
 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 1                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019التقرير اإلداري السنوي 

 جلمعية منتدى التواصل 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 2                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 مقــــــدمة

 

بالعديد من املتغيرات على الساااااااااااني الرتسااااااااااعلى  ألوضت  اااااااااااجت اعير على ا   ااااااااااا  املع ااااااااااالي  ا  تماعلي  2019تميز عام  

ني الرتساااعلى   اب ضل على ععا  ,   ضار ا نقساااام على السااااابتداًء من نالي اساااتم   النرسااالي  الورب ألي  ياقط ععا  ,   

 ما ينجم عنها من تجاذبات أللقت بظاللها السااااااا اي على الجسااااااالت ا  تمالط  اساااااااتمضار نالي اب  اااااااار املااااااااد   ط ععا  ,   

عا على نلا  ع تنم ألي مما انعكس ساااات إحجام العديد من الد ل  املؤسااااسااااات املاندي عن تقديم الدعم املاقط  تنرل  ماااااار 

  ط ععا  ,  . امل اطنين

 إزاء ي ا ال  اااع املوساااا ف    اااعع نضاي املعابض التجارألي  الماااو ااالي  عدم      سااا   عمت لتعمال بجملع مجا  هم   

ت ناالاي %  ط ععاا  ,    اا لاس اساااااااااااااتمض 80      ألعادا  اعير  من ابوضألجين املتععتين   ارترعات نساااااااااااااعاي الععاالاي لتتعاد  

 ستقضار ا   ا  امل تلي مما يهد  الستم ا يلط. املجتمعط نتلجي عدم االعنع السلاس   

 ط ظات يا ا ال اعع عمتات  معلاي منتاد  الت اىاااااااااااااات على تقاديم لادماا هاا  ط ابج انات النرسااااااااااااالاي  ا  تمااعلاي  الورب ألاي من 

ئاي   ساااااااااااااايمات بضامجها  تنرلا  ا نااااااااااااااعاي العاار   لالل ألنااااااااااااااعاي ا رااااااااااااااا   التدقلع  التادرألات  املتاا عاي الرض ياي  ابجمااعلاي

وتتري  ط التعامت مع فاات ا طرال  الااااااعال  املضأل   ا ساااااض  الرتساااااعلجلي  ط تعرلع الناااااغ ي  املعانا  عن امل اطنين  امل

د   عد اسااااااتمض   ر ابجمعلي الضائد  ط تعرلع نالي ا نتقان  ط املجتمع الرتسااااااعلى   اع أل  وقافي التسااااااام   معا   ال ن

 ابجماييريي  املؤسساتلي لتدقلق التماسس املجتمعط  الستم ا يلط.ط الرعاللات الاععلي   من لالل املااراي  

 عااد  ا هاات  معلااي منتااد  الت اىاااااااااااااات العااديااد من العقعااات  ال اااااااااااااع  ااات  ط تنرلاا  ابوعااي السااااااااااااان ألااي نتلجااي نااالااي عاادم 

ات وتتري  عد كان لتمؤساااااااسااااااا ت بضامجها  ألنااااااااع ها املا ساااااااتقضار  اب  اااااااار  يااااااان م اااااااا ر التم ألت     ألن ابجمعلي  اىااااااات

ال ااااديقي  الاااااضألكي  املؤسااااسااااات املاندي الرناااات الكعير  ط  عم  مساااااند  ابجمعلي  ط ا سااااتمضار بتنرل  ألناااااع ها  تدمت  

ض مساااااا للا ها تجاه ااااااعتها  الراات املوتتري اله  اعمت معها   عتلع اغتنم  معلي منتد  الت اىااااات الرضىاااااي لتقديم الااااااك

م ا  ط  عم ابجمعلي   التقضألض التاقط يسااااتعضم أليم  نجازات ابجمعلي لالل ء  الداعمين ال ين ساااااي العضفان لجت الاااااضكا

 . 2019عام 
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 الرؤية:

تتعتااااااااااااع  معلااااااااااااي منتااااااااااااد  الت اىاااااااااااات  ن تجاااااااااااا ن مؤسسااااااااااااي رائااااااااااااد   ااااااااااااط لدمااااااااااااي املجتمااااااااااااع الرتسااااااااااااعلى   لاىااااااااااااي الاااااااااااااعال  العراااااااااااات 

هااااااااا  تجعااااااااات اء  اعاااااااااار السااااااااان   اماااااااااا اساااااااااعى لتقاااااااااديم لااااااااادما ها  اااااااااط كافاااااااااي ألمااااااااااان ت ا اااااااااديم   اااااااااط كافاااااااااي املجاااااااااا ت التنم ألاااااااااي ال  الجسااااااااا 

 فاا ها املس هدفي  ط مضا  ايتمام ابجمعلي   ضامجها   ذلس يمكن التععير عنع من لالل الضؤألي التاللي:

اااااااااااعال  الجساااااااااااء  ا طرااااااااااال  ااااااااااط  طااااااااااار  معلااااااااااي منتااااااااااد  الت اىاااااااااات تتعتااااااااااع لتجاااااااااا ن مؤسسااااااااااي رائااااااااااد   ااااااااااط ترعلاااااااااات   ر ال " 

 لتنملي املستدامي"ا  تماعلي  تجافؤ الرضص  تدقلق امجتمع  يمقضاطي يتعى  العدالي 

 

 الرسالة:

 

"نداااااااان  معلااااااااي اعماااااااات علااااااااى ترعلاااااااات   ر الجساااااااااء  الاااااااااعال  ا طرااااااااال  اعااااااااار الساااااااان   مجهاااااااام  ااااااااط مجتمعااااااااا هم 

ويلتهم للج ناااااا ا عاااااا   فاعتااااااي  مسااااااتدامي  ااااااط املجتمااااااع لااااااالل بااااااضامت تنم ألااااااي  ااااااط كافااااااي املجااااااا ت التنم ألااااااي   تاااااا ماااااان 

 رتسعلى ".ال

 ذلاااااااس ماااااااان لااااااااالل الت  هااااااااات ا سااااااااوراتلجلي الهاااااااا  اعتاااااااام عت هاااااااا ابجمعلااااااااي   اااااااااامت  املااااااااااراي املجتمعلااااااااي  السلاساااااااالي  نضألااااااااي 

 ااااااااااط تنملاااااااااي  تعااااااااا ألض عااااااااادرات ااااااااااضائ  املجتماااااااااع املوتتراااااااااي لتمساااااااااايمي التععيااااااااار عااااااااان الاااااااااضألف  التمكاااااااااين ا عت اااااااااا ف لتااااااااااعال   

الديمقضاطلاااااااااااااي   نقااااااااااااا   ا نساااااااااااااان  ال زاياااااااااااااي  التااااااااااااادرألت   نااااااااااااااء تدقلاااااااااااااق التنملاااااااااااااي البااااااااااااااضألي  املجتمعلاااااااااااااي    اع ألااااااااااااا  معاااااااااااااا   

   اسااااااااااتدمار ابو اااااااااارات  القاااااااااادرات لكعااااااااااار الساااااااااان ماااااااااان 
ً
  نق علااااااااااا

ً
  ا تماعلااااااااااا

ً
القاااااااااادرات  تمكااااااااااين الجساااااااااااء املهماااااااااااات اعت ااااااااااا يا

ئالت الرقياااااااااار   التااااااااااابلس  املناىااااااااااض  مااااااااااع ا طااااااااااضا  ذ ف الل اع ألاااااااااا  ماااااااااااارا هم املجتمعلااااااااااي   تعرلااااااااااع نااااااااااد  الرقااااااااااض لتعااااااااااالاااااااااا 

 عي.العال

  نـحن جمـعية .... 

 

 

 

غير حكومية

نسعى لتنمية 
المجتمع

تركز على الطفل 
والمرأة والشباب
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 قيم وفلسفة املؤسسة:

فتسااااااااااااري املؤسسااااااااااااي تورااااااااااااا  ناااااااااااا ل الكلرلااااااااااااي الهاااااااااااا  ماااااااااااان لاللهااااااااااااا يمكاااااااااااان تنملااااااااااااي املجتمااااااااااااع ماااااااااااان لااااااااااااالل ا لواااااااااااازام بااااااااااااالقلم 

 املتمدتي باملجم عتين التاللتين: ا سوراتلجلي

  ل  ىاااااااااااالي الرااااااااااااااات املساااااااااااا هدفي   عااااااااااااادم رافلي  امل اااااااااااااداعلي  ابجاااااااااااا   القاااااااااااالم املهنلااااااااااااي  ااااااااااااااامت: الااااااااااااا  ▪

 لرضص  املهنلي  ا ننعاي  ا لوزام.التمليز  العدالي  ط تقديم ابودمي  تجافؤ ا

القااااااااااااالم ا لالعلاااااااااااااي  ااااااااااااااامت: عااااااااااااادم التدااااااااااااا ل  الرا ألاااااااااااااي  مضاعاااااااااااااا  عااااااااااااالم املجتماااااااااااااع  عا اتاااااااااااااع  املساااااااااااااا للي  ▪

 ا  تماعلي  التعا ن.  

 

 :يةاالستراتيجالقضايا 

 

 ذات ا  ل ألي لتمؤسسي  أليم ي ه القنايا م ضن  ط الاجت التاقط: ا سوراتلجليتم تدديد القنايا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفئة املستهدفة: 

 تق م  معلي منتد  الت اىت بتقديم لدما ها لجافي اضائ   فاات املجتمع امل لط من :   

 تع ألض العرت الرتسعلى    اعع املضأل . ا طرال من ابججسين  الجساء من كافي ا عمار من أل ت 

  ر عن   هي نظضيم .الاعال من ابججسين من لالل تعى  ا ناعي املوتتري امل  هي  قط الاعال  اع 

 
 ودعم سبل العيش.حدة الفقر من تخفيف ال العمل على

 

تمكين الشبببببببببباب اوتعبببببببببادماا وتعزعز مشبببببببببا كت م المجتمعية 
ومناصببببببببرة والسببببببببياسببببببببية والمدنية وحرعة التعبير عن الرأ  

 وضاماهم.
 

 
 

 والعاملين والمتطوعين في ا.ود ات الجمعية بناء 
 . 

تنميببة وتطوعر وببد ات حبببببببببرامخ المجتمع المختلفببة من     
البرامج التعليمية والرعاضببية والعببوية والنفسببية وايةتما ية 

للمسببببببببببباهمببة ف  توقي   وايغبباةيببة وجرامج الطفولببة المبكرة
 .المستدامةالتنمية 

 

 

 
 

لمرأة لالتمكين ايةتماع  العمل على 
 حقوو ا.وحمامة 

 

المسبببببببببببببباهمبببببة ف  تعزعز مبببببباد  
الدممقراطية وحقوق اإلنسببببال والوكم 
الرحبببببببببيببد وتعزعز النزاهببة ومكببافوببة 
الفسبببببببباد لترسببببببببي  مفا يم المجتمع 
المبببدن  حسببببببببببببي القبببانول البببدول  

 اإلنسان .
 

 
 

القضاما 
 ايستراتيجية
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 املستفيدون الرئيسيون واحتياجاتهم:

 احتياجات املستفيد الرئيس ي  املستفيد الرئيس ي 

    

 

 ا طرال 

 

 .اعتلم  تضفلع    اي ص لي ستلمي ▪

 ت علي  إراا   ت  لع. ▪

  عم نرس    ا تمالط. ▪

 تنملي عدرات . ▪

 اع أل  مرايلم  ست الات ا تماعلي  تض  ألي. ▪

 العر لي املعكض .بضامت  ▪

 العمت على  عم ا نتلا ات ا ,اولي لألطرال. ▪

 

 

 

 الاعال  الرتلان 

 لتق فضص عمت ▪

 بناء عدرات الاعال ▪

 الت علي  التدقلع ▪

 تعى  ألفجار الاعال ا بداعلي ▪

 اع أل  املااراي املجتمعلي  السلاسلي  املدنلي .  ▪

 نضألي التععير عن الضألف. ▪

 نمايي نق   الاعال. ▪

 ا يتمام بمااكتهم املوتتري.  ▪

 تنملي عدرات. ▪ 

الشباب

المرأة

األطبفا 
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 احتياجات املستفيد الرئيس ي  املستفيد الرئيس ي 

 

 

 املضأل  

 فضص عمت . ▪

 اع أل  املااراي . ▪

  عم عان ني .  ▪

 تدقلع  ت علي  ط املجا ت ا  تماعلي  الص لي  ا سضألي .  ▪

 .لتمكين ا عت ا ف عم سعت الع ش  ا ▪

 .1325نمايي اب ق   نست القضار الد قط  ▪

 التمكين ا  تمالط. ▪

 

 

 
 

 السن اعار  

 ا يتمام بمااكتهم املوتتري . ▪

 املعالعي بدق عهم. ▪

 الت اىت  الدمت ا  تمالط .  ▪

 تضفلع  مسانات ألمني .  ▪

 ا سترا   من ل را هم .  ▪

  عم اعت ا ف.  ▪

 ت فير ا نتلا ات الص لي. ▪

 سانلي.ات ا ناملساعد ▪

 

 

 نق   ا نسان  املناىض  

 ا نسان.ت علي  إراا  با عالن العاملي ب ق    ▪

ت علي الرتسااااااااعلجلين بدق عهم الساااااااالاساااااااالي  املدنلي  ا  تماعلي  ▪

  ا عت ا يي  الدقافلي نست العهد الد قط.

 ناد  ماييرف رعابي على   ر ىنا  القضار. ▪

 نمالت  غط  مناىض . ▪
 

 هم:نويين واحتياجاتاملستفيدون الثا

 االحتياجات  املستفيد الثانوي 

 

 

 

 املجتمع امل لط 

 

 

 

 املسايمي  ط تع ألض القدرات ▪

 املسايمي  ط نت املاكالت  ▪

 املسايمي  ط التع ألض  التنملي ▪

 اع أل   نمايي علم املجتمع ▪

 الدفا  عن اب لا  املدنلي  اع أل يا ▪

 ت علي  إراا . ▪

 تتعلي انتلا ات باتجايات معتتري ▪

 اي  ط تنرل   عض ا ناعياار امل ▪

  املع اليتدسين ا   ا  ا عت ا يي  ▪

 

 

 ا لوزام بالق انين ذات ال تي ▪

 التقارألض  ال وائق ▪



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 7                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 املؤسسات الضسملي 

 

 

 التعا ن  ▪

 الارافلي  عدم يدر امل ار  ▪

 التجسلق  ط تنرل  ا ناعي ▪

 اغعلي  عض   انت الق  ر  ط ابودمات الالزمي لتمجتمع ▪

 تمعامل اطن  ط املج اع أل   تنملي   ر  ▪

 

 

 املؤسسات الاضألكي 

 

 ااتسال ل رات  معت مات  ديد  ▪

 استعمال م ار  ابجمعلي  ألرالرها ▪

 العمت  ط ماار ع ماوراي ▪

 التعا ن  ط تنرل  ا ناعي ▪

 تعا ل ابو رات ▪

 تقديم املساعد   الدعم ▪

 

 

 

 املم ل ن 

 

 ال   ح  الارافلي  املهنلي  ط التعامت ▪

 عتملي  ستلمي تنرل  املاار ع بعضألقي ▪

 التقارألض  ال وائق ▪

  راسي ألوض املاار ع على الراات املس هدفي ▪

 ألفجار مالئمي   ناء  ▪

 الوزام بتنرل  ا ناعي نست ابوعط التنرل يي لتماار ع ▪

 ال ى ل لنتائت  اض ي ▪

 تقارألض ماللي  إ ارألي ص لدي   د ن تولير ▪

 

 

 امل ظر ن 

 

 ألنظمي  ل ائ  مهنلي ▪

 العدالي ▪

 تنملي عدرات ▪

 تقضار املاقطسا   ▪

 ابو ر   تع ألضيااع أل   ▪

 

 

 املتع ع ن 

 ا نورام  التقديض س اًء ألوناء العمت أل  ععتع أل   عده ▪

 ت فير فضص تدرألت  تويلت ▪

  ععائهم ا  ل ألي  ط العمت  الت ظلع عند ت فض الرضص ▪

 استرا   على مست   ابو ر  ▪

 مساعدات  اسهلالت لتنرل  العمت ▪
 

 
 الجمعية:أدلة 

 . اتيجيةستراال الخطة  -

 . االستجابة للطوارئ خطة  -

 نظام شؤون املوظفين.  -

 اإلداري.  لنظاما -
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 . النظام املالي  -

 .دليل إدارة املشاريع  -

 دليل املتابعة والتقييم.  -

 دليل تجنيد األموال.  -

 دليل الضغط و املناصرة. -

 دللي تجنيد املتطوعين.  -

 هنالك أدلة إرشادية أخري: 

 

 عنصري. ية للقضاء علي جميع أشكال التمييز الالدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدول -

 الدليل اإلرشادي حول اتفاقية الطفل.  -

 الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  -

 ة. الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسي -

 أة. دولية للقضاء علي التمييز ضد املر الدليل اإلرشادي حول االتفاقية ال -

 الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين.  -

 الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني.  -

 الدليل اإلرشادي حول قانون الجمعيات الخيرية والهيئات املحلية.  -

 يات املؤسسة األهلية. لتنمية االقتصادية واالجتماعية وأولو الدليل اإلرشادي حول ا -

 الدليل اإلرشادي حول املشاركة. -

راقبة والتقييم باملشاركة.  -  الدليل اإلرشادي حول امل

 

 :االستراتيجيةاإلطار املنطقي العام للخطة 
 

 االفتراضات الرئيسية  االستراتيجيات  G1 الغاية األولى 

 . تمكين الشباب 1
ً
اقتصاديا

وتعزيز مشاركتهم املجتمعية 

واملدنية وحرية  والسياسية

التعبير عن الرأي ومناصرة 

 اهم.قضاي

 

العمت على مااراي أل سع لتاعال  ط تنملي املجتمع امل لط   1.1

 مناىض  عنايايم من لالل نمالت  غط  مناىض  

  ا ستعدام الراعت لإلعالم املجتمعط. 

لتعت   ر سلاس    زألا   تمدلت العمت على تمكين الاعال  1.2

 ضار  ط املجتمع الرتسعلى .الاعال  ط م اعع ىنع الق

العمت على بضامت التدرألت  اع أل  القدرات املهنلي   التقنلي   1.3

 الرنلي لتاعال. 

التمكين ا عت ا ف لتاعال   امت املسايمي  ط ت فير  1.4

تدرألت اعال رألا ف ن ل مايلي  -فضص عمت للوضألجين 

 - تم ألت ماار ع ىغير  رألا يي لتاعال -ل غير  املاار ع ا

 .د  س   العمت املنه   ابودماتلاعال نت  لع ا

 ت فض التم ألت  ا مجانلات املا يي ▪

 اعا ن  تجا ل املجتمع ▪

التمجلع من ا سض   املجتمع  ▪

 امل لط  

 وقي املجتمع باملؤسسي ▪

 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 9                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 الرئيسيةاالفتراضات  اإلستراتيجيات G2 الغاية الثانية

. العمل على التخفيف من 2

حدة الفقر ودعم سبل  

 العيش.

 

  تقديم مساعدات  ,اولي لتمتنضرألن  ط أل عات الج ارث ) متبس  2.1

  م ا  , ائلي   ملاه   أل  ات مععخ   م ا  ص لي   فضاات 

 نضامات(    عدا  لعي مل ا هي الج ارث  الع ار  نست امللدا  

(  The Sphere Projectا نساني  املعايير الدنلا لتعمت  ط الع ار  )

  تدرألت املتع عين. 

 على تنرل  ماار ع مدر  لتدلت لألسض الرقير .لعمت ا 2.2

يم املساعدات ا نسانلي لتراات املستدقي مدت تقد  2.3

علجلي  ماللي املساعدات الضمنانلي  العض   الغ ائلي   مساعدات

 املساعدات الدراسلي ... ابخ  من أل ت املسايمي  ط تدسين 

 .ا   ا  املع الي

 تم ألت  ▪

 متع عين ▪

  عم مجتمعط  ▪

▪  

 الرئيسيةاالفتراضات  اإلستراتيجيات G3 الغاية الثالثة

. املساهمة في تعزيز مبادئ 3

الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان والحكم الرشيد 

وتعزيز النزاهة ومكافحة  

الفساد لترسيخ مفاهيم 

املجتمع املدني حسب 

 القانون الدولي اإلنساني.

 

ي بدق    العمت على ت ولق الدراسات  ا بداث املتعتق3.1 

 النري نست العهد الد قط  الرتسعلجلين  الت املولمات  ط ,    

 ابواص باب ق  .

العمت على بناء عدرات الاعال   اع أل  وقافي التدالرات    3.2

التابلس تجاه نق   الرتسعلى   الت املولمات  ط ,    النري  

 الغض لي.

ط العمت على املسايمي  ط الت علي بدق   الرتسعلجلين   3.3

ق   التعتلملي معلمات ,    النري الغض لي  من أليمها اب 

 الص لي  ا  تماعلي  ا عت ا يي  العلئلي لال اين  الت 

املولمات نست ا عالن العاملي ب ق   ا نسان  العهد الد قط 

 ابواص باب ق   املدنلي  السلاسلي

املسايمي  ط تد ألت نالي ال لط   التابلس لد  الاعال اقط   3.4

 فعت على ارم ال اعع.  

  معا   الديمقضاطلي  اب كم الضالد املسايمي  ط اع أل 3.5

  مجافدي الرسا  من لالل بضامت الت علي املجتمعلي  ا عالم.

 ت فض التم ألت  ا مجانلات املا يي ▪

 وقي املجتمع باملؤسسي ▪

 

 االفتراضات الرئيسية اإلستراتيجيات 4Gالغاية الرابعة 

تمكين . العمل على ال4

للمرأة وحماية  االجتماعي

 حقوقها. 

 

ترعلت بضامت الت علي  تنملي القدرات لتع أل  مااراي املضأل   4.1

  ط التنملي املجتمعلي.

العمت على اع أل  املااراي السلاسلي  املدنلي  ا  تماعلي  4.2

 لتمضأل .

املسايمي  ط تقديم الضعايي لتجساء ض ايا العنع من لالل  4.3

 تمالط  القان ني  التدقلري  تقديم الدعم النرس    ا  

  حط   ا سضف. ال

العمت على منايني العنع  د املضأل  نست القضار الد قط   4.4

1325 . 

 فضص تم ألت عنايا املضأل . ▪

 كا ر مؤيت  ▪

  عم مجتمعط  ▪

 عالعات املؤسسي الق ألي  ▪

 االفتراضات الرئيسية اإلستراتيجيات 5Gالغاية الخامسة 

تنمية وتطوير قدرات  . 5

جتمع املختلفة شرائح امل

مج التعليمية من خالل البرا

 مقورنات تم ألت مهنلي  ▪ العمت على تدسين التد لت العتم  لد  ا طرال. 5.1 -

 كا ر مؤيت  ▪
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والرياضية والصحية 

والنفسية واالجتماعية 

واالغاثية وبرامج الطفولة 

املبكرة للمساهمة في تحقيق 

 التنمية املستدامة.

 

العمت على رعايي ا طرال املعض ين بوعض فقدان الدعم  5.2

سضف )الدعم النرس    ا  تمالط لألطرال  الرتلان/ت(   ت فير ا  

 ب اي ص لي مالئمي لتجاو  العرت .

العمت على  نااء مضا  الت اىت الورب ف  ذلس بهد  تع ألض   5.3

قافلي   اع أل   تنملي  مهارات ا طرال الرنلي  التعتلملي  الد

ا طرال    الضألا لي     القلا يي   تدسين اب الي النرسلي عند 

 . طرالت علي املجتمع امل لى بقنايا  انتلا ات  نق   ا  

 املسايمي  ط تويلت   مت ا يواص ذ ف ا عاعي  ط املجتمع.  5.4 -

استدمار ابو رات  القدرات لكعار السن من لالل اع أل   5.5 -

 فير املساعدات الغ ائلي  الغير , ائلي ماارا هم املجتمعلي  ت

 لهم.

 عات امل تلي .ط تع ألض املجتماملسايمي   5.6 -

  عم مجتمعط  ▪

 بجلي تدتلي مالئمي  ▪

 عالعات املؤسسي الق ألي ▪

 استقضار سلاس   ▪

 

 

 

 

 االفتراضات الرئيسية اإلستراتيجيات 6Gالغاية السادسة 

. العمل على بناء قدرات 6

الجمعية والعاملين 

 واملتطوعين فيها .

 

 من لالل ترعلت ألناعي على  ظهار العمت  6.1
ً
املؤسسي مجتمعلا

 العالعات العامي  ا عالم.

 العمت على تع ألض  تدسين أل اء العامتين  املتع عين. 6.2

 العمت على تدسين العجلي الدالتلي لتمؤسسي  تع ألض عدرا ها.  6.3

 العمت على رفع مست   التابلس مع مؤسسات 6.4

  زأل
ً
  لار لا

ً
 دي.ا   العالعات مع ابجهات املانمجتمعلي  التلا

اع أل  امل ار  ال اتلي للجمعلي من لالل املاار ع ا نتا لي  6.5

  التاغلتلي . 

 ت فض التم ألت  ا مجانلات املا يي ▪

 وقي املم لين باملؤسسي ▪

 كا ر منه   متع ص ▪

 استقضار سلاس   ▪

 مقورنات تم ألت مهنلي ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 11                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 :األنشطة املنفذة
 

ع: المشرو  معلومات  

:ا مج المخططة لنتا  
 

 .كز رعايتهمقطاع غزة من خالل تطوير مرااأليتام واألكثر هشاشة في  المقدمة لألطفالتحسين الخدمات االجتماعية  .1
 .تعزيز السلوكيات الجيدة وااللتزام بالقيم المجتمعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة .2
 تمكين الشباب. .3

الموققة:النتامج   
نتائج المخططة، حيث أن وصواًل لتحقيق ال 2019/ 01/ 31وحتى  2019/ 01/ 01التقرير التالي يلخص أهم النتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة من 

بعت التتابع التراكمي لألنشطة على مدار أشهر المشروع يسهم بشكل كبير في إنجاز أغراض المشروع ومن الجدير بالذكر أنه خالل هذا الشهر تتا
 ئتهم للعمل مع الفئة. األنشطة لتحقيق النتيجة األولى من المشروع والمتعلقة في تطوير قدرات مقدمي الخدمة وتهي

 .األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المقدمة لألطفالتحسين الخدمات االجتماعية  (:1نتيجة ) 
 األنشطة  2.1

لمقدمة تحسين الخدمات االجتماعية اخالل الشهر الحالي تم تنفيذ العديد من األنشطة الرئيسية واألساسية في المشروع والتي يندرج معظمها تحت بند 
تحقيقها من خالل تطوير مركز منتدى التواصل الذي يعتبر بدوره أحد المراكز التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشروع في المنطقة لألطفال والتي سيتم 

 والوسطى وتتلخص األنشطة فيما يلي:
 

وتم خالل  2019/ 06/01ذلك يوم األحد الموافق مية وبإشراف أ. بهاء كريم و تم عقد االجتماع الشهري للمشروع وطاقمه في اإلغاثة اإلسال .1
ر االجتماع الحديث عن المرحلة التمهيدية والعدد المراد استهدافه خالل هذه المرحلة، كم وتم الحديث عن آليات تنمية الفريق لنفسه وتطوي

 ات واألدلة لجميع األندية.ذاته والتأكيد على أهمية توثيق األنشطة باإلضافة لتطوير المالحظ
 تم اعتماد اسم ُرسل كاسم لمركز الطفل التربوي وتمت المصادقة عليه. .2
تم التنسيق مع مختبرات الصحة العامة الستقبال أ. هبة أبو ندى وتدريبها داخل مختبرات الصحة العامة وتمت الموافقة واستقبالها يومي  .3

ي األقسام (( وكان التدريب ف1موضحة في المرفق رقم ) وتدريبها على مواضيع مختلفة  01/2019/ 9+8الثالثاء واألربعاء الموافقين 
 المذكورة أدناه:

 وسم كيمياء األغذمة ✓
 وسم كيمياء المياه. ✓
 .الميكروجيولوة وسم  ✓

حمد عابد وقد تم عقد ثالثة تم استهداف طاقم العمل في منتدى التواصل من خالل دورة تدريبية في مجال التنشيط التربوي نفذها أ. م .4
 حالي والجدول أدناه يوضح تفاصيل التدريب:لشهر الخالل ا تلقاءا

 اسم المشروع مشروع تمكين األطفال لمستقبل أفضل
 هدف المشروع المساهمة في تعزيز السلوكيات االيجابية وتحقيق فرص لمستقبل أفضل لألطفال األيتام واألكثر هشاشة

2022ديسمبر  – 2018يناير   فترة تنفيذ المشروع 
 المناط  المست دفة المنطقة الوسطى

النجازات التي تم تحقيقها باإلضافة إللقاء الضوء على أهم المعيقات والتحديات ض أهم األنشطة وايهدف التقرير لعر 
 للعمل.وأخيرًا الخروج بأهم التوصيات التي من شأنها اضافة قيمة ايجابية 

 هدف التقرعر
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 (: ةدو  يوضخ اللقاءات التد عبية ف  مجا  التنشيط الترجو  1ةدو  )
 لقاءات تد عبة ف  مجا  التنشيط الترجو         

 .الموظفين حول تقنيات التنشيط التربوي تنمية مهارات المساهمة في  هدف الدو ة التد عبية

ات الرميسية المواو  والموضوع
 تمت مناوشت ا الت 

 .وأهمية التنشيط التربوي تعريف  •
 .المنشط وواجباته في عملية التنشيطدور  •
 تقنيات التنشيط التربوي: •

 اللعبي.تقنية التعبير  .1
 .تقنية التعبير المسرحي .2
 التشكيلي.الفن بتقنية التعبير  .3
 .تقنية التعبير األدبي .4
 .التربية النمائية وحقوق الطفل •
 .ل التنشيطفي مجا التخطيط •

 األساليي المستخدمة ف  التد عي

 المناقشة والحوار. •
 عمل المجموعات التعاونية. •
 .عصف الذهني •

األدوات   المستخدمة ف  عملية 
 التد عي

شاشة ، باللين، براشوت، مسرح عرائس، صغيرة ىدم، كراسي، أقماع، أطواق، ورق مكتب، ورق بوستر
 .عرض

 أدوات التقوعم
 . ي وبعدي بلق اختبار •
 . المالحظة من خالل التفاعل في األنشطة •

 أهم اإلنجازات

 تقنيات التنشيط.  خالل تطبيق أحدمفهوم التنشيط التربوي من  تم شرح والحديث عن •
 حسب أنواع األلعاب واألنشطة. نماذج بطريقة عملية وتصنيفهاتم شرح وتصنيف أنواع األلعاب وعمل   •
 . عملية التنشيط ط فيوواجبات المنش عن دور تم الحديث •
في هذه التقنية وتمثلت   أنواع المسررررح عرض ألحدمجموعات  المسررررحي وعملتطبيق تقنية التعبير تم  •

 . الصغيرة ومسرح الدمى في المسرح الصامت
 . األطفال من خالل ورق حائطى عل التنشيط وأثرها أهمية تقنياتاالستنتاجات عن  عرض بعضتم  •
 لهذه االتفاقية. األطفال والركائز األساسية تم الحديث عن اتفاقية حقوق  •
 تم شرح طرق العرض في مجال التنشيط ومهارة إدارة الجلسات   •
 تم الحديث عن تقنية التعبير األدبي واهميتها واستخداماتها في النوادي بالمركز •
 تم الحديث عن الفروق بين ورش النشاط ومشاريع النشاط     •
 الفن التشكيلي    تم تناول العديد من مكونات تقنية •
 لتنشيطية والتأكيد علي طرق وأليات قيادة األنشطة. تمت ممارسة بعض األلعاب ا •
 عن التربية النمائية والركائز األساسية لها.  تمت مناقشة بعض الموضوعات •

