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المترشحون للنسخة السادسة
بع��د أن أق��رت األمان��ة العام��ة للجائ��زة جم��االت اجلائ��زة ،انطلق��ت النس��خة السادس��ة باإلعالن
للجمهور عن بدء فرتة إبداء الرغبة اليت امتدت ألكثر من أربعة أشهر  ،إبتداء من  ١رمضان
إىل  ١٥حم��رم  ١٤٣٧ه��ـ م��ع نهاي��ة ه��ذه الف�ترة الزمني��ة  ،تق��دم وأب��دى رغبته��م يف املنافس��ة على
أح��د اجلوائ��ز املعلن��ة (  )١٠٨عمال .
بدأت فرتة تس��ليم األعمال من  ١٥ذي القعدة  ١٤٣٧هجرية واس��تمرت اكثر من ثالثة أش��هر
حيث انتهت يف  ٢٢ربيع االول  ١٤٣٨هجرية ومت اس��تالم (  ) ٦٣عمال ومل يقم بتس��ليم األعمال
مم��ن أب��دى الرغب��ة (  ) ٤٥ف��ردا ألس��باب تنوع��ت ب�ين ع��دم جهوزي��ة العم��ل ،أو ع��دم تواجده��م يف
اململكة أو ألي أسباب أخرى مل تذكر ،وخالل إستالم األعمال ،وكخطوة أوىل للتعامل معها،
قامت جلنة الرتشح مبراجعة املعلومات فيما يتعلق بالعمر والسكن وغريها من متطلبات إدارية
حي��ث مت التأك��د منه��ا .وبع��د ذلك  ،مت مراجع��ة األعمال ومدى التزامه��ا باملتطلبات والضوابط
املعلن��ة ليصب��ح ع��دد األعمال اليت إنطبقت عليها الش��روط والضوابط واليت التزمت باملتطلبات
املعلنة (  ) ٦٠عمال وهاهي بني أيديكم مبوبة حسب جماالتها وخمتلف تصانيفها .حيث جهزت
ملخصاته��ا ونس��خ ب��دون أمساء أصحابها تكفي للب��داء يف عملية حتكيمها وتقييمها.

مجال البحوث والدراسات
بحوث و دارسات هندسية
حسني تقي حسني آل سيف
عن��وان العم��ل  :تقيي��م أنظم��ة االتص��االت يف إدارة اإلطف��اء وفاعليته��ا يف مدين��ة ميام��ي
بالوالي��ات املتح��دة.
نبذة خمتصرة :
مت��ت ه��ذه الدراس��ة ع��ن طري��ق املقاب�لات الش��خصية للعامل�ين ب��إدارة اإلطف��اء يف املدين��ة
للحص��ول عل��ى اجاب��ات دقيقة لتحديد مش��اكل نظم اإلتص��االت وإجياد حلول هلا وقدمت
التوصي��ات بن��اء عل��ى نتائ��ج املقاب�لات ال�تي مت اجرائه��ا م��ع املتطوع�ين ومراجع��ة األدبي��ات
املتعلق��ة بها.
حممد حسني أمحد آل لطف اهلل
عن��وان العمــ��ل  :تأث�ير أنظم��ة التحك��م بالت��آكل عل��ى ممارس��ات الصيان��ة تأث�ير أنظم��ة
التحك��م بالت��آكل يف صهاري��ج التخزي��ن عل��ى ممارس��ات الفحوص��ات والصيان��ة الدوري��ة
نبذة خمتصرة :
دراس��ة فعالي��ة أنظم��ة التحك��م بالت��آكل يف صهاري��ج ختزي��ن النف��ط واملش��تقات النفطي��ة
باستخدام أدوات التحليل اإلحصائي ومناقشة النتائج للتقنيني وحتسني فرتات الفحوصات
والصيانة الدورية بناء على اختالف فعالية وكفاءة أنظمة التحكم بالتأكل املطبقة على
صهاري��ج التخزي��ن حي��ث أوص��ت بع��ض التحس��ينات لزي��ادة الكف��اءة التش��غيلية للصهاريج.
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دراسات وبحوث علوم طبيعية:

