
اىلمن

ي1 ي الجنب 
دمحم تق 

موىس جعفر صالح2

ن3 منيب دمحم صالحي 

طالل علي محمود1

نبيل عبدهللا ال سالم2

مهدي حسن المطرود3

نبيل عبدهللا ال سالم1

كرامة جعفر المرهون2

عبدالعزيز نارص الحمام1

ة علي دمحم النارص2 امي 

أسية احمد العوازم3

انيسة خليل الفردان4

ن ال مرار5 بهية حسي 

فتحية ال طريف6

زينب العوى7

لجنة االعالم

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

ن أداء المركزة متابعة وتحسي  ٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

ن أداء القاعة٢٠٢١/٠١/١١٢٠٢١/١٢/٣١ متابعة وتحسي 
لجنة قاعة 

الملك عبدهللا

 علي 
ن حسي 

محمود

ن  مركز عي 

لضيافة االطفال

نبيل عبدهللا ال 

سالم

مهدي سلمان 

الجارودي
٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

مهام اللجنةأعضاء اللجنةرئيس اللجنةاسم اللجنةم
ة عمل اللجنة    في 

مهدي سلمان 

الجارودي

استقصاء احتياجات األرس المحتاجة 

ي 
ي المجتمع من خالل البحث الميدانن

ن
ف

ن المساعدات النقدية والغذائية  و تأمي 

والعينية لذوي الحاجة من ابناء 

المجتمع للتخفيف من معاناتهم و 

ي تقدم 
المتابعة الدورية للحاالت الب 

لها المساعدات الشهرية أو الدورية

اللجنة النسائية



عدنان انور السادة1

ي2 ي الجنب 
دمحم تق 

عبدالعزيز نارص الحمام1

عبدهللا عبدالكريم القصي 2

ي3
ف احمد الحريقن رسر

عبدالعزيز نارص الحمام1

دمحم مهدي الصفار2

مهدي حسن المطرود3

علي سلمان البندري4

ي 
ن
ن وترميم المساكن المساهمة ف تحسي 

 المساهمة 
ً
بناء المساكن كليا أو جزئيا

اء المساكن دفع ايجار  ي رسر
ن
ف

اء وإصالح   رسر
ً
 أو كليا

ً
ن جزئيا المستحقي 

اء وإصالح  األجهزة الكهربائية رسر

وتركيب األثاث

مهدي سلمان 

الجارودي

ن  شؤون الموظفي 

والتطوير
٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١
باسم علي حسن 

ي السي 

لجنة الزواج 

الميرس

٢٠٢١/٠١/٠١
لجنة شؤون 

المساكن

باسم علي حسن 

ي السي 

اعانات نقدية و اعانات بناء واعانات 

اء  اء اجهزة كهربائية واعانات لرسر لرسر

اثاث و تأهيل وتثقيق عي  اقامة ورش 

عمل تدريبية وتثقيفية وصحية 

ي حل مشكالت ما قبل 
ن
والمساهمة ف

وبعد الزواج



موىس جعفر صالح1

ن2 منيب دمحم صالحي 

ي3
دمحم سليمان تركمانن

اوي1 موىس جعفر الخضن

وهب سلمان الجارودي2

دمحم جعفر حيان3

شاكر سلمان حسن مرار4

احمد عبدالمحسن العلوان5

احمد علي المبارك6

دمحم عبدالعزيز الشيخ7

احالم دمحم علوي العوامي8

حازم عبدهللا الحليلي9

حسن علي علي ال عاشور10

فاطمة علي حسن الصفار11

علي حسن ال غزوي1

جعفر حبيب المرزوق2

سعيد عبدالكريم الحميدي3

حبيب عبدهللا الخويلدي4

علي خليل ال فردان1

نبيل عبدهللا ال سالم2

مؤيد عبدالهادي الزين3

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١
مؤيد عبدالهادي 

الزين

لجنة مركز 
ن المكفوفي 

ن  ي للمكفوفي 
رفع المستوى المعيشر

بوية  امج الي  عي  عدد من الي 

فتح . والتعليمية واالجتماعية والصحة