 م حظات حو  التد عي

 الدورة التدريبية.  األنشطة المنفذة فيبشكل كبير في  الطاقم تفاعل •
 ومميز. كبير  العمل بشكل خبرات بين طاقم كان هناك تبادل •
لقاءات تدريبية لذلك نوصررررري بأن يكون هناك لقاءات أخري   3 علىمجال التنشررررريط كبير وال يقتصرررررر  •

 أفضل. يتم اتقان بشكل  حتىفي مجال التنشيط 
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ي يوم الخميس الموافق تم حضور اجتماع بهدف مناقشة الخطة اإلعالمية مع كل من أ. بهاء كريم و أ. سفيان بدر وكان ذلك ف .5

 وتم خالل التدريب مناقشة النقاط التالية: 2019/ 01/ 24

 مناقشة بنود الخطة اإلعالمية وآلية البدء بالتنفيذ. ✓

 مناقشة مهام ومقترحات حفل افتتاح المركز وتوزيع المهام. ✓

 الحديث حول آليات تطوير قدرات الفريق وخاصة بما يتعلق بتصميم البرامج اإلثرائية. ✓

التعريفية للتعريف بالمشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها والفئة المستهدفة خالل لقاءات هذا الشهر هم أهالي قد عدد من اللقاءات ع  تم .6

األطفال الذين تم ترشيحهم من خالل كل من مؤسسة تمكين المرأة وجمعية نور المعرفة ومشروع شبكة األمان االجتماعي وكانت األعداد 

 دول أدناه:كما في الج
 

 (: اللقاءات التوعوعة المنفذة     الش ر 2)ةدو  

 الفئة المست دفة  منفذ اللقاء  المكال  التا ع   اليوم 
 الوضو  

 إناث  ذكو  

 16 8 أولياء أمور منسق المشروع منتدى التواصل 10/1/2019 الخميس 

 8 2 أولياء أمور  منسق المشروع منتدى التواصل 29/1/2019 الث ةاء 

 24 10 اإلةمال  
مهور تم االجتماع بأهالي األطفال الراغبين بترشيح أبنائهم في المشروع، ومن الجدير بالذكر أنه تم خالل هذا الشهر استقبال األهالي من الج .7

ر الجمعية وتخلل تلك اللقاءات التعريف بالمشروع ومن ثم قموالذين يرون في أبنائهم المطابقة لشروط المشروع وتم استقبال هؤالء األهالي في 
هالي تم توقيع األهالي على إقرار المشاركة وتعبئة استمارة الهشاشة واستمارة الترشيح، واستمارة السمات السلوكية. كما وتم استقبال عدد من األ

معرفة( باإلضافة لعدد من المرشحين من قبل مشروع شبكة لاترشيحهم من خالل عدد من المؤسسات مثل )جمعية تمكين المرأة، جمعية نور 
 األمان االجتماعي والجدول أدناه يلخص لقاءت الترشيح:

 

 (: لقاءات الترحيخ المنفذة مع أهال  األطفا  المرحوين3ةدو  )

 الفئة المستهدفة منفذ اللقاء المكان التاريخ اليوم
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 3 1 أولياء األمور سلوى + محمد + مشيرة مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية د  1/3/2019 الخميس
 15 8 أولياء األمور فريق العمل جمعية منتدى التواصل  2019/ 1/10 الخميس
 4 0 أولياء األمور فريق العمل جمعية منتدى التواصل  01/13/2019 األحد
 1 0 راألمو  أولياء رشا التواصل جمعية منتدى  01/15/2019 الث ةاء
 0 5 أولياء األمور فريق العمل جمعية منتدى التواصل  01/16/2019 األ جعاء
 0 1 أولياء األمور رشا + أحمد  جمعية منتدى التواصل  01/21/2019 اإلةنين
 2 0 أولياء األمور محمد  جمعية منتدى التواصل  01/22/2019 الث ةاء
 8 2 أولياء األمور فريق العمل ل جمعية منتدى التواص  01/29/2019 الثالثاء 

 33 17 اإلجمالي
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ن تم تصحيح استمارة الهشاشة أواًل ومن ثم استمارات الترشيح المختلفة وتم اختيار الحاالت المطابقة لمعايير الهشاشة وتطبيق اختبار راف .8
 معهم حسب الجدول أدناه:

 
 

 تبا   افنأنشطة تطبي  ا (: 4ةدو  ) 

حة  منفذ اللقاء  المكان  التاري    خ  اليوم 
ِّ
 الجهة الُمرش

 عدد الحضور 

 إناث ذكور

 1 19 ولي األمر نفسه فريق العمل  جمعية منتدى التواصل  1/10/2019 الخميس 
 11 0 ولي األمر نفسه فريق العمل  جمعية منتدى التواصل  1/6/2019 األحد 
 2 0 ولي األمر نفسه فريق العمل  تواصل جمعية منتدى ال 1/8/2019 الث ةاء 
 6 21 المؤسسات  فريق العمل  التواصل جمعية منتدى  1/14/2019 ايةنين 
 4 6 المؤسسات  فريق العمل  جمعية منتدى التواصل  1/16/2019 اي جعاء 
 10 6 ولي األمر نفسه + محمود + هبة رشا جمعية منتدى التواصل  1/22/2019 الث ةاء 
 0 2 ولي األمر نفسه محمد + أحمد جمعية منتدى التواصل  1/24/2019 الخميس 
 0 2 ولي األمر نفسه محمد + أحمد جمعية منتدى التواصل  1/27/2019 األحد 

 34 56 اإلجمال  

على رابط توثيق األنشطة المرحلة كما تم التحديث على برمجية تقييم المرحلة األولى باإلضافة لتحديث البيانات وجدولة اللقاءات  .9
 هو موضح أدناه:

https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUGidnJU 
 خاصة ببيانات الطالب المرشحين.تم التحديث والتطوير على البرمجة ال .10
 مفورد بينيه من قبل فريق العمل وتطبيقه واحتساب درجاته. تمت مراجعة اختبار استا .11
 تمت مراجعة خطط عمل المرحلة األولى وتحديد ما سيتم عمله مع األطفال خاللها.  .12
وضين والغير مستوفين نسب المقبولين والمرفواألشكال أدناه توضح  تم تحليل بيانات الفئات المستهدفة منذ بداية المشروع لآلن   .13

 لشروط البرنامج وتوزيعهم حسب الفئات العمرية.

118

226
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مرفوضين

مقبولين

غير مستكملين
لإلةراءات

(: يوضح أعداد جميع الفئات المستهدفة خالل 1شكل )
شيحعمليات ا  لتر

https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUGidnJU
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:معيقاتالالم حظات و   
الهشاشة بشكل كبير ولكن هناك عدد منهم يفتقد للموهبة ولتالفي   سجميع المرشحين من قبل المراكز والمشاريع األخرى مطابقين لمقيا ❖

 ات ومنسقي المشاريع بأهمية أن يكون الطفل موهوب.ذلك تم التأكيد على المؤسس
عدم مقدرة بعض األهالي على اإلجابة على االستمارات المختلفة وضعف معرفة البعض بمواهب أبنائه ولكن تدارك الفريق ذلك وتم  ❖

 االستبانات وتوضيحها لألهل.شرح بنود 

 التوصيات:  
 تنشيط لحاجة الفريق للمزيد.عقد المزيد من اللقاءات التدريبية حول تقنيات ال ❖
 توفير تدريب متخصص لقادة األندية حول بعض المواضيع المهمة والتي ستثريهم بشكل كبير.  ❖

 الدروس المستفادة.عقد اجتماع مشترك يضم فريق المشروع في المؤسستين للخروج بأهم  ❖
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ن حسب (: 2)شكل  ن والمرفوضي  جدول يوضح أعداد المقبولي 
الفئات العمرية

المقبو  المرفوض

73, 32%

142, 63%

11, 

5%

ن حسب المراحل العمرية المختلفة(: 3)شكل  المقبولي 

1المقبو  ف  المرحلة 2المقبو  ف  المرحلة  3المقبو  ف  المرحلة 
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 العو :

 سمبر:الرابط أدناه يشتمل على صور مختلفة من األنشطة المنفذة خالل شهر دي

tDkvcVfuYioQDhnCh-https://drive.google.com/open?id=1uiU8l0PZlYFQHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النتامج الموققة:
وصواًل لتحقيق النتائج المخططة، حيث أن  2019/ 02/ 28وحتى  2019/ 02/ 01التقرير التالي يلخص أهم النتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة من 

بعت التتابع التراكمي لألنشطة على مدار أشهر المشروع يسهم بشكل كبير في إنجاز أغراض المشروع ومن الجدير بالذكر أنه خالل هذا الشهر تتا
 دمي الخدمة وتهيئتهم للعمل مع الفئة. ت مقاألنشطة لتحقيق النتيجة األولى من المشروع والمتعلقة في تطوير قدرا

 .األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المقدمة لألطفالتحسين الخدمات االجتماعية  (:1نتيجة ) 

 األنشطة  2.1
معظمها تحت بند تحسين الخدمات االجتماعية خالل الشهر الحالي تم تنفيذ العديد من األنشطة الرئيسية واألساسية في المشروع والتي يندرج 

مشروع في المقدمة لألطفال والتي سيتم تحقيقها من خالل تطوير مركز منتدى التواصل الذي يعتبر بدوره أحد المراكز التي سيتم اعتمادها لتنفيذ ال
 المنطقة والوسطى وتتلخص األنشطة فيما يلي:

 

بهدف االطالع على تجربتهم خالل المرحلة  2019/ 02/ 04م في يوم اإلثنين الموافق معهد األمل لأليتا –تمت زيارة مركز ُرُسل  .1
 (.1التمهيدية مرفق تقرير مفصل عن هذه الزيارة يرجى االطالع على المرفق رقم )

زمة للرقي تم عقد لقاء عصف ذهني مع فريق العمل بهدف الخروج باقتراحات تطويرية للمركز وتم إعداد قائمة بأهم االحتياجات الال .2
 بعمل المركز واستدامته.

https://drive.google.com/open?id=1uiU8l0PZlYFQHO-tDkvcVfuYioQDhnCh
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أيام  4بواقع  2019/ 02/ 19حتى  2019/ 02/ 11تم حضور دورة تدريبية حول برنامج كورت للتفكير حيث تم عقدها في الفترة من  .3
تدريب تدريبية، وحضر التدريب كل من فريق المركز في كل من منتدى التواصل ومعهد األمل لأليتام وكانت أهم المحاور التي تطرق ال

 إليها:

 .أهمية التدريب على التفكير ➢
 .مهارة التفكير -أدوات التفكير ➢
 .تحديات نقل التعليم والتدريب في مجال التفكير ➢
 .أنماط التفكير -مستويات التفكير -مفهوم التفكير ➢
 .اتجاهات تعليم التفكير ➢
 .الكورت والتفكير ➢
 .أهداف التفكير ➢
 .المختلفة التمييز بين أنواع الكورت ➢
 ألول )كورت توسعة اإلدراك( ودروسه العشرة وهي:رت االكو  ➢

o وجهات ،  القرارات،  البدائل واالحتماالت والخيارات،  األولويات،  التخطيط،  األهداف  ، اعتبار جميع العوامل، اعداد القوانين، النتائج،معالجة األفكار
 .نظر اآلخرين

 (.2ق رقم ) طالع على المرفولالطالع على المزيد من التفاصيل يمكنكم اال

هذه  تم البدء بإعداد اختبارات التقييم القبلي لجميع األندية كما وتم تجهيز استمارات المالحظة للمرحلة التمهيدية، ومن الجدير بالذكر أن .1

 األمل. –االختبارات واالستمارات سيتم تعميمها واعتمادها بالتوافق مع فريق ُرُسل 

طوير واستغرق التدريب يومين وقد نفذ التدريب تدريب خارجي بعنوان الرياضة من أجل التتم حضور قائد نادي الرياضة محمد عابد ل .2

 (.3رام هللا للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على المرفق رقم ) – GIZفريق من 

العمل المتوقعة إلضافة إلعداد رؤية شاملة توضح منهجية تم العمل على وضع خطة عمل لوحدة االرشاد النفسي لمدة أربع سنوات با .3

 .لمهمة األخصائي النفسي أحمد عبد الهادي بالتشاور مع منسقة المركز واالخصائية في مركز رسل األملخالل الوحدة ونفذ هذه ا

لمقترحات مع د. أحمد أبو ندى تم العمل على تطبيق برنامج الكورت األول على مسألة تشغل طاقم مركز رسل وتمت مناقشة الحلول وا .4

 .2019/ 02/ 27في مركز رسل األمل يوم الخميس الموافق عتبر استكمااًل لتدريب الكورت تم عقده في لقاء ي

لمعرفة  التوريداتمع  اللمرحلة األولى من حيث تحضير قائمة باألدوات والمواد الالزمة ومطابقته وادي تجهيزات الن متابعة على تم العمل .5

 .وأحجامها اقياساتهوتجهيز وادي لصور واللوحات التي ستوضع في الننها والذي بحاجة لشراء، إضافة لتجهيز االناقص م

 تم حضور لقاء تدريبي حول التغطية اإلعالمية والمنهج المتبع من قبل اإلغاثة في هذا المضمار وأهم المعايير التي يجب مراعاتها للحفاظ .6

 قر اإلغاثة.في م 2019/ 02/ 26التدريب يوم األربعاء الموافق على سياسة اإلغاثة وُعقد 

أم معيلة ألسر األيتام في المنطقة الوسطى وتم خالل اللقاء تحديد أهم احتياجات األسر وأهم  11تم تنفيذ لقاء تحديد احتياجات لعدد  .7

 ت.المشاكل التي يوجهونها وبحاجة لتدخل ليتم تصميم تدخالت تراعي وتعالج هذه المشكال

صد استجابات األطفال ليتم التصحيح بناًء الذين اجتازوا المرحلة األولى ومن ثم تم ر  تم تطبيق اختبار تورانس على عدد من األطفال .8

 عليها وكانت أعداد المستهدفين حسب الجدول أدناه:
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المرحلة االولى من المشروع مجموعة من األطفال الذين تجاوزوا )البطارية المختصرة( على تم تطبيق اختبار ستانفورد بينيه  .14
 فل وكانت نتائجهم حسب الجدول أدناه:ط 12تهداف حيث تم اس وهي مرحلة الترشيح.

 

 

 

 

 

 

 
كريم و أ. سفيان بدر وكان ذلك في يوم األربعاء تم حضور اجتماع بهدف مناقشة الخطة اإلعالمية مع كل من أ. بهاء  .15

 وتم خالل التدريب مناقشة النقاط التالية: 20/02/2019الموافق 
 مناقشة بنود الخطة اإلعالمية وآلية البدء بالتنفيذ. ✓
 مناقشة مهام ومقترحات حفل افتتاح المركز وتوزيع المهام. ✓
 ة وأيضا الدليل التشغيلي للمركز.الحديث حول أهمية البدء باإلعداد للمرحلة االثرائي  ✓

ته والخدمات التي يقدمها والفئة المستهدفة خالل لقاءات استهدفت  يفية للتعريف بالمشروع ومكوناتم عقد عدد من اللقاءات التعر  .16
 أهالي األطفال الراغبين بترشيح أبناءهم وكانت األعداد كما في الجدول أدناه:

 ة     الش ر (: اللقاءات التوعوعة المنفذ2ةدو  )

 منفذ اللقاء المكال التا ع  اليوم
الفئة 
ةالمست دف  

 الوضو 

 إناث ذكو 

كة أ 2/10/2019 األحد ات االعدادية المشير ة + محمود  + محمد  مدرسة النصير  مشير
إدارة 

 المدرسة
0 2 

 2  0 اإلةمال 

 الفئة المست دفة  التا ع   اليوم 
 الوضو  

 إناث  ذكو  

 7 0 هبة + احمد  2/10/2019 األحد 

 0 9 هبة  2/14/2019 الخميس 

 0 5 رشا 2/17/2019 األحد 

 0 7 محمد+ محمود 2/24/2019 األحد 

 9 0 أحمد 2/25/2019 ايةنين 

 16 21 اإلةمال  

 الد ةات عدد األطفا 

1 100 - 109 

 119 - 110من  4

 129 - 120من  4

 139 -130من  3
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هذا الشهر استقبال األهالي من الجمهور   األطفال الراغبين بترشيح أبنائهم في المشروع، ومن الجدير بالذكر أنه تم خاللتم االجتماع بأهالي   .17
وط المشروع وتم استقبال هؤالء األهالي في مقر الجمعية وتخلل تلك اللقاءات التعريف بالمشروع ومن والذين يرون في أبنائهم المطابقة لشر 

ت السلوكية. والجدول أدناه يلخص لقاءت لى إقرار المشاركة وتعبئة استمارة الهشاشة واستمارة الترشيح، واستمارة السماثم توقيع األهالي ع
 الترشيح:
 (: لقاءات الترحيخ المنفذة مع أهال  األطفا  المرحوين3ةدو  ) 

 الفئة المست دفة منفذ اللقاء المكال التا ع  اليوم
 الوضو 

 إناث ذكو 

ات اإلعدادية  2/14/2019 الخميس مدرسة النصير
كة أ  المشير

ة +  + محمد  مشير
 18 1 ألموراء اأولي محمود

 2 1 أولياء األمور رشا التواصل منتدىجمعية  2/13/2019 األربعاء

 20 2 اإلةمال 
م حسب ن معهتم تصحيح استمارة الهشاشة أواًل ومن ثم استمارات الترشيح المختلفة وتم اختيار الحاالت المطابقة لمعايير الهشاشة وتطبيق اختبار راف 

 الجدول أدناه:
 أنشطة تطبي  ا تبا   افن(: 4ةدو  ) 

حة منفذ اللقاء المكان  التاري    خ اليوم
ِّ
 عدد الحضور الجهة الُمرش

 إناث ذكور 

 11 7 المؤسسات  رشا +هبة +محمد +أحمد جمعية منتدى التواصل  2/5/2019 الث ةاء 

 2 0 االمرى ول احمد + هبة  جمعية منتدى التواصل  2/7/2019 الخميس  

 2 1 ولى االمر رشا +احمد جمعية منتدى التواصل  2/17/2019 األحد 

مدرسة النصيرات   2/14/2019 الخميس 
 اإلعدادية المشتركة أ

 18 3 ولي األمر نفسه محمد + محمود + مشيرة

 9 0 ولي األمر نفسه محمد+ أحمد + مشيرة 2/21/2019 الخميس 

 42 11 اإلجمال  

اللقاءات على رابط توثيق األنشطة تم التحديث على برمجية تقييم المرحلة األولى باإلضافة لتحديث البيانات وجدولة   .18
 المرحلة كما هو موضح أدناه: 

ve.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwhttps://dri
GlRUGidnJU 

 لبرمجة الخاصة ببيانات الطالب المرشحين.تم التحديث والتطوير على ا .19
 تمت مراجعة خطط عمل المرحلة األولى وتحديد ما سيتم عمله مع األطفال خاللها. .20
الغير  لآلن واألشكال أدناه توضح نسب المقبولين والمرفوضين و تم تحليل بيانات الفئات المستهدفة منذ بداية المشروع   .21

 الفئات العمرية.مستوفين لشروط البرنامج وتوزيعهم حسب 

https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUGidnJU
https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUGidnJU
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:معيقاتالالم حظات و   
عدم وجود رؤية واضحة بخصوص مكان تنفيذ األنشطة الرياضية السيما وأن المكان المالئم في النصيرات  ❖

 ع مؤسسات أخرى.مشغول حاليًا بمشاريع مختلفة م
 عدم موائمة مكان تنفيذ األنشطة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  ❖
 عام في الوقت الحالي.   15الذين تم استهدافهم في مرحلة الترشيح ولكن تجاوزوا ال  وجود عدد من األشخاص   ❖
عني تأخر تجهيز المبنى وبالتالي تأخر البدء في المرحلة األولى التي ستستغرق ما يقارب شهرين ونصف هذا ي ❖

 أن المرحلة األولى ستتعارض مع فترة االمتحانات في المدارس. 
اعتراض أهالي األطفال الذين لم يجتازوا المرحلة التمهيدية وتم التعامل معهم وطلب تقديم نموذج اعتراض  ❖

 يوضح به تبريرات رفضه ليتم التعامل معه واخضاعه الختبار استانفورد للتأكد من موهبته.
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ذكو  إناث اإلةمال 

ن حسب (: 2)شكل  ن والمرفوضي  جدول يوضح أعداد المقبولي 
الجنس

المقبو  المرفوض

258, 

56%

140, 31%

60, 

13%

ن حسب المراحل العمرية المختلفة(: 3)شكل  المقبولي 

المقبو  المرفوض الغير مستوف للشروط
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 التوصيات:  
 ريهم بشكل كبير. ريب متخصص لقادة األندية حول بعض المواضيع المهمة والتي ستث ر تدتوفي  ❖

 التنسيق مع مكان مخصص ومناسب لتنفيذ المرحلة التمهيدية.  ❖

لألطفال الذين اجتازوا المرحلة األولى لتخفيف العبء على فريق العمل في المرحلة   استمرار تطبيق استانفورد ❖

 التمهيدية.

ة:النتامج الموقق  

وصواًل لتحقيق  31/03/2019وحتى  2019/ 03/ 01التقرير التالي يلخص أهم النتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة من 
النتائج المخططة، حيث أن التتابع التراكمي لألنشطة على مدار أشهر المشروع يسهم بشكل كبير في إنجاز أغراض المشروع  

بعت األنشطة لتحقيق النتيجة األولى من المشروع والمتعلقة في تطوير قدرات ومن الجدير بالذكر أنه خالل هذا الشهر تتا
 ئتهم للعمل مع الفئة.  مقدمي الخدمة وتهي

األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز  المقدمة لألطفالتحسين الخدمات االجتماعية  (:1نتيجة )
 .رعايتهم
 األنشطة   2.1

تحسين ألنشطة الرئيسية واألساسية في المشروع والتي يندرج معظمها تحت بند م تنفيذ العديد من اخالل الشهر الحالي ت
الخدمات االجتماعية المقدمة لألطفال والتي سيتم تحقيقها من خالل تطوير مركز منتدى التواصل الذي يعتبر بدوره أحد 

 ى وتتلخص األنشطة فيما يلي:المراكز التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشروع في المنطقة والوسط
في مقر اإلغاثة اإلسالمية مع كل من  12/03/2019تم عقد اجتماع تحضيري لحفل إطالق مركز ُرُسل بتاريخ  .22

أ. بهاء كريم، ومنسقي مركزي ُرُسل ومسئول قسم اإلعالم ومسئول قسم الدعم اللوجستي في اإلغاثة اإلسالمية وذلك بهدف  
كما وتم االتفاق على أهم البنود واالحتياجات  21/3طالق مركز ُرُسل المقرر عقده بتاريخ االتفاق على برنامج حفل ان

 اإلعالمية ومواصفاتها كما وتم توزيع األدوار خالل الحفل. 

تم عقد اجتماع مع أ. بهاء كريم بشأن االتفاق على أهم االحتياجات الالزمة للمركز وخطة العمل والموازنة للثالث شهور األولى  •
 لمشروع.ل

بهدف االطالع على تجربتهم خالل  04/02/2019معهد األمل لأليتام في يوم اإلثنين الموافق  –تمت زيارة مركز ُرُسل  •
 (.1المرحلة التمهيدية مرفق تقرير مفصل عن هذه الزيارة يرجى االطالع على المرفق رقم )

بحضور كل من  14/03/2019في يوم الخميس الموافق تم حضور لقاء تدريبي حول البرامج اإلثرائية حيث تم عقد اللقاء  •
هد األمل لأليتام وتنفيذ أ. بهاء كريم، وكانت أهم المحاور التي تطرق التدريب كل من منتدى التواصل ومعفريق المركز في 

 إليها:

o .تعريف كل من الرعاية والتربية والفرق بينهما 
o .مجاالت رعاية الموهوبين 
o .برامج رعاية الموهوبين 
o ثراء وأنواعه. إلا 
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o .أهداف البرامج اإلثرائية 
o .مراحل البرامج اإلثرائية 
o  والبرامج اإلثرائية وتصميمها.مكونات الخطط 

تم االنتهاء من إعداد اختبارات التقييم القبلي واالختبارات التشخيصية لجميع األندية كما وتم تجهيز استمارات المالحظة للمرحلة  -
 التمهيدية.

المسائل المتعلقة قادة النوادي لمعهد األمل ولفريق رسل األمل بهدف االتفاق على بعض الزيارات من قبل تم تنفيذ عدد من  -
 في العمل ومرفق بعض تقارير هذه الزيارات.

 تم إعداد رؤية شاملة لوحدة الدعم النفسي االجتماعي والرياضة وتصميم األدوات التي تساعد في تحقيق أهداف الوحدة.  -
ح منهجية العمل  وحدة االرشاد النفسي لمدة أربع سنوات باإلضافة إلعداد رؤية شاملة توضوضع خطة عمل ل تم العمل على  -

المتوقعة خالل الوحدة ونفذ هذه المهمة األخصائي النفسي أحمد عبد الهادي بالتشاور مع منسقة المركز واالخصائية في مركز  
 .  رسل األمل

 تالتوريدامع    ارحلة األولى من حيث تحضير قائمة باألدوات والمواد الالزمة ومطابقتهلمل  واديتجهيزات الن   متابعة  على  تم العمل -
 .وأحجامها  اقياساتهوتجهيز  وادي  لمعرفة الناقص منها والذي بحاجة لشراء، إضافة لتجهيز الصور واللوحات التي ستوضع في الن 

وبحضور لفيف من   21/03/2019يهات بتاريخ تمت المشاركة في حفل إطالق مركز رسل والذي تم عقده في قاعة الشل -
 لعالقة. المؤسسات الشريكة وذات ا

 تحديد أهم احتياجات النوادي دراسة هذه االحتياجات والبدء بعملية طلبات الشراء. تم البدء ب  -
 تمت زيارة نادي خدمات الوسطى بهدف التنسيق حول الية التعاون من أجل تنفيذ األنشطة داخل النادي. -
 فقة المديرية.ية شرق الوسطى والحصول على قائمة شاملة للمدارس التي يمكن استهدافها بموال مع مدير تم التواص -
من نماذج االعتراض لعدد من أولياء األمور وتمت دراستها وتطبيق اختبار بينيه لهذه المجموعة وإدخال   4تمت تعبئة عدد  -

 درجاتهم واعتمادها كبديل عن درجة رافن. 
 

األطفال ليتم التصحيح   دد من األطفال الذين اجتازوا المرحلة األولى ومن ثم تم رصد استجاباتر تورانس على عتم تطبيق اختبا -
 بناًء عليها.

مجموعة من األطفال الذين تجاوزوا المرحلة االولى من المشروع )البطارية المختصرة( على تطبيق اختبار ستانفورد بينيه تم  -
 طفال.أ 5مستهدفين وبلغ عدد ال وهي مرحلة الترشيح

 يقدمها والفئة المستهدفة كما في الجدول أدناه:تم عقد لقاءات للتعريف بالمشروع ومكوناته والخدمات التي  -
 (: اللقاءات التعرعفية المنفذة     الش ر3ةدو  )

 الفئة المست دفة منفذ اللقاء المكال التا ع  اليوم
 الوضو 

 إناث ذكو 

ن   3/4/2019 االثني 
ات دم رسة ذكور النصير

 0 2 إدارة المدرسة +رشا محمود +نسمة االعدادية هـ

ات االعدادية أ 3/27/2019 الخميس  2 0 ادارة المدرسة هبة +محمد مدرسة النصير

 2  2 اإلةمال 
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تم خالل هذا الشهر استقبال األهالي من الجمهور تم االجتماع بأهالي األطفال الراغبين بترشيح أبنائهم في المشروع، ومن الجدير بالذكر أنه   -
أبنائهم المطابقة لشروط المشروع وتم استقبال هؤالء األهالي في مقر الجمعية وتخلل تلك اللقاءات التعريف بالمشروع ومن والذين يرون في  

ة السمات السلوكية. والجدول أدناه يلخص لقاءت ثم توقيع األهالي على إقرار المشاركة وتعبئة استمارة الهشاشة واستمارة الترشيح، واستمار 
 الترشيح:

 (: لقاءات الترحيخ المنفذة مع أهال  األطفا  المرحوين4ةدو  )

 منفذ اللقاء المكال التا ع  اليوم
الفئة 

 المست دفة
 الوضو 

 إناث ذكو 
 1 0 أولياء األمور  رشا جمعية منتدي التواصل 2019/ 3/5 الثالثاء

ات   3/13/2019 األربعاء مدرسة ذكور النصير
 االعدادية هـ

 15 14 أولياء األمور  محمد + رشا 

 3 1 أولياء األمور  رشا +محمد التواصل منتدىجمعية  3/18/2019 الثالثاء
ات   3/17/2019 األحد مدرسة بنات النصير

 أ اإلعدادية
 9 2 أولياء األمور  هبة +أحمد 

 28   17 اإلةمال 
تم تصحيح استمارة الهشاشة أواًل ومن ثم استمارات الترشيح المختلفة وتم اختيار الحاالت المطابقة لمعايير الهشاشة    .23

 وتطبيق اختبار رافن معهم حسب الجدول أدناه: 
 أنشطة تطبي  ا تبا   افن(: 5ةدو  )

حةالجهة الُمر  منفذ اللقاء المكان  التاري    خ اليوم
ِّ
 ش

 عدد الحضور

 إناث ذكور 

 3/5/2019 الث ةاء

صل 
لتوا

ى ا
نتد

ة م
معي

ج
 

 1 0 ولي األمر نفسه احمد 

 1 4 ولي األمر نفسه محمود + محمد 2019/ 3/26 الث ةاء

 1 2 ولي األمر نفسه أحمد  + محمد 2019/ 3/27 األ جعاء

 8 0 ولي األمر نفسه أحمد  محمد + 2019/ 3/25 ايةنين

 2 0 ولي األمر نفسه أحمد 2019/ 3/28 يسخمال

 13 6 اإلجمال  

تم التحديث على برمجية تقييم المرحلة األولى باإلضافة لتحديث البيانات وجدولة اللقاءات على رابط توثيق األنشطة  -
 المرحلة كما هو موضح أدناه: 

https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUG
idnJU 

 تم التحديث والتطوير على البرمجة الخاصة ببيانات الطالب المرشحين. -
 مع األطفال خاللها.المرحلة األولى وتحديد ما سيتم عمله تمت مراجعة خطط عمل  -

https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUGidnJU
https://drive.google.com/open?id=17tqz3tvP0EjeuXf5YbDy42q2MYT4b5hvwGlRUGidnJU
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تم تحليل بيانات الفئات المستهدفة منذ بداية المشروع لآلن واألشكال أدناه توضح نسب المقبولين والمرفوضين والغير   -
 مستوفين لشروط البرنامج وتوزيعهم حسب الفئات العمرية.

 
 
 
 

 
:معيقاتالالم حظات و   
 . موائمة مكان تنفيذ األنشطة لألشخاص ذوي اإلعاقةعدم  ❖
اعتراض أهالي األطفال الذين لم يجتازوا المرحلة التمهيدية وتم التعامل معهم وطلب تقديم نموذج اعتراض  ❖

 يوضح به تبريرات رفضه ليتم التعامل معه واخضاعه الختبار ستانفورد للتأكد من موهبته.

