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 .1ملذمت :
 1-1الغاًت مً الخلزٍز :
جــم ئِــذاد َزا الخلشٍــش الشبــْ لاوٌ مــً كبــل حمُّت مىدة الخحرًت للحذ مً الىالق وآزاسٍ ٌ ،عخّشك الىلْ الّام للجمُّت  ،باإللافت ئلى جلذًم بُاهــاث جففُلُــت لعحر ِمل إلاداساث
خالٌ الشبْ الاوٌ ً ،خممً الخّامُم الهامت والخلاسٍش املالُت  ،باإللافت ئلى إلاهجاصاث واملؽاسواث والاحخماِاث  ،وحعــعى الجمُّت مــً خالٌ َــزا الخلشٍــش  -بؽــيل دوسي  -ئلــى ئِىــاء
مضٍــذ مــً الؽــفافُت خــىٌ أداء إلاداسة وفـم مّاًُـش إلاففاح  .وٍىلعم الخلشٍش ئلى كعمحن :
 اللطم ألاول ً :دخىي ِلى ئهجاصاث الّمل بؽيل ِام في وافت ئداساث الجمُّت  ،والخدذًاث التي واحهتها وهُفُت الخّامل مْ َزٍ الخدذًاث  ،باإللافت ئلى الخدذًاث واملىاكف التيكذ جىاحه الّمل وهُفُت ئًجاد الحلىٌ لها في الىكذ الحالش واملعخلبل ،والىخاةج والخىـُاث للبرامج ولاوؽىت الشةِعُت .
ً
ً
 -اللطم الثاوي ً :دخىي ِلى جلشٍش وامل إلهجاصاث لاوؽىت  ،الزي حّشك فُه إلاهجاصاث بؽيل أهثر جففُال باألسكام وفلا للمإؼشاث التي جم جدذًذَا خالٌ َزا الشبْ.

 1-2الوطع العام :









أمش مليي بخُّحن الذهخىسة جمالش بيذ ًىظف الشماح أوٌ امشأة بمىفب هاةب وصٍش الّمل والخىمُت الاحخماُِت باملشجبت املمخاصة.
ئِالن ئداسة لامً الّام ًِ هخاةج اظماء امللبىالث ِلى الىٌاةف الّعىشٍت بشجبت حىذي لحملت الثاهىٍت.
ئِالن املذًشٍت الّامت للجىاصاث ًِ جىفش ( )041وٌُفت ؼاغشة لليعاء بشجبت (حىذي حىاصاث).
ـذوس مىافلت مجلغ ئداسة الهُئت الّامت لإلِالم املشتي واملعمىُ ،باململىت الّشبُت العّىدًتِ ،لى ئـذاس جشاخُق للشاغبحن في فخذ دوس للّشك العِىماتي باململىت وفم المىابي
الؽشُِت  ،اِخباسا مً مىلْ 8102م  ،تهذف ئلى صٍادة حجم العىق إلاِالمي ولخدفحز وهمى الاكخفاد ،وخلم فشؿ وٌُفُت ورلً باظخدذار أهثر مً  01الف وٌُفت داةمت  ،مً
خالٌ حّلُمهم وجذسٍبهم مً أحل اهدعاب مهاساث حذًذة
ألوٌ مشة في جاسٍخ اململىت ِ،ضم وصاسة الّذٌ جىٌُف  011امشأة في الذفّت لاولى لخىٌُف اليعاء بّذ كشاس فخذ فشؿ الّمل للعّىدًاث في  4مجاالث وٌُفُت.
ؼهذ اظخاد الجىَشة بمذًىت امللً ِبذهللا الشٍالُت في مذًىت حذة العّىدًت ئكامت أوٌ بىىلت خحرًت لىشة العلت للعُذاث في اململىت.
ـذس لامش العامي لىصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت في جاسٍخ  ٌ0402/10/82املىافم 8102/18/00م  ،بابشام مزهشة جفاَم مْ حمُّت مىدة الخحرًت لإلفادة مً خبرتها في جلذًم
ً
الّىن الحلىقي املجاوي مً خالٌ بشهامج الحالىت اللاهىهُت لذِم خاالث الّىف لاظشي خلىكُا.

 .2الخعامُم الهامت الواردة مً وسارة العمل والخىمُت الاجخماعُت:
 حّمُم اهخلاٌ كعم إلاؼشاف واملخابّت ِلى الجمُّاث اليعاةُت ملشهض الخىمُت الاحخماُِت بالشٍاك. حّمُم بدىفُز بشهامج جأَُل امللبلحن ِلى الضواج مً كبل املشهض الىوجي لللُاط. حّمُم بؽأن خفش مشاهض الشِاًت النهاسٍت الخابّت للجمُّاث واللجان. حّمُم اللُمت املمافت. حّمُم ئلحاقي بؽأن مشاهض الشِاًت النهاسٍت. حّمُم ئكفاٌ العىت املالُت لّام 8102م. حّمُم مؽشوُ خىهمت الجمُّاث (مىحن)-الىمىرج الؽامل. حّمُم دلُل الحعاباث املىخذ. -حّمُم ولب جضوٍذ املإظعت باملبالغ املىفشفت وِذد املعخفُذًً خعب املىىلت إلاداسٍت.

 .3الخلزٍز املالي:
اوال  /أرصذة البىون في 2018/03/31م:
حذوٌ (ً : )0ىضح أسـذة البىىن في 8102/10/00م .
البنك

الرصيد بالبنوك

الرصيد بالحسابات

مصرف الراجحي (صدقة )

83.843,,2.,2

83.843,,2.,2

مصرف الراجحي (زكاة)

5.238,5

5.238,5

البنك األهلي (عضوية)

22,3,48.84

22,3,48.84

بنك األهلي (صدقة)

,322,3224..5

,322,3224..5

بنك األهلي (زكاة)

22.38..

22.38..

بنك الرياض (صدقة)
بنك الرياض (زكاة)

232,43224.2.
238243822.2.

232..3,24.2.
232223222.2.

مبالغ التسوية

,43,5....
,835.....

مالحظات

شيكات لم تسحب من البنك
شيكات لم تسحب من البنك

بنك الرياض (تبرعات)

52322,.22

52322,.22

مصرف االنماء (صدقة)

23,8,34,8.4.

23,8,34,8.4.

مصرف االنماء (زكاة)

2283252.,4

2283252.,4

مصرف االنماء (بيت مودة)

23,2,32,5

23,2,32,5

بنك الجزيرة ( صدقة )

5.32..

5.32..

بنك االستثمار

2.83225

2.83225

االجمالي

8232,23222.22

8232523.22.22

ثاهُا  /إلاًزاداث خالل الفترة مً 2018/01/1م الى 2018/03/31م
حذوٌ (ً : )8ىضح إلاًشاداث خالٌ الفترة مً 8102/10/0م الى 8102/10/00م .
البُان
الصذكاث
الشواة

املبلغ
620,019.31
72,426

اًزاداث املعارض والفعالُاث

10,309.95

عظوٍت
اًزاداث عُيُت
دعم صىذوق املوارد البػزٍت

22,000
36,840
77,733.33

دعم صىذوق غغف
اًزاداث دعم بِذ مودة
دعم رواجب (ميطلت املخابعت والخلُُم والجودة)
اًجار ارض الىفل
اًزاداث اخزى
جبرعاث خذمُت
الاجمالي

6,666
48,301
17,334
555,000
22,129.88
67,313
1,556,072.47

22325.

ثالثا /املصزوفاث خالل الفترة مً 2018/01/1م الى 2018/03/31م :
حذوٌ (ً : )0ىضح املفشوفاث خالٌ الفترة مً 8102/10/0م الى 8102/10/00م.
المبلغ

البيان
المساعدات

,22352,

الحاضنة القانونية

54324,.42

دورات تدريبية للبرامج االجتماعية

,,83852.2

مكاتب مودة في محكمة األحوال الشخصية

82,32,8.22

مصروفات بيت مودة

2423.22.2

مصروفات مدونة االحوال الشخصية

,.3...

مصروفات عينية وخدميه

832..

مصروفات اخرى

525,2.,,

مركز الوحدات االستشارية

,5.

المصروفات العمومية واالدارية

,,23,25.28

أصول

,43422..5

االجمالي

232243222.2,

رابعا  /جفاصُل الاًزاداث مً 2018/1/1م الى 2018/3/31م .
حذوٌ (ً : )4ىضح الخبرِاث مً 8102/0/0م الى 8102/0/00م.
خالذ الخثالن
اًشاد الخبرُ ًِ وشٍم سظاةل الجىاٌ
فاِل خحر
فاِل خحر
ِبذهللا الّمشي
رًاب الضَشاوي
مّتز الحشبي
فاِلحن خحر

املبلغ
28,500.00
4,250.00
40.00
450.00
100.00
100.00
500.00
363.99

البُان

دالُا حماٌ الذًً حابش مدمذ
املّخفم خالذ اخمذ بخؾ
سحش مدمذ هىس ِبذالشح.سفه
صاَش ظُّذ غشامه الؽهشي
مدمذ ِاًن ظالم الشحباوي الذوظشي
فُفل مّذي رِاس الّخُبي
مشوج ِبذالّضٍض ـالح خباوي
بىذس ظّذ ِلي الُّذ
تهاوي اخمذ خعً الضَشاوي
مدمذ ابشاَُم ِلي الّلىال
الّىىد مدمىد فهذ العىٍذ
ِلي ِبذهللا ِىله اٌ ماسد الاظمشي
مدمذ هاـش اخمذ كفادي
خالذ مدمذ ظالم حفؽش
ِبذالعالم ِبُذ خمذ آٌ بىُان الذوظشي
صهُت فهذ ظُّذ الذعجاوي
لاسي ظّذ مىش الحشبي

500.00
200.00
100.00
100.00
500.00
300.00
300.00
200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

البُان
فاِلحن خحر.
امىه ابشاَُم اخمذ الؽشٍف.
هاًف مدمذ ابشاَُم املالً.
الّمشي ِامش الفي سوَؽذ البذساوي.
ظّىد ساؼذ ِبذهللا ولُب.
هجذ ظلُمان ِبذهللا الخشاش ي.
الضَشاوي ِبذهللا ـالح مدمذ الحعجي.
ِبذهللا خعً مدمذ الّمشي.
مشٍم ـالح ظلُمان الحجي.
مىحرٍ مدمذ ِبذهللا الضومان.
ظامُله خان.
فاِلحن خحر.
مىفىس الّخُبي.
مباسن الّخُبي.
اخمذ ِعحري.
غالب العالمي.
ِبذالّضٍض ـذكت.
فاِل خحر.
فاِلحن خحر.
ظُّذ اللدىاوي.
ؼاهش.
ُِذان الشؼُذي.
وعُم ابىِؽىان.
ـباح َىٍمل.
ظمش الِّس ى.

املبلغ
484.82
100.00
100.00
132.43
100.00
1,000.00
100.00
100.00

البُان
صَشٍ اخمذ ابىِاتؽت.
ِادٌ ِىُه الغامذي.
اخمذ الّىشػ.
مؽاسي الضَشاوي.
مدمذ املىحري.
اخمذ الّاصمي.
مجى.
ِبذالّضٍض مدمذ.

املبلغ
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
200.00
1,000.00

100.00
150.00
200.00
1,765.59
50.00
100.00
100.00
200.00
101.40
14.00
771.94
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00

غادٍ الىالبي.
ِبذالىشٍم الحشبي.
ِبذهللا الؽشٍف.
حعيُم الالمي.
ابدعام اللهُذان.
فاِلحن خحر.
الشظاةل الىفُت.
َُاء الشؼُذي.
ظالم الؽهشي.
فاِلحن خحر.
َُفا ظلُمان.
جبرُ اخمذ الؽمشي
جبرُ خلىد خمش الىىٍشقي
غاصي َالٌ.
ظلمان اخمذ.
بعمه الُماوي.
ظاسٍ الاظمشي.

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
662.54
28,106.37
50.00
2,000.00
123.00
500.00
200.00
100.00
100.00
1,600.00
500.00
100.00

فاسط مدمذ ـالح الفىصان
هاًف مدمذ ابشاَُم املالً
مىاٌ ـالح بً ٍُِه بً ِلي الغامذي
افىان مدمذ ِلي الذسٍىَؾ
سهذٍ ـالح ِبذهللا ابىُِذ
مدمذ فهذ الخؽالن ـالح.
الؽهشاوي فاومت.
ِىحان َُفاء.
اٌ مىحر املْ.
ِبذالشح.الخىٍىش.
الغشَغ هاـش.
كفادي مدمذ.
الخشاش ي هجذ.
صهشٍا وفاء.
الفىاص فاسط.
الشاؼذ خالذ.
اللدىاوي ؼشِاء.
الؽمشي ِؽىي.
خجي ـالح.
البالُ سؼا.
الجماص لىلىٍ.

100.00
100.00
500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,000.00
200.00
300.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00

اخمذ املُذاوي.
َُفاء ِىحان.
ِضٍ الؽّالن.
فُفل الّخُبي.
فاِلحن خحر.
فاِل خحر.
بىً الاظدثماس
خالذ الخثالن
ِبذالفخاح الفلُمي.
َذي الحعحن.
سخاب الخثّمي.
ِبذهللا الشؼذان.
مجى.
فاِلحن خحر.
الجاصي الٍاَشي.
ِبذهللا اللدىاوي.
ِبذالّضٍض الخلف.
بذسٍه الهشػ.
الاء الّمشان.
ِهذ هاـش.
الاجمالي

100.00
100.00
100.00
100.00
2,300.89
50000
2,185.00
28500
50.00
150.00
300.00
4,500.00
200.00
222.41
100.00
150.00
100.00
1,000.00
100.00
100.00

َُفاء الشبُّان.
مدمذ كفادي.
َىادي الغامذي.
جبرُ وفاء ِبذالىَاب
فاومت اٌ هماة.
ؼاهُل.
فاسط الفىاص.
هجذ الخشاش ي.
ِبذاللىُف البىىاسقي.
مدمذ سفاعي.
اخمذ املُذوي.
ِبذالشح.الّمحري.
ولحى اللدىاوي.
فاسط الفىاص.
مهشٍ الّلىي.
مُاظت اللشش ي.
فاِلحن خحر.
فاومه خُذس.
مدمذ الشمُحي.
اوغ الغامذي.
181,584.17

100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
1,000.00
100.00
1,000.00
100.00
250.00
105.00
100.00
250.00
100.00
100.00
500.00
1,805.33
100.00
200.00
350.00

حذوٌ (ً : )0ىضح ئًشاداث الذِم لبِذ مىدة.

