تقرير نشاط الجمعية لسنة 2012
نشاطات الجمعية
· مع بداية العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 2012/1/7م قامت الجمعية بتوزيع معاطف
على طلبة اسر الجمعية للمرحلتين اإلبتدائية واألعدادية وكذلك مواد تموينية لكل أسرة ( 5كيلو
ارز -علبة زيت – 2علب طماطم – ودجاجة ) تم التبرع بها من قبل فاعل خير .
· اعلنت الجمعية عن فتح باب القبول لألسر الجديدة مع بداية السنة الجديدة بالشروط األتية
 كتيب العائلة  2 +صور شمسية لرب األسرة . شهادة المرتب ( كشف حساب بالمرتب لفترة ال تقل عن  7أشهر ) على أن ال يزيد متوسطالفرد داخل األسرة عن  65دينار .
 -صورة من شهادة وفاة الزوج ( في حالة وفاة الزوج ) .

تقرير نشاط لجنة الزيارات
· يوم الجمعة بتاريخ 2012/1/13م تتامنا ًا مع أخوتنا في الجبل الغربي األشم قمنا نحن بعض
أعتاء الجمعية بزيارة منطقة ( القلعة ) بالتنسيق مع ( جمعية القلعة ) لعدد من أسر الشهداء
لمؤاساتهم ومؤازرتهم في محنتهم  .تحت شعار ليبيا واحدة .

تقرير نشاط لجنة النشاط والمعارض
· شاركت لجنة النشاط بالجمعية في الحفل التي أقامته جمعية النور للمكفوفين احتفاالًا بالذكرى
األولى لثورة  17فبراير وذلك في يوم األربعاء الموافق 2012/2/15م بمقر جمعية النور وقد
قدمت جمعية رعاية األسرة بعض الهدايا إلدخال البهجة والسرور على هذه الفئة من المجتمع

تقرير لجنة التوعية
·سعيا ًا من الجمعية بالقيام بدور فعال للنهوض بفئة الشباب قامت لجنة التوعية بالتعاون مع جمعية
النهتة بتنظيم محاترة توعوية تحت عنوان ( العلم والعمل ) والتي قامت بإلقائها األستاذة
الداعية إيمان المغيربي لطلبة معهد الجهاد المتوسط للمهن الشاملة في يوم األربعاء الموافق
2012/2/1م وقد القت المحاترة استحسان الحتور من طلبة وأساتذة .
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· أقامت لجنة التوعية بالتعاون مع لجنة النشاط محاترة بخصوص االنتخابات يوم السبت
الموافق 2012/2/25م  ،حيث ألقى المحاترة األستاذ الفاتل (جمعة القماطي )وذلك بمدرسة
اإلنتفاتة الثانوية للبنات بمنطقة فشلوم .

تقرير لجنة تنمية المهارات
· في يوم األحد الموافق  2012-2-5بدأت دورة صناعة المأكوالت و الحلويات الشرقية
والغربية تحت إشراف لجنة تنمية المهارات بالجمعية وستستمر لمدة شهر  3أيام في األسبوع
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