 التوصيات:  
 ثريهم بشكل كبير. متخصص لقادة األندية حول بعض المواضيع المهمة والتي ست توفير تدريب  ❖

 التنسيق مع مكان مخصص ومناسب لتنفيذ المرحلة التمهيدية.  ❖

استمرار تطبيق ستانفورد لألطفال الذين اجتازوا المرحلة األولى لتخفيف العبء على فريق العمل في المرحلة   ❖

 التمهيدية.
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ذكو  إناث اإلةمال 

ن حسب (: 1)شكل  ن والمرفوضي  يوضح أعداد المقبولي 
الجنس

المقبو  المرفوض

284, 

67

137, 33%

ن حسب المراحل العمرية المختلفة(: 2)شكل  المقبولي 

المقبو  المرفوض
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ل ُ   مشروع   OVCس 
 2019تقرير شهر ابريل 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  لمؤسسة معلومات ا

 2019/ 04/ 30 – 2019/ 04/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 07/04/2019 رتا ع  تسليم التقرع كندا-اإلس مية اإلغاةة  الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  

قيمة التموعل )حسي  0599100778  وم ال اتف/ الجوا 
 ايتفاقية(

4,068,265 CAD نسمة السيد اسم معد التقرعر 

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 طاع غزةمشروع تمكين األطفا  لمستقبل أفضل ف  و  المشروعاسم 

 002450-020  وم المشروع 
 

 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 وصف اإلنجاز المستفيدين
 م حظات

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .1
 ????    0 0 0 0 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .2
           تأهيل المركز  .3
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
Gمتماشى مع الخطة 

 

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0.2 0.8 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0.1 0.9 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .4
ةيبحق إعداد حقيبة اكتشاف الموهوبين    4.1  1 0 0 1 100     

 التشغيلية للنوادي تجهيز األدلة  4.2
 دليل

5 5 0 5 90    
المتبقي 

التعديل وفقًا 
 للمستجدات

   2 2 - 17 2 15 - لقاء لقاءات التوعية  4.3
   0 0 100 1 1 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز 4.4
          نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5

 اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم : تعزيز السلوكيات انيالثالمخرج 
           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .1

     37.3 653 127 526 1750 مستفيد الترشيح 1.1
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين(  1.1.1
 لقاء

 27 2 29 - 31 8 

خالل اللقاء  
لتعريف تم ا

 بالمشروع.
 لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3

 33 12 33 - 13 6 
تم تطبيق  

 اختبار رافن.
   81 91 25 172 172 0 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

   14 18 7 49 32 17 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
   43 61 20.7 145 104 41 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3
          نشاط االختيار والتوجيه 1.3

           المرحلة اإلةرامية   .2
          خطة إعداد الخطة اإلثرائية االستراتيجية 2.1
          لقاء لقاءات داخل النوادي  2.2

           الدعم النفس   .3

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
Gمتماشى مع الخطة 

 

          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .4

          درس دروس تقوية 4.1
          رحلة رحالت تعليمية 4.2
          نشاط توفير الزي المدرسي  4.3
          توريد ألنديةلقرطاسية لاألدوات واتوفير  4.4
          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.5

           أنشطة حمامة الطفولة   .5
          نشاط  أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط  توعية مقدمي الرعاية  5.2

           أنشطة الدعم العو    .6
          نشاط  فحص طبي  6.1
          لقاء حية توعية ص 6.2
          مساعدة مساعدات صحية  6.3

          أسرة  المأوى والحماية  .7
          مبادرة المبادرات المجتمعية   .8

          أسرة  الدعم االقتصادي  .9
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 الوالة المالية

 427000.00 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 44561 تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )حتى 

 %10 ةمال  % )حتى تا عخه(عرف اينسبة ال
 

  %34 44561 128,100 قيد الصرف  األولى 
     لم يتم االستالم الثانية 
     لم يتم االستالم الثالثة 
     لم يتم االستالم الرابعة 

 
 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

RAG (Red – Amber - Green)1 
الع وةذو   مايو  

2018 
 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

          األطفا   .1
          أطفال جلسات الدعم النفسي اإلجتماعي  •
          أطفال الحاالت الفردية   •
          اإلرشاد الجماعي )السيكودراما(أطفال  •
          أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم( •
          األم ات  .2
          أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
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          أمهات الحاالت الفردية  •
          األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •
          مديرعات الترجية والتعليم  .3
          الرياضية قسم األنشطة  •
          قسم اإلرشاد التربوي  •
          المدا س  .4
          1مدرسة   •
          2مدرسة   •
          3مدرسة   •
          4مدرسة   •
          األيتام  .5
          فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •
          األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 

ل ع مشرو   OVC  س 
  2019 مايو تقرير شهر 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 2019/ 05/ 31 – 2019/ 05/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 02/06/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-اإلغاةة اإلس مية  الج ة الممولة  السيدم. نسمة  حخص ايتعا  

قيمة التموعل )حسي  0599100778  وم ال اتف/ الجوا 
 ايتفاقية(

4,068,265 CAD  نسمة السيد معد التقرعراسم 

  ام  صوال  .م اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 مشروع تمكين األطفا  لمستقبل أفضل ف  وطاع غزة اسم المشروع
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 002450-020  وم المشروع 
 

 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
دد ة/العالكمي

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمتماشى مع الخطة 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .5
 ????    0 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .6
           تأهيل المركز  .7

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0.2 0.8 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0.1 0.9 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           كزعمل دا ل المر إعداد نظام ال  .8
     100 1 0 0 1 حقيبة إعداد حقيبة اكتشاف الموهوبين    4.1

 التشغيلية للنوادي تجهيز األدلة  4.2
 دليل

5 5 0 5 90    
المتبقي 

التعديل وفقًا 
 للمستجدات.

   23 66 - 24 7 17 - لقاء لقاءات التوعية  4.3
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
دد ة/العالكمي

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمتماشى مع الخطة 

 

   0 0 100 1 1 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز 4.4
          نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5

 اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم الثاني: تعزيز السلوكيات المخرج 
           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .10

   75 80 46.17 808 155 653 1750 مستفيد الترشيح 1.1

 لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين(  1.1.1
 لقاء

 29 19 48 - 83 18 

خالل اللقاء  
تم التعريف 
 بالمشروع.

 لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
 33 15 48 - 71 58 

تم تطبيق  
 اختبار رافن.

 0 0 24.6 172 0 172 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2
التعليق بسبب  

 االمتحانات
   12 5 9.4 66 17 49 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
   28 25 28.2 198 53 145 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3
          نشاط االختيار والتوجيه 1.3

           المرحلة اإلةرامية   .11
          خطة إعداد الخطة اإلثرائية االستراتيجية 2.1
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
دد ة/العالكمي

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمتماشى مع الخطة 

 

          لقاء لقاءات داخل النوادي  2.2
           الدعم النفس   .12

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .13

          درس دروس تقوية 4.1
          رحلة رحالت تعليمية 4.2
          نشاط توفير الزي المدرسي  4.3
          توريد توفير األدوات والقرطاسية لألندية 4.4
          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.5
           أنشطة حمامة الطفولة  .14

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط ي الرعاية مقدم توعية 5.2
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
دد ة/العالكمي

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمتماشى مع الخطة 

 

           الدعم العو أنشطة   .15
          نشاط فحص طبي 6.1
          لقاء توعية صحية  6.2
          مساعدة مساعدات صحية  6.3

          أسرة المأوى والحماية   .16
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .17

          أسرة الدعم االقتصادي   .18
 

 لة الماليةواال

 427000.00 )حيكل(قيمة ايتفاقية 

 68098 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %16 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

نسبة العرف من   العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
 الدفعة

 م حظات

  %53 68098 128,100 قيد الصرف  األولى
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الستالملم يتم ا الثانية      
يتم االستالملم  الثالثة      
     لم يتم االستالم الرابعة 

     المجموع
 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

RAG (Red – Amber - Green)2 

الع وةذو   مايو  
 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو 2018

          األطفا   .6
          أطفال جلسات الدعم النفسي اإلجتماعي  •
          أطفال الحاالت الفردية   •
          أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
          أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم( •
          األم ات  .7
          أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
          أمهات الحاالت الفردية  •
          األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •
          مديرعات الترجية والتعليم  .8
          قسم األنشطة الرياضية  •
          قسم اإلرشاد التربوي  •
          المدا س  .9
          1مدرسة   •

 
 حقيقية: وجود معوقات   Redأحمرة مع بعض المعوقات، ب: حالة متوسطة متذبذ  Amberأصفر: عالقة جيدة جدًا بدون معوقات، Greenأ ضر2
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الع وةذو   مايو  
2018 

 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

          2مدرسة   •
          3مدرسة   •
          4مدرسة   •

          األيتام  .10
          فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •
          األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 2019 يونيو تقرير شهر 

   Partner Monthly Status Reportالتقرير الشهري للمؤسسات الشريكة
 البيانات األساسية

 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 
 2019/ 06/ 30 – 2019/ 06/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 27/06/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-إلس مية اإلغاةة ا الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  

قيمة التموعل )حسي  0599100778  وم ال اتف/ الجوا 
 ايتفاقية(

4,068,265 CAD  نسمة السيد معد التقرعراسم 

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 كين األطفا  لمستقبل أفضل ف  وطاع غزةع تممشرو  اسم المشروع
 002450-020  وم المشروع 
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد  

 المنجز
االجمالي 

 كميالترا
 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .9
 ????    0 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .10
           تأهيل المركز  .11

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .12
     100 1 0 0 1 حقيبة ة اكتشاف الموهوبين حقيب إعداد   4.1

 التشغيلية للنوادي تجهيز األدلة  4.2
المتبقي التعديل     90 5 0 5 5 دليل

 وفقًا للمستجدات.
   41 74 - 35 11 24 - لقاء لقاءات التوعية  4.3
   0 0 100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز 4.4
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد  

 المنجز
االجمالي 

 كميالترا
 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

 مركزاألنشطة اإلعالمية لل 4.5
 نشاط

 0 2 2     

تمويل الصفحة  
واعداد فيديو 

 ترويجي
 الثاني: تعزيز السلوكيات اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم المخرج 

           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .19
   108 106 58 1014 214 808 1750 مستفيد الترشيح 1.1

 لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين(  1.1.1
 لقاء

 48 11 59 - 74 41 
خالل اللقاء تم   

التعريف 
 بالمشروع.

 أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
 لقاء

 48 14 62 - 104 86 
تم تطبيق اختبار  

 رافن. 
تم البدء بطاقة    48 30 35.4 248 76 172 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

ة للفوج  المالحظ
األول + تعبئة 
قائمة تورانس 

  15 15 14 96 30 66 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1

  10 0 30 208 10 198 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد  

 المنجز
االجمالي 

 كميالترا
 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

  172االبتكارية ل
 طفل

          نشاط االختيار والتوجيه 1.3
           المرحلة اإلةرامية   .20

          خطة ستراتيجيةإعداد الخطة اإلثرائية اال 2.1
          لقاء لقاءات داخل النوادي  2.2
           الدعم النفس   .21

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .22

          درس دروس تقوية 4.1
          رحلة رحالت تعليمية 4.2
          نشاط توفير الزي المدرسي  4.3
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد  

 المنجز
االجمالي 

 كميالترا
 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

          توريد توفير األدوات والقرطاسية لألندية 4.4
          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.5
           أنشطة حمامة الطفولة  .23

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط توعية مقدمي الرعاية  5.2
           أنشطة الدعم العو   .24

          نشاط فحص طبي 6.1
          لقاء توعية صحية  6.2
          مساعدة مساعدات صحية  6.3
          أسرة والحماية المأوى    .25
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .26
          أسرة الدعم االقتصادي   .27
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من اإلغاثة   اإلسالمية وبدعم كريمتمكين األطفال لمستقبل أفضل في قطاع غزة، هو مشروع ينفذه منتدى التواصل بالشراكة مع اإلغاثة  

. هذا التقرير يغطي الربع 31/12/2022وتنتهي بتاريخ  01/01/2018سنوات بدأت من  5اإلسالمية كندا، مدة المشروع اإلجمالية 

 وحتى  01/04/2019اإلنجازات في الفترة الزمنية من ( وخالله سيتم عرض األنشطة و2019الثاني من السنة الثانية للمشروع )

يات والتي غلب عليها جميعاً الطابع التحضيري سواء على الصعيد الفني أو اللوجستي للمشروع وذلك إيذاناً ببدء فعال 30/06/2019

 المشروع وكانت األنشطة خالل هذه المرحلة كالتالي: 

)المدارس، المجتمع المحلي( ونتج عمل لقاءات توعوية حول فكرة المشروع بهدف التعريف بالمشروع والتشبيك مع كل من   

 عن هذه اللقاءات قبول التعاون وترشيح قوائم من المستفيدين ليتم استهدافهم خالل مرحلة الترشيح. 

 من مدارس الوكالة في منطقتي النصيرات والبريج ودير البلح وعقد أنشطة الترشيح المختلفة مع طالبها. داف عددتم استه 

 طفل وطفلة وتحليلها. 496المختلفة لعدد  تم تعبئة استمارات الترشيح 

 طالب وطالبة وتصحيحه وإدخال بياناته. 238تم تطبيق اختبار رافن على عدد   

 لة. طفل /طف 167س على عدد تم تطبيق اختبار توران 

 طفل وطفلة.  79تم تطبيق اختبار ستانفورد بينيه على عدد  

 تم تسجيل عدد حاالت اعتراض والتعامل معها واجراء اختبار ستانفورد بينيه لها كبديل عن اختبار رافن بعد دراستها. 

 نة والطالقة لهم.طفل واعداد الفئات ودرجات األصالة والمرو 200تم تصحيح اختبار تورانس لعدد  

 ألولى من المناطق التالية: النصيرات، المغازي، البريج.العمل مع الفوجين األول والثاني لألطفال المقبولين في المرحلة ا 

 تمت تعبئة بطاقات  

 مناطق التدخل 

 أدناه المشروع في قطاع غزة، ولكن يقتصر عمل منتدى التواصل في المنطقة الوسطى كما في الخريطة  يتم تنفيذ

 

 أنشطة المشروع 

 

تحسين الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل  :المكون األول

 تطوير مراكز رعايتهم 

 

 

Gaza Strip 

Palestine 

نطاق عمل منتدى 

 التواصل
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ند تحسين تنفيذ العديد من األنشطة الرئيسية واألساسية في المشروع والتي يندرج معظمها تحت ب  تم  2019من عام    الثانيخالل الربع  

كز منتدى التواصل الذي يعتبر بدوره أحد المراكز الخدمات االجتماعية المقدمة لألطفال والتي سيتم تحقيقها من خالل تطوير مر

 والوسطى وتتلخص األنشطة بالتالي:التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشروع في المنطقة 

 

 توقيع اتفاقية شراكة:  

يذ بنود االتفاقية بناًء على الخطة المالية والزمنية المقدمة بالتوافق بين قية ولكن خالل هذا الربع تم تنفتم في الربع األول توقيع االتفا

 منتدى التواصل واإلغاثة اإلسالمية.

 تأهيل المركز:  

 تجهيز المبنى كامالً ليتعبر بذلك مؤهالً الستقبال األطفال وتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعتم استكمال 

 مل داخل المركز: ظام العإعداد ن 

 

o  :إعداد حقيبة اكتشاف الموهوبين 

 ئة.تم التحديث على بعض األدوات المعدة ضمن حقيبة اكتشاف الموهوبين في ضوء المستجدات التي طرأت خالل التعامل مع الف

 

o :تجهيز األدلة التشغيلية للنوادي 

األمل بالتوافق بين فريقي مركز رسل في كل من منتدى التواصل ومعهد    تم التحديث على األدلة التشغيلية للنوادي واألدوات المستخدمة

 للخروج بأدوات وبطاقات نشاط أكثر مواءمة جودة للمرحلة التمهيدية.
 

o لقاءات التوعية والتشبيك : 

ت المستهدفة عقد العديد من لقاءات التوعية والتشبيك بغرض عرض المشروع والتعريف به والتنسيق الستهداف المزيد من الفئاتم 

الي الراغبين بترشيح أبناءهم وشملت اللقاءات المدارس في المنطقة الوسطى واألهالي المرشحين من قبل المؤسسات الشريكة واأله

 كما في الجدول أدناه:  وبلغت أعداد الحضور واللقاءات

 

 

 (: ملخص لقاءات التوعية والتشبيك للربع الثاني1جدول )

 عدد اللقاءات الشهر
 رالحضو

 إناث ذكور

 74 41 11 يونيو

 66 23 7 مايو

 2 2 2 أبريل

 142 66 20 االجمالي
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o  :األنشطة اإلعالمية 

لخطة اإلعالمية وتطويرها، كما قام فريق ُرُسل التواصل بتوثيق جميع األنشطة المنفذة خالل هذا الربع وأرشفتها باإلضافة لتحديث ا

بتمويل صفحة الفيس بوك ضمن الخطة التسويقية الموضوعة. ومن الجدير بالذكر أنه تم نشر فيديو ترويجي للمركز مسجل وتم البدء 

فمن خالله تم بث رسالة توعوية تحث على ضرورة تنمية المواهب  2018مع الدكتور وليد البنا الحاصل على لقب نجوم العلوم 

البداع كمركز رسل. كما وشارك فريق من أطفال المرحلة التمهيدية في المسابقة الرمضانية وااللتحاق بالمراكز التي ترعى الموهبة وا

 المعدة من قبل جمعية الثقافة والفكر الحر.

 

o  :أنشطة بناء قدرات فريق العمل 

رشاد األسري مرفق تقرير ين بعنوان اإلاستغرقت يوم ةتم خالل هذا الربع حضور األخصائي النفسي لدورة تدريبي .1

 يوضح موضوعات ومجريات الدورة.

في مركز الرائد  ساعات تدريبية، وعقدت الدورة10تم اشتراك قائد نادي العلوم بدورة خاصة باإللكترونيات مدتها  .2

ات في خمس أيام القريناوي، بواقع خمس لقاء دم. محمالتعليمي للتدريب والتطوير في عمارة كحيل، بإشراف المدرب 

 :(، والدورة مفصلة كما يلي29/5/2019-20(، خالل تاريخ )3:00-1:00قاء مدته ساعتين من الساعة )متفرقة كل ل

 الموضوعات  اللقاء

 اللقاء األول 
 

بالدورة وبالمركز وبالفريق، ومناقشة بقية الدورات وتخصص المركز وإمكانية  تعريف
 .إعطاء دورات خاصة لفريق مركز رسل

 اللقاء الثاني 
مقدمة نظرية حول الدارة الكهربية والقطع اإللكترونية، المقاومة والدايود والبطارية 

 .المليميترواألسالك وكيفية التوصيل وحساب التيار والجهد وجهاز  

تطبيق عملي للمقدمة النظرية وتركيب لدارات مختلفة والتعرف على قطع جديدة مثل   اللقاء الثالث والرابع 
 .رانزستور ومجس الضوءالت

 اللقاء الخامس 
 لقاء لألسئلة وتركيب دارات أكثر تطورا واستالم الشهادات الخاصة بالدورة.

 
 

لقاء التوعية والتعريف بالمشروع الذي استهدفت عدد من  (: خالل1صورة )

 أهالي األطفال في المنطقة الوسطى 
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لقاءات مؤتمر الحالة بهدف تطوير قدراته في مجال العمل واالطالع تمت دعوة األخصائي النفسي لحضور بعض  .3

 على خبرات مشابهة.

يق اختبار ستانفورد كما وتم التنسيق معهم العاملين في الجمعية فيما يتعلق بتطبتمت نقل خبرة فريق العمل لألخصائيين  .4

 فراغهم.  واعداد جدول لتطبيق اختبار ستانفورد لطالب المرحلة التمهيدية في أوقات

 .حضور تدريب بعنوان الرياضة واللعب الدامج حيث تم تقديم الدورة من قبل مؤسسة الحق في اللعب  .5

السلوكيات اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم  ززي تعالثاني:  مكونال  

المخرج الثاني من المشروع والذي سيتم تحقيقه من خالل مجوعة من األنشطة التي تستهدف األطفال الموهوبين خالل مراحل مختلفة،  

مل على قاعدة بيانات لألطفال الذين يمكنهم االنضمام للمشروع وذلك من العتم خالل الربع الثاني من المشروع العمل على استكمال 

 خالل تطبيق استمارات المرحلة األولى من المشروع وسيتم تفصيل ما تم عمله في سبيل تحقيق هذا المخرج.

 : الكشف عن الموهوبيناحل مر  .1

 مرحلة الترشيح:  1.1

انات أولية لألطفال  شف عن الموهوبين والتي يتم من خاللها توفير قاعدة بيتعتبر مرحلة الترشيح هي المرحلة األولى من مراحل الك

المطابقين لشروط اجتياز هذه المرحلة والمؤهلين للتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة التحقق وخالل هذه المرحلة يتم تعبئة العديد 

ل من هذا العام تم البدء في هذه المرحلة واستهداف  ضافة إلخضاع الطالب الختبار رافن. وخالل الربع األومن االستمارات باإل

لملفات   وبلغ إجمالي المستهدفين والمقدمينعديد من المدارس لتنفيذ هذه المرحلة والخروج بقائمة من األطفال المطابقين للشروط  ال

 تتمثل األنشطة المنفذة خالل هذه الفترة بالتالي:وطفل/ـة   496الترشيح خالل الربع الثاني 

 لقاءات الترشيح مع األهالي  :أوالا 

المشاركة في المشروع من المدارس والمراكز التي وافقت على  االجتماع بأهالي األطفال الراغبين بترشيح أبنائهم داخل  تم   .24

خالل ترشيح قوائم الطالب الموهوبين، وتخلل تلك اللقاءات التعريف بالمشروع ومن ثم توقيع األهالي على إقرار المشاركة  

ذلك حسب قدرة األهل بئة استمارة الهشاشة واستمارة الترشيح، وقام بعض األهالي بتعبئة استمارة السمات السلوكية ووتع

على التعبير عن موهبة أبنائهم وقدراتهم وتم االستعانة بمشرفي ومدرسي المدارس في هذه العملية والجدول أدناه يلخص 

 :وروأعداد الحضور من أولياء األم لقاءت الترشيح

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنات دير (: خالل االجتماع بأولياء األمور في مدرسة 2صورة )

  البلح اإلعدادية ج
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 بيانات لقاءات الترشيح(: 2جدول )

 عدد اللقاءات الشهر
 الحضور

 إناث ذكور

 74 41 11 يونيو

 83 18 19 مايو

 31 8 2 أبريل

 188 67 32 االجمالي

 
 

ا:   أنشطة الترشيح )أطفال( ثانيا

م اختيار الحاالت المطابقة لمعايير الهشاشة ن ثم استمارات الترشيح المختلفة وتتم تصحيح استمارة الهشاشة أواًل وم .1
 وتطبيق اختبار رافن معهم. والشكل أدناه يوضح أعداد المستهدفين في هذه المرحلة خالل هذا الربع:

 
 بيانات المتقدمين الختبار رافن(: 3جدول )

 عدد اللقاءات الشهر
 الحضور

 إناث ذكور

 104 86 14 يونيو

 13 6 12 مايو

 71 58 15 أبريل

 188 150 41 االجمالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 التحقق: مرحلة  1.2

تعتبر مرحلة التحقق المرحلة الثانية من مراحل الكشف عن الموهوبين والتي من المفترض تنفيذ العديد من االختبارات واألنشطة 
مطابقة الطفل المرشح لمعايير القبول في المركز ومنها اختبار تورانس وستانفورد بينيه باإلضافة إلعداد بطاقات   للتحقق من

ها قادة النوادي خالل اللقاءات التمهيدية ومن الجدير بالذكر أنه خالل هذا الربع افتتح المركز أنشطته التمهيدية المالحظة التي يدون
ورش عمل في كل   5حلة الترشيح وتم تطبيق عدد من ورش العمل معهم حيث من المخطط له تنفيذ مع األطفال المقبولين في مر 

150
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ذكور إناث

أعداد ونسب األطفال المستهدفين (: 1)شكل 

خالل اختبار رافن

(: خالل تطبيق اختبار رافن العادي3صورة )  
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م الطفل وتعبئة بطاقة المالحظة بناًء على تفاعله خالل هذه الورش التي بدورها تغطي نادي من النوادي الخمس يتم من خاللها تقيي
وبلغت األعداد   15- 13و  12-9في الفئتين العمريتين من  موضوعات شاملة وحيث أن طاقم العمل استهدف عدد من األطفال

 المستهدفة حسب ما هو موضح أدناه:
 

 

 ة االستكشافيةجدول )(: أعداد المستهدفين خالل األنشط

 االجمالي الشهر
 الحضور

 إناث ذكور

 30 48 78 يونيو

 0 0 0 مايو

 91 81 172 أبريل

 121 129 250 االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادي العلوم

صلإلعالم والتوانادي ا   

الوسائط المتعددةنادي  وحدة الدعم النفسي والرياضة  
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 تطبيق ستانفورد بينيه  1.2.1

تم استهداف عدد من األطفال خالل هذا الربع منهم من اجتاز المرحلة األولى ومنهم من تقدم ولي أمره باعتراض على عدم قبوله  

دارة المركز بتطبيق ستانفورد بينيه واحتساب درجته كبديل لدرجة رافن في مرحلة الترشيح. ومن الجدير في المركز فكان قرار إ

 ية المختصرة فقط وكانت أعداد المستهدفين خالل هذا الربع حسب الجدول أدناه:بالذكر أنه تم تطبيق البطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية المختصرة(: أعداد المتقدمين الختبار ستانفورد بينيه البطار4جدول)

 االجمالي الشهر
 الحضور

 إناث ذكور

 15 15 30 يونيو

 5 12 17 مايو

 18 14 32 أبريل

 38 41 79 االجمالي

 

 تطبيق اختبار تورانس   1.2.2

ن ثم تم رصد استجابات األطفال وإعداد  على عدد من األطفال الذين اجتازوا المرحلة األولى وم تم تطبيق اختبار تورانس

درجات األصالة والطالقة ليتم اعتمادها وتصليح ملفات األطفال في ضوء هذه النتائج والجدول أدناه  الفئات واحتساب 

 يوضح أعداد المتقدمين

 (: ةدو  يلخص أعداد المجتازعن ي تبا  تو انس5ةدو  )

 االجمالي الشهر
 الحضور

 إناث ذكور

 0 10 10 يونيو

 25 28 53 مايو

 61 43 104 أبريل

 86 81 167 االجمالي

 
 
 
 

ستانفورد بينيه اختبار(: خالل تطبيق 4صورة )  
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الخ..( –مدرسية أو مؤسسة  زيارة   –تنسيق   –العمل اإلداري )زيارات ميدانية    

 

 التا ع        المخرةات 
 )ح ر/يوم/سنة(   

 # النشاط / الم مة الت  تم إنجازها 

  .1 مدرسة بنات دير البلح اإلعدادية ج 04/04/2019 التنسيق واستهداف عدد من األطفال ضمن مرحلة الترشيح
  .2 مدرسة ذكور النصيرات اإلعدادية ه  17/04/2019 التنسيق واستهداف عدد من األطفال ضمن مرحلة الترشيح

  .3 افة والفكر الحر الثق جمعية 12/05/2019 التنسيق للمشاركة في المسابقة الرمضانية االبداعية 

 األنشطة المتوقع تنفيذها خالل الفترة القادمة 

 

 دروس مستفادة 

 أهمية تفعيل سبل التواصل الجيد مع أولياء األمور واطالعهم على مجريات العمل في المركز وأهمية التزام الطفل وحضوره.  .1

 مرحلة التمهيدية حيث أنه يستغرق وقت في تصليحه ورصد درجاته. انس اإلبداعي الشكلي في بداية الأهمية البدء في تطبيق اختبار تور .2

 البتكارية لألطفال لتتم تعبئتها بدقة. ضرورة شرح قائمة األنشطة ا .3

 ة. أهمية مالحظة قادة النوادي لسلوكيات األطفال والعمل على بث السلوكيات اإليجابية من خالل ورش المرحلة التمهيدي  .4

 توصيات 

 

 ة./أهمية اعداد استبانة متقدمة للتأكد من مستوى الهشاش 

 .لمهمة والتي ستثريهم بشكل كبيرتوفير تدريب متخصص لقادة األندية حول بعض المواضيع ا 

 متابعة التحديثات على النظام وفق ما يستجد أثناء تنفيذ العمل. 

 عيدة.ضرورة توفير بدل مواصالت لألطفال القاطنين في أماكن ب 

 ضرورة تعليق العمل مع األطفال خالل فترات االمتحانات لتأثير ذلك على حضورهم واستفادتهم. 

 
 

 

 

 

 واألكثر هشاحة ف  وطاع غزة من     تطوعر مراكز  عايت م : توسين الخدمات ايةتما ية المقدمة الى األطفا  األيتام  المكول األو 
 المشروع.تدريب طاقم العمل على عدة موضوعات بهدف تنمية قدراته في مجاالت عمل   .1
 تنفيذ لقاءات توعوية مع المزيد من المؤسسات وأولياء األمور حول المشروع.  .2
 المركز.تنفيذ العديد من األنشطة اإلعالمية التي تبرز هوية   .3

 تعزعز السلوكيات اإلمجابية وايلتزام بالقيم ايةتما ية لألطفا  األيتام واألكثر هشاحة وأسرهم المكول الثان :
 كشف عن الموهوبين مرحلة الترشيح + التحقق + االختيار والتوجيهنشطة التنفيذ أ  .1
 للفوج الثالثالبدء في المرحلة التمهيدية واستقبال األطفال في المركز   .2
 االنتهاء من اختيار األطفال في األفواج الثالث األولى.  .3
 ختيارهم.تنفيذ عدد من لقاءات التوعية مع أولياء األمور لألطفال الذين تم ا  .4
 تنفيذ العديد من لقاءات التثقيف الصحي لألطفال وأولياء أمورهم.  .5
 البدء بالمرحلة اإلثرائية.  .6
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ل مشروع   OVC  س 
  2019تقرير شهر يوليو  

   Partner Monthly Status Reportالتقرير الشهري للمؤسسات الشريكة
 البيانات األساسية

 تقرعر ات المعلوم معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 
 2019/ 07/ 31 – 2019/ 07/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           سنوات مس  مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 31/07/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-اإلغاةة اإلس مية  الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  

قيمة التموعل )حسي  0599100778 جوا  وم ال اتف/ ال
 ايتفاقية(

4,068,265 CAD نسمة السيد اسم معد التقرعر 

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 مشروع تمكين األطفا  لمستقبل أفضل ف  وطاع غزة اسم المشروع
 002450-020  وم المشروع 

 
 وصف اإلنجاز ف  المشروع

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد  
 الكمية/ العدد المنجز المست دف 

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .13
     100 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .14
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

           تأهيل المركز  .15
انمك تحديد الموقع 3.1  1 1 0 1 100     

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .16
     100 1 0 0 1 حقيبة إعداد حقيبة اكتشاف الموهوبين    4.1

 التشغيلية للنوادي  تجهيز األدلة 4.2
 دليل

5 5 0 5 90    

المتبقي 
التعديل وفقًا 
 للمستجدات. 