اًزاداث دعم بِذ مودة:

البُان
جبرُ لؽشاء ججهحزاث بِذ مىدة  -داس معاساث
اـىٌ مخبرُ فيها لبِذ مىدة مً الامحرة لىُفت بيذ معاِذ
الاحمالي

اًزاداث الشواة:

املبلغ
17,500.00
9,113.00
26,613.00

حذوٌ (ً : )6ىضح ئًشاداث الضواة.
البُان
ِلي ظّذ الؽهشي ظمُه.
العلُم وفاء.
الباخىر ِبذهللا.
الضَشاوي هجىد.
ابشاَُم.
جبرُ فاِلحن خحر
اخمذ ملىس ى .
الؽمشي ظاجحرٍ.
خحر فاِلحن.
اظخارة مماوي اٌ ؼُخ

املبلغ
600.00
36.00
50.00
100.00
125.00
194.00
200.00
396.50
106.40
15,000.00
16,807.90

الاحمالي

إًزاداث اخزى:

حذوٌ (ً : )2ىضح ئًشاداث اخشي.
املبلغ

البُان
دِم مؽشوه مً الىصاسٍ لذِم البرامج واليؽىت للجمُّت

200,000.00

اًشاد فّالُت بِذ مىدة في خُاة مىٌ

4,265.33

اًشاد مىّباث فّالُت بشج سافاٌ
ـىذوق املىاسد البؽشٍت

2,476.00
110,000.00

مإظت امللً خالذ ( بشهامج ؼغف )

6,666.00

مإظت امللً خالذ دِم مذوهت الاخىاٌ الصخفُت

9,347.00

الاحمالي

332,754.33

خامطا  :جفاصُل املصزوفاث مً 2018/1/1م الى 2018/3/31م.
مصزوفاث الشواة:
حذوٌ (ً : )2ىضح مفشوفاث الضواة.
البُان

حذوٌ (ً : )2ىضح مفشوفاث البرامج الاحخماُِت.
املبلغ

جملًُ مجزٌ املعخفُذة ولحى الؽِباوي مً جبرُ أ .مماوي آٌ ؼُخ

15,000.00

جملًُ مجزٌ املعخفُذة ولحى سؼاػ الؽِباوي بالخّاون مْ حمُّت بيُان
املعاَمه في ؼشاء ظىً للمعخفُذة البىذسي بً هفِعه مْ حمُّت بيُان
حعذًذ دًً املعخفُذة هىسٍ هاـش الذوظشي لذي مإظعت واخت الِعش

50,000.00
100,000.00

اًجاس َذي خىمي

مصزوفاث البرامج الاجخماعُت:

25,500.00
8,500.00

حعذًذ اًجاس دولت ِلي خامض ي
ظذاد اًجاس فاومه حّفشي

15,000.00
22,000.00

حعذًذ اًجاس املعخفُذة ِاتؽت الخالذي

8,000.00

ظذاد اًجاس املعخفُذة اماٌ الحبص ي

8,500.00

ظذاد اًجاس املعخفُذة مىحرة الذوظشي

7,750.00

حعذًذ اًجاس الّىىد الشدٌّان

11,000.00

حعذًذ اًجاس زلالء الّخُبي

19,000.00

ظذاد اًجاس املعخفُذة ِفاف ِبذ سبه

10,000.00

البُان
جأَُل امللبلً ِلى الضواج

املبلغ
53,800.00

التربُت الىالذًت

6,000.00

ساةذاث خشفُاث

12,000.00

اهىالكت

248,370.50

الخأَُل الىٌُفي
مفشوفاث مباؼشة للبرامج الاحخماُِت
الاحمالي

800.00
121,287.60
442,258.10

مصزوفاث الحاطىت اللاهوهُت:
حذوٌ (ً : )01ىضح مفشوفاث الحالىت اللاهىهُت.

حعذًذ اًجاس خاجمت الاخمشي

10,500.00

حعذًذ اًجاس سفّه آٌ صَشٍ

14,000.00

البيان
رواتب وما في حكمها

المبلغ
19,189.08

حعذًذ اًجاس هىسٍ الشبُّان

7,500.00

اتعاب المدربين

38,000.00

حعذًذ اًجاس املعخفُذة هىف الحشبي

14,000.00

مصروفات اخرى

2,705.88

اًجاس مىحرٍ الّخُبي

7,334.00

االجمالي

59,894.96

مصزوفاث مياجب املطاهذة:

مصزوفاث بِذ مودة :
حذوٌ (ً : )00ىضح مفشوفاث بِذ مىدة.
البُان
الشواجب وما في خىمها
خذماث املبجى ( َاجف  -مُاٍ  -ههشباء -
ـُاهه  -لُافت  -كشواظُه )
الاحمالي

حذوٌ (ً : )08ىضح مفشوفاث مياجب املعاهذة.

املبلغ

البُان
الشواجب وما في خىمها

189,671.86

اخشي

6,345.74

الاحمالي

196,017.60

البُان
مفشوفاث مذوهت الاخىاٌ الصخفُت

املبلغ
30,000.00

مفشوفاث ُِيُه وخذمُه

2,100.00

29,973.90

مفشوفاث ظىىاث اخشي

57,538.33

1,287.18

مفشوفاث مشهض الىخذاث الاظدؽاسٍه

35,764.71

ؼشاء اـىٌ للجمُّت

28,551.00

ؼشاء اـىٌ لبِذ مىدة

12,313.05

اـىٌ مخبرُ فيها

9,113.00

المبلغ
371,138.46

مصروفات عالقات عامة
مصروفات رسوم وغرامات
151.37
االجمالي

214,132.18

حذوٌ (ً : )04ىضح مفشوفاث اخشي.

حذوٌ (ً : )00ىضح مفشوفاث ِمىمُت واداسٍت.

خدمات المبنى ( هاتف  -مياه  -كهرباء  -صيانه -
ضيافة  -قرطاسيه )
مصروفات سيارات

143.40

مصزوفاث اخزى :

مصزوفاث عمومُت وادارٍت :
البيان
الرواتب وما في حكمها

املبلغ
213,988.78

350.00

438,315.62
الاحمالي

139,965.38

 .4إهجاساث عمل إلاداراث :
 4-1الػؤون إلادارٍت واملالُت.
 4 -1-1املالُت واملطخودع:
 .0حّبئت الىمىرج الؽامل ملؽشوُ الحىهمت مً الىصاسة .
 .8ئِذاد سجل الاـىٌ للّام 8102م .
 .0اكفاٌ الّام  8102م ،وئِذاد حذاوٌ وجلاسٍش إلاكفاٌ.
 .4ئِذاد الخلشٍش العىىي للّام  8102م.
 .0ئِذاد اللُىد الُىمُت والدعىٍاث البىىُت والخلاسٍش املالُت ؼهش (  ) 0 ، 8 ، 0للّام 8102م .
 .6اظخدذار وجىخُذ لبّن همارج إلاداسة املالُت الظخخذامها مً كبل الاكعام الاخشي ورلً لدعهُل الّمل وولىخه .
 .2هخابت وـشف  20ؼًُ للشبْ الاوٌ .
 .2احشاء الخّذًالث ِلى املىاصهت الخلذًشٍت للّام  8102م واِخمادَا .
 .2فخذ خعاب اظدثماسي بالبىً لاَلي ومفشف الاهماء .
 .01جلذًم وافت املخىلباث لهُئت الضواة والذخل للدسجُل بالمشٍبت املمافت .
 .00حلب ِشوك اظّاس للبرامج (بشهامج الخأَُل لعىق الّمل ،دوسة فً الخجمُل ،بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق ،مبادب اللغت الاهجلحزًت ،بشهامج الحالىت اللاهىهُت ،وباِت مذوهت
الاخىاٌ الصخفُت ،بشهامج فً الىهي ،بشهامج جففُف الؽّش  ،مىاـالث للمعخفُذاث )
 .08حلب ِشوك اظّاس (اِادة جفمُم َىٍت الجمُّت ،وابّاث  ،وامحراث مشاكبت ،بشوحىتر  ،أحهضة الظلىُت لبِذ مىدة ،أحهضة البفمت )
 .00جفُّل بشهامج املعخىدِاث .
 .04اظخالم وـشف الخبرِاث الُّيُت واملؽترًاث .
 .00املعاَمت في ججهحز بِذ مىدة .
 .06مخابّت ِلىد الفُاهت والشػ .

 4 -1-2املوارد البػزٍت :
 .0الخىٌُف :جم جىٌُف مىٌفت الاظخلباٌ (ِهىد الّماس ).
 .8الخأمُىاث إلاحخماُِت  :جم خزف مىٌفت مً الخأمُىاث بعبب ِذم الشغبت بخجذًذ الّلذ (صَشاء الغشٍب)  ،جم خزف مىٌفت خالٌ فترة الخجشبت (اصَاس الضَشاوي) ،جم الافت (ِهىد
الّماس) ،و ادخاٌ لاحىس بّذ الّالوة العىىٍت ومخابّت الفىاجحر الؽهشٍت.
 .0فىاجحر إلالافت والحزف في ـىذوق جىمُت املىاسد البؽشٍت :جم سفْ فىاجحر املىاسد البؽشٍت لجمُْ املىٌفاث للشبْ لاوٌ.
 .4الخأمحن الىبي  :جم الافت املىٌفحن الجذد ئلى الخأمحن وخزف املعخلُالث مىه.
 .0الاِماٌ املىخبُت:
ِ مل معحراث و مفىف الشواجب للشبْ لاوٌ.
ِ مل معخدلاث نهاًت الخذمت للمىٌفاث املعخلُالث وـشف معخدلاتهم.
 جم ِمل ِلذ دوام حضتي لىٌُفت ميعم جىفُز جابْ لبِذ مىدة (خعً ظّذ ِبذهللا الىصان).
 جم ِمل ملحم ِلذ دوام حضتي لخلذًم الاظدؽاساث في مشهض امللً ظلمان ( سصان الذظُماوي -اظماء الحلُل).
 الخّذًل ِلى الةدت لؽإون املىٌفحن بالخّاون مْ اللجىت املؽشفت ِلى جىىٍش اللىاةذ ولادلت الخىٍُمُت.
 جم الخىاـل مْ ِذة حمُّاث لالظخفادة مً خبراتهم في اللىاةذ الذاخلُت املىبلت لذيهم.
 جفُّل هٍام خماًت لاحىس مْ بىً الشٍاك ،ومخابّت مّاملت هلل الىفالت ،ومخابّت مّاملت اـذاس جأؼحراث الّمالت في واكاث.
 الخىاـل مْ مإظعت ظُف املشكاب لخغُحر بّن خشاط وخاسظت بِذ مىدة.
 جم ئِذاد ِذة حّامُم وئسظالها للمىٌفاث ،و ِمل ِذة ئفاداث وئخاالث للمىٌفاث.
 جم جيعُم وِمل ِذة دوساث للمىٌفاث داخل الجمُّت و خاسحها:
 .0جم جىفُز دوسة وشٍلت الّشك الفّاٌ بالخّاون مْ العفاسة الامشٍىُت مذتها ًىمحن ملذًشاث الاداساث ومىٌفت مً ول كعم.
 .8جم جىفُز دوسة اداسة الىكذ بالخّاون مْ مشهض بىـلت الزاث لجمُْ مىٌفاث الجمُّت مذتها ًىم(مشفم الحمىس).
 .0جم الخيعُم مْ مّهذ الاداسة لحمىس دوسة اداسة الاحخماِاث للمىٌفت افىان املفشج مذتها ًىمحن ،.و دوسة الحمالث الاِالمُت للمىٌفت خلىد اللدىاوي مذتها 0اًام.
 .4جم جىفُز دوسة مهاساث الحاظب الالي بالخّاون مْ مشهض سدها للمىٌفت ِهىد الّماس مذتها 0اًام.
 .0البدث ًِ ِشوك اظّاس (دوسة مهاساث الخفاوك ،دوسة اداسة املؽاسَْ).

إهجاساث إدارة الػؤون اللاهوهُت :
4-2-1بزهامج الحاطىت اللاهوهُت – الذورة الثامىت:
 جم خالٌ َزا الشبْ ملابلت املخلذماث وكبىٌ ( )08مخلذمت منهً وئلحاكها بالذوسة الثامىت بالبرهامج. جم الخّاكذ مْ مشهض أدواث الاختراف للخذسٍب والاظدؽاساث الِخماد البرهامج وئـذاس الؽهاداث املّخمذة. جم البذء بدىفُز البرهامج الخذسٍبي للذوسة الثامىت بخاسٍخ 8102/18/14م.4-2-2صىذوق "مػورة" للمعوهت اللظائُت – مياجب مودة للمطاهذة الحلوكُت:
-

بلغذ ِذد الاظدؽاساث اللاهىهُت الهاجفُت والحمىسٍت امللذمت مً كعم الؽإون اللاهىهُت ( )880اظدؽاسة كاهىهُت.
فُما بلغذ ِذد الاظدؽاساث اللاهىهُت الهاجفُت والحمىسٍت امللذمت مً مىخب مىدة بمشهض امللً ظلمان الاحخماعي ( )06اظدؽاسة كاهىهُت.
وـل ِذد العاِاث الخىىُِت امللذمت مً فشٍم املخىىِاث الحلىكُاث ( )228ظاِت جىىُِت.
ً
بلغ ئحمالي مىجضاث مياجب مىدة للمعاهذة الحلىكُت بمداهم لاخىاٌ الصخفُت في هال مً (الشٍاك ،املذًىت املىىسة ،مىت املىشمت ،حذة ،والذمام) ،ما ًلي:
حذوٌ (ً : )00ىضح ئهجاصاث مياجب مىدة للمعاهذة خالٌ الشبْ لاوٌ.

حعبئت صحائف
الذعوى
الاضدػاراث
اللاهوهُت
عذد املطخفُذاث

الزٍاض

الذمام

جذة

مىت
املىزمت

املذًىت
املىورة

4

0682

4628

8220

4000

0840

0018

4628

8220

4000

0062

202

8101

8820

0821

4-2-3بِذ مودة للشٍارة ألاضزٍت:
-

جم اخخُاس بِذ مىدة مً كبل وصاسة الّذٌ وداس معاساث لخجشٍب مؽشوُ همىرج مشاهض جىفُز الضٍاسة خالٌ الفترة ما بحن 8102/18/10م ختى 8102/10/00م.

-

جم خفش مخىلباث جىبُم الخجشبت وخعاب جيلفتها وسفّها ملذًش املؽشوُ بذاس معاساث الِخمادَا ،وجم دفْ كُمت املخىلباث مً كبل داس معاساث ،هما جم جىفحرَا بالخيعُم مْ ئداسة
الؽإون املالُت وإلاداسٍت.

-

جم جلُُم املماسظت الحالُت واكتراح فشؿ الخدعحن مً كبل فشٍم بِذ مىدة وفم الىمىرج املّذ مً داس معاساث وسفْ الىخاةج ملذًش املؽشوُ.

-

جم جلُُم املماسظت الفّلُت لبِذ مىدة مً كبل الفشٍم الّلمي ملؽشوُ الخجشبت امليىن مً خبراء ومخخفحن في املجاٌ الاحخماعي والىفس ي والؽشعي وإلاداسي ،وَم( :د .ساؼذ الباص ،د.
أخمذ الباس ،د .مىض ي الضَشاوي ،د .بشواث الّخُبي ،فمُلت الؽُخ ظلُمان املاحذ).

-

جم جفُّل جىفُز الضٍاساث في املبجى الجذًذ لبِذ مىدة والبذء بخىبُم آلُاث الىمىرج املىىس للخىفُز املّذ مً مشهض داس معاساث لخجشٍب املؽشوُ.

-

جم خالٌ َزا الشبْ كُذ ( )21ئخالت مً مدىمت الخىفُز لذي بِذ مىدة ،منها جىفُز ( )60خىم صٍاسة ،وجىفُز ( )0أخيام خماهت.

-

هما جم كُذ ( )01ئخاالث مً مدىمت لاخىاٌ الصخفُت لذي بِذ مىدة ،بغشك دساظتها وجلذًم إلافادة خىلها ،منها ( )2كماًا دساظت الىلْ لاظشي والىفس ي والاحخماعي والخّلُمي
لألوالد ،و( )0كمُت دساظت دِىي الضٍاسة )0( ،كمُت ـلح.

