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 النشرةافتتاحٌة 

 «تتوارثها األجٌالرسالٌة ... ربٌعا   35»

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول 
 هللا 
 

 نستعٌنبسم هللا الرحمن الرحٌم، وبه 

 

 جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة؛

 .عاًما 35نبتُة خٌٍر صؽٌرٍة زرَعها شباٌب وشابات فً بٌروت منذ 

كان الزرع فً زمن حرٍب ودماٍر وٌأس، فأرادوا زرًعا ٌمأل الناس أماًل باهلل، وأماًل بالحٌاة 

 .واألخالق والحب

فتحوا أبواب التعاون لكل ُمحبٍّ وصادق، . سقوا الّنبتة بإخالصهم وجهدهم وتعبهم وأموالهم

ع وازداد البذل والعطاء  .فازداد التطوُّ

كسبوا ثقة الناس واحترامهم ودعمهم، فكانت الرعاٌة من هللا َمدًدا لهذا العمل، فكُبَرت الّنبتة 

واشتّد عوُدها وامتدت جذوُرها حتى أثمرت مؤسساٍت حضارًٌة متخصصًة فً كل الوطن 

 .لخدمة الفرد والمجتمع فً مٌادٌن الدعوة والتربٌة والعمل الخٌري واالجتماعً

هذا طرٌُق الخٌر فال : عاًما من الذكرٌات واإلنجازات أقول ألعضاء الجمعٌة 35بعد 

ٌَّة وأتِقنوا "تحٌدوا عنه، وهذه رسالتنا فلنخّط حروفها بقلوبنا ولنحملها بأمانة؛  دوا الن جدِّ

 ".العمل

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح خدَمت مجتمَعها بإخالٍص : ولكلِّ مخلٍص ومحبٍّ للخٌر، أقول

  "...الرسالة"عاًما، وبدعِمكم نستمر وٌستمرُّ الخٌر وٌستمرُّ األمُل، وتستمّر  35

لَها مّنا،" رسالةُ "إنها    األفعال ال األقوال؛ حملناها راؼبٌن إلى هللا أن ٌتقبَّ

 ".رسالٌة تتوارُثها األجٌال"هدفنا وأملنا باهلل أن ٌحملَها من خْلَفنا بكلِّ ِجّد، فإّنها 

رئٌس جمعٌة اإلرشاد 

 واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة

 المهندس جمال محٌو



f 

حملتتة جمتتع  جمعٌتتة اإلرشتتاد واإلصتتالح أطلقتتت

التبرعات للطالب المعسرٌن فً المدارس تحتت 

وذلت  دفاعتاً عتن " علّم ولد، بٌنهض بلتد"عنوان 

تتا لتتتأمٌن ٌعتتانون  لٍ اأهتتكرامتتة  ًٌ وٌتحستترون ٌوم

ومساهمًة منكم ومنا فً رسم  ،ألطفالهمعلم جٌد 

  .لبنان مستقبل أطفالنا ونهضة بلدنا
الحملتتة إلتتى جمتتع تبرعتتات لتتتأمٌن متتن  هتتدفت 

طالب ضمن فترة زمنٌة تنتهتً  200مدرسٌة لـ 

 .2019آذار  9فً ٌوم المعلم 

" بلد بٌنهضعّلم ولد، "حملة   
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«  قطاف لألعمال اإلنسانٌة»حصاد الخٌر فً 
  2019شباط لشهر 

، 2019/1440ضمن مشتارٌعها الخٌرٌتة فتً شتهر شتباط لعتام 

نّظمت قطاؾ لألعمال اإلنستانٌة فتً جمعٌتة اإلرشتاد واإلصتالح 

مجموعة من األعمال واألنشطة الخٌرٌة لعائالت محتاجتة وأٌتتام 
 .ومسّنٌن فً مختلؾ المناطق اللبنانٌة ولمختلؾ الجنسٌات

فمتتن حٌتتت التوزٌعتتات الؽذائٌتتة وّزعتتت قطتتاؾ علتتى العتتائالت 

حصة تموٌنٌة جافة ومواد ؼذائٌتة، باإلضتافة  621خالل الشهر 

ٌّتة  الجدٌتدة التتً بلؽتت  ٌّتة والحاجٌتات المنزل إلى التوزٌعات العٌن

تتتتة، وبعتتتتض المفروشتتتتات متتتتن أستتتتّرة وختتتتزن  51 ٌّ حّصتتتتة عائل

بالنسبة لتوزٌع متادة المتازوت وبعتد إطتالق حملتة أما ، وجوارٌر

إلتى  36عائلتة متا ٌعتادل  5290اإلؼاثة العاجلة تّم توزٌع علتى 

لتتتر متتن  235,551لتتتر للعائلتتة الواحتتدة، أي متتا حصتتٌلته  54

المازوت، تّم توزٌعهم على معظتم األقضتٌة اللبنانٌتة متن الشتمال 

وبٌتتروت، ومخٌمتتات خاصتتة  وعرستتالللجنتتوب متتروراً بالبقتتاع 

لتتتر متتن  2000بتتاإلخوة النتتازحٌن الستتورٌٌن، باإلضتتافة لتستتلٌم 
 .عرسالفً " النور"فً البقاع و " حروؾ"المازوت لمدرستً 

أمتتتتا بالنستتتتبة للمحاضتتتترات والتتتتدورات التدرٌبٌتتتتة فقتتتتد حضتتتتر متتتتدٌر 