   25 52 - 42 7 35 - لقاء لقاءات التوعية  4.3
   0 0 100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز 4.4

 األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5
تمويل      3 1 2 - نشاط

 الصفحة  
 يجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم يات اإلالسلوكالثاني: تعزيز المخرج 

           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .28
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

   79 93 68 1186 172 1014 1750 مستفيد الترشيح 1.1

 لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين(  1.1.1
 لقاء

 59 7 66 - 52 25 
خالل اللقاء   

التعريف تم 
 روع.بالمش

   55 56 - 74 12 62  لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
   75 112 62 437 187 250 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

  39 85 31 220 124 96 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
  67 125 57 400 192 208 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3

   34 61 - 95 95 0  مستفيد خصية المقابلة الش 1.3
   21 28 25 49 49 0 200 مستفيد اإلعداد والتوجيه  1.4
           المرحلة اإلةرامية   .29

          خطة إعداد الخطة اإلثرائية االستراتيجية 2.1
          لقاء لقاءات داخل النوادي  2.2
           الدعم النفس   .30

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

          نشاط ارشاد جمعي 3.4
          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .31

          درس دروس تقوية 4.1
          رحلة رحالت تعليمية 4.2
          نشاط  توفير الزي المدرسي 4.3
          توريد توفير األدوات والقرطاسية لألندية 4.4
          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.5
           أنشطة حمامة الطفولة  .32

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط توعية مقدمي الرعاية  5.2
           أنشطة الدعم العو   .33

          نشاط فحص طبي 6.1
          لقاء توعية صحية  6.2
          مساعدة مساعدات صحية  6.3
          أسرة المأوى والحماية   .34
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .35
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 G متماشى مع الخطة 

 

          أسرة الدعم االقتصادي   .36
 

 الوالة المالية
 427000.00 ايتفاقية )حيكل(قيمة  

 155888 تا عخه( ايتفاقية )حتىالعرف من قيمة  

 %36.50 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة

  % 100 128100 128100 قيد الصرف  األولى

االستالملم يتم  الثانية  128100 27788 22%  

    128100 لم يتم االستالم الثالثة

    42700 لم يتم االستالم الرابعة 

     المجموع
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  
RAG (Red – Amber - Green)3 

الع وةذو   2018مايو    ( Rلتعنيف / )األسباب ف  حالة ا م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو 

          األطفا   .11

          أطفال جلسات الدعم النفسي اإلجتماعي  •

          أطفال الحاالت الفردية   •

          أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •

          الرياضة حياة معهم(أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل  •

          األم ات  .12

          لنفسي االجتماعيأمهات جلسات الدعم ا •

          أمهات الحاالت الفردية  •

          األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •

          مديرعات الترجية والتعليم  .13

          قسم األنشطة الرياضية  •

          التربوي قسم اإلرشاد  •
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          المدا س  .14

          1مدرسة   •

          2مدرسة   •

          3مدرسة   •

          4مدرسة   •

          األيتام  .15

          فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •

          األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •
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ل مشروع   OVC  س 
  2019 أغسطس تقرير شهر       

   Partner Monthly Status Reportالتقرير الشهري للمؤسسات الشريكة
 البيانات األساسية

 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 
 2019/ 08/ 31 – 2019/ 08/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 29/08/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-مية اإلغاةة اإلس  الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  

قيمة التموعل )حسي  0599100778  وم ال اتف/ الجوا 
 ايتفاقية(

 نسمة السيد التقرعراسم معد  427000

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 ضل ف  وطاع غزةطفا  لمستقبل أف مشروع تمكين األ اسم المشروع
 002450-020  وم المشروع 

 
 وصف اإلنجاز ف  المشروع

 نوع المخرج  النشاط #
العدد الكمية/ 

 الكمية/ العدد المنجز المست دف
نسبة 
 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .17
     100 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .18
           تأهيل المركز  .19
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد الكمية/  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .20
     100 1 0 0 1 حقيبة الموهوبين  إعداد حقيبة اكتشاف   4.1

المتبقي التعديل وفقًا     90 5 0 5 5 دليل التشغيلية للنوادي تجهيز األدلة  4.2
 للمستجدات.

   24 114 - 53 11 42 - لقاء لقاءات التوعية  4.3
   0 0 100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز 4.4
      3 0 3 - نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5

 اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم الثاني: تعزيز السلوكيات المخرج 
           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .37

   70 117 78.4 1373 187 1186 1750 مستفيد الترشيح 1.1

 لقاء لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين( 1.1.1
 66 11 53 - 114 24 

خالل اللقاء تم  
 التعريف بالمشروع.
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد الكمية/  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

   93 105 - 84 10 74  لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
        437 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

  51 109 54.2 380 160 220 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
  1 9 58.6 410 10 400 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3

   - - - 95 0 95  مستفيد المقابلة الشخصية  1.3
        49 200 مستفيد اإلعداد والتوجيه  1.4
           المرحلة اإلةرامية   .38

2.1 
إعداد الخطة اإلثرائية 

 االستراتيجية
 خطة

       
  

          لقاء لقاءات داخل النوادي  2.2
   11 8 - 2 2 0  لقاء اجتماعات  2.3
           النفس الدعم   .39

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد الكمية/  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .40

          درس دروس تقوية 4.1

زيارة جمعية نوى+   16 8 - 2 2 0  رحلة رحالت تعليمية 4.2
 زيارة مشتل البراري 

نشاط الرياضة من   6 71  1 1 0  نشاط أنشطة خارجة ال منهجية 4.3
 أجل التطوير

          نشاط توفير الزي المدرسي  4.4

4.5 
توفير األدوات والقرطاسية  

 لألندية
 توريد

       
  

          اشتراك لألطفال ت خارجةاشتراكا 4.6
           أنشطة حمامة الطفولة  .41

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط توعية مقدمي الرعاية  5.2
           أنشطة الدعم العو   .42

          نشاط فحص طبي 6.1
          لقاء توعية صحية  6.2
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد الكمية/  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي   

 السابق
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

          مساعدة صحية مساعدات  6.3
          أسرة المأوى والحماية   .43
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .44
          أسرة الدعم االقتصادي   .45

 

 الوالة المالية

 427000.00 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 184818 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %43 تا عخه(نسبة العرف ايةمال  % )حتى 
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية لةواال الدفعة
  % 100 128100 128100 قيد الصرف  األولى
  %44 56718 128100 لم يتم االستالم الثانية
    128100 لم يتم االستالم الثالثة
    42700 لم يتم االستالم الرابعة 

     المجموع
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو    تقرعر متابعة حالة الع وات مع

RAG (Red – Amber - Green)4 

الع وةذو   مايو  
2018 

يون 
 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو و

          األطفا   .16
          أطفال جلسات الدعم النفسي اإلجتماعي  •
          ردية حاالت الفأطفال ال  •
          أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
          أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم( •

          األم ات  .17
          أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
          أمهات الحاالت الفردية  •
          في المدارساألمهات ضمن جلسات التوعية  •

          مديرعات الترجية والتعليم  .18
          قسم األنشطة الرياضية  •
          قسم اإلرشاد التربوي  •

          المدا س  .19
          1مدرسة   •
          2مدرسة   •
          3مدرسة   •
          4مدرسة   •

          األيتام  .20
 

 : وجود معوقات حقيقية  Redأحمرة مع بعض المعوقات، ب: حالة متوسطة متذبذ  Amberأصفر: عالقة جيدة جدًا بدون معوقات، Greenأ ضر4
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الع وةذو   مايو  
2018 

يون 
 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو و

          سالمية فريق األيتام في اإلغاثة اإل •
          األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 
 

        
  2019 سبتمبر تقرير شهر 

  Partner Monthly Status Reportالتقرير الشهري للمؤسسات الشريكة

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 2019/ 09/ 30 – 2019/ 09/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  التواصلةمعية منتدى  اسم المؤسسة  

 29/09/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-اإلغاةة اإلس مية  الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  

 0599100778  وم ال اتف/ الجوا 
قيمة التموعل )حسي 

 فاقية(ايت
 نسمة السيد اسم معد التقرعر 427000

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 لمستقبل أفضل ف  وطاع غزةمشروع تمكين األطفا   اسم المشروع
 002450-020  وم المشروع 
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد  مخرج نوع ال النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

 كثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهمة الى األطفال األيتام واألالخدمات االجتماعية المقدم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .21
     100 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .22
           تأهيل المركز  .23

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .24
     100 1 0 1 1 حقيبة إعداد حقيبة اكتشاف الموهوبين    4.1

ل التعدي  المتبقي    90 5 0 5 5 دليل التشغيلية للنوادي تجهيز األدلة  4.2
 وفقًا للمستجدات. 

   10 61 - 61 8 53 - لقاء لقاءات التوعية  4.3
     100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز 4.4

اعداد فيديو حول      4 1 3 - نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5
 حرائق األمازون 
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد  مخرج نوع ال النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

 االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم  الثاني: تعزيز السلوكيات اإليجابية وااللتزام بالقيمالمخرج 
           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .46

   67 74 87 1524 151 1373 1750 مستفيد الترشيح 1.1

1.1.1 
لقاءات الترشيح )أهالي +  

 مشرفين(
 لقاء

 77 8 85 - 48 10 
خالل اللقاء تم   

 التعريف بالمشروع.

   88 119 - 107 23 84  لقاء فال( رافن أنشطة الترشيح )أط 1.1.3
   19 43 71.2 499 62 437 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

  4 0 54.9 384 4 380 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
  4 40 59.4 416 6 410 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3

   35 53 - 183 88 95  مستفيد المقابلة الشخصية  1.3
   - - - 44 0 44 200 مستفيد اإلعداد والتوجيه  1.4
           المرحلة اإلةرامية   .47

2.1 
إعداد الخطة اإلثرائية 

 االستراتيجية العامة
 خطة

5 0 5 5 70 % - - 
  

 لقاءات داخل النوادي  2.2
 لقاء

 0 13 13 - 26 18 
الهدف من  

اللقاءات تحديد 
 االحتياج
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد  مخرج نوع ال النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

   - - - 2 0 2  لقاء اجتماعات مع الطالب 2.3
           الدعم النفس   .48

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .49

          درس ةدروس تقوي 4.1
زيارة متحف القرارة   6 11  3 1 2  رحلة رحالت تعليمية 4.2

 الثقافي
   - -  1 0 1  نشاط أنشطة خارجة ال منهجية 4.3
          نشاط توفير الزي المدرسي  4.4

4.5 
األدوات والقرطاسية  توفير 
 لألندية

 توريد
       

  

          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.6
           أنشطة حمامة الطفولة  .50
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

الكمية/ العدد  مخرج نوع ال النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط توعية مقدمي الرعاية  5.2
           أنشطة الدعم العو   .51

          نشاط فحص طبي 6.1
          لقاء توعية صحية  6.2
          مساعدة مساعدات صحية  6.3
          أسرة المأوى والحماية   .52
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .53
          أسرة الدعم االقتصادي   .54

 
 

 الوالة المالية

 427000.00 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 235183 تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )حتى 

 %55 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
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نسبة العرف من   العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
 الدفعة

 م حظات

  % 100 128100 128100 قيد الصرف  األولى
  %84 107083 128100 لم يتم االستالم الثانية
    128100 لم يتم االستالم الثالثة
    42700 لم يتم االستالم الرابعة 

     المجموع
 

 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  
RAG (Red – Amber - Green)5 

الع وةذو   مايو  
 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو 2018

          األطفا   .21
           االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
          أطفال الحاالت الفردية   •
          أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
          أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم( •

          األم ات  .22
          أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
          أمهات الحاالت الفردية  •
          األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •

          ت الترجية والتعليم رعا مدي .23
 

 : وجود معوقات حقيقية  Redأحمرة مع بعض المعوقات، ب: حالة متوسطة متذبذ  Amberأصفر: عالقة جيدة جدًا بدون معوقات، Greenأ ضر5
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الع وةذو   مايو  
2018 

 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

          قسم األنشطة الرياضية  •
          قسم اإلرشاد التربوي  •

          المدا س  .24
          1مدرسة   •
          2مدرسة   •
          3مدرسة   •
          4مدرسة   •

          األيتام  .25
          فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •
          في اإلغاثة اإلسالمية  لمكفولةاألسر ا •

 
 

  تقرير شهر اكتوبر
 البيانات األساسية

 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 
 2019/ 10/ 31 – 2019/ 10/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 31/10/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-اإلغاةة اإلس مية  الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  
 نسمة السيد اسم معد التقرعر 427000 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية(  0599100778 ال اتف/ الجوا  وم 

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - (نسبة اإلنجاز الكلية )% 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 مشروع تمكين األطفا  لمستقبل أفضل ف  وطاع غزة اسم المشروع

 002450-020 المشروع  وم 
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط  #
 المخرج  

الكمية/ العدد  
نسبة  الكمية/ العدد المنجز  المست دف 

 م حظات  وصف اإلنجاز  المستفيدين  اينجاز 

   
التراكمي   

 السابق 
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين
     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .25
     100 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .26
           المركزتأهيل   .27

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .28
     100 1 0 1 1 حقيبة الموهوبين إعداد حقيبة اكتشاف    4.1

المتبقي التعديل وفقًا     90 5 0 5 5 دليل تجهيز األدلة التشغيلية للنوادي  4.2
 للمستجدات.

 لقاءات التوعية   4.3

 لقاء

- 61 2 63 - 17 45  

تم البدء من هذا الشهر 
لقاءات متخصصة  تنفيذ

واالبداع حول الموهبة 
وتم استهداف طالب 
مدرسة ذكور المغازي أ 
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط  #
 المخرج  

الكمية/ العدد  
نسبة  الكمية/ العدد المنجز  المست دف 

 م حظات  وصف اإلنجاز  المستفيدين  اينجاز 

   
التراكمي   

 السابق 
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

وعدد من أولياء أمور 
 المرحلة اإلثرائية

     100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز اذ 
 حملة خريفنا غير     5 1 4 - نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5

 االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم  إليجابية وااللتزام بالقيمالثاني: تعزيز السلوكيات االمخرج 
           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .55

   55 64 93.9 1643 119 1524 1750 مستفيد الترشيح 1.1

 لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين(  1.1.1
 لقاء

 85 12 97 - 52 25 
خالل اللقاء تم    

 وع.التعريف بالمشر 
   83 61 - 122 15 107  لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
   35 59 85 593 94 499 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

  25 44 65 454 70 384 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
  0 0 64.3 0 0 450 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3

تفيدسم المقابلة الشخصية  1.3   183 0 183  0 0   

 0 0 25.8 44 0 44 170 مستفيد اإلعداد والتوجيه  1.4
طالب جديد  84هناك  

 بانتظار البحث الميداني
           المرحلة اإلةرامية   .56
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط  #
 المخرج  

الكمية/ العدد  
نسبة  الكمية/ العدد المنجز  المست دف 

 م حظات  وصف اإلنجاز  المستفيدين  اينجاز 

   
التراكمي   

 السابق 
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

2.1 
إعداد الخطة اإلثرائية االستراتيجية  

 العامة
 خطة

5 5 0 5 70 % - - 
  

 لقاءات داخل النوادي  2.2
 لقاء

- 13 17 30 - 25 18 
الهدف من اللقاءات تحديد  

 االحتياج
مالحظة اللقاءات في نادي 

 لقاءات فردية.  10الرياضة  
   18 26 - 3 1 2 - لقاء اجتماعات مع الطالب 2.3

 استضافة مختصين  2.4
 لقاء

 0 1 1    
تمت استضافة الصحفي  

فتحي حماد ضمن 
 فعاليات خريفنا غير

           الدعم النفس   .57

          مخيم مخيمات صيفية  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2

          نشاط ارشاد فردي  3.3

          نشاط ارشاد جمعي 3.4

          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5

           دعم التعليم  .58

          درس تقويةدروس  4.1
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط  #
 المخرج  

الكمية/ العدد  
نسبة  الكمية/ العدد المنجز  المست دف 

 م حظات  وصف اإلنجاز  المستفيدين  اينجاز 

   
التراكمي   

 السابق 
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

نادي الوسائط ل زيارة   4 2 - 4 1 3  رحلة رحالت تعليمية 4.2
Gaza Sky Geeks 

 أنشطة خارجة ال منهجية 4.3

 نشاط

 1 1 2  - - 

نشاط خارجي ضمن  
فعاليات خريفنا غير تم 
تنفيذ األنشطة الفنية 
والرياضية وأنشطة 
 المهارات الحياتية خالله

          نشاط توفير الزي المدرسي  4.4

          توريد ديةتوفير األدوات والقرطاسية لألن 4.5

          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.6

           أنشطة حمامة الطفولة  .59

          نشاط  أنشطة الدعم القانوني 5.1
          نشاط  توعية مقدمي الرعاية  5.2
   10 16  3 3 0  ورشة توعية لألطفال ورش  5.3
          دورة  دورات تدريبية للطاقم  5.4
          حالة  إدارة حالة  5.5
          سياسة  تطوير سياسة حماية الطفولة  5.6
           أنشطة الدعم العو    .60
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط  #
 المخرج  

الكمية/ العدد  
نسبة  الكمية/ العدد المنجز  المست دف 

 م حظات  وصف اإلنجاز  المستفيدين  اينجاز 

   
التراكمي   

 السابق 
الكمية/العدد 

 المنجز
االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

          نشاط فحص طبي 6.1
 لقاء أطفال   2أمهات +  لقاء    0 50  3 3 0  لقاء  توعية صحية 6.2
          مساعدة مساعدات صحية 6.3
          أسرة المأوى والحماية  .61
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .62
          أسرة الدعم االقتصادي  .63

 

 

 الوالة المالية

 427000.00 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 262917.97 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %62 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة فالعر  القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
االستالم والصرف  تم األولى  128100 128100 100 %  
  % 100 128100 128100 تم االستالم والصرف  الثانية
 125217.75تم استالم  % 5 6717.97 128100 قيد الصرف  الثالثة
    42700 لم يتم االستالم الرابعة 

    427000 المجموع
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

الع وةذو   مايو  
2018 

 ( R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات دمسمبر نوفمبر أكتوجر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

          األطفا   .26
           االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
          الفردية  الحاالتأطفال   •
          أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
          أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم( •

          األم ات  .27
          أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
          أمهات الحاالت الفردية  •
          ة في المدارساألمهات ضمن جلسات التوعي  •

          مديرعات الترجية والتعليم  .28
          قسم األنشطة الرياضية  •
          قسم اإلرشاد التربوي  •

          المدا س  .29
مدرسة الفخاري )تنفيذ زيارة لمركز رسل + حضور ورشة في نادي   •

 العلوم وأخرى في نادي اإلعالم والتواصل(. 
         

فيذ نشاط ضمن فعاليات خريفنا غير لمغازي أ: تنمدرسة بنات ا •
 حيث استهدف األطفال بنشاط أوراق ملونة.

         

          مدرسة ذكور المغازي أ: تنفيذ لقاء توعية حول الموهبة   •
          األيتام  .30
          فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •
          األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •
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 تقرير شهر نوفمبر
 البيانات األساسية

 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 
 2019/ 10/ 30 – 2019/ 11/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات مدة المشروع  ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 10/12/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-اإلغاةة اإلس مية  الممولة  ة الج م. نسمة السيد حخص ايتعا  
 نسمة السيد اسم معد التقرعر 427000 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية(  0599100778 ال اتف/ الجوا  وم 

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 مشروع تمكين األطفا  لمستقبل أفضل ف  وطاع غزة مشروعال اسم
 002450-020 المشروع  وم 

 
 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 اينجاز
 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي    

 السابق 
العدد   الكمية/

 المنجز 
االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

 الخدمات االجتماعية المقدمة الى األطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهم المكون األول: تحسين

     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .29
     100 1 0 1 1 اتفاقية شراكةتوقيع اتفاقية   .30
           المركزتأهيل   .31

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي    

 السابق 
العدد   الكمية/

 المنجز 
االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4

           إعداد نظام العمل دا ل المركز  .32
     100 1 0 1 1 حقيبة الموهوبين إعداد حقيبة اكتشاف    4.1

 تجهيز األدلة التشغيلية للنوادي  4.2
المتبقي التعديل وفقًا     90 5 0 5 5 دليل

 للمستجدات.

 لقاءات التوعية   4.3
 لقاء

- 63 0 63 - 17 45  

تم البدء من هذا الشهر تنفيذ لقاءات 
م متخصصة حول الموهبة واالبداع وت

ذكور المغازي استهداف طالب مدرسة 
 أ وعدد من أولياء أمور المرحلة اإلثرائية

     100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز اذ 
 حملة خريفنا غير     5 0 5 - نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5

 واألكثر هشاشة وأسرهم ألطفال األيتام الثاني: تعزيز السلوكيات اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لالمخرج 
           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .64

   2 3 94.17 1648 4 1643 1750 مستفيد الترشيح 1.1
    0 0 - 97 0 97  لقاء لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين(  1.1.1
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي    

 السابق 
العدد   الكمية/

 المنجز 
االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

   1 3 - 123 1 122  لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
تم احتساب جميع االعداد التي        745 152 593 700 مستفيد استكشافية(نشطة التحقق )أ 1.2

لم يتم رصدها في الشهور 
 السابقة وحضرت لقاء. 

  51 52 80 557 103 454 700 طفل تطبيق ستانفورد بينيه 1.2.1
  1 3 64.9 454 4 450 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3

   27 62 64.9 272 89 183  مستفيد المقابلة الشخصية  1.3

 0 0 25.8 44 0 44 170 مستفيد اإلعداد والتوجيه  1.4
طالب جديد بانتظار  84هناك  

 البحث الميداني
           المرحلة اإلةرامية   .65

2.1 
إعداد الخطة اإلثرائية االستراتيجية  

 العامة
 خطة

5 5 0 5 70 %   
  

 لقاءات داخل النوادي  2.2
 لقاء

- 30 0 30 -   
 هدف من اللقاءات تحديد االحتياج لا 

مالحظة اللقاءات في نادي 
 لقاءات فردية. 10الرياضة 

     -  1 3 - لقاء اجتماعات مع الطالب 2.3

 استضافة مختصين  2.4
 لقاء

 1 1     
تمت استضافة الصحفي فتحي   

 حماد ضمن فعاليات خريفنا غير
           الدعم النفس   .66
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي    

 السابق 
العدد   الكمية/

 المنجز 
االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

يممخ صيفيةمخيمات   3.1           

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .67

          درس دروس تقوية 4.1
 أيام العلوم لقطان فعاليةزيارة مركز ا  8 10 - 7 3 4  رحلة رحالت تعليمية 4.2

 أنشطة خارجة ال منهجية 4.3
 نشاط

 2 0 2  - - 
نشاط خارجي ضمن فعاليات خريفنا  

غير تم تنفيذ األنشطة الفنية والرياضية 
 وأنشطة المهارات الحياتية خالله

          نشاط توفير الزي المدرسي  4.4
          توريد والقرطاسية لألنديةتوفير األدوات  4.5
          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال 4.6
           أنشطة حمامة الطفولة  .68

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
   0 28  1 1 0  نشاط توعية مقدمي الرعاية  5.2
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

نوع  النشاط #
 المخرج 

الكمية/ العدد  
نسبة   الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي    

 السابق 
العدد   الكمية/

 المنجز 
االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

 R متأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة   متماشي 

 

 حضروا أكثر من لقاء  44عددهم األطفال   48 51  14 11 3  ورشة ورش توعية لألطفال  5.3
          دورة ريبية للطاقمت تددورا 5.4
          حالة  إدارة حالة  5.5
     % 70 1 1 0  سياسة تطوير سياسة حماية الطفولة 5.6
           أنشطة الدعم العو   .69

 شخص  93    46.5 2 2 0 200 نشاط فحص طبي 6.1
 أمهات + أطفال  215   85 130  20 17 3  لقاء توعية صحية  6.2
          مساعدة صحية  مساعدات 6.3
          أسرة المأوى والحماية   .70
          مبادرة المبادرات المجتمعية  .71
          أسرة الدعم االقتصادي   .72
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 تقرير شهر ديسمبر
 البيانات األساسية

 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 
 2019/ 12/ 31 – 2019/ 12/ 01 الفترة الت  مغطي ا التقرعر                            مس سنوات المشروع ة مد ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  

 30/12/2019 تا ع  تسليم التقرعر كندا-اإلغاةة اإلس مية  الج ة الممولة  م. نسمة السيد حخص ايتعا  
 نسمة السيد اسم معد التقرعر 427000 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599100778 ال اتف/ الجوا  وم 

 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر - نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النعيرات، مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 مشروع تمكين األطفا  لمستقبل أفضل ف  وطاع غزة اسم المشروع

 002450-020 المشروع  وم 
 

 وصف اإلنجاز ف  المشروع

 نوع المخرج  النشاط #
العدد ية/ الكم

 المست دف
 الكمية/ العدد المنجز

نسبة 
 اينجاز

 وصف اإلنجاز المستفيدين
 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

 غزة من خالل تطوير مراكز رعايتهمطفال األيتام واألكثر هشاشة في قطاع الخدمات االجتماعية المقدمة الى األ المكون األول: تحسين
     100 1 0 1 1 مذكرة توقيع مذكرة التفاهم  .33
     100 1 0 1 1 اتفاقية توقيع اتفاقية شراكة  .34
           المركزتأهيل   .35

     100 1 0 1 1 مكان تحديد الموقع 3.1

     100 1 0 1 1 مركز ترميم المركز   3.2
     100 1 0 1 1 مركز تأثيث المركز 3.3
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد ية/ الكم نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

     100 1 0 1 1 توريد توفير التوريدات 3.4
           إعداد نظام العمل دا ل المركز   .36

     100 1 0 1 1 حقيبة الموهوبينإعداد حقيبة اكتشاف    4.1
     90 5 0 5 5 دليل تجهيز األدلة التشغيلية للنوادي  4.2
     - 63 0 63 - لقاء وعية  لقاءات الت 4.3
     100 1 0 1 2 فعالية فعاليات إطالق المركز اذ 

      5 0 5 - نشاط األنشطة اإلعالمية للمركز 4.5
 السلوكيات اإليجابية وااللتزام بالقيم االجتماعية لألطفال األيتام واألكثر هشاشة وأسرهم الثاني: تعزيز المخرج 

           مرحلة الكشف عن الموهوجين  .73

 الترشيح 1.1
 مستفيد

1750 164
8 2 1650 94.17 0 2 

  

    0 0 - 97 0 97  لقاء لقاءات الترشيح )أهالي + مشرفين( 1.1.1
     - 123 0 123  لقاء أنشطة الترشيح )أطفال( رافن  1.1.3
      745 0 745 700 مستفيد التحقق )أنشطة استكشافية( 1.2

    80 557 0 557 700 طفل بينيهتطبيق ستانفورد  1.2.1
  1 3 64.9 454 4 454 700 طفل تطبيق تورانس 1.2.3



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 84                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد ية/ الكم نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

   27 62 64.9 272 89 272  مستفيد المقابلة الشخصية  1.3

 28 45 69 117 73 44 170 مستفيد اإلعداد والتوجيه  1.4
طالب جديد بانتظار البحث  57 

 الميداني
           المرحلة اإلةرامية   .74

2.1 
إعداد الخطة اإلثرائية 

 االستراتيجية العامة
 خطة

5 5 0 5 70 %   
  

 بسبب االمتحاناتتعليق العمل     - 30 0 30 - لقاء لقاءات داخل النوادي  2.2
     - 1 0 1 - لقاء اجتماعات مع الطالب 2.3
      1 0 1  لقاء استضافة مختصين  2.4
           الدعم النفس   .75

          مخيم يفيةمخيمات ص  3.1

          نشاط رعاية مقدمي الرعاية    3.2
          نشاط ارشاد فردي  3.3
          نشاط ارشاد جمعي 3.4
          لقاء لقاءات أهالي )توعية(  3.5
           دعم التعليم  .76
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد ية/ الكم نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

دروس تقوية ) دعم اللغة   4.1
 االنجليزية

% من 30بة اإلنجاز سن  18 26 % 30 1 0 1 عدد مستويات درس
 المستوى الواحد

      7 0 7  رحلة رحالت تعليمية 4.2
   - -  2 0 2  نشاط أنشطة خارجة ال منهجية  4.3
          نشاط توفير الزي المدرسي  4.4
          توريد توفير األدوات والقرطاسية لألندية  4.5
          اشتراك اشتراكات خارجة لألطفال  4.6
           ة حمامة الطفولة شطأن  .77

          نشاط أنشطة الدعم القانوني 5.1
   2 26  4 3 1  نشاط توعية مقدمي الرعاية  5.2
   6 9  15 1 14  ورشة ورش توعية لألطفال  5.3

دورات تدريبية للطاقم + لقاءات   5.4
 للطاقم 

تدريب لمجموعتين بواقع   24 52  3 3 0  دورة
 لقائين/ مجموعة

          حالة  إدارة حالة  5.5
     % 95 1 1 1  سياسة تطوير سياسة حماية الطفولة  5.6
           أنشطة الدعم العو    .78

 شخص  93    46.5 93 0 93 200 نشاط فحص طبي  6.1
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 وصف اإلنجاز ف  المشروع

العدد ية/ الكم نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

 Rمتأخر 
 Aقليالً  رمتفاخ 
 Gمع الخطة متماشي 

 

 أمهات + أطفال   152  18 134  30 10 20  لقاء توعية صحية  6.2
          مساعدة مساعدات صحية  6.3
          أسرة حمايةى والالمأو   .79
          مبادرة المبادرات المجتمعية   .80
          أسرة الدعم االقتصادي   .81
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 ةمشروع الدعم النفس  ايةتماع  ألطفا  وطاع غز 
 2019تقرير شهر يناير 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 5/2018/ 20شهر من  118 18 مدة المشروع  ى التواصل جمعية منتد اسم المؤسسة  
 19/11/2019وحتى 

 2018/ 12/ 27من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                          
 1/2019/ 27وحتى  

 2019/ 27/1 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  
 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 ايتفاقية(قيمة التموعل )حسي  0599702525 الجوا   وم ال اتف/

 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر %  56 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 
 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 

 

  المشروعوصف اإلنجاز ف   

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد 
 الكمية/ العدد المنجز المست دف

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gةمتماشى مع الخط 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  
دعم نفسي اجتماعي لمجموعات   .1

 88جاري العمل مع   150 128 % 55.6 278 0 278 500 طفل األطفال 
 طفل 

دعم نفسي اجتماعي لمقدمي   .2
 أم 80جاري العمل مع   0 260 % 52 260 0 260 500 مقدم رعاية الرعاية لألطفال 

   6 30 % 75 36 12 24 48 طفل إرشاد جماعي لألطفال   .3
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  المشروعوصف اإلنجاز ف   

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gةمتماشى مع الخط 

 

   1 10 84.6 11 6 5 12 طفل إرشاد فردي لألطفال   .4

ارشاد فردي لمقدمي الرعاية   .5
 لألطفال 

  0 10 % 50 10 0 10 20 مقدم رعاية
حاالت  2جاري العمل مع 

 جديدة

   105 85 % 33.3 1 0 1 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .6

 نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .7
سسةؤ م  

0 0 0 0 0 0 0 
لم يتم العمل على النشاط  

حسب االستراتيجية الجديدة 
 التي تم اعتمادها

 المخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي في المدارس

تدريب المرشدين العالج   .1
 المعرفي السلوكي 

 تدريب
- - - - - - - 

 ليس ضمن أنشطتنا 

2.  

