
5 

   2018/1439الثاني لشهر كانون 



 

 
افتتاحٌة النشرة 

 «نهج ونجاة... التوازن فً الحٌاة »

f 

ة وفتور، فرح وحزن، حماٍس وملل،  تمّر سنوات عمرنا ونحن نحٌاها فً تأرجح ما بٌن همَّ

  ...و... ورضا، أمان وقلق، حب وبغض، قناعة وعدم 

حٌاة التوازن النفسً، حٌاة الثقة بالمستقبل، حٌاة ملؤها ! ماذا لو َوَجْدنا حٌاة لم نعَهْدها ِمن َقبل

 .األمان والسكٌنة، حٌاة القناعة والرضا، حٌاة التوفٌق والتٌسٌر

ولهدف منشود، ال بدَّ من اتباع المسار الصحٌح، أال وهو نهٍج متوازٍن ُنطبِّقه جدٌدة، لحٌاة 

ونستمرُّ علٌه، إذ إّن رغبة المؤمن فً استجماع الفضائل واالرتقاء إلى األكمل بما أُِمَر به من 

ٌُعِرض عن القصد، واألمر نفسه حٌن ٌتراجع بعباداته  طاعة هللا تجعله ٌتجاوز الحد بالزٌادة و

 .وأعماله إلهمال أو جهل أو كسل، ٌجعله ٌتجاوز الحد بالنقصان، فٌحٌد عن التوازن

ر أنه ٌتعامل مع هللا إلى أن ٌنتهً به العمر، وٌتعامل مع حكٌَم فلٌِكن اإلنسان  نفسه، وٌتذكَّ

.  تعامالً هادئاً ومستمراً وصاعداً بال فتور، أو نفور، أو مبالغةصلى هللا علٌه وسلم رسوله منهج 

 .فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفرٌط وتقصٌر: نزغتانوما أََمر هللا بأْمٍر إال وللشٌطان فٌه 

اللهم أصلح لنا دٌننا الذي هو عصمة أمرنا، َوأَْصلح »صلى هللا علٌه وسلم النبً وكان من دعاء 

 [رواه البخاري]« ...لنا دنٌانا التً فٌها معاشنا، وأْصلح لنا آخرتنا التً إلٌها معادنا

ُكْم : وقد قال هللا تعالى ٌْ ُسوُل َعلَ ُكوَن الرَّ ٌَ ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َو َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 [143:البقرة...]َشِهًٌدا

تنا ومع بداٌة هذا . أّمة وسطا تعتمد التوازن منهجاً فً كل أمور حٌاتها... هذا ما امتازت به أمَّ

العام، سنقف فً محطات أسبوعٌة لكً نسلك هذا الطرٌق من خالل تحقٌق التوازن فً 

 .مجاالت الحٌاة المختلفة، حٌث إننا نحتاج فً هذا الزمان إلى التوازن فً جمٌع شؤون الحٌاة

  .والتوازنعام وأنتم فً حٌاٍة ملؤها الخٌر كل 

 





f 

ضمن برنامج إدارة التطوع، وبهدف تدرٌب وتأهٌل متطوعٌن للعمل 

الخٌري، أنهت دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

المرحلة األولى من البرنامج التدرٌبً الخاص بمؤسسة قطاف لألعمال 

 15اإلنسانٌة فً الجمعٌة بحفل تخرٌج المتطوعٌن الذٌن أتموا حضور 

كانون الثانً  6، وذلك ٌوم السبت (عملً -نظري )تدرٌب ساعة 
 .فً مركز مرٌم ابنة عمران فً بٌروت 2018

حضر االحتفال كل من رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند 

صقر ومدٌر مؤسسة قطاف السٌد إبراهٌم لبدي، والمتطوعون 
 .متطوعاً ومتطوعة 22المتخرجون والذٌن بلغ عددهم 

ابتدأ الحفل بكلمة ترحٌبٌة من مدٌرة برنامج إدارة التطوع السٌدة نسٌمة 

كلمة تالها إبراهٌم لبدي،  لمهندساقطاف مدٌرمؤسسة ، ثم كلمة االشوّ 
 .السلومًالمدرب رامً ألقاها  المتطوعٌن

