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 للجمعٌة ةالدعوات الخارجٌ

 

 وافتتاحم تم حضورنا تكرٌم أوائل الطالب  81/4/3182فً ٌوم الخمٌس الموافق 

الحدٌثة وبرعاٌة األخ األستاذ/  األهلٌةالنموذجٌة  اإلبداعالمبنى الجدٌد لمدارس جٌل 

 ٌحٌى على العمري محافظ المحافظة .

 

حلقة نقاش التً تقٌمها مؤسسة م تم حضورنا 32/4/3182فً ٌوم الخمٌس الموافق 

 النافذة للتنمٌة االجتماعٌة بعنوان )الحوار الوطنً وتطلعات الشباب (.

 

التاسعة صباحاً تم حضورنا اختفاًء  الساعةم 2/6/3182 الموافق األربعاءفً ٌوم 

للوحدة الٌمنٌة المباركة لحضور فعالٌات الحفل الخطابً  32وابتهاجاً بالذكرى ال

بمناسبة الوحدة فً قاعة المركز الثقافً والذي قام بها مكتب الثقافة  أقٌم والفنً الذي

 / ٌحٌى على العمري . األستاذم/ذمار وبرعاٌة األخ 

 

م  تم حضورنا ندوة بعنوان مكتبه البردونً العامة 3182/ نوفمبر/ 21فً ٌوم 

فً قاعة  اإلنسانوالذي قام بها مركز الحوار لتنمٌة ثقافة حوار ..الواقع والطموحات 

 أرض بلقٌس بمكتبة البردونً العامة .

 

م تم حضورنا دور المجتمع المحلً فً دعم المرحلة التً تمر 7/83/3182فً ٌوم 

بها البالد فً ظل مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً والتً قام فً مكتبة البردونً 

 منظمة سٌان . العامة بخٌمة الحوار الوطنً بساحة مكتبة البردونً والتً أقامتها

 

م تم حضورنا احتفال احتفالٌة الذكرى األولى 83/83/3182فً ٌوم الخمٌس الموافق 

م والذي قام بها منتدى ذمار العام 3183/3182الدورة النسوٌة  واختتامللتأسٌس 

 / ٌحٌى على العمري . األستاذاالجتماعً الخٌري برعاٌة األخ 
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التاسعة والنصف صباحاً تم حضورنا  عةالسام 84/3/3182 قالمواففً ٌوم السبت 

هٌئة التنسٌق للمنظمات الغٌر حكومٌة لرعاٌة حقوق الطفل حفل اختتام عمل المبادرات 

 المجلس المحلً للٌافعٌن فً قاعة المركز الثقافً . وإشهار األولىالمرحلة 

 

ا م تم حضورنا ندوة نقاشٌة بعنوان مبادرة كلن84/3/3182فً ٌوم السبت  الموافق 

ذمار تحت عار )للطفل حقوق كفلها الشرع والدستور ( فً قاعة أرض بلقٌس بمكتبة 

 البردونً العامة .

 

م تم حضورنا فً تنظٌم 36/6/3182-32الموافق  األربعاءٌوم  إلًمن ٌوم األحد 

سفارة مملكة هولندا بالٌمن والتابعة لألمم المتحدة  والزراعة األغذٌةمنظمة  ممثلٌه

لعمل الخاص بالتخطٌط الجٌد للموارد المائٌة والزراعٌة بالٌمن سلسلة ورش  ا

 . نعاءصباستخدام أدوات حدٌثة وكان ب

 

فً الورشة الخاصة بمنظمات  اإلنسانٌةمشاركة جمعٌة الدار العربً مع منظمة سٌان 

كانت بعنوان )أبناء القدرات فً أدارة المؤسسات ( والتً أقٌمت المجتمع المدنً والتً 

م  واستمرت ثالثة أٌام بخٌمة  الحوار 7/81/3182م إلى 2/81/3182 بتارٌخ

 الوطنً بمساحة مكتبة البر دونً  
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  مٌزانٌة جمعٌة الدار العربً

 

 A×B التكلفة الوحدة المصروفات

 411.111 41 83 إٌجار المقر

 27.611 4111 83 بدل مواصالت محلٌة

 61.111 81.111 6 بدل سفر

 43.111 2211 83 اتصاالت

   ــــ مستلزمات

 أشغالأدوات خٌاطة وتطرٌز 
 ٌدوٌة

83 2711 44.411 

 21.111 3211 83 تجمٌل أدوات

 2111 3211 3 سبورة

 7311 3411 2 رمار غاأقالم 

 2211 2211 8 لوحة 

 2111 21 61 دعوات

 6111 21 311 برشورات

 721.711   جمــــــالـــــًاإل
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  مٌزانٌة جمعٌة الدار العربً