مجاالت دراسية غي  تقليدية تضمن 

 
ً
ا ن  متمي 

ً
 وظيفيا

ً
. لهذه الفئة مستقبال

تقديم الرعاية الصحية والفحص 

توعية . الدوري للعيون بشكل عام 

المجتمع باحتياجات هذه الفئة بشكل 
ن يضمن لها االنسجام واالندماج التامي 

نبيل عبدهللا ال 

سالم

لجنة تقنية 

المعلومات

ي والصيدلية  أداء المجمع الطب 
ن تحسي 

ي  المجمع الطب 

والصيدلية

احمد سعيد 

نارص الخاطر

مؤيد عبدالهادي 

الزين

السالمة 

المجتمعية

ي ومصابات  االعتناء ورعاية مصان 

ي من 
ن
الحريق والتفجي  وكذلك التعاف

االدمان وذوي االحتياجات الخاصة 

ورعايتهم وتقديم برامج توعوية 

وتثقيفية والعمل عل توفي  العالج 

والرعاية الصحية حسب امكانية 

الجمعية

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١



عدنان انور السادة1

اوي2 نزار علوي الخضن

ي3 ي الجنب 
دمحم تق 

ن1 احمد سلملن شوي  هي 

جغفر حبيب المرزوق2

علي خليل الفردان3

نبيل عبد هللا ال سالم4

ن1 احمد سلمان شوي  هي 

عبد هللا سعيد الخاطر2

حسن عبد هللا الفرج3

زكريا صالح سالم. د4

1٢٠٢١/١٢/٣١ ٢٠٢١/٠١/١٢
ام بدليل الحسابات  ن التأكد من االلي 

الموحد و متطلبات الحوكمة ي ي الجنب 
دمحم تق 

اف  لجنة االرسر

الماىلي
علي خليل ال فردان

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١
مهدي سلمان 

الجارودي

لجنة الحوكمة 

والتطوع

ام بمتطلبات الحوكمة  ن التأكد من االلي 

ومنصة التطوع

لجنة مراجعة 

األمور المتعلقة 
ن كات التامي  برسر

مهدي سلمان 

الجارودي
٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١

كات  مراجعة األمور المتعلقة برسر

ي   المتعاقدة مع المجمع الطب 
ن التامي 

وتقديم توصيات لتفادي الخسائر

لجنة استشارية 

ي للمجمع الطب 

مهدي سلمان 

الجارودي
1/1/2021٢٠٢١/١٢/٣١

عمل دراسة شاملة لجميع أنشطة 

ي والصيدليات وتقديم  المجمع الطب 

الدراسة والتوصيات اىل المجلس



عبدالعزيز نارص الحمام1

يوسف احمد ال غزوي2

 علي ال عبيد3
ن حسي 

ابراهيم احمد الخضن4

باقر جعفر ال عبيد5

ابراهيم احمد الخضن6

ايمن علي دمحم المزين7

 علي كاظم الجبيلي8
ن حسي 

حسن دمحم حسن الشيخ9

عبدالمنعم علي احمد غزوي10

ن11 دمحم علي عبدهللا شوي  هي 

دمحم سعيد جعفر عبيد12

سعيد عبدالكريم الحميدي13

يوسف احمد ال غزوي14

ي عبدهللا العلو15
عبدالغبن

عبدالحكيم علي دمحم القديحي16

ن ال محمود17 عباس حسن حسي 

باقر جعفر ال عبيد18

نجم عبدهللا دمحم المرزوق19

طاهر صادق حسن المقيلي20

عبدهللا عبدالكريم القصي 21

اوي22 نور حسن جواد البرسر

استقصاء احتياجات األرس المحتاجة 

ي 
ي المجتمع من خالل البحث الميدانن

ن
ف

ن المساعدات النقدية والغذائية  و تأمي 

والعينية لذوي الحاجة من ابناء 

المجتمع للتخفيف من معاناتهم و 

ي تقدم 
المتابعة الدورية للحاالت الب 

لها المساعدات الشهرية أو الدورية

اللجنة 

االجتماعية 

وكافل اليتيم

٢٠٢١/٠١/٠١٢٠٢١/١٢/٣١
باسم علي حسن 

ي السي 