محاضتترة فتتً وزارة  الظتتنطالطبتتً التتدكتور كمتتال  برقاٌتتلمستوصتتؾ 

، باإلضتتافة التتى دورة "الجتتودة فتتً المؤسستتات الطبٌتتة"الصتتحة حتتول 

تدرٌبٌة خضع لها العاملون فً مجال التنمٌة األسرٌة مع مؤسسة حماٌة 
 ".سٌاسة حماٌة الطفل"على ٌومٌن حول موضوع 



 

 

f 

هتتتتو عنتتتوان المحاضتتتترة " خلٌتتت  نظٌتتتؾ"

الشهرٌة التً ألقاهتا األستتاذ محمتد ناصتر، 

االجتماعٌتتتة فتتتً " جتتتود"متتتن تنظتتتٌم لجنتتتة 

والتً حضرها واإلصالح، جمعٌة اإلرشاد 

متتتن مئتتتة شتتتخص متتتن المستتتتفٌدٌن أكثتتتر 

شتتتتباط  4المستتتتجلٌن لتتتتدٌها، ٌتتتتوم االثنتتتتٌن 

 .عرمون -فً مركز الحسن  2019
" جتود"وفً ختام المحاضرة وّزعتت لجنتة 

علتتى الحاضتترٌن هتتداٌا عبتتارة عتتن متتداف  

 .كهربائٌة

للمحتاجٌن مدافئ كهربائٌة لجنة جود توّزع 
 عرمونفً 
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من مدٌر التسوٌق مؤلؾ " وقؾ القدس للرعاٌة والتنمٌة"وفد من جمعٌة زار 

الستتٌد عمتتر منصتتور والمستتاعد اإلداري الستتٌد أحمتتد التتّزٌن، مركتتزي ؼتتدي 

طالب فتً  500على مساهمة حوالً لشكرهم للناشئة فً بٌروت وعرمون، 

حفر بئر زراعً، فً قرٌة بٌت سورٌ  شمال مدٌنة القدس المحتلتة، ضتمن 

 .2018خالل شهر آذار " ازرع األمل"حملة 

الزٌارة أطلع الوفد أعضاء مركز ؼدي على آختر نشتاطاته وحمالتته وخالل 

ومدٌنة القدس المحتلّة على وجه الخصوص، وما الفلسطٌنٌة، لخدمة القضٌة 

ٌّون ٌتعتترض لتته المستتجد األقصتتى المبتتار   متتن انتهاكتتات متكتتّررة، والمقدستت
 .تهدؾ إلى إفراغ المدٌنة المقّدسة من سكانها األصلٌٌن

وتؤكد الجمعٌة أن كفالة هذا المشروع خٌتر تطبٌتق لحتدٌت النبتً صتلى هللا  

ٌُستَر  فإن لم تأتوه فتابعثوا "علٌه وسلم عن المسجد األقصى المبار   بزٌتٍت 

حسنات ، سائلٌن المولى عز وجل أن ٌجعل هذا العمل فً مٌزان "فً قنادٌله
 .هؤالء الناشئة

وقف القدس للرعاٌة "استقبال وفد من جمعٌة 

 "والتنمٌة



 

 
اإلرشاد واإلصالح فً زٌارة لمؤسسات الرعاٌة 

 االجتماعٌة 
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وفد من جمعٌتة اإلرشتاد واإلصتالح برئاستة رئٌستها زار 

المهنتتتدس جمتتتال محٌتتتو متتتدٌر عتتتام مؤسستتتات الرعاٌتتتة 

االجتماعٌتتة دار األٌتتتام اإلستتالمٌة التتدكتور خالتتد قبتتانً، 

، فتتً مقتتّره فتتً بٌتتروت، 2019شتتباط  21ٌتتوم الخمتتٌس 

وذلتت  ضتتمن سلستتلة متتن زٌتتارات التعتتاون التتتً تقٌمهتتا 

الجمعٌة لمختلؾ المؤسستات فتً المجتمتع اللبنتانً بهتدؾ 

تعزٌز التنسٌق واالستفادة من الخدمات المشتركة بما فٌته 

 .مصلحة البالد والعباد
ضتتتّم الوفتتتد أمتتتٌن ستتتر الجمعٌتتتة التتتدكتور محمتتتد ربٌتتتع 

قاطرجً، ورئٌس دائرة العالقات العامة المهنتدس محمتد 

ستتنو، ومنّستتق اإلجتتراءات والمعتتامالت األستتتاذ دروٌتت  

التعتاون وبتأمور زمزم، وجرى التداول باألوضاع العامة 

فتتً األعمتتال االجتماعٌتتة، كمتتا تتتم دعوتتته لحفتتل عشتتاء 

إعتتتداد "تنّظمتتته الجمعٌتتتة لتكتتترٌم المحاضتتترٌن فتتتً دورة 

 ".  عاملٌن فً السجون
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بدعوة متن ملتقتى الجمعٌتات اإلنستانٌة، شتاركت جمعٌتة اإلرشتاد واإلصتالح ممثلتة 

مدٌر العمل الخٌري المهنتدس إبتراهٌم لبتدي فتً نتدوة لملتقتى الجمعٌتات اإلنستانٌة ب