أمحد مكي عبد اهلل آل سالم
عن��وان العمــ��ل  :دراس��ة مس��تويات بقاي��ا املبي��دات الكلوري��ة العضوي��ة يف حلي��ب األمه��ات
باملنطقة الش��رقية .
نبذة خمتصرة :
حتلي��ل عين��ات حلي��ب االمه��ات حديث��ي ال��والدة للكش��ف ع��ن بقاي��ا مبي��دات الكل��ور
العضوي��ة فيه��ا باس��تخدام جه��از كروماتوج��رايف الغ��از ( )GCاملزود بالكاش��ف الالقط
لإللكرتون��ات (. ) ECD
جنان عبد العظيم علي الغريايف
عنوان العمــل  :أثر امليول السلوكية على مدى قبول استخدام التقنية من وجهة
نظر العاملني بالتطبيق على موظفي القطاع اخلاص يف اململكة .
نبذة خمتصرة :
ي��درس البح��ث أس��لوب جت��اوب املوظف�ين م��ع تقني��ة املعلوم��ات وقبوهل��م الس��تخدامها
م��ن خ�لال حتلي��ل طبيع��ة املي��ول الس��لوكية والنواي��ا الداخلي��ة هل��م جت��اه ،حي��ث
يس��عى البح��ث إلظه��ار أث��ر الدواف��ع ال�تي تتحك��م يف س��لوك املس��تخدمني لقب��ول
أو ع��دم قب��ول التقني��ة ،وكذل��ك لتوضي��ح دور النواي��ا يف توجي��ه ه��ذا االس��تخدام.
حممد زكي أمحد آل سليم
عنوان العمــل  :استيقاظ الطاعون
نبذة خمتصرة :
ك��م م��ن
حماول��ة اإلجاب��ة ع��ن العدي��د م��ن التس��اؤالت املتعلق��ة بالطاع��ون ويق��دم ٍّ
املعلوم��ات حول��ه.
هبة عبد اهلل أمحد آل حمسن
عنوان العمــل  :استخدام مواد ضوئية مطاطية هالمية عالية املرونة يف اخلاليا الشمسية
نبذة خمتصرة :
اس��تعمال وح��دات كتل��ة ذات درج��ة س��لفنة متغرية ومت دراس��ة تأث�ير الرتتيب املتعاقب
إلضاف��ة ه��ذه األصب��اغ وكذل��ك تأث�ير درج��ة الس��لفنة عل��ى اداء اخلالي��ا الشمس��ية.
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دراسات وبحوث طبية:
حسني عادل حبيب آل سويد
عن��وان العمــ��ل  :م��دى انتش��ار املفاهي��م اخلاطئ��ة ح��ول م��رض فق��ر ال��دم املنجل��ي وم��رض
نق��ص اخلم�يرة ب�ين املصاب�ين يف حمافظ��ة القطي��ف .
نبذة خمتصرة :
تقيي��م مس��توى املعرف��ة وم��دى انتش��ار املفاهي��م اخلاطئ��ة ح��ول م��رض فق��ر ال��دم املنجل��ي
ودراس��ة العوام��ل ال�تي تؤث��ر عليه��ا .
زهرة سعيد عبد الكريم الفرج
عنوان العمــل  :منع هشاشة العظام عند املرأة السعودية .
نبذة خمتصرة :
تهدف الدراس��ة للحد من وجود مرض هشاش��ة العظام عند املرأة الس��عودية يف س��ن اليأس
عن طريق تطبيق لنشاطات واسرتاتيجيات للتغلب والتقليل من انتشار هذا املرض.
فاطمة عبد العظيم عبد اهلل آل سليمان
عن��وان العمــ��ل  :قي��اس التغي�يرات يف مس��توى ج��ودة احلي��اة و احلال��ة النفس��ية ملرضى القلب
و االوعي��ة الدموية .
نبذة خمتصرة :
قياس التغريات يف مستوى جودة احلياة واحلالة النفسية ملرضى القلب واالوعية الدموية
نزيهة علي حممد املزين
عن��وان العمــ��ل  :مع��دل انتش��ار اإلكتئ��اب يف مرضى الس��كري املراجع�ين للمراكز الصحية
يف املنطقة الش��رقية .
نبذة خمتصرة :
دراسة ملعرفة مدى انتشار اإلكتئاب يف أوساط مرضى السكري من خالل استبانة وزعت
على مراجعي بعض املراكز الصحية .
نورة سلمان عبد اهلادي آل امساعيل
عنوان لعمــل  :اثر اجلني  FXRعلى سرطانات الثدي
نبذة خمتصرة :
دراسة للكشف عن تأثري جني « »FXRعلى خمتلف انواع سرطانات الثدي وتلخصت نتائج البحث
يف تأكيد فاعلية هذا اجلني يف قتل اخلاليا السرطانية وإيقاف انتقاهلا اىل أعضاء أخرى باجلسد
مما يدل على أن جني « « FXRميكن االستفادة منها يف عالج بعض انواع سرطان الثدي.
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زهراء سعود حسني خواهر
عنوان العمــل  :أثر العالج االسرتخاء بأصوات الطبيعة على القلق واالضطراب .
نبذة خمتصرة :
دراسة ميدانية على املرضى املتواجدين يف عدة وحدات عالجية تابعة ملستشفى امللـــــــــــك
فهد اجلامعي مبدينة اخلرب يف عام . 2015
غدير مريزا أمحد آل ناس ،ابرار مصطفى آل عباس ،حوراء زكي إل عبد الوهاب
عنوان العمــل  :مواقف األطباء واملرضى جتاه استخدام التواصل عرب الربيد االلكرتوني يف
مستشفى امللك فهد التعليمي .
نبذة خمتصرة :
اس��تطالع رغب��ة األطب��اء واملرض��ى الس��تخدام التواصل االلكرتوني يف م��ا بتعلق بالعالج عن
طريق وضع بعض االس��ئلة احملددة .
حممد زكي أمحد آل سليم
عنوان العمــل  :السرطان .
نبذة خمتصرة:
التعريف مبرض السرطان ويعرض طرق عالجه بتقنية النانو وزيادة جرعات االكسجني.
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دراسات وبحوث إدارية واقتصادية

