








صاحب السمو

الشيخ
خليفة بن زايد

بن سلطان  آل نهيان
رحمه اهلل





صاحب السمو

الشيخ
محمد بن زايد

بن سلطان  آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
حفظه اهلل





صاحب السمو

الشيخ
حميد بن راشد

 النعيمي

عضو المجلس األعلى - حاكم عجمان
حفظه اهلل





صاحب السمو

الشيخ
عمار بن حميد

 بن راشد النعيمي

ولي عهد إمارة عجمان
حفظه اهلل



سعادة 
منى صقر المطروشي

مدير عام الجمعية

العمل بروح الفريق .. سواعد تتكاتف للنجاح
يعتمد نجاح المؤسسات على بيئة عمل مناسبة، 

وفريق عمل متماسك، وأن الموظف كلما شعر براحة 
نفسية، تحّسن عمله وتضاعفت إنتاجيته، السيما وأنه 
يقضي ما يقارب 7 ساعات في بيئة عمله، ما يعني أنه 
في بيته الثاني الذي يحتم على قائد الفريق أن يشجع 

العمل الجماعي بنشر بيئة عمل إيجابية يسود فيها 
التنافس في األفكار، وليس في الشخصيات وحب 
الذات، وحّث الجميع على احترام ما يقوم به اآلخر، 

ومنحهم التقدير الالئق على المستويين الشخصي 
والجماعي حتى يشعر كل شخص بأنه جزء من هذا 

الفريق وهذا الكيان
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مجتمع ينعم بثراء فكري 
واجتماعي وثقافي متوازن.

تقديم خدمات اجتماعية وثقافية 
ترتقي بالمواطن وتعزز الهوية 

الوطنية.

ــير  » ــة وتيس ــاء الجمعي ــع أعض ــن جمي ــاون بي ــة والتع ــق الصل توثي
ــة. ــة والترفيهي ــة واالجتماعي ــطة الثقافي ــم  لألنش مزاولته

المحلــي  » المجتمــع  فــي  والكفــاءات  المواهــب  تشــجيع 
إنجازاتهــم. علــى  األضــواء  وتســليط 

البحــوث   » الجمعيــة فــي مجــاالت  نتائــج عمــل أعضــاء  تبنــي 
المختصــة. الجهــات  إلــى  وتقديمهــا  واالجتماعيــة  الثقافيــة 

تنظيــم اللقــاءات والمؤتمــرات في جميــع األنشــطة االجتماعية  »
والثقافيــة والترفيهية.

تحقيــق التواصــل الثقافــي والحــوار الفكــري بيــن األجيــال داخــل  »
. لمجتمع ا

ترسيخ المفاهيم الثقافية اإليجابية. »

رؤيتنــــــا 

رسالتنـــا

أهدافنــــــا

15



وزارة تنمية المجتمع

 مجلس إدارة
جمعية عجمان للتنمية 

االجتماعية والثقافية

رئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس
أ . أحمد الفورة

أمين السـر
أ . سلمى السويدي

أمين الصندوق
أ . رشـا الشامسي

لجنة التطوير والتدريب
أ . سلمى السويدي

لجنة الخدمات
د. محمد الشامسي

الهيكل 
التنظيمي

لجنة األنشطة الطالبية
أ . سلطان السويدي اللجنة الثقافية واإلعالمية

أ . آمنة الشامسي

اللجنة االجتماعية
اللجنة الرياضيةأ . أحمد المهيري

أ . يحيى المطروشي

مدير عام الجمعية
أ . منى صقر المطروشي
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الجمعية في 
سطور 

ــام 1981 م  ــة ع ــة والثقافي ــة االجتماعي ــان للتنمي ــة عجم ــت جمعي تأسس
حيــث أنهــا تهــدف إلــى تنميــة  الفــرد والمجتمــع، وتهتــم الجمعيــة باتبــاع 
ــة  ــورة منهجي ــاع ص ــق اتب ــن طري ــك ع ــتمر وذل ــر المس ــتراتيجية التطوي اس
علميــة فيهــا توجهــات وزارة تنميــة المجتمــع و توجهــات حكومــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك لتحقيــق أفضــل النتائج المســتقبلية وقد 
حققــت الجمعيــة موقعــً متقدمــً فــي جهــود تطويــر العمــل و االرتقــاء 
بخدماتــه حيــث وصلــت إلــى مســتويات منافســة للجمعيــات ذات النفــع 

