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نـشـرة إخـاء الشهر ية

إخــاء - اإلدارة العامة

الدهمشي  أ. صالح  )إخاء(  األيتام  لرعاية  الخيرية  للمؤسسة  العام  األمين  استقبل 

المدير التنفيذي لجمعية رفاق لأليتام بمنطقة حائل م. وليد الشدوخي، لالطالع 

على تجربة إخاء وتبادل الخبرات.

األخبــــــار

أمين عام إخاء يستقبل المدير التنفيذي 
لجمعية رفاق لأليتام

إخــاء - اإلدارة العامة

بمنحة  لمستفيديها،  المقدم  المهنية  والسالمة  للصحة  برنامج مساند  تختم  إخاء 

من مؤسسة الملك خالد وبرنامج أهالينا لالستثمار االجتماعي، ويأتي هذ البرنامج 

كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين األيتام وتوفير الوظائف 

المالئمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

إخــــاء .. إنجازات ملموسة ..

ورؤيــة طموحة .. لألمام دومًا

قبـل البـدء

عبد الرحمن الغنام
مستشار تطوير األداء في المنظمات

أبرمت إخــاء الرياض اتفاقية تعاون مشترك مع محالت فستقي، 
تتضمن االتفاقية استقطاع جزء من مبيعات المتجر لصالح 

البرامج التي تقدمها للمستفيدين

استقطاع

لإلطالع على التغريدة

ختام بـــرنــامــج مـسـانـد
للصحة والسالمة المهنية

إخــاء - اإلدارة العامة

فنون  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  إخاء«   « األيتام  لرعاية  الخيرية  المؤسسة  وقعت 

الطهي لتمكين الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة »األيتام ذوي الظروف 

الخاصة« في الفعاليات المقامة من قبل هيئة فنون الطهي.

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخاء« 
توقع مذكرة تفاهم مع هيئة فنون الطهي 

لإلطالع على التغريدة

إخــاء - اإلدارة العامة

على  العام  الدهمشي  المشرف  خليف  بن  صالح  أ.  العام  األمين  سعادة  استقبل 

وقف ديوانية آل حسين  سعادة أ. عبد العزيز الحسين للتعرف على الخدمات التي 

تقدمها إخاء ألبنائها
لإلطالع على التغريدة

األمين العام يستقبل  المشرف العام
على وقف ديوانية آل حسين 

وقعت إخــاء الـريـاض شراكة تعاون مع عـيــادات ميدكوليز

لتقديم خدماتها الطبية لمستفيدي إخــاء.

إخاء الرياض توقع اتفاقية تعاون مع جمعية رحماء الصحية، 

لتقديم الخدمات الصحية لمستفيدي المؤسسة.

اتفـاقيــات 

ــر مهارات  ــ ــــة تعاون مع شــــركة التركــــي القابضــــة، لتطوي ــاء الشــــرقية اتفاقي وقعــــت إخــ

ــــات ضمــــن برامــــج  ــــن الفتي ــــى المســــؤولية، وتمكي ــــة إل ــــام ونقلهــــم مــــن االعتمادي األيت

ــر برنامــــج »أفق«. ــ موجهــــة عب

مذكرة تفاهم بين إخاء ومجموعة يونيكوم 

توقيع اتفاقية تعاون بين

إخـــاء الــريـــاض ومــعـهـد الــمـئـويـة

توقع اتفاقية تعاون مع

شركة التركي القابضة في المنطقة الشرقية

ــــة االتصال  ــــن العــــام مذكــــرة تفاهم مــــع مجموعــــة يونيكــــوم لتقني وقــــع ســــعادة األمي

ــــن وتوظيــــف مســــتفيدي إخاء. ــــك للمســــاهمة فــــي تمكي ــــات، وذل والبرمجي

اتفـاقيــات 

دورات تدر يبية

األيام العالمية

أبناء إخاء يشاركون فريق هايكنج حــائــل في رحلة سياحية الى 

محافظة الحائط بالمنطقة، الكتشاف الكهوف واالطالع على 

النقوش والرسومات الصخرية في متحف الشويمس.

تـــرفــيــه

ــــة تعــــاون مــــع المستشــــفى  ــام اتفاقي ــ ــــة األيت ــــة لرعاي وقعــــت المؤسســــة الخيري
ــــم جلســــات العــــالج النفســــي واالجتماعــــي للحاالت  ــــي، لتقدي الســــعودي األلمان
ــارات  ــــي من مشــــكالت واضطرابات نفســــية، من خــــالل تقديم االستشــ ــــي تعان الت
ــــى خدمــــات الرعاية  ــــى نســــب خصم عل ــًا، باإلضافــــة إل ــ ــــة مجان والجلســــات العالجي

ــاء«. ــ الصحية لمســــتفيدي »إخــ

توقيع اتفاقية نوعية

مع المستشفى السعودي األلماني

أقامـــت وحـــدة الدعـــم النفســـي واالجتماعي برنامـــج تدريبـــي بالتعاون 

مـــع كليـــة اآلداب بجامعة الملك ســـعود لألخصائييـــن واالخصائيات في 

المؤسســـة بعنـــوان )مهـــارات االخصائـــي االجتماعي مع االيتـــام(. تحت 

شـــعار »الممارس يســـبق الفارس«.

بالتعاون مع جمعية االستشارات التسويقية قدمت أ. الجوهرة السبيعي 

 »Google Ad دورة عن » كيفية إدارة اإلعالن والتسويق من خالل

لمنسوبي مؤسسة إخاء.

لمشاهدة الفيديو

ليش يطلق على المؤسسة الخيرية 

لرعاية األيتام اسم »إخـــاء«؟

بالتعاون مع جمعية االستشارات التسويقية قدم أ. عبد الله الحيزان دورة 

»كيفية وأهمية إدارة حسابات الشركات والمنشآت في السوشيال ميديا« 

لمنسوبي مؤسسة إخاء.

وقــــع ســــعادة األمين العــــام إلخاء اتفاقية تعاون مع مؤسســــة مــــدارك، إلطالق 
ــــة التأهيلية والتدريبية لســــنة  ــــة للرحالت المعرفي ــادرات وبرامــــج دولية ومحلي ــ مب

2022م.

رحالت معرفية تأهيلية وتدريبية في

اتفاقية تعاون تجمع »إخــاء« ومؤسسة مدارك

وقعـــت إخـــاء الريـــاض اتفاقية تعاون مشـــترك مـــع معهد 

المئويـــة العالـــي للتدريـــب، بهـــدف إتاحـــة مقاعـــد تدريبية 

لتأهيـــل وتدريـــب مســـتفيدي إخاء.

لـمحـــات

https://cutt.us/FMo2Z
https://cutt.us/TvFjd
https://cutt.us/8toPQ
https://cutt.us/XfNeI