-

جم جىفُز ( )84بشهامج لتهُئت لاوفاٌ لخلبل جىفُز أخيام الحماهت أو الضٍاسة.
ً
جم جدىٍل ( )02صٍاسة للخىفُز املجزلي جدذ مخابّت وئؼشاف فشٍم ِمل بِذ مىدة ،جمهُذا لخمىحن لاظش مً الخىفُز مً املجزٌ بىجاح دون وظاوت وجذخل بِذ مىدة.

-

بلغ ِذد الخذماث املىجضة لبِذ مىدة خالٌ َزا الشبْ ما ًلي:
حذوٌ( ً : )06ىضح ِذد الخذماث املىجضة لبِذ مىدة خالٌ الشبْ لاوٌ.
املطخفُذون

هوع الخذماث

اللظاًا
املىفذة

الابىاء

املطخفُذون

اللظاًا
املخعطلت

الابىاء

الوالذًً

سٍارة مبِذ

1120

1835

2240

152

222

304

سٍارة اصطداب

602

966

1204

106

167

212

سٍارة داخلُت

139

139

278

9

9

18

هلل خظاهت

5

10

10

0

0

0

إلاجمالي

1866

2950

3732

267

398

534

الوالذًً

-

جم خالٌ َزا الشبْ اظخالم الّشك الفجي واملالي مً كىاُ خلىٌ للخذسٍب الخابْ لؽشهت ِلم لبىاء الّشك الفجي واملالي الخاؿ بخفمُم وئِذاد بشهامج "جأَُل الّاملحن بمشاهض جىفُز
الضٍاسة" ،وجم دساظت وجدلُل الّشك وئدخاٌ الخّذًالث واكتراح وعبت لاسباح املخىكّت للجمُّت والشفْ لعمى سةِغ مجلغ إلاداسة لالوالُ والخىحُه.
جم جمىحن املعخفُذًً واملعخفُذاث مً جلُُم خذماث بِذ مىدة للُاط معخىي سلاَم ًِ الخذماث امللذمت.
حذوٌ (ً : )02ىضح هخاةج سدود ( )012مً معخفُذي ومعخفُذاث بِذ مىدة للُاط مذي سلا املعخفُذ خالٌ أًام جىفُز
املعخفُذًً
الّذد
املىفز له
مىفز لذٍ
الؽهادة الثاهىٍت فأكل
بيالىسٍىط
دساظاث ِلُا
أظبىُ – ؼهش
متى جم فخذ امللف لً
ؼهش  6 -ؼهىس
لالظخفادة مً خذماث بِذ
6ؼهىس – ظىت
مىدة
أهثر مً ظىت

إلاهار
55
25
30
15
31
8
7
13
16
19

الزوىس
53
39
14
11
30
9
6
11
12
24

ً
ساض ي جماما

ساض ي

مداًذ

غحر ساض ي

ً
غحر ساض ي جماما

ً
جماما ساض ي

ساض ي

مداًذ

غحر ساض ي

ً
غحر ساض ي جماما

جىفش املّلىماث ًِ الخذمت كبل الخلذم لها
ظهىلت ئحشاءاث وؼشوه الحفىٌ ِلى الخذمت
الىكذ املعخغشق للحفىٌ ِلى الخذمت
حّامل مىٌفاث بِذ مىدة مًّ

22
27
26
36

15
14
17
11

4
5
5
1

4
5
2
3

3
2
2
1

22
24
23
28

12
16
16
13

7
7
3
4

3
2
5
3

3
2
2
5

الؽّىس باألمً داخل بِذ مىدة لً وألوفالً
جىفش الخفىـُت ِىذ جىفُز الخذمت
تهُئت امليان وخذماث المُافت والترفُه
بؽيل ِام  ،ما َى سلان ًِ خذماث بِذ مىدة

43
38
33
28

5
10
12
18

3
5
5
5

2
0
2
1

0
1
1
2

32
25
31
26

11
14
11
14

6
7
3
4

1
2
3
4

2
3
4
3

4-2-4مػزوع "بِىت" لالضخعالم عً امللبلين للشواج:
-

جم خالٌ َزا الشبْ الاهتهاء مً مشاحّت واِخماد دساظت مؽشوُ "بِىت" لالظخّالم إلالىترووي الخاـت بىصاسة الّذٌ.
املخابّت مْ مشهض مىحن فُما ًخق كُام الذهخىس د .خعً الؽهشي باِذاد الاظخبُان الخاؿ بالىؽف ًِ لامشاك الىفعُت والزَىُت ومإؼشاث الّىف ودالةل الّىف امللترح
جىبُله ِلى امللبلحن للضواج.
هما جم ئِذاد الخلشٍش العىىي الخاؿ باداسة الؽإون اللاهىهُت لّام  8102م.

 4-3إهجاساث إدارة املطاهذة الاجخماعُت و البرامج الخىموٍت:

-

ِملذ ئداسة املعاهذة ِلى حذولت حسجُل املعخفُذاث خالٌ َزٍ الفترة لممان جلذًم الخذمت بجىدة خعب الخالي :
حذوٌ (ً : )02ىضح هىُ الخذماث.
هىُ الخذمت

ِذد املعخفُذاث

حسجُل وملابلت ودساظت الحالت وئِذاد الخىي الخىمىٍت

00

جدذًث ؼشٍدت بُاهاث مىاوىت إلزباث الىلْ الحالي واظخدلاق
الفشف
م
مخابّت ودساظت الحاالث املسجلت لّام َ0402ـ ابخذاء مً ؼهش ؼىاٌ الى
ؼهش رو الحجت بهذف الخأهذ مً اظخىماٌ الخذماث الاحخماُِت
والخىمىٍت واللاهىهُت لهم

02
01

-

هما ِملذ الاداسة ِلى جلذًم خذماث ملا ال ًِ ًلل (  ) 022معخفُذ خالٌ الشبْ لمً لجىت ـىذوق ِىن الخىمىي و جىفُز الخالي :
حذوٌ (ً : )02ىضح هىُ الخذماث امللذمت وِذد املعخفُذًً.

هوع الخذماث واملطاعذاث امللذمت

عذد املطخفُذًً

صٍاسة البدث الاحخماعي للمعخفُذاث لخلُُم البِئت العىىُت
والاكخفادًت
حعذًذ دًً ملعخفُذة

11

ؼشاء بىاكاث مىاد غزاةُت معبىكت الذفْ لّذد()001بىاكت
مً فئت ( )011سٍاٌ
ؼشاء بىاكاث هعىة معبىكت الذفْ لّذد()801بىاكت مً
فئت( )811سٍاٌ
حعذًذ ئًجاس مىاصٌ
حعذًذ ئًجاس مىاصٌ
املؽاسهت في ؼشاء مجزٌ ملعخفُذة
اظخىماٌ جىصَْ هخب جىِىٍت و كفق أوفاٌ

الجهت املخبرعت
ـىذوق ِىن

1
276

ـىذوق ِىن

250

ـىذوق ِىن

12
2
1
35

ـىذوق ِىن
فاِل خحر
فاِلحن خحر
مىخبت امللً ِبذالّضٍض

 هما جم جىٍُم واظخلباٌ خاالث الاظدؽاساث الاحخماُِت و الجلعاث الاسؼادًت خعب الخالي :حذوٌ (ً : )81ىضح هىُ إلاظدؽاساث وِذد املعخفُذًً.

هىُ الاظدؽاسة

ِذد املعخفُذاث

اظخىماٌ حلعاث الاسؼاد الفشدي الاحخماُِت و الىفعُت في ملش الجمُّت

0

اظخلباٌ الاظدؽاساث الهاجفُت وجدىٍلها للمشاهض املخخفت

04

جفُّل وخذة الاظدؽاساث الاظشٍت في مشهض هادي امللً ظلمان

84

-

-

وِملذ إلاداسة ِلى املؽاسهت في حّبئت املّاًحر الخاـت بجاةضة الامحر مدمذ بً فهذ في دوستها الخامعت  8102م ،وجم اًما ججهحز ملف مؽشوُ(الخأَُل ملا بّذ الىالق) للخلذًم ِلى
حاةضة الامحرة ـِخت بيذ ِبذالّضٍض للخمحز في الّمل الاحخماعي هما جم ئِذاد بُان بالبرامج و الخذماث الاحخماُِت الخىمىٍت وِذد املعخفُذًً للخلذًم ِلى حاةضة امللً خالذ فشُ الخمحز
للمىٍماث الغحر سبدُت .
وِملذ إلاداسة ِلى مخابّت الخيعُم مْ مّهذ الاداسة الّامت بخفىؿ ولب املعاِذة في جىىٍش آلُت كُاط آزش البرامج الخذسٍبُت الخالُت ( الحالىت اللاهىهُت –الخأَُل لعىق الّمل –
الخأَُل ملا بّذ الىالق ) والتي لم ًخم الاهتهاء مىه وحعلُمه للجمُّت .
هما جم اظخىماٌ الّمل ِلى مخابّت حذوٌ حؽغُل مىخب مشهض امللً ظلمان الاحخماعي لخلذًم الاظدؽاساث الاظشٍت لُىم الثالزاء مً ول اظبىُ ابخذاء مً 8102/00/04م ملذة
خمعت اؼهش و املعخمش ختى جاسٍخه .
وِملذ إلاداسة ِلى حّبئت وججهحز همارج مخابّت الاوؽىت لجمُْ املإؼشاث للبرامج والخذماث والاجفاكُاث املزوىسة في الخىت العىىٍت لّام  8102وحعلُمها مليعلت املخابّت والخلُُم
و الجىدة للشبْ الاوٌ مً العىت املُالدًت و ئِذاد الخلشٍش العىىي الخاؿ باداسة املعاهذة الاحخماُِت والبرامج الخىمىٍت لّام  8102م.

-

م
هما جم اًما الّمل ِلى مشاحّت جلشٍش حمُّت مىدة و املّذ ظابلا وئلافت املعخجذاث ملؽاسهت الجمُّت في مإجمش َُئت خلىق الاوعان املىّلذ في مذًىت حىُف لؽهش فبراًش.8102/
وجم الّمل ِلى حّبئت بُاهاث خذماث وبشامج الاداسة وِذد املخذومحن في الىمىرج الؽامل الخاؿ بىصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت لّام  8102م .
َزا و اظخلبلذ الاداسة جذسٍب ِذد (  ) 4والباث مً حامّت امللً ظّىد كعم الخذمت الاحخماُِت للففل الذساس ي الاوٌ .

 4-4إهجاساث بزامج الخذرٍب و الخوعُت والخمىين :
ِملذ إلاداسة ِلى حذولت الذوساث والبرامج بىاء ِلى أولىٍت الاخخُاحاث الخذسٍبُت للمعخفُذاث وهخاةج امللابالث الصخفُت خُث
بلغ ِذد الحمىس للذوساث لهزا الشبْ (  ) 024معخفُذة .
حذوٌ (ً : )80ىضح البرامج والذوساث التي جمذ خالٌ الشبْ لاوٌ.

البرامج الخىموٍت
م

عىوان البرهامج  /الذورة

جارٍخ الاكامت

عذد الاًام

عذد امللخدلين

ملز الخىفُذ

املذربين

1

بشهامج حّلم اللغت الاهجلحزًت

8102/08/4م

 0أؼهش

01

2

بشهامج اهىالكت الخأَُل لعىق الّمل ()0

8102/0/80م

0أؼهش

80

3

بشهامج التربُت الىالذًت الفّالت
دوسة هُفُت الترافْ في كماًا لاخىاٌ الصخفُت

8102/0/01م

 01أًام

06

مّهذ خبراء الجىدة اليعاتي
للخذسٍب
مّهذ الخلُج للخذسٍب والخّلُم +
مّهذ سواد املّشفت
حمُّت مىدة الخحرًت

مّهذ خبراء الجىدة اليعاتي للخذسٍب

8102/8/0م

ًىم

04

حمُّت مىدة الخحرًت

8102/8/00م

ؼهش

00

مّهذ همشٍ للخذسٍب والخّلُم

 8102/8/00م
 8102/8/08م

ًىمحن

02

حمُّت مىدة الخحرًت

جىىُ املذسبت
افىان الىَُبي

8102/0/4

 2أًام

02

8102/0/80م

ًىم

81

مشهض راحي لإلسؼاد الاظشي
والىفس ي
حمُّت مىدة الخحرًت

مشهض راحي لإلسؼاد الاظشي والىفس ي

ًىم

02

حمُّت مىدة الخحرًت

ًىم

02

حمُّت مىدة الخحرًت

4
5

بشهامج ساةذاث خشفُاث ( فً الخجمُل)
بشهامج الخأَُل الىٌُفي(مهاساث امللابالث الصخفُت
)
بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق () 0

8

دوسة ِؽش خىىاث ملشاَلت َادةت
هُف أخمي أبجي مً الخدشػ

8102/0/82م

10

دوسة ِؽش خىىاث الكخفادًاث املجزٌ

8102/0/82م

6
7

9

مّهذ الخلُج للخذسٍب والخّلُم  +مّهذ سواد
املّشفت
مإظعت الامحرة الّىىد الخحرًت مجمىِت ؼذن
جىىُ املذسبت
سصان الذظُماوي
مّهذ همشٍ للخذسٍب والخّلُم

مإظعت الامحرة الّىىد الخحرًت مجمىِت ؼذن
جىىُ املذسبت
أسوي الؽشٍمي
مإظعت الامحرة الّىىد الخحرًت مجمىِت ؼذن

حذوٌ (ً : )88ىضح ِذد الاجفاكُاث والّلىد التي جمذ خالٌ الشبْ لاوٌ.

الخمىحن
م
0

8

البىىد

الّذد

الجهت

4

ؼشهت الحُاة الىبُت
ؼشهت فىاص الحىحر وؼشواٍ
ؼشهت الؽاٌْ الذولُت للخجاسة
حمُّت أِماٌ الخحرًت
ؼشهت الؽاٌْ
ؼشهت الحىحر

ِذد الاجفاكُاث التي جم جىكُّها مْ الجهاث لخىٌُف معخفُذاث الجمُّت لّام  8102م ولذِم املؽاسَْ الفغحرة .

ِذد ِلىد املعخفُذاث الالحي جم جىٌُفهً

0

ِملذ الاداسة ِلى الخىاـل مْ الجامّاث لخيعُم اكامت دوساث جأَُل امللبالث ِلى الضواج في الجامّاث وجضوٍذَم بفىشة البرهامج وآلُت جىفُزٍ لىال مً ( حامّت امللً ظّىد – حامّت
الامحرة هىسة – حامّت الامحر ظلىان – املإظعت الّامت للخذسٍب الخلجي واملنهي (ولُت الخلىُت للبىاث) .
هما جم الّمل ِلى اظخىماٌ صٍاسة املّاَذ واملشاهض الخذسٍبُت املمششحت لخىفُز البرامج الخىمىٍت وَم (مّهذ الخلُج للخذسٍب والخّلُم – مشهض مىالً – مّهذ خبراء الجىدة
اليعاتي للخذسٍب) ورلً لخلُُم البِئت الخذسٍبُت و الاوالُ ِلى الحلاةب والخجهحزاث واخخُاس املّاَذ املىاظبت للخىفُز خالٌ ِام 8102م .
َزا و ِملذ الاداسة ِلى دساظت الّشوك الفىُت واملالُت امللذمت للبرامج الخالُت ( الخأَُل لعىق الّمل – جذسٍب اللغت الاهجلحزًت  -جأَُل امللبلحن وامللبالث ِلى الضواج للؽباب  -جأَُل
امللبلحن وامللبالث ِلى الضواج للفخُاث – الخأَُل ملا بّذ الىالق – ِلذ املىاـالث لجمُْ البرامج – ساةذاث خشفُاث) وجشؼُذ املشاهض املىفزة للبرامج وججهحز معىدة اجفاكُاث جثبُذ
الاظّاس لّام 8102م وجىكُْ الّلىد ليل بشهامج .

هما جم الّمل ِلى ئِذاد وججهحز ملفاث الشِاًت لبرهامج ساةذاث خشفُاث والخأَُل لعىق الّمل للجهاث ( بىً الجضٍشة – ـىذوق مىٌفي ظابً الخحري (بش ) – مإظعت ِبذاللىُف
حمُل – املإظعت العّىدًت للخّلُم والخذسٍب ) بالخيعُم مْ ئداسة الّالكاث الّامت.

 4-5إهجاساث إدارة العالكاث العامت :
 4-5-1ألاعمال الذاخلُت :
.0
.8
.0
.4
.0
.6
.2
.2

الّمل ِلى وباِت البروؼىساث الخاـت بالبرامج  ،وهبزة ًِ معحرة مىدة.
جدذًث كىاِذ البُاهاث الخاـت باللعم.
جدذًث امللف الاِالمي لللعم.
الّمل ِلى جدذًث املىكْ الالىترووي وولْ لاخباس الخاـت بالجمُّت بؽيل داةم.
الّمل ِلى ججهحز خىاباث الضواة وحعلُمها .
الّمل ِلى الخجهحز ملبادسة امللبلحن وامللبالث ِلى الضواج بخفمُم ووباِت  4سوٌ اب وِمل  08وىب و  211ملف وِمل جفمُمحن للخغىُت بىظاةل الخىاـل الاحخماعي .
الّمل ِلى ججهحز ولمت لعمى لامحرة ظاسة لبرهامج ؼشٍيي خُاحي .
انهاء ججهحز اللاِاث الخلىُت واملىخبُت والخأهذ مً حاَضٍتها للخأححر.

 .2الخيعُم لضٍاسة الاِالمي الاظخار فاًض املاليي وحغىُخه لبرامج الجمُّت وخذماتها ِبر خعاباجه في وظاةل الخىاـل الاحخماعي  ،وججهحز دسُ جىشٍمي له.
ِ .01مل وافت الخجهحزاث لفّالُت بِذ مىدة في مشهض خُاة مىٌ بأخز املىافلاث مً وصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت  ،إلاماسة  ،حذوٌ خمىس املىٌفاث للخغىُت  ،الخغىُت
بىظاةل الخىاـل الاحخماعي.
 .00ججهحز  8سوٌ اب لبرهامج حلعاث الخأَُل ملا بّذ الىالق.
 .08ـُاغت مدخىي وظاةل الخىاـل الاحخماعي والخىاـل مْ مإظعت ِالُت ِبذالشخمً الّالي لخلىُت املّلىماث لّمل الخفامُم وامليؽىساث.
 .00الّمل ِلى الخفمُم النهاتي للخلشٍش العىىي لّام 8102م .
 .04مخابّت وئسظاٌ الخلاسٍش النهاةُت لبرهامج فً الخجمُل للذاِم.
 .00ئسظاٌ جلاسٍش نهاةُت ودسوُ للشِاة لبرهامج اهىالكت 8102م.

 .06الخجهحز واملخابّت لذوسة الخذسٍب املالي والتي هفزث ألِماء مجلغ الاداسة .
 .02هخابت ومشاحّت واِخماد ووؽش الاخباس الصحفُت للبرامج املذسحت بالشبْ الاوٌ مً الخىت العىىٍت .
 .02الّمل ِلى جذسٍب ِذد  0والباث مً مّهذ املهاساث العّىدي وملذة ؼهش ِلى أِماٌ الّالكاث الّامت والدعىٍم.
 .02ئِذاد الخلشٍش العىىي الخاؿ باداسة الّالكاث الّامت لّام  8102م.

للمخطوعاث

27

طلباث الذعم

غهاداث الػىز
8

55

خطاباث غىز
7

 4-5-2مزهش الخىمُت الاجخماعُت:
 اسظاٌ خىاب لىلب املىافلت ِلى اكامت فّالُت بِذ مىدة في ول مً مشهض خُاة مىٌ ومشهض الّثُم وجمذ املىافلت. اسظاٌ ولب حّذًل جشخُق ئسظاٌ الشظاةل الخزهحرًت  SMSوفي اهخٍاس املىافلت مً وصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت. 4-5-3العظوٍاث:
 -اسظاٌ بىاكت تهىئت للّمىاث بمىاظبت ًىم الّالمي للمشأة وٍىم لام.

 -ئسظاٌ إلاِالن ًِ فّالُت بِذ مىدة ودِىتهم للحمىس واملعاَمت في بىاء بِذ مىدة بمشهض خُاة مىٌ ِبر إلاًمُل و . SMS

 4-5-4الخطوع:
 جدذًث كشوب املخىىِاث للعم الّالكاث الّامت والدعىٍم. -جدذًث كىاِذ بُاهاث اللعم.

 -5املػارواث الذاخلُت والخارجُت للجمعُت:
املؽاسواث الذاخلُت والخاسحُت للجمُّت التي جخممً الفّالُاث و الذوساث الخذسٍبُت ووسػ الّمل  ،خالٌ الشبْ الاوٌ لّام 8102م  ،لجمُْ إلاداساث بجمُّت مىدة الخحرًت للحذ مً
الىالق وآزاسٍ.

 مػارواث إدارة العالكاث العامت الذاخلُت :
حذوٌ (ً : )80ىضح مؽاسواث ئداسة الّالكاث الّامت بالبرامج الذاخلُت .
البرهامج
بشهامج التربُت الىالذًت الفّاٌ
" للمعخفُذاث "
بشهامج الحالىت اللاهىهُت
" لخشٍجاث الؽشَّت واللاهىن "
اخخخام بشهامج التربُت الىالذًت الفّاٌ
" للمعخفُذاث "
دوسة الّشك الفّاٌ
" للمىٌفاث "
دوسة ِؽش خىىاث للّىاًت بالىفل
ودوسة ِؽش خىىاث ملشاَلت َادةت
" للمعخفُذاث "
هُف أخمي ابجي مً الخدشػ
" للمعخفُذاث "

الخاسٍخ
ً 01ىاًش 8102م
مً  4فبراًش 8102م
ختى  80ابشٍل 8102م
 82فبراًش 8102م

دوس الّالكاث
املذة
البرهامج ًيىن ًىمان مً ول اظبىُ ًىم الثالزاء ولاسبّاء الّمل ِلى ججهحز اللاِت وجيعُم المُافت
ملذة  2أظابُْ
الّمل ِلى ججهحز اللاِت وجيعُم المُافت
 0أؼهش
ًىم

الّمل ِلى ججهحز اللاِت وجيعُم المُافت

 82فبراًش –  0ماسط
8102
 80-81ماسط 8102م

ًىمان

الّمل ِلى ججهحز اللاِت وجيعُم المُافت

ًىمان

الّمل ِلى ججهحز اللاِت وجيعُم المُافت

 82ماسط 8102

ًىم

الّمل ِلى ججهحز اللاِت وجيعُم المُافت

 أوػطت إدارة العالكاث العامت الخارجُت:
 املؽاسهت بفّالُت بِذ مىدة في مشهض خُاة مىٌ ورلً بخاسٍخ ً 82 - 84ىاًش 8102م . املؽاسهت بشهً حّشٍفي بمّهذ إلاداسة الّامت ورلً بخاسٍخ  2ماسط 8102م . جفُّل الُىم الّالمي للمشأة و اظخمافت املعخفُذاث وابىائهم في مذًىه مُىىبلُىط بمشهض الحُاة مىٌ بالشٍاك ورلً بشِاًت مً البىً العّىدي لالظدثماس بخاسٍخ  01ماسط8102م.
 املؽاسهت بشهً حّشٍفي بيلُت الخذمت الاحخماُِت بجامّت لامحرة هىسة ورلً بخاسٍخ  00ماسط 8102م . خمىس وسؼت ِمل بشهامج ؼشٍيي خُاحي والخّاون مْ املشهض املىٍم مّهذ سواد املّشفت للخذسٍب والخّلُم ِلى الخىٍُم بخاسٍخ  02ماسط 8102م . املؽاسهت في مّشك خشف وجفامُم في بشج سافاٌ ورلً بخاسٍخ  86ماسط 8102م ختى جاسٍخ  82ماسط 8102م. -خمىس مذًش ئداسة الّالكاث الّامت امللخلى الحمشي بالىُابت ًِ سةِغ مجلغ الاداسة .

 مػارواث إدارة املالُت(املذًز امليلف):
 -الخلذًم ِلى حاةضة الامحرة ـِخه لبرهامج الحالىت اللاهىهُت و بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق املؽاسواث.

 الفعالُاث:
 الفّالُاث التي جم خمىس مىٌفاث إلاداسة الخىفُزًت:
حذوٌ (ً : )84ىضح الفّالُاث التي جم خمىس مىٌفاث إلاداسة الخىفُزًت .
املوظفت
افىان بيذ ئبشاَُم املفشج

فعالية بيت مودة المقامة في حياة مول

جارٍخ خظورها
8102/10/10

ألاوػطت التي خظزتها

خفت بيذ ِلي الؽهشي

معزض خزف وجصامُم -بزج رافال

26مارص 2018م

 الفعالُاث التي جم خظور موظفاث إلادارة املالُت :
حذوٌ (ً : )80ىضح الفّالُاث التي جم خمىس مىٌفاث ئداسة املالُت.
املوظفت

ألاوػطت التي خظزتها

جارٍخ خظورها

اًمان باخزٍصت

مّشك خشف وجفامُم

-86ماسط8102 -

هذى الغماص

مّشك خشف وجفامُم

-82ماسط8102 -

فّالُت بِذ مىدة مشهض خُاة مىٌ

ً-00ىاًش 8102

مّشك خشف وجفامُم

-86ماسط8102 -

فّالُت بِذ مىدة مشهض خُاة مىٌ

ً-08ىاًش8102 -

مّشك خشف وجفامُم

-82ماسط8102 -

فّالُت بِذ مىدة مشهض خُاة مىٌ

ً-00ىاًش8102 -

فّالُت بِذ مىدة مشهض خُاة مىٌ

ً-00ىاًش8102-

رٍم اللزٍني
اماوي املطيري

عهود العمار



-

فعالُاث إدارة الػؤون اللاهوهُت :
ئكامت مدالشة داخل الجمُّت للمعخفُذاث بّىىان " هٍام الاخىاٌ الصخفُت" بخاسٍخ 8102/18/10م كذمتها املخىىِت لحعاب الجمُّت املخىىِت سصان الذظُماوي.
املؽاسهت في مذاسط املنهل بمدالشة بّىىان "الحماًت اللاهىهُت في خاالث الّىف الاظشي" 8102/10/04م كذمتها املخىىِت لحعاب الجمُّت ِبحر الخمص ي.
ئكامت فّالُت جشفيهُت ألوفاٌ بِذ مىدة في ًىم الخمِغ املىافم 8102/10/88م مً كبل ِمىاث هادي جيامل الخىىعي الخابْ للعم الخذمت الاحخماُِت بجامّت لامحرة هىسة.
حذوٌ (ً : )86ىضح الفّالُاث التي جم خمىس مىٌفاث ئداسة الؽإون اللاهىهُت.
املوظفت
تهاوي الطبُعي

ألاوػطت التي خظزتها

جارٍخ خظورها

فّالُت الخذمت الاحخماُِت هدى معخلبل أفمل
فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ
مؽاسهت في الشهً الخّشٍفي للجمُّت بمّشك خشف وجفمُم في فىذق سافاٌ همبيعيي
افخخاح هادي اللاهىن بمّهذ إلاداسة

11/03/2018
12/01/2018
26/03/2018
07/03/2018

فزٍذة الػهزي
مىيرة الطهلي

تهاوي الشهزاوي
ضارة بً كاضم
رٍم العخُبي
أضماء ألاولبي
جماهت الحزربي

مؽاسهت في الشهً الخّشٍفي للجمُّت بمّشك خشف وجفمُم في فىذق سافاٌ همبيعيي
فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ
فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ
فّالُت الخذمت الاحخماُِت هدى معخلبل أفمل
مؽاسهت في الشهً الخّشٍفي للجمُّت بمّشك خشف وجفمُم في فىذق سافاٌ همبيعيي
فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ
مؽاسهت في الشهً الخّشٍفي للجمُّت بمّشك خشف وجفمُم في فىذق سافاٌ همبيعيي
فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ

27/03/2018
13/01/2018
11/01/2018
11/03/2018
27/03/2018
11/01/2018
28/03/2018
13/01/2018

فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ

15/01/2018

فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ

15/01/2018

فّالُت بِذ مىدة امللامت في خُاة مىٌ

14/01/2018

 فعالُاث إدارة املطاهذة الاجخماعُت و البرامج الخىموٍت:
 املؽاسهت في جىٍُم وؽاه جشفُيهي وجىِىي في مشهض مُجي بىلغ لخفُّل الُىم الّالمي للمشأة ملعخفُذاث الجمُّت وابىائهم لّذد ( 86وفل) بذِم مً بىً الاظدثماس . جىٍُم خفل اخخخام بشهامج التربُت الىالذًت بالخّاون مْ والباث حامّت امللً ظّىد في ملش الجمُّت . جىٍُم خفل اخخخام دوسة الخأَُل الىٌُفي بالخّاون مْ والباث حامّت امللً ظّىد في ملش الجمُّت. خمىس خفل اخخخام بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق ( )0وامللام في مشهض راحي بخاسٍخ 8102/10/80م . خمىس خفل اخخخام بشهامج ساةذاث خشفُاث ( فً الخجمُل ) وامللام في اوادًمُت همشة بخاسٍخ 8102/10/2م مً كبل مذًشة ئداسة املعاهذة الاحخماُِت والخىمىٍت/ظاسة الذَمؾ ومذًش الّالكاث الّامت أ /هىسة العشَْ و مذًش إلاداسة املالُت أ /ئًمان باخشٍفت و هاةب سةِغ مجلغ الاداسة الاظخارة لىُفت بً ظُّذان والامحن الّام الاظخارة هىف بً ظُّذان .
 خمىس الحفل العىىي لجمُّت أِماٌ الخحرًت معاء ًىم الاسبّاء بخاسٍخ 8102/0/00م مً كبل مذًشة ئداسة املعاهذة الاحخماُِت والخىمىٍت/ظاسة الذَمؾ ومذًش الّالكاث الّامتأ /هىسة العشَْ ومذًش إلاداسة املالُت أ /اًمان باخشٍفت وِمى مجلغ الاداسة أ /مىحرة الغامذي .

حذوٌ (ً : )82ىضح الفّالُاث التي جم خمىس مىٌفاث ئداسة املعاهذة الاحخماُِت.
م املىٌفت

الاوؽىت التي خمشتها

جاسٍخ خمىسَا

بلعم املىس ى
سحش بً ؼشٍم

فّالُت ( بِذ مىدة ) في مشهض خُاة مىٌ
فّالُت ( بِذ مىدة ) في مشهض خُاة مىٌ
فّالُت ( بِذ مىدة ) في مشهض خُاة مىٌ

ود معلم

خشف وجفامُم وامللام بفىذق سافاٌ
فّالُت ( بِذ مىدة ) في مشهض خُاة مىٌ
فّالُت ( بِذ مىدة ) في مشهض خُاة مىٌ

ًىم العبذ ً/00ىاًش8102/
ًىم الاخذ ً/04ىاًش8102/
ًىم الخمِغ ً/00ىاًش8102/
 / 82 - 82ماسط  8102 /م
ًىم الاخذ ً/04ىاًش 8102/

ِبحر املىح
أصَاس الضَشاوي
ظمُت الّمشي

خشف وجفامُم وامللام بفىذق سافاٌ

ًىم الازىحن ً/00ىاًش 8102/
 / 82 - 82ماسط  8102 /م

 الذوراث الخذرٍبُت وورع العمل:


الذوراث الخذرٍبُت وورع العمل إلدارة الخىفُذ:
املوظفت
خفت بيذ ِلي الؽهشي

حذوٌ (ً : )82ىضح الذوساث الخذسٍبُت التي جم خمىس مىٌفاث إلاداسة الخىفُزًت.
ألاوػطت التي خظزتها
وسؼت ِمل الّشك الفّاٌ  -العفاسة لامشٍىُت
إدارة االجتماعات ( معهد االدارة العامة)

افىان بيذ ئبشاَُم املفشج

ئداسة الىكذ
للاء خىٌ الجىدة في الّمل الخحري لمً مؽشوُ خبراء اداسة الجىدة في فىذق جاسا

جارٍخ خظورها
82فبراًش 0 -ماسط 8102م
8102/ 8 / 08-00م
 8102/ 0 / 0م
8102/ 0/04م



الذوراث الخذرٍبُت وورع العمل إلدارة الػؤون املالُت والادارٍت:
حذوٌ (ً : )82ىضح الذوساث الخذسٍبُت التي جم خمىس مىٌفاث إلاداسة املالُت.
ألاوػطت التي خظزتها

جارٍخ خظورها

املوظفت

وسؼت ِمل ؼشٍيي خُاحي

 -02ماسط8102 -

وسؼت ِمل ملىاكؽت الاظتراجُجُت الىوىُت للمشأة العّىدًت امللذمت مً مجلغ ؼإون الاظشة بالؽشاهت مْ املشهض الىوجي للذساظاث والبدىر الاحخماُِت

-86ماسط8102 -

دوسة وشٍلت الّشك الفّاٌ
للاء خىٌ الجىدة في الّمل الخحري لمً مؽشوُ خبراء اداسة الجىدة في فىذق جاسا

-82فبراًش8102 -
 -10ماسط8102 -
8102/ 0/04م

هذى الغماص

دوسة ئداسة الىكذ

-10ماسط8102 -

رٍم اللزٍني

دوسة ئداسة الىكذ
دوسة وشٍلت الّشك الفّاٌ

-10ماسط8102 -
-82فبراًش8102 -
 -10ماسط8102 -

اماوي املطيري
عهود العمار

دوسة ئداسة الىكذ
دوسة اداسة الىكذ

-10ماسط8102 -
-10ماسط8102 -

دوسة اظاظُاث الحاظب آلالي

 -28-25فبراًز2018-
-01مارص2018-

إًمان باخشٍفت



الذوراث الخذرٍبُت وورع العمل إلدارة العالكاث العامت :
حذوٌ (ً : )01ىضح الذوساث الخذسٍبُت التي جم خمىس مىٌفاث ئداسة الّالكاث الّامت.
املوظفت
هىسة العشَْ
خلىد اللدىاوي

َُفاء الفمل



ألاوػطت التي خظزتها

جارٍخ خظورها

دوسة الّشك الفّاٌ
دوسة الّشك الفّاٌ
دوسة ئداسة الىكذ
دوسة الحمالث إلاِالمُت في مّهذ إلاداسة الّامت
دوسة ئداسة الىكذ

 82فبراًش –  0ماسط 8102
 82فبراًش –  0ماسط 8102
 0ماسط 8102م
25فبراًش 82-فبراًش 8102م
 0ماسط 8102م

الذوراث الخذرٍبُت وورع العمل إلدارة الػؤون اللاهوهُت :
حذوٌ (ً : )00ىضح الذوساث الخذسٍبُت التي جم خمىس مىٌفاث ئداسة الؽإون اللاهىهُت.
املوظفت

الذوراث وورع العمل التي خظزتها

جارٍخ خظورها

غهذ الخلُفي

وسؼت خىاسٍت خىٌ همىرج مشهض جىفُز الضٍاسة والشؤٍت والحماهت

24/01/2018

خللت هلاػ "خلىق املشأة بهئُت خلىق الاوعان

14/02/2018

دوسة الّشك الفّاٌ

28-29/02/2018
01/03/2018
19/03/2018

وسؼت ِمل مؽشوُ "ؼشٍيي خُاحي"

تهاوي الطبُعي

وسؼت ِمل "مىاكؽت مداوس الخىت الاظتراجُجُت الىوىُت للمشأة العّىدًت"  -مجلغ لاظشة
دوسة الّشك الفّاٌ
وسؼت ِمل مؽشوُ "ؼشٍيي خُاحي"

19/03/2018
28-29/02/2018
01/03/2018
19/03/2018

فزٍذة الػهزي

وسؼت دوس مإظعاث املجخمْ املذوي في خلىق الاوعان بهُئت خلىق الاوعان
دوسة الّشك الفّاٌ

تهاوي الشهزاوي
رٍم العخُبي
أضماء ألاولبي
جماهت الحزربي

دوسة ئداسة الىكذ

12-14/03/2018
28-29/02/2018
01/03/2018
05/03/2018

دوسة ئداسة الىكذ

05/03/2018

دوسة ئداسة الىكذ

05/03/2018

خللت هلاػ "خلىق املشأة بهُئت خلىق الاوعان

14/02/2018



الذوراث الخذرٍبُت وورع العمل إلدارة املطاهذة

-

خمىس وسؼت ِمل (بّىىان وشق الّشك الفّاٌ ) للعفاسة الامشٍىُت وامللامت في ملش حمُّت مىدة الخحرًت بخاسٍخ 8102/8/82-82م لىال مً الاظخارة/ظاسة الذَمؾ و أ /بلعم
املىس ى .
خمىس وسؼت ِمل الخبراء وروي الّالكت الخابّت لبرهامج ( ؼشٍيي خُاحي لـخأَُل خذًثي الضواج ) بخاسٍخ 8102/0/02م وامللامت في فىذق املاسٍىث لىال مً الاظخارة/ظاسة الذَمؾ و
بلعم املىس ى .
خمىس مذًشة ئداسة املعاهذة إلاحخماُِت و البرامج الخىمىٍت /ظاسة الذَمؾ وسؼت ِمل (مؽشوُ الاظتراجُجُت الىوىُت للمشأة باململىت الّشبُت العّىدًت) بخاسٍخ /86ماسط8102/
وامللامت في فىذق هاسظِغ .

-

الاجخماعُت و البرامج الخىموٍت:

حذوٌ (ً : )08ىضح الذوساث الخذسٍبُت التي جم خمىس مىٌفاث ئداسة املعاهذة الاحخماُِت.

م املوظفت

الاوػطت التي خظزتها

بلطم املوس ى
سحز بً غزٍم
ود مطلم
عبير املوح
ضمُت العمزي

دوسة ( َىذط وكخً)
دوسة ( َىذط وكخً)
دوسة ( َىذط وكخً)
دوسة ( َىذط وكخً)
دوسة ( َىذط وكخً)

جارٍخ خظورها

8102/10/10م

 .6الاجخماعاث:
الزكم

1

إلاداراث

اجخماعاث
املذًز امليلف

ادارة الػؤون املالُت
2
والادارٍت

الاجخماعاث التي جم خالل الزبع الزابع(أهخوبز -هوفمبر -دٌطمبر) لعام 2017م

-

احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ مإظعت صان ملىاكؽت اِادة جفمُم َىٍت الجمُّت .
خمىس املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت ومذًش الّالكاث الّامت أ /هىسة العشَْ خفل حمُّت أِماٌ بؽأن جىكُْ اجفاكُت حّاون  ،وِلذ احخماُ بملش الجمُّت
لخىكُْ الاجفاكُت .
اظخلباٌ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت وفذ مً اداسة اللماة مً دولت الاماساث الّشبُت بملش الجمُّت للخّشف ِلى اهجاصاث وأوؽىت الجمُّت .
احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ مؽشفت مشهض الخىمُت الاحخماُِت ملىاكؽت مؽيله املعخفُذة هىسة البىش مً بِذ مىدة .
احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ فشٍم ِمل هادي جاج الخىىعي ملىاكؽت اجفاكُت الخّاون بملش الجمُّت .
احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ مشهض بِذ الخبرة بدمىس الذهخىس خالذ الحلُبي ملىاكؽت اجفاكُت الخّاون بملش الجمُّت .
احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ الامحرة ألىاء ملىاكؽت مّشك الفً الىلي بدمىس اِماء مجلغ الاداسة بملش الجمُّت .
احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ داس اظفاس لليؽش بدمىس الامحرة هجالء بملش الجمُّت ملىاكؽت الّشك املالي والفجي لخألُف هخب جىِىٍت .
احخماُ املذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ مجلغ الاداسة ِذد ( )8الشبْ الاوٌ.
احخماُ مْ ؼشهت املدىس الابذاعي بملش الؽشهت ملىاكؽت اِادة جفمُم َىٍت الجمُّت .
احخماُ مْ الاظخار ـلش كاةذ مبادسة مشاهض جىفُز الضٍاسة والحماهت بىصاسة الّذٌ ملىاكؽت الّشك الفجي لؽشاهت الجمُّت بدؽغُل املشاهض ..
احخماُ أ .ئًمان باخشٍق مذًشة إلاداسة املالُت و أ .هذي الغماط معإوٌ املىاسد البؽشٍت مْ الذهخىس ِاةن البلمي ملىاكؽت الخّذًالث امللترخت ِلى الةدت ؼإون املىٌفحن مْ
لجىت حّذًل اللىاةذ .
احخماُ أ /اماوي املىحري امحن ِهذة مْ مشهض َذوء ملىاكؽت الخذماث التي ًلذمها املشهض وجخذم الجمُّت .
احخماُ أ /اماوي املىحري امحن ِهذة مْ ؼشهت بشافى ملىاكؽت الّشك املالي والفجي لألحهضة الالظلىُت التي جم ولبها مً بِذ مىدة.
ِلذ مذًش إلاداسة املالُت أ /ئًمان باخشٍفت ومذًش الّالكاث الّامت أ  /هىسة العشَْ احخماِحن للجىت الاظدثماس وحنميت المىارد الماليت خالٌ الشبْ الاوٌ للّام  8102م .
ِلذ مذًش إلاداسة املالُت أ /ئًمان باخشٍفت احخماُ واخذ لجىت الخذكُم املالي خالٌ الشبْ الاوٌ للّام  8102م .

3
إدارة الػؤون
اللاهوهُت

-

خمىس مذًش الؽإون اللاهىهُت الحخماُ مجلغ إلاداسة بممثلي كىاُ خلىٌ للخذسٍب بؽشهت ِلم لخلذًم ِشك فجي لبرهامج جأَُل الّاملحن بمشاهض جىفُز الضٍاسة والحماهت
ً
بخاسٍخ 8102/10/12م ،وكذ هخج ًِ الاحخماُ الاجفاق مْ الؽشهت لخّذًل الّشك لِؽمل حمُْ مىاوم اململىت جمهُذا لشفّه لىصاسة الّذٌ بىاظىت الجمُّت.

-

اظخلباٌ وفذ وصاسة الّذٌ بذولت إلاماساث الّشبُت املخدذة بخاسٍخ 8102/18/10م ،والاحخماُ بأِماء الىفذ وجلذًم ِشك حّشٍفي ًِ الجمُّت وأبشص مىجضاتها.

-

خمىس مذًش الؽإون اللاهىهُت الحخماُ مجلغ ئداسة الجمُّت بالفىان فاًض املاليي بملش الجمُّت في جاسٍخ 8102/18/08م ،بهذف جدلُم اظخفادة الجمُّت مً دِم املاليي،
وكذ اهخهى الاحخماُ بخفىٍش جلشٍش ًِ خذماث وبشامج الجمُّت بمؽاسهت مذًش الؽإون اللاهىهُت ومذًش املعاهذة الاحخماُِت والخىمىٍت ووؽشٍ بدعاب الفىان فاًض املاليي لذي
ظىاب ؼاث.

-

خمىس مذًش الؽإون اللاهىهُت لالحخماُ املىّلذ بهُئت املدامحن بخاسٍخ 8102/18/80م بهذف جفُّل لامش العامي املخّلم بخأمحن مدامحن مخىىِحن لطحاًا الّىف لاظشي،
وكذ هخج ًِ َزا الاحخماُ جىكُْ مزهشة جفاَم بحن الجمُّت والهُئت للخّاون فُما بُنهما في مجاٌ دِم الّىن الحلىقي املجاوي.

-

خمىس مذًش الؽإون اللاهىهُت لالحخماُ املىّلذ بالجمُّت مْ ظّادة املؽشف الّام ِلى بِذ الخبرة الذهخىس خالذ الحلُبي بخاسٍخ 8102/10/04م بهذف جدلُم اظخفادة
ً
الجمُّت مً مشاهض الفلح الخابّت لبِذ الخبرة ،وكذ هخج ًِ الاحخماُ ئِذاد معىدة مزهشة جفاَم لخدىٍل خاالث الجمُّت ملشاهض الفلح ئلىتروهُا.

-

خمىس مذًش الؽإون اللاهىهُت ومؽشفت البرامج الحلىكُت الحخماِاث اللجىت الذاخلُت بالجمُّت ملشاحّت وجىىٍش اللىاةذ إلاداسٍت بالجمُّت ،وكذ هخج ًِ َزٍ الاحخماُ اكتراح
حّذًل ِذد مً املىاد اللاهىهُت بالالةدت الذاخلُت لؽإون الّاملحن بالجمُّت.
ِلذ ( ) 0احخماِاث ال ِماء لجىت ـىذوق ِىن الخىمىي لّام  8102م ملىاكؽت الحاالث و اِخماداث الفشف .
االجخماع مع الذكخىر خالذ الحليبي المشرف العام لمركس بيج الخبرة للذراساث والبحىد االجخماعيت لمناقشت الخذماث والبرامج الخي حقذمها مراكس االصالح
وكيفيت ححىيل الحاالث إليها واملخابّت مّهم والاجفاق ِلى جىكُْ مزهشة حّاون مؽترهت بهزا الخفىؿ .
خمىس مذًشة ئداسة املعاهذة إلاحخماُِت و البرامج الخىمىٍت /ظاسة الذَمؾ احخماُ جىكُْ اجفاكُت الخّاون مْ حمُّت اِماٌ الخحرًت واملمثلت بمذًشة اللعم اليعاتي الاظخارة /
غادة الفُاك .
خمىس مذًشة إدارة المسانذة اإلجخماعيت و البرامج الخنمىيت /سارة الذهمش اجخماع وفذ وزارة العذل االماراحيت والمشاركت في عرض مشاريع الجمعيت ليىم
الخميس المىافق 2112/2/1م
خمىس مذًشة ئداسة املعاهذة إلاحخماُِت و البرامج الخىمىٍت /ظاسة الذَمؾ احخماُ حمُّت سِاًت الىفىلت ملىاكؽت امياهُت جىبُم بشهامج (هدً وأوفالىا ) ملعخفُذي الجمُّت
وجم الاجفاق ِلى اسظاٌ خىت البرهامج لُخم دساظتها .

-

4

إدارة املطاهذة
الاجخماعُت
والبرامج الخىموٍت

خمىس مذًش الؽإون اللاهىهُت ومؽشفت وفشٍم ِمل بِذ مىدة لّذد مً الاحخماِاث لاظبىُِت مْ مذًش مؽشوُ مشاهض جىفُز الضٍاسة بذاس معاساث وأِماء الفشٍم الّلمي
للمبادسة الخابّحن لذاس معاساث ،التي ِلذث خالٌ فترة ججشٍب همىرج مشهض جىفُز الضٍاسة والحماهت بهذف مخابّت جىبُم الخجشبت.

-

-

5

إدارة العالكاث
العامت

-

خمىس مذًشة ئداسة املعاهذة إلاحخماُِت و البرامج الخىمىٍت /ظاسة الذَمؾ احخماُ مجلغ إلاداسة واملىّلذ مللابلت الاظخار/فاًض املاليي وحسجُل مذاخلت في خعاب العىاب
ؼاث الخاـت به لّشك خذماث وبشامج الجمُّت .
خمىس مذًشة ئداسة املعاهذة إلاحخماُِت و البرامج الخىمىٍت /ظاسة الذَمؾ مْ الاظخارة/اًمان باخشـت احخماُ مؽشفاث الىصاسة والخّشٍف بالبرامج والخذماث الاحخماُِت
والخىمىٍت امللذمت .
خمىس مؽشفت الخذسٍب و الخىُِت /بلعم املىس ى احخماُ مإظعت خعحن ِبذاللىُف الخحرًت ملىاكؽت ظبل الخّاون ودِم املؽاسَْ الخىمىٍت للجمُّت وِلُت جم الاجفاق لشفْ
ملف سِاًت بشهامج ساةذاث خشفُاث .
خمىس مذًشة ئداسة املعاهذة إلاحخماُِت و البرامج الخىمىٍت /ظاسة الذَمؾ لّذد (  )0احخماِاث جخق مشاحّت الالةدت إلاداسٍت ملىٍمت لؽإون الّاملحن بالجمُّت و حعلُم
املالخٍاث .
احخماُ مذًش ئداسة الّالكاث الّامت أ /هىسة العشَْ واملذًش امليلف لاظخارة /ئًمان باخشٍفت مْ اللجىت الاِالمُت ِذد ( )8خالٌ الشبْ لاوٌ.
احخماُ مذًش ئداسة الّالكاث الّامت مْ اِماء مجلغ إلاداسة ولامحرة الىاء بيذ ًضٍذ ملىاكؽت فّالُت ومّشك الفً الىلي .
احخماُ مذًش ئداسة الّالكاث الّامت مْ ؼشهت فادن ووشح اوحه الخّاون بُيىا.
احخماُ مذًش الّالكاث الّامت ومذًش الخذماث املعاهذة مْ حمُّت سِاًت الىفىلت وحّشٍفهم بالجمُّت وبدث اوحه الخّاون بحن الجمُّخحن.
احخماُ مذًش ئداسة الّالكاث الّامت مْ وفذ وصاسة الّذٌ الاماسجُت ومذًشاث إلاداساث واملذًش الخىفُزي امليلف .
احخماُ مذًش ئداسة الّالكاث الّامت  0مشاث مْ ؼشهت صان لخفمُم وجىىٍش الهىٍت بدمىس ظمى لامحرة لىُفت بيذ معاِذ والاظخارة خلىد الخمُمي.
خمىس مذًش ئداسة الّالكاث الّامت امللخلى العّىدي لفىاِت الاحخماِاث .
ً
خمىس مذًش ئداسة الّالكاث الّامت امللخلى الحمشي هُابخا ًِ سةِغ مجلغ الاداسة .
احخماُ مذًش ئداسة الّالكاث الّامت واملذًش الخىفُزي امليلف مْ الاظخارة هىف الذغُثر بملش مشهض امللً ظلمان الاحخماعي بخفىؿ جىٍُم فّالُت ملىدة نهاًت الّام .
خمىس مذًش الّالكاث الّامت واملذًش الخىفُزي امليلف ومذًش الخذماث املعاهذة مْ بّن اِماء مجلغ الاداسة خفل جخشٍج معخفُذاث مىدة بذوسة فً املىُاج بمشهض
همشة .
خمىس لاظخارة َُفاء الفمل ملخلى الخىاـل الحيىمي مْ ظىاب حؽاث  Snap Chat-بخاسٍخ  02فبراًش 8102م.
خمىس لاظخارة هىسة العشَْ والاظخارة َُفاء الفمل لىسؼت ِمل الدعىٍم للمىٍماث الغحر سبدُت بفىذق الىمبيعيي بخاسٍخ  6ماسط 8102م.

 -7الخدذًاث وهُفُت الخعامل معها :
 7-1إدارة الػؤون اللاهوهُت :
مً الخدذًاث التي واحهذ ئداسة الؽإون اللاهىهُت  ،مؽشوُ "بِىت" وخُث وان مً امللشس ئهجاص دساظت املؽشوُ خالٌ ؼهش ماسط مً الّام الحالي ،وخُث جبلى الهتهاء الذساظت ئِذاد
الاظخبُان الخاؿ بفدق امللبلحن ِلى الضواج ومشاحّت الجضء الىبي الىفس ي مً كبل الذهخىس خعً الؽهشي ،وخُث أن الذهخىس جأخش في ئهجاص املىلىب وحّثرث ول العبل في ظبُل
الخىاـل مّه مً كبل مشهض مىحن وئداسة الؽإون اللاهىهُت بالجمُّت؛ ملّشفت ظبب جأخشٍ وحجم ئهجاصٍ للمىلىب ،فلذ أدي رلً ئلى جأخش ئهجاص الذساظت وبالخالي ظِخأخش سفّها
للجهاث املّىُت (وصاسة الصحت ،وصاسة الّذٌ).
بخفىؿ معخلبل مياجب املعاهذة الحلىكُت :فلذ جمذ مخاوبت وصاسة الّذٌ بّذ إلاِالن ًِ جىفش فشؿ وٌُفُت لليعاء داخل مداهم لاخىاٌ الصخفُت بيل مً  :الشٍاك ،مىت،
حذة ،املذًىت ،والذمام ،ملّشفت معخلبل مياجب مىدة للمعاهذةَ ،ل ظِخّاسك وحىدَا مْ أكعام الىصاسة اليعاةُت؟ وَل ظدخىفل الىصاسة بخمىٍل مياجب مىدة هٍحر كُامها ببّن مهام
لاكعام اليعاةُت.
وجم الاحخماُ بممثلي الىصاسة  :الاظخار ِلي الّمشي مً ئداسة الاـالح ،والاظخارة فاومت الؽشٍم املؽشف الّام ِلى املياجب اليعاةُت وجم جضوٍذَم بيافت املّلىماث واملعدىذاث الذاِمت
لخىحهاث ومىالب الجمُّت ،هما جمذ املخابّت مْ الاظخارة فاومت الؽشٍم ئال أن الىصاسة لم جلىم بالشد ِلى الجمُّت بفىسة واضحت ،مما دِا ئلى الخىكف ًِ أداء أي مهام جخق
جىىٍش خذماث مياجب املعاهذة أو جىىٍش مهاساث املىٌفاث ،ختى جخطح للجمُّت الشؤٍت بخفىؿ معخلبل املياجب بىاء ِلى جىحه الىصاسة ،فهل ظدعخمش الحاحت لىحىد مياجب مىدة
في املداهم بّذ جفُّل لاكعام اليعاةُت الخابّت لىصاسة الّذٌ باملداهم أم ال.

 7-2إدارة العالكاث العامت :
الخدذًاث والفّىباث التي واحهذ ئداسة الّالكاث الّامت حّشك ميعلت الّالكاث الّامت لىِىت صحُت مما ادي ئلى اظخالم مذًش الّالكاث الّامت ئداسة وظاةل الخىاـل الاحخماعي
بذٌ مً ميعلت الّالكاث الّامت  ،باإللافت ئلى لّف الجاهب الدعىٍلي لبرامج الجمُّت  ،جلترح إلاداسة أن ًخم جىٌُف مىٌفت بمهام الدعىٍم للبرامج و حعلُمها مىاكْ الخىاـل
الاحخماعي مً جدشٍش وجفمُم وئدساج للمدخىي  ،ئلى حاهب وىنها املخدذر الشظمي إلاِالمي للجمُّت  ،ومً الفّىباث هزلً ِذم التزام املخىىِاث اللُام ببّن إلاِماٌ املىولت لهم
ً
 ،وِذم ججاوب بّن املىٌفاث لخمثُل الجمُّت بفّالُاتها خفىـا باملشاهض الخجاسٍت والالىشاس ئلى مماِفت الّمل ِلى مذًش الاداسة وجمثُل الجمُّت ،وجشي إلاداسة أن ًخم الاظخّاهت
بمخّاوهاث باحش ملىىُ لخمثُل الجمُّت.

.إلاضخيخاجاث والخوصُاث:
إدارة اللاهون :
-

املخابّت مً كبل مشهض مىحن وئداسة الؽإون اللاهىهُت بالجمُّت الظخىماٌ وانهاء مؽشوُ بِىت بففت معخعجلت.
بخفىؿ معخلبل مياجب املعاهذة الحلىكُت جم الاجفاق بأن جلىم سةِغ مجلغ إلاداسة بالخىاـل مْ وصٍش الّذٌ ومّشفت الىخاةج.

إدارة العالكاث العامت :
-

ـشف بذٌ جيلُف ِمل ئلافي ملذًش ئداسة الّالكاث الّامت إلداسة وظاةل الخىاـل الاحخماعي ،مىاكؽت أظباب لّف الجاهب الدعىٍلي لبرامج الجمُّت مْ ميعلت جىمُت املىاسد
ً
املالُت والشفْ ملجلغ إلاداسة ،وبؽأن ِذم ججاوب بّن املىٌفاث لخمثُل الجمُّت بفّالُاتها خفىـا باملشاهض الخجاسٍت جمذ املىاكؽت لشفْ جفىس ملجلغ إلاداسة.

اهجاساث مودة مً واكع جلزٍز أبزس املىجشاث الحلوكُت والخىموٍت:
أبزس بزامج ومػارَع مودة الحلوكُت والخىموٍت
الحالىت اللاهىهُت لألخىاٌ الصخفُت

ـىذوق ؼىس للمّىهت اللماةُت
مياجب مىدة للمعاهذة الحلىكُت بمداهم لاخىاٌ
الصخفُت
بِذ مىدة للضٍاسة لاظشٍت

خذماث الذِم الحلىقي

إلاهجاس
ـذس لامش العامي لىصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت في جاسٍخ  ٌ0402/10/82املىافم 8102/18/00م  ،بابشام مزهشة
جفاَم مْ حمُّت مىدة الخحرًت لإلفادة مً خبرتها في جلذًم الّىن الحلىقي املجاوي مً خالٌ بشهامج الحالىت اللاهىهُت
ً
لذِم خاالث الّىف لاظشي خلىكُا.

جم اخخُاس بِذ مىدة مً كبل وصاسة الّذٌ لخجشٍب مؽشوُ همىرج مشاهض جىفُز الضٍاسة  ،وجىفُز الخىت الخجشبت لخلُُم
خذماث بِذ مىدة ،للحفىٌ ِلى همىرج مشهض الضٍاسة املىىس النهاتي  ،وجم جلُُم املماسظت الحالُت لبِذ مىدة واكتراح فشؿ
الخدعحن مً كبل فشٍم بِذ مىدة وفم الىمىرج املّذ مً داس معاساث وسفْ الىخاةج ملذًش املؽشوُ.

ـىذوق ِىن لخمىحن املشأة املىللت ومً في خىمها
وأبىائها

اِخماد اهىالق  00دوسة لخأَُل امللبالث وامللبلحن ِلى الضواج لّام  8102والتي حعتهذف ما ًفىق  201ؼاب و ؼابت.
انهاء مّاهاة مىللى وام لزوي اخخُاحاث خاـت و املعاَمت في ؼشاء مجزٌ لها.
جلذًم الذِم املخىىُ لّذد (  ) 022معخفُذ ومعخفُذة خالٌ الشبْ.
جذسٍب وجأَُل (  ) 024معخفُذة وبىاتهم خالٌ الشبْ.

 -10الجمعية في اإلعالم:
 مواكع الخواصل الاجخماعي:

البرامج التي جم حغطُتها

.0
.8
.0
.4
.0
.6
.2
.2
.2
.01
.00

اهىالق بشهامج التربُت الىالذًت الفّاٌ واخخخامه
بشهامج الخأَُل الىٌُفي
بشهامج الحالىت اللاهىهُت
بشهامج فً املىُاج
دوسة مهاساث الترافْ في كماًا لاخىاٌ الصخفُت
دوسة الخذسٍب املالي
دوسة ِؽش خىىاث للّىاًت بالىفل
دوسة ِؽش خىىاث ملشاَلت َادةت
هُف أخمي ابجي مً الخدشػ
ِؽش خىىاث الكخفادًاث املجزٌ
اهىالق بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق واخخخامه

 .08مبادسة جأَُل امللبلحن وامللبالث ِلى الضواج.

ألاوػطت التي جم حغطُتها

جوٍتر
اوطخلزام
عذد املخابعين جوٍتر
عذد املخابعين اوطخلزام

.0
.2
.0
.4
.0
.6
.2
.2
.2
.01
.00
.08
.00
.04
.00
.06

افخخاح بِذ مىدة الجذًذ
مؽاسهخىا في مشهض خُاة مىٌ
حغىُت وسؼت ِمل بشهامج ؼشٍيي خُاحي
حغشٍذة ًِ ًىم املشأة الّالمي
حغشٍذة ًِ ًىم لام
حغىُت لضٍاسة وفذ مً وصاسة الّذٌ بذولت الاماساث الّشبي املخدذة للجمُّت
جىزُم صٍاسة الاِالمي فاًض املاليي وؼىشة ِبر خعابىا بخىٍتر
حغشٍذة ؼىش الًىُا ِلى معاَمتهم الىشٍمت بخأزِث بِذ مىدة
ً
حغشٍذة تهىئت للذهخىسة جمالش الشماح حُّنها هاةبا لىصٍش الّمل والخىمُت الاحخماُِت " للخىمُت الاحخماُِت "
ً
حغشٍذة تهىئت للؽُخ ظّذ بً مدمذ العُف حُِّىه هاةبا لىصٍش الّذٌ
حّضٍت لعّادة لاظخارة خلىد الخمُمي املذًش الخىفُزي للجمُّت في وفاة صوحها سخمه هللا وغفش له
حغىُت ملؽاسهخىا في مّهذ إلاداسة الّامت بمىاظبت الُىم الّالمي للمشأة
حغىُت ملؽاسهخىا في مذًىت مُىىبىلِغ بمشهض خُاة مىٌ والتي واهذ بشِاًت البىً العّىدي لالظدثماس
حغىُت ملؽاسهخىا في ملخلى الخذمت الاحخماُِت في حامّت الامحرة هىسة
حّضٍت لفاخبت العمى املليي الامحرة مىض ي بيذ خالذ في وفاة أخيها بىذس بً خالذ سخمه هللا وغفش له
حغىُت ملؽاسهخىا في مّشك خشف وجفامُم في بشج سافاٌ.

 810حغشٍذة
 000بىظذ
صٍادة ِذد املخابّحن 8040مخابْ
صٍادة ِذد املخابّحن  084مخابْ

مودة في الخلفشٍون :
 مذاخلت لألظخارة ظاسة الذَمؾ في اللىاة العّىدًت لاولى في بشهامج خُاجىا والحذًث ًِ مباسدة جأَُل امللبلحن وامللبالث ِلى الضواج.

مودة في الصحف :
 حمُّت "مىدة" جخخخم بشهامجها الخذسٍبي " اهىالكت" في مشخلخه الّاؼشة – ووالت لاهباء العّىدًت واط
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1711996
 حمُّت "مىدة" جخخخم بشهامجها الخذسٍبي " اهىالكت" في مشخلخه الّاؼشة – صحُفت ووجي الحبِب إلالىتروهُت
http://cutt.us/v1FBg
« بىٍىج» جذِم بشهامج حمُّت مىدة الخحرًت لخىىٍش اليىادس اليعاةُت في اململىت – صحُفت الاكخفادًت
http://www.aleqt.com/2018/01/10/article_1312406.html
ً ً
ّ
مىدة» جخللى دِما مالُا مً ؼشهت «بىٍىغ» في اململىت -صحُفت الشٍاك

http://www.alriyadh.com/1653490






«بىٍىغ» جذِم بشهامج حمُّت «مىدة الخحرًت» لخىىٍش اليىادس اليعاةُت في العّىدًت -صحُفت الؽشق لاوظي
http://cutt.us/wv60h
ً
 00كاهىهُت ًخذسبً مجاها في «خالىت مىدة» للترافْ أمام اللماء -صحُفت ِياً
http://cutt.us/c93uV
الُّبان :الفخاة ِىفش مهم للىجىا ..وخضمت ئـالخاث لخّضٍض دوسَا الخىمىي -صحُفت الىظي الالىتروهُت
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2577546
الُّبان :املشأة ِىفش مهم للىجىا ..وخضمت ئـالخاث لخّضٍض دوسَا الخىمىي – صحُفت ِياً
http://cutt.us/lFRz7

 الُّبان في لامم املخدذةِ 4 :ىامل جىفشث لخمىحن املشأة العّىدًت -صحُفت املىاوً إلالىتروهُت
http://cutt.us/M9Gwy
 أمحر الشٍاك ًشعى خفل حمُّت "أِماٌ" ..وسةِعها ٌّلً ئوالق  01آالف وٌُفت -صحُفت ظبم إلالىتروهُت
https://sabq.org/vxWt6P
 حمُّت مىدة جىلم بشهامج الحالىت اللاهىهُت -بىابت لاخذار الاخباسٍت
http://www.alahdathnews.org/archives/83885
 حمُّت مىدة جىلم بشهامج الحالىت اللاهىهُت -صحُفت املخخفش الاخباسٍت
http://www.mini-news.net/99254/#.Wo0VYhyAkzA.whatsapp

 حمُّت مىدة جىلم بشهامج الحالىت اللاهىهُت -صحُفت هبن الّشب
http://nbdalarab.com/24232/#.WoxsHC3FwZY.twitter
 حمُّت "مىدة" جىلم بشهامج الحالىت اللاهىهُت -ووالت لاهباء العّىدًت واط
http://www.spa.gov.sa/1722802
ّ
"مىدة" جخخخم بشهامجها الخأَُلي ملا بّذ الىالق -ووالت لاهباء العّىدًت واط

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1717060#1717060
ّ
"مىدة" جخخخم بشهامجها الخأَُلي ملا بّذ الىالق -صحُفت بشق لليؽش إلالىترووي

http://www.brgnews.com/277465
ّ
"مىدة" جخخخم بشهامجها الخأَُلي ملا بّذ الىالق -الّشب الُىم

http://cutt.us/ephpv

 -10كصص (إن وجذث) :


إدارة املطاهذة الاجخماعُت والبرامج الخىموٍت :

 ملخىفاث مً كفق هجاح بخي معخفُذاث حلعاث الخأَُل ملا بّذ الىالق :( هىذ  ..ال أِشف ظىي اها ملفشة وام فاؼلت واوعاهت ال حّشف مارا جشٍذ  ...أصبدذ اسي الامل ًلىح لي مً حذًذ ..اـبدذ كىٍت اهدبه ال والدي وافىش هُف اوىس هفس ي و خُاحي ).
( هىذ  ..خُاحي ِباسة ًِ خىف  ..خحرة  ..جشدد َ ..مىم  ..لُاُ  ..مهمله لىفس ي ِ ..فبُت  ....أصبدذ الان كىٍت  ..ومىخت  ..واُِت وِلى دساًت بدلىقي ..مخفاةلت).
 ملخىفاث مً كفق هجاح بخي معخفُذاث بشهامج فً الخجمُل :( هىذ  ..خاةفت مترددة في الّمل بهزا املجاٌ ..غحر وازلت مً كذساحي ..مّلىماحي مدذودة  .....أصبدذ وازلت فخىسة صادث كذساحي ..حّمم ادساوي وخفلذ ِلى وٌُفت وهلل الحمذ ).
 ملخىفاث مً كفق هجاح بخي معخفُذاث بشهامج التربُت الىالذًت الفّالت :( هىذ ..احّامل مْ اوفالي بّفبُت وِذم جدملهم ..داةما غالبت لذسحت انهم واهى ًخّاملىن مْ بّن بّىف وِفبُت  ......أصبدذ حغحرث مّاملتي مّهم بذأث أِىف ِليهم واَخم
بمؽاِشَم وغحرث اظلىبي لألفمل وهلل الحمذ سأًذ الىدُجت خالٌ فترة الخداقي بالىسؼت ) .
( هىذ ..جىّىغ ٌشوف خُاحي ِلى أبىاتي  ..أِبر بّفبُت اجلفَ بألفاً حاسخت هٍشا لعىء الٍشوف  .....أصبدذ راث جدىم بأِفابي ..حّلمذ ِذم اوّياط ٌشوفي ِلى بُتي  ..ان
اجدلى بالحلم و الحىان ومداولت حغُحر هفس ي لألفمل ) .

 إدارة اللاهون:
-

وـل ِذد لاظش التي اظخىاُ بِذ مىدة جمىُنها مً جىفُز الضٍاسة الىالذًت مً املجزٌ بىجاح دون وظاوت وجذخل بِذ مىدة ( )22أظشة.

 -11خطط العمل للزبع اللادم لجمُع إلاداراث لعام 2018م:
 11 -1خطت عمل إدارة الػؤون اللاهوهُت :
 املخابّت مْ مشهض مىحن إلهماٌ دساظت مؽشوُ بِىت وخل إلاؼياٌ اللاةم بعبب جأخش الذهخىس خعً في أداء لاِماٌ املعىذة له وِذم ججاوبه؛ لُخم سفْ الذساظت لىصاسحي الّذٌوالصحت.
 ئهماٌ جىفُز الذوسة الثامىت مً بشهامج الحالىت اللاهىهُت وجخشٍج املخذسباث ،والبذء بدىفُز مشخلت جدفُل العاِاث الخىىُِت منهً. اظخمشاسٍت الّمل مْ داس معاساث ووصاسة الّذٌ لخمىحن بِذ مىدة مً املعاَمت في جفُّل مبادسة وصاسة الّذٌ الخاـت باوؽاء مشاهض لخىفُز الضٍاسة والحماهت. 11 -2خطت عمل إدارة املطاهذة الاجخماعُت و البرامج الخىموٍت:
 كبىٌ ودساظت الحاالث لّذد ( . ) 01 ِلذ احخماُ لجىت ِىن الشابْ . اظخىماٌ ـشف معاِذاث الاًجاساث . مخابّت جىفُز بشهامج ؼشٍيي خُاحي لخأَُل خذًثي الضواج. جىفُز ِذد مً دوساث بشهامج جأَُل امللبالث وامللبلحن ِلى الضواج. مخابّت جىفُز بشهامج اهىالكت للخأَل لعىق الّمل. اكامت دوسة مهاساث الخىاـل والحىاس . اكامت دوسة فً الاجىُذ . 11-3خطت عمل إدارة العالكاث العامت :
-

حعلُم خىاباث الضواة .

-

الخجهحز لذوساث كعم الخذسٍب والخذمت الاحخماُِت .
الّمل ِلى فّالُت بِذ مىدة بمشهض الّثُم مىٌ.

-

-

ِمل الخجهحزاث الالصمت لخذؼحن بِذ مىدة بؽهش ابشٍل  ،مً جيعُم الفالت وججهحز الذِىاث  ،ججهحز اليلمت  ،ججهحز الذسوُ الؽىش وؼهاداث الؽىش.

-

الخىاـل مْ لاِماء والخزهحر بالعذاد.

-

الخجهحز الخخخام بشهامج الحالىت اللاهىهُت.
الّمل ِلى الخىت إلاِالمُت وججهحز لاخباس الصحفُت للشبْ الثاوي.

-

الخجهحز لحفل الجمُّت الّمىمُت مً ججهحز خبر ظابم هاِالن ًِ اكامت الجمُّت الّمىمُت  ،ولمت لعمى لامحرة ظاسة  ،ولمت مذًش الّالكاث الّامت  ،ججهحز الّشك الخلذًمي ،
ججهحز احىذة الحفل  ،ججهحز المُافت وججهحز الفالت .

-

الّمل ِلى الخىاـل مْ بىزاث ملؽاسهه لفّالُت الفً الىلي.

-

الّمل ِلى ولب الذِم مً البىىن والؽشواث.

 اظخمشاس الّمل ِلى مؽشوُ حمْ باقي الهلل. 11-4خطت عمل الػؤون إلادارٍت واملالُت:
 ِلذ احخماُ لجىت جذكُم املالي الّذد (.)8 ِلذ احخماُ لجىت إلاظدثماس وجىمُت املىاسد املالُت الّذد (.)8 مخابّت واكاث إلـذاس جأؼحراث الّمالت. الدسجُل في هٍام جمهحر (الخذسٍب ِلى سأط الّمل). احخماُ مْ املشاحْ اللاهىوي ملىاكؽت مالخٍاث الشبْ لاوٌ لّام 8102م. إلاظدثماس في الفىادًم إلاظدثماسٍت. حلب ِشوك اظّاس إلخخُاحاث إلاداساث. جشهُب وامحراث املشاكبت في املمشاث الذاخلُت والخاسحُت  ،باإللافت ئلى الخذسٍب ِلى اظخخذام حهاص حسجُل وامحراث املشاكبت. الّمل ِلى ججذًذ الخأمحن الىبي للمىٌفاث. جىخُذ همارج حعلُم املىاد الُّيُت. الخّذًل ِلى لىاةذ الجمُّت ظىاء إلاداسٍت او املالُت. -جلبُت إلاخخُاج الخذسٍبي للمىٌفاث في حلب دوساث مجاهُت او بأظّاس اكل خعب إلاخخُاج.

-

مً املخىكْ جىفُز دوسة في إلاِالم الجذًذ ،ودوسة مهاساث الخفاوك او اداسة املؽاسَْ ،ودوسة مهاساث إلاـالح والخىحُه لاظشي او مهاساث الخدىُم بحن الضوححن.
الّمل ِلى جفشٍف الخشدة في العاخاث الخاسحُت للجمُّت.

 -12جلارٍز إهجاساث ألاوػطت لإلدارة خالل الزبع الزابع لعام 2017م:
 12-1إدارة الػؤون اللاهوهُت :
الرقم

املهام الزئِطُت

مؤغز إلاداء

املطؤول

1

إعداد دراسة مشروع بينة لالستعالم عن
المقبلين للزواج

وثيقة الدراسة لوزير الصحة -
لوزير العدل

أ.شهد

2

تطوير خدمات مكاتب المساندة وتعزيز
قدرات العامالت

تنفيذ ( )5زيارة تبادلية كحد أدنى
تقارير
بين المكاتب
نتائج التقييم ومدى رضا
المراجعات من الخدمات التي
يوفرها المكتب.

أ.شهد +أ.فريده

3

تنفيذ الدورة الثامنة من برنامج الحاضنة
القانونية بالشراكة مع الجامعة العربية
المفتوحة وبدعم أجفند

تخريج  ,.مستشارة قانونية
مؤهلة  +تحصيل  ,...ساعة
كحد أدنى من االستشارات
القانونية واألعمال الحقوقية+
نتائج تقييم المدربين وتقييم
المتدربات  +بيان بالساعات
الحقوقية التي تم تحصيلها بعد
التخرج

4

تطوير خدمات بيت مودة للزيارة
األسرية +تفعيل مبادرة وزارة العدل

خطة مقترحة لتطوير مهارات
األخصائيات االجتماعيات في
معالجة المشكالت التي تعثر تنفيذ
األحكام +.عدد االجتماعات
وورش العمل المنفذة مع الشرك

أ.فريدة+أ.جمانة

شهد+تهاني

فترة الشمىُت

جم

الوطع الحالي
جدذ الخىفُذ

ٌ
أجل

هخائج إلاداء

مراجعة واعتماد الدراسة الخاصة
بوزارة العدل  +مسودة الدراسة الخاصة
بالصحة.
عدم تجاوب وزارة العدل في اإلجابة
على االستفسارات الجمعية

تم اختيار المقبوالت وعددهم((,8
أدوات تم التعاقد مع مركز
االحتراف للتدريب واالستشارات العتماد
البرنامج وإصدار الشهادات المعتمدة

نسخة من الخطة التجريبية

5

إقامة حفل تدشين بيت مودة

خطابات الدعوة  +مدى تأييد
ممثلي الجهات اللذين حضروا
الحفل على لمستوى أداء بيت
مودة  +خبر صحفي عن الحفل

تم تأجل الموعد من قبل مجلس اإلدارة
وتحديد موعد إلقامة الحفل في
2,/5/8.22م

أ.شهد +أ.نورة

 12-2إدارة املطاهذة الاجخماعُت و الخىموٍت:
الشكم

املهام الشةِعُت

مؤغز إلاداء

1

جأَُل امللبلحن وامللبالث ِلى الضواج
املذِىم مً وصاسة الّمل والخىمُت
الاحخماُِت

جىفُز 81دوسة لليعاء و00دوسة للشحاٌ

ظاسة +بلعم

2

بشهامج جأَُل خذًثي الضواج ئِذاد وجفمُم
الحلاةب الخذسٍبُت

ئِذاد خلاةب الخذسٍبُت

ظاسة +بلعم

3

جلذًم الاظدؽاساث الاحخماُِت والىفعُت
ملعخفُذي الجمُّت

الخّاون مْ مشاهض مخخففت
ومعدؽاسًٍ لخلذًم خذمت الاظدؽاساث
الاظشٍت والىفعُت

ظاسة +ظمُت +ود

املطؤول

فترة الشمىُت

جم

الوطع الحالي
جدذ الخىفُذ

ٌ
أجل

هخائج إلاداء

جىفُز دوسة امللبلحن ِلى الضواج (للشحاٌ) ِذد 80
مخذسب
الحفىٌ ِلى مىدت مً مإظعت امللً خالذ الخحرًت+
جىكُْ ِلذ الخىفُز مْ مّهذ سواد املّشفت +جىفُز وسؼت
الخبراء وروي الّالكت +جلشي ًِ وسؼت ِمل "ؼشٍيي
خُاحي" +ئِذاد وـىفاث ؼشٍيي خُاحي .

جىكُْ اجفاكُت حّاون مْ مشهض َذوء

بُان بّذد املعخفُذًً مً الاظدؽاساث
الاحخماُِت والىفعُت

 01اظدؽاساث في ؼهش ًىاًش
2اظدؽاساث في ؼهش فبراًش

4

كبىٌ ودساظت الحاالث املخلذمت للجمُّت

حسجُل دساظت خالت املعخفُذة
وئِذاد خىت جىمىٍت للمسجالث الجذد
وجدذًث كاِذة البُاهاث هخاةج البدث

ِذد اللبىٌ و دساظت الحالت  00 :خالت
البدىر الاحخماُِت  2 :بدىر

5

بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق
دوسة في املجاٌ اللاهىوي هُفُت الترافْ في
اللماًا لاظشٍت

جىفُز البرهامج
سجل الحمىس وجلُُم الذوساث
امللذمت كفق الىجاح

6

سحش
ِبحر

ِذد املعخفُذًً في الذوسة  02معخفُذة

ِبحر

ِذد املعخفُذًً في الذوسة  04معخفُذة

ِذد

7

دوسة في املجاٌ املنهي الخأَُل الىٌُفي

سجل الحمىس وجلُُم الذوساث
امللذمت كفق الىجاح

ِبحر

ِذد املعخفُذًً في الذوسة  02معخفُذة في مجاٌ
الخأَُل الىٌُفي ِ+ذد املعخفُذًً في الذوسة 00
معخفُذة في بشهامج حّلم اللغت الاهجلحزًت جابْ لّام
8102م واظخمش ختى ؼهش ماسط ِام 8102م

8

دوسة في املجاٌ التربىي بشهامج التربُت
الىالذًت الفّالت

سجل الحمىس وجلُُم الذوساث
امللذمت كفق الىجاح

ِبحر

ِذد املعخفُذًً في الذوسة  06معخفُذة

9

جىفُز احخماِاث اِماء لجىت ِىن
الخىمىٍت لخلذًم املعاِذاث املخىىِت
للمعخفُذاث

وسخ املدالش املّخمذة

ظاسة

اِخماد الجىت جلذًم املعاِذاث ِذد  00معخفُذة
خالٌ ؼهش ًىاًش
اِخماد الجىت جلذًم املعاِذاث ِذد  4معخفُذاث
خالٌ ؼهش ًىاًش
اِخماد الجىت جلذًم املعاِذاث ِذد  6معخفُذاث
خالٌ ؼهش ماسط

10

جىظُْ داةشة الؽشاواث مْ الجمُّاث و
الجامّاث و الجهاث املخخفت

ِذد الاجفاكُاث املىكّت ِ +ذد
الحاالث املدىلت

ظمُت  +ود

حمُّت بيُان الخحرًت ؼشاء ظىً ملعخفُذة +
بشهامج الامان الاظشي جذسٍب  84معخفُذة

11

بشهامج الخأَُل لعىق الّمل

جذسٍب  80معخفُذة ملذة 4ؼهىس
+الخلشٍش الفجي واملالي  +كفق الىجاح

ِبحر +ظاسة

ِذد امللخدلحن بالبرهامج ( ) 86معخفُذة.
جىفُز ِذد مً مجاالث البرهامج :
-0مجاٌ اللغت الاهجلحزًت ( مً جاسٍخ ً 80ىاًش الى جاسٍخ
 00فبراًش )
-8مجاٌ الاظدثماس الىٌُفي ( مً جاسٍخ  02فبراًش ئلى
جاسٍخ 0ماسط )
-0مجاٌ املهاساث الىٌُفُت ( مً جاسٍخ  4ماسط ئلى
جاسٍخ  82ماسط )

12

بشهامج الخذسٍب الحشفي للمعخفُذاث(بشهامج
فً الخجمُل )

جىفُز البرهامج +سجل الحمىس
+كفق الىجاح

بلعم +ظاسة

ِذد املعخفُذًً في الذوسة  00معخفُذة

13

املعاِذة في جىٌُف املعخفُذاث مً خالٌ

جىكُْ اجفاكُاث لخىٌُف املعخفُذاث

بلعم +ظاسة

جم جىٌُف ِذد  0معخفُذاث

جم

الؽشواث

 12-3إدارة املالُت :
الشك
م

املهام الشةِعُت

مإؼش إلاداء

املطؤول

1

المبي املالي في
الجمُّت

جىفُز  6احخماِاث للجىت
الخذكُم املالي ِ /ذد  6مدالش
احخماُ

أ /ئًمان باخشٍفت

اِخماد الذلُل مً مشهض الخىمُت
الاحخماُِت

أ /ئًمان باخشٍفت

بعبب الخّذًل ِلى الالةدت الخىٍُمُت

اِخماد الذلُل مً مشهض الخىمُت
الاحخماُِت

أ /ئًمان باخشٍفت

بعبب الخّذًل ِلى الالةدت الخىٍُمُت

جىفُز  2احخماِاث لجىت
الاظدثماس وجىمُت املىاسد املالُت /
ِذد  2مدالش احخماُ

أ /ئًمان باخشٍفت  +أ /هذي

2

3

4

اِخماد دلُل
الاحشاءاث املالُت
والاداسٍت
اِخماد دلُل
الاحشاءاث للمىاسد
البؽشٍت
اًجاد ظُاظت
إلداسة الاظدثماس

فترة
الشمىُت

الوطع الحالي
جم

جدذ الخىفُذ

ٌ
أجل

هخائج إلاداء

جم جىفُز احخماُ واخذ خالٌ ؼهش فبراًش

جم جىفُز ِذد  8احخماِاث لجىت الاظدثماس وجىمُت املىاسد خالٌ ؼهش
ًىاًش وماسط

املهام الزئِطُت

الزكم

5

جذسٍب املىٌفاث

6

الخّاون مْ
الجامّاث
واملّاَذ واليلُاث

املطؤول

جىىٍش هفاءاث املىٌفاث
والحفىٌ ِلى الؽهادة

وسخت مً الخىاب الىاسد مً
الجامّاث واملّاَذ واليلُاث
هؽف بأظماء املخذسباث ًِ ول
ففل دساس ي

12-4إدارة العالكاث العامت :

مؤغز إلاداء

فترة
الشمىُت

أ /ئًمان باخشٍفت +أ /هذي

الوطع الحالي

ألادواث إلاعالمُت املطخخذمت

هخائج إلاداء

جم جذسٍب ِذد  2مىٌفاث لّذد  2مً الذوساث خالٌ زالر ؼهىس ،
بذاًت مً ؼهش ًىاًش (دوسة الاحشاءاث الجضاةُت في كماًا الّىف  0اًام)،
وؼهش فبراًش (دوسة في ئداسة الاحخماِاث ًىمحن) ( ،امللخلى العّىدي 0
اًام)  ،وؼهش ماسط (دوس الجمُّاث في خلىق الاوعان) ( ،الدعىٍم
للمبادساث الغحر سبدُت ًىم) ( ،دوسة الحمالث الاِالمُت 0اًام) ( ،دوسة
الحاظب الالي 0اًام)
جم الخّاون مْ حامّت امللً ظّىد واملىافلت ِلى جذسٍب ( )4والباث مً

ئًمان  +هذي

كعم الخذمت الاحخماُِت

جم

جفُّل الخىىُ ِبر البىابت إلالىتروهُت بىصاسة
1

الّمل والخىمُت إلاحخماُِت و مْ حمُّت
جياجف

أ.هىسة +
أ.خلىد

ِذد املسجلحن مً مخىىِحن
ومخىىِاث في الجمُّت

جدذ الخىفُذ

ٌ
أجل
ًِ وشٍم إلاًمُل والخّاون مْ حمُّت
جياجف
سابي لدسجُل ًِ وشٍم
إلاًمُل+الخىٍتر+الاوعخلشام

ِذد املخىىِاث  04مخىىِت لذي الّالكاث الّامت
ِذد املخىىِاث  01مخىىِت لذي اللاهىن

2

الخىاـل مْ أِماء الجمُّت إلوالِهم ِلى
املعخجذاث

أ.خلىد

ِذد اِماء الجمُّت الفاِلحن
ِذد املىدعبحن للجمُّت الجذد

اسظاٌ  ًِ smsوشٍم الجىاٌ +اسظاٌ
واحغ اب  +اسظاٌ اًمُل

ِذد أِماء الجمُّت الفاِلحن ِ 801مى

3

جىىٍش وجدذًث كاِذة بُاهاث الاِماء والشِاة
واملخبرِحن واملخىىِحن والصحفُحن

أ.هىسة +
أ.خلىد

هٍام واضح لخدذًذ هىُِت
الذاِمحن -مّذٌ الذِم مً
الؽشواث

اسظاٌ  ًِ smsوشٍم الجىاٌ +اسظاٌ
واحغ اب  +اسظاٌ اًمُل

جدذًث اللاةمت بؽيل داةم ِلى ئلافت وافت الشِاة
واملخبرِحن ورلً بالخّاون مْ كعم املالُت ،أما بؽأن
ً
الصحفحن فلذ جم جفُّل مإخشا آلُت ِبر بشهامج الىاحغ
اب ورلً بالخّشف ِلى مجمىِت هبحرة مً الصحفُحن
بدُث ًخم وؽش أخباسها أوٌ بأوٌ

4

جفُّل الخّامل مْ إلاِالم

أ .هىسة
+أ.خلىد

جىفُز ِذد  2احخماِاث للجىت
إلاِالمُت +صٍادة ِذد للٍهىس
الخلفضٍىوي وإلاراعي لـ 2
بالعىه+جدذًث كاِذة بُاهاث
لجمُْ وظاةل إلاِالم+جىفُز 8
دوساث .

لاخباس الصحفُت الىسكُت+الالىتروهُت

5

جفُّل الخىاحذ ِلى املىكْ إلالىترووي و الؽبياث
إلاحخماُِت و لاوؽىت

أ.هىسة
+أ.خلىد

ئِذاد خبر كبل الحذر و خبر ازىاء
وبّذ الحذر+صٍادة ِذد
الخغشٍذاث وِذد الفىس
باالوعخلشام .

جىٍتر  +إلاوعخلشام

6

الخىاـل مْ إلاِالمُحن و مؽاَحر الخىاـل
إلاحخماعي

أ.هىسة
+أ.خلىد

صٍادة الٍهىس إلاِالمي للخّشٍف
بالخذماث ولاوؽىت التي جلذمها
الجمُّت بمّذٌ  2مشاث بالعىت.
صٍادة ِذد إلاِالمُحن وإلاِالمُاث
املخىىِحن للجمُّت 4
بالعىهِ+مل  08سجىٍذ بالعىت.

جىٍتر  +إلاوعخلشام

جىفُزِذد8مً احخماِاث للجىت إلاِالمُت+جم وؽش ِذد
 82مً لاخباس الصحفُت في الصحف الىسكُت
والالىتروهُت لبرامج الجمُّت واوؽىتها +جدذًث امللف
الاِالمي+وكاةمت إلاِالمُحن .
ِذد الخغشٍذاث لؽهش ًىاًش  00حغشٍذة  ،لؽهش فبراًش 64
حغشٍذة ِ +ذد الخغشٍذاث لؽهش ماسط ِ 26ذد
البىظخاث في الاوعخلشام لؽهش ًىاًش  00بىظذ  ،جم
وؽش خالٌ ؼهش فبراًش  02بىظذ  ،جم وؽش خالٌ ؼهش
ماسط  ، 40بؽأن املىكْ إلالىترووي جم الافت  4أخباس

جم الخىاـل مْ الاِالمي فاًض املاليي وجم حغىُخت
للجمُّت ِبر خعاباجه في وظاةل الخىاـل الاحخماعي

7

مىبىِاث الجمُّت

8

املؽاسهت بالفّالُاث الخاسحُت

9

وؽش سظالت الجمُّت ِلى هىاق واظْ و جأـُل
سظالت الجمُّت والفئت التي جخذمها و صٍادة وعي
املشأة املىللت و مً في خىمها مً املّللاث و
املهجىساث بالحلىق الضوحُت ولاظشٍت.

10

جفُّل الّالكت مْ الشِاة والذاِمحن

أ .هىسة

ئلافت ِذد  0بشؼىس حذًذ ليل
بشهامج باإللافت للبرؼىس الشةِس ي
للمىبىِاث

أ .هىسة
+أ.خلىد
+أَُ.فاء

جىفُز ِذد  01مؽاسواث خاسحُت

الدعىٍم والخّشٍف

ئِذاد أخباس ًِ الجمُّت بىحه
ِام بمىاكْ الخىاـل إلاحخماعي
والصحف الىسكُت والشكمُت
للبرامج.

الصحف الىسكُت وإلالىتروهُت ومىاكْ
الخىاـل إلاحخماعي  ،املىكْ إلاهترووي
الخاؿ بالجمُّت

أ.خلىد

ميؽىساث

11

اللُام بأوؽىت مبخىشة لجلب الذاِمحن الافشاد

أَُ .فاء

ئسظاٌ خىاب ؼىش لذاِمحن أو
الشِاة خالٌ أظبىُ
ئسظاٌ الخلاسٍش الؽامله ِىذ نهاًت
البرهامج املذِىم
صٍادة املىاسد املالُت للجمُّت

حمْ باقي الهلل مً الؽشواث

12

دِم بشامج الجمُّت الاحخماُِت واللاهىهُت

أ .هىسة

كُمت الشِاًاث  0011111سٍاٌ

خىاباث الذِم

أ.هىسة +
أ.خلىد +
أَُ .فاء

خىاباث وسكُت  ،جلاسٍش ِبر الاًمُل ًِ
البرامج التي ًخم دِمها باإللافت الى
وباِت الخلشٍش وئسظاله

باهخٍاس ئِخماد الهىٍت الجذًذة للخفمُم
املؽاسهت بدملت ًِ بِذ مىدة وبُْ مىّابذ اللُلى في
مشهض خُاة مىٌ جمذ في ً 82 - 84ىاًش 8102م .
املؽاسهت بشهً حّشٍفي بمّهذ الاداسة الّامت جمذ في 2
ماسط 8102م وواهذ ملذة ًىم واخذ فلي
املؽاسهت بشهً حّشٍفي بيلُت الخذمت الاحخماُِت
بجامّت لامحرة هىسة جمذ في  00ماسط 8102م ملذة ًىم
واخذ فلي
جم املؽاسهت في مّشك خشف وجفامُم في بشج سافاٌ
وملذة  0أًام  82-82-86ماسط 8102م وملذة زالر أًام
ئِذاد خبر ًِ اهىالق بشهامج الحالىت اللاهىهُت وجم
وؽشٍ في الصحف الىسكُت وإلالىتروهُت
ئِذاد خبرًِ خخخام بشهامج اهىالكت للخأَُل لعىق
الّمل وجم وؽشٍ الصحف الىسكُت وإلالىتروهُت
ئِذاد خبر ًِ اخخخام بشهامج الخأَُل ملا بّذ الىالق
وجم وؽشٍ الصحف الىسكُت وإلالىتروهُت
جم اِذاد خبر ًِ مياجب املعاهذة الحلىكُت وجم وؽشٍ
الصحف الىسكُت وإلالىتروهُت
جاري العمل عليها
ئسظاٌ جلشٍش بشهامج الخأَُل لعىق الّمل وجلشٍش بشهامج
فً املىُاج للشِاة وجلشٍش ؼشهت الىهشباء
ً
ًخم الّمل ِليها خالُا
دِم بشهامج ساةذاث خشفُاث مً بىً الجضٍشة بلُمت
 20.111سٍاٌ وجم دِم بشهامج ساةذاث خشفُاث مً
ـىذوق بش بلُمت  060.111سٍاٌ