كما ألقت رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر كلمة شكرت 

فٌها كل المتطوعٌن الذٌن ٌبذلون من أنفسهم وأوقاتهم وجهودهم فً 

وإصرار من أجل  د  بجِ على ضرورة الثبات والعمل دة مشدِّ سبٌل هللا، 

، معلنة أن البرنامج التدرٌبً سٌستمر هالالقضٌة التً ٌتطوعون 

بدورات دورٌة كل اسبوعٌن، وذلك بهدف عٌة تطوُّ بإعطاء مهارات 
 .مهاراتهمتأهٌل المتطوعٌن وتنمٌة 

واختتم الحفل بتوزٌع الشهادات على المتدربٌن المتطوعٌن وأخذ 
 .صورة جماعٌة

ضمن برامج العمل باالنخراط  تباعاً أن المتطوعٌن سٌبدؤون ٌذكر 
 .الجمعٌةالخٌري فً 

مؤسسة قطاف متطوعً تخرٌج حفل 



فً أدوٌة على المحتاجٌن توّزع " جود"لجنة 
 عرمون

f 

، وبمساهمٍة من "عطاؤكم ٌسعدهم"تحت شعار 

ٌّرة، تستمر لجنة  االجتماعٌة " جود"األٌادي الخ

، عرمون -فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

بتقدٌماتها للمحتاجٌن فً المنطقة عبر مشارٌعها 

 ...العدٌدة
 2018خالل شهر كانون الثانً قامت وقد 

بتوزٌع األدوٌة الشهرٌة على المستفٌدٌن 

 . المسجلٌن لدٌها



 

 
 والقمر  ٌسحفل مسابقة حفظ سورتً 

f 

فً أقامت دار اقرأ للعلوم اإلسالمٌة والعامة 

حفل مسابقة حفظ جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

والقمر للناشئة فً مركز مرٌم ابنة  ٌسسورتً 
كانون  6الكوال، وذلك ٌوم السبت  –عمران 

 .شخص تقرٌبا 200بحضور  2018الثانً 
طالباً وطالبة، وقد تم  90شارك فً المسابقة 

توزٌع جوائز مالٌة على المراتب العشر األولى 

من كل مستوى وجوائز ترضٌة لجمٌع 
 .المشتركٌن

 :الفائزون فً حفظ سورة القمر
 لٌرةلف أ 150عمر أحمد حاج مصطفى : األول
 لٌرةلف أ 100محمود محمد ٌوسف : الثانً
 لٌرةلف أ 75آٌة محمد رامً نصولً : الثالث

  
 :ٌسالفائزون فً حفظ سورة 

 لٌرةلف أ 150آٌة ٌوسف خلٌل : األول
لف أ 100عبد هللا محمد عدنان زعٌتر : الثانً
 لٌرة

 لٌرةلف أ 75زٌاد األبٌض الء آ: الثالث



f 

أقام قسم الفتٌان فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح العرض النهائً 

  ٖفً  وسلمصلى هللا علٌه بأخالق الرسول ف عرِّ »لمسابقة 

فً مركز  ٨ٕٔٓكانون الثانً  ٗٔوذلك ٌوم األحد ، «دقائق
بمشاركة الفرق المتأهلة من بٌروت  ،الكوال –مرٌم ابنة عمران 

 .وعرمون وبعلبك
وترحٌب شرقٌة، الهادي  عبدلألخ قرآن استهل الحفل بتالوة 

النهائً العرض تاله شهاب، الرحمن  عبد السٌد ٌفالعر من

المشاركون عروضهم م قدَّ للمسابقة على ثالث مراحل، حٌث 
 .المتنوعة أمام الجمهور واللجنة التحكٌمٌة

الحفل كلمة لمسؤول قسم الفتٌان فً الجمعٌة الشٌخ نبٌل تضمن 

مع ما قدُ فٌها األهل على المثابرة والمضً  حثَّ الخطٌب، 

واالقتداء صلى هللا علٌه وسلم على أخالق النبً ف للتعرُّ أوالدهم 
 .كرٌمةبها ودراسة سٌرته العطرة التً تساهم فً بناء أسرة 

  
واختتم الحفل بإعالن النتائج وتسلٌم شهادات لجمٌع المشاركٌن 

 :مالٌة للمراتب الثالث األولجوائز ى لإباإلضافة 
 محمد عمر ترجمان: المركز األول
 ٌحٌى رأفت ابو نبهان:المركز الثانً 
 مهدي أٌمن خزعل: المركز الثالث

بأخالق الرسول ف عر   حفل اختتام مسابقة
 وسلمصلى هللا علٌه 



 