جلسات دليل الرياضة حياة في  
)جميع الجلسات التى  دارسالم

تم تنفيذها مع منشط الرياضة  
أو معلم التربية الرياضية   –

 بالمدرسة(

 طفل 
3265 2117 0 2117 52% 

1691  
 

426 
لم يتم تنفيذ جلسات   

خالل شهر يناير بسبب 
 االجازة الفصلية 

جلسة )حصة  
 تربية رياضية(

ي يوةد عدد  
   46.6 14 0 14       مودد مست دف 

نفيذ حصص  تم ت لم ي  
خالل الشهر بسبب  

 االجازة الفصلية  

لقاءات توعية لألهالي في    .3
 المدارس

سيتم العمل على اللقاء   3 89 % 92 92 0 92 100 مستفيد
 الرابع خالل الشهر القادم 
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  المشروعوصف اإلنجاز ف   

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gةمتماشى مع الخط 

 

حاالت محولة من حصة    .4
 الرياضة إلى المرشد المدرسي

 طفل
 20 0 20  16 4 

تخلل هذا الشهر إجازة   
دون تنفيذ  مدرسية حالت

 األنشطة المدرسية 

5.  
حاالت محولة من المرشد 
المدرسي إلى المرشد في الوحدات 

 االرشادية المركزية

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

ال يوجد حاالت محولة   
للوحدة االرشادية خارج  

 المدرسة 

 المسابقات الرياضية  .6
 مسابقة

       
العمل على إيجاد جاري  

تصور بالتشاور مع ذوي 
 العالقة 

 يتامالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال

تدريب قسم األيتام على االرشاد   .1
 األسري 

 ليس ضمن أنشطتنا  - - - - - - - تدريب

 ليس ضمن أنشطتنا         أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .2

3.  
من   يتامحاالت محولة من قسم اال

 ري خالل جلسات اإلرشاد األس
 المؤسسات الشريكة إلى 

 مستفيد
       

 ال يوجد حاالت محولة 
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  المشروعوصف اإلنجاز ف   

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gةمتماشى مع الخط 

 

4.  
حاالت محولة من قسم االيتام  
من خالل زيارات الفريق الى  

 المؤسسات الشريكة

 مستفيد

 0 1 1  1 0 

الطفلة المحولة من األطفال   
المكفولين ضمن األيتام 

مشروع التمكين األسري 
داخل جمعية منتدى 

 التواصل
 ليس من ضمن أنشطتنا               يوم ترفيهي لألسر لترفيهيةاأليام ا  .5

 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 ILS 62445 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %38.50 ايةمال  % )حتى تا عخه(نسبة العرف  
 

 م حظات  من الدفعة  نسبة العرف العرف  القيمة حسي ايتفاقية  الوالة  الدفعة 
  100% 48.660 48.660 تم االستالم األولى 
  %28 13785 48.660 تم االستالم الثانية 
    48.660 لم يتم االستالم الثالثة 
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

  %38.50 62445 162.200 المجموع 
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

RAG (Red – Amber - Green)6 

الع وةذو    
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير 
2019 

 (R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات

           األطفا   .31
            االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
           أطفال الحاالت الفردية   •
           أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
           أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم( •

           األم ات  .32
           أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
           أمهات الحاالت الفردية  •
           األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •

           مديرعات الترجية والتعليم  .33
           قسم األنشطة الرياضية  •
           قسم اإلرشاد التربوي  •

           المدا س  .34
           مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •
           مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •
           مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات  •
           مدرسة العروبة الثانوية للبنات •

 
 : وجود معوقات حقيقية  Redأحمرة مع بعض المعوقات، ب: حالة متوسطة متذبذ  Amberأصفرعالقة جيدة جدًا بدون معوقات، : reenGأ ضر6
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الع وةذو    
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير 
2019 

 (R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات

           األيتام  .35
 ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك ال يوجد تقييم           اإلسالمية فريق األيتام في اإلغاثة  •
 لذلك ال يوجد تقييم ون حتى حينهال يوجد تعا          األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 
 الجدو  الساب :ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات والزعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  

 

 التراكمي السابق العدد المستهدف نوع المخرج النشاط
العدد المنجز خالل 

 الشهر
 وصف اإلنجاز المستفيدين ذكور مستفيدين إناثلا نسبة اإلنجاز اإلجمالي التراكمي

      1 25 %21.6 26 16   10 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال
  0 9 %12.5 9 0 9 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  30 47 %77 77 12 65 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال
  0 54 %100 54 11 43 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات

 
 2019تقرير شهر فبراير 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 20/5/2018شهر من 118 18 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 2019/ 1/ 27من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           19/11/2019وحتى 

 2019/ 2/ 28وحتى  
 2019/ 27/2 التقرعرتا ع  تسليم  اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر % 60 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2 النصيرات / مخيم مكال عمل المؤسسة 

 االجتماعي ألطفال قطاع غزةمشروع الدعم النفسي  اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز نالمستفيدي اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  
   172 194 % 73 366 88 278 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال  .1

   0 340 % 68 340 80 260 500 مقدم رعاية الرعاية لألطفالماعي لمقدمي دعم نفسي اجت  .2

    لألطفالإرشاد جماعي   .3
 48 طفل

36 0 36 75 % 30 6  
لم يتم استهداف أطفال 
ضمن نشاط السيكودراما 
أو اإلرشاد الجماعي 

 خالل شهر فبراير  

 إرشاد فردي لألطفال  .4
 12 طفل

11 0 11 84.6 10 1 
 

 2دد  جاري العمل مع ع
ة حاالت فردي

 أطفال)ذكور(
  0 11 % 60 11 1 10 20 مقدم رعاية ارشاد فردي لمقدمي الرعاية لألطفال  .5

 حاالت      4جاري العمل مع  

   165 205 %  66.6 2 1 1 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .6

 نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .7
 مؤسسة

0 0 0 0 0 0 0 
ط  لم يتم العمل على النشا 

حسب االستراتيجية 
 ديدة التي تم اعتمادهاالج

 الدعم النفسي االجتماعي في المدارسالمخرج الثاني: تحسين خدمة 
 ليس ضمن أنشطتنا  - - - - - - - تدريب تدريب المرشدين العالج المعرفي السلوكي  .7
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز نالمستفيدي اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

8.  
جميع ) المدارس  جلسات دليل الرياضة حياة في  

 –الرياضة  الجلسات التي تم تنفيذها مع منشط
 أو معلم التربية الرياضية بالمدرسة(

 %75 2117 2117 2117 3265 طفل 
1691  
 

426   

جلسة )حصة  
   % 66.6 864 216 648    1296 تربية رياضية(

  

 لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .9
 مستفيد

100 92 32 124 100 % 89 35 
تم تنفيذ اللقاء الرابع   

واألخير خالل شهر  
 يرفبرا

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى المرشد   .10
 المدرسي

 طفل

 20 3 23  19 4 

هناك حالة تم فتح ملف  
لها خالل الشهر ولم 
تغلق بحاجة لمزيد من 
الجلسات)جاري العمل 

 معها

11.  
حاالت محولة من المرشد المدرسي 
إلى المرشد في الوحدات االرشادية  

 المركزية

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

ت محولة الحاال يوجد  
للوحدة االرشادية خارج 

 المدرسة

ستبدأ خالل الشهر          مسابقة المسابقات الرياضية  .12
 القادم مارس

 يتامالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز نالمستفيدي اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

تدريب قسم األيتام على االرشاد    .6
 األسري 

 تدريب
- - - - - - - 

ليس ضمن أنشطتنا  
 (ةاثخاص باإلغ)

ليس ضمن أنشطتنا          أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .7
 (ةخاص باإلغاث)

8.  
من خالل  يتامحاالت محولة من قسم اال

المؤسسات  إلى  جلسات اإلرشاد األسري 
 الشريكة

 مستفيد
       

 ال يوجد حاالت محولة  

9.  
حاالت محولة من قسم االيتام من  

ات خالل زيارات الفريق الى المؤسس
 الشريكة

 مستفيد

 0 1 1  1 0 

الطفلة المحولة من   
األطفال األيتام المكفولين 
ضمن مشروع التمكين 
األسري داخل جمعية 

 منتدى التواصل

 ليس من ضمن أنشطتنا                يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .10
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 الوالة المالية

 ILS 162.200 ايتفاقية )حيكل(قيمة  

 82585.30 ة ايتفاقية )حتى تا عخه(من قيمالعرف 

 %51 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

نسبة العرف من   العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
 الدفعة

 م حظات

  100% 48.660 48.660 تم االستالم األولى
  69.7% 33925.30 48.660 تم االستالم الثانية
تالملم يتم االس الثالثة  48.660    
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

  51% 82585.30 162.200 المجموع
 

 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  
RAG (Red – Amber - Green)7 

الع وةذو    
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

توجركأ  
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

/ )األسباب ف    م حظات
 ( Rحالة التعنيف 

            األطفا   .8
             االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
            أطفال الحاالت الفردية   •

 
 : وجود معوقات حقيقية  Redأحمرة مع بعض المعوقات، ب: حالة متوسطة متذبذ  Amberأصفر: عالقة جيدة جدًا بدون معوقات، Greenأ ضر7
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الع وةذو    
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

توجركأ  
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

/ )األسباب ف    م حظات
 ( Rحالة التعنيف 

            أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
            لذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة معهم(مدارس )اأطفال ال •
            األم ات  .9
            أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
            أمهات الحاالت الفردية  •
            األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •

            مديرعات الترجية والتعليم  .10
              ة الرياضية قسم األنشط •
            قسم اإلرشاد التربوي  •

            المدا س  .11
            مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •
            الثانوية للبنات مدرسة ممدوح صيدم •
            مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات  •
            مدرسة العروبة الثانوية للبنات •

            األيتام  .12
ال يوجد تعاون حتى حينه            فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •

 لذلك ال يوجد تقييم 
ال يوجد تعاون حتى حينه            األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 لذلك ال يوجد تقييم
 

 الساب :الجدو  زعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات وال
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العدد  نوع المخرج النشاط  
 المست دف

التراكم   
 الساب 

العدد المنجز 
     الش ر

اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       1 37 % 31.6 38 0 38 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال
  0 14 % 35 14 5 9 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات
  34 51 % 85 85 8 77 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال 
  0 67 % 100 67 13 54 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات 

 

 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 ILS 62445 ا عخه(يتفاقية )حتى تالعرف من قيمة ا

 %38.50 ايةمال  % )حتى تا عخه(نسبة العرف  
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
  100% 48.660 48.660 تم االستالم األولى
  %28 13785 48.660 تم االستالم الثانية
    48.660 لم يتم االستالم الثالثة
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

  %38.50 62445 162.200 المجموع
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 ةمشروع الدعم النفس  ايةتماع  ألطفا  وطاع غز 
 2019تقرير شهر مارس 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 2018/ 5/ 20شهر من 118 18 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 2019/ 2/ 28من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                          2019/ 11/ 19وحتى 

 2019/ 3/ 27 وحتى 
 2019/ 27/3 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 ايتفاقية(عل )حسي التمو قيمة   0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر % 65 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 

 
  المشروعف  وصف اإلنجاز  

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المؤسسات الشريكة  المخرج األول: تمكين 

 96جاري العمل مع   172 194 % 70 366 0 366 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال   .37
 طفل/ة  

 أم  96جاري العمل مع   0 340 % 70 340 0 340 500 مقدم رعاية دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية لألطفال   .38

لم يتم استهداف   6 30 % 70 36 0 36 48 طفل     إرشاد جماعي لألطفال  .39
أطفال ضمن نشاط  
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  المشروعف  وصف اإلنجاز  

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

السيكودراما أو 
اإلرشاد الجماعي 

 خالل الشهر  

 إرشاد فردي لألطفال   .40
 12 طفل

11 0 11 84 % 10 1 
 

جاري العمل مع عدد 
حاالت فردية   2

 )ذكور(  أطفال
   0 13 % 75 13 2 11 20 مقدم رعاية ارشاد فردي لمقدمي الرعاية لألطفال  .41
   165 205 % 66.6 2 0 2 3 يوم ترفيهي طفالاأليام الترفيهية لأل  .42

 نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .43

 مؤسسة

0 0 0 0 0 0 0 

لم يتم العمل على  
النشاط حسب  

الجديدة االستراتيجية 
 التي تم اعتمادها

 المخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي في المدارس
 ليس ضمن أنشطتنا  - - - - - - - تدريب المرشدين العالج المعرفي السلوكي تدريب   .13

14.  
جميع )المدارس  جلسات دليل الرياضة حياة في  

 –الجلسات التي تم تنفيذها مع منشط الرياضة 
 أو معلم التربية الرياضية بالمدرسة(

   426  1691 %85 2117 2117 2117 3265 طفل 
جلسة )حصة  
 تربية رياضية(

1296  864     216 1080 85 % 42 11 
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  المشروعف  وصف اإلنجاز  

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .15
 مستفيد

100 124 0 124 100 % 89 35 
تم االنتهاء من تنفيذ  

لقاءات التوعية المستهدفة 
 (4حسب االتفاقية عدد )

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى    .16
 المرشد المدرسي 

 طفل
 23 5 28 58 % 24 4 

  

حاالت محولة من المرشد المدرسي إلى    .17
 الوحدات االرشادية المركزية  المرشد في

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

ال يوجد حاالت محولة   
للوحدة االرشادية خارج 

 المدرسة 

 المسابقات الرياضية  .18
 مسابقة

4 0 2 2 50 %  500 
أيام  2سيتم تنفيذ عدد  

رياضية حتى نهاية الشهر  
 الحالي 

 اميتالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال

ليس ضمن أنشطتنا   - - - - - - - تدريب تدريب قسم األيتام على االرشاد األسري   .11
 (ةخاص باإلغاث) 

ليس ضمن أنشطتنا          أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .12
 (ةخاص باإلغاث) 

من خالل جلسات    يتامحاالت محولة من قسم اال  .13
 المؤسسات الشريكةإلى  اإلرشاد األسري 

 ال يوجد حاالت محولة         مستفيد

حاالت محولة من قسم االيتام من خالل    .14
 زيارات الفريق الى المؤسسات الشريكة

 مستفيد
 1 0 1  1 0 

الطفلة المحولة من   
األطفال األيتام المكفولين 
ضمن مشروع التمكين 
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  المشروعف  وصف اإلنجاز  

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

األسري داخل جمعية 
 منتدى التواصل

 ليس من ضمن أنشطتنا               يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .15
 

 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 84965.46 تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )حتى 

 %52 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
المتم االست األولى  48.660 48.660 %100  
  %75 36305 48.660 تم االستالم الثانية
    48.660 لم يتم االستالم الثالثة
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

بعد أل يتم صرف  واتي ح ر ما س والت  تعرف ف   %52  162.200 المجموع
 نسبة العرف ستواز  وتقا ب نسبة اإلنجاز 31/3/2019

 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 103                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  الة الع وات مع  تابعة ح تقرعر م

 

الع وةذو   مايو  
2018 

 يونيو 
2018 

 يوليو
2018 

 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير 
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 (R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات

             األطفا  .36
              االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
             أطفال الحاالت الفردية  •
             أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة  •

 معهم( 
            

             األم ات .37
             سي االجتماعيأمهات جلسات الدعم النف •
             أمهات الحاالت الفردية •
             األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •

             مديرعات الترجية والتعليم .38
               قسم األنشطة الرياضية •
             قسم اإلرشاد التربوي  •

             المدا س .39
لم يكن اليوم الرياضي األول بالتنظيم المطلوب             ينليد الثانوية للبنمدرسة خالد بن الو  •

  3/ 12الى  3/ 5وبالتالي تم اإللغاء والتأجيل من 

             مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •
             مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات •
             مدرسة العروبة الثانوية للبنات •

             األيتام .40
 ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك ال يوجد تقييم             فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية •
 ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك ال يوجد تقييم            األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية •
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 أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :الزعا ات المنزلية  ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات و 
 

العدد  نوع المخرج النشاط  
 المست دف

التراكم   
 الساب 

العدد المنجز 
     الش ر

اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       1 37 % 31.6 38 0 38 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال 
  0 14 % 35 14 0 14 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  36 51 % 85 87 2 85 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال 
  0 69 % 100 69 2 67 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات 

 
 

 مشروع الدعم النفسي واالجتماعي ألطفال قطاع غزة
 2019تقرير شهر أبريل 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

وحتى  2018/ 5/ 20شهر من 118 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 2019/ 4/ 29وحتى2019/ 3/ 1من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                          2019/ 11/ 19

 2019/ 29/4 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  ن صوا ساميم. رامي  حخص ايتعا  
 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية(  0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  رعرمراةع التقاسم  %90 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  كمية/لا
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  
   228 234 % 90 462 96 366 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال   .44
   0 400 80 400 60 340 500 مقدم رعاية لألطفالدعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية   .45

     إرشاد جماعي لألطفال  .46

 48 طفل

36 0 36 70 % 30 6  

لم يتم استهداف 
أطفال ضمن نشاط 
السيكودراما أو 
اإلرشاد الجماعي 

 خالل الشهر 

 إرشاد فردي لألطفال   .47
 12 طفل

11 0 11 86 % 10 1 
 

جاري العمل مع 
حاالت  5عدد 

 األطفالفردية من 

 عاية لألطفالارشاد فردي لمقدمي الر   .48
 20 مقدم رعاية

13 2 15 75 % 15 0 
 

 2جاري العمل مع 
حاالت فردية 

 أمهات
   165 205 %  66.6 2 0 2 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .49

 نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .50
 مؤسسة

1 0 4 4 100 % 6 2 
تم عقد تدريب لعدد  

الخريجين من  8
 4بمشاركة 

 مؤسسات
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  كمية/لا
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 ة الدعم النفسي االجتماعي في المدارسي: تحسين خدمالمخرج الثان

تدريب المرشدين العالج المعرفي   .19
 السلوكي

 تدريب
- - - - - - - 

 ليس ضمن أنشطتنا 

20.  

جلسات دليل الرياضة حياة في  
جميع الجلسات التي تم )المدارس 

أو معلم  –تنفيذها مع منشط الرياضة 
 التربية الرياضية بالمدرسة( 

 %100 2117 2117 2117 3265 طفل 
1691  
 

تم انهاء العمل على   426
 دليل الرياضة حياة

جلسة )حصة  
 288 1008 % 85 1296 216    1080  1296 تربية رياضية(

  

 المدارسلقاءات توعية لألهالي في   .21
 مستفيد

100 124 0 124 100 % 89 35 
تم االنتهاء من تنفيذ  

لقاءات التوعية 
المستهدفة حسب 

 (4ية عدد ) االتفاق

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى    .22
 المرشد المدرسي 

 طفل
 28 2 30 100 % 26 4 

  

23.  
حاالت محولة من المرشد المدرسي 
إلى المرشد في الوحدات االرشادية  

 المركزية

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

ال يوجد حاالت  
محولة للوحدة 
االرشادية خارج 

 المدرسة
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد  كمية/لا
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المسابقات الرياضية  .24
 مسابقة

4 2 2 4 100 % 1500 500 
تم االنتهاء من  

تنفيذ المسابقات 
 وحسب االتفاقية

 يتامالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال

ليس ضمن أنشطتنا   - - - - - - - تدريب تدريب قسم األيتام على االرشاد األسري   .16
 (ةخاص باإلغاث) 

رةأس يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .17 ليس ضمن أنشطتنا          
 (ةخاص باإلغاث) 

18.  
من خالل    يتامحاالت محولة من قسم اال
المؤسسات إلى    جلسات اإلرشاد األسري 

 الشريكة

 مستفيد
       

ال يوجد حاالت  
 محولة

19.  
حاالت محولة من قسم االيتام من  

خالل زيارات الفريق الى المؤسسات 
 الشريكة

 مستفيد

 1 0 1  1 0 

من  المحولةالطفلة   
األطفال األيتام 
المكفولين ضمن 
مشروع التمكين 
األسري داخل جمعية 

 منتدى التواصل

ليس من ضمن          يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .20
 أنشطتنا      
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 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 99053 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

%61 لعرف ايةمال  % )حتى تا عخه(ة انسب  
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
  100% 48.660 48.660 تم االستالم األولى
  100% 48660 48.660 تم االستالم الثانية

 % 3.5 1733 48.660 لم يتم االستالم الثالثة
م صرف مبلغ  لثة لم يتم است م ا ولكن تنرةو م حظة أل الدفعة الثا 

الجمعية حتى يتسنى % من الدفعة من حساب  3.5أ  ما نسبته    1733
 استكما  الرواتي وتسترد من الدفعة ووت است م ا

    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 
%61 99035 162.200 المجموع عد أل يتم وتواز  تقرعبا نسبة اإلنجاز الكلية بسترتفع نسبة العرف  

 ضيافة مجتمعة حسي سياسة المؤسسة العرف للضيافة حيث تعرف ال 
 

 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

الع وةذو    
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
0192  

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

/ )األسباب ف    م حظات
 ( Rحالة التعنيف 

              األطفا   .41
               االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
              أطفال الحاالت الفردية   •
              السيكودراما(أطفال اإلرشاد الجماعي ) •
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ة يتم تطبيق دليل الرياضأطفال المدارس )الذين  •
 حياة معهم(

             

              األم ات  .42
              أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
              أمهات الحاالت الفردية  •
              األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس •

              مديرعات الترجية والتعليم  .43
                الرياضية  قسم األنشطة •
              قسم اإلرشاد التربوي  •

              المدا س  .44
              مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •

              مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •
              الثانوية للبنات مدرسة شهداء دير البلح  •
              لبناتمدرسة العروبة الثانوية ل •

              األيتام  .45
ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك              فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •

  ال يوجد تقييم
حينه لذلك ال يوجد تعاون حتى              األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 ال يوجد تقييم
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 ت المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :لنفسية أطفا  وأم ات والزعا املو   اص بنشاط  ايستشا ات ا
 

العدد  نوع المخرج النشاط  
 المست دف

التراكم   
 الساب 

العدد المنجز 
     الش ر

اإلةمال  
المستفيدين  اإلنجازنسبة  التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       1 37 % 31.6 38 0 38 120 زيارة / طفل طفال زيارات منزلية أ
  0 14 % 35 14 0 14 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  47 59 % 85 106 19 87 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال 
  0 85 % 100 85 16 69 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات 

 
 

 2019تقرير شهر مايو 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  لومات المؤسسة عم

وحتى  20/5/2018شهر من  18 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 27/5/2019وحتى29/4/2019من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           19/11/2019

 2019/ 27/5 تا ع  تسليم التقرعر اثة اإلسالمية / كنداغاإل الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  
 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر %90 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة شروعاسم الم
 002526_020  وم المشروع 
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

لي جمااال
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  

جاري التنسيق   228 234 % 90 462 0 462 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال  .51
 لمرحلة جديدة 

دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية   .52
   0 440 % 90 440 40 400 500 مقدم رعاية لألطفال

     إرشاد جماعي لألطفال  .53

 
 طفل

 
48 
 36 0 36 70 % 30 6  

لم يتم استهداف 
أطفال ضمن 
نشاط السيكودراما 
أو اإلرشاد 
الجماعي خالل 

 الشهر 

 إرشاد فردي لألطفال   .54
 12 طفل

11 1 12 88 % 10 2 
 

جاري العمل مع 
حاالت  4عدد 

 فردية من األطفال
   0 15 % 75 17 2 15 20 مقدم رعاية ل ي الرعاية لألطفاارشاد فردي لمقدم  .55

   165 205 %  66.6 2 0 2 3 يوم ترفيهي الترفيهية لألطفالاأليام   .56

 نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .57
 مؤسسة

1 4 0 4 100 %   
تم عقد تدريب  

 4من  8لعدد 
مؤسسات مختلفة 
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

لي جمااال
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 4ذكور و 2) 
 أناث(

 فسي االجتماعي في المدارسالمخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم الن

ليس ضمن   - - - - - - - تدريب المعرفي السلوكيتدريب المرشدين العالج   .25
 أنشطتنا

26.  
المدارس جلسات دليل الرياضة حياة في 

جميع الجلسات التي تم تنفيذها مع منشط ) 
أو معلم التربية الرياضية  –الرياضة 
 بالمدرسة(

 طفل 
3265 2117 

0 
2117 100% 1691 426 

تم انهاء العمل  
على دليل 

 الرياضة حياة
جلسة )حصة  
 288 1008 % 85 1296 0    1296 1296 تربية رياضية(

  

 لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .27

 مستفيد

100 124 0 124 100 % 89 35 

تم االنتهاء من  
تنفيذ لقاءات 
التوعية المستهدفة 
حسب االتفاقية 

 (4عدد ) 

حاالت محولة من حصة الرياضة    .28
 د المدرسي إلى المرش

 طفل
 30 0 30 100 % 26 4 
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

لي جمااال
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

29.  
حاالت محولة من المرشد المدرسي 
إلى المرشد في الوحدات االرشادية  

 المركزية

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

ال يوجد حاالت  
محولة للوحدة 
االرشادية خارج 

 المدرسة

 المسابقات الرياضية  .30
 مسابقة

4 4 0 4 100 % 1500 500 
تم االنتهاء من  

تنفيذ المسابقات 
 االتفاقيةوحسب 

 يتامالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال

تدريب قسم األيتام على االرشاد   .21
 األسري 

 تدريب
- - - - - - - 

ليس ضمن  
خاص )أنشطتنا 

 (ةباإلغاث

 يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .22
 أسرة

       
س ضمن لي 

خاص )أنشطتنا 
 (ةباإلغاث

23.  
من   يتاممحولة من قسم االحاالت 

إلى  خالل جلسات اإلرشاد األسري 
 المؤسسات الشريكة

 مستفيد
       

ال يوجد  
 حاالت محولة



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 114                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

لي جمااال
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

24.  
حاالت محولة من قسم االيتام من  

خالل زيارات الفريق الى المؤسسات 
 الشريكة

 مستفيد

 1 0 1  1 0 

الطفلة المحولة   
طفال من األ

األيتام الذين كانوا 
مكفولين ضمن 
مشروع التمكين 
األسري داخل 
جمعية منتدى 

 التواصل

 األيام الترفيهية لألسر  .25
 يوم ترفيهي

       
ليس من  

 ضمن أنشطتنا       
 

 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 105117.46 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %65 )حتى تا عخه(سبة العرف ايةمال  % ن
 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 115                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

نسبة العرف من   العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
 الدفعة

 م حظات

  100% 48660 48.660 تم االستالم األولى
  100% 48660 48.660 تم االستالم الثانية

 % 16 7797.46 48.660 لم يتم االستالم الثالثة

است م ا ولكن تم صرف لثالثة لم يتم نرةو م حظة أل الدفعة ا
% من الدفعة من حساب 16أ  ما نسبته  7797.46مبلغ 

الجمعية حتى يتسنى استكما  الرواتي وتسترد من الدفعة ووت 
 است م ا

    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

أل الكلية بعد  سترتفع نسبة العرف وتواز  تقرعبا نسبة اإلنجاز %65 105117.46 162.200 المجموع
يتم العرف للضيافة حيث تعرف الضيافة مجتمعة حسي سياسة 

 المؤسسة
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

 
 

الع وة ذو   مايو  
2018 

 يونيو
2018 

 يوليو
2018 

 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
0182  

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

 مايو
2019 

/ )األسباب ف  حالة   م حظات
 (Rالتعنيف 

               األطفا  .46
                االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
               أطفال الحاالت الفردية   •
               أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما(  •
أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة حياة  •

 معهم( 
انتهى العمل على مكون المدارس   -            

  2019ضمن شهر أبريل 
               األم ات .47
               أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
               أمهات الحاالت الفردية •
 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  -             ية في المدارس التوعاألمهات ضمن جلسات   •

               مديرعات الترجية والتعليم .48
 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  -               قسم األنشطة الرياضية •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  -             قسم اإلرشاد التربوي  •

 العمل ضمن مكون المدارس انتهى               المدا س .49

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  -             مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  -             مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •

 لمدارس ضمن مكون ا انتهى العمل  -             مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات  •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  -             مدرسة العروبة الثانوية للبنات •

               األيتام .50
ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك ال يوجد               فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية •

  تقييم
ون حتى حينه لذلك ال يوجد ال يوجد تعا              األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

 تقييم
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 ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات والزعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :

العدد المنجز   التراكم  الساب   العدد المست دف  نوع المخرج  النشاط   
     الش ر 

اإلةمال   
 التراكم  

المستفيدين   المستفيدين إناث  نسبة اإلنجاز 
 ذكو  

 وصف اإلنجاز 

       4 38 % 35 42 4 38 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال
  0 16 % 40 16 2 14 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  50 61 % 111 111 5 106 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال
  0 89 % 130 89 4 85 50 استشارة/ أم نفسية أمهاتاستشارات 

 
 

 2019تقرير شهر يونيو 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

  5/2018/ 20شهر من  118 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 19/11/2019وحتى 

 2019/ 5/ 27من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                          
 2019/ 6/ 29وحتى 

 2019/ 27/6 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  
 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر % 93 بة اإلنجاز الكلية )%(نس 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات اإلنجاز وصف المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  

 95يجري العمل مع   228 234 % 90 462 0 462 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال  .58
 ةطفل/

 أم 95يجري العمل مع   0 440 % 90 440 40 400 500 مقدم رعاية دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية لألطفال  .59

     إرشاد جماعي لألطفال  .60
 48 طفل

36 0 36 70 % 30 6  
جاري العمل مع مجموعة 

 5سيكودراما مكونة من 
 أطفال إناث. 

  5 11 % 100 16 4 12 12 طفل إرشاد فردي لألطفال   .61
 3ي العمل مع عدد جار 

 حاالت فردية من األطفال

  0 17 % 80 17 0 17 20 مقدم رعاية ارشاد فردي لمقدمي الرعاية لألطفال  .62
حاالت  3جاري العمل مع 
 فردية من األمهات

   165 205 % 66.6 2 0 2 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .63

 نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .64
 مؤسسة

1 4 0 4 100 %   
تم عقد جلستين اشراف  

خالل الشهر لمجموعة 
 أطفال ومجموعة أمهات

 المدارسالمخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي في 
 ليس ضمن أنشطتنا  - - - - - - - تدريب تدريب المرشدين العالج المعرفي السلوكي  .31
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات اإلنجاز وصف المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

32.  
المدارس جلسات دليل الرياضة حياة في 

تم تنفيذها مع منشط  جميع الجلسات التي) 
أو معلم التربية الرياضية  –الرياضة 
 بالمدرسة(

 طفل 
3265 2117 

0 
2117 100% 

1691  
 

426 
انهاء العمل على دليل تم   

 الرياضة حياة

جلسة )حصة 
انتهى العمل على مكون   288 1008 % 85 1296 0    1296 1296 تربية رياضية(

 المدارس

انتهى العمل على مكون   35 89 % 100 124 0 124 100 مستفيد المدارسلقاءات توعية لألهالي في   .33
 المدارس بكل انشطته 

الرياضة إلى حاالت محولة من حصة   .34
 المرشد المدرسي

انتهى العمل على مكون   4 26 % 100 30 0 30  طفل
 المدارس بكل انشطته 

حاالت محولة من المرشد المدرسي إلى   .35
 المركزية المرشد في الوحدات االرشادية

انتهى العمل على مكون   0 0 0 0 0 0  طفل
 المدارس بكل انشطته 

انتهى العمل على مكون   500 1500 % 100 4 0 4 4 مسابقة المسابقات الرياضية  .36
 المدارس بكل انشطته 

 يتامالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال

 األسري تدريب قسم األيتام على االرشاد   .26
 تدريب

- - - - - - - 
ليس ضمن أنشطتنا  

 ( ةخاص باإلغاث)

 يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .27
 أسرة

       
ليس ضمن أنشطتنا  

 ( ةخاص باإلغاث)
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات اإلنجاز وصف المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

من خالل جلسات   يتامحاالت محولة من قسم اال  .28
 المؤسسات الشريكة إلى   اإلرشاد األسري 

 ال يوجد حاالت محولة         مستفيد

محولة من قسم االيتام من خالل   حاالت  .29
 زيارات الفريق الى المؤسسات الشريكة 

 مستفيد
 1 0 1  1 0 

الطفلة المحولة من األطفال األيتام   
الذين كانوا مكفولين ضمن مشروع  

 الجمعية األسري داخل  التمكين  
 ليس من ضمن أنشطتنا               يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .30

 
 

 ة الماليةالوال

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 118947.44 تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )حتى 

 %73 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(

 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
  100% 48660 48.660 تم االستالم األولى
االستالمتم  الثانية  48.660 48660 %100  
  % 44 21627.44 48.660 لم يتم االستالم الثالثة
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

% 73 118947.44 162.200 المجموع   
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

 
 
 

الع وة ذو   مايو  
2018 

 يونيو
2018 

 وليوي
2018 

 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

 (R/ )األسباب ف  حالة التعنيف  م حظات

                األطفا  .51
                 االجتماعيأطفال جلسات الدعم النفسي  •
                الحاالت الفردية أطفال    •
                الجماعي )السيكودراما( أطفال اإلرشاد  •
أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل الرياضة  •

 حياة معهم( 
انتهى العمل على مكون المدارس ضمن شهر   - -            

  2019أبريل 
                األم ات .52
                جتماعيأمهات جلسات الدعم النفسي اال •
                الفرديةأمهات الحاالت  •
 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  - -             األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس  •

                مديرعات الترجية والتعليم .53
 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  - -               قسم األنشطة الرياضية •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  - -             سم اإلرشاد التربوي ق •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس                المدا س .54

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  - -             مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •

 لعمل ضمن مكون المدارس انتهى ا - -             مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  - -             شهداء دير البلح الثانوية للبنات مدرسة  •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس  - -             مدرسة العروبة الثانوية للبنات •

                األيتام .55
  لذلك ال يوجد تقييم يوجد تعاون حتى حينه ال               فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية •
 ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك ال يوجد تقييم               األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •
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 ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات والزعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :
 

المخرجنوع  النشاط   العدد  
 المست دف

التراكم   
 الساب 

العدد المنجز 
     الش ر

اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       6 41 % 40 47 5 42 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال
  0 19 % 40 19 3 16 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  56 69 % 111 125 14 111 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال
  0 93 % 130 93 4 89 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات

 
 2019تقرير شهر يوليو 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 2018/ 5/ 20شهر من 118 18 روع المشمدة  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 6/2019/ 27من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           2019/ 11/ 19وحتى 

 2019/ 31/7وحتى 
 2019/ 28/7 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 يمة التموعل )حسي ايتفاقية(ق 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر % 100 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 
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  نجاز ف  المشروعوصف اإل 

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين نسبة اينجاز الكمية/ العدد المنجز

   
  

الكمية/العدد  التراكمي السابق 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمع الخطة  متماشى 

 

 كين المؤسسات الشريكة  المخرج األول: تم
طفل زيادة عن  57تم استهداف   273 284 % 110 557 95 462 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال   .1

 االتفاقية

دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية   .2
إضافية عن العدد  أم  35هناك   0 553 % 107 553 95 440 500 مقدم رعاية لألطفال 

 المطلوب 

    لألطفال إرشاد جماعي  .3
 48 طفل

36 0 36 80 % 30 6  
جاري العمل مع مجموعة  

أطفال   5سيكودراما مكونة من 
 إناث.  