العــام التابعــة لــوزارة تنميــة المجتمــع.
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شركاؤنا في 
النجاح

18



الكلية الجامعية لألم 
والعلوم األسرية

مؤسسة حماية للمرأة والطفلالقيادة العامة لشرطة دبي
 مكتب ثقافة احترام القانون

)وزارة الداخلية( 

آر للتعليم والتطوير األكاديمي

جمعية اإلمارات للمتقاعدين

مستشفى أمينةمركز آية لتحفيظ القرآن

 جمعية اإلمارات للمحامين مجلس سيدات أعمال عجمان 
والحقوقيين

مستشفى عجمان التخصصي العاممجلس أولياء األمور والمعلمينإدارة منطقة عجمان التعليمية 

19



 التمّيــــــز
غايتـنــا

20



تكريــم ســعادة منــى صقــر المطروشــي مــن مؤسســة 
حمايــة  للمــرأة  والطفــل بدعــوة كريمــة مــن ســمو الشــيخة 
عــزة بنــت راشــد النعيمــي وبحضــور الشــيخ ســلطان بــن 

ــي.  ــد النعيم راش

تكريــم ســعادة منــى صقــر المطروشــي مــن جمعيــة 
بنــت  /عــزة  الشــيخة  بحضــور  بالشــارقة  المعلميــن 
حميــد  لمؤسســة  العــام  المديــر  النعيمــي  عبــداهلل 
بــن راشــد الخيريــة بمناســبة الشــراكة الناجحــة بيــن 
الجمعيــة وجمعيــة المعلميــن بالشــارقة . )تزامنــً مــع 

يــوم المعلــم العالمــي(

28 اغسطس 2021

5 اكتوبر 2021
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 نفديك
باألرواح يا وطن 

2222



3 نوفمبر 

يوم العلم 
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مبادرة فرحة الخمسين 
عجمــان  اإلماراتي-مركــز  األحمــر  الهــالل  )تنظيــم   
إفطــار  وجبــات  تقديــم   ) الجمعيــة  مــع  ،بالتعــاون 

للعمــال. وطنيــة  وتوزيعــات 
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احتفاالت اليوم 
الوطني الخمسين 

تحــت رعايــة وحضــور الشــيخ أحمــد بــن راشــد النعيمــي بالتعــاون مــع دائــرة 
البلديــة والتخطيــط بعجمــان إدارة بلديــة مصفــوت- والهــالل األحمــر اإلماراتــي- 

ــة( ــة متنوع ــات وطني ــعرية وفعالي ــية ش ــم أمس ــان.  )تقدي ــز عجم مرك

منطقة
مصفوت 
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احتفاالت اليوم 
الوطني الخمسين 

بحضــور الشــيخ عبــداهلل بــن ســعيد النعيمي و ســعادة 
ــة  ــام إدارة بلدي ــر ع ــي مدي ــة الغفل ــن غليط ــالم ب /س
والتخطيــط  البلديــة  دائــرة  مــع  بالتعــاون  المنامــة. 
األحمــر  والهــالل  المنامــة-  بلديــة  -إدارة  بعجمــان 

اإلماراتــي - مركــز عجمــان. 
)تقديم أمسية شعرية وفعاليات وطنية متنوعة(

منطقة
المنامة  

26
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المبادرات 
المجتمعية 

2828



الحملة الوطنية لتطعيم 
كوفيد -19 

قدمــت الجمعيــة التســهيالت والخدمــات لــوزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع، مــن بدايــة شــهر ينايــر 
إلــى نهايــة العــام.

