
   

  

 

 

 

 

 

 رؼـض     اٌّؾزشِْٛثّؾبفظخ األخٛح / ِىزت اٌؾإْ االعزّبػ١خ ٚاٌؼًّ 

 ٚاٌزمذ٠ش ثؼذ اٌزؾ١خ

 ٌشػب٠خ ٚرأ١ً٘ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ َ/عجً ؽجؾٟرخش اٌّٛمٛع اٌزمش٠ش اإلداسٞ ٌغّؼ١خ

ٕٚٔٙئىُ ثّٕبعجخ أػ١بد اٌضٛسح اٌّغ١ذح عجزّجش ٚأوزٛثش ٚٔٛفّجش ٚٔؾىش ٌىُ  غّؼ١خٕٔمً ئ١ٌىُ رؾ١بد أػنبء اٌ

 دػّىُ اٌّؼٕٛٞ ٚاٌٍٛعغزٟ اٌزٞ رمذِٖٛ ٌٍغّؼ١خ ٚثؼذ.

اٌضبٟٔ ِٓ  َ٘ب٘ٛ اٌؼبأػنبئٙب اٌّز١ّضْٚ َٚ ٚثاِىبٔبد 01/0/3102فىّب رؼٍّْٛ ثأْ اٌغّؼ١خ رأعغذ ثزبس٠خ 

ٌشػب٠خ ٚرأ١ً٘ رٚٞ االؽز١بعبد لذ أوزًّ فٟ ِؾٛاس٘ب ٔؾٛ رؾم١ك أ٘ذافٙب  ربس٠خ رأع١غٙب ِٚشٚس ػبِٙب األٚي

( اٌشػب٠خ ٚاٌزأ١ً٘ ٚاٌذِظ.....اٌخ زٟ رغؼٝ ِٓ خالٌٙب ٌٍٛفٛي ٌشؤ٠زٙب)ٔؾٛ رؾم١كاٌ اٌخبفخ َ/عجً ؽجؾٟ

 ِٚغبػ١ُٙ اٌؾ١ّذح،ثغٙٛد أػنبئٙب 

َ ٔغزؼشك ف١ٗ ئٔغبصاد ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ خالي 3102ٌٍؼبَ  اٌزمش٠ش اإلداسٞ اٌغٕٛٞٚا١ٌَٛ ٔنغ ث١ٓ أ٠ذوُ  

، ٚٔؾٓ ثٙزا اٌزمش٠ش ٌُ ٔذػٟ اإلٔغبصاد اٌىج١شح ٌٚىٕٙب َ 3102  د٠غّجش َ ٚؽز3103ٝ ٠ٕب٠شٌفزشح ِٓ ا

ّٙخ ٚػظ١ّخ ٚرأرٟ ػظّزٙب وٛٔٙب عبءد ثغٙٛد رار١خ ِٓ ِٕغضاد ِزٛامؼخ  ٚثشغُ رٛامؼٙب ٚلٍزٙب ئال ئٔٙب ِ

أػنبء اٌغّؼ١خ اٌز٠ٓ ٌٛال رفبػٍُٙ ٚئ٠ّبُٔٙ ثمذاعخ سعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب فٍٛ ال رٌه ِب اعزطبػذ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ أْ 

رؾمك ؽٟء ِٓ ٘زٖ اإلٔغبصاد ٚاٌزٟ رأرٟ أ١ّ٘زٙب ثأٔٙب لذ أعغذ ٌؼًّ عّبػٟ ِإعغٟ ٠مَٛ ػٍٝ اٌزؼبْٚ 

ف١ٗ أػنبء اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌفبػ١ٍٓ  ٚأػنبء ٌغٕخ اٌشلبثخ ِغ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  ُاٌزؾدسح ،ٚاٌزٞ ٚاٌّجب

ػنٛ اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ِٓ ػنٛ ا١ٌٙئخ  ١ٌٓؾىٍٛا فش٠ك ػًّ ٚاؽذ ؽزٝ أٔٗ ال ٠غزط١غ  إٌبظش أْ ٠فشق ث١

اٌغّؼ١خ ٚث١ٓ األ١ِٓ اٌؼبَ أٚ سئ١ظ أٚ  اإلداس٠خ ٚاٌؾبي ٔفغٗ فٟ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ف١ٍظ ٕ٘بن فشق ث١ٓ سئ١ظ

