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الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها الجمعية
 
 

‘‘ 
 

’’ 

 

 حصول الجمعية على المركز الثاني ألفضل جهة راعية وداعمة لألسر المنتجة

على مستوى المملكة العربية السعودية وفق شروط وظوابط

جائزة األميرة سبيكة آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة  2017

 

 

أعلنت المؤسسة فوز جمعية أجا النسائية بأحد المراكز األربعة األولى
 عن مشروعها ( توعية وتدريب رائدات األعمال بأهمية العمل الحر بمنطقة حائل )

فوز برنامج تمويل ورعاية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في
"برنامج األميرة مشاعل بنت خالد التنموي" 

المخّصص لتمويل المشروعات التنموية الطموحة 

 تكريم سمو أمير المنطقة لبرنامج تمويل ورعاية المشاريع المدعومة

 من البنك السعودي  وذلك لفوزه في المركز الثالث

ألفضل المشاريع المقدمة في الجمعيات الخيرية

 حصلت الجمعيه على الشهاده الدوليه لاليزو

 في مجال نظام ادارة الجوده 
9001:2015 ISO
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 شركــــاء النجـــاح
 

‘‘ 
 

’’ 
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جمعية أجـا النسائية
األهـلــيـــة بــحـــائـــل

أجــــا نمــاء ثقــافي واجتمــاعي واقتصــادي لألســر

نموذًج لـتـحــقـيـق االسـتــدامــة الـمـالـيــة

 محوًر لتشــاركيـة المسؤوليـة االجتمــاعيـة بـيــن القطــاعــات

تقديم رزمة من المنتجات والخدمات المالية والغير مالية لتمكين الفرد واألســر األقــل

 دخًال للمشــاركة في بـنــاء التنميـة الثقــافيـة واالجتمــاعية واالقتصــادية المستـدامـة

من خـــالل التشـــاركـيـة في تنـفيذ بــرامــج مسؤولـيــة الـقــطــــاع الخــاص االجتمـاعـيــة

قـيــمــنــــــــا

النـزاهـــةالمصداقيةاالبتكــارالتميــــز العدالــةااللتـزام

رؤيتـنــــا

رسالتنــــا
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الفئــات المستهدفــة

األســر المنتجة

األســر الضمانية
ومافي حكمهــا

المطلقات األرامـــل

 األيتام فوق
سن الكفالــة
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مزايـانــا التنافسية

 تمكين األسر
 لتحول من الرعوية

الى اإلنتاجية

 التدريب على
المهارات التجارية

الوســـاطــة
في التمويــل

قـيــــــاس األثـــــر
ومعالجة التعثر
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القطاعات التنموية الرئيسية

 التدريــب والتعلـيـــم

 الشؤون المالية والرئيسية

 الرعاية االجتماعية والتنموية

 المـشــاريع اإلنـتـــاجـيــة

مـســارات الـعـمـــل

برامـج
تـأهيـل وتدريب

 برامــج
متابعة ورعاية

وارشـاد
برامج

تمويـــل
وتوظيف
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مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

الجــودةسكرتــاريةإدارة المشاريع

الشؤون المالية واإلدارية
 قطاع المشاريع اإلنتاجية
 األسر المنتجة والصناعات

)اليدوية الحرفية
)

وحدة إدارة الموارد المالية

وحدة إدارة الموارد البشرية

المحـــاسبـــة

امين الصندوق

المشتريات والعقود

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة الخدمات العامة

 وحدة الخدمات
والمنتوجات الغير مالية

وحدة اإلقراض والتحصيل

التسويق وتنظيم الفعاليات

حاضنات اإلنتاج

أمـــــــــن

نقــــــــــــل

نظــــافــــة

قسم التعليم و التدريب

مركز التدريب

الروضــــة

الحضــانة

 حاضنات التدريب
المبني على االنتاج

 قسم الخدمات
الرعوية والتنموية

االستقبال وخدمة العمالء

 وحدة االرعاية
االجتماعية والتنموية

وحدة المساعدات
الموسمية والعاجلة 

وحدة البرامج المبتكرة

لجنة االستثماراللجنة الفنية

المراقب المالي المستشار

 العالقات العامة
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تقديم الخدمات الماليــة والغيــر ماليــة لدعـــم المشاريع متـناهيـــة الصغـر ومشــاريـع