 
 نشاط دعم نفسً لألحداث فً مبنى سجن رومٌة

f 

نفذ فرٌق إنسان رغم القضبان فً جمعٌة اإلرشاد 

 16واإلصالح نشاط دعم نفسً لألحداث ٌوم الثالثاء 
 .، فً مبنى سجن رومٌه2018كانون الثانً 

األستاذ نصٌف  :فرٌق، همال شارك فً النشاط أعضاء من 

 .جمعة واألستاذة مروة العرب واألستاذة رودٌنة العلً
هدف النشاط إلى إٌصال فكرة اإلٌجابٌة واألمل فً الحٌاة 

بنفسه ث دَ الحَ بطرٌقة غٌر مباشرة، بحٌث ٌستخلصها 

مباشرة عقب النشاط، والتركٌز على أهمٌة العمل الجماعً 

والتفاعل والتقارب بٌن األحداث أنفسهم، وإعطاء فرصة 

 .نهاأفكاره وٌعبرع ٌشاركلكل حدث بأن 



 

 
 زٌارة وزٌر حقوق اإلنسان 

f 

وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصالح معالً وزٌر زار 

 31حقوق اإلنسان األستاذ أٌمن شقٌر ٌوم األربعاء فً 

، حٌث أطلعه على عمل دائرة العمل 2018كانون الثانً 

االجتماعً فً الجمعٌة على صعٌد حقوق اإلنسان عامة 

 .وعلى صعٌد حقوق الموقوف والسجٌن خاصة

مع " إنسان رغم القضبان"كما تم التطرق لنشاط فرٌق 

شرٌحة األحداث بالسجن، وخطته ومشارٌعه، باإلضافة 

إلى طرح موضوع حق األم اللبنانٌة بمنح جنسٌتها 

ألبنائها، حٌث تم أخذ موافقته على رعاٌته للندوة التً 

تحضر لها دائرة العمل االجتماعً بالتعاون مع حملة 

شباط  24جنسٌتً كرامتً حول الموضوع بتارٌخ 

2018. 

وعرض الوزٌر بالجلسة نشاطات ومهام وزارته، وأبرز 

 .المشارٌع التً ٌعملون علٌها

ضّم الوفد رئٌسة دائرة العمل االجتماعً السٌدة رند صقر 

ومدٌرة برنامج حقوق اإلنسان السٌدة رانٌا العرب 

والمسؤول التنفٌذي لفرٌق إنسان رغم القضبان األستاذ 

نصٌف جمعة، بحضور مستشار الوزٌر المحامً فاروق 

 .مغربً



f 

العمل االجتماعً فً جمعٌة اإلرشاد  ت دائرةأقام

واإلصالح ضمن برنامج إدارة التطوع دورة بمهارات 

رامً السلومً، ع المتطوِّ العمل الجماعً، قّدمها المدرب 

فً مركز مرٌم ابنة  2018كانون الثانً  22ٌوم السبت 

 .الكوال -عمران 
من جمعٌة اإلرشاد ن ون ومتطوعوموظفحضر الدورة 

هدفت والعدٌد من األلعاب التفاعلٌة، تخللها وواإلصالح، 

 .  إلى تأكٌد دور العمل الجماعً

 دورة بمهارات العمل الجماعً



f 

سعادة محافظ مدٌنة بٌروت القاضً األستاذ زٌاد شبٌب ممثال برعاٌة  

بمستشاره السٌد عصام قصقص، كّرم نادي القبس مساء ٌوم السبت فً 

، ٧ٕٔٓأبطاله فً لعبة الكاراتٌه للعام  2018كانون الثانً  27

بحضور سعادة محافظ جبل لبنان القاضً األستاذ محمد مكاوي، 

ورئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة االسالمٌة المهندس جمال 

، كما حضر االحتفال قاطرجً، وأمٌن سر الجمعٌة الدكتور ربٌع محٌو

 .ممثلٌن عن أندٌة شقٌقة وثلة من محبً نادي القبس
فً كلمة له ذكر رئٌس نادي القبس السٌد محمد الفاكهانً إنجازات 