خاتون عبد اهلل عيسى احملروس
عن��وان العمــ��ل  :أث��ر توجه��ات الن��اس التكنولوجي��ة والرتكيب��ة الس��كانية عل��ى التس��وق
األلكرتون��ي للمواطن�ين الس��عوديني .
نبذة خمتصرة :
وض��ع  ٧فرضي��ات ع��ن العالق��ة ب�ين توجه��ات الن��اس وتس��وقهم األلكرتون��ي م��ن جه��ة وب�ين
تركيبة الناس السكانية وتسوقهم األلكرتوني من جهة ثانية وعمل دراسة معتمدة على
اس��تبانة معيارية .
سهام سلمان عبد اهلادي آل إمساعيل
عنوان العمــل  :عمل املرأة  ،الصعوبات والتمكينات .
نبذة خمتصرة :
عم��ل ميدان��ي يف الس��عودية واإلم��ارات لرؤي��ة الصعوب��ات ال�تي تعان��ي منه��ا امل��رأة العربي��ة
واالجنبي��ة العامل��ة يف الش��رق االوس��ط .

مجال التقنية واالختراع :
التقنية:

حسن إبراهيم عبد اهلل إمغيزل
عنوان العمــل  :الكشف عن متبقيات اخلنزير .
نبذة خمتصرة :
تق��وم فك��رة ه��ذا العم��ل عل��ى ابت��كار طريق��ة ميك��ن بواس��طتها اس��تخالص متبقي��ات امل��ادة
الوراثي��ة
(احلمض النووي  )DNA,من األغذية احملتوية على اجليالتني ضمن تركيبها .
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االختراع
بتول سامي عبد اهلل العباد ،فاطمة سامي عبد اهلل العباد
عنوان العمــل  :مكتشف البكترييا .
نبذة خمتصرة :
جه��از خي��دم كاف��ة اجملتم��ع وباألخ��ص ثالج��ات غالبية املطاع��م اليت ال توج��د عليها رقابة
يف الكش��ف عن البكترييا .
فاطمة ابراهيم علي آل عبد رب النيب ،فرح عبد احلميد علي العلي
عنوان العمــل  :منبه ذوي االعاقات السمعية .
نبذة خمتصرة :
أس��وارة لتنبي��ه ذوي االعاق��ات الس��معية للتنبيه��ات الصوتي��ة يف البيئ��ة .فس��ماعة ضعي��ف
الس��مع تتح��ول اىل أس��وارة لالس��تخدام اثن��اء الن��وم ،تهتز اس��تجابة للمث�يرات الصوتية مثل
ب��وق الس��يارة او س��اعة املنبه .
فاطمة فؤاد عبداهلل الرباهيم ،زهرة حسني املبارك
عنوان العمــل  :أسوارة مزودة بباركود خاصة حلاالت الطوارئ .
نبذة خمتصرة :
أس��وارة فيها باركود ملس��اعدة املرضى من كبار الس��ن وذوي االحتياجات اخلاصة لتذكر
تارخيه��م املرض��ي و االدوي��ة وجرعاتها اليت يس��تخدمونها يف ح��ال احلاجة للعالج الطارئ .
مصطفى علوي صاحل الشعلة
عنوان العمــل  :اإلسعاف االلكرتوني السريع .
نبذة خمتصرة :
فك��رة تطوي��ر تطبي��ق ميك��ن م��ن خالل��ه حتديد أقرب موقع س��يارة اس��عاف ،ويتي��ح التواصل
معه��ا لتوف�ير خدم��ة اإلنقاذ عند تع��رض أحدهم لطارئ .
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مجال األدب :