بالتعاون مع مؤسستة قرطبتة فتً جنٌتؾ وبرعاٌتة الستفارة السوٌسترٌة، دت قِ عُ التً 

النتدوة المجمتع الثقتافً الجعفتري، وجمعٌتة ضتّمت  .2019شتباط  28ٌوم الخمٌس 

الجمعٌات اإلؼاثٌة والتنموٌة، ومؤسسة السٌد فضل هللا  وإتحاداإلرشاد واإلصالح، 

للخدمات االجتماعٌة، وبمشاركة من السفارة السوٌسترٌة عبتر الستكرتٌر األول فتً 
منتتذ ثتتالت "لبتتدي فتتً كلمتتته إلتتى أنتته وأشتتار . الستتفارة، وقتتّدمتها الستتٌدة الرا عتتزام

أمتتا الٌتتوم فأشتتكر مؤسستتة قرطبتتة . لكتتن بصتتعوبة، معتتاً ستتنوات انطلقتتت مستتٌرتنا 

والستتفارة السوٌستترٌة وقاستتم قصتتٌر والرا عتتزام التتذٌن واكبونتتا منتتذ البداٌتتة، لكتتن 

انشؽاالتنا منعتنا من اللقاء المستمر، وقد واكبنا عملٌتة التأستٌس والٌتوم نعمتل علتى 

الجمٌتع، بتاختالؾ ن ألنتا ن تبتٌّ صٌانة وثٌقة التفاهم من ختالل لقتاء المواطنتة حٌتت 

الحتتوار ال ن ألنتتا ن وتبتتٌّ طتتوائفهم، ٌحملتتون الهمتتوم االقتصتتادٌة والمعٌشتتٌة نفستتها، 

رعاٌة، فثمة قواسم مشتركة لى إٌحصل بٌن متشابهٌن، فالملتقى فكرة ممٌزة بحاجة 

هتذا الملتقتى أعطانتا نظترة تفاؤلٌتة "وتتابع لبتدي ". بٌننا، لذا علٌنا أن ننظم خالفاتنتا

نجتتاح ستتبب الملتقتتى لتتى إلتطتتوٌر عملنتتا، وإضتتافة جمعٌتتات ذات معتقتتدات مختلفتتة 
اللقتتاء كلمتتات لكتتل متتن حستتان األحمتتد التتذي تحتتّدت باستتم اتحتتاد تخلّتتل  ".تجربتنتتا

الشتتٌم محمتتد حستتٌن الحتتا  باستتم المجمتتع الثقتتافً ، والجمعٌتتات اإلؼاثٌتتة والتنموٌتتة
 . الجعفري للبحوت والدراسات وحوار األدٌان

  .والحاضرٌن المنتدٌنواختتمت الندوة بحوار بٌن 

ندوة لملتقى الجمعٌات اإلنسانٌة حول تجربة 

 الجمعٌات فً الحوار اإلسالمً
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مستتتؤولة مركتتتز أمتتتان للمتتترأة واألستتترة فتتتً جمعٌتتتة اإلرشتتتاد شتتتاركت 

فتً جامعتة قانونٌتة فقهٌتة واإلصالح السٌدة عزٌزة ٌاسٌن فً ورشة عمل 

الورشتتتة المستتتتجدات تناولتتتت . 2019شتتتباط  2طتتترابلس ٌتتتوم الستتتبت 

التشرٌعٌة فً مجال األحتوال الشخصتٌة فتً لبنتان، وذلت  بمشتاركة مفتتً 

الجمهورٌة اللبنانٌة ممثالً برئٌس المحاكم الشرعٌة السنٌة فً لبنان الشتٌم 

والمحتامٌن واألستاتذة وعدد من النواب والقضتاة والمشتاٌم محمد عساؾ، 

الستتتٌدة ٌاستتتٌن فتتتً شتتتكرت و .األستتترةالجتتتامعٌٌن والبتتتاحثٌن فتتتً مجتتتال 

مداخلتها جامعة طرابلس والقائمٌن علٌها على جهودهم ودعوتهم، وأكدت 

على دور المجلس الشترعً فتً وضتع قتوانٌن تحمتً األحتوال الشخصتٌة 

وتحمتتً األستترة وتحقّتتق العدالتتة للمتترأة والرجتتل علتتى حتتد ستتواء، ودعتتت 

المعاصترة للحفتاظ علتى ٌات التحتدّ لوضع قانون كامل متكامل ٌتناسب متع 
  .حقوق المرأة وحقوق األسرة

مركز أمان ٌشارك فً ورشة عمل قانونٌة فقهٌة عن 
 المستجدات التشرٌعٌة فً مجال األحوال الشخصٌة فً لبنان

فً إصتدار التقنتٌن المعاصتر لألحتوال الشخصتٌة للمستلمٌن فتً لبنتان بمتا ٌضتع حتداً لحالتة   وطالب المشاركون بالمجمل بضرورة اإلسراع

النواب باستحضار مسؤولٌتهم أمام هللا تعتالى قبتل الوقتوع فتً خطٌئتات  الفوضى التشرٌعٌة واألحكام القضائٌة المتعارضة فً لبنان ومطالبة
 .تشرٌعٌة تؽتال األسرة والمجتمع
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الٌوم العتالمً للمترٌض لّبتى وفتد متن جمعٌتة اإلرشتاد لمناسبة 