على الصعٌد الداخلً والخارجً، وأشاد بجهود  ٧ٕٔٓالنادي للعام 

مدٌر الجهاز الفنً المدرب رامً شقٌر، مجدداً الثقة بنهجه، واعداً 

بالعمل على تحقٌق المزٌد من اإلنجازات، أما المدرب شقٌر فقد هّنأ 

وشكر رئٌس . ٧ٕٔٓرئٌس النادي والعبٌه على ما حققوه خالل العام 

وتسلم أبطال القبس . النادي وهٌئته اإلدارٌة على ثقتهم ودعمهم

وتكلًمت باسم أهالً . جوائزهم التً كانوا قد حققوها خالل العام

حٌث شكرت إدارة النادي والمدرب  المكرمٌن السٌدة سحر زهر جبر،

شقٌر على جهودهم فً حسن رعاٌة الالعبٌن، معلنة فخر االنتماء 

لعائلة نادي القبس وفً الختام قدم المدرب المساعد الالعبٌن البطلٌن 

وأحمد بنات دروعاً باسمهم وباسم زمالئهم الى اإلداري  مشاقورباح 

عبد اللطٌف حلوانً والمدرب رامً شقٌر تقدٌراً لعطاءاتهم وحسن 

 .رعاٌتهم لهم

 ٢٠١٧القبس ٌكرم أبطاله للعام 



طالب ل المدنًمحاضرة منظمات المجتمع 
   المرحلة الثانوٌة

f 

أقامت دائرة العمل االجتماعً فً جمعٌة 

اإلرشاد واإلصالح ضمن برنامج كلنا 

مسؤول لتنمٌة المجتمع اللبنانً، وبالتعاون 

مع المدرسة اللبنانٌة العالمٌة، المحاضرة 

الرابعة من سلسلة المحاضرات الشهرٌة 

الخاصة بطالب المرحلة الثانوٌة فً 

منظمات المجتمع "المدرسة بعنوان 

، مع األستاذ سامر مزهر، ٌوم "المدنً

فً  2018كانون الثانً  28الخمٌس 

 .الكوال –مركز مرٌم ابنة عمران 



f 

لمناسبة تعٌٌنه محافظاً لجبل لبنان قّدم وفد من قسم العالقات العامة فً 

عرمون، ممّثالً بإمام مسجد الحسن الشٌخ  -جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

محمد الحنجول ومدٌر مركز الحسن األستاذ خضر آغا ومسؤولة المحاسبة 

سعادة المحافظ القاضً محمد إلى فً المركز السٌدة سماح الشعار، التهنئة 

اّتسم . 2018كانون الثانً  5مكاوي فً سراي بعبدا، وذلك ٌوم الجمعة 

اللقاء باإلٌجابٌة وتّم التداول بعدد من األمور االجتماعٌة التً تهم 

 .المواطنٌن، وأبدى سعادته استعداده لتفعٌل سبل التعاون على صعٌد المنطقة

 

محافظ مدٌنة بٌروت القاضً زٌاد شبٌب، الجمعٌة سعادة وفد من كما زار 

ربٌع قاطرجً وعضو . ضّم الوفد مدٌر العالقات العامة فً الجمعٌة د

، 2018كانون الثانً  16راشد مكداش، ٌوم الثالثاء السٌد العالقات العامة 

لشكره على المباشرة بإعادة تأهٌل جسر سلٌم سالم الذي ٌشّكل ضرراً على 
من حٌث ( الكوال –مرٌم ابنة عمران )مركز جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

 .االرتجاجات التً تحصل فً الطوابق السفلٌة للمركز
 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح مدٌر المركز الثقافً التركً فً استقبلت و

، سرحاتفً لبنان السٌد  تٌكاومسؤول جمعٌة  أرمومجوبٌروت األستاذ رها 

، فً مركز السلطان محمد الفاتح، 2018كانون الثانً  17ٌوم األربعاء 

وأعضاء  محٌوحٌث كان فً استقبالهم رئٌس الجمعٌة المهندس جمال 
 .الجمعٌة

تم استعراض أعمال جمعٌة تٌكا فً لبنان وأعمال جمعٌة اإلرشاد  
 .بٌنهماواإلصالح وبحث سبل التعاون 

 .الصور التذكارٌةوأِخَذت اللقاء حفل غداء على شرف الضٌوف وأعقب 
  
 