 حاالت فردية   3جاري العمل مع    5 11 % 100 16 0 16 12 طفل إرشاد فردي لألطفال   .65

  0 19 % 80 19 2 17 20 مقدم رعاية ارشاد فردي لمقدمي الرعاية لألطفال  .66
دية جاري العمل مع حالة فر 

 1ام عدد 
   269 304 % 100 3 1 2 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .67

     % 100 4 0 4 1 مؤسسة نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة  .68

 المخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي في المدارس

المعرفي تدريب المرشدين العالج   .37
 السلوكي

 نشطتناليس ضمن أ  - - - - - - - تدريب

38.  
المدارس جلسات دليل الرياضة حياة في  

جميع الجلسات التي تم تنفيذها مع ) 
أو معلم التربية  –منشط الرياضة 

 الرياضية بالمدرسة(

 2117 3265 طفل 
0 

2117 100% 
1691  
 

تم انهاء العمل على دليل   426
 الرياضة حياة

جلسة )حصة 
انتهى العمل على مكون   288 1008 % 85 1296 0    1296 1296 تربية رياضية(

 المدارس
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  نجاز ف  المشروعوصف اإل 

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين نسبة اينجاز الكمية/ العدد المنجز

   
  

الكمية/العدد  التراكمي السابق 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمع الخطة  متماشى 

 

انتهى العمل على مكون   35 89 % 100 124 0 124 100 مستفيد لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .39
 المدارس بكل انشطته

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى   .40
 المرشد المدرسي

انتهى العمل على مكون   4 26 % 100 30 0 30  طفل
 المدارس بكل انشطته

حاالت محولة من المرشد المدرسي إلى   .41
 المرشد في الوحدات االرشادية المركزية

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

انتهى العمل على مكون  
 المدارس بكل انشطته

 المسابقات الرياضية  .42
 مسابقة

4 4 0 4 100% 1500 500 
مكون انتهى العمل على  

 المدارس بكل انشطته
 يتامنفسي االجتماعي المقدم لالالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم ال

خاص ) ليس ضمن أنشطتنا   - - - - - - - تدريب تدريب قسم األيتام على االرشاد األسري   .31
 (ةباإلغاث

خاص ) ليس ضمن أنشطتنا          أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .32
 (ةباإلغاث

33.  
من خالل   يتامحاالت محولة من قسم اال
المؤسسات لى  إ  جلسات اإلرشاد األسري 

 الشريكة

 مستفيد
       

 ال يوجد حاالت محولة 

حاالت محولة من قسم االيتام من خالل   .34
 زيارات الفريق الى المؤسسات الشريكة

 مستفيد

 1 0 1  1 0 

المحولة من األطفال الطفلة   
األيتام الذين كانوا مكفولين 
ضمن مشروع التمكين 
األسري داخل جمعية منتدى 

 التواصل
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  نجاز ف  المشروعوصف اإل 

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين نسبة اينجاز الكمية/ العدد المنجز

   
  

الكمية/العدد  التراكمي السابق 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمع الخطة  متماشى 

 

 ليس من ضمن أنشطتنا               يوم ترفيهي يام الترفيهية لألسراأل  .35
 
 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 122050.07 تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )حتى 

 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
  7/2019/ 27ليوم المفتوح األخير والذي تم عقده باألمس السبت الموافق سترتفع النسبة لتتناسب مع نسبة اإلنجاز بعد الصرف ل% )75

 حيث لم يتم الصرف عليه حتى حينه(

 
 م حظات العرف من الدفعةنسبة  العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
  100% 48660 48.660 تم االستالم األولى
  100% 48660 48.660 تم االستالم الثانية
  % 51 24730 48.660 تم االستالم الثالثة
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

% 75 122050.07 162.200 المجموع   
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

 
مايو 
2018 

 يونيو
2018 

 يوليو
2018 

 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

يوليو 
2019 

/ )األسباب ف    م حظات
 ( Rحالة التعنيف 

                 األطفا   .4
أطفال جلسات الدعم النفسي  •

  االجتماعي
                

                 أطفال الحاالت الفردية   •
اإلرشاد الجماعي أطفال  •

 )السيكودراما(
                

أطفال المدارس )الذين يتم تطبيق دليل  •
 الرياضة حياة معهم(

انتهى العمل على مكون   - -            
المدارس ضمن شهر أبريل 

2019  
                 األم ات  .5
                 أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •
                 الت الفردية أمهات الحا •
 انتهى العمل ضمن مكون المدارس - - -             األمهات ضمن جلسات التوعية في المدارس  •
                 مديرعات الترجية والتعليم  .6
 انتهى العمل ضمن مكون المدارس - - -               قسم األنشطة الرياضية  •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس - - -             قسم اإلرشاد التربوي  •

 مكون المدارسانتهى العمل ضمن                 المدا س  .7

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس - - -             مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس - - -             مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •

 مكون المدارسانتهى العمل ضمن  - - -             مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات •

 انتهى العمل ضمن مكون المدارس - - -             مدرسة العروبة الثانوية للبنات •
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 ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات والزعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :

 

مخرجنوع ال النشاط   العدد  
 المست دف

التراكم   
 الساب 

العدد المنجز 
     الش ر

اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       6 41 % 80 47 0 47 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال
  0 19 % 80 19 0 19 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  60 74 % 111 134 9 125 100 استشارة/طفل نفسية أطفالاستشارات 
  0 101 % 130 101 8 93 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات

 
 2019 أغسطستقرير شهر 

 البيانات األساسية 
 معلومات التقرعر   معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

وحتى  20/5/2018شهر من 118 18 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
  - 31/7/2019  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                          19/11/2019

27/8/2019 
 27/8/2019 تا ع  تسليم التقرعر  اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان حخص ايتعا   

 وفاء أبو دريقة معد التقرعر اسم  ILS 162.200 ل )حسي ايتفاقية( قيمة التموع 0599702525  وم ال اتف/ الجوا  
 رامي صوان اسم مراةع التقرعر  %100 نسبة اإلنجاز الكلية )%(  2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة  اسم المشروع 
 002526_020  وم المشروع 

                 األيتام .8

ى حينه لذلك ال يوجد ال يوجد تعاون حت                فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية •
  تقييم

ال يوجد تعاون حتى حينه لذلك ال يوجد                 األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية •
 تقييم
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  مشروعوصف اإلنجاز ف  ال 

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي    

 السابق 
الكمية/العدد 

 المنجز 
االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 ات الشريكة  المخرج األول: تمكين المؤسس
تم اختتام جلسات األطفال    273 284 % 110 557 0 557 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال  .1

 خالل الشهر السابق)يوليو(

دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية  . 2
تم اختتام الجلسات خالل    0 535 % 107 535 0 535 500 مقدم رعاية لألطفال

 الشهر السابق ) يوليو(

تم انهاء العمل على   6 35 % 100 41 5 36 48 طفل    إرشاد جماعي لألطفال . 3
 النشاط 

 تم اختتام النشاط  5 14 % 100 19 3 16 12 طفل إرشاد فردي لألطفال . 4

 تم اختتام النشاط  0 20 % 100 20 3 17 20 مقدم رعاية ارشاد فردي لمقدمي الرعاية لألطفال   .69
   269 304 % 100 3 1 2 3 يوم ترفيهي لاأليام الترفيهية لألطفا  .70
     % 100 4 0 4 1 مؤسسة نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .71

 المخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي في المدارس
 ليس ضمن أنشطتنا  - - - - - - - تدريب تدريب المرشدين العالج المعرفي السلوكي   .43

44.  
مدارس الجلسات دليل الرياضة حياة في 

جميع الجلسات التي تم تنفيذها مع ) 
أو معلم التربية  –منشط الرياضة 
 الرياضية بالمدرسة(

 2117 3265 طفل  
0 

2117 100% 
1691  
 

تم انهاء العمل على دليل   426
 الرياضة حياة

جلسة  
)حصة تربية 

 رياضية(
1296 1296    

0 
1296 85 % 1008 288 

انتهى العمل على مكون  
 المدارس
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  مشروعوصف اإلنجاز ف  ال 

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

انتهى العمل على مكون   35 89 % 100 124 0 124 100 مستفيد لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .45
 المدارس بكل انشطته

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى   .46
 المرشد المدرسي

مكون انتهى العمل على   4 26 % 100 30 0 30  طفل 
 المدارس بكل انشطته

حاالت محولة من المرشد المدرسي إلى   .47
 رشد في الوحدات االرشادية المركزيةالم

انتهى العمل على مكون   0 0 0 0 0 0  طفل 
 المدارس بكل انشطته

انتهى العمل على مكون   500 1500 % 100 4 0 4 4 مسابقة المسابقات الرياضية  .48
 المدارس بكل انشطته

 يتامالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لال
خاص )ليس ضمن أنشطتنا   - - - - - - - تدريب قسم األيتام على االرشاد األسري تدريب   .36

 (ةباإلغاث
ليس ضمن أنشطتنا          أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .37

 (ةخاص باإلغاث) 

38.  
من خالل  يتامحاالت محولة من قسم اال

المؤسسات إلى  جلسات اإلرشاد األسري 
 الشريكة

 مستفيد
       

 يوجد حاالت محولةال  

39.  
حاالت محولة من قسم االيتام من 
خالل زيارات الفريق الى المؤسسات  

 الشريكة

 مستفيد

 1 0 1  1 0 

الطفلة المحولة من األطفال    
األيتام الذين كانوا مكفولين 

التمكين ضمن مشروع 
األسري داخل جمعية منتدى 

 التواصل
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  مشروعوصف اإلنجاز ف  ال 

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي  
 السابق 

الكمية/العدد 
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 ليس من ضمن أنشطتنا               يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .40
 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 133168.73 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 % 82 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(

 
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
ستالمتم اال األولى  48.660 48660 %100  
  100% 48660 48.660 تم االستالم الثانية
  % 74 35848.73 48.660 تم االستالم الثالثة
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

%82 133168.73 162.200 المجموع   
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

 - 
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

يوليو  
2019 

أغسطس 
2019 

/   م حظات
)األسباب ف  حالة  

 (Rالتعنيف 
                  األطفا   .2
                   االجتماعيالدعم النفسي أطفال جلسات  •
                  أطفال الحاالت الفردية   •
                  أطفال اإلرشاد الجماعي )السيكودراما( •
)الذين يتم تطبيق دليل أطفال المدارس  •

 الرياضة حياة معهم(
انتهى العمل على     - -            

مكون المدارس ضمن  
  2019شهر أبريل 

                  األم ات  .3

                  أمهات جلسات الدعم النفسي االجتماعي •

                  أمهات الحاالت الفردية  •

انتهى العمل ضمن    - - -             التوعية في المدارس األمهات ضمن جلسات   •
 مكون المدارس 

                  مديرعات الترجية والتعليم  .4

انتهى العمل ضمن    - - -               األنشطة الرياضية قسم  •
 مكون المدارس 

انتهى العمل ضمن    - - -             قسم اإلرشاد التربوي  •
 المدارس مكون 

انتهى العمل ضمن                   المدا س  .5
 مكون المدارس 

مل ضمن  انتهى الع  - - -             مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين •
 مكون المدارس 

انتهى العمل ضمن    - - -             مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات •
 مكون المدارس 
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  ات النفسية أطفا  وأم ات والزعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :ملو   اص بنشاط  ايستشا
 

المخرجنوع  النشاط   العدد  
العدد المنجز  التراكم  الساب  المست دف

     الش ر
اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       6 44 % 80 50 3 47 120 زيارة / طفل لية أطفال زيارات منز 
  0 19 % 80 19 0 19 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  60 74 % 111 134 9 125 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال 
  0 101 % 130 101 8 93 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات 

انتهى العمل ضمن    - - -             البلح الثانوية للبنات مدرسة شهداء دير  •
 مكون المدارس 

انتهى العمل ضمن    - - -             مدرسة العروبة الثانوية للبنات •
 كون المدارس م

                  األيتام  .6

ال يوجد تعاون حتى                  فريق األيتام في اإلغاثة اإلسالمية  •
لذلك ال يوجد  حينه 

  تقييم
ال يوجد تعاون حتى                  األسر المكفولة في اإلغاثة اإلسالمية  •

حينه لذلك ال يوجد  
 تقييم
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 2019تقرير شهر سبتمبر 

 سيةالبيانات األسا
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 20/5/2018شهر من 118 18 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 8/2019/ 27من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           19/11/2019وحتى 

 2019/ 28/9وحتى 
 2019/ 28/9 التقرعرتا ع  تسليم  اإلغاثة اإلسالمية / كندا الممولة  الج ة م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 وان رامي ص اسم مراةع التقرعر % 100 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 االجتماعي ألطفال قطاع غزةمشروع الدعم النفسي  اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 

 
  وصف اإلنجاز ف  المشروع  

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
 المست دف 

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
التراكمي    

 السابق 
د الكمية/العد
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  
تم اختتام جلسات   273 284 % 110 557 0 557 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال   .1

األطفال واألمهات  
والحاالت الفردية  
خالل شهري يوليو 

طس وبالتالي وأغس

دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية   .2
  0 535 % 107 535 0 535 500 مقدم رعاية لألطفال 

  6 35 % 100 41 0 41 48 طفل     إرشاد جماعي لألطفال  .3
  5 14 % 100 19 0 19 12 طفل إرشاد فردي لألطفال   .4
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع  

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي    

 السابق 
د الكمية/العد
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

لم يتخلل الشهر   0 20 % 100 20 0 20 20 مقدم رعاية فالفردي لمقدمي الرعاية لألطارشاد    .5
 السابق أي جلسات  

  269 304 % 100 3 0 3 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .6

    % 100 4 0 4 1 مؤسسة نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .7

 المخرج الثاني: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي في المدارس
 ليس ضمن أنشطتنا  - - - - - - - تدريب المرشدين العالج المعرفي السلوكي تدريب   .49

50.  
المدارس جلسات دليل الرياضة حياة في  

جميع الجلسات التي تم تنفيذها مع ) 
أو معلم التربية  –منشط الرياضة 

 الرياضية بالمدرسة(

 2117 3265 طفل 
0 

2117 100% 
1691  
 

تم انهاء العمل على   426
 الرياضة حياةدليل 

جلسة )حصة 
انتهى العمل على   288 1008 % 85 1296 0    1296 1296 تربية رياضية(

 مكون المدارس

 لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .51
 مستفيد

100 124 0 124 100 % 89 35 
انتهى العمل على  

مكون المدارس بكل 
 انشطته

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى   .52
 المدرسيالمرشد 

 طفل
 30 0 30 100 % 26 4 

انتهى العمل على  
مكون المدارس بكل 

 انشطته

حاالت محولة من المرشد المدرسي إلى   .53
 المرشد في الوحدات االرشادية المركزية

 طفل
 0 0 0 0 0 0 

انتهى العمل على  
مكون المدارس بكل 

 انشطته
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع  

الكمية/ العدد   نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف 

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
التراكمي    

 السابق 
د الكمية/العد
 المنجز 

االجمالي  
 التراكمي 

 
 ذكور إناث %

R متأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المسابقات الرياضية  .54
 مسابقة

4 4 0 4 100 % 1500 500 
انتهى العمل على  

مكون المدارس بكل 
 انشطته

 يتامثالث: تحسين خدمة الدعم النفسي االجتماعي المقدم لالالمخرج ال

ليس ضمن أنشطتنا   - - - - - - - تدريب تدريب قسم األيتام على االرشاد األسري   .41
 (ةخاص باإلغاث )

ليس ضمن أنشطتنا          أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .42
 (ةخاص باإلغاث )

43.  
ل من خال  يتامحاالت محولة من قسم اال
المؤسسات إلى    جلسات اإلرشاد األسري 

 الشريكة

 مستفيد
       

ال يوجد حاالت   
 محولة 

حاالت محولة من قسم االيتام من خالل   .44
 زيارات الفريق الى المؤسسات الشريكة

 مستفيد

 1 0 1  1 0 

المحولة من  الطفلة   
األطفال األيتام الذين كانوا 
مكفولين ضمن مشروع  
  التمكين األسري داخل 

 جمعية منتدى التواصل
 ليس من ضمن أنشطتنا                يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .45
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 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 145002.63 تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )حتى 

 % 89 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(

 
نسبة العرف من   العرف سي ايتفاقيةالقيمة ح الوالة الدفعة

 الدفعة
 م حظات

  100% 48660 48.660 تم االستالم األولى
  100% 48660 48.660 تم االستالم الثانية
  %98 47688.63 48.660 تم االستالم الثالثة
    16.220 لم يتم االستالم الرابعة 

  %89 145002.63 162.200 المجموع
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 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  ة الع وات مع  تقرعر متابعة حال

 - 
مايو 
2018 

 يونيو
2018 

 يوليو
2018 

 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

يوليو  
2019 

أغسطس 
2019 

سبتمبر 
2019 

/ )األسباب  حظاتم 
 (Rف  حالة التعنيف 

                   األطفا   .8
أطفال جلسات الدعم  •

  االجتماعيالنفسي 
لم يتخلل شهر سبتمبر                  

 أي جلسات لألطفال 
                  أطفال الحاالت الفردية  •
أطفال اإلرشاد  •

 )السيكودراما( الجماعي
                 

ال المدارس )الذين أطف •
يتم تطبيق دليل الرياضة 

 حياة معهم(

انتهى العمل على     - -            
مكون المدارس ضمن 

  2019شهر أبريل 
                   األم ات  .9
أمهات جلسات الدعم  •

 النفسي االجتماعي
لم يتخلل شهر سبتمبر                  

 أي جلسات لألطفال
                  ديةأمهات الحاالت الفر  •
األمهات ضمن جلسات   •

 التوعية في المدارس 
انتهى العمل ضمن    - - -            

 مكون المدارس
مديرعات الترجية   .10

 والتعليم 
                  

قسم األنشطة  •
 الرياضية

انتهى العمل ضمن مكون     - - -              
 المدارس 

انتهى العمل ضمن مكون     - - -             قسم اإلرشاد التربوي  •
 المدارس 

انتهى العمل ضمن مكون                    المدا س  .11
 المدارس 
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 :لو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات والزعا ات المنزلية أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب م

العدد  نوع المخرج النشاط  
العدد المنجز  التراكم  الساب  المست دف

     الش ر
اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       6 44 % 80 50 3 47 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال 
  0 19 % 80 19 0 19 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  60 74 % 111 134 9 125 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال 
  0 101 % 130 101 8 93 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات 

 

مدرسة خالد بن الوليد  •
 الثانوية للبنين

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

مدرسة ممدوح صيدم  •
 الثانوية للبنات

  انتهى العمل ضمن مكون    - - -            
 المدارس 

مدرسة شهداء دير  •
 البلح الثانوية للبنات

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

مدرسة العروبة  •
 الثانوية للبنات

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

                   األيتام  .12

فريق األيتام في  •
 اإلغاثة اإلسالمية 

ال يوجد تعاون حتى حينه                  
  لذلك ال يوجد تقييم

المكفولة في  األسر  •
 اإلغاثة اإلسالمية 

ال يوجد تعاون حتى حينه                  
 لذلك ال يوجد تقييم
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 أنشطة أخرى تم تنفيذها خالل الشهر:

 النقاط التالية: بحيث ضم  9/2019/ 10تم عقد اجتماع شهري يضم األخصائيين والمرشدين العاملين في المؤسسة وذلك بتاريخ  •

 اخر المستجدات المتعلقة بالمشاريعالوقوف على  ✓

 طرح حالة من الحاالت التي تم التعامل معها وأخذ اراء واقتراحات ومالحظات وحلول حولها ✓

 أخذ توصيات واقتراحات للمرحلة القادمة  ✓

 فال نحو مستقبل أفضل.  كز رسل ضمن مشروع تمكين األطيشارك الفريق في تطبيق اختبار ستانفورد بينيه مع األطفال المستفيدين من أنشطة مر  •
 . 11/9/2019المشاركة في مؤتمر الحالة والذي نفذته جمعية بيادر وجمعية أجيال بتاريخ  •
 . 9/2019/ 8ك في تاريخ ذلنفذت األخصائية النفسية تدريب حول المشكالت السلوكية عند أطفال الرياض لفئة رياض األطفال في مديرية التربية والتعليم في غرب غزة و  •
لتحقيق استمرار التواصل بين كل المشاريع ولبحث كل التطورات المتعلقة بتلك المشاريع وللوقوف عند الخطة االستراتيجية  26/9/2019اجتماع بين منسقي المشاريع في المؤسسة بتاريخ  تم عقد •

لحماية في المؤسسة وتم تعبئة تقييم لسياسات حماية المطبقة في المؤسسة في محاولة لتطويرها ورها في تعزيز أسس وسياسات اللمؤسسة وتطويرها كما تم التعرف على مسؤولة الحماية في المؤسسة ود
 في األيام القادمة. 

 9/2019/ 29ي تاريخ  نساني" وذلك عبر منصة كايا فتلقي فريق الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة تدريب بعنوان "جمع البيانات من أجل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال العمل اإل •
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 2019تقرير شهر أكتوبر 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

وحتى  2018/ 5/ 20شهر من 118 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 28/9/2019من                          الفترة الت  مغطي ا التقرعر  2019/ 11/ 19

 28/10/2019وحتى 
 2019/ 28/9 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 162.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر % 100 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة اسم المشروع
 002526_020  وم المشروع 

 
  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد 
 العدد المنجزالكمية/  المست دف

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 المخرج األول: تمكين المؤسسات الشريكة  
      273 284 % 110 557 0 557 500 طفل دعم نفسي اجتماعي لمجموعات األطفال  .1

دعم نفسي اجتماعي لمقدمي الرعاية   .2
  0 535 % 107 535 0 535 500 مقدم رعاية لألطفال

  6 35 % 100 41 0 41 48 طفل    إرشاد جماعي لألطفال  .3
  5 14 % 100 19 0 19 12 طفل فردي لألطفالإرشاد   .4
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد 
 العدد المنجزالكمية/  المست دف

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

  0 20 % 100 20 0 20 20 مقدم رعاية ارشاد فردي لمقدمي الرعاية لألطفال   .5
  269 304 % 100 3 0 3 3 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألطفال  .6

    % 100 4 0 4 1 مؤسسة نقل خبرة لمؤسسة ذات عالقة   .7

 الدعم النفسي االجتماعي في المدارسالمخرج الثاني: تحسين خدمة 
 من أنشطتناليس ض  - - - - - - - تدريب تدريب المرشدين العالج المعرفي السلوكي  .55

56.  
المدارس جلسات دليل الرياضة حياة في 

جميع الجلسات التي تم تنفيذها مع منشط ) 
أو معلم التربية الرياضية  –الرياضة 
 بالمدرسة(

 2117 3265 طفل 
0 

2117 100% 
1691  
 

تم انهاء العمل على دليل   426
 الرياضة حياة

جلسة )حصة  
 288 1008 % 85 1296 0    1296 1296 تربية رياضية(

انتهى العمل على مكون  
 المدارس

انتهى العمل على مكون   35 89 % 100 124 0 124 100 مستفيد لقاءات توعية لألهالي في المدارس  .57
 المدارس بكل انشطته

حاالت محولة من حصة الرياضة إلى   .58
 المرشد المدرسي

انتهى العمل على مكون   4 26 % 100 30 0 30  طفل
 تهالمدارس بكل انشط

حاالت محولة من المرشد المدرسي إلى   .59
 المرشد في الوحدات االرشادية المركزية

انتهى العمل على مكون   0 0 0 0 0 0  طفل
 المدارس بكل انشطته

انتهى العمل على مكون   500 1500 % 100 4 0 4 4 مسابقة المسابقات الرياضية  .60
 المدارس بكل انشطته

 يتامم النفسي االجتماعي المقدم لالالمخرج الثالث: تحسين خدمة الدع
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  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد 
 العدد المنجزالكمية/  المست دف

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

ليس ضمن أنشطتنا   - - - - - - - تدريب تدريب قسم األيتام على االرشاد األسري   .46
 (ةخاص باإلغاث) 

ليس ضمن أنشطتنا          أسرة يتامجلسات ارشاد أسري ألسر اال  .47
 (ةخاص باإلغاث) 

من خالل جلسات   يتامحاالت محولة من قسم اال  .48
 المؤسسات الشريكة إلى   ري اإلرشاد األس 

 ال يوجد حاالت محولة         مستفيد

االيتام من خالل حاالت محولة من قسم    .49
 زيارات الفريق الى المؤسسات الشريكة 

 مستفيد

 1 0 1  1 0 

الطفلة المحولة من   
األطفال األيتام الذين 
كانوا مكفولين ضمن 
مشروع التمكين األسري 
داخل جمعية منتدى 

 التواصل
 ليس من ضمن أنشطتنا               يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر  .50

 

 الوالة المالية

 ILS 162.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 % 150.578.63 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 % 93 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
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 م حظات سبة العرف من الدفعةن العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
االستالمتم  األولى  48.660 48660 %100  
  100% 48660 48.660 تم االستالم الثانية
  % 100 47688.63 48.660 تم االستالم الثالثة

 %28 4.598.63 16.220 لم يتم االستالم الرابعة 
يتم الصرف من حساب المؤسسة اال حين وصول الدفعة  

 الرابعة
عالمجمو   162.200 145002.63 89%  

 
 

 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

 - 
مايو 

2018 
 يونيو

2018 
 يوليو

2018 
 أغسطس
2018 

 سبتمبر
2018 

 أكتوجر
2018 

 نوفمبر
2018 

 دمسمبر
2018 

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 ما س
2019 

 أبرعل
2019 

 مايو
2019 

 يويون
2019 

يوليو  
2019 

أغسطس 
2019 

أكتوجر 
2019 

/ )األسباب  م حظات
 ( Rف  حالة التعنيف 

                   األطفا   .1
أطفال جلسات الدعم  •

   االجتماعيالنفسي  
لم يتخلل شهر أكتوبر أي                  

 جلسات لألطفال 
                  أطفال الحاالت الفردية   •
الجماعي أطفال اإلرشاد  •

 السيكودراما()
                 

أطفال المدارس )الذين  •
يتم تطبيق دليل 

 الرياضة حياة معهم(

انتهى العمل على مكون     - -            
المدارس ضمن شهر أبريل 

2019  
                   األم ات .2
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أمهات جلسات الدعم  •
 النفسي االجتماعي

أكتوبر أي  لم يتخلل شهر                 
 جلسات لألطفال

                  أمهات الحاالت الفردية •
األمهات ضمن  •

جلسات التوعية في 
 المدارس

انتهى العمل ضمن مكون    - - -            
 المدارس

مديرعات الترجية  .3
 والتعليم

                  

مكون    ضمنانتهى العمل    - - -               قسم األنشطة الرياضية •
 المدارس 

انتهى العمل ضمن مكون     - - -             قسم اإلرشاد التربوي  •
 المدارس 

انتهى العمل ضمن مكون                    المدا س .4
 المدارس 

مدرسة خالد بن الوليد  •
 الثانوية للبنين

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

 مدرسة ممدوح صيدم •
 ناتالثانوية للب

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

مدرسة شهداء دير  •
 البلح الثانوية للبنات

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

مدرسة العروبة  •
 الثانوية للبنات

انتهى العمل ضمن مكون     - - -            
 المدارس 

                   األيتام .5
يتام في فريق األ •

 اإلغاثة اإلسالمية
ال يوجد تعاون حتى حينه                  

  لذلك ال يوجد تقييم
األسر المكفولة في  •

 اإلغاثة اإلسالمية
ال يوجد تعاون حتى حينه                  

 لذلك ال يوجد تقييم
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أطفا  وأم ات حيث أن ا غير مد ةة ف  الجدو  الساب :والزعا ات المنزلية  ملو   اص بنشاط  ايستشا ات النفسية أطفا  وأم ات   

 

العدد  نوع المخرج النشاط  
العدد المنجز  التراكم  الساب  المست دف

     الش ر
اإلةمال  
المستفيدين  نسبة اإلنجاز التراكم  

 إناث
المستفيدين 

 وصف اإلنجاز ذكو 

       6 44 % 80 50 3 47 120 زيارة / طفل زيارات منزلية أطفال
  0 19 % 80 19 0 19 40 زيارة/ أم زيارات منزلية أمهات

  60 74 % 111 134 9 125 100 استشارة/طفل استشارات نفسية أطفال
  0 101 % 130 101 8 93 50 استشارة/ أم استشارات نفسية أمهات
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 2019قرير شهر يناير ت

 االجتماعيمشروع شبكة األمان 

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 1/11/2018شهور تبدأ من  5 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  اسم المؤسسة  
 2018/ 12/ 27من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           31/3/2019وحتى 

 1/2019/ 27وحتى  
 2019/ 27/1 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الممولة الج ة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 42.200 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 ان رامي صو  اسم مراةع التقرعر % 58.5 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مشروع شبكة األمان االجتماعي / مكون اإلرشاد األسري  اسم المشروع
 002395-020  وم المشروع 

 

  وصف اإلنجاز ف  المشروع 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

العدد الكمية/
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

    235 255 % 58.5 55 24 31 94 أسرة جلسات ارشاد أسري لألسر   .72
   5 5 % 66.6 10 7 3 15 طفل لألطفال  جلسات فردية  .73
   194 211 % 50 1 1 0 2 يوم ترفيهي األيام الترفيهية لألسر . 3
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 الة الماليةالو

 ILS 42.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 13094 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %31 )حتى تا عخه(نسبة العرف ايةمال  % 
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
  %62 13094 21.100 تم االستالم األولى
االستالملم يتم  الثانية  16.880    
    4.220 لم يتم االستالم الثالثة

  %31 13094 42.200 المجموع
 

 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  
RAG (Red – Amber - Green)8 

الع وةذو    
نوفمبر 
2018 

دمسمبر 
2018 

يناير 
2019 

حالة / )األسباب ف   م حظات
 ( Rالتعنيف 

     )األسر(  جلسات ارشاد أسري لألسر •
     للحاالت الفردية )األطفال( جلسات دعم نفسي   •
     أيام ترفيهية لألسر)األسر(  •

 
 

 
 : وجود معوقات حقيقية  Redأحمرة مع بعض المعوقات، ب: حالة متوسطة متذبذ  Amberأصفر بدون معوقات، : عالقة جيدة جداً Greenأ ضر8
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 2019تقرير شهر فبراير 

 مشروع شبكة األمان االجتماعي

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 1/11/2018شهور تبدأ من  5 مدة المشروع  جمعية منتدى التواصل  م المؤسسة  اس
 27/1/2019من  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           31/3/2019وحتى 

 28/2/2019وحتى  
 2019/ 27/2 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاثة اإلسالمية / كندا الج ة الممولة  م. رامي سامي صوان  حخص ايتعا  

 وفاء أبو دريقة اسم معد التقرعر ILS 42.200 التموعل )حسي ايتفاقية(قيمة   0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 رامي صوان  اسم مراةع التقرعر % 85 نسبة اإلنجاز الكلية )%( 2النصيرات / مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 اد األسري مشروع شبكة األمان االجتماعي / مكون اإلرش اسم المشروع
 002395-020  وم المشروع 

 

  اإلنجاز ف  المشروعوصف  

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد 
 الكمية/ العدد المنجز المست دف

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
Aر قليالً متاخ 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 370 397 % 89 79 24 55 94 أسرة ارشاد أسري لألسر جلسات   .74
أسرة  15جاري العمل مع   

بحيث تبقى لهم جلسة واحدة من 
 3أصل 

حاالت  2جاري العمل مع عدد   7 6 % 86.6 13 3 10 15 طفل لألطفال  جلسات فردية  .75
 فردية )إناث(
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  اإلنجاز ف  المشروعوصف  

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
Aر قليالً متاخ 
Gمتماشى مع الخطة 

 

 األيام الترفيهية لألسر . 3
ترفيهي يوم  

2 1 0 1 50 % 211 194 
سيتم تنفيذ اليوم المفتوح الثاني   

في يوم الجمعة الموافق 
8 /3 /2019  

 نقل الخبرة . 4

 مؤسسة

 0 1 1 80 % 2 1 

تم تنفيذ تدريب على الدليل  
 3 المتبع والتقنيات الالزمة لعدد

متطوعين وعاملين في مؤسسة 
منهم   1أصدقاء بال حدود وعدد  

جلسات مع فقط شارك في ال
 الفريق.

