محضر االجتماع الرابع لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال
الزراعـــــــــي بشقيه الحيواني والزراعي
التاريــــــــــــخ :األربعاء الموافق  9609/67/00الساعة الحادية عشرة والربع صباحا
المكـــــــــــــــان :قاعة فتح الرحمن البشير ،إتحاد الغرف الصناعية
األجندة
 -0خطاب الدورة

 -9النواحي المالية
 -3إعادة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي
 -4أي مواضيع أخرى

الحضــــــــــــور:
ممثل مفوضية العون اإلنساني (األستاذ :محمد فضل هللا)
 -0مني محجوب أحمد
 -9يوسف رزق هللا سليمان
 -3السماني الجيلي
 -4أحمد عبد القادر أحمد
 -5أزهرية عبد الباقي البشري
 -0معاوية محمد مصطفى
 -7أريج رياض عمر علي
 -8اليمن فضل هللا محمد
 -2إ كرام بابكر علي أحمد
 -06عبد الرحيم صالح فضيل
 -00إدريس سليمان حسين
 -09معاوية الحسن منصور
 -03ماجدة مبار
 -04وائل عوض مرجان
 -05علوية يوسف محمد
 -00زينب عبد هللا يوسف
 . -07صفاء محمد دهب
 -08هشام محي الدين
 -02وائل عوض مرجان
 -96عبد الحليم جابر
 -90أحمد عبد هللا درام



اآلتية أسماؤهملميتمكنوامنالحضوروقدأمنواعلىماجاءفيالمحضر
 -99منير عثمان البيلي
 -93مجدي المرضي أحمد
 -94الثائر حسن محمد صالح
 -95سالم جبريل أحمد
 -90محمد عبد هللا محمد إمام
 -97صفاء عبد القادر
 -98سياداو التجاني محمد يس
 -92نور ال دى عبد الجليل
 -36مزمل عطا علي
 -30فيصل عوض أحمد صديق
 -39كمال الدين جعفر البخيت
 -33منى أحمد عجب أرباب
 -34معتصم مكي محمد
 -35عفاف الجزولي
 -30محمد فضل المولى إدريس
 -37صفاء محمد عيسى
 -38رندا عبد المنعم إبراهيم سلماو
 -32دنيا حسن خلف هللا
 -46إبراهيم أبو عبد هللا البخاري
 -40تاج السر بشير عبد هللا
 -49حافظ عبد هللا محمد علي
 -43دم محمد علي
 -44صفاء عثمان
 -45محمد ابو القاسم
 -40صفاء الماحي
 -47سعادة نايل
 -48كيالني دم محمد
 -42إبراهيم عبد هللا
 -56نجالء فاروق الطاهر
 -50إسالم محمد مبار
البنداألول
بدأ االجتماع بتالوة خطاب الدورة حيم تم سرد موا حود فوي الفتورة السوابقة مون أنشوطة وإنجوازاو
وتصوراو مستقبلية .ومن ثم تمت إجازته.
البندالثاني
تم عرض النواحي المالية من قبل أمين المال حيم أوضح التواضع الشديد للميزانيوة حيوم ال يوجود
مصادر مالية اير اشتراكاو األعضاء والتي ال تنتام من كثير من األعضاء مما يجعل مقابلة كثير
مون االلتزاموواو صووعبة .وقود تووم دفووع مبلوغ  0566جنيووه للمراجووع الموالي والمحاسووب لتقووديم التقريور

للمفوضووية كشوورط أساسووي ممووا أضووعف الميزانيووة لحوود كبيوور وموون ثووم تووم توزيووع مطالبوواو اإلخوووة
األعضاء.
البندالثالث
أوضح ممثل المفوضية أن هنا خياران وهما إما أ -حل المكتوب التنفيوذي الحوالي واختيوار أعضواء
جدد أو ب -إعادة الثقة في األعضاء السابقين وترشيح أعضاء جدد بدل من الذين اعتذروا .ومن ثوم
تم تالوة أعضاء المكتب السابقين:
رئيســـــــا
 بروفسير مني محجوب أحمدنائبا للرئيس
 -9بروفسير السماني الجيلي
األمين العام
 -3ب .يوسف رزق هللا سليمان
نائب األمين العام
 -4د .أزهرية عبد الباقي
أمين المال
 -5د .أحمد عبد القادر ادم
أمين شئون العضوية
 -0د .حافظ عبد هللا محمد علي
أمين الشئون االجتماعية
 -7أ .كمال الدين جعفر
المشروعــــاو
 -8أ .منير عثمان البيلي
وقد أمن الحضور علي الخيار الثاني والتعرف علي المعتزون وهم:
 -0د .أزهرية عبد الباقي
 -9د .أحمد عبد القادر ادم
 -3أ .منير عثمان البيلي
ولعدم حضور أستاذ منير فقد طلب ممثل المفوضية إحضار مكتوب يتم تسليمه له
بالنسبة للدكتور حافظ عبد هللا محمد علي وأستاذ كمال الدين جعفر فقد أسقطت عضويت ما لعدم
التزام ما بالحضور .ومن ثم تم فتح باب الترشيح كما يلي:
إدريسسليمانحسين :ترشيح منى محجوب وتثنية إكرام بابكر
أريجرياضعمرعلي :ترشيح منى محجوب وتثنية إدريس سليمان
إكرامبابكرعليأحمد :ترشيح إدريس سليمان وتثنية أريج رياض
هشاممحيالدين :ترشيح منى محجوب وتثنية إدريس سليمان
عبدالحليمجابر :ترشيح أحمد عبد القادر ادم وتثنية وائل عوض
ومن ثم حم ممثل المفوضية اجتماع عاجل للمكتب المنتخب لتوزيع المسئولياو.
البندالرابع
تم عرض عدة تصوراو لتطوير أداء الجمعية فبرزو عدة نقاط
 يجب أن يلحق بالمكتب التنفيذي مكتب إداري يكون متواجد بمقر الجمعية بصورة دائمة
وتكليف شخ معين باستقطاب الدعم علي أن تكون له نسبة في كل دعم يجلبه للجمعية
وهنا أشخاو ذوي خبرة يمكن التعاقد مع م بتفريغ جزء من زمن م لكتابة المشاريع.
المانحين ي م م وجود المقر ووجود شخ دائم به للوصول إليه في أي وقت
 هنا مصادر الستقطاب الدعم من ا اشترا المتخصصين من األعضاء في الدراساو،
البحو والتدريب.
 يجب أن تكون أحد م ام المكتب التنفيذي هو اإلعالم والذي من خالله يتم التعرف
بالجمعية في األوساط التي ت تم بالقطاع الزراعي وتسعى لدعمه

 وجود مجلس أمناء يعد من المصادر ال امة لدعم الجمعية وكان من المفترض أن يضمن
في الناام األساسي
 تم من قبل تشجيع األعضاء من الشباب كتابة مشاريع يتم مراجعت ا وتوجي ا من
األعضاء المختصين ،كما تم من قبل اختيار عدة لجان للقيام بأنشطة مختلفة وكتابة
مشاريع.
أمن الحضور علي إقامة م مة خاصة باإلعالم بالمكتب التنفيذي وكذلك تعيين مجلس
لألمناء .إلي ذلك انت ى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف،،،،
منى محجوب محمد أحمد
رئيس الجمعية

