 24 3
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برامج لألمهات

عدد المستفيدات  عدد المتطوعات عدد البرامج
140 16 2
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عدد المستفيدات  عدد المتطوعات عدد البرامج
150 13 3

ورش عمل
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عدد المستفيدات  عدد المتطوعات عدد البرامج
170 30 2

املسابقات
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للمزيد من المعلومات 
قـم بـمـسـح البــاركــــود


