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للجمعية مشاريع خيرية و إنسانية عديدة ولكنها تهتم أكثر بالتعليم 
حيث أعطت التعليم نسبة 65% من استراتيجية عملها.. ويعد مركز التميز 
وإليكم    ، مشاريعها  وأهم  أبرز  من  والطالبات  الطالب  بقسميه  الجامعي 
موجز بأبرز أنشطة ومشاريع الجمعية خالل الفترة 2011م وحتى نهاية 

النصف األول لعام 2012م

حصاد الخير
تقرير موجز عن أنشطة الجمعية

2012/2011م

جمعية بناء الخيرية 
للتنمية اإلنسانية
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مراكز التميز الجامعية:
يستوعب حاليًا 57 طالبا في قسم الطالب و90 طالبة في قسم الطالبات يدرسون   -

المركز أكثر  )السكن والغذاء والدواء( يهتم  الرعاية  ، وإلى جانب تقديم  التخصصات  في مختلف 
بإقامة األنشطة و الدورات التأهيلية التي  تبرز فيه إبداعاتهم وتُصقل  مهاراتهم  ..

وقد أقيمت العديد من األنشطة في المجاالت التالية:
�أن�شطة مهنية:  -

  -  )soft ware(ال��ح��اس��وب صيانة   : في  دورات  تنفيذ  تم 
النحت   - الفوتغرافي  والتصوير  اإلع��الم   - التصاميم)فوتشوب( 
الحاسوب  في  للمبتدئين  دورات   - األولية  االسعافات    - والزخرفة 
اللغة  في  دورات   - انترنت(  بوينت-  بور  اكسل-  وورد-  )ويندوز- 
إنجليزية  - دورة  في فن الخط - دورة في األشغال اليدوية )للطالبات( 

دورة في الخياطة )للطالبات( - دورة الكوافير)للطالبات(.

�أن�شطة تربوية:  -
 والتي تحتوي على:)محاضرات- ندوات - ورش عمل - حلقات قرآنية(.

�أن�شطة ثقافية :   -
والتي تحتوي على : ) أسمار  - أمسيات شعرية - احتفاالت -  مسابقات 
) أفضل كاتب قصصي – أفضل مسرحي- أفضل منشد- أفضل شاعر(  - 

إدارة ورعاية إعالمية للعديد من األنشطة في جامعة تعز(.

�أن�شطة علمية:  -
والتي تحتوي على : ) دورة تقنيات الذاكرة -  دورة  خطوات 

البحث العلمي - دورة أسرار التفوق العلمي(
-  �أن�شطة �جتماعية:

دار  زيارة   - السرطانية  األورام  زيارة مركز األمل لعالج   -
العجزة - زيارة دار الوفاء لليتيمات - إقامة طبق« أويس القرني 

الخيري« في المدارس التركية -  المشاركة في طبق خيري »لدعم الطالب الجامعي الفقير«..
كما أقيمت العديد من األنشطة الرياضية) دوري كرة القدم( والترفيهية) رحالت الى عدن  والمخاء(..

كما ت�شعى �جلمعية لتقدمي �لرب�مج �لتعليمية �لتالية لطالب وطالبات مر�كز �لتميز:
دعم الطلبة املتفوقني لإعدادهم للمنح الدرا�شية التي تتطلب �شهادة التوفل. �لتوفل:  برنامج  	•

برنامج �ملنح للدر��شات �لعليا:يقوم املركز بالت�شويق للربنامج وبح�شب ميزانية الربنامج يقوم املركز بدعم الطلبة املتفوقني  	•
بح�شب معايري ومفا�شلة مبنحة جزئية اأو كلية داخلية اأو خارجية يتبناها املركز بدعم املهتمني بهذا اجلانب اأو بال�شراكة مع جهات تقدم منح 

للدرا�شات العليا.
حل�شول   ICDL احلا�شوب  لقيادة  الدولية  الرخ�شة  على  للح�شول  حاليًا  يجري  اليون�شكو  مع  ICDL:بالتن�شيق  برنامج  	•

الطالب/الطالبة على هذه ال�شهادة.

�ملوهوبني:يهتم ب�شقل مواهب وقدرات الطالب والطالبات ح�شب امليول والجتاهات  رعاية  •		برنامج 
والإبداعات وهو برنامج مكمل للن�شاط املهني.

�لتكلفة �الجمالية لنفقات �ملركزين خالل �لفرتة 2011-2012/6م

27.636.526 ريال
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 كما نفذت الجمعية العديد من المشاريع التعليمية واالجتماعية والتنموية بتكلفة : )240.819.088( 
ريال استفاد منها حوالي: )59.280( فرد نوجزها بالجدول التالي:

المشاريع المستقبلية:  
من أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها إن شاء اهلل في 2013م :

مركز تنمية �ملر�أة:
يتكون مركز تنمية المرأة من عدة أقسام مهنية وحرفية وتنموية وتربوية ودعوية ستسهم بشكل 

كبير في تنمية األسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة قادرة على اإلنتاج والكسب الحالل . 

�لتكلفة: 492,140  دوالر �أمريكي

مركز عقاري: :
عبارة عن م�شروع عقاري يحوي العديد من املحالت وال�شقق امل�ش�شمة لتكون مكاتب جتارية  يتم 
تاأجريها ويعود ريعها ل�شالح مراكز التمّيز  لتتمكن اجلمعية من ال�شتمرار يف هذا امل�شروع الرائد .

�لتكلفة: 930,233  دوالر �أمريكي

 

 مالحظات عدد املستفيدين التكلفة اسم املشروع

  طالب/طالبة 742 ريال 7262626.72 مراكز التمّيز 

 حالة جديدة 662 مت تسويق يتيم 404 ريال 44624076.. يتامكفالة ورعاية األ

  اسرة 7.6 ريال 7640767.6 إعانة األسر الفقرية

  طالب 72 ريال .27.466 لب علمكفالة طا

  فرد .02 ريال 7464847.6 املراكز الصيفية

  حلقة .7 ريال 47774206. احللقات القرآنيةمشروع 

مشروع إغاثة األسر املتضررة من 

 وىل والثانيةاملرحلة األ األحداث
  اسرة 6... ريال77644864248

  طالبة/طالب 7666 ريال 4026626 احلقيبة املدرسية

  اسرة 066 ريال 6..7442274 الطرود الغذائية

  فرد 77206 ريال447864620 افطار الصائم

  اسرة 720 ريال 767666666 زكاة الفطر

  فرد 7766 ريال .76666667 كسوة العيد

  اسرة 666 ريال 667.6864. االضاحي

  7 ريال 047274727 مشروع خزانات مياه

ون مشروع دورات تدريبية بالتعا

 gizمع منظمة 
  فتاةشاب و 26 ريال .020476

  رـــأس 6 ريال 74.004274 مشروع قوارب الصيد

  مستفيد 06786. ريال 74648704688 اإلمجايل
      

 