عدد 
المستفيدين 
تجاوز اآلالف  
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مبادرة تحدي التبرع 
بالدم  -3 

بالتعــاون مــع مركــز خدمــات نقــل الــدم واألبحــاث بــوزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع بالشــارقة 
والهــالل األحمــر اإلماراتــي )مركــز عجمــان( 

16 /17 فبراير 2021 

وحدة دم 
243
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مبادرة إعادة تدوير 
األواني الغير مستهلكة 

ــة  ــوم البيئ ــبة ي ــان بمناس ــز عجم ــي مرك ــر اإلمارات ــالل األحم ــه واله ــر المتعفف ــا لألس ــم توزيعه وت
ــاني. ــل اإلنس ــد للعم ــوم زاي ــي وي الخليج

2 مايو 2021 

أسرة
215
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مبادرة توزيع كسوة العيد 
لأليتام واألسر المتعففة 

 مبادرة برد وارتاح
وخذ اللقاح 

11 مايو  2021 

9 يونيو   2021 

أسرة

اآلالف من 
المستفيدين 

 625

ــاردة  )توفيــر ثالجــة تحتــوي علــى مــاء وعصائــر ب
ــن(   للمطعمي
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مبادرة أنتم الخير 
والبركة 

مبادرة الكشف عن 
سرطان الثدي  

المواطنيــن  كبــار  ســعادة  مركــز  مــع  بالتعــاون 
ــز  ــي - مرك ــر اإلمارات ــالل األحم ــة اله ــان وهيئ بعجم

عجمــان تزامنــً مــع يــوم المســن العالمــي 

بالتعــاون مــع مركــز مشــيرف الصحــي ومستشــفى عجمــان التخصصــي 
ومستشــفى أمينــة وكليــة الخليــج الطبيــة والهــالل األحمــر اإلماراتــي 

ــان  ــز عجم -مرك

مواطن ومواطنة 

سيدة

40

 420

8 أكتوبر   2021 

18 أكتوبر   2021 
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 مبادرة خاصة
بمرض السكـــــري 

14 نوفمبر   2021 

تزامنً مع اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مستشفى عجمان التخصصي العام .

مستفيد
 250
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مبادرة بمناسبة
اليوم العالمي للتسامح 

16 نوفمبر   2021 

بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر اإلماراتــي -مركــز عجمــان - 
بالعمــال. عاملخاصــة 

 100
35
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المجتمع هدفنا 
األساسي
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التــــاريــخ العددالبيـــان

البرامج و األنشطة  
المجتمعية 

محاضرة التطوع من قيم زايد - تقديم: أ. أماني المطروشي    

محاضرة احتواء الخالفات الزوجية - تقديم الرائد علي يوسف ال علي   

47 مستفيد  3 فبراير 2021 

58 مستفيد   5 فبراير 2021 

1

2

ورشة خفايا العلوم بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف - 
تقديم أ. منى شفيق عيد  

شرح فكرة الكرسي المتحرك ألصحاب الهمم  - تقديم ملهمة 
الجمعية : وديمة البلوشي  

 ورشة الفرن الشمسي بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف - تقديم
أ. العنود العبدولي  

شرح فكرة ابتكار صنبور الترشيد وشرح فكرة مكنسة تعمل بالطاقة 
الشمسية - تقديم الملهمتين: مريم المرزوقي وعلياء الكندي 

55 مستفيد  22 فبراير 2021 

47 مستفيد  

65 مستفيد  

45 مستفيد  

22 فبراير 2021 

23 فبراير 2021 

23 فبراير 2021 

3

4

5

6

أسبوع االبتكار االفتراضي الخاص بجمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية 
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التــــاريــخ العددالبيـــان

الشــارقة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الــورق  تصنيــع  إعــادة  ورشــة 
عســكر  مريــم  أ.  تقديــم  للمتاحــف- 

مسرح االبتكار الملهم - تقديم الملهمة: سالمة سيف الطنيجي 

ورشة األلوان الطبيعية بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف - تقديم 
أ . فاطمة العبدولي 