األســر المـنـتـجــة والصنـعـــات اليـدويــة والحـرفـيـة واالســهـــام في تسويـق منتجاتهـــا

1421/9/9 تحت إشراف وزاره الشؤون االجتمــاعيـة للعمـل 
على تطوير وضع المرأة والطفل وتنميه مجتمع حــائـــل من خالل تحقيق األهداف التاليـة

صـقــل مـهــارات وتــدريب الـفـرد واألســـرة على المــهـــن والحـــرف الـيــدويــة
طرح احدث بـرامج التدريب في المجاالت االجتماعية والتجارية ومتطلبات سوق العمل

زيـــادة مســاهمة األســر المنتجة في االقتصــاد

زيـــادة مشــاركة المــرأة في سوق العمــل

تعــزيز ودعــم ثقــافة  االبتكـــار واالدخـــار

التشــاركيـة في تقـديــم برامـج هـدفـة لتـحسـيـن الوضـع المعيشي والمستوى العلمي

واالقتصــادي  واالجتمــاعي للفـرد واألسـرة 

 تـقـديـــم عـدد مـن المنـتـجـــات التـربويــة والتعليـمـيـة واالجـتـمــــاعـيــة للطفـــل

مادون سـن التعليــم العــام
اإلسهام في خلق مبادرات حضرية وتنموية لتعزيز الـوطنية لدى الفئات المستهدفة

العمـل على تحقيق السـالمـة واالستدامـة المـاليـة

أهدافنــا

النشأة

تم تأسيس الجمعية كأول جمعيه نسائيه خيريه في حائل بتاريخ 1419/1/20 وصدر قرار

تسجيلهــا تحت رقم (176)في
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 التشــاركيــة في تقديــم برامج هــادفة لتحسين الوضع المعيشي والمستــوى العلمي  

واالقتصادي واالجتماعي للفرد واألسرة

 تقديــم عدد من المنتجـــات التربويــة والتعليميـة واالجتماعيـة للطفــل مــادون ســن  

التعليم العـــام

اإلسهام في خلق مبادرات حضرية وتنموية لتعزيز الوطنية لدى الفئات المستهدفة  

 تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات والمال العام  

 دعم وتمويل ورعاية المشاريع متناهيـة الصغر(ومشاريع األســر المنتجة والناشئة منهـــا  

واألسر المحتملة) واإلسهام في تسويق منتجاتها

زيادة مساهمه األسر المنتجة في االقتصاد  

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل  

تدريب الفرد واألسرة على المهن والحرف اليدوية  

طرح أحدث برامج التدريب في المجاالت االجتماعية والتجارية ومتطلبات سوق العمل  

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار واالدخار  

اهدافنــا اإلستراتيجية

عمل مؤسسي
واستدامة مالية

حوكمة أعمال الجمعية ودعمها بأنظمة الكترونية  

العمل على تحقيق السالمة واالستدامة المالية  

اإلسهام في خلق بيئة عمل أمنه وجاذبة  

 برامــج
مسؤوليــة
إجتماعيـــة

 تحـــول
من الرعويــة
الى اإلنتاجيـة

تنمية بشرية
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اوالً: مشاريع الجمعية التنموية

مركز جمعية أجا النسائية األهلية للتدريب
 نبذة

 تم اعتماد مركز جمعية أجا النسائية األهلية للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب   

 التقني والمهني بتــرخـيــص رقم (62961/1/8) , تــاريخ الـرخصــة: 1435/4/6  والــذي يخـــدم

 المجــاالت التاليــة

المجال االجتماعي وتطوير الذات

مجال تصميم وخياطة
األزياء وأعمال النسيج

 مــجــال الـتـصــويـــر

 مجال الحرف
 والصناعات اليدوية
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الرؤية

أن نكون في عام 2020 نموذجًا احترافيًا في بناء المهارات الذهنية والتطبيقات العملية
في مختلف المجاالت التنموية

الرسالة

 تدريب وإعداد الموارد البشرية في التخصصــات اإلداريـة والماليـة والتجــاريــة والمهنيــة
والحرفية ورفع كفاءتها لتمكينهم من ممارسة العمل الحر وسد احتياجات سوق العمل
من خــالل تصميــم وتنفيذ وتقيـيـــم بــرامـــج التـدريب المهــاريــة والتطبـيـقــات العمليــة 