 

 الوالة المالية

 ILS 42.200 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 28536.56 العرف من قيمة ايتفاقية )حتى تا عخه(

 %67.6 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

 م حظات نسبة العرف من الدفعة العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
  100% 21100 21100 تم االستالم األولى
  %44 7436.56 16.880 لم يتم االستالم الثانية
    4.220 لم يتم االستالم الثالثة
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سوف ترتفع نسبة العرف لتتطاب  مع نسبة اإلنجاز عند تنفيذ اليوم  67.6% 28536.56 42.200 المجموع
لنكول بذلك   2019/ 3/ 8المفتوح الثان  والذ  سيتم تنفيذه ورعبا ف   

الموددة ووف  الموازنة وضمن مجا  المشروع زمنية وف  الخطة ال
 المودد وف  ايتفاقية المبرمة

 
 ( Stakeholders Relations Monitoring)الع وة ذو  تقرعر متابعة حالة الع وات مع  

RAG (Red – Amber - Green)9 

الع وةذو    
نوفمبر 
2018 

دمسمبر 
2018 

يناير 
2019 

 فبراير 
2019 

 ( Rباب ف  حالة التعنيف / )األس  م حظات

      )األسر(  جلسات ارشاد أسري لألسر •
      جلسات دعم نفسي للحاالت الفردية )األطفال(   •
      أيام ترفيهية لألسر)األسر(  •
      نقل الخبرة لمؤسسة أصدقاء بال حدود •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 151                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 عن شهر فبرايرالتقرير الشهري 
 مبادرة بيئتي اجمل

 

 ةالبيانات األساسي
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 ح ر الفترة الت  مغطي ا التقرعر                           ح ر 2 مباد ةمدة ال ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  
 28/2/2019 تا ع  تسليم التقرعر اإلغاةة اإلس مية _ةنوب أفرعقيا  الج ة الممولة  م.  ام  صوال  حخص ايتعا  

 آيء الجديل  اسم معد التقرعر حيكل21000 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 م.  ام  صوال  اسم مراةع التقرعر  نسبة اإلنجاز الكلية )%( / أ ض أبو سليم  2النعيرات /مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مبادرة بيئتي أجمل اسم المشروع
 

  باد ةجاز ف  الموصف اإلن 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
نسبة  الكمية/ العدد المنجز المست دف

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

     % 100 1 1 0 1 مذكرة هم مع بلدية النصيرات توقيع مذكرة تفا  .76
     % 100 3 3 0 3 عرض سعر توزيع عروض سعر للحاويات المطلوبة   .77
     % 100 3 3 0 3 عطاء فتح العطاء   .78
     % 100 1 1 0 1 بنر تصميم وطباعة البنر الخاص بالمبادرة  .79
     %0 0 0 0 90 حاوية الحاوياتتوريد   .80
   1 2 % 100 1 1 0 1 تدريب على التثقيف الصحي  تدريب المتطوعين  .81
     % 15 10 10 0 10 زيارة زيارات منزلية وجلسات تثقيف صحي  .82
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  باد ةجاز ف  الموصف اإلن 

 نوع المخرج  النشاط #
الكمية/ العدد 
 الكمية/ العدد المنجز المست دف

نسبة 
 وصف اإلنجاز المستفيدين اينجاز

 م حظات

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
A ًمتاخر قليال 
Gمتماشى مع الخطة 

 

تصميم بروشور وبوسترات )مطبوعات(   .83
 والطباعة

     % 20 0 0 0 90 بروشور/ بوستر

 
 
 

 الوالة المالية

 NIS 21000 ايتفاقية )حيكل(قيمة  

 NIS 2400 تى تا عخه(العرف من قيمة ايتفاقية )ح

 %14 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(
 

نسبة العرف من   العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
 الدفعة

 م حظات

  %14 2400 16800 قيد الصرف  األولى
  - - 4200 لم يتم االستالم الثانية

   20,000 21000 المجموع
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 ارس م تقرير شهر

 البيانات األساسية
 معلومات التقرعر  معلومات المشروع  معلومات المؤسسة 

 ح ر ما س  الفترة الت  مغطي ا التقرعر                          ح رعن مباد ةمدة ال ةمعية منتدى التواصل اسم المؤسسة  
 04/04/2019 تا ع  تسليم التقرعر قيااإلغاةة اإلس مية _ةنوب أفرع الج ة الممولة  م.  ام  صوال  حخص ايتعا  

 آيء الجديل  + آيء اليازو    التقرعراسم معد  حيكل21000 قيمة التموعل )حسي ايتفاقية( 0599702525  وم ال اتف/ الجوا 
 صوال م.  ام   اسم مراةع التقرعر %100 نسبة اإلنجاز الكلية )%( / أ ض أبو سليم  2النعيرات /مخيم  مكال عمل المؤسسة 

 مبادرة بيئتي أجمل اسم المشروع
 

  باد ةوصف اإلنجاز ف  الم 

الكمية/ العدد  نوع المخرج  النشاط #
 المست دف

نسبة  الكمية/ العدد المنجز
 اينجاز

 م حظات وصف اإلنجاز المستفيدين

   
  

التراكمي 
 السابق

الكمية/العدد 
 المنجز

االجمالي 
 التراكمي

 
 ذكور إناث %

Rمتأخر 
Aتاخر قليالً م 
Gمتماشى مع الخطة 

 

     % 100 90 0 90 90 أسر تحديد األسر التي سيتم استهدافها بشكل مباشر.   .84
     % 100 90 50 40 90 ورش تنفيذ الورش التوعوية والتثقيف الصحي للفئة المستهدفة  .85

توقيع تعهد بالحفاظ على الحاويات التي سيتم توريدها   .86
 وااللتزام بشروط المبادرة.

     % 100 90 90 0 90 تعهد

شراء وتوريد الحاويات وفق مواصفات تضعها الجمعية   .87
 + أكياس القماش  والبلدية

    % 100 90 90 0 90 حاويات و أكياس
 

     % 100 90 90 0 90 حاويات تزويد األهالي المستهدفة بالحاويات وتثبيتها  .88
 تم التفعيل     % 100 0 - - - آلية  ة تفعيل نظام جمع وفرز النفايات من خالل عمال النظاف  .89
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 الوالة المالية

 NIS 21000 قيمة ايتفاقية )حيكل(

 NIS 20999,56 ايتفاقية )حتى تا عخه(العرف من قيمة  

% 100 نسبة العرف ايةمال  % )حتى تا عخه(  
 

نسبة العرف من   العرف القيمة حسي ايتفاقية الوالة الدفعة
 الدفعة

 م حظات

% 100 16800 16800 تم الصرف  األولى   
نيةالثا   - - 4200 لم يتم االستالم 

   16800 21000 المجموع
 

 
 

 

 

الممثل للبلدية لتقييم عقد لقاءات تقيميه بالتعاون مع المفتش    .90
 األداء 

     % 100 10 10 0 10 لقاءات

عرض نتائج مسابقة أفضل منزل في الحي والسحب على    .91
 رقم البروشور وتقديم جوائز للفائزين من قبل البلدية.

     % 100 11 11 0 11 جوائز
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   نجازات:اي ▪

 

 . 5فء حملة د -توثيق توزيع مساعدات اتحاد األطباء العرب (1

 ، الستيفاء بيانات أطفالهم.(ovc)االتصال بأهالي أطفال مشروع تمكين األطفال لمستقبل أفضل  (2

 في مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية د، وفي الجمعية. (ovc)توثيق لقاءات أهالي أطفال مشروع  (3

 اإللكتروني الموحد. على النظام (ovc)العمل على إدخال بيانات أطفال مشروع تمكين األطفال لمستقبل أفضل  (4

 ركز ُرُسل للموهبة واإلبداع.توثيق مراحل بناء الطابق الثالث المخصص لم (5

 التفعيل المتواصل لشبكة التواصل البريدية، ومواقع المؤسسة على اإلنترنت واإلعالم االجتماعي. (6

 حضور يوم تدريبي لمراجعة أسس التصوير الفوتوغرافي بوكالة األنباء الفرنسية. (7

 الخطيب.ق والمشاركة في إعداد قصة نجاح مصورة حول الطفلة المقعدة آالء التنسي (8

 تصوير وتوثيق يوم مفتوح ضمن أنشطة مشروع الدعم النفسي واالجتماعي. (9

  حضور تدريب حول التنشيط وآلياته، وتوثيقه بالصور . (10

 تطوير وتحديث البيانات والمعلومات على موقع الجمعية. (11

 ، وتصليح أوراقهم. ovcالمشاركة في استقبال األطفال الراغبين باالنضمام لمشروع  (12

 ختبار تورانس لقياس الذكاء.مراجعة ا (13

 حضور ورشة عمل حول حرية الرأي والتعبير وجرائم النشر في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان. (14

 الدعم النفسي واالجتماعي. أنشطة مشروع  تصوير يوم مفتوح بالزوايدة وورشة عمل بالبريج ضمن  (15

 
 
 
 
 
 

تقرعر  رآتا ع   30/12/2018  

 تا ع  هذا التقرعر 31/1/2019
  وم التقرعر 1
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تقرعر  رآتا ع   31/1/2019  

التقرعر تا ع  هذا 28/2/2019  

  وم التقرعر 2
 

:  هدف التقرعر: أويا
، بتنفيذها، خالل الشهر  مبركز ُرُسلإلقاء الضوء على األنشطة والمهام التي قام المنسق اإلعالمي_ قائد نادي اإلعالم والتواصل 

 المذكور.
 

ا:اإل    نجازات:ةانيا

 
 النبببببببببببشبببببببببباط التببا ع 

 لمتابعة سير العمل، واالستفادة من تجربة العمل هناكلأليتام زيارة معهد األمل  4/2
 توثيق وتطبيق اختبارات الذكاء )رافن، ستانفورد بينيه(، ولقاءات أولياء األمور بالجمعية 5-6-7/2
 العمل على تطوير الموقع اإللكتروني لجمعية منتدى التواصل، وتحديث الزوايا 8-9/2

 ورانسمراجعة تصحيح اختبار ت 10/2
 تصوير ميداني، لقاء مع إدارة م مدرسة النصيرات اإلعدادية المشتركة أ

 توثيق لقاء أولياء أمور، وتطبيق اختبار رافن بمدرسة النصيرات اإلعدادية المشتركة أ 14-21/2
 إعداد قوائم بلوازم نادي اإلعالم ومطبوعاته 14/2

 مرحروضة  -تصوير يوم مفتوح
11-12-18-
19/2 

 دريب برنامج الكورت بمعهد األمل لأليتامحضور ت

 إعداد تقرير عن زيارة معهد األمل 20/2
 التغطية اإلعالمية لليوم المفتوح_ مشروع الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة 22/2
 اجتماع مع مبرمج موقع الجمعية المهندس إبراهيم الفيومي 20/2
 الجمعيةإعداد أرشيف مصور لمرافق ومبنى  25/2
 مركز رسل -إعداد االختبارات القبلية للمرحلة التمهيدية 25/2
 حضور تدريب سياسات اإلعالم بمقر اإلغاثة اإلسالمية 26/2
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 زيارة مؤسسة مشارق للتنسيق للتصوير 26/2
 وإعداد التقرير الشهري  العمل على مشروع برنامج الكورت 27/2
 زيارة معهد األمل لأليتام 2/ 28
 تفعيل شبكة التواصل البريدية ل الشهرطوا

 التغطية اإلخبارية ألنشطة الجمعية ومشاريعها المختلفة  طوال الشهر
 متابعة العمل المكتبي مع فريق مركز ُرسل طوال الشهر

 

ا: المرفقات:  ةالثا
 1مرفق 
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 :2مرفق 
l.ps/category/newshttp://twaso/ 

newspapers-and-http://twasol.ps/category/publications/supplements/ 
www.facebook.comhttps:///124497250986089-التواصل-منتدى-جمعية/ 

https://twitter.com/twasolfs 

 

 
 
 

تقرعر  رآتا ع   28/2/2019  

 تا ع  هذا التقرعر 31/3/2019
  وم التقرعر 3

 

: هدف التقرعر:  أويا
، بتنفيذها، خالل الشهر  ُسلمبركز رُ التي قام المنسق اإلعالمي_ قائد نادي اإلعالم والتواصل  إلقاء الضوء على األنشطة والمهام

 المذكور.
 

ا:اإل    نجازات:ةانيا
 

 النبببببببببببشبببببببببباط التببا ع 

 مراجعة إرشادات إعداد قصص النجاح لمؤسسة العون اإلسالمي. - 3/3

 مية باإلغاثة اإلسالمية.إعداد محضر اجتماع سياسات التغطية اإلعال -

 نشر خبر عن مبادرة بيئتي أجمل. -
 مؤسسة مشارق.زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في  - 4/3

 زيارة ميدانية لمعهد األمل لأليتام إلعداد االستمارة القبلية والبعدية واالختبار التشخيصي. -
 ع الدعم النفسي ألطفال قطاع غزة.تصوير المسابقة الرياضية األولى مدرسة خالد الثانوية. مشرو - 5/3
 (15-13والتواصل للمرحلة التمهيدية. الفئة )إنهاء العمل على بطاقات نشاط نادي اإلعالم  - 6-7/3

 تصوير مراحل سير العمل بمبادرة بيئتي أجمل. -
 مشروع الدعم النفسي واالجتماعي ألطفال قطاع غزة. -تصوير اليوم المفتوح - 8/3
 مساعدات الشتاء الطارئة. -روع العون اإلسالميتصوير فيلم لمش - 9/3

 المفتوح مشروع الدعم النفسي واالجتماعي ألطفال قطاع غزة.تغطية إخبارية لليوم  - 11/3

 تحديث زوايا الموقع اإللكتروني للجمعية، وصفحات اإلعالم االجتماعي. -
 لدعم النفسي ألطفال قطاع غزة.تصوير المسابقة الرياضية الثانية مدرسة خالد الثانوية. مشروع ا - 12/3

 العون اإلسالمي. -مساعدات الشتاء الطارئةإعداد قصة نجاح مكتوبة لمشروع  -
 تطبيق اختبار ستانفورد بينيه. - 13/3

http://twasol.ps/category/news/
http://twasol.ps/category/news/
http://twasol.ps/category/news/
http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
https://www.facebook.com/جمعية-منتدى-التواصل-124497250986089/
https://twitter.com/twasolfs
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 متابعة مونتاج فيلم العون اإلسالمي، وترجمته. -
 مناقشة الخطط اإلثرائية. -بمعهد األمل  (ovc)لقاء مدير مشروع  - 14/3
والتواصل للمرحلة التمهيدية. يدانية إنهاء العمل على بطاقات نشاط نادي اإلعالم زيارة م - 17/3

 (.12-9الفئة )
 نشر دعوة  احتفال إطالق مركز ُرسل. - 18/3

 تصوير ميداني مع عائالت فقيرة. -

 تحديث موقع الجمعية. -

 التغطية اإلخبارية لمبادرة بيئتي أجمل. -
 .نشر دعوة  احتفال إطالق مركز ُرسل - 20/3

 لنادي اإلعالم والتواصل.إعداد قائمة باألدوات والمواد الالزمة  -

 إعداد الخطة األسبوعية. -
 توثيق تأثيث مركز رسل. - 24/3

 أرشفة ونشر صور نشاطات مركز ُرسل. -

 تفعيل شبكة التواصل البريدية. -
 توثيق ورش العمل لدراسة احتياجات الشباب. - 25/3
 مركز رسل -وستانفورد رانستوثيق وتطبيق اختبار رافن وتو - 27/3
 توثيق المسابقة الرياضية بمدرسة العائشية. مشروع الدعم النفسي ألطفال قطاع غزة. - 28/3

 تصوير حملة النظافة بمبادرة بيئتي أجمل. -

 
ا: المرفقات  ةالثا
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تقرعر  رآتا ع   31/3/2019  

 تا ع  هذا التقرعر 30/4/2019
  وم التقرعر 4

 
 الورش بيانات

 

 اسم المجموعة  التاريخ اليوم رقم الورشة

إلجماليا  الغياب الحضور 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 f3 0 22 0 17 0 5 2/4/2019 الثالثاء 1

 m11 20 0 13 0 7 0 4/4/2019 الخميس 2

 f1 0 22 0 14 0 8 4/4/2019 الخميس 3

 f6+f7+f8 0 46 0 16 0 30 8/4/2019 اإلثنين 4

 f2 0 20 0 10 0 10 8/4/2019 اإلثنين 5

الثاءالث 6  9/4/2019 m10 17 0 10 0 7 0 

 m5 16 0 13 0 3 0 9/4/2019 الثالثاء 7

 m4 14 0 9 0 5 0 10/4/2019 األربعاء 8

 m9 19 0 11 0 8 0 11/4/2019 الخميس 9

 f8 0 18 0 12 0 6 14/4/2019 األحد 10

 f3 0 16 0 13 0 3 14/4/2019 األحد 11

 m9 14 0 7 0 7 0 15/4/2019 اإلثنين 12

 m4 19 0 12 0 7 0 15/4/2019 اإلثنين 13

 m11 17 0 10 0 7 0 16/4/2019 الثالثاء 14

 m5 17 0 13 0 4 0 16/4/2019 الثالثاء 15

 f4 0 15 0 8 0 7 17/4/2019 األربعاء 16

 m10 19 0 7 0 12 0 21/4/2019 األحد 17

 f2 0 18 0 7 0 11 22/4/2019 اإلثنين 18

 f6+f7 0 27 0 13 0 14 23/4/2019 الثالثاء 19

 f1 0 16 0 7 0 9 24/4/2019 األربعاء 20

 103 67 117 105 220 172 اإلجمالي
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 1 رقم الورشة 

 تعزيز روافد التفكير اإلبداعي هدف الورشة 

 11 عدد المجموعات المستهدفة

 اسمك في رسمك عنوان الورشة 

 

 

 مالحظات الورشة تقييم  ملخص الورشة  #

 

F3 
يط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي تنش

ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم 
وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون 

ة ولماذا...(/ عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبي
 عرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها.ورسمات/ ختام الورشة ب

 . جيد جدا 1 -ممتاز 12 -

 محمد العر: يحفظ القرآن.  -
كريم أبو كويك: متميز  -

 في إلقاء الشعر. 

M11 

تنشيط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي 
لتحديد مالمح شخصياتهم ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة األطفال 

ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون وأهدافهم 
ولماذا...(/ عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية 

 ورسمات/ ختام الورشة بعرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها.

 . جيد جدا 2 -12ممتاز  -

سها منصور: تتمتع بالثقة  -
 ر.بالنفس، وتلقي الشع

فاطمة أبو شوشة: متميزة في  -
تقديم اإلعالمي، وتلقي ال

 شعرا باإلنجليزية.

F1 

تنشيط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي 
ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم 

الكرتونية يشبهون وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات 
رق عن شخصياتهم بجمل أدبية ولماذا...(/ عبر األطفال على و 

 ورسمات/ ختام الورشة بعرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها.

سؤال ومالحظة مباشرة:  -
 .ورشة رائعة

هيا الشاعر: مثقفة وواعية وتهتم  -
 بالكتابة األدبية.

سجى مصلح وفرح مشرف: تحبان  -
 اإلنشاد.

وسهام أبو مشايخ: جودي جودة  -
 م.تحفظان أجزاًء من القرآن الكري

F6+7+8 

تنشيط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي 
ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم 
وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون 

عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية  ولماذا...(/ 
 ختام الورشة بعرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها. ورسمات/

 

 

F2 

تنشيط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي 
ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم 

وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون وأهدافهم ونقاط قوتهم 
ألطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية ولماذا...(/ عبر ا

 ورسمات/ ختام الورشة بعرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها.

سؤال ومالحظة مباشرة:  -
 .جميلة وممتعة. استفدنا

سوار حسنين: تلقي الشعر وتحب   -
 الخطابة.

M10 

األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي تنشيط  
ل/عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم ومركز رس

وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون 
ولماذا...(/ عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية 

 أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها. ورسمات/ ختام الورشة بعرض

 جيد جدا  2 -ممتاز  8 -

ئ ويحب  محمد النجار: قار  -
 الخطابة.

 أحمد المبيض: مولع بالتصوير. -
محمد صبح: يكتب شعر ويحب   -

 اإللقاء. 

M5 
تنشيط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي 
ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم 

يشبهون  وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية

، جيد جدا:  14ممتاز:  -
2 

مجموعة مشاغبة جدا جدا،   -
وتحتاج عمل مضاعف لتطوير 

 مهارات التواصل الجيد. 
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ولماذا...(/ عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية 
 ة بعرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها.ورسمات/ ختام الورش

 مستوى النظافة ضعيف. -

M4 

بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي تنشيط األطفال/ تعارف  
األطفال لتحديد مالمح شخصياتهم ومركز رسل/عصف ذهني بمشاركة 

وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون 
ولماذا...( عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية 

 واإلجابة عنها. ورسمات/ختام الورشة بعرض أسئلة على بطاقات

  ،جيد جدا:2،ممتاز 7: -
 جيد  :1

 النظافة الشخصية شبه منعدمة.   -
محمد البابا: يحب القراءة ويلقي   -

 الشعر. 
أدهم أبو مغصيب: يحب   -

 الكوميديا والتمثيل.
 طارق الخطيب: يحب التصوير.  -

M9 

تنشيط األطفال/ تعارف بكتابة األسماء على تيجان ورقية/ تعريف بالنادي 
شخصياتهم عصف ذهني بمشاركة األطفال لتحديد مالمح / ومركز رسل

وأهدافهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وأي الشخصيات الكرتونية يشبهون 
ولماذا...(/ عبر األطفال على ورق عن شخصياتهم بجمل أدبية 

 ورسمات/ ختام الورشة بعرض أسئلة على بطاقات واإلجابة عنها.

سؤال ومالحظة مباشرة:  -
 ممتازة استفدنا

 .لنظافة الشخصية ضعيفةا -
مة بالموعد المجموعة غير ملتز  -

 . على اإلطالق 
تم التركيز على أهمية النظافة   -

وااللتزام بالمواعيد في سياق 
 الورشة. 

 

 

 

 مالحظات تقييم الورشة  ملخص الورشة  #

F8 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف  
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 

قة البيارة/ نقاش/ التعرف على بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حدي
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

 11، شمس 0قمر:  -

لما ومها العروقي، وسجى  -
مصلح: خيال واسع وأسلوب 

 كتابة جيد.
 

F3 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 
تمرين تخيل/ تمرين حديث ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ 

بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

 3، محايد 9، شمس 1قمر  -

 

M9 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 
تمرين تخيل/ تمرين حديث ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ 

بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

 7، شمس 0قمر: -

لنظافة التزام أكبر با -
 الشخصية.

M4 
تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 

ة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث ذهني حول قيم
بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 

 0، قمر: 12: شمس -
التزام أكبر بالمواعيد، لوحظ  -

 وتحسن مستوى النظافة.
 

 2 رقم الورشة 

 هدف الورشة 

 تحفز  قدرة الطفل على التخيل. -

 تعريف األطفال على عناصر القصة  .  -

 بصورة منطقية ومتسلسلة . تحفز قدرة الطفل على إضافة األحداث وربطها -

 11 عدد المجموعات المستهدفة

 ماذا لو..؟  عنوان الورشة 
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عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 
 عليها.

M11 

ط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف تسجيل الحضور والتنشي
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 
بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 

القصص والتعليق  عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة
 عليها.

 : شمس وقمر2،  :8شمس -

 

M5 

عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف  تسجيل الحضور والتنشيط/ 
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 
بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

سؤال ومالحظة مباشرة:  -

 استفدنا ممتازة

منهم كتبًا  استعار الكثير -
لقراءتها بعد حثهم على القراءة 

 في الورشة الحالية والسابقة.

F4 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 
بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 

تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق  /عناصر القصة القصيرة
 عليها.

 0، قمر: :8شمس -

والمخرجات ورشة ممتازة،  -
 رائعة.

 

M10 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 

على بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف 
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

 0، قمر: :7شمس -

 

F2 

حضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف تسجيل ال
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 
بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيارة/ نقاش/ التعرف على 

ر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق عناص
 عليها.

 0، قمر: :7شمس -

تغيب الطالبات بسبب  -
 ختبارات المدرسية.اال

F6+7 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 

قة البيارة/ نقاش/ التعرف على بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حدي
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

 :قمر1، :9سشم -

 

F1 

تسجيل الحضور والتنشيط/ عصف ذهني حول اسم الورشة/ عصف 
ذهني حول قيمة الخيال في حياتنا/ تمرين تخيل/ تمرين حديث 

ة/ نقاش/ التعرف على بالفصحى/ عرض فيديو قصة :حديقة البيار 
عناصر القصة القصيرة/ تمرين كتابة قصة/ قراءة القصص والتعليق 

 عليها.

 0، قمر::7شمس -

البابا، وشهد الجالوي: تاال  -
كتابة رائعة جدا للقصة 

 القصيرة.
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 أنشطة أخرى: ) تشمل أنشطة التنسيق والتدريب والزيارات الميدانية خالل الشهر(
 

 

 المعيقات:

 

 الحضور في الورش بسبب التزامن مع مواعيد امتحانات األطفال.عدم انضباط أعداد  •
 

 

 التوصيات:
 

 األطفال، مثال: مسابقة: أنظف طفل.تبني نهج المسابقات لضمان التزام وتطور  •

تقرعر  رآتا ع   29/4/2018  

لتقرعرتا ع  هذا ا 31/5/2019  

  وم التقرعر 5
 

   نجازات:اي ▪
 انس للتفكير اإلبداعي(.العقلي )اختبار تور  الذكاءتصحيح اختبارات  ▪

 واألنشطة المختلفة في مركز ُرسل. (ovc)توثيق لقاءات أهالي أطفال مشروع  ▪

 ، وتصليح أوراقهم.ovcالمشاركة في استقبال األطفال الراغبين باالنضمام لمشروع  ▪

 العمل في الفترة المكثفة بعد االختبارات المدرسية وشهر رمضان. التحضير لورش ▪

 النشاط

عدد 

 حظاتمال الحضور

 إناث ذكور

تعوعر األنشطة المختلفة ف  مركز  -
      سل

تعوعر و ش ناد  الرعاضة/ ناد   -
    النعيرات دمات 

التغطية اإل با عة ألنشطة الجمعية  -
-http://twasol.ps/category/publications/supplements   المختلفة

and-newspapers/ 
تفعيل وتوديث المووع اإللكترون    -

للجمعية ومواوع التواصل ايةتماع  
 وحبكة التواصل البرعدمة.

  http://twasol.ps/ 

  20  تطبي  ا تبا  تو انس  -

  4  تطبي  ا تبا   افن -

ض سعر الوملة  تسليم واست م عرو  -
    اإلع مية لمركز   سل

http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/
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 على النظام اإللكتروني الموحد. (ovc)العمل على إدخال بيانات أطفال مشروع تمكين األطفال لمستقبل أفضل   ▪

 توثيق توزيع مساعدات مشروع مؤسسة التعاون والعون اإلسالمي واتحاد األطباء العرب. ▪

 ذكر. لع شركات اإلنتاج اإلعالمي لتصوير ومونتاج عمل المؤسسات الثالث االتنسيق والمتابعة م ▪

 لتفعيل المتواصل لشبكة التواصل البريدية، ومواقع المؤسسة على اإلنترنت واإلعالم االجتماعي. ▪

 التغطية اإلخبارية ألنشطة الجمعية. ▪

 

 

 مشروع االستجابة الحتياجات االطفال املهمشين في قطاع غزة  

 دمات حماية الطفولة املتكاملةمن خالل خ

 

 األنشطة املنفذة خالل الشهر:
 

 اعداد عرض السعر للقرطاسية وغرفة العالج باللعب.  •

 مشاركة فريق العمل بدورات تدريبية وورش عمل بهدف بناء القدرات للطاقم.  •

 توقيع االتفاقية.  •

 اعداد الخطة التنفيذية للمشروع. •

 الحاالت والوصول للفئة املستفيدة.   التشبيك مع املؤسسات الشريكة لتحويل •

 
 

 األنشطة املتوقع تنفيذها خالل الشهر القادم:

 البدء بتنفيذ الجلسات والورش.   •

 املتابعة باستقطاب الفئات.  •

 االلتحاق بدورات تدريبية.  •

 توزيع عروض السعر وفتح املظاريف والترسية للقرطاسية وغرفة العالج باللعب  •

 
 

 بيانات الورش 

 الحضور  الفئة  التاريخ  اليوم  العدد 

 f 10 10/6/2019 ا ونين   1

 G 10 10/6/2019 ا ونين   2

 f 15 11/6/2019 الدالواء 3

 m 10 11/6/2019 الدالواء 4

 m 8 11/6/2019 الدالواء 5



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 167                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 رعم ال راي 

 اع أل  عدر  العرت على التععير بعالعي. - يد  ال راي 

 10 عد  ال رش املنر   

 ألنغام ندث عن ان ال راي 

 

 1 رعم ال راي 

 عدر  العرت على ىلا,ي ألساتي.تنم   - ي يد  ال را

 f 16 12/6/2019 ا ربعاء 6

 f 7 12/6/2019 ا ربعاء 7

 f 17 16/6/2019 ا ند 8

 f 13 16/6/2019 ا ند 9

 m 12 17/6/2019 ا ونين   10

 m 15 17/6/2019 ا ونين   11

 f 10 18/6/2019 الدالواء 12

 f 18 18/6/2019 الدالواء 13

 m 18 19/6/2019 ا ربعاء 14

 f 23 23/6/2019 ا ند 15

 f 19 23/6/2019 ا ند 16

 B 20 24/6/2019 ا ونين   17

 m 14 26/6/2019 ا ربعاء 18

 m 12 26/6/2019 عاءا رب 19

 148  ناث 109 ذك ر  اإلجمالي 

 مالحظات التقييم  ملخص الورشة  

تنشيط األطفال/ تقسيم األطفال لثنائيات/ يتفق كل ثنائي 

ا فيعبر عنه الثاني بجملة فصحى/ أن يصدر األول على 
ً
صوت

ثم عرضت مجموعة صور ليتناقشوا في األصوات التي تعبر 

عنها واألصوات التي تؤثر في حياتهم/ ثم سئل األطفال عن  

األخبار وما تمثله في حياتهم/ ثم استمعوا ملجموعة أصوات 

 وطلب منهم كتابة أخبار عنها، وقرأوها/ بالتوازي شرحت 

األخبار العاجلة/ ثم كتبوا أخبار عن صور  أساسيات كتابة

 عرضت عليهم/ وقرأوها كنشرة إخبارية

ألبد  ا طرال  ط كت ال رش املنر   سعا    -

,امض  بعدء اعتم مهارات ص افلي بدتي 

 )ابو ر الص ري(

كانت يلا الااعض ا فنت على ا طال   ط  -

 اتابي ا لعار.
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 تنم  عدر  العرت على التععير بعالعي. -

 

 2 عد  ال رش املنر   

 ألنا اب جايي  عن ان ال راي 

 

 4 رعم ال راي 

 يد  ال راي 

 يتقن العرت مهار  النعق  عض لي ف حى. -

 التعض  على ألى ل التغي العض لي. -

 يجلد العرت مهار  التلولص.  -

 6 عد  ال رش املنر   

 لغه  قط عن ان ال راي 

 
 

 5 رعم ال راي 

 يعض  العرت أليملي لغي ابجسد  ط التععير عن ألفجاره. - يد  ال راي 

 1 عد  ال رش املنر   

 اضاعي عن ان ال راي 

 

 مالحظات تقييم الورشة  ملخص الورشة  

تنشيط األطفال بلعبة التصفيق على األلوان/ تعارف 

وتشجيع على طرح أسئلة بلعبة الدوالب/ تقسيم 

ختيار موضوعات كتبت على ورق ملون املجموعات/ 

ووضعت في صندوق/ التعبير بجمل فصحى عن 

وأفكار مكتملة حول  املوضوعات/ تكوين تعبيرات 

 املوضوعات من كافة جوانبها.