ورشة  مؤشرات جودة الحياة الرقمية- تقديم د . محمود رواجبة 

برلمان االبتكار االسري- تقديم أ. حصة الطنيجي 

محاضرة ومن يؤمن اهلل يهد قلبه - تقديم الدكتور : سالم علي 
ارحمة الشويهي  

محاضرة اإليجابية والخروج عن المألوف سر نجاحي )تزامنً مع يوم 
المرأة العالمي ( - تقديم سعادة عارفة صالح الفالحي )عضو مجلس 

إدارة تجارة وصناعة رأس الخيمة(

شرح فكرة القبعة الذكية للعمال وبرمجة الروبوت كوزمو للتعرف على 
مريض كوفيد 19 - تقديم الملهمة والملهم عبداهلل البوسميط و 

فايزة البوسميط 

78 مستفيد  24 فبراير 2021 

56 مستفيد  

76 مستفيد  

105 مستفيد  

94 مستفيد  

87 مستفيد  

145 مستفيد  

65 مستفيد  

24 فبراير 2021 

25 فبراير 2021 

27 فبراير 2021 

27 فبراير 2021 

1 مارس  2021 

8 مارس  2021 

25 فبراير 2021 

7

8

9

11

12

13

14

10
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أسبوع القراءة 2021

 مناقشة كتاب / اليملكني  تقديم مؤلفة الكتاب :
 أ . نورة الشامسي

مجلس الملهمون  / تقديم ملهمون جمعية عجمان للتنمية 
االجتماعية والثقافية 

ورشة بعنوان / إقرأ مع روبوت تقديم : أ هند خميس بالل 

القراءة منارة الموهوب / تقديم أ . حصة الطنيجي   

56 مستفيد  21 مارس  2021 

46 مستفيد  

68 مستفيد  

78 مستفيد  

22 مارس 2021 

23 مارس 2021 

24 مارس 2021 

15

16

17

18

240 مستفيد  محاضرة الجاذبية األخالقية - تقديم الواعظة موزة أحمد الشامسي   30 مارس 2021  19
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محاضرة باب الريان / تقديم الدكتور خالد عبدالسالم 
عبداللطيف  

محاضرة التلذذ بالعبادة / تقديم الواعظ عمر شاكر الكبيسي    

محاضرة اسم العطاء اآلخر : زايـد - تقديم ضيف من ضيوف رئيس 
الدولة حفظه اهلل : د. مصعب السامرائي 

محاضرة صحبة األسحار /تقديم الدكتور عمار إبراهيم حسن    

65 مستفيد  12 ابريـــل 2021 

56 مستفيد  

167 مستفيد  

89 مستفيد  

19 ابريـــل 2021 

30 ابريـــل 2021 

30 مايـــو 2021 

20

21

22

23

الحلقــة الجماعيــة لقــراءة ســورة الكهــف / تقديــم القــارئ :شــهاب 
محمــد ســران / كل يــوم جمعــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك 

حلقــة أســبوعية حــول موضــوع : عجمــان مــا بيــن خمســين وخمســين - تقديــم 
الوالــد : غريــب خليفــة الشامســي / كل يــوم خميــس خــالل شــهر رمضــان المبــارك 

476 مستفيد  

240 مستفيد   كل يوم خميس

كل يوم جمعة 24

25

رمضان 2021 

حلقات أسبوعية من تنظيم الجمعية 



41
التــــاريــخ العددالبيـــان

محاضــرة تعريفيــة لمســابقة روبــوت متاتــاالب االوناليــن لعــام 2021 
)حمايــة الحيوانــات البريــة ( mwrc  /تقديــم أ .بــراء قصــي   

محاضــرة بعنــوان الحرائــق المنزليــة وكيفية مكافحتهــا بالتعاون مــع اإلدارة 
العامــة للدفــاع المدنــي بعجمــان /تقديم مســاعد عبــداهلل مبروك  

دورة تدريبيــة بعنــوان منــاورة الملهمــات بالتعــاون مــع نــادي الشــطرنج 
والثقافــة للفتيــات بالشــارقة   