بأفضل الممارســات

العـمــــل على تنفيذ برنــامــج التدريب المهني والحرفي للنســاء بالشراكــة التكــاملـيــة مع 
الجهات الممولة في القطاع الحكومي والخاص

العمل على تنفيذ برامج التمكين االقتصادي لممارسة العمل الحر
تدريب وتطوير الموارد البشرية على مستوى اإلفراد و المنظمات الغير ربحية بالمهارات 

الالزمة لرفع كفاءتها اإلنتاجية 
التكامل التنموي مع جهات برامج المسئولية االجتماعية لتمويل برامج المركز التدريبية

االهداف
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المجاالت

اجمالي المتدربات

ت
ورا

لد
د ا

عد
ة 

يبي
در

الت
دد

 ع
ت

ربا
تد

لم
ا

التصويراإلداريالرياديالحرفي

1

7

1

17

8

162

3

45

231 متدربة
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حدد فكرة مشروعك

حدد فكرة مشروعك

فن الديكوباج

20 متدربة

16 متدربةابداء مشروعك

حسن مشروعك

ابداء مشروعك

حسن مشروعك

فن الديكوباج

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية21 متدربة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  التسويق

 التسويق

السبح

مقدمة في اإلدارة الحديثة

الصورة ومدلوالتها في التصوير

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

21 متدربة

21 متدربة

15 متدربة

18 متدربة

بنك االهلي

بنك االهلي

بنك االهلي

18 متدربة

27 متدربة

15 متدربة

17 متدربة

رسوم مالية7  متدربات

رسوم مالية

15 متدربة

الدورات عــام 2019

الراعيعدد المتدرباتالدورة التدريبية
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 شركـائنـا في التدريب والتأهيل
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 ‘‘ وثائق مصورة لمخرجات المركز في المجال الحرفي
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 ‘‘قاعة التدريب الحرفي والنظري
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 نبذة عن البرنامج
 يهدف البرنامج إلى دعم وتمويل أنشطة األسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بمدينة

 حائل لتوفير فرص عمل ذاتية للحّد من البطالة وتنمية أنشطة األسر المنتجة  وتوفير القنوات

 االستثمارية المجدية لنساء والشابات لتمكينهــم من إطــالق انشطتهــم (األنتاجية , الخدميـة

 التجارية ) االستثمــارية الخاصة بهم وتكريــس ثقافة العمــل الحر وتعزيز اإلنتـاجية االجتمــاعية

 وإيج،،اد فرص عمــــل للكــوادر الوطنية والقوى العاملة بمستويــاتهــا المختلفة. حيث أبرمت

 الجمعية اتفاقيــة تمويــل ورعاية المشــاريع متنــاهيــة الصغر مع الشـريـــك االستراتيجي (بنـك

 التنميـة االجتماعيــة) لتقديــم الخدمــات الماليــة وغير مالية  للفئــات الــراغبــة والقـــادرة على

 ممارسة العمل الحر مفصل على النحو التالي

ثانًيا: برامجنا التنموية

 برنامج االقراض االصغر التنموي

الممول الرئيسي: بنك التنمية االجتماعية
تأسيس البرنامج: 1435/7/27

تاريخ انتهاء االتفاقية: 1438/7/27
نطاق الخدمة: حائل

قيمة المحفظة: 2,000,000 ريال
قيمة المحفظة التراكمية: 3,198,500 ريال
شرائح التمويل: من 10.000 ريال -20.000ريال

منهجية االقراض: قروض فردية

:
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الخدمات  الغير الماليةالخدمات المالية

دورةفترة السماحمدة السداددفعات الصرف شرائح القروض
السداد

 قيمة
القسط الحد االعلى لقيمة القرض

وفق خطة القسم10,000ريال
لصرف القرض 

وفق خطة القسم
لصرف القرض 

500 ريال20 شهر

750 ريال

1000 ريال

 اليوجد فترة
سماح

 اليوجد فترة
سماح

 اليوجد فترة
سماح

20 شهر

20 شهر دفعتين

شهري

شهري

شهري

15,000ريال

20,000ريال

المنتجات والخدمات لألسر المنتجة

قرض حسن بدون فوائد

السقف األعلى للتمويل 20,000ريال

السقف األعلى للتمويل اإلضافي 200,000ريال

نشر ثقافة العمل الحر

التهيئة والتأهيل

التدريب والتطوير

التنسيق والمساعدة في تســــويق المنتجـات

 التنسيـــق والمســاعدة للحصـول علـى دعــم 

للمستـفيــدين

المساعدة في الحصول على التراخيص

الرعاية واإلرشاد

التنسيق وتكامل االدوار

:

تقديم الطلب
للتمويل 

زيارة ميدانية
 للمشروع

 التأكد من
 مطابقة
الشروط

شرائح االقراض

نموذج سير الطلب 

 المقابلة
توقيع العقدالشخصية
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انجازات البرنامج

نشر ثقافة العمل الحر 50,000 فرد

تم توزيع 10000 برشور

إقامة 45 محاضرة

عدد مجتازات المقابالت 350 متقدمة

عدد القروض االساسية 156 مشروع بقيمة 2000000 ريال

عدد القروض الدوارة 101 مشروع بقيمة 1,198,500 ريال

% نسبة التحصيل 82.03

تفعيل اتفاقية المطاحن لعدد 12 أسرة صاحبة مشروع
عدد دورات التمكين الحرفي للمتقدمات 3 دورات لعدد 37 متدربة

عدد دورات التسويق واالدارة المالية المعتمدة  8 دورات  لعدد 261 متدربة
عدد المنافذ التسويقية المشاركة في رالي حائل 2019م 32 مشاركة

عرض قصص نجاح لعدد 6 أسر من خالل منصة التحول في رالي حائل 2019
تفعيل برنامج التدريب التعاوني وذلك بتدريب متدربة واحدة من قسم االقتصاد والتمويل

لمدة 7 اشهر

 عدد منافذ التسويق التي حققتها الجمعية لألسر الممولة من محغظة  البنك 13 منفذ
بعدد 205 مستفيدة

عدد المنطبقة عليهم الشروط 1000 متقدمة

عدد المتقدمين 11,100 متقدمة
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ثالًثا: برامج الرعاية االجتماعية والتنموية

شركائناالقيمةالهدفالبرنامجالعنصر

تقديـم الخدمـات ، تسليـم المســاعدات
العينية (السلة ومواد غذائية) بأساليب

مبتكرة

سلة غذائية

تمور

عيني

دراسـة عدد اليقــل عن 100حالـة
اجتماعية سنويًا لالسرالمتقدمـة
للجمعية أو من من يتم الوصول
اليهم وذلك لتحديد احتيـــاجهــم 
الفعلي من المســاعــدات العينية 

والمالية والتنموية

كفارة يمين

اجمـالي عدد
المستفيدين

تهدف البرامج الى تمكين اإلفراد واألسر األقل دخًال من المشاركة في بـنــاء التنمية المجتمعية

وذلك من خــالل التواصــل المبــاشــر مع  األســر في المنطقة  واستقـبــال  الـحـــاالت التي تــزور

الجمعية مباشرة  لطلب المساعدة أو الحاالت المحولة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

أو المؤسسات الخيرية األخرى ليقوم بدوره للتعرف على االحتيــاجــات والمشـاكــل التي تواجه  

هذه الحاالت والعمل على تلبيتها من خالل برامج الجمعية

عي
ما

جت
اال

ل 
اف

تك
 ال

مج
برا

مة 
طع

وة
س

ك
ش

كــا

جمعية دليل135,500 ريال271 أسرة

 وزارة العمل
والتمية االجتماعية

الشيخ حسن الحوطي

فاعل خير

زكاة فاعل خير

زهوة الحمدان

مؤسسة االميرة العنود 17,222 ريال

10,000 ريال

1200 ريال

323762 ريال

13,880 ريال

1260 ريال

50 أسرة

12 أسرة

233 أسرة

12 أسرة

82 أسرة

111 أسرة

توزيع الزكاة على مستحقيها خالل شهر رمضان الكريم
بهدف مساعدة الفرد واألسرة على العيش الكريم
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ايجاد عدد من البرامج االرشادية للمساعدة في
تحسين مستواها الصحي والثقافي واالجتماعي

الهدفالبرنامجالعنصر

يهدف اإلسكان التنموي لتوفــيــر وحــدات
سكنية بحــق االنـتـفــاع لألسـر المستحقـة
واألشــــــد حـــاجـــــة فــي المـجـتـمــــــع مــن
المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية المسجلين في بوابــة
الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة
مع الجـمـعـيــــات والمؤسســـات األهليـــة
المنتشـــرة في جميع مدن ومحــافظـــات