، ضتّم مستؤولة العمتل النستائً الستٌدة عرمتونواإلصالح فتً 

سالم لبابٌدي، وأعضاء قسم العالقتات العامتة الستٌدتان ستماح 

الطّبً لحضور  Aheadالشعار وسارة معّوض، دعوة مركز 

، "حقتتتوق المرضتتتى والموافقتتتة المستتتتنٌرة"محاضتتترة بعنتتتوان 

قّدمها المتدٌر الستابق لمستشتفى دار العجتزة والمتخّصتص فتً 

سنة المهندس عتّزام حتوري،  40إدارة المستشفٌات ألكثر من 

 .2019شباط  11وذل  ٌوم االثنٌن
هدفت المحاضرة إلتى توعٌتة المتواطن علتى المطالبتة بحقوقته 

حسب القانون اللبنانً والتتً تشتمل حتّق المترٌض فتً العناٌتة 

الطّبٌتتة، وفتتً الحصتتول علتتى المعلومتتات التتتً ٌرؼتتب بهتتا، 

باإلضافة الحترام الحٌاة الشخصٌة وسّرٌة المعلومات المتعلقة 

بهتتا، كمتتا ٌّكتترس لتته القتتانون الحتتّق فتتً االّطتتالع علتتى الملتتؾ 

 .  الطبً وؼٌرها من المواضٌع

الٌوم "مشاركة اإلرشاد واإلصالح فً محاضرة 
 عرمونفً " العالمً للمرٌض



 

 
عشاء تكرٌمً بمناسبة انتهاء الدورة التأهٌلٌة 

 الرابعة إلعداد عاملٌن فً السجون
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جمعٌة اإلرشاد واإلصالح عشاًء تكرٌمٌتاً بمناستبة انتهتاء التدورة قامت أ

التأهٌلٌة الرابعة إلعداد عتاملٌن فتً الستجون التتً نظمتهتا دائترة العمتل 

 متدٌراالجتماعً ضتمن برنتامح حقتوق اإلنستان، والتتً أقٌمتت برعاٌتة 

قوى األمن الداخلً اللواء عماد عثمان وبالتعاون مع جامعة بٌروت عام 
بٌتروت، ٌتوم  –وذلت  فتً قاعتة مركتز الستلطان محمتد الفتات   العربٌتة،

كتل متن ستاهم فتً العشتاء التكرٌمتً حضتر  .2019شتباط  22الجمعة 

 ونّواب، وحقوقٌٌن، ،إنجاح هذه الدورة من رعاة، وأساتذة، ومحاضرٌن

باإلضافة إلى رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو وأعضتاء متن الهٌئتة 
 .اإلدارٌة ودائرتً العمل االجتماعً والعالقات العامة

ابتدأ الحفل بالنشٌد الوطنً اللبنانً، ثم بكلمة ترحٌبٌتة متن عرٌفتة اللقتاء 

عضو دائرة العالقات السٌدة نجوى نعمانً، ثم كلمة رئٌسة دائرة العمل 

االجتمتتتاعً الستتتٌدة رنتتتد صتتتقر شتتتكرت فٌهتتتا محاضتتتري التتتدورة علتتتى 

مشاركتهم ومحاضراتهم القٌمة، كما شكرت القوى األمنٌة على تعاونهتا 

عرضت أهداؾ ثم الدائم مع الجمعٌة لما فٌه مصلحة الوطن والمواطن، 

وبرامح العمتل االجتمتاعً فتً جمعٌتة اإلرشتاد واالصتالح علتى صتعٌد 

، "مكافحتة اإلدمتان"والعمتل داختل الستجون، و" حقتوق اإلنستان"بترامح 

، وتنمٌتتتة قتتتدرات الشتتتباب "كلنتتتا مستتتؤول لتنمٌتتتة المجتمتتتع اللبنتتتانً"و
ت التذيالجمعٌة المهندس جمال محٌتو كلمة رئٌس تالها  .التطوعٌة ب رحَّ

بالحضور وعّرؾ بالجمعٌة بشكل عام وبأعمالها ومراكزها فً بٌتروت 

الحفتتل بتتدعوة الحضتتور إلتتى مأدبتتة العشتتاء ثتتم أختتذ واختتتتم ، والمنتتاطق

 .التذكارٌةالصور 
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إعداد مدرسٌن فً "حفل اختتام برنامج 
 "السٌرة النبوٌة

بحضور رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمتال 

محٌتتو، ونائبتته المهنتتتدس وستتٌم المؽربتتتل، وضتتٌؾ اللقتتتاء 

أقتتتام مركتتتز مهتتتارات للتتتتدرٌب حمتتتادة، الشتتتٌم مصتتتطفى 

والتطتتتوٌر فتتتً جمعٌتتتة اإلرشتتتاد واإلصتتتالح حفتتتل اختتتتتام 

سٌن إعداد "برنامح  انطلتق التذي ، "فتً الستٌرة النبوٌتةمدرِّ

وذلتت  ٌتتوم عامتتاً كتتامالً، واستتتمر  2018عتتام متتع بداٌتتة 

 –فتتً مركتتز متترٌم ابنتتة عمتتران  2019شتتباط  23الستتبت 
 .  بٌروت

استهل الحفل بتالوة آٌات من الذكر الحكٌم مع الشٌم فادي 

البرنتتامح ومقّدمتته التتدكتور صتتب  ُمِعتتّد حستتن، تالهتتا كلمتتة 

ر فٌتتدٌو وعتترض البتتداح،  عتتن البرنتتامح، ثتتم كانتتت ُمصتتوَّ

مها وصتٌة الخترٌجٌن  المهنتدس المؽربتل، التذي أوصتتى قتدَّ

الخرٌجٌن باالهتمام بتعلٌم السٌرة النبوٌة مثل تعلٌم القترآن 
 .  زٌنالخرٌجٌن مع السٌدة منى أعقبها كلمة الكرٌم، 