15 متدرب  

46 مستفيد  

48 مستفيد  

265 مستفيد  

35 مستفيد  

16 مايو  2021 

19 مايو 2021 

15 يونيو 2021 

29 يونيو  2021 

1 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021 

26

27

28

29

30

ــعادة  ــز س ــع مرك ــاون م ــبوعي(  بالتع ــج أس ــف أول )برنام ــج خراري برنام
ــة  ــدة عوش ــم الوال ــي/ تقدي ــادرة خبرت ــان- مب ــن بعجم ــار المواطني كب

ــي      ــبص العليل ــة بوش ــت خليف بن

محاضــرة الصلــة الموصولــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون 
/ بعجمــان  المواطنيــن  كبــار  ســعادة  ومركــز  واألوقــاف  اإلســالمية 

تقديــم الواعظــة مــوزة احمــد الشامســي     

محاضــرة قانونيــة بعنــوان المســتقبل طمــوح بحجــم الســماء /تقديــم 
األســتاذة إيمــان العــزب  

ملتقــى انعش صيفــك 4 للطــالب والطالبات متعدد األنشــطة والفعاليات 
ــفاري اإلمارات(  بعنوان )س

69 مستفيد  

50 طالب وطالبة   

31 يوليو 2021 

25 يوليو إلى 5 أغسطس 2021 

32

31



ــؤون 42 ــة للش ــة العام ــع الهيئ ــاون م ــب بالتع ــى الرقي ــم اهلل تعال ــع اس ــرة م محاض
ــدوة    ــد مزي ــف محم ــم عبداللطي ــاف /تقدي ــالمية واألوق اإلس

محاضــرة بعنــوان مطبخــي آمــن بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للدفــاع 
ــي  ــز المطروش ــاعد أول عبدالعزي ــم مس ــان /تقدي ــي بعجم المدن

ــفى  ــع مستش ــاون م ــي بالتع ــق االجتماع ــراب القل ــن إضط ــرة ع محاض
ــم   ــل إبرهي ــور خلي ــم الدكت ــي /تقدي ــان التخصص عجم

محاضــرة ثــواب عاجــل بالتعــاون مع الهيئــة العامة للشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف/تقديــم الواعــظ ســليمان الحبش 

محاضــرة بعنــوان الوتــر بالتعــاون مــع الهيئــة العامة للشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف/تقديــم الواعظــة طاهرة يوســف الســعدي  

67 مستفيد  

56 مستفيد  

67 مستفيد  

79 مستفيد  

55 مستفيد  

148 مستفيد  

59 مستفيد  

28 أغسطس 2021 

11 أكتوبر 2021 

13 أكتوبر 2021 

25 أكتوبر 2021 

25 أغسطس 2021 

30 أغسطس 2021 

22 نوفمبر 2021 

33

34

37

38

39

35

36

مؤتمــر عــن دور األبحــاث العالميــة فــي المجــال الطبــي للتصــدي ل 
كوفيــد -19 - تزامنــً مــع يــوم المــرأة اإلماراتيــة / تقديــم نخبــة مــن 

الطبيبــات د. أســماء األميــري ، د. حمــدة خانصاحــب ، د. نــوف النــون 

محاضــرة مــلُء األرض بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف  /تقديــم الســعيد اســاف  

محاضــرة تأمــالت فــي ســورة مريــم بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة 
الفخرانــي   طاهــر  الدكتــور  /تقديــم  واألوقــاف  اإلســالمية  للشــؤون 

68 مستفيد   10 نوفمبر 2021  40

التــــاريــخ العددالبيـــان
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للشــؤون  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  التعامــل  ذوقيــات  بعنــوان  محاضــرة 

الســعدي   يوســف  طاهــرة  الواعظــة  تقديــم   / واألوقــاف  اإلســالمية 

ــة رحمــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون  محاضــرة بعنــوان مائ
ــي ــيف الكعب ــة وداد س ــم الواعظ ــاف / تقدي ــالمية واألوق اإلس

78 مستفيد  

59 مستفيد   29 ديسمبر 2021 

15 ديسمبر 2021  41

42

الحفل الختامي لملتقى سفاري اإلماراترحلة من رحالت ملتقى سفاري اإلمارات



ألبــــوم44
الصـــــــــور



45



زيارة مركز ريادة األعمال
)مجلس سيدات أعمال عجمان في مقره الجديد ( 

زيارة الجمعية متحف »1185«، 
وهو المتحف الشخصي للدكتور عبيد الحيري الكتبي / أبوظبي 