الرواية -:
أمحد توفيق أمحد آل سويف
العمل :أثر بعد عني  /فداء .
نبذة خمتصرة :عمالن روائيان .

زكية ماجد علوي اخلضراوي
العمل:أ ل م  /جزء من تارخيي .
نبذة خمتصرة :عمالن روائيان .

فاطمة حسني جاسم الدبيسي
العمل  :غرباء يف املدينة  /روحان
وجسد .
نبذة خمتصرة :عمالن روائيان .

حممد عبد الكريم حسني احلميدي
العمل  :الشهداء  /صمت .
نبذة خمتصرة :عمالن روائيان .

القراءة النقدية :

ساره عبد الباري أمحد آل إدخيل
العمل:الكتاب الذي انهته عالمة
استفهام (نقد خلمسة أعمال) .
نبذة خمتصرة :قراءة نقدية لعدد
من الكتب .

حممد عبد الكريم حسني احلميدي
العمل :الوهم  ,أزمة احلب ,وغريهم .
نب��ذة خمتص��رة :ق��راءة نقدي��ة لع��دد
م��ن االعم��ال األدبي��ة .

مجال الفن :

الفن التشكيلي:
آالء جعفر حممد املسريي
العمل  :مرآة .لوحات فنية .

بدور عايش جاسم البخيت
العمل  :لوحات فنية خمتلفة .

ذكريات علي حسني الزوري
العم��ل  :رس��الة إىل الس��ماء .لوح��ات فني��ة .

زهراء عبد اهلل رضي الزاير
العمل  :بورتريه .لوحات فنية .

زينب حسني علي املاحوزي
العمل  :لوحات فنية خمتلفة .

فاطمة حممد علي الدبيس
العمل  :لوحات فنية خمتلفة .

التصوير الفوتوغرافي:
حسن علي أبو تاكي
العمل:شجرة احلياة .البوم صور

يوسف عبد اهلل علي املسعود
العمل:ملهمون .جمموعة من الصور جيمعها
البوم واحد وعنوان واحد .
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جائزة الناشئ المنجز :
( المهارات الذهنية) و (مهارات وملكات فنية )
أمحد مهدي أمحد الصنابري
العمل  :حفظ مخسة أجزاء من القرآن الكريم .
نبذة عن العمل  :حفظ مخسة أجزاء من القرآن الكريم
حسن علي أمحد إمساعيل
العمل  :قناة على اليوتيوب .
نبذة عن العمل  :انشاء قناة لعرض بعض الدروس وشرحها .
حسن علي صاحل الدار
العمل  :رسومات/لوحات فنية .
نبذة خمتصرة  :جمموعة لوحات فنية .
حسني هاني أمحد الطويل
العمل  :مهارات يف سالح املبارزة .
نبذة خمتصرة  :مهارات واجنازات يف جمال سالح املبارزة .
رزان عبد العزيز مهدي العكش ،روان عبد العزيز مهدي العكش
العمل  :كتابة قصص .
نبذة خمتصرة  :جمموعة قصص .
عبد اهلل رامي هاشم السادة
العمل  :التفوق يف حفظ القرآن الكريم .
نب��ذة ع��ن العم��ل  :تقدي��م مش��اريع علمي��ة م��ع التف��وق يف حف��ظ الق��ران الكري��م والتف��وق عل��ى
مس��توى اململك��ة واخللي��ج .
حممد علي سعيد آل إبراهيم
العمل  :التفوق على مستوى اململكة يف حفظ القرآن .
نبذة عن العمل  :التفوق يف حفظ القران والتميز على مستوى اململكة يف حفظ وتدبر القران الكريم.
ياسر عبد العزيز حسن آل زايد
العمل  :إلقاء قصيدة.
نب��ذة ع��ن العم��ل  :تقدي��م قصي��دة متمي��زة يقدمه��ا طف��ل متمي��ز بطريق��ة جاذب��ة تش��د األنظ��ار .
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جائزة الناشئ المنجز :
اإلنجازات ( التقنيات وااللكترونيات ) و (دراسات
وافكار واختراعات)