شتتكر وتقتتدٌر محٌتو درع رئتتٌس الجمعٌتة المهنتتدس جمتتال وقتّدم 

 .فتوحلمدٌرة الدورة األستاذة سهى 
التتذي بلتتػ الختتّرٌجٌن وفتتً الختتتام تتتم توزٌتتع الشتتهادات علتتى 

 .الصور التذكارٌةوأِخذت عددهم عشرٌن خرٌجاً، 



 

 
من سلسلة مهارات فً الدورة السادسة اختتام 

 المؤسساتإدارة 
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أنهتتى مركتتز مهتتارات للتتتدرٌب والتطتتوٌر فتتً جمعٌتتة 

اإلرشتتتاد واإلصتتتالح التتتدورة السادستتتة متتتن سلستتتلة 

األزمتات حتّل "مهارات فً إدارة المؤسستات بعنتوان 

، متتتتع المستشتتتتار اإلداري التتتتدكتور بستتتتام "اإلدارٌتتتتة

، فتً 2019شتباط  28، وذل  ٌتوم الخمتٌس اسالطرّ 
 .بٌروت –مركز مرٌم ابنة عمران 

تعتتتّرؾ المشتتتاركون ختتتالل التتتدورة علتتتى دورة حٌتتتاة 

األزمتتتتتة، وأنتتتتتواع األزمتتتتتات وأستتتتتبابها، وأصتتتتتناؾ 

اإلدارٌٌن فً التعامل متع األزمتات، وتجتارب حقٌقٌتة 

 .لمؤسسات عالمٌة فً مواجهة األزمات
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فتً جمعٌتتة اختتتم مركتز مهتتارات للتتدرٌب والتطتتوٌر 

التتدورة الخامستتة ضتتمن سلستتلة اإلرشتتاد واإلصتتالح 

التقتوٌم الفّعتال "مهارات فً إدارة المؤسسات بعنتوان 

، متتتتع المستشتتتتار اإلداري "للمشتتتتارٌع والمؤسستتتتات

 14اس، وذلتت  ٌتتوم الخمتتٌس فتتً التتدكتور بستتام الطتترّ 

 .  الكوال –، فً مركز مرٌم ابنة عمران 2019شباط 
تِ  ٌَّ ات وأهم هتا تمحورت الدورة حول مهارات تقوٌم التذَّ

قٌتتتتٌم ، وفتتتتً نجتتتتاح األعمتتتتال الوستتتتائل المعتمتتتتدة للتَّ

وري قٌٌم فعاالً ، والالدَّ  .خطوات التً تجعل التَّ

  للمشارٌعالفّعال التقوٌم "اختتام دورة 
 "والمؤسسات
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مركتتز ؼتتدي للناشتتئة فتتً جمعٌتتة اإلرشتتاد أقتتام 

عرمتتون، المبتتاراة الختامٌتتة لتتدورة  -واإلصتتالح 

تعلٌم الشتطرنح، متع المهنتدس محمتود الزلحتؾ، 

ستنة، ٌتوم الخمتٌس  13إلتى  7لألوالد من عمتر 

 –، فتتتتتتً مركتتتتتتز الحستتتتتتن 2019شتتتتتتباط  14
عتتتتتت الشتتتتتهادات عرمتتتتتون،  علتتتتتى جمٌتتتتتع وُوزِّ

الفتتائزٌن بالمراتتتب الطتتالب، والمٌتتدالٌات علتتى 

وذلتت  بحضتتور مستتؤولة مركتتز األول، التتثالت 

ؼدي فً عرمون الستٌدة متً ترمتانٌنً، ومتدٌرة 

 .الدورات الشتوٌة السٌدة سوسن الداعوق

عرمونختتام دورة تعلٌم الشطرنج للناشئة فً ا  



 
 

f 

 -مركتتز ؼتتدي فتتً جمعٌتتة اإلرشتتاد واإلصتتالح أقتتام 

بٌتتروت، وككتتّل عتتام، دورة خاصتتة لطتتاّلب مدرستتة 

 Vacances de"فتً عطلتة التثلح بعنتوان " اللٌستٌه"
Neige avec Ghadi" للفتٌتان والفتٌتات متن عمتر ،

، 2019شتتباط  22إلتتى  18متتن ستتنوات،  7إلتتى  4

 .بٌروت –فً مركز السلطان محمد الفات  
 ٤حفتظ ستورة العلتق والتعتّرؾ علتى تضّمنت الدورة 

، وقام الطتالب بالعدٌتد "أبطالنا"شخصٌات من سلسلة 

متتن النشتتاطات الترفٌهٌتتة متتن أشتتؽال ٌدوٌتتة، وطتتبم، 
 kids yoga, Narration interactive, Jeuxو

