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جمعية المرأة بشناص تنفذ العديد من البرامج والدورات التدريبية

                                                                                                          من ابراهيم الفارسي: شناص 
                              

 . اممكثفة في إقامة العديد من االنشطة والفعاليات على مدار الع تقوم جمعية المرأة العمانية بوالية شناص بجهود

من  لقد تم إشهار الجمعية في األول": الوطن"بوالية شناص لـ  وقالت آمنه بنت سيف بن راشد الشرقية رئيسة جمعية المرأة العمانية

ربات البيوت مشيرة الى أن من أهداف الجمعية انها تتمحور  عضوة حيث كانت معظم العضوات من) 224(  بعدد 2000يوليو من عام 

مستوى األسرة اقتصادياً واجتماعياً والقيام  ت االجتماعية وتعليم المرأة بعض الصناعات ومساعدتها على رفعبالخدما في النهوض

على الفضيلة النابعة من تاريخ المجتمع  دخلها للبرامج التي تديرها الجمعية والعمل على تنمية التقاليد القائمة بمشروعات خيرية يخصص

وتنمية روح العمل التطوعي   اإلسالمي الحنيف والعمل على رفع المستوى الثقافي والصحي لألسرةالدين وقيمه ومبادئه المستمدة من

 . به وإحياء التراث مع المحافظة على هويته العمانية والمحلية واالهتمام للمرأة العمانية والعمل على تنمية قدراتها

الشرقية إن أنشطة جمعية المرأة العمانية بوالية شناص كثيرة  ت سيف قالت آمنة بن2011وحول أنشطه الجمعية منذ بداية العام الحالي 

بها وهذا سر نجاحنا ونجاح الجمعية من  بعد أن وضعت الجمعية خطة عمل لتفعيل أنشطتها وذلك بفضل جهود المتطوعات ومتنوعة

التي تنفذها الجمعية بين  ف األنشطةمن قبل منتسبات الجمعية حيث يحرصن على المشاركة في مختل خالل مواصلة الحضور واإلقبال

في تنفيذ الندوات  واألهلية العاملة بالوالية ومن ابرزها تقديم التوعية لألمهات والمشاركة الحين واآلخر بالتعاون مع المؤسسات الحكومية

الرشيد للدواء التي أقيمت بمقر الجمعية بالتعاون مع مجمع صحي  والمحاضرات الصحية والنسوية ومنها محاضرة حول االستخدام

التوعية للمجتمع حول مشاكل استخدام الدواء وأسباب  والتي تطرقت إلى أهداف حملة استخدام الرشيد للدواء من توفير بيانات شناص

التدريجية عن كيفية استعمال األشكال الصيدالنية  تالتي قد تنجم عنها وما ينبغي إتباعه لتجنبها والحد منها واإلرشادا حدوثها والنتائج

ثم محاضرة عن مكافحه سوء التغذية عند  حملة لسرطان الثدي وصحة الفم واألسنان واستمرت هذه الحملة مدة أسبوع المختلفة ثم إقامة

محو األمية وطلب العلم وكذلك  حولتكريم اإلسالم للمرأة ألقتها الواعظة عائشة الهنائية ومحاضرة  األطفال ثم محاضرات دينية حول

كما أقيمت حلقات العمل  العمل التطوعي ثم دعوة ألبناء الوالية للمحافظة على منجزات عمان محاضرات اجتماعية نفذتها الجمعية حول

واسر ذوي  واليةالخيرية لتشجيع األسر المنتجة وبرنامج حصر األسر المحتاجة في ال والدورات الهادفة ثم إقامة المعارض واألسواق

 . االحتياجات الخاصة

لهذا العام يشتمل على دورات تدريبية في مجال الخياطة والتطريز  إن البرنامج الصيفي: وعن البرنامج الصيفي لهذا العام قالت الشرقية

ة وأصبحت مركز من في الحاسب اآللي بمقر الجمعي دورات تعليمية متخصصة حيث نفذت هيئة تقنية المعلومات دورات مجانية وهناك

مع الخدمات الحكومية االلكترونية  الذي يسهم بتطوير مهارات المواطنين في مجاالت التعامل الرقمي والتفاعل مراكز المجتمع المعرفية

يث عشر يوماً لكل مجموعة ح  م وتستمر لمدة سنة ومدة التدريب فيها خمسة2011شهر مايو المنصرم  وبدأت هذه الدورة بالجمعية خالل

  . على دفعتين بلغ عدد المشاركات ستون مشاركة تم توزيعهن

 



 


