
 
 

 

 

 

 مسىم اللجنة  جلنة كافل اليتيم

 عدد أعضائها 37
غة ز  اسم رئيس اللجنة  نبيل سلمان النز

غة 29 محمد حسن عبدهللا ال جامع ز   1 نبيل سلمان محمد النز
 
 
 

أسماء أعضاء 
ز   اللجنة المتطوعي 

 2 محمد صالح إبراهيم القطان 30 مهدي علوي الدرويش
ي  3 محمد علي العيداسماء  31 مي عبدالجليل  الزهنر
ي   4 اميمة شهيد سليمان ابوالسعود 32 نارص سعيد احمد الناج 

ي ز  5 بتول جعفر علوي الخباز 33 ندى الشيخ عبدهللا الخننر
 6 بسام حسن احمد العلقم 34 نوال صالح محمد ال منر 
 7 جمعة جعفر احمد االوجامي  35 هيام حسن احمد السنان
 8 حسن علي مهدي الجزير 36 وسام حسن احمد السنان
 9 حسن كاظم محمد ال غزوي 37 وفاء عبدهللا محمد السالم

ي ال عبيد  
ز جعفر رضز  10 حسير

 11 خالد عبدرب الرسول حسن البيش  
ي   

ز
 12 خديجه حبيب محمد البحران

ي الشنخنخ  
 13 رائد سعيد رضز

 14 زهره عبدالحميد حسن السنان  
 15 العوى زينب احمد عبدهللا  
 16 زينب سلمان سعود الهجهوج  
 17 رساج مهدي منصور اثنيان  
 18 شذى احمد صالح النهاش  
يفة محفوظ نارص العوامي     19 رسر
 20 صادق عبدهللا كاظم ال سهوان  
 21 صبيحة سعيد سلمان الفخر  
 22 عبدالعلي عبدهللا جواد ال كرم  
 23 احمد الغانمعبدرب الرسول احمد   
 24 عدنان علوي محمد ال زواد  
كه   ز نارص الشن   25 علي امير
 26 فاطمه محسن علي محمد المهندس  
زا صالح الزين    27 فايزه منر
 28 فائز محمدسعيد موىس المسلم  



 
 

 لجنة كافل اليتيم :

 *الهدف العام :

 ألنظمة وسياسات الجمعية  رفع وتحسين املستوى املعيش ي و االجتماعي
ً
و التعليمي و الصحي لأليتام وفقا

 بكفاءة و فعالية.

 ترتبط اللجنة برئيس الجمعية . *االرتباط التنظيمي :

 *املهام : 

إعداد الخطة السنوية لنشاطات وأعمال اللجنة في إطار األهداف و السياسات العامة للجمعية ومتابعة  -1

 تنفيذها بعد اعتمادها .

 –الغذائية  –اإليجار  –ف اإلداري والفني على أعضاء وموظفي اللجنة وفرق العمل مثل )التعليم اإلشرا -2

 ... إلخ ( ، و املساهمة في حل مشكالتهم وتطوير أدائهم . -تسديد الديون 

 التنسيق بين أعضاء و موظفي اللجنة لالستفادة القصوى من قدراتهم و اإلمكانيات املتاحة للجنة . -3

 استقبال طلب املساعدات العينية و النقدية لأليتام و التأكد من توفر ودقة كافة االشتراطات املوجبة للصرف. -4

دراسة استمارة البحث الخاصة باأليتام بشأن املساعدات املطلوبة و القيام بالزيارة امليدانية للتأكد من دقة  -5

 تراطات الالزمة لصرف املساعدات .البيانات املقدمة واستكمالها عن املستفيدين و توفر االش

دراسة الحالة التي تم جمع املعلومات عنها من الباحث االجتماعي / فريق البحث عن اليتيم ، وتقديم  -6

 التوصيات بشأنها .

 لالئحة املعتمدة باللجنة . -7
ً
 التأكد من صرف املساعدات النقدية و العينية وفقا

حويل الحاالت التي بلغت سن االنتهاء من كفالة اليتيم وضمها التنسيق مع لجنة التكافل االجتماعي بشأن ت -8

 لألنظمة بالجمعية.
ً
 للتكافل االجتماعي وفقا

 التنسيق مع اإلدارة املالية ملعرفة املبالغ املرصودة و املخصصة للجنة للصرف على الحاالت املستهدفة. -9

 بشكل آلي أو ورقي.تنظيم و حفظ ملفات املستفيدين وتصنيفها أو ترميزها حسب الحاالت  -10

زكاة  –اإلعانات املدرسية  –العيدين  –إعداد وتنفيذ خطط وبرامج املساعدات املوسمية )كسوة الشتاء  -11

 الفطرة وغيرها مما يرد إلى الجمعية ( ،و إعداد و تنظيم برامج الترفيه لأليتام ومتابعة تنفيذها.

ن الجهود اإلعالمية لتعريف املجتمع بمشروعات التنسيق مع لجنة العالقات و التطوع و اللجان األخرى بشأ -12

 ونشاطات وإنجازات واحتياجات اللجنة.

تقويم أعمال و إنجازات فرق العمل البحثية املتخصصة املرتبطة باللجنة ورفعها ملجلس اإلدارة مشفوعة  -13

 بالتوصيات الالزمة لتطويرها.



 

 

 

 

 ومتابعة توفيرها. تحديد احتياجات اللجنة من اإلمكانيات البشرية و املادية -14

 لألنظمة املعتمدة . -15
ً
 التنسيق مع املراكز الصحية الخاصة بشأن عالج األيتام وفقا

الضمان االجتماعي ... إلخ ( بشأن الجوانب  –الشئون االجتماعية  –التنسيق مع الجهات الحكومية ) التعليم  -16

 املتعلقة باأليتام.

ة و األكاديمية الحكومية و الخاصة لتعليمهم ودعمهم املشاركة في تسجيل األيتام في الجهات التعليمي -17

 باملساعدات ومتابعتهم وحل الصعوبات التي تواجههم .

 صيانة وترميم منازل األيتام في الجوانب الصغيرة و في حدود الصالحيات املالية املعتمدة. -18

يتام والعناية بمالحظاتهم بناء وتقوية العالقات مع الكفالء وتزويدهم بإنجازات وخدمات اللجنة املقدمة لأل  -19

اقتراحاتهم لتطوير خدمات اللجنة .  و

اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير أدائهم. -20  تقييم أداء أعضاء اللجنة املتطوعين و املوظفين و

دراسة وتقييم الالئحة املنظمة لنشاطات كافل اليتيم بشكل دوري وكلما دعت الحاجة و رفع التوصيات إلى  -21

 لرفعها ملجلس اإلدارة العتمادها .املجلس االست
ً
 شاري تمهيدا

 أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في حدود االختصاص. -22

 

 

 

 

 

 