éducatifs, Jeux d'équipe واختتمتتت التتدورة ،

التتثلح، بمراجعتتة لستتورة العلتتق، ومشتتاهدة فتتٌلم ملكتتة 

 .وتوزٌع الهداٌا على الطالب

 2019عطلة الشتاء مع غدي 
Vacances de Neige avec Ghadi 2019 



f 

 فارٌاللفتٌان فً " بٌجمعناالثلج "نشاط 

م نّظتت، "بٌجمعنتتاالتتثلح "تحتتت عنتتوان 

قستتتتم الفتٌتتتتان فتتتتً جمعٌتتتتة اإلرشتتتتاد 

واإلصتتالح نشتتاطاً ترفٌهٌتتاً ثقافٌتتاً فتتً 

، وذلت  ٌتوم (قناة باكٌ )منطقة فارٌا 

فٌتته شتتار  ، 2019شتتباط  24األحتتد 

طالب الدورس األسبوعٌة والتدورات 

النشتتاط مستتابقة ثقافٌتتة تخلّتتل  .الشتتتوٌة

م تِ واخُتتتوأنشتتطة ترفٌهٌتتة ورٌاضتتٌة، 

   Dream باللعتتب فتتً مدٌنتتة مالهتتً

Park    ْالصور التذكارٌةذ وأخ. 



 

 
نشاط ترفٌهً لمتطّوعً ملتقى النور الطالبً 

 2018لعام 
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تكرٌماً لجهود المتطّوعٌن الذٌن شتاركوا فتً أنشتطة 

ملتقى النور الطالبً فً جمعٌة اإلرشتاد واإلصتالح 

، نّظم الملتقى نشتاطاً ترفٌهٌتاً فتً منطقتة 2018لعام 

، حٌتتت انطلتتق 2019شتتباط  3اللقلتتوق، ٌتتوم األحتتد 

شاباً إلى مسجد البلتدة وبتدأوا المستٌرة فتً التثلح  40

كٌلتومترات بتٌن  ٨مع التجهٌتزات الالزمتة، فقطعتوا 

الجبال برفقة مسؤول الملتقتى األستتاذ خالتد طقتو ، 

    Destination-Xمتخصصٌن متن فرٌتق ومدربٌن 

وتحتتتدت . تجربتتتة ممتعتتتة ومفٌتتتدة معهتتتملٌخوضتتتوا 

أهمٌتتة العمتتل التطتتوعً طقتتو  فتتً كلمتتة لتته عتتن 

 .ومٌادٌنه
 .ٌذكر أّن هذه الرحلة كانت بتموٌل من متبّرع كرٌم



 

 
وأعراضه " األلزهاٌمر"توعوٌة عن محاضرة 

 وطرق الوقاٌة منه

f 

فتتً جمعٌتتة  أقتتام قستتم التتدروس العامتتة النستتائٌة

محاضترة توعوٌتة للستٌدات اإلرشاد واإلصالح 

وأعراضتته وطتترق الوقاٌتتتة " األلزهتتاٌمر"عتتن 

منتتته، متتتع الباحثتتتة العلمٌتتتة فتتتً هتتتذا المتتترض 

 9التتدكتورة نتتدٌن التتداعوق، وذلتت  ٌتتوم الستتبت 

 –فتتً مركتتز متترٌم ابنتتة عمتتران  2019شتتباط 
 .بٌروت
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 قستم المستلم، شتار من جمعٌة الكشتاؾ بدعوة 

فتٌتتان جمعٌتتة اإلرشتتاد واإلصتتالح متتن ختتتالل 

 اإلنشتتادٌةبإحٌتتاء الفقتترة " بالبتتل اإلنشتتاد"فرقتتة 

الكترٌم  القترآن تًمستابقتوزٌع جتوائز حفل فً 

وسط تفاعتل جمتاهٌري فتً  والحدٌت الشرٌؾ،

قاعتتة مستتجد محمتتد األمتتٌن فتتً بٌتتروت، وذلتت  

 .2019شباط  23ٌوم السبت 

تصدح بأصواتها فً وسط " بالبل اإلنشاد"

 بٌروت



 

 
 عرمونللصباٌا فً " قلبً إلك"محاضرة 
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ملتقتتتى النتتتور للطالبتتتات فتتتً جمعٌتتتة أقتتتام 

عرمتتون محاضتترة  -اإلرشتتاد واإلصتتالح 

ستتتنة ومتتتا فتتتوق  14للصتتتباٌا متتتن عمتتتر 

، للتعّرؾ علتى المعنتى "قلبً إل "بعنوان 

الحقٌقتتتتً للحتتتتب، وعلتتتتى كٌفٌتتتتة التتتتتحّكم 

بالمشتتاعر والختترو  متتن دائتترة الخطتتر، 

" إصالح ذات الَبتٌن"قّدمتها عضو جمعٌة 

الستتتٌدة هوٌتتتدا الّضتتتناوي الحاصتتتلة علتتتى 

ماجستتتتٌر فتتتً الفقتتته المقتتتارن متتتن كلٌتتتة 

شتتتباط  16الشتتترٌعة، وذلتتت  ٌتتتوم الستتتبت 

 .عرمون –فً مركز الحسن  2019
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الثانٌتتة علتتى التتتوالً، نّظمتتت لجنتتة للستتنة 

