
 منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة 

ZENAB FOR WOMAN IN DEVELOPMENT 



     مدينة  –ورشة عمل عن دور المرأه فى عملية التحول الديمقراطى           

  والية القضارف -الشوك            



اليوم الختامى لورشة عمل عن دور المرأه فى عملية التحول الديمقراطى 

 والية القضارف -مدينة الشوك



جانب من اليوم الختامى لورشة عمل عن دور المرأه فى عملية التحول 

 والية القضارف -الشوك -الديمقراطى



 القضارف -ورشة عمل عن دور المرأه فى عملية التحول الديمقراطى



ورشة عمل عن دور الشباب فى عملية التحول  الديمقراطى بمدينة 

  والية القضارف –الشوك 



االجتفاال باليوم العالمى للمرأه و الذى اشتمل على يوم صحى و معارض 

  و محاضرات



 جانب من االجتفاال باليوم العالمى للمرأه 



 االجتفاال باليوم العالمى للمرأه و الذى اشتمل على برامج ترفيهيه



 االجتفاال باليوم العالمى للمرأه و الذى اشتمل على برامج ترفيهيه



 جانب من المعرض فى اليوم العالمى للمرأه 



 جانب من اليوم الصحى بمعسكر جبرونا



 جانب من اليوم الصحى بمعسكر جبرونا



والية القضارف -ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأه  



 والية القضارف -ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأه



 والية القضارف -ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأه



 القضارف -مدرسة القابالت -ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأه



 القضارف -ندوه عن مكافحة االيدز



القضارف -ندوه عن مكافحة االيدز و محاربة الختان  



القضارف -تنفيذ دورات مياة بلدية بمدارس االساس  



لقضارفبا -تنفيذ دورات مياة بلدية بمدارس االساس   



بدارفور -تنفيذ دورات مياة بلدية بمعسكر سكلى  



القضارف -مشروع صيانة المدارس   



والية  -توزيع اجهزة كمبيوتر لمدارس الثانوىو جامعة القضارف

 القضارف



 توزيع اجهزة كمبيوتر لمدارس الثانوىو والية القضارف



 -توزيع الكتب المدرسية و الزى المدرسى لمدارس االساس

 والية القضارف



 والية القضارف -توزيع الزى المدرسى لمدارس االساس



 والية القضارف -توزيع الزى المدرسى لمدارس االساس



 والية القضارف -توزيع الزى المدرسى لمدارس االساس



 والية القضارف -توزيع الزى المدرسى لمدارس االساس



القضارف -مشروع دعم الزراعيات   



القضارف -مشروع دعم الزراعيات   



القضارف -تطوير الة الحراثة للزراعيات   



  توزيع تقاوى للمزارعات بوالية القضارف



 توزيع تقاوى للمزارعات بوالية القضارف



 توزيع تقاوى للمزارعات بوالية القضارف



 بوالية القضارف -توزيع كراسى متحركة للمعوقين



 القضارف -توزيع لعب ومستلزمات لرياض االطفال



 بوالية القضارف -توزيع كراسى متحركة و معدات للمعوقين



 برامج محو االمية بقرية القنقليسة و قرية ود ضعيف ريفى القضارف



  توزيع مواد غذائية  بمعسكرات دارفور



  توزيع اغاثة لمعسكرات النازحين بدارفور



  توزيع اغاثة لمعسكرات النازحين بدارفور



 توزيع اغاثة لمتأثرى فيضان كسال



 برنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من ورشة بناء السالم



 جانب من الورشه



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم بجبرونا



 جانب من اليوم الختامى لبرنامج بناء السالم



والية شمال  -زيارة رئيسة المنظمة للمصابات بالناسور البولى بمستشفى الفاشر

 دارفور



 زيارة رئيسة المنظمة لمعسكر ابو شوك شمال الفاشر



 جنيف -سويسرا -جانب من بعض المشاركات العالمية



 جنيف -سويسرا -جانب من بعض المشاركات العالمية



  جنيف -سويسرا -جانب من بعض المشاركات العالمية مع السفاره السودانية



 اختيار رئيسة المنظمة كسفيره للسالم 



 جنيف -سويسرا -جانب من بعض المشاركات العالمية



منتدى حول دور المرأة فى عملية التحول 

 بورسودان -الديمقراطى



 -منتدى حول دور المرأة فى عملية التحول الديمقراطى

 السلوم -بورسودان



 -ورشة حول دور المرأة فى عملية التحول الديمقراطى 

 2009 -بورسودان



 والية القضارف – telefoodتوزيع تقاوى و ادوات زراعية  



-2009جانب  من توزيع التقاوى فى والية القضارف 

telefood  



والية  -ورشة بعنوان االنتخابات و العنف المحتمل 

 القضارف



 2009والية القضارف  –توزيع كراسى متحركة للمعوقين 



 2009جانب من توزيع الكراسى للمعوقين 



 2009والية القضارف  –توزيع تقاوى 



 جانب من توزيع التقاوى 



 جانب من توزيع التقاوى



 توزيع مستلزمات لرياض االطفال



 القضارف -تاسيس روضة لالطفال 



 جانب من تأسيس الروضة



 مشاركة المنظمة فى مؤتمر الدوحة



 جانب من المشاركة



 جانب من المشاركة


