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]تقرير يناير [7102

التقرير الموجز لنشاطات وأعمال الجمعية
خالل الفترة شهر يناير 1027

 -2مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
أ-

ب-

ج-

مساعدات االسر الشهرية
مساعدات اخرى

المساعدات االغاثية

 -1جمعية ومتطوعين ذوكفاءة وفاعلية:
أ-

ب-

ج-

الدورات التدريبية

مشاركات االعضاء

االجتماعات

1

سمو الرئيس
األخوة أعضاء مجلس اإلدارة

الموقرين

الموضوع  :أهم النشاطات خالل شهر يناير 1027
يسرني أن أرفع إليكم تقريراً موجزاً بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خالل شهر يناير

وذلك وفق استراتيجية الجمعية المتبعة فيما يلي :

أوالً  :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
 مساعدات االسر الشهرية:-

تسلمت  197أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة خالل شهر يناير بإجمالي قدره 00080888

دينار .

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 تم تخريج  55متدرباً وممتحناً من دورات االسعافات األولية وذلك من خالل االمتحانات والدوراتخالل شهر من يناير .

 قامت لجنة االسعافات االولية بعمل محاضرات في االسعافات األولية لبعض الجهات الحكوميةوالمدارس .

المشاركات
 شارك السيد مبارك الحادي المدير العام في ندوة حل النزاعات والعمل االغاثي وذلك في الفترةمن  27-21يناير  1027في دولة الكويت.
 شارك كل من السيد احمد أيمن منسق الحاسب اآللي بالجمعية واآلنسة سارة محمد عضو لجنةالتوعية الصحية في اجتماع الروابط العائلية في الفترة من  12-11يناير في دولة الكويت .
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 شارك الدكتور فوزي أمين األمين العام في االجتماع االول للجنة التنفيذية في الدورة  12وذلكيوم االثنين الموافق  12يناير  1027في األردن .
 شارك الدكتور فوزي أمين األمين العام والسيد عبدالناصر نبيل عضو لجنة الشباب والناشئة فياالجتماع التاسع للمينا في الفترة من  11-11يناير  1027في المملكة االردنية الهاشمية .

االجتماعات
 اجتمع السيد محمد ابراهيم المشرف االداري والسيد صالح البدر رئيس لجنة االسعافات االوليةبالسيدة بشرى من وزارة الصحة وذلك لمناقشة موضوع تدريب متطوعين على االسعافات االولية

لمضامير المشي .

 اجتمع االمين العام مع مسئولي الجمعيات االسالمية بخصوص مسلمي روهينجا ببنغالدش بحضورالسيد مبارك الحادي المدير العام .

أنشطة متنوعة

 اقام الفريق الزراعي برئاسة الدكتورة نيلوفر جهرمي دورتين تدريبيتين األولى في تكاثر النباتات وذلكيوم األربعاء الموافق  1يناير  ، 1027والثانية في الزراعة في االواني الزجاجية وذلك يوم الخميس
الموافق . 1027/2/29

السيد احمد أيمن واالنسة سارة محمد عضو
لجنة الشباب والناشئة
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د .فوزي أمين والسيد عبدالناصر كمال عضو
لجنة الشباب والناشئة

تدريب متطوعين على االسعافات االولية لمضامير المشي

دورة تكاثر النباتات و الزراعة في االواني
الزجاجية
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