أرٌتتتتح للنشتتتتاطات فتتتتً جمعٌتتتتة اإلرشتتتتاد 

واإلصتتتالح فتتتً عرمتتتون جلستتتة خاصتتتة 

متع المتودة "لالستشارات الزوجٌتة بعنتوان 

لتتتتتتألزوا  " الحٌتتتتتتاة أحلتتتتتتى...والرحمتتتتتتة

والمتتترّبٌن، متتتع الشتتتٌم مصتتتطفى حمتتتادة، 

واجبتتات : منهتتاعتتدة مواضتتٌع تنتتاول فٌهتتا 

وأخطتتتتتاء التتتتتزو  والزوجتتتتتة، واحتتتتتترام 

األزوا  لبعضتتتتهم التتتتبعض خاصتتتتة أمتتتتام 

األوالد حتتتى ال ٌفقتتدوا االحتتترام والهٌبتتة، 

وعدم حّل المشاكل أمامهم وؼٌرها الكثٌر، 

فتتً  2019شتتباط  16وذلتت  ٌتتوم الستتبت 

 .عرمون –قاعة مركز الحسن 

"  الحٌاة أحلى...مع المودة والرحمة"محاضرة 

 عرمونلألزواج والمرّبٌن فً 
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مجموعتتة متتن طالبتتات ملتقتتى النتتور فتتً قامتتت 

عرمتتون بإدختتال  -جمعٌتتة اإلرشتتاد واإلصتتالح 

" مكتتتتانً"البستتتتمة علتتتتى وجتتتتوه طتتتتالب نتتتتادي 

االجتمتتاعً التتدامح متتن ختتالل فقتترات ترفٌهٌتتة، 

ورٌاضتتٌة، وأشتتؽال ٌدوٌتتة وؼٌتتره، وذلتت  ٌتتوم 

، بحضتتور مستتؤولة 2019شتتباط  14الخمتتٌس 

الملتقتتتى الستتتٌدة رحتتتاب ؼّنتتتوم ومستتتؤولة قستتتم 

التواصل فً مركز الحسن الستٌدة هالتة عثمتان، 

حٌت استمعتا الختصاصتٌة علتم التنفس التتوافقً 

السٌدة عزٌزة فتت  هللا والمدّربتة والممّرضتة فتً 

النتتتتادي الستتتتٌدة ستتتتمر شتتتتاتٌال عتتتتن التحتتتتّدٌات 

والصتتتعوبات التتتتً تواجههمتتتا فتتتً العمتتتل متتتع 

 .األوالد

"  مكانً"طالبات ملتقى النور فً زٌارة لنادي 
   عرمونفً 
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نظتتم قستتم التتدروس العامتتة الّنستتائٌة فتتً جمعٌتتة 

اإلرشتتتاد واإلصتتتالح زٌتتتارة إلتتتى المتحتتتؾ األول 

 Chocoللشتتوكوال فتتً لبنتتان والشتترق األوستتط 
Story Beirut - 26ٌتوم الثالثتاء وذل  ، ڤردان 

تعرفت خاللها السٌدات على كٌفٌتة  2019شباط 

تطتتتور مراحتتتل حبتتتة الكاكتتتاو لتصتتتب  شتتتوكوال 

كمتا شتاهدن . والمراحل التارٌخٌة التً مترت بهتا

ذلت  ورشتة تتال  .نمتاذ  مصتنوعة متن الشتوكوال

 -قدمها مشكورا فرٌق عمل شوكوستتوري  -عمل

تعلمتتتت فٌهتتتا الستتتٌدات كٌفٌتتتة صتتتنع الشتتتوكوال، 

وحصتتتلن فتتتً ختامهتتتا علتتتى متتتا أعددنتتته كهدٌتتتة 

 .ممٌزة

زٌارة المتحف األول فً لبنان والشرق األوسط 

  "Choco Story Beirut" للشوكوال
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للنشتتتتاطات فتتتتً جمعٌتتتتة " أرٌتتتتح"لجنتتتتة أقامتتتتت 

نشتتاطاً بعنتتوان  عرمتتوناإلرشتتاد واإلصتتالح فتتً 

، متتتتع المستشتتتتارة "أستتتترار االعتنتتتتاء بالّصتتتتحة"

الصتتّحٌة فتتً مجتتال التؽذٌتتة الداخلٌتتة والخارجٌتتة 

والحائزة على بكالورٌوس فتً مجتال المختبترات 

والتحالٌل الطبٌة المدّربة دعاء عتّزام، وذلت  ٌتوم 

 -،  فتتً مركتتز الحستتن 2019شتتباط  9الستتبت 

ستتتتٌدة متتتتن  30، وحضتتتترتها حتتتتوالً عرمتتتتون
  .والجوار وعرمونبٌروت، 

تخلّل النشاط عرض فٌدٌو مع شترح عتن التؽذٌتة 

مجانٌتتة لكتتل ستتٌدة  عروضتتاتالّصتتحٌة، وتقتتدٌم 

حضترت اللقتاء عبتارة عتن جلستة عناٌتة بالبشتترة 

فائقتتة الجتتودة، وفحوصتتات للجستتم توّضتت  الحالتتة 
 .الّصحٌة، والدهون والشحوم وؼٌرها

للسٌدات فً " أسرار االعتناء بالّصحة"نشاط 
 عرمون
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ملتقتتى النتتور الطالبتتً فتتً جمعٌتتة اإلرشتتاد أقتتام 

