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 20:00ولغاية الساعة  18:00من الساعة  07.12.2019 السبتيوم     التاريخ:
 10هوميل برغ     المكان:

عادل الفياض، داني الخالدي، عبد الغني الشربجي،  ،مصطفى حبوش المشاركون والمشاركات:
 ، مضر سعدماري سلوم

 ماري سلوم   أمين سر الجلسة:
 

 :محمد عبدهدية زواج الزميل : األولالموضوع 
يورو من كل شخص حاضر( لتقديمه هدية زواج للزميل. على أن يقوم المحاسب بتسليم المبلغ  20تم جمع مبلغ مالي )

 لعبد هللا محمود الذي سيوصله لمحمد عبد.

 :كمبيوتر )البتوب( للمجموعةالموضوع الثاني: 
للمجموعة. هذا الالبتوب أعطي للزميل عبد الغني الشربجي كهدية من مكتب االندماج في بلدية رمزك، تم تسلم البتوب جديد خاص 

 ليستخدمه في وظيفة الترجمة. 

  األوراق الخاصة بالالبتوب في عهدة أمينة السر ماري سلوم

 :يوم الجمعة موعداً للقاءاتالموضوع الثالث: 
 تم االتفاق على أن يكون االجتماع القادم يوم جمعة وكذلك االجتماعات القادمة، ليتمكن الجميع من الحضور. 

 :زيارة صالة نيكارغرونينغن الموضوع الرابع:
 غرفة الضيوف في صالة نيكارغرونينغن لمعرفة إذا كانت مناسبة لتقديم الطعام السوري كنشاطسيقوم أعضاء من المجموعة بزيارة 

 متكرر برعاية المجموعة.

 :عقد لقاءات ثنائية مع رئيس المجموعةالموضوع الخامس: 

 ستحصل لقاءات ثنائية بين أعضاء اإلدارة ورئيس المجموعة في مكتبه للتحدث والتشاور حول توزيع المهام وشرحها.

 :تقديم باقة زهور إلى السيدة كوغل: سادسالموضوع ال

 االطفال الذين ساهمت في رعايتهم وتعليمهم.شكر ومعاية بتوقيع مع بطاقة 

 :كتابة تقارير عن نشاطات المجموعة: سابعالموضوع ال

 يتولى األمر مسؤول اإلعالم.

 :رسم العضوية: ثامنالموضوع ال

 تم دفعه من قبل المشاركين عن كانون األول.
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 :أمور اتفق عليها وتم تجاهلها: تاسعال الموضوع
 ئيا )أنس الموات، نضال سلوم، عبدهللا محمود، محمد عبد(.أن يتم دفع االشتراك تلقا -1

 مسؤولية الشخص عن مهمته )ماري سلوم، عبدهللا محمود(. -2

 :متفرقات: عاشرالموضوع ال
في صفحة مواعيد المجموعة وعند الكبس على الموعد تظهر تفاصيل الموعد ومنها جدول االجتماع. إذا أراد األعضاء إضافة نقطة 

 الجتماع يمكنهم الكتابة في التعليقات.نقاش لجدول ا

 .19:30الساعة  10.01.2020الموعد القادم يوم الجمعة 
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