أزهر هاني علي احلريري ،زهري أمحد علي ال فردان ،امحد عباس حسن ال معيلو
العمل  :اخرتاع املعقم االوتوماتيكي
نب��ذة ع��ن العم��ل  :معق��م يك��ون يف مقب��ض الب��اب حبي��ث يك��ون في��ه فتح��ة صغ�يرة فيك��ون املعق��م داخ��ل
مقب��ض الب��اب
حسني زهري آل رجب
العمل  :الصحن الرقمي ملكافحة السمنة ومهارات أخرى .
ً
نب��ذة ع��ن العم��ل  :معرف��ة الس��عرات احلراري��ة ال�تي حيتويه��ا كل ن��وع م��ن الطع��ام مه��م جدا ليح��دد نوع
الطع��ام املناس��ب ل��ه ث��م حي��دد كمي��ة الطعام بوضع��ه يف الصحن الرقم��ي وتقليل الطع��ام تدرجييا حتى
يص��ل للكمي��ة اليت تناس��ب احتياج اجلس��م بش��كل صحي .
حسني علي أمحد الصفار
العمل  :منشار قطع السرياميك مع جمموعة أجهزة أخرى .
نبذة عن العمل  :عمل منوذج جلهاز قطع السرياميك باستخدام مكونات أولية .
علي حسني أمحد آل غامن
العمل  :الشاحن املتنقل .
نبذة خمتصرة  :شاحن موصل ببطارية عادية يشحن اجلواالت .
هادي منري حسن آل أبو اللريات
العمل  :جهاز الستشعار موجات الدماغ .
نب��ذة ع��ن العم��ل  :يق��وم اجله��از باستش��عار م��ا يرس��له الدم��اغ وحتويله��ا اىل أفع��ال فمث�لا عندم��ا يري��د
االنس��ان معرف��ة الس��اعة فبمج��رد التفك�ير تظه��ر ل��ه الس��اعة يف الس��وار وعندم��ا يري��د الش��خص معرفة
درج��ة ح��رارة جس��مه او ع��دد نبض��ات قلب��ه و ضغط الدم (عالمات حيوية) مبج��رد التفكري بها تظهر له.
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جائزة المنجز الواعد
حوراء حسني حممد العتوق
العمل  :مثرة حب  /طفولة جممدة .
مصطفى حلمي أمحد العلق
العمل :مدونة علمية .
نبذة خمتصرة  :مدونة علمية مقسمة لعدة اقسام يطرح فيها مواضيع على شكل اثارات
ومقاالت قصرية مبسطة .