14 مايـــــو 2021 

عجمان 

أبوظبي 

11 سبتمبر 2021 

المشاركات والزيارات 46
المجتمعية 



حضور مؤتمر المرأة والتجارة العالمية
اكسبو 2020 – جناح المرأة 

حضور مؤتمر التسامح والشمولية في تمكين المرأة وحقوقها  
بحضور سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان )وزير التسامح والتعايش( / اكسبو 2020 – جناح المرأة

22 أكتوبر 2021 

17 نوفمبر 2021 

دبــي 

دبــي 

47



حضور فعالية اليوم العالمي للطفل
 جلسة حوارية عن الرؤية المستقبلية للطفولة /

 اكسبو 2020 

حضور يوم التطوع العالمي 
تكريم أبطال التطوع / اكسبو 2020 

20 نوفمبر 2021 

5 ديسمبر  2021 

دبــي 

دبــي 

48



ICBA زيارة خاصة  لـ
للمركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة بدعــوة مــن مجلــس ســيدات 

أعمــال عجمــان 

زيــارة الجمعيــة مكتبة ســالم بــن عبداهلل 
آل حميد اإلســالمية العامة

للتعرف على األنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة 

14 ديسمبر  2021 

28 ديسمبر  2021 

دبــي 

عجمان 

49



جائزة عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية للقرآن الكريم في 
دورتها الثالثة 2021-2020

بدأت الجائزة في عام 2019 ومستمرة حتى اآلن بشكل سنوي

300
مشاركة

متسابق في الجائزة

حفل تكريم 
افتراضي للفائزين 
والمشاركين  في 

الجائزة

بــــدء التصفيات 
بدء التصفيات األولى

النهائية

9 يناير

7 فبراير

21 ابريل

الجوائز 50
والمسابقات



)شكر خاص 
للراعي الرسمي 
للجائزة السيدة 

حصة أحمد 
الكاظم (

51



مسابقة معًا نقرأ  السابعة للعام الدراسي 2021-2020
بدأت الجائزة في عام 2014 ومستمرة حتى اآلن بشكل سنوي

 343
مشاركة

متسابق في الجائزة

حفل تكريم 
الفائزين والمشاركين 

بالمسابقة

بــــــدء التحكيم في 
المسابقة

بدء مقابالت الطلبة

9 يونيو

3 يوليو

4 أكتوبر

بحضور معالي الشيخ 
الدكتور ماجد بن 
سعيد النعيمي- 

رئيس الديوان األميري 
بإمارة عجمان(

52



53



جائزة جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية 
للحديث النبوي الشريف األولى لعام  2021-2020

 98
مشاركة

متسابق في الجائزة

الحفل االفتراضي 
لتكريم الفائزين 
والمشاركين في 

الجائزة

بــــــدء التحكيم في 
االستمرار في الجائزة

التحكيم

28 ديسمبر

4 يناير

4 فبراير

شكر خاص للراعي 
الرسمي للجائزة 

رجل األعمال خليفة 
سلطان بن حارب 

المهيري 

54



55



 »لغــات الحــب مــع األطفــال الطريــق األمثــل لبنــاء شــخصية 
متزنــة« تزامنــً مــع يــوم الطفــل اإلماراتــي

حــول ) فعاليــات الجمعيــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك ( مــع 
اإلعالميــة أمــل المــال

مداخلة مدير عام الجمعية سعادة منى 
المطروشي في برنامج دبي اليوم على 

قناة سما دبي حول موضوع 

مداخلة مدير عام الجمعية سعادة منى 
صقر المطروشي عبر أثير اإلذاعة األولى في 

برنامج #ظل_الغافة 

14 مارس 2021 

11 مايو  2021 

عبر أثير اإلذاعة 56
والتلفزيون



بدعــوة كريمــة مــن رئيــس مؤسســة حمايــة للمــرأة والطفــل 
الشــيخة/عزة بنــت راشــد النعيمــي وبحضــور الشــيخ /ســلطان 