اٌّؼمٛي ِٓ  ذرٛفشا ٌؾفٟ رنبفش لً أْ رغذ ٌٗ ِض١ً . وّب رأرٟ أ١ّ٘خ ِب رُ ئٔغبصٖ ثأٔٗ لذ  ػنٛ دائشح ِخزقخ

اٌج١ٕخ اٌّإعغ١خ ٌٍغّؼ١خ ع١ّؼٙب عبءد ثغٙٛد رار١خ ِٓ رجشػبد ِٚغبػٟ األػنبء ٚالصاٌذ رٍه اٌغٙٛد 

ثّؾ١ئخ هللا رؼبٌٝ ٠زُ ٚاأل٠بَ اٌمبدِخ ِغزّشح ؽزٝ ٠ىزًّ اٌجٕبء ، ٚؽب١ٌب ٔغزؼذ ٌزٕف١ز ثؼل األٔؾطخ اٌزذس٠ج١خ 

دٚساد رذس٠ج١خ ٌجٕبء لذساد أػنبء  فخ ثبٌغّؼ١خ ثزٕف١ز اٌخبِمش اٌغّؼ١خ ٚلبػخ اٌزذس٠ت  رذؽ١ٓ اٌؼًّ فٟ 

٘ذفٙب ئػذاد خطخ ئعزشار١غ١خ ٌٍغّؼ١خ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ ٠ؾبسن ف١ٙب لبدِخ  ػًّ  ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٚٚسػ

 ِٓ أػنبء اٌغّؼ١خ ٚاٌّزطٛػ١ٓ.31ػذد 

 ( 8الرقم:   )   

 م11/515/  52التارٌخ :  

 -مرفقات:ال

 التقرٌر اإلداري للهٌئة اإلدارٌة -

 األنشطة اإلنجازات لبعض  صور -

 مطوٌة تعرٌفٌة  -

 
 

 شئون االجتمبعيت والعمللوزارة ا
 سحمبفظت تعــــــ

 مجعيت  ذخر لرعبيت وتأهيل ذوي االحتيبجبث اخلبصت )املعبقني( 
 222897777م/ جبل حبشي      ث      

    dhukr17 @yahoo.com-لربيد االلكرتوني :\
    222897777ث           

 
 
 
 



ثذا٠خ رأع١غٙب ٚدِزُ فٟ ؽفع هللا  أخ١شاً ٔزّٕٝ أْ ٠شلٝ ٘زا اٌزمش٠ش ئٌٝ ِبوٕزُ رزٛلؼٛٔٗ ِٓ اٌغّؼ١خ فٟ 

 ٚسػب٠زٗ

 

 

 

 

 

 سئ١ظ اٌغّؼ١خ                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و3102انتقرّر اإلدارُ نهيْئت اإلدارّت نهعبو 



اإلخٛح أػنبء اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ٚأػنبء ٌغٕخ اٌشلبثخ ٚاٌزفز١ؼ ثؼذ ِنٝ ػبِبً ِٕز رأع١ظ عّؼ١زٕب اٌزٟ 

 اي  َ  ٚاٌزٟ رغّؼٕب ٚرؼبٚٔب ػٍٝ رأع١غٙب ٌزىْٛ ِٕطٍمبً ٌزؾم١ك سؤ٠زٕب ٚأ٘ذافٕب01/0/3103رأعغذ ثزبس٠خ 

اٌزٟ ٔغؼٝ ِٓ خالٌٙب ٌزط٠ٛش ٚدِغُٙ ثبٌّغزّغ  ٚرأ١ً٘ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ َ/عجً ؽجؾٌٟشػب٠خ 

ٌشػب٠خ ٚرأ١ً٘ رٚٞ االؽز١بعبد الد بلذسارٕب ثّب ٠زٛاوت ِغ اٌّزغ١شاد ٚاٌزطٛساد اٌّغزّشح فٟ اٌّغ

ٚثّب ٠ؾمك  اٌذاػّخ  ٌٍغٙبد ٌٍّؼبل١ٓ ٚر٠ُٚٙ  ثّب ٠ّىٕٕب ِٓ رمذ٠ُ أفنً اٌخذِبد اٌخبفخ َ/عجً ؽجؾٟ

خ ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ، ٚا١ٌَٛ ٔىْٛ لذ ٠ؾك ٌٕب أْ  ٔنٟء ؽّؼزٕب األٌٚٝ ٌغّؼ١زٕب ر١ّٕخ فبػٍخ ِج١ٕخ ػٍٝ ِٕٙغ١

ػبَ وبًِ ٌُ ٔؾمك ف١ٗ اٌىض١ش ِّب وٕب ٔطّؼ ٌزؾم١مٗ ثغجت مؼف اإلِىبٔبد، ٚؽذٚس ِزغ١شاد فٟ اٌجٍذ 

أٞ عٙخ عٜٛ اٌٛػٛد اظبفخ ئْ فٕذٚق اٌّؼبل١ٓ ٌُ  خالي اٌؼبَ  ٌُ ٔزّىٓ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ أٞ دػُ ِٓ

َ خذِبرٗ ئال ثؼذ ِنٟ عٕز١ٓ ِٓ ربس٠خ رأع١ظ اٌغّؼ١خ ٚثّٛعت رٌه ارخزد ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ لشاسا ثؼذَ ٠مذ

ا رؾممذ ٌٕب ثؼل اخز ِجبٌغ أزغبة ٚسعَٛ اؽزشان ِٓ ئٞ ِؼبق رمذ٠شا ٌظشٚفُٙ   ٚثشغُ رٌه فار

ض ف١ٙب اٌىض١ش ٌىٕٕب وغجٕب اٌزٟ وٕزُ ف١ٙب أٔزُ اٌذاػّْٛ، عٕخ وبٍِخ ِنذ ِٓ ػّش اٌغّؼ١خ ٌُ ٕٔغ اإلٔغبصاد

اٌزار١خ  بف١ٙب ِىبعت ػظ١ّخ ٚ٘زٖ اٌّىبعت عؼٍزٕب ٔؾؼش ثإٔٔب ٔغزط١غ أْ ٔؾمك ئٔغبصاد ػظ١ّخ ثاِىبٔبرٕ

ِزؾذ٠ٓ ثغٙٛدٔب اٌزار١خ ِزٕبفغ١ٓ فٟ اٌجزي ٚاٌؼطبء ٌج١زٕب اٌىج١ش اٌزٞ ف١ٗ ٔؾؼش ثأْ ثٕبئٗ عضًء ِٓ ثٕبء ٚهٕٕب 

ٔنغ ث١ٓ أ٠ذوُ ٘زا اٌزمش٠ش اٌزٞ ال ٔغزؼشك ف١ٗ ِب أٔغضرٗ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  اٌؾج١ت، ٚا١ٌَٛ ؽبْ اٌٛلذ ثأْ

 ثً ٔغزؼشك ف١ٗ ِب أٔغضربٖ ِؼب. 

 أًالً : يب تى إنجبزه عهَ يستٌٍ استكًبل إجراءاث انتأسْس

ِزبثؼخ  ِىزت اٌؾئْٛ االعزّبػ١خ ٚاٌؼًّ ِٓ أعً رؾش٠ش ئسعب١ٌبد ٌطجبػخ ِطجٛػبد  (0

 ٚأٚاِش فشف ٚأٚساق سع١ّخ ٚرق١ُّ اٌخزُ: خبفخ ثبٌغّؼ١خ عٕذاد لجل

 .ُاعزخشاط  اٌخز 

 اٌزٕف١ز١٠ٓ فٟ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٓاعزخشاط ثطبئك اٌّغإ١ٌٚ 

 .ٟفزؼ ؽغبة ثٕىٟ فٟ ثٕه اٌزغ١ٍف اٌضساػ 

  رؼذ٠ً إٌظبَ األعبعٟ ثٕبًء ػٍٝ رٛف١بد اٌّإرّش اٌؼبَ األٚي ٌٍغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ِٚىزت

 ٚثؼل أػنبء ا١ٌٙئخ االعزؾبس٠خ.اٌؾئْٛ االعزّبػ١خ ٚاٌؼًّ 

 .ئػذاد اٌالئؾخ اٌزٕظ١ّ١خ ثّب ٠زٛافك ِغ إٌظبَ األعبعٟ ٚخقٛف١خ ٔؾبه اٌغّؼ١خ 

 (إعداد وسائل التعرٌف بالجمعٌة5

 .رق١ُّ ؽؼبس ٌٍغّؼ١خ ٚئلشاسٖ ثأغٍج١خ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ 

 رق١ُّ ِطٛثخ ٌٍغّؼ١خ ٚئخشاط ٚٔغخ اٌؼذد إٌّبعت ثؾغت اٌؾبعخ 

  ش ِب ٠خـ اٌغّؼ١خ ٚأٔؾطزٙب أٚال ثأٚي.ٚٔؾ نففؾخ ثبي ف١غجٛفزؼ 

 ثانٌاً : ما تم إنجازه على مستوى البناء المؤسسً

 مقر الجمعٌة

  اعزئغبس ِمش ِٕبعت ٌٍغّؼ١خ رزٛفش ف١ٗ فشؿ وج١شح ٌزٕف١ز أٔؾطخ .اٌغّؼ١خ ٚرٛف١ش عضء ِٓ إٌفمبد

 اٌزؾغ١ٍ١خ ِٓ خالي اعزغالٌٗ.

 األدٔٝ ِٓ األصبس ثزجشػبد األػنبء ِٚغبػٟ ِٓ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٚاألػنبء  ٚأؽذ  رأص١ش ِمش اٌغّؼ١خ ثبٌؾذ

 أػنبء ا١ٌٙئخ االعزؾبس٠خ.

 .رؼ١ٍك ثشرخ  أفم١خ ٌٍّمش ثزجشع ِٓ أؽذ األػنبء ٚرٛف١ش ثشد ػّٛدٞ ثزجشع ِٓ ػنٛ آخش 



 ػنبء ا١ٌٙئخ رغ١ٙض لبػخ رذس٠ت ِزىبٍِخ ثأصبصٙب ٚأعٙضرٙب ٚٚعبئٍٙب ثزجشػبد ِٓ األػنبء ٚثؼل أ

 االعزؾبس٠خ.

  رٕف١ز ػذد ِٓ اٌّجبدساد اٌزار١خ ثٙذف  رؾغ١ٓ اٌغّؼ١خ ٚرأ١ٍ٘ٗ ثؾىً أٌٟٚ ١ٌىْٛ ِٛلؼبً ٌؼمذ اٌٍمبءاد

 ٚاٌٛسػ ٚاٌفؼب١ٌبد.

 .رٛف١ش عٙبص وّج١ٛرش  ٚهبثؼخ ٍِٛٔخ 

 

 صبٌضبً : ِب رُ ئٔغبصٖ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼًّ اإلداسٞ ٚاٌزٕظ١ّٟ:

  اإلداس٠خ ثؾنٛس ِّضالً ٚاؽذ ػٍٝ األلً ِٓ ٌغٕخ اٌشلبثخ ٚاٌزفز١ؼ فٟ وً  اعزّبػبد ١ٌٍٙئخ 6ػمذ ػذد

 اعزّبع.

  رق١ُّ اعزّبساد ث١بٔبد ٌألػنبء ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ ِؼظُّٙ  ِٓ أعً رٛف١ش لبػذح ث١بٔبد ػٓ األػنبء ثٕبًء

ٌالئؾخ ػٍٝ رخققبرُٙ اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ ٌزىْٛ أعبعبً ٠غٕذ ػ١ٍٗ ػٕذ رق١ُّ ٔظبَ ِفبمٍخ ٠زفك ِغ ا

 اٌزٕظ١ّ١خ.

  رٕظ١ُ ٌمبءاد ِٛعؼخ مّذ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٚأػنبء اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ٚأػنبء ِٓ ا١ٌٙئخ االعزؾبس٠خ

ٌٚغٕخ اٌشلبثخ ٚاٌزفز١ؼ ٌّٕبلؾخ رطٍؼبرُٙ ٌٍذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ رٍؼجٗ اٌغّؼ١خ ِٚب ٠ّىٓ أْ رمذِٗ ٌٍّغزّغ فٟ 

د رُ ئؽبالرٙب ٌٍذٚائش اٌّخزقخ ٌزشعّزٙب ئٌٝ خطو ئهبس أ٘ذافٙب اٌز٠ّٕٛخ ٚاٌخشٚط ثزقٛساد ِٚمزشؽب

 ػًّ ِغزمج١ٍخ.

 َإعداد خطت عًم نهبنبء انًؤسسِ نهجًعْت نهسنت األًن 

 ٚ رٚٞ االؽز١بعبد فٟ وؾٛفبْ اٌغّؼ١خ ؽ١ش ٚفً ػذد  ًؽقش ٚرغغ١ ِضاٌٚخ اٌغّؼ١خ ألٔؾطزٙب

ًعًهْت اإلقببل نالنتسبة    ٠خلش 01ػنٛا ِٓ أسثغ ػضي رؾزٛٞ ػٍٝ  311األػنبء إٌّزغج١ٓ ِب ٠مبسة 

 غسنو فِ انًدّرّت 02ًانتسجْم يستًرة ًستشًم كم انقرٍ ًانعسل انتِ ّصم عددىب إنَ 

  ٜئلبِخ ٔذٚاد رٛػ١خ ؽٛي أٔٛاع اإلػبلبد ٚسػب٠خ ٚرأ١ً٘ اٌّؼبل١ٓ ٚو١ف١خ دِغُٙ ثبٌّغزّغ ٌّخزٍف اٌمش

لش٠خ  فٟ صالس ػضي ِٓ ػضي اٌّذ٠ش٠خ ٔفز٘ب أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  وً فٟ  01ٚاٌؼضي ٠ٚقً ػذد٘ب ئٌٝ 

 لش٠زٗ  فٟ أٚلبد عبػبد اٌّم١ً 

  ٚرؾذ٠ذ دٚاَ سعّٟ فٟ ِمش اٌغّؼ١خ ِٓ اٌغبػخ اٌزبعؼخ ئٌٝ اٌضب١ٔخرى١ٍف ِذ٠ش رٕف١زٞ ٌٍغّؼ١خ ٚعىشربس٠خ 

 ػؾشح فجبؽبً ثؾىً ِإلذ

 .ٌٟرى١ٍف ِؾبعت ئٌٝ عبٔت اٌّغئٛي اٌّب 

  دٚسح اٌغشافٍٛعٟ ٔفزرٗ عّؼ١خ ٌٍّؾبسوخ فٟ دٚسح رذس٠ج١خ فٟ ِغبي رذس٠ت سئ١ظ اٌغّؼ١خ رشؽ١ؼ

 اعزؾبس٠ْٛ ِٓ اعً اٌز١ّٕخ

 َ يستٌٍ االتصبل ًانتٌاصمرابعبً : يب تى إنجبزه عه

 ّاٌؾى١ِٛخ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚاٌمطبع اٌخبؿ ٌذػُ اٌغّؼ١خ ِٕٙب   خِخبهجخ ػذد ِٓ اٌغٙبد اٌذاػ

اٌقٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ اٌزٞ لبَ ثادساط اٌغّؼ١خ مّٓ إٌّظّبد اٌزٟ ع١زُ دػّٙب ِغزمجالً ٚوبٔذ 

فٕذٚق سػب٠خ ٚرأ١ً٘ اٌشد اإل٠غبثٟ ِٓ ثذا٠زٙب ٚسؽخ رؾ١ًٍ اٌمذساد اٌّإعغ١خ ٌٍغّؼ١خ. وّب رُ 

 اٌّؼبل١ٓ ثبٌٕضٚي ئٌٝ اٌغّؼ١خ  ٚوزٌه ارؾبد عّؼ١خ اٌّؼبل١ٓ

  ْرُ ػمذ ٌفبء ِغ ِشاعٍخ ػذد ِٓ اٌغٙبد ٌؼمذ ؽشاوخ ٚرؾج١ه ٌزٕف١ز أٔؾطخ ِؾزشوخ ٚوبٔذ إٌز١غخ أ

ِٓ هفً ئٌٝ هفً ِغ عّؼ١خ ػًّ ثبٌزٕغ١ك ِذ٠شح اٌّشوض اٌجقشٞ ٚاٌغّؼٟ األعزبرح س٠ّب اٌؼّٛدٞ 

ِغزمجال  ثأؾبء ِشاوض اٌزذس٠تٚ ثزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخرمذ٠ُ اٌّغٛؽبد  فٟ ِغبياٌخ١ش٠خ         

 .ؽغت اٌّخشعبد 

  اٌّؾبسوخ فٟ اٌؼشك اٌّمذَ ِٓ ثشٔبِظ اٌز٠ًّٛ ٌٍٛوبٌخ األِش٠ى١خ ٌٍز١ّٕخ ٚرمذ٠ُ ٍِف وبًِ ػٓ اٌغّؼ١خ

 ٌُٚ ٔزفٛق ثبٌفٛص ثبٌذػُ ِٓ اٌٛوبٌخ.



