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 شهرًا املاضية 15حصيلة جلنة العالقات واإلعالم يف 

 هـ . 1437/  1/  15بدء العمل يف   

 انشاء حسابات للجمعية على مواقع التواصل االجتماعي وهي : 

  https://twitter.com/thageefber1)     رــتويت -

 https://www.facebook.com/berrthageef)   فيس بوك –

 instagram.com/thageefberrhttps://www.)  انستغرام –

 Gmail  (thageefberr@gmail.com)بريد للجمعية على   نشاءإ 

 تغيري شعار اجلمعية ليصبح برؤية أمشل ورسالة حتقق أهداف وغايات اجلمعية وحيقق مدلوالتها 

 

 مع شركة إنتاج إعالمي متخصصة ، وسريى النور قريبًا . مت إنتاج فيلم وثائقي قصري للجمعية بالتعاون 

 وأمني الصندوق واحملاسب املالي . معية واليت أقيمت يف مجعية الرب بقيا  مع مدير اجل “تنمية املوارد املالية “احلضور واملشاركة يف دورة  

 احلسابات ومواقع التواصل، وعمل تغيية دورية ملراحل مبركز ثقيف ونشره عرب الرب جبمعية املنازل ترميم تصميم وتوزيع إعالن عن مشروع 

 العمل حتى انتهائه .

بعض املالحظات حول قاعة االجتماعات الكربى مببنى اجلمعية اجلديد وحتديد ما يلزم من الدائرة يف حتديد مع أعضاء اجلمعية املساهمة  

 التلفزيونية وشبكة الربوجيكتور وامليكروفونات واملسرح وحنو ذلك .

 هـ مبقر جلنة التنمية االجتماعية األهلية بثقيف وعمل عرض مرئي ، وبرنامج للقاء .1437اإلعداد للجمعية العمومية للعام املاضي  

 هـ . 1436اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية بنسخته  

https://twitter.com/thageefber1
https://www.facebook.com/berrthageef
https://www.instagram.com/thageefberr/
mailto:thageefberr@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جلنة العالقات العامة واإلعالم            

 zaidgman@ قفي زايد احلصني الث                                                                                                                                                                       جمعيةلاملنسق اإلعالمي ل

 
 

 

 

 

 

            

  تقرير جلنة العالقات العامة واإلعالم            

 هـ  1438/      4/     26     :التـاريخ               

               

 ةيوزارة العمل والتنمية االجتماع

 اخلريية مبركز ثقيفمجعية الرب 

 339رقم الرتخيص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –بروشور مشروع إفيار صائم –جليب اإمساكية للحائط وهـ من خالل :  1437عمل نشرات وميبوعات خاصة بشهر رمضان املبارك للعام  

 ملصقات لعبوات " سقيا املصلني " . 

 هـ . 1438العام  هذا اإلشراف على إعداد التقويم املكتيب يف ميلع 

فويض األستاذ إعداد تقرير عن مشروع الوقف اخلريي مدعمًا بالصور واحلسابات والتقارير اهلندسية والتزكيات وإرساله ملدينة الرياض وت 

 عبد اهلل الثقفي بتوصيلها ألهل اخلري وكبار الداعمني هناك . 

 ونشرها عرب مواقع التواصل االجتماعي .  Pdfإعداد نسخة إليكرتونية عرب ملف  

 عامًا املاضية . 11خيابات الشكر لداعمي اجلمعية خالل ال ملف اإلعداد واإلشراف على  

 بقة ونشر تقرير عن كل اجتماع.تغيية مجيع اجتماعات اجلمعية السا 

، ومتابعة هذه املواقع كرتونية ومواقع التواصل للجمعية وحنوها يتغيية مجيع برامج اجلمعية خالل الفرتة املاضية ونشرها عرب الصحف اإلل 

 من خالل اإلضافة والردود والنشر وحنو ذلك .

تقرير ومن خالل صحيفة ثقيف اإلليكرتونية وصحيفة رصد نيوز  25تغيية ونشر عدد من التقارير الصحفية عن اجلمعية مبا يزيد عن  

 اإلليكرتونية .

 األهداف القادمة واخليط املستقبلية

 النهج .هذا املتابعة والسري على  

 . ذات العالقةوربيها باملواقع اجلمعية مواقع تيوير بعض  

 حيث يفتقر للكثري من املعلومات وحيتاج لتحديث مستمر . http://www.gg.org.sa"  اخلري الشامل "   حتديث حساب اجلمعية يف موقع  

 .والربيد اإلليكرتوني والتواصل معهم بكل ما خيص دعمهم  العناوينإنشاء قاعدة بيانات للداعمني من خالل أرقام اهلواتف و 

ت اإلعداد لعمل برنامج إليكرتوني متكامل للجمعية من حيث الصادر والوارد واألرشيف والباحث االجتماعي واملستفيدين واخليابات واإليصاال 

والردود  واحملاسبة والصندوق واملستودع وحنوها ، وتكوين قاعدة بيانات للجمعية واملستفيدين وحتت إشراف ومتابعة وحتكم من مدير عام 

 ية . اجلمع

 .هلذا الصرح اخلريي ويف اخلتام نسأل اهلل التوفيق ، وأن يكون ما قدمناه خالصًا لوجهه الكريم وخدمة 

http://www.gg.org.sa/