بــن راشــد النعيمــي

التابعــة لمركــز حمــدان بــن محمــد إلحيــاء التــراث حــول 
ــن  ــوم المس ــع ي ــً م ــة تزامن ــر والبرك ــم الخي ــة أنت حمل

العالمــي 

مقابلة تلفزيونية لمدير عام الجمعية 
سعادة منى المطروشي خالل حضور 

حفل العشاء الخيري 

مداخلة مدير عام الجمعية 
سعادة منى صقر المطروشي عبر 

شبكة األولى اإلذاعية 

28 اغسطس 2021 

7 أكتوبر 2021 

57



ما نشر في 58
الصحف 

30 يناير  2021 

11 فبراير  2021 

صحيفة الفجر 

صحيفة الخليج 

مبادرة الجمعية بافتتاح مقرها إلعطاء لقاح كورونا 

فعاليات :مع اإلرادة ال مستحيل في تحقيق حلم العرب 
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12 فبراير 2021 

26 فبراير 2021 

9 مارس 2021 

21 فبراير 2021 

صحيفة الفجر 

صحيفة الفجر 

صحيفة الفجر 

صحيفة الفجر 

حول محاضرة احتواء الخالفات الزوجية التي نظمتها الجمعية 

منى المطروشي : ملهمة العمل التطوعي وخدمة المجتمع 

المرأة اإلماراتية صانعة المستحيل 

أسبوع االبتكار يالمس الفضاء ويتزامن مع االستعداد للخمسين 



60

23 مارس 2021 

24 مارس 2021 

24 ابريل 2021  23 ابريل 2021 

صحيفة الفجر 

صحيفة الفجر 

صحيفة الخليج  صحيفة الخليج 

جمعية عجمان تشارك في أسبوع القراءة بمناقشة كتاب ال يملكني 

جمعية عجمان تنظم مجلس الملهمون القرائي 

ثقافية عجمان تعلن عن الفائزين في جائزة القرآن الكريم 

اجتماعية عجمان تنتج فيلمً تسجيليً عن الموروث الثقافي 
لعجمان بالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي)مركز عجمان( 
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27 ابريل 2021 

29 يونيو 2021 
12 مايو 2021 

7 مايو  2021 

صحيفة االتحاد 

صحيفة الخليج 
صحيفة الخليج 

أخبار عجمان 

جمعية عجمان تعقد اجتماع الجمعية العمومية 

عجمان للتنمية تطلق برنامج خراريف لّول 
عجمان للتنمية توزع كسوة العيد 

عجمان للتنمية تنظم مبادرة تدوير األواني المنزلية 
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28 يوليو  2021 

1 سبتمبر  2021 

7 اكتوبر  2021 

5 أكتوبر 2021 

صحيفة البيان 

صحيفة البيان 

صحيفة البيان 

وام 

سفاري اإلمارات يستثمر طاقات ومواهب الطلبة 

ندوة طبية في عجمان تحذر من نشر الشائعات بشأن لقاحات )كوفيد 19( 

عجمان للتنمية تكرم 
الفائزين في مسابقة معً 

نقرأ 

رئيس الديوان األميري بعجمان يكرم المعلمين 
والفائزين في مسابقة معً نقرأ 
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14 اكتوبر  2021 

22 ديسمبر 2021  28 نوفمبر 2021 

20 اكتوبر  2021  صحيفة االتحاد 

صحيفة الفجر 
وام 

وام 

14 ألف وخمسمئة وستين مستفيد من فعاليات 
جمعية عجمان 

زيارة المركز الدولي للزراعة الملحية اكبا  جمعية عجمان تحتفل بعيد االتحاد الخمسين في 
منطقة مصفوت 

حملة توعية سرطان الثدي بمشاركة 420 سيدة 







Ajman_sscd ajman.social@Gmail.com

050 630 220806 740 3911

اإلامارت العربية المتحدة، عجمان، الصفيا