المملكة 

العدد

53 أسرة

28 أسرة
 مكتب فهد الحمد للمحاماة
برعاية الشيخ عبدالله الفايز

وزارة االسكان التنموي

شركائنا
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  صور لتفعيل برنامج التوعية واالرشاد

  صور لتفعيل برنامج طعمه
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وحدة الغذاء

وحدة االصحاب

وحدة المسكن

التعرف على انواع الغذاء الصحي

االنتماء الى العائلةوحدة العائلة

وحدة عالم الحيوان والحشرات

وحدة كتابي

وحدة الماء

وحدة جسم االنسان

عرض مصغر اتمنها ولبس زي الحيواناتالتعرف على انواع الحشرات والحيوانات

 زيارة ام احد االطفال للروضة وقضاء
 يوم دراسي مع توزيع الهدايا على اطفال

الروضة

رحلة الى مركز التسوق بندة

زيارات بين الفصول

رحله الى مستوصف سالمات او الخليج وحدة صحتي وسالمتي

وحدة الرمل

وحدة الملبس

وحدة المواصالت

وحدة الفصول االربعة

وحدة االيدي والمهن

رحله الى مكتبة العبيكان

انشطة لعب الماء

انشطة لعب بالرمل

ان يهتم بصحته وسالمة جسمه

ان ينمي عالقته االجتمااعية

ان يتعرف على عنوان منزلة واجزاء المنزل

ان يتعرف على انواع الكتب وفائدتها

 عرض نماذج وارتدائها من قبل االطفال
وزيارة الى مركز االنتاج

رحله الى المتحف

عرض مصغر على الجهاز

ان يتعرف على حاالت الماء وتحوالته وفائدته

تنمية عضالته وقدراته العقلية

ان يتعرف على انواع مالبس الشعوب

ان يتعرف على المواصالت القديمة والحديثة وتطوراتها

ان يتعرف على الطقس في الفصول االربعة

فائدة االيدي وطرق استخدامها بالمهن

عرض مصورات على الجهاز

رحلة الى معهد االمل والنور

عرض نماذج مصغرة للوسائل

التعرف على مسميات اجزاء جسمه

مشاريع الجمعية التعليمية

روضة أجا النموذجية
تهتم برامج الطفولة واألمومة في أي مجتمع بإبراز أهمية دور الروضة في تنمية مدارك
ومهارات الطفل فكانت الجمعية رائدة بإنشاء روضة أجا النموذجية عام 1423 المجهزة

بأحدث التقنيات التعليمية والترفيهية وتقوم على خبرات معلمات قديرات على التطوير
من خالل الدورات السنوية التي تقيمها الجمعية تحت إشراف خبيرات متخصصات في هذا

المجال
يرتكز التعليم الذاتي الذي يطبق في الروضة على تطوير مهارات الطفل ومداركه وترسيخ
ثقته بنفسه وسلوكهــم على اآلخريــن ومنجهة أخرى تهتــم الروضة بالتواصـل مع األهــل
لتحقيــق الفائــدة المرجــوة وترسيــخ المنهجية السليمة في التعليــم والترفيــه . وتشمــل

منهجيه التعليم الوحدات التالي

البرامج واالنشطة لكل وحدةالهدف منهاالوحدة
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مشاريع الجمعية التعليمية

روضة أجا النموذجية

العام الدراسي

2019م

عدد االطفال

52 طفل
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العضوية

 هناك مفاهيم يجب أن توضح لكل عضوة سواء عاملة أو منتسبة

  شروط االشتراك
أن يكون سعودي الجنسية

أن يكون قد اتم الثامنة عشره من عمرة

ان يكون كامل االهلية المعتبرة شرعًا

 أن يكون غير محكوم علية بإدانة في جريمة مخلة بالشرف او االمانة مالم  يكن

قد رد الية اعتباره

ان يكون سدد الحد االدنى من االشتراك السنوي

 تسجيلك عضوه في الجمعية هو رمز انتماء للمجتمع و وسيله في يـدك لتقديـر الخير

 والعطاء لمجتمعنا وكذلك رغبه في األجر والثواب من رب العباد

 تـتـكــون الجمعية العمومية من إجـمــالي عضوات الجمعية شـرط إن يـكــن مســددات

 اشتراك العضوية

 الجمعية العمومية تنتخب مجلس اإلدارة الذي يحكـم الجمعية ويتطلع مسئوليتـهــا

ويراقب سير العمل فيها ويحمي كيانها ومصالحها ومسؤول عن تقديم تقرير سنوي

للجمعية العمومية

يحــق للعضــوة العاملة التي مر على عضويتهــا عـــام ترشيح نفسـهــا لمجلــس اإلدارة

