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 الجمعية وأعمال لنشاطات الموجز التقرير
  6102 ديسمبر لشهر

 
 

  :معاناتهم وتخفيف المستضعفين مساعدات -0
 الشهرية االسر ساعداتم -أ

 اخرى ساعداتم -ب
  المساعدات االغاثية      -ج

 
 

  :وفاعلية ةءكفا ذو ومتطوعين جمعية -6
  التدريبية الدورات -أ

  االعضاء مشاركات -ب
 االجتماعات -ج
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 سمو الرئيس 
 األخوة أعضاء مجلس اإلدارة     الموقرين 

  
 

 6102 ديسمبرالموضوع : أهم النشاطات خالل 
 

لهذا  يسمبردموجزا  بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خالل شهر  يسرني أن أرفع إليكم تقريرا  
 : ة المتبعة فيما يلي وفق استراتجية الجمعيالعام وذلك 

 
 :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهمأوال  : 
 :مساعدات االسر الشهريه -
 . دينار 3831 ديسمبر المقرره لشهر الشهريةأسرة المساعدات النقدية  696 تتسلم -

 

 مساعدات أخرى -
 : عبارة عن  ديسنبرالمساعدات االخرى المصروفة خالل  -

 غذائية . دينار مواد  001 تم صرف ما قيمته  
   دينار  02 كراسي متحركة بقيمةتم صرف . 
  دينار ز  6311بلغ اجمالي ما تم صرفه من قسائم الشراء خالل السنة 

 

 : جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعليةثانيا : 
 :الدورات التدريبية

ل االمتحانات والدورات  خال من متدربي دورات االسعافات األولية وذلك من خالل ينتدربم  تم تخريج -
 .ديسمبرشهر 

 .  0/06/6102ورشة عمل في االسعافات االولية لفريق العطاء بتاريخ  -
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 المشاركات
شارك السيد محمد عاشور عضو لجنة االسعافات االولية بسيارة االسعاف في الجسرة وذلك بتنسيق من  -

 .  6102ديسمبر  8-6االتحاد العالمي لصاحبات االعمال والمهن البحرينية في الفترة من 
بحرين هرجان مدرسة بيان الشارك السيد محمد عاشور عضو لجنة االسعافات االولية بسيارة االسعاف في م -

 .  01/06/6102وذلك بتاريخ 
شاركت الدكتورة كوثر العيد عضو مجلس االدارة والدكتور احمد شهدا في ورشة التدريب على سبعة  -

 01-08رئ وذلك في لبنان في الفترة من قطاعات شؤون النوع االجتماعي والتنوع في حاالت الطوا
 . 6102ديسمبر 

شارك االمين العام الدكتور فوزي أمين والسيد مبارك الحادي المدير العام في االجتماع التشاوري لرؤساء  -
 . 60/06/6102الجمعيات والهيئات وذلك لمناقشة االوضاع في حلب وذلك في دولة الكويت بتاريخ 

 

 االجتماعات
اجتمعت اللجنة المالية برئاسة السيد علي مراد وذلك لمناقشة بعض االمور المالية المتعلقة بالجمعية   -

 .  06/06/6102وذلك يوم الثالثاء 
اجتمع السيد صادق الشهابي نائب رئيس الجمعية مع اللجنة الدولية للصليب االحمر وذلك بحضور  -

ن ء اللجان يوم االثنيالعام وبحضور بعض من رؤسا ن والسيد مبارك الحادي المديرالدكتور فوزي أمي
06/06/6102 . 

 اجتمع السيد مبارك الحادي المدير العام مع السيد طارق العربي مدير االندية بوزارة الشباب والرياضة  -
وبحضور السيد صديق مطر وذلك لمناقشة امكانية مشاركة الجمعية بسيارة اسعاف في المحافل الرياضية 

 . 
 
 


