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 zaidgman@ ثقيف                                   زايد الحصين الثقفي مركز الخيرية باملنسق اإلعالمي لجمعية البر 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هـ ونشره بصحيفة  1437ربيع األول  6كسوة الشتاء املرحلة الثانية بتاريخ تم عمل تقرير عن مشروع  -1

 ثقيف اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي ... والتقرير هو :

هـ في توزيع  1437 / 3/ 4بدأت جمعية البر الخيرية بثقيف ابتداًء من يوم الثالثاء املاض ي املوافق 

بطانية  500مشروع كسوة الشتاء ملستفيديها للمرحلة الثانية . حيث من املقرر توزيع ما يربوا عن 

بطانية  1000قرابة تم توزيعه خالل الفترة املاضية  ليكون ما.أسرة  230يزيد عن  ليستفيد منها ما

فجزى هللا  . .الجدير بالذكر أن هذه الكمية في مرحلتها الثانية من تبرع شركة عبدهللا الكلثم وإخوانه

 . القائمين عليها خير الجزاء

 رابط الخبر :

http://thqeef.org/32851 

 

http://thqeef.org/32851
http://thqeef.org/32851
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االجتماع الشهري الثالث لجمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  ونشره بصحيفة ثقيف تقرير عن  -2

 اإللكترونية ... والتقرير هو : 

 الثالثاء اليوم مساء هـ 1437 للعام الثالث الشهري  اجتماعها بثقيف الخيرية البر جمعية عقدت

 رئيس االجتماع ترأس وقد.  ثقيف بترعة الجمعية مبنى مقر في وذلك هـ 1437 األول  ربيع 18 املوافق

 تضمن وقد هذا.  األفاضل اإلدارة مجلس أعضاء وبحضور  الثقفي خاتم بن عايد األستاذ الجمعية

  االجتماع أعمال جدول 
ً
 : أبرزها من املوضوعات من عددا

 .أعماله ومتابعة بثقيف الخيرية الجمعية وقف مبنى مناقشة -1

 من للمستفيدين اآللي الحاسب دورة مشروع قيمة ريال(  40000)  مبلغ بصرف وتوصية قرار -2

 . . ميسان بمحافظة التعليم بمكتب اآللي الحاسب بمركز بدأت والتي الجمعية

 . الراجحي سليمان مؤسسة من كمشروع”  الغذائية السالل”  باختيار توصية -3

 .الجمعية من املستفيد الفرد دخل سقف مناقشة -4

 . املقدمة والعطاءات املنازل  ترميم مشروع مناقشة -5
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 . املستفيدة األسر من الجامعة طالب استفادة مدى مناقشة -6

 . للجمعية الشاملة الجودة برنامج شةمناق -7

 . املستفيدين بعض أحوال مناقشة -8

  االجتماع اتخذ وقد هذا
ً
 . ذلك حيال التوصيات من عددا
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 http://thqeef.org/33128ورابط الخبر عبر الصحيفة هو : 

 وكذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية

 

http://thqeef.org/33128
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في صحيفة  اإلعالن  خبر  ، ونص ثقيفمركز ب البر بجمعية املنازل  ترميم مشروعتوزيع إعالن عن  -3

 هو : ثقيف 

ودعت في إعالنها  ” ترميم املنازل ” مشروع أعلنت جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف عن مناقصة 

املؤسسات الراغبة في املناقصة مراجعة إدارة الجمعية للحصول على املواصفات املطلوبة للمنازل 

هـ . وهللا  1437/  4/  30املحتاجة للترميم وتقديم عطاءاتها في موعد أقصاه يوم الثالثاء املوافق 

 . املوفق

 http://thqeef.org/33301رابط الخبر بالصحيفة : 

 

http://thqeef.org/33301
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تقرير عن دورة الحاسب اآللي للمستفيدين من الجمعية وابنائهم ... ونشر التقرير  بصحيفة ثقيف  -4

 ....ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية اإللكترونية وصحيفة رصد نيوز اإللكترونية 

نظمت جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف دورة للحاسب اآللي للمستفيدين وابنائهم من التقرير هو : 

الجمعية وذلك بالتعاون مع نادي الحاسب اآللي بترعة ثقيف والتابع ملكتب التعليم بمحافظة ميسان 

 ، في مشروع بلغت تكلفته )  20أشهر . حيث يبلغ عدد الطالب امللتحقين بالدورة  6ملدة 
ً
 40000طالبا

 . ( ريال. وذلك ضمن برامج الجمعية ملستفيديها

 



                 
 المملكة العربية السعودية                
 وزارة الشؤون االجتماعية                                                                                  تقرير إعالمي شهري                
 3الرقم :                                            ثقيف                                  مركز جمعية البر الخيرية ب             

  هـ 1437 ربيع األول وربيع اآلخرتقرير عن شهر :                                                                  (  339مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم )       
 

        

 zaidgman@ ثقيف                                   زايد الحصين الثقفي مركز الخيرية باملنسق اإلعالمي لجمعية البر 

 

 

 

 

 http://thqeef.org/33761رابط الخبر في صحيفة ثقيف االلكترونية : 

 http://www.rasdnews.net/75161 رابط الخبر في صحيفة رصد نيوز االلكترونية: 

http://thqeef.org/33761
http://www.rasdnews.net/75161
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 ثقيف بصحيفة  التقرير ونشر...  الجمعية من للمستفيدينسلة غذائية  120توزيع  عن تقرير -5

 .... بالجمعية الخاصة االجتماعي التواصل ومواقع اإللكترونية نيوز  رصد وصحيفة اإللكترونية

 من التمر والذي تقدمه وزارة  350بدأت جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف في توزيع  التقرير هو :
ً
كرتونا

سلة غذائية واملقدمة من  120الشؤون االجتماعية وعن طريق إمارة منطقة مكة املكرمة ، وما يقارب 

جمعية خالص أسرة . وقدمت ال 120يزيد عن  ليستفيد منها ما . أبناء الشيخ عبدهللا بن سليمان الكليبي

شكرها للوزارة وإلمارة منطقة مكة املكرمة وألبناء الشيخ الكليبي ؛ وأن يجزيهم هللا خير الجزاء ويجعل ذلك 

 . في ميزان حسناتهم
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وتسجيل عدد من املالحظات وباألخص في زيارة مبنى الوقف الخيري لجمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  -6

 والثاني ومن تلك املالحظات :صالة االجتماعات بالدورين األول 

 .تأسيس لشبكة تلفزيونية 

 .تأسيس لجهاز البروجيكتور 

  .تأسيس لسماعات 

 .تأسيس ألفياش ومقابس كهربائية ومداخل ميكروفونات باألعمدة الثالثة في منتصف الصاالت 

 . وضع منصة مرتفعة ومدرج في الجهة املقابلة لها 

 .تأسيس للكهرباء االحتياطية 

 ول مدخل الصالة ووضع الباب ونوعيته وهل هو متحرك أم ال .التباحث ح 

 . طرح فكرة فتح باب للمصعد من الدور الثاني لكي يخدم صالة االجتماعات بالدور الثاني 

عمل املالحظات والتعديالت النهائية لشعار جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف وتعديل ما أمكن في الشعار  -7

 وخلفية وشعار داخلي ونحو ذلك .أدناه من خطوط وألوان وظل 

  
االتفاق مع مؤسسة إعالمية إلنتاج فيلم وثائقي عن جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف وتحديد سيناريو  -8

 الفيلم ومدته وعن ماذا يحكي . 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وصلى هللا

 ،،،،،، انتهى