انضمام العضوة إلى احد اللجـــان العامة (اللجنة الرعاية  االجتماعية التنمويــة  –لجنه

التعليم و التدريب  -لجنة المشاريع االنتاجية - لجنه العالقات العامة 

:

:

(
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: نوع العضوية

 اشتراك العضوية :

 عضوه عامله / يكون لها حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على

قرارات وترشيح نفسها عضوه لمجلس االدارة

 عضوه منتسبة / يحق لهــا حضور اجتماعــات الجمعية العمومية بدون تصويت أو

ترشيح لعضويه مجلس االدارة

 العضوة العاملة  / قيمه االشتراك السنوي 400 ريال

 العضوة المنتسبة / قيمه االشتراك السنوي 200 ريال
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بيانات العضوات المشاركات لعام 2020

األسم نوع العضويةم

رئيــــس المجلــــسسمو األميرة هنوف بنت تركي الفرم

نـــائــب الـرئـيــــــس

اميــــــن الصنـدوق
عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل
عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل
عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

1

2
3

4

6

5

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

موضي بنت عبد العزيز الحليان 

منـى بنت عـواد الشمــري

فوزية بنت جوفــان الجنيـدي 

موضي بنت مريف الشمري 

مزنة بنت سليمــان الرويلـي 

هدى بنت مرسـال الخمعلي 

سمو األميرة ساره بنت عبد العزيز الحديثي

سمو األميرة هاله بنت عبد الله آل شيخ

فوزية بنت طايع الرشيدي 

هيا بنت محمد الفقيه 

اشواق بنت فرج الطالل

منى بنت عد العزيز الكعيك

تهاني بنت عبد العزيز الكعيك
مهره بنت فهد القويعي 

نوره بنت ابراهيم الرديعان

نوير بنت ابراهيم النصار
مريم بنت سعد الثميلي
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بيانات العضوات المشاركات لعام 2020

األسم نوع العضويةم

19

20
21

22

24

25

26

23

28

29

30

31

32
33

34

35

36

27

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل
عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل

عضــو عــامـــــل
عضــو عــامـــــل

سوزان بنت يوسف الجفن

عواطف بنت عبد الرحمن المرشدي 

هند بنت محمد القويعي
سلمى بنت غانم الناهض

ريم بنت سليمان المري

مها بنت سالم السويداء

لولوه بنت فهد الهذال

عضــو عــامـــــل هيفاء بنت محمد العليوي

عضــو منتسب لولوه بنت فهد الفايز

عضــو منتسب رحاب بنت صالح الباحوث

عضــو منتسب

عضــو منتسب

عواطف بنت حمود الشمري

نهيه بنت مصيول الشمري

عضــو منتسب نوير بنت ابراهيم الشقير

عضــو منتسب نوير بنت فهد البدران

عفاف بنت محمد الراشد

عضــومنتسب

عضــو منتسب

عضــو منتسب

هدى بنت عيد الجهني

عواطف بنت محمد الجلعود

ايمان بنت عبدالعزيز الحليان
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الفعاليات والملتقيات السنوية لعام 2019

صور من فعاليات الجمعية 
 حملة سرطان الثدي بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة حائل 

محاضرة االدمان االلكتروني بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة حائل 
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الفعاليات والملتقيات السنوية لعام 2019

صور من فعاليات الجمعية 
همه حتى القمه الذكرى 89 لليوم الوطني السعودي

 اليوم العالمي للتطوع  - سواعد أجا
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القوائم المالية

مساعد اداره الجوده وقياس األداء فواز باكشروم                                                                                        
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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مستشار الجوده فهد بن علي الحماد

ماذا قالوا عنــا

مساعد اداره الجوده وقياس األداء فواز باكشروم                                                                                        

 1/وجدت نظام متكامل االركان وذو فاعليه في جميع ارجاء المكان وشاهدت تميز في نقل المستفيدات
من االتكاليه إلى  االنتاجيه

                                                                                                      

جمعية أجـا النسائية
األهـلــيـــة بــحـــائـــل

ترخيص رقم 176