نشتتاطاً تطّوعٌتتاً لشتتبابه، طتترابلس  -واإلصتتالح 

رستم ٌهتدؾ إلتى ، 2019شتباط  1ٌوم الجمعتة 

 .الشعرانًالبسمة على وجوه األٌتام فً مخٌم 

طفتالً ثتم  30النشاط بتنتاول الفطتور متع اسُتهل 

كتن كتوردة : "بكلمة لألستاذ حمزة دٌاب بعنتوان

إنبتات ورد معاناة شرح فٌها " البنفسح الطموحة

البنفسح فً فصل الشتاء لكّنها تتحّدى الظتروؾ 

ثتتم تتتابع الشتتٌم وائتتل . بّراقتتاً لونتتاً زاهٌتتاً فُتزهتتر 

النشاط بفقرات ترفٌهٌتة تعتّزز القتدرات  الدهٌبً

 . القٌادٌة لدى األطفال

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مٌتم الشعرانً تشكر 

على استتقباله لطالبهتا، وتشتكر المتبتّرع التداعم 

للنشاط، وشكر خاص لكّل متطتّوع ستاهم برستم 
 .ضحكة على ثؽر األطفال

 لألٌتام فً طرابلس" لنرسم بسمة"نشاط 
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، أقتتام مركتتز ؼتتدي Divaمتتع محتتاّلت بالتعتتاون  

فتتتً جمعٌتتتة اإلرشتتتاد واإلصتتتالح فتتتً طتتترابلس 

تتزاً لطالبتتات التتدورة الشتتتوٌة لمناستتبة  ٌّ نشتتاطاً مم

شتتتباط  1ٌتتتوم الحجتتتاب العتتتالمً، ٌتتتوم الجمعتتتة 

، حٌتتت شتتتّجعت صتتتاحبة المحتتتل الستتتٌدة 2019

ؼٌتر المحّجبتات علتى تجربتة هبة كّبارة الصتباٌا 

ارتتتتداء الحجتتتاب بطرٌقتتتة مناستتتبة لهتتتّن أثتتتارت 

ضٌافة وزٌنة خاصتة ذل  مع إعجابهن، وترافق 

وفتتً الختتتام أهتتدتهّن بلتتوزة مطبوعتتة . للمناستتبة

 .خصٌصاً لتذكٌرهن بالحجاب

لصباٌا الدورة " ٌوم الحجاب العالمً"نشاط 
  الشتوٌة فً طرابلس
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رحلة إلى الحضارة اإلسالمٌة فً مدٌنة 
 فً  مسجد الحسن" قازان"

 عرمتتونقستتم التتدعوة العامتتة فتتً جمعٌتتة اإلرشتتاد واإلصتتالح فتتً أقتتام 

محاضرة ثقافٌة تارٌخٌة عبارة عن رحلة إلتى الحضتارة اإلستالمٌة فتً 

، فتتً 2019شتتباط  16الروستتٌة، وذلتت  ٌتتوم الستتبت " قتتازان"مدٌنتتة 
، مع الباحت فتً الحضتارة اإلستالمٌة التدكتور عرمون –مسجد الحسن 

عمتتاد قنتتواتً، وذلتت  شتتعوراً منتته بواجتتب إظهتتار جهتتود علمتتاء تلتت  
 . المناطق فً نشر اإلسالم فً بالدهم

تخلّتتل اللقتتاء مستتابقة وجتتوائز تذكارٌتتة للتترابحٌن، كمتتا تتتم توزٌتتع مجّستتم 

وشتهادات حضتور لجمٌتع ( مع تعرٌؾ عن قّصة بنائهتا) سومب لمئذنة 

المشتتتتاركٌن، باإلضتتتتافة لكتتتتتب وتستتتتجٌالت وأدعٌتتتتة باللؽتتتتة العربٌتتتتة 
 .والروسٌة

ٌُتتذكر أن التتدكتور قنتتواتً نشتتر العدٌتتد متتن الكتتتب وشتتار  فتتً عتتتدة 

، كمتا قتّدم عتدة نتدوات والتكرٌماتمعارض، ونال العدٌد من الشهادات 

ومتتتؤتمرات طّبٌتتتة داختتتل وختتتار  لبنتتتان، وهتتتو ٌعمتتتل طبٌتتتب مختبتتتر 
 .ومسؤول عن المختبر الطّبً فً دار الفتوى



 

 
ختمة الشٌخ واصف الخطٌب الشهرٌة لشهر 

 شباط
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دار اقتترأ للعلتتوم اإلنستتانٌة والعامتتة فتتً أقامتتت 

جمعٌتتتتة اإلرشتتتتاد واإلصتتتتالح ختمتتتتة الشتتتتٌم 

واصتتتؾ الخطٌتتتب رحمتتته هللا الشتتتهرٌة، فتتتً 

 27منزل المرحوم سبع شهاب، ٌوم األربعاء 
 .2019شباط 

سٌدة، وألقت الستٌدة  20حضر الختمة حوالً 

محبة هللا والشتوق "جمال عٌتانً كلمة بعنوان 

 . مع السٌدة رندة عانوتًالدعاء ، تالها "إلٌه



 

 
ختمة القرآن الكرٌم الشهرٌة للسٌدات فً 

 طرابلس
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اللجنتتتتة النستتتتائٌة فتتتتً جمعٌتتتتة اإلرشتتتتاد أقامتتتتت  

واإلصتتتالح فتتتً طتتترابلس ختمتتتة القتتترآن الكتتترٌم 

، فتً دارة 2019شتباط  25الشهرٌة، ٌوم االثنٌن 

 30الحتتتا  ستتتٌؾ التتتدٌن زود، بحضتتتور حتتتوالً 

 .سٌدة
 

متع دعوٌتة قصتٌرة، ودعتاء أٌضاً كلمة اللقاء تخلّل 

 .الحاجة فدى الحا  سبسبً
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