
يونيو 2022نشرة داخـلية تـصـدر عن المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخــاء«

نـشـرة إخـاء الشهر ية

إخــاء - اإلدارة العامة

ــاركة كافــــة  ــــن بمشــ ــــن والمتخرجي ــا الناجحي ــــم أبنائهــ ــًا لتكري ــــاض حفــ ــاء الري نظمــــت إخــ

ــــة برعاية فاورد  ــا تذكاري ــ ــــم األبناء بهداي ــــة الحفل تم تكري منســــوبي الفــــرع، وفــــي نهاي

ــــة لألبناء. ــز مالي ــــم حوافــ ــززر باإلضافــــة لتقدي ــ وبرغراي

إخــاء - اإلدارة العامة

ــر  ــ ــــوان »تطوي ــاء« ورشــــة عمــــل بعن ــــام »إخــ ــــة األيت ــــة لرعاي عقــــدت المؤسســــة الخيري

ــــد العزيز الُعمــــري نائب رئيس  ــاء« وذلك بحضور أ.د عب ــــة لفتيات إخــ الخدمــــات التمكيني

مجلــــس األمناء فــــي إخاء.

ــاء أ. صالح  ــاء المجلس م.حســــين بحــــري ،وأ.ابتهال الســــعوي، واألمين العام إلخــ وأعضــ

بن خليف الدهمشــــي. 

ــرية  ــر اإلدارة العامة للفروع في صندوق تنمية الموارد البشــ ــ باإلضافــــة إلى حضور مدي

ــــة االجتماعية  ــر ببنك التنمي ــ ــر ومديرة برامــــج التطوي ــتاذ /فيصل الدامــ »هــــدف« األســ

ــــرش المطرفي  ــــور /رياض طوي ــيرين العبدالرحمــــن وقائد الورشــــة الدكت ــتاذة / شــ األســ

ــارك بجامعة الجوف. ــتاذ المناهــــج وطــــرق تدريس العلوم الشــــرعية المشــ أســ

ــــث عّرج على أهداف الورشــــة التي تضمنت  ــــح الورشــــة أ.د عبد العزيز الُعمري،حي وافتت

ــــى تجويد حياتهــــن ، وتحقيق  ــــات ،وانعكاســــها عل ــــة للفتي ــاء بالخدمــــات التمكيني االرتقــ

ــــق تطلعاتهــــن  ــــم مخرجــــات تســــاهم بتحقي ــاة الكريمــــة لهــــن، وتقدي ــ االســــتقرار والحي

ــــات، وتقديم الحلول،  واألدوات  ــــف مجــــاالت التمكين . وتذليل العقبات والتحدي بمختل

ــيا مع  ــــة والتأهيلية التي تســــاهم بتطوير المهارات لدى المســــتفيدات . تماشــ التدريبي

ــــة الوطنية 2030 . الرؤي

وقعت إخاء الرياض شراكة توظيف مع شركة أبدال للموارد البشرية، تهدف 

للمساهمة في توظيف المشمولين والمشموالت مع شركاء الشركة.

األخبــــــار

إخاء الرياض تكرم أبناءها الناجحين والمتخرجين

ورشة عمل لتـطويـر الخدمــات
التمكينـيـة لفتيـات إخـــاء

شراكة توظيف تجمع إخاء وأبدال للموارد البشرية

تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة 

ــاء  ــائية إخــ المخــــدرات أقامــــت نســ

ــر  بخطــ ــــة  للتوعي ــاء  لقــ ــــم  القصي

الفــــرد  ــــى  عل ــا  وأثرهــ المخــــدرات 

والمجتمــــع، بحضــــور مســــتفيدات 

ــــة. ــــوت االجتماعي ــاء والبي إخــ

شـركـة مـهـارة للـمـوارد الـبـشـرية تـساهم

في دعم صندوق إخاء الوقفي بقيمة 50 ألف ريال

األميـــن العـــام للمؤسســـة أ.صالح الدهمشـــي  يلتقي األبنـــاء العاملين في 

شـــركة األدالء وذلـــك خال زيارته إلخـــاء المدينة المنورة ويأتـــي هذا اللقاء 

فـــي إطار التحفيز والتشـــجيع لألبنـــاء العاملين

توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة األمير مقرن بن عبد العزيز، لتقديم 

برامج تعليمية داعمة لألبناء األيتام 

توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نماء المنورة،

تهدف إلى تأهيل وتمكين األبناء األيتام لسوق العمل.

األمين العام للمؤسسة يزور جمعية تكافل لرعاية األيتام، لاطاع على 

برامج تكافل وتجربتها في رعاية األيتام وبحث سبل التعاون المشترك.

زيـارة إخـاء للمدينة المنورة 

األيام العالمية

االبن عبد العزيز يحصل على المركز الثاني

في بطولة كأس السوبر السعودي للتايكوندو.

االبن راكان عبد العظيم يحصل على درجة الدبلوم بعد تخرجه

من كلية التقنية بأبها تخصص تسويق

ابراهيـــم  بـــن  ســـعادة وكيـــل محافظـــة األحســـاء األســـتاذ معـــاذ 

الجعفـــري يلتقـــي ويكرم االبن عبـــد اللطيف بن محمـــد بعد حفظه 

القـــرآن الكريـــم كامًا.

االبن محمد عثمان ينال درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية 

)مسار الدفاع االجتماعي وحقوق اإلنسان( من جامعة الملك

عبد العزيز بتقدير ممتاز

أبناؤنا فخرنا

األيام العالمية

شـــكرًا لكم، ما وجدته في زيارتي للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام 

»إخـــاء« من عمل محترف ومبادرات فاعلة لدعم وخدمة الشـــباب 

األيتـــام فاق توقعاتي، وزاد من ثقتـــي بكفاءة أبناء وبنات وطني.

قـبـل الـبـدء

خالد السليمان
كاتب يومي في عكاظ