 

  

 A×B التكلفة الوحدة اإلٌرادات

 4111 311 31 االشتراكات

 21.111 211 61 إٌرادات الخٌاطة 

 81.111 81.111 8 نسبة مدربة الخٌاطة( -)

 82.111 211 21 التطرٌز وأشغال ٌدوٌة 

 24111 311 87 محو األمٌة 

 83.111 3111 6 تقوٌة رٌاضٌات

 38.711   مبٌعات المنتجات

نسبة مدربة التطرٌز واألشغال 
 الٌدوٌة 

8 2111 2111 

 82.111 82.111 8 نسبة  مدربة الكوافٌر 

 4111 4111 8 نسبة مدرسة تقٌة الرٌاضٌات

 41.111 8111 41 الكوافٌر 

 801.711   جمــــــالـــــًاإل
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 األنشطة المنفذة
 

 كسوة العٌد للفقراء من أعمال الجمعٌة ..رمضان تم توزٌع 32فً 

ٌدعم من الصندوق االجتماعً بذمار تم تدرٌب الهٌئة اإلدارٌة وبعض أعضاء الجمعٌة 
تدبٌر  –أداري المشارٌع  –أساسٌة أداري  –بالدورات الحالٌة )أساسٌة العمل التنموي 

 نظم محاسبة مبسطة ( والتً أقٌمت فً مقر الجمعٌة .. –التموٌل 
 

م وكان بافتتاح وكٌل المحافظة 38/6/3182م إلى 82/6/3182ما ٌعمل معرض فٌ
 جمال جباري . 

 
م قمنا بعمل ندوة بعنوان غرس القٌم الروحانٌة 34/83/3182فً ٌوم الثالثاء بتارٌخ 

واإللهٌة واإلبداعٌة والجمالٌة فً نفوس النشئ والشباب وكانت بمشاركة جمعٌة المنال 
ٌة ومنتدى اإلكلٌل للدراسات والتنمٌة والتً أقٌمت فً مكتبة البرد وجمعٌة روافد التنمو

 .. ًون

 
قامت الدار العربً بالمشاركة فً معرض للفنون التشكٌلٌة التً نظمه منتدى المعرفة 

وبعض من منظمات المجتمع المدنً والذي كان بافتتاح وكٌل المحافظة محمد عبد 
م  ..      3/8/3182م إلى حفل اختتامه فً 83/3182/ 33الرزاق والذي كان من الفقرة 

          

           
                    



6 
 

                                                                

 

 

  

 

 

 

متدربات فً مجال اللغة االنجلٌزٌة 7جمعٌة بتدرٌب الم قامت 8/8/3182فً ٌوم 

 م8/3/3182واستمرت إلى 

                       

متدربات فً 6لـرٌاضٌات ال دروس بتدرٌب وتقوٌة منام ق8/83/3182فً ٌوم

 م8/28/3184

 

طالبة ومستمر فً مجال محو  83بتدرٌب وتدرٌس قمنا  م36/88/3182فً ٌوم 

 أالمٌه   
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متدربا فً مجال الكوافٌر واستمر إلى 41جمعٌة بتدرٌب الم قامت 2/4/3182فً ٌوم 

 م             2/2/3182

 

 

متدربا فً مجال الخٌاطة واستمر  61بتدرٌب  جمعٌةالم قامت 84/4/3182فً ٌوم 

 م84/81/3182التدرٌب إلى 

 

                                                    

 

و  متدربا فً مجال التطرٌز 21بتدرٌب جمعٌة الم قامت 81/4/3182فً ٌوم 

 م81/7/3182واستمر إلى  األشغال الٌدوٌة
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 صور لألعمال الشعبٌة 

 

 

 

 مجسم لمكتبة البردونً من أعمال جمعٌة الدار العربً 
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 صور بعض الزائرٌن للمعرض ومدى إعجابهم به. 
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 صور بعض منتجات الجمعٌة فً المعرض.
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 محاضر االجتماعات

 

 م34/8/3182 بتارٌخ

 -عقد اجتماع ألعضاء الجمعٌة العمومٌة والهٌئة اإلدارٌة وعلٌه تم مناقشة األتً :

 تغٌر الهٌئة اإلدارٌة 

 

 م38/3/3182بتارٌخ 

 -فً مقر الجمعٌة: اإلدارٌةعقد اجتماع لألعضاء الهٌئة 

 

 المقر الجدٌد وتم الموافقة علٌه من قبل الجمٌع إلىموضوع نقل الجمعٌة 

 ( USAIDموضوع تعبة استمارة طلب منحة من)

 