الجائزة الخاصة -المشاريع التطوعية

إبراهيم عباس علي املطرود ،حسني عبد الكريم ابو السعود ،حممد يوسف القصيمي.
العمل  :املسابقة الثقافية يف الطابور الصباحي
نبذة خمتصرة  :مسابقة جذابة وشيقة جترى اثناء الطابور الصباحي للطالب
أصدقاء تعزيز الصحة النفسية
من أعضاء الفريق  :جعفر حممد علي العيد ،فيصل ابراهيم آل عجيان ،غالية حممد مجال،
مصدق حسن آل مخيس ،عقيل حممد الشعيب ،حسني سعيد آل ربح .
نبذة خمتصرة  :جمموعة تطوعية من األخصائيني واألخصائيات يف اجلال النفسي
واالجتماعي  .ومعنا متطوعني ومتطوعات يف الطب والطب النفسي والتصوير مبسمى
أصدقاء الصحة النفسية وهي اول جمموعة تطوعية يف املنطقة الشرقية تعمل حتت
اشراف اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بوزارة الصحة باململكة العربية السعودية .
اللجنة الصحية جبمعية تاروت
أعض��اء الفري��ق :غالي��ة جاس��م أمح��د معال��و  ،مري��م أمح��د امل��اء ،فرحة س��عيد الصفار ،آس��يا أمحد
امس�يري ،س��ارة ه�لال آل ف��ردان ،محي��دة قاس��م اب��و ش��امي ،زين��ب باس��م امس�يري ،فاطم��ة مهدي
اخلب��از ،آي��ات امح��د اخلب��از ،آي��ات امح��د ابو زيد ،مأوى ناصر امعلي��و  ،فاطمة امحد ابو زيد ،زينب
ص��احل املرزوق ،س��كينة ص��ادق اجلربان.
العمل  :التقنية  :اللجنة الصحية جبمعية تاروت
نبذة خمتصرة  :جلنة تابعة جلمعية تاروت تقوم بفعاليات توعوية وتثقيفية طبية خمتلفة
فاطمة رضي حسن السماك
العمل  :ممرضة يف املنزل
نبذة خمتصرة  :فكرة متكني أفراد املنزل باملهارات اليت جتعلهم قادرون على اسعاف مرضاهم
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معارف مقروءة.
أعض��اء الفري��ق  :حمم��ود عب��د الغ�ني جاس��م آل دبي��س ،ص�لاح ص��احل آل ثان��ي ،حمم��د عل��ي املؤم��ن ،مرتض��ى
عيس��ى الس��يهاتي ،حس�ين عل��ي الصف��ار ،جاس��م عل��ي العقيلي.
نب��ذة خمتص��رة  :مب��ادرة ش��بابية انطلق��ت  2015هدفه��ا إع��داد ونش��ر مقاط��ع صوتي��ة قص�يرة ،خمت��ارة م��ن
كت��ب متنوع��ة يف ش��تى جم��االت املعرف��ة .
اهلاتف اإلستشاري
أعضاء الفريق :زهراء حبيب آل حبيب ،جالل منصور حسن الناصر ،عبري حسن عاشور ،عبد العظيم حسني
الصادق ،منال عبداهلل اخللف ،صالح حممد آل مطر ،نعيمة عبد األمري آل حسني
العمل  :جلنة اهلاتف االستشاري
نبذة خمتصرة  :تقديم االستش��ارات للمتصلني بش��كل س��ري .وخلق مؤسس��ة يلجأ إليها أفراد اجملتمع عند
احلاج��ة ،ونش��ر وع��ي الصح��ة النفس��ية باجملتم��ع  ،باإلضاف��ة إىل االس��تفادة م��ن املتخصص�ين يف اجمل��االت
اإلنس��انية يف اجملتمع.

فريق مبادرون
م��ن أعض��اء الفري��ق  :حمم��ود ماج��د ترك��ي ال م��رزوق ،حس��ن موس��ى محي��د اهلاش��م  ،زك��ي امح��د حي��در
العاش��ور  ،حمم��د مال��ك منص��ور الس��نان ،حمم��د ابراهي��م اجلمي��ع  ،عل��ي س��عيد حبي��ب الناص��ر .
العمل  :فريق مبادرون
نبذة خمتصرة  :جلنة تطوعية تعمل على اس��تقطاب الش��باب الس��تثمار اوقاتهم من خالل أنش��طة متنوعة
تشمل األنشطة التعليمية والرتبوية واالبداعية والرياضية
مبادرة ارميها صح
من أعضاء الفريق :أمل حسن حممد آل إبراهيم  ،علي امحد اجلمعان ،امحد علي العوامي  ،مصطفى
حممد ابو قرين ،نور عبداهلل ال غامن .
العمل  :لنرتقي مبادرة ارميها صح
نبذة خمتصرة  :مبادرة تثقيفية عن التلوث والنظافة
حممد جعفر عيسى املشعل
العمل :مركز التنمية املستدامة
نبذة خمتصرة  :يهدف املركز اىل حتمل جزء من املسؤولية اجملتمعية واملساهمة مع اجلهود احلكومية
واحمللية الرامية اىل حتقيق التنمية املستدامة لألرض والبشر والقضاء على االتكالية وحتقيق الذات
والنهوض باجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت حتقق الفائدة والرقي للمجتمع .
مركز علم اهلدى الثقايف
من أعضاء الفريق  :علي حممد ال إبراهيم ،حسني علي عبد الوهاب ال داوود ،حسني علي ال إبراهيم،
حسني حممد ال إبراهيم .
نبذة خمتصرة  :مركز علم اهلدى الثقايف حيوى جمموعة من األنشطة والربامج التطوعية وتشمل
الربامج التالية بنك دم االيدي الزكية ،جلنة تراتيل الفجر القرانية ،سباق اجلري اخلريي ،برنامج
اخلطيب الواعد ،مهرجان التكليف الشرعي بنني وبنات ،محلة االيدي الزكية يف الناصفة ،تعليم
الصالة ،جممع املواهب -قسم رجالي وقسم نسائي ،برنامج االعتكاف ،معرض الكتاب املستعمل اخلريي
ونادي القراءة ،مكتبة مفتوحة .