سعادة المحافظ القاضً محمد مكاوي تهنئة 
 فً سراي بعبدا



ورشة مشاركة مركز أمان للمرأة واألسرة فً 
 المرأةعمل حول 

f 

بدعوة من رابطة المرأة العاملة فً لبنان 

وبالتعاون مع أبعاد ووزارة الخارجٌة الهولندٌة، 

شاركت مسؤولة مركز أمان للمرأة واألسرة فً 

جمعٌة اإلرشاد واإلصالح السٌدة عزٌزة ٌاسٌن، 

ممثِّلة رئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة السٌدة فادٌا 

عثمان سنو، فً ورشة عمل حول المرأة فً 

كافة قوانٌن األحوال الشخصٌة فً لبنان، وذلك 

، فً أوتٌل ٨ٕٔٓكانون الثانً  ٌٗٔوم األحد 

 .سن الفٌل -بادوفا 
عرض المحامً األستاذ مازن دوغان لقانون 

األحوال الشخصٌة لدى الطوائف اإلسالمٌة، ال 

 .سٌما ما ٌتعلق بأنظمة الزواج، الطالق واإلرث
ثم عرضت المحامٌة رئٌسة المجلس النسائً 

اللبنانً ورئٌسة رابطة المرأة العاملة األستاذة 

إقبال دوغان لنفس األنظمة لدى الطوائف 

 .المسٌحٌة
.  تخلل العرض جلسات نقاشٌة وطرح لألسئلة

ثم اختتم اللقاء بتوزٌع شهادات مشاركة على 

 .الحضور



f 

افتتح مركز غدي فً جمعٌة اإلرشاد 

 18، ٌوم الخمٌس عرمون -واإلصالح 

، "مراسل غدي"دورة ، 2018كانون الثانً 

 سنة، 13-10والفتٌات من عمر للفتٌان 
ٌقّدمها الصحافً فً جرٌدة النهار األستاذ 

محمد نمر، باإلضافة للمخرج عٌسى 

 .خانجً
 

الدورة زٌارات مٌدانٌة لمرافق ٌتخلّل 

، حٌث تم زٌارة ..(جرٌدة، تلفزٌون)إعالمٌة 

جرٌدة النهار فً وسط بٌروت ٌوم الخمٌس 

كانون الثانً،  وتم التعرف على األقسام  25

والموقع اإللكترونً، وكٌفٌة صناعة الخبر، 

وكٌف ٌعمل الصحافٌون، باإلضافة للتعرف 

 .وغٌرها web TVعلى ال 
 

 عرمونافتتاح دورة مراسل غدي فً 



 

 
ٌَّة دورة   -غدي ثالثة لفرٌق عمل دورة تدرٌب

 2018 - 2017التعلٌمً عرمون 

f 

أقام مركز غدي فً جمعٌة اإلرشاد 

دورة تدرٌبٌة تفاعلٌة  عرمون -واإلصالح 

لفرٌق عمل الدورة الشتوٌة التاسعة، بعنوان 

كانون  1 اإلثنٌن، ٌوم "كن أنت المحاضر"

  -، فً قاعة مركز الحسن 2018الثانً 

 عرمون، مع مسؤولة غدي فً عرمون

، ومدٌر الدورة األستاذ ترمانٌنًالسٌدة مً 

بالل ناصر، ومدٌرة الدورة السٌدة سوسن 

داعوق، وبتنظٌم كل من األستاذ بالل ومأمون 

 .غزولً
  

كتابٌة، تخلّلت الدورة ألعاباً خاصة وتمرٌنات 

أعمار الناشئة، وحل وتناولت خصائص 

المشاكل التربوٌة، والعمل الجماعً، وإدارة 

 .الصف



f 

فً جمعٌة اإلرشاد والتطوٌر أطلق مركز مهارات للتدرٌب 

واإلصالح برنامج دبلوم التأهٌل الشرعً لغٌر 

، 2018كانون الثانً  8المتخصصٌن، ٌوم االثنٌن فً 

، الفقه سالمٌةاإلالعقٌدة : الشرعٌةأشهر فً العلوم  ٖلمدة 

السٌرة النبوٌة، مصطلح الحدٌث، أصول الفقه، سالمً، اإل

 :بدوامٌن، وذلك القرآنوعلوم 

(  ظهرا ٖٓ:ٕٔالى الساعة  ٖٓ:٩من الساعة )صباحً  -

فً ( مساء ٖٓ:٨الى الساعة  ٖٓ:٘من الساعة )ومسائً -

 .الكوال –مركز مرٌم ابنة عمران 
ٌحصل المشاركون فً نهاٌة الدورة على شهادة من مركز 

 .مهارات للتدرٌب والتطوٌر
 
 

إطالق برنامج دبلوم التأهٌل الشرعً لغٌر 
 المتخصصٌن



f 

   مهارات فً إدارة المؤسسات إطالق برنامج

جمعٌة اإلرشاد أطلق مركز مهارات للتدرٌب والتطوٌر فً 

، "مهارات فً إدارة المؤسسات"برنامجه الجدٌد واإلصالح 

سات  المبادئ )وكانت الدورة األولى بعنوان إدارة المؤسَّ
، الطراسالدكتور بسام  ، مع المستشار اإلداري(واألساسٌات