كانت ال راي  لد   دا مع   -

 ال ك ر  ممتاز  مع ا ناث.

سجت ل عا نسنين من ا ناث  -

ألنها تتمتع بجضأل  عاللي   عدر  على 

 اعض  اجت رائع  لقاء ال

 

الراي ال غض  من ال ك ر بدا ي لتق ألم بالغ  

 لتست ك   اع أل  لتقلم

 مالحظات ييم الورشة تق ملخص الورشة  

بعد التنشيط بذكر جمل صعبة مثل خيط حرير على حيط خليل/ تحدثنا  

عن أهمية اللغة في حياتنا/ وذكرنا العديد من املعلومات عن اللغة  

العربية/ ثم تحدثنا عن مهارة التلخيص ومفهوما وقواعدها/ ثم أمثلة 

ش في  خبارية/ ثم نقاللتلخيص/ ثم تمرين تلخيص لجزء من قصة إ

 املخرجات

استمتع ا طرال بال راي   عال الغالعلي  -

منهم  نهم اعتم ا مهار  التلولص  اجت 

 ستس   ألفنت مما اعتم ه  ط املدرسي.
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 ألناعي أللض : ) اامت ألناعي التجسلق  التدرألت  ال ألارات امللدانلي لالل الاهض( 

 
 
 
 
 
 

 مالحظات تقييم الورشة  ملخص الورشة  

تم تتعلتهم لععي املضآ / بدلث يقتد كت طرت زملتع  ط كت  

نضاي يرعتها  كونع مضآتع/ وم ىنع ا  يقاعا بوى ات 

ىنع يا ب اسعي أل سامهم  طعق ه مضارا/ وم  ار نديث 

يى  ن ل لغي ابجسد  أليمل ها  مره مها ذ ع ع 

 ها ونائلات  علم ها/ وم التار ا م ا لع  همهم  تناعا ا ف

 بتغي  سد  مض  بد ن مض  

ال راي ا فنت على ا طال   كانت نماسي   -

 ا طرال لتم       لععلعي الجااي   ت ىع. 

 

 

 مالحظات النشاط 

 تصوير األنشطة املختلفة في مركز ُرسل -

 

املساعدات وإعداد قصص توزيع تصوير  -

 النجاح: املشاريع اإلغاثية

 

التغطية اإلخبارية ألنشطة الجمعية  -

 املختلفة 

http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-

newspapers/ 

تحديث املوقع اإللكتروني تفعيل و  -

واقع التواصل االجتماعي  للجمعية وم

 وشبكة التواصل البريدية.

http://twasol.ps/ 

تطبيق اختبار رافن، وقائمة األنشطة  -

 االبتكارية 
طرت  40  

العمل على مطبوعات الحملة  -

 اإلعالمية ملركز ُرسل 
ي فلتكس لتدعايي  ا عالن زألارتان ملدان تان لاضا  

http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/
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 أغسطس /رعر اإلع م ببببقبالت
 بيانات الورش 

 

 الحضور  الفئة التاريخ اليوم العدد 

 f4 13 2019-8-4 األحد 1

 f4 13 2019-8-4 األحد 2

 f1 16 2019-8-4 األحد 3

 f1 11 2019-8-4 األحد 4

 f5 11 2019-8-4 األحد 5

 f5 17 2019-8-4 األحد 6

 m4 17 2019-8-5 االثنين 7

 m1 22 2019-8-5 االثنين 8

 m1 22 2019-8-5 االثنين 9

 f2 21 2019-8-6 الثالثاء 10

 f2 21 2019-8-6 الثالثاء 11

 f3 16 2019-8-6 الثالثاء 12

 f3 16 2019-8-6 الثالثاء 13

 f6 12 2019-8-6 الثالثاء 14

 f6 13 2019-8-6 الثالثاء 15

 m2 13 2019-8-7 ربعاءاأل 16

 m3 21 2019-8-7 األربعاء 17

 f4 23 2019-8-18 األحد 18

 f4 20 2019-8-18 األحد 19

 F1 20 2019-8-18 األحد 20

 F1 13 2019-8-18 األحد 21

 f6 13 2019-8-18 األحد 22

 f6 14 2019-8-18 األحد 23

 m4 15 2019-8-19 االثنين 24

 m1 19 2019-8-19 االثنين 25
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 أنشطة أخرى: ) تشمل أنشطة التنسيق والتدريب والزيارات الميدانية خالل الشهر( 

 f2 18 2019-8-20 الثالثاء 26

 f2 19 2019-8-20 الثالثاء 27

 f3 19 2019-8-20 الثالثاء 28

 f3 11 2019-8-20 الثالثاء 29

 f5 10 2019-8-20 الثالثاء 30

 f5 7 2019-8-20 الثالثاء 31

 m2 11 2019-8-21 األربعاء 32

 m3 11 2019-8-21 األربعاء 33

ناثإ 151 ذكور اإلجمالي  348 

 مالحظات النشاط

تعوعر األنشطة المختلفة ف  مركز  -
 أعما  النشر والتوةي    سل_ 
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 المعيقات:
 ال يوجد •

 
 لتوصيات:ا

 للحديث عن الخطوط العريضة للتغطية اإلعالمية لمركز ُرسل.عقد اجتماع  •

تعوعر وتوةي  يوم لعي ألطفا   -
 مركز   سل

 

 
يب ليومين مع  المسئولين عن اإلعالم بالمؤسسات شركاء اإلغاثة اإلسالمية، وتناول التدريب شاركت في التدر  حضو  تد عي للتعوعر -

 الزعنون.موضوعات ذات عالقة بالتصوير الصحفي، وذلك مع المدرب المصور محمد 

 لقاء مع ايستشا   اإلع م  -
ل، مرتين، في المرة التقيت مع كل من االستشاري، د. روال عليان، وزميلتي آالء عبيد من ُرسل األم

 األولى وضعنا الخطوط العامة للعمل، وننتظر في المرة الثانية، وضع الخطة العامة للعمل في النادي.

لقاء مع الفريق ود. أحمد أبو ندى استشاري المشروع بخصوص اختبارات التقييم "القياس حضرت  لقاء مع د. أحمد أبو ندى -
 والتقويم".

إعداد تعوعر توزعع المساعدات و  -
 وعص النجاح: المشا عع اإلغاةية

 
  إعداد بطاوات الم حظة ألطفا  الفوج الثالث

  العمل على تعويخ ا تبا ات األطفا  "تو انس"
الموتوى لعفوة مركز   سل على  تول  إعداد 
  الفيس بوك

التغطية اإل با عة ألنشطة الجمعية  -
 المختلفة

http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-
newspapers/ 

تفعيل وتوديث المووع اإللكترون  للجمعية  -
ومواوع التواصل ايةتماع  وحبكة التواصل 

 البرعدمة.
http://twasol.ps/ 

http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/category/publications/supplements-and-newspapers/
http://twasol.ps/
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 وعص نجاح:

تم االتفاق مع كل من محمد صبح، وأحمد المبيض، ويارا حمد، من األطفال الذين تم اختيارهم لالنتساب لنادي اإلعالم على الحضور 
ال، على أن تكون هذه الفرصة مهمة لألطفال  د النادي في أعمال التصوير وورش عمل األطفللمركز في أيام معينة لمساعدة قائ

المذكورين للتعلم واالرتقاء. وبالفعل شارك أحمد المبيض في تصوير يوم لعب لنادي الرياضة، وشارك كال من صبح وحمد في ورش 
 وا على خطاهم. العمل وتنظيمها، األمر الذي أثار حماسة أطفال الفوح الثالث ليكون

 
 

 سبتمبر  /اإلع م رعر ببببقبالت
 

تقرعر  رآتا ع   29/8/2018  

 تا ع  هذا التقرعر 30/9/2019
 
   نجازات:اي ▪

 
 استقبال الفوج الرابع، وتطبيق اختبار تورانس، وقائمة األنشطة االبتكارية. •

 تنفيذ مقابالت للطالب المؤهلين. •

 .تنفيذ ورشتين لطالب المرحلة اإلثرائية •

 تصوير أنشطة مركز ُرسل، وتفعيل صفحة الفيس بوك. •

 للتضامن مع إيقاف حرائق األمازون.الكتابة وتدريب األطفال لتصوير برومو  •

 المشاركة في تصحيح اختبار تورانس. •

 إعداد بطاقات المالحظة للفوج الثالث. •

 العمل على إعداد كتاب لقصص األطفال: مخرجات ورش نادي اإلعالم. •

 ن والسالمة في اإلغاثة اإلسالمية.تدريب األم •

 المشاركة في لقاءات استشاري نادي اإلعالم والتواصل.. •

 العمل على إعداد مواد العمل في المرحلة اإلثرائية.  •

 ( www.twasol.psالتغطية اإلخبارية لنشاطات المؤسسة. ) •

 يدية، ومواقع المؤسسة على اإلنترنت واإلعالم االجتماعي.التفعيل المتواصل لشبكة التواصل البر  •

 المعيقات: 
 تشكل موضوعة قلة عدد األطفال الذين اختيروا للمرحلة اإلثرائية معيًقا أمام البدء الفعلي في تنفيذ الورشات.

 
 

http://www.twasol.ps/
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 التوصيات:

ث يصبح باإلمكان تنفيذ ورش صباحية ومسائية بحي  أوصى بالعمل سريًعا ألجل استكمال اختيار عدد آخر من طالب المرحلة اإلثرائية
 ألطفال المرحلة اإلثرائية.

 التقرير اإلعالمي/ اكتوبر

 

 
 
 

 

 

 البيانات األساسية
 16  عدد الورشات المنفذة ناد  اإلع م والتواصل اسم النادي 

 إناث/   ذكور 94       عدد المستفيدين مشيرة الواج اسم قائد النادي
 30/10/2019-1/10/2019 قرير                          الفترة التي يغطيها الت

 عدد الوضو  اناث عدد الوضو  ذكو  عدد المجموعات فئة صغرى المرحلة التم يدمة/ 

ببببة
بببببببب
بببببببب
بببببببب
شط

األن
 

 19 11 2 أنا الحكاية /  النشاط األول
 وصف النشاط: 
عارف وتشجيع على طرح أسئلة بلعبة الدوالب/ تقسيم لمجموعات/ اختيار موضوعات كتبت  بلعبة التصفيق على األلوان/ ت تنشيط األطفال 

على ورق ملون ووضعت في صندوق/ التعبير بجمل فصحى عن الموضوعات/ تكوين تعبيرات وأفكار مكتملة حول الموضوعات من كافة  
 جوانبها.

 19 11 2 النشاط الثاني /  الحصان
 وصف النشاط:

عاما، ثم لعبة الحصان/ سماع قصة القائد مع  40ال بلعبة حركة صنم/ تحديد الموجودات بلون محدد/ وصف غرفة قبل تنشيط األطف
 الحصان/ شرح عناصر القصة/ الطلب منهم كتابة قصة كل طفل وحصانه/ اختتام النشاط بالحديث عن أهمية القراءة. 

 22 9 2 ميكروفون النشاط الثالث/  

 وصف النشاط:
ط األطفال بلعبة قال المعلم/ سؤالهم عن تجربة اإلذاعة المدرسية/ ثم يدور حديث حول التفكير الناقد/ يذكر األطفال إيجابيات وسلبيات تنشي 

 قد.ناقضية ما )الرسوم المتحركة مثاًل(/ ثم يدير كل منهم حواًرا تلفزيونًيا حول الموضوع/ يدور حوار حول أهمية التحاور الجيد والتفكير ال
 22 9 2 قفزة مسرح    النشاط الرابع

 
 وصف النشاط:

تنشيط األطفال بلعبة بدون كالم/ ثم يختار األطفال شخصيات ليعبروا عنها بعد لبس أزيائها/ يدور نقاش حول أهمية لغة الجسد/ تشكل 
 مجموعات تخرج بمشهد تمثيلي صامت/ يسأل األطفال عن حركات تالزمهم بشكل ال إرادي.

 22 11 8 اإلةمال  
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 عدد الوضو  اناث عدد الوضو  ذكو  عدد المجموعات فئة كبرى المرحلة التم يدمة/ 

 
ببببة
بببببببب
بببببببب
بببببببب
شط

األن
 

 33 11 2 اسمك في رسمك  /النشاط األول

الطفل  كرتونية ويختارتنشيط األطفال بلعبة التليفون/ تعريف األطفال بأنفسهم وبالمركز/ ثم عرض صور لشخصيات 
الشخصية التي تشبه شخصيته/ ثم نقاش حول أهمية التواصل الجيد مع الذات ومع اآلخرين/ يطلب من األطفال التعبير 

 عن أنفسهم على ورق/ يعرض بطاقات عليها أسئلة متنوعة ويختار كل طفل، آخر ليجيبه عليها.

 33 11 2 ماذا لو  /النشاط الثاني
 النشاط:وصف 

أرنب، حيطة/ عرض فيديو قصة حديقة البيارة/ نقاش حول عناصر القصة/ تمرين تخيل/  لعبة سهم ،تنشيط األطفال ب
 كتابة قصة حول شيء الشخصية الرئيسية فيها ليست بشًرا أو حيواًنا/ قراءة بعض القصص ونقاشها.

 29 8 2 لغتي لي  /النشاط الثالث

 وصف النشاط:
حيط خليل/ تحدثنا عن أهمية اللغة في حياتنا/ وذكرنا العديد من  ير على بعد التنشيط بذكر جمل صعبة مثل خيط حر 

المعلومات عن اللغة العربية/ ثم تحدثنا عن مهارة التلخيص ومفهوما وقواعدها/ ثم أمثلة للتلخيص/ ثم تمرين تلخيص لجزء 
 من قصة إخبارية/ ثم نقاش في المخرجات.

 29 8 2 كركعة  /النشاط الرابع

 اط:النشوصف  
تم تلعيبهم لعبة المرآة/ بحيث يقلد كل طفل زميله في كل حركة يفعلها وكأنه مرآته/ ثم صنعوا إيقاعا بأصوات صنعوها  
بواسطة أجسامهم وطبقوه مرارا/ ثم دار حديث وعصف ذهني حول لغة الجسد وأهميتها ومفهومها وقيمتها/ ثم اختاروا مواضيع  

 غة جسد ومرة بدون.ة بلتهمهم وتناقشوا فيها ثنائيات مر 
 عدد الوضو  اناث عدد الوضو  ذكو  عدد المجموعات المرحلة اإلةرامية 33 11 8 اإلةمال 

طة
نش
األ

 

 اللقاء الثالث 
 اللقاء الرابع 

2 4 18 

 )اللقاء الثالث( وصف النشاط:
فع والمعيقات لتصبح صحافيا ناجحا، الورشة عن الدواورشة عمل للصحفي فتحي صباح )مراسل الحياة اللندنية بقطاع غزة(، تحدثت  

 .من خالل التجربة الخاصة بالصحفي الضيف، واعتمدت على النقاش والحوار وطرح األسئلة من جهة الضيف واألطفال
 )اللقاء الرابع( وصف النشاط: 

ودار الحديث حول اإلعالم وأهمية    بحكم تواجد الطفل محمد البابا وحيًدا في مجموعة الفترة الصباحية، نظم قائد النادي لقاًء مع الطفل 
استقالليته، وكلف الطفل  بمتابعة موقعين إلكترونيين ليبقى مطلًعا على آخر األخبار، ويالحظ الفرق بين طرح الموقعين لنفس القضايا، 

 قة رأي بذلك.ويعد ور 
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 نوفمبر  /لش ر  التقرعر ا

 اإلع م
 البيانات األساسية

 24  عدد الورشات المنفذة تواصلناد  اإلع م وال اسم النادي 
 إناث  43/   ذكور 39       عدد المستفيدين مشيرة الواج اسم قائد النادي

 31/11/2019-1/11/2019 الفترة التي يغطيها التقرير                          

 عدد الوضو  اناث عدد الوضو  ذكو  عدد المجموعات فئة صغرى المرحلة التم يدمة/

طببب
نش
األ

ببببة
بببببببب
بببببببب
ببببب

 

 النشاط األول
 أنا الحكاية 

2 9 23 

 وصف النشاط:
التصفيق على األلوان/ تعارف وتشجيع على طرح أسئلة بلعبة الدوالب/ تقسيم لمجموعات/ اختيار  تنشيط األطفال بلعبة 

ين تعبيرات وأفكار  موضوعات كتبت على ورق ملون ووضعت في صندوق/ التعبير بجمل فصحى عن الموضوعات/ تكو 
 مكتملة حول الموضوعات من كافة جوانبها.

 النشاط الثاني
 الحصان 

2 9 23 

 وصف النشاط:
عاما، ثم لعبة الحصان/ سماع  40تنشيط األطفال بلعبة حركة صنم/ تحديد الموجودات بلون محدد/ وصف غرفة قبل 

قصة كل طفل وحصانه/ اختتام النشاط بالحديث عن  قصة القائد مع الحصان/ شرح عناصر القصة/ الطلب منهم كتابة 
 أهمية القراءة.

 النشاط الثالث
 ميكروفون 

2 13 22 

 وصف النشاط:
تنشيط األطفال بلعبة قال المعلم/ سؤالهم عن تجربة اإلذاعة المدرسية/ ثم يدور حديث حول التفكير الناقد/ يذكر األطفال 

ركة مثاًل(/ ثم يدير كل منهم حواًرا تلفزيونًيا حول الموضوع/ يدور حوار حول  إيجابيات وسلبيات قضية ما )الرسوم المتح
 قد.أهمية التحاور الجيد والتفكير النا

 النشاط الرابع
 قفزة مسرح

2 13 22 
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 وصف النشاط:

أهمية لغة  تنشيط األطفال بلعبة بدون كالم/ ثم يختار األطفال شخصيات ليعبروا عنها بعد لبس أزيائها/ يدور نقاش حول
 الجسد/ تشكل مجموعات تخرج بمشهد تمثيلي صامت/ يسأل األطفال عن حركات تالزمهم بشكل ال إرادي.

 23 13 8 اإلةمال 

 عدد الوضو  اناث عدد الوضو  ذكو   عدد المجموعات فئة كبرى المرحلة التم يدمة/

 
 

ببببة
بببببببب
بببببببب
بببببببب
شط

األن
 

 النشاط األول
 كاسمك في رسم

4 24 17 

كرتونية ويختار تنشيط األطفال بلعبة التليفون/ تعريف األطفال بأنفسهم وبالمركز/ ثم عرض صور لشخصيات 
الطفل الشخصية التي تشبه شخصيته/ ثم نقاش حول أهمية التواصل الجيد مع الذات ومع اآلخرين/ يطلب من 

 سئلة متنوعة ويختار كل طفل، آخر ليجيبه عليها.األطفال التعبير عن أنفسهم على ورق/ يعرض بطاقات عليها أ
 النشاط الثاني

 ماذا لو 
4 26 20 

 النشاط:وصف 
تنشيط األطفال بلعبة سهم ، أرنب، حيطة/ عرض فيديو قصة حديقة البيارة/ نقاش حول عناصر القصة/ تمرين 

 راءة بعض القصص ونقاشها.تخيل/ كتابة قصة حول شيء الشخصية الرئيسية فيها ليست بشًرا أو حيواًنا/ ق

 النشاط الثالث
 لغتي لي

4 24 20 

 وصف النشاط:
التنشيط بذكر جمل صعبة مثل خيط حرير على حيط خليل/ تحدثنا عن أهمية اللغة في حياتنا/ وذكرنا العديد بعد 

لتلخيص/ ثم تمرين من المعلومات عن اللغة العربية/ ثم تحدثنا عن مهارة التلخيص ومفهوما وقواعدها/ ثم أمثلة ل
 تلخيص لجزء من قصة إخبارية/ ثم نقاش في المخرجات.

 النشاط الرابع
 كركعة

4 24 20 

 وصف النشاط: 
تم تلعيبهم لعبة المرآة/ بحيث يقلد كل طفل زميله في كل حركة يفعلها وكأنه مرآته/ ثم صنعوا إيقاعا بأصوات  

ث وعصف ذهني حول لغة الجسد وأهميتها ومفهومها وقيمتها/ صنعوها بواسطة أجسامهم وطبقوه مرارا/ ثم دار حدي
 اختاروا مواضيع تهمهم وتناقشوا فيها ثنائيات مرة بلغة جسد ومرة بدون.ثم 

 20 26 16 اإلةمال 
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 وعص نجاح:

 العمل على إعداد مسودة س برامج السنة األولى من المرحلة اإلثرائية. -
 األنشطة:ات على الط ب دا ل م حظ
 ال يوجد -

 المعيقات:
 ال يوجد -

 التوصيات:
 إفراز وقت كاف للعمل على األنشطة اإلثرائية بعد االنتهاء من الفوج الخامس.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 األنشطرررررة األخرى 

 وصف النشاط المكال التا ع  اليوم
ة الم حظة العمل على بطاو مركز   سل نوفمبر 26، 25 اإلثنين، الثالثاء

 للفوةين الرابع والخامس
 وصف النشاط  المكال  التا ع   اليوم 
  حلة ترفي ية لألطفا  مدينة حا م با ك نوفمبر 22 الجمعة

 وصف النشاط  المكال  التا ع   اليوم 
 توةي  وتعوعر األنشطة والو ش مركز   سل طوا  الش ر 

 وصف النشاط المكال التا ع  اليوم
ةامعة  -حضو  لقاء للتشبيك اإلغاةة اإلس مية برنوفم 20 األربعاء

 القدس المفتوحة بالوسطى
 وصف النشاط المكال التا ع  اليوم
 تطبي  ا تبا  ستانفو د بينيه مركز   سل نوفمبر 11 االثنين
 وصف النشاط المكال التا ع  اليوم
المتابعة اإل با عة والتوةي   ةمعية منتدى التواصل طوا  الش ر 

 عيل مووع الجمعية وصفوات اوتف
https://twasol.ps/ 

 وصف النشاط المكال التا ع  اليوم
 تفعيل حبكة التواصل البرعدمة ةمعية منتدى التواصل طوا  الش ر 

https://twasol.ps/
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 التقرير اإلعالمي/ ديسمبر

 

 

، وقد تخللت فترة  2020تم استيفاء ورش عمل المرحلة التمهيدية، على أن يبدأ العمل على ورش المرحلة اإلثرائية خالل يناير  -
 الية. التالتقرير األنشطة 

 

 البيانات األساسية
 ي يوةد عدد الورشات المنفذة ناد  اإلع م والتواصل اسم النادي 

 ي يوةد عدد المستفيدين مشيرة الواج ائد النادياسم ق
 31/12/2019-1/12/2019 الفترة التي يغطيها التقرير                          

 األنشطبببببة

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 العمل على ملف الناد  مركز   سل  طوا  الش ر   
 والعمل مراةعة ملفات األطفا  وأو او م 

 العمل على وحدات المرحلة اإلةرامية مركز   سل  طوا  الش ر 

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 تقييم المرحلة التم يدمةلقاء  أو عجانومطعم  22 األحد

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 توةي  وتعوعر األنشطة مركز   سل  طوا  الش ر 
https://www.facebook.com/Rosoltawasol/ 

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 لقاءات استشا   ناد  اإلع م والتواصل س مية اإلغاةة اإل  30-16-9 اإلةنين

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 لقاء عرض ومناوشة أدوات المرحلة اإلةرامية  فندق المتوف 23 اإلةنين

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 وصفوات ا اإل با عة والتوةي  وتفعيل مووع الجمعية المتابعة  ةمعية منتدى التواصل طوا  الش ر 
https://twasol.ps/ 

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 تفعيل حبكة التواصل البرعدمة   ةمعية منتدى التواصل طوا  الش ر 

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

https://www.facebook.com/Rosoltawasol/
https://twasol.ps/
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 تقرير شهر مايو

 التجمع السلميمشروع تعزيز حق الشباب في 

 

 طاقم عمل املشروع:

 مجسق املاض  :   ء اله ر  ▪

 مساعد مجسق املاض  : آ ء ابجديلط ▪

 

 يرية(:األنشطة )املرحلة التحض

التعض  على ابجمعلي   ضامجها  لدما ها من ععت طاعم املاض     ا طال  على ابوعي ا سوراتلجلي  النظام ا  ارف  بعض املضا ع  ▪

 بجمعلي منتد  الت اىت.ابواىي 

  عدا  لعي ا ناعي التر لتلي لتماض  . ▪

 له  س تم تنرل يا لالل اهض ماي . عدا  ابوعي التنرل يي  ال منلي لتنرل  ا ناعي ابواىي باملاض    ا ▪

 .Jops.psعالن الد ر  التدرألبلي  ناضه  ط م عع  ▪

 بدء استقعال طتعات الضا,عين  ط املااراي  ط ألناعي املاض  . ▪

  عالن عض م ا سعار  ععاء التدرألت. ▪

 استقعال طتعات امل ر ين  اضاي التدرألت. ▪

 ألناعي املاض  . ت  لع م اضه ترايم بجامعي ,   من أل ت التجسلق لتنرل  ▪

  عدا  النماذج ابواىي باملاض    ألرار ها.  ▪

 التجسلق  اجت ي مي مع مجسق املاض    ط رام هللا بهد  متا عي سير العمت. ▪

 فد من املم ل )املساعدات الاععلي ال ر ألجلي( نلث تم استعضام أليم بضامت ابجمعلي  التعض   ناعي املاض   استقعال  ▪

  مناعاي م ا لع أللض .

 نتائج: ال

 لعي تنرل يي مر تي  موزامني مع ألناعي املاض  . ▪

 ( طتعات من الضا,عين  ط ا ننمام  ناعي املاض  .2استقعال عد  ) ▪

 م ععي بين  معلي منتد  الت اىت   امعي ,   لتنرل  ألناعي املاض  .م اض  ترايم  ▪

 .2019ل   ر  تدرألعي معتن عنها  مععط لتنرل يا لالل ا سع   الداني من اهض ي ن ▪

 املعيقات: 

 ( استمار  مااراي فقط.2ان هاء م عد ا عالن بتععاي عد  ) ▪
 

 تد عي الومامة، طاوم   سل فندق ةلو عا 12-11-5 الخميس األ جعاء،

 وصف النشاط  المكان التاريخ اليوم

 اإلغاةة اإلس مية  -تد عي الدمج والومامة مطعم الس م 24-31 الث ةاء
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 مالحظات:

تم التجسلق مع  امعي ,   من أل ت ناض  عالن الد ر  التدرألبلي على م عع ابجامعي من أل ت استقعال مااراين ب ن ر التدرألت 

  تنرل  ا ناعي. 

 األنشطة املخططة للشهر القادم:

   الععاءات  التلار الاضكات املااراي.تنرل   تسي فت  ▪

 امل ر ين.ت رألد النلافي  القضطاسلي  عد التلار  ▪

 عدا  الت املم من أل ت طعاعي املت قات  الدللت ا راا ف با  افي لتنرل  اب متي ا عالملي ابواىي باملاض    ذلس  ▪

 مع اضاي الدعايي  ا عالن اله  س تم التلاريا لتقديم ابودمي.

 15 ذلس لعد  ) ( أليام من ععت اضاي التدرألت اله  سلؤ ل  ل ها الععاء6( ساعي/)30تدرألت ملد  )تنرل  
ً
( ماارك/  تم التلاريم  فقا

 لتمعايير املعت  ي
 

 

 فرع الضفة/ رام هللا  مشروع حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل املشروع: 

 مجسق املاض  : ألاضعت ألب اضش ▪

 

 األنشطة:

ا سوراتلجلي  النظام ا  ارف  بعض املضا ع بجمعلي   ضامجها  لدما ها من ععت طاعم املاض     ا طال  على ابوعي التعض  على ا ▪

 ابواىي بجمعلي منتد  الت اىت.

 .Jobsا ت ال بامل ر ين  طالعهم على الععاءات اله  عامت  معلي منتد  الت اىت بجاضيا على م عع  ▪

 الستم .ىي بالاضكات املتقدمي لتنرل  التدرألت ابواص بماض   التجمع القلام باستالم الععاءات ابوا ▪

 ناض اعالن الد ر  التدرألبلي على ىردات  امعي بيرزألت. ▪

 زألار  ملدانلي بجامعي بيرزألت لتتددث مع العالل ن ل املاض    فكضتع  اناعتع. ▪

 استالم العتعات لتتدرألت مضفقي باملستندات املعت  ي. ▪
 

 النتائج