 ٌعّؼ١خ اعزؾبس٠ْٛ ِٓ  ّؾبسوخ فٟ ػذد ِٓ إٌذٚاد ٚاٌفؼب١ٌبد اٌز٠ّٕٛخ ٚااللزقبد٠خ اٌزٟ ٔظّذ فٟا

اٌغٙبد اٌؾش٠ىخ فٟ ِغبي ثٕبء  ٚػمذ ٌمبءاد ِغ ِّضٍٟاعً اٌز١ّٕخ ٌجٕبء لذساد أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  

 لذساد أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  ٚرٚٞ االؽز١بعبد

  ثٙذف اٌزؼش٠ف ثبٌّٕبهك اٌغ١بؽ١خ اٌّىزؾفخ اٌؼضي األخشٜ اٌغّؼ١خ ئٌٝ رٕظ١ُ سؽٍخ رشف١ٙ١خ ألػنبء

 ٚغبئجخ ػٓ لبِٛط إٌّبهك اٌغ١بؽ١خ ٚاٌزؼش٠ف ثبٌغّؼ١خ ِٓ عبٔت آخش.أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٌذٜ 

 .ٔؾش ع١ّغ فؼب١ٌبد ٚأٔؾطخ اٌغّؼ١خ فٟ ففؾخ اٌف١ظ ثٛن أٚالً ثأٚي 

  ٚاٌزفٛق اٌزٟ رخـ أػنبئٕب ٚرمذ٠ُ اٌالصَ ٚدػٛح األػنبء اٌّؾبسوخ فٟ ِٕبعجبد األؽضاْ ٚاألفشاػ

 ٚؽضُٙ ػٍٝ اٌّؾبسوخ ثمذس االعزطبػخ.

 ٌ ِغ فشق اٌؼًّ فٟ أػّبي رخقُٙ ِغ عٙبد أخشٜ ٚرمذ٠ُ  ُمذ اعزّبػبرٙؼرخق١ـ أِبوٓ ٌألػنبء

 ثؼل اٌّغبػذح ٚاٌّؾٛسح.

 ٛح ػذد ِٓ األػنبء ٚاٌغٙبد رٕظ١ُ اؽزفب١ٌخ ِزٛامؼخ ٌزذؽ١ٓ اٌذٚاَ اٌشعّٟ ثّمش اٌغّؼ١خ ٚدػ

 اٌؾش٠ىخ ثٙذف اٌزش٠ٚظ ٌمبػخ اٌزذس٠ت ِٚذ عغش رٛافً ِغ األػنبء اٌخب١ٍِٓ.

هذه بعض األنشطة التي تستحق أن تذكر وهناك عدد من األنشطة بسيطة في حجمها لكنها كان وسيكون 

تفاعلوا  األعضاء الذين الشكر الجزيل لكل إذ نتقدم ب اآلنلها أثر كبير في تحقيق إنجازات كبيرة ونحن 

وقدموا كل غالي ونفيس من أجل تحقيق حلمنا المنشود وغالينا النبيلة التي تجمعنا من أجلها كما نشكر 

رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الذين لم نشعر يوماً بأنهم رقابة علينا بل كانوا مساندين لنا خطوة 

نطلق في عامنا القادم نحو تحقيق ا أن نقف على أقدامنا لنعنا خاللهبخطوة. تلك كانت سنة التأسيس استط

أهدافنا بتفاعل وحماس أكبر وعمل أكثر تنظيماً وفق النظام األساسي  والالئحة الداخلية التي سيتم قراءتها 

 ومناقشتها وإقراراها بهذا اليوم.    

 

 التوفيق والسداد للجميع
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