، فً مركز مرٌم ابنة 2018كانون الثانً  11ٌوم الخمٌس فً 

 .  الكوال –عمران 
ٌحصل المشاركون فً نهاٌة كل دورة على شهادة من مركز 

 .  والتطوٌرمهارات للتدرٌب 
 



 

 
للسٌدات فً عٌن « صحتك بالدنٌا»فطور 

 المرٌسة

f 

أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  

صحتك "فطوراً صباحٌاً  بعنوان 

نّظمه قسم النشاطات فً " 2بالدنٌا 

، ٌوم المرٌسةمطعم َكَرْمَنا ـ عٌن 

، 2018كانون الثانً  31األربعاء 

 .سٌدة 126وحضره 
ٌّاً مع الشٌف  تخلّل النشاط عرضاً ح

الذي أعّدً طبقٌن  قرقمازمٌشال 

ٌٌّن تم تقدٌمهما للحاضرات،  صح

وفقرة تفاعلٌة مع أخصائٌة التغذٌة 

اآلنسة لٌنا فلٌفل تعّرضت فٌها إلى 

بعض األخطاء الشائعة حول المفاهٌم 

 .الغذائٌة
عت على الحاضرات  وفً الختام، وزِّ

هدٌة رمزٌة عبارة عن أربع أنواع 

بهارات صحٌة مع التعرٌف بمنافعها، 

ٌّبات تحتوي على وصفات  وُكت

 .لطبخات صّحٌة



f 

 : عن عائشة رضً هللا عنها قالت
ببناء صلى هللا علٌه سلم أمر رسول هللا 

ٌَّب المساجد فً الّدور، وأن  ف وُتط سنن )ُتنظَّ

 (أبً داود
  

عند بداٌة كل عام، ٌقٌم ملتقى النور الطالبً 

 عرمون -فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

حملًة لتنظٌف مسجد ومركز الحسن كامالً، 

 .ٌشارك به كل من شرٌحتً الطالب والفتٌان

التنظٌف السنوي لمسجد ومركز الحسن فً 
 2018 عرمون



f 

اإلرشاد واإلصالح افتتحت اللجنة النسائٌة فً جمعٌة 

حسٌن الجسر مركز العالمة "فً مركزها الجدٌد 

فً طرابلس، دورة تفاعلٌة للطالبات بالتعاون " الثقافً

مع ملتقى الصالح الثقافً للتدرٌب والتنمٌة بعنوان 

كانون الثانً  5الجمعة وذلك ٌوم ، "تاجً عفتً"

 . الداعٌة والمربٌة الحاجة ندى كبارة، قدمتها 2018
وفضائلها العفَّة تمحورت هذه الدورة حول مفهوم 

وعفَّة الباطن، وعفَّة الظاهر، وعفَّة وثمارها، 
 .الجوارح

 للطالبات فً طرابلس " تاجً عفتً"دورة 



 

 
  -فً مركز الحسن " اإلسعافات األولٌة"دورة 

 عرمون

f 

"  أرٌج"بالتعاون مع مدٌرٌة الدفاع المدنً، افتتحت لجنة 

  عرمون –للنشاطات فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 

 "دورة إسعافات أولٌة"
، مع المدّرب حبٌب 2018كانون الثانً  23ٌوم الثالثاء 

 .برجاوي والمدّرب نهاد بستنجً، فً قاعة مركز الحسن
 :تتضمن

 التدرٌب على اإلطفاء -
 التدرٌب على اإلنقاذ -
 :التدرٌب على اإلسعافات األولٌة -

تقٌٌم وضع المصاب، االختناق، الحاالت الصدمٌة، 

التسّمم، الجرح والنزٌف، الكسور، الحروق ونقل 

 المصاب
  

اسُتهلت الدورة بسرد كافة المعلومات على الشاشة، وبعد 

االستراحة تم شرح كل حالة عملٌاً وتطبٌق كل 

 .اإلجراءات
وفً ختام اللقاء األول تم توزٌع منشور إرشادات عامة 

 .من الدفاع المدنً، والتقٌٌم السنوي الجدٌد من الجمعٌة
حتى  10:30شباط، من الساعة  13الدورة مستمرة حتى 

 .، لمن ٌرغب بحضورها1:30
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