 م 7/2/3182بتارٌخ 

  -وعلٌه: عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة

 م مناقشة دفع رسوم االنتساب واالشتراكات الشهرٌة لعضوات الجمعٌة الجدد ت

 والقدماء.
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  المقر الجدٌد. إلىتحدٌد موعد نقل الجمعٌة 

 .دفع رسوم لنقل الجمعٌة 

  

 

 م81/4/3182بتارٌخ 

 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:

  وتحدٌد مسؤولٌتهم  أعمالهمتم مناقشة من بعض أعضاء الهٌئة اإلدارٌة بتوزٌع

 االجتماعٌة( من حٌث ٌتم نزولهم المٌدانً.الشئون  أعضاءمنها )

 .تم دفع رسوم النتساب من بعض األعضاء 

 م31/4/3182 -بتارٌخ:

 -ٌه:عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعل

  دفع رسوم االنتساب واالشتراكات الشهرٌة من قبل بعض العضوات والهٌئة

 اإلدارٌة.

  بحضور الجمعٌة العمومٌة اإلدارٌةالهٌئة  النتخاباتتحدٌد موعد. 

 م3/2/3182بتارٌخ

 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:

  الجدٌدة التً تم انتخابها من قبل الجمعٌة العمومٌة و حضور تهنئة الهٌئة اإلدارٌة

 الشئون االجتماعٌة.

  توزٌع المهام على جمٌع عضوات الهٌئة اإلدارٌة لتعرف كالً منهن المهام المكلفة

 بها.

 م0/2/3182بتارٌخ 

 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة وعلٌه:

 الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة من حٌث طرٌقة  موضوع التدرٌب لألعضاء من

 التسوق والتجهٌز للمعرض.

 .طرح موضوع المعرض ومناقشة من حٌث أٌن ومتى وتحدٌد بعض المهام 
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 .تم تقسٌم المهام ألصحاب االختصاصات وغٌرهم من األعضاء 

 

 م33/2/3182بتارٌخ 

 -فً مقر الجمعٌة وعلٌه:عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة 

  شعبان   2موضوع المعرض وتحدٌده والذي قام فً مكتبة البردونً بتارٌخ

 .82/6الموافق 

 .تم توكٌل مهام لبعض األعضاء 

 وتحدٌد السعر علٌها. ةتسلٌم األغراض الجاهز 

  تم اختٌار هدٌة المكتبة 

 م  6/6/3182بتارٌخ 

 -والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة 

 .تم مناقشة زٌارة الصندوق 

  تم مناقشة قرار الصندوق االجتماعً وتم اختٌار بعض العضوات الذي سٌتم

 تدرٌبهن.

  تم تنسٌق بٌن المعرض والدورة وكٌف ٌتم تقسٌم الوقت بٌن التدرٌب والمعرض

 وتدرٌب المعرض. 

 م32/7/3182بتارٌخ 

 -عضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:عقد اجتماع أل

  تم مناقشة الدورة وماذا كان فٌها والذي استفدنا منها وما مدى المردود الفكري

  واالستفادة منها وكٌف ٌستقبل الدورة الثالثة بفكر أكثر نمو من األولى.

  واحدتم االتفاق على كٌف ٌكون أعضاء الجمعٌة روح فرٌق. 

  وكما تم االتفاق على توزٌع بعض المالبس على بعض األسر الفقٌرة. 

 م31/1/3182بتارٌخ 
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 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:

 منها ةتم االتفاق من جمٌع الحاضرات على تجاوز األخطاء واالستفاد. 

  أن نكون مستعدٌن للمعرض.تم التخطٌط لمشارٌع جدٌدة وأهمها 

 م37/0/3182بتارٌخ 

 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:

 مناقشة مواضٌع الدورة التدرٌبٌة. 

  األعضاءالمكلفة بها الجمعٌة من الدورة على  األعمالتقسٌم. 

 

 م3/88/3182بتارٌخ 

  الخطة اإلستراتٌجٌة.تم مناقشة الحاضرات عن نموذج 

 .مناقشة ما تم أخذه فً دورة تدبٌر وتموٌل 

  .تكلٌف كل عضوه بتجهٌز مشروع للجمعٌة 

 م7/83/3182بتارٌخ 

 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:

 .تجهٌز وعمل دورات تدرٌبٌة 

 رالعمل على توفٌر أٌجار المق. 

 اإلدارٌةع ألعضاء الهٌئة تحدٌد اجتما. 

  م81/83/3182بتارٌخ 

 -عقد اجتماع ألعضاء الهٌئة اإلدارٌة والجمعٌة العمومٌة فً مقر الجمعٌة وعلٌه:

  اإلدارٌةتوزٌع بعض المهام ألعضاء الهٌئة. 

 دفع االشتراكات االنتساب 
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 مناقشة دورة المحاسبة المبسطة 

 

    

 

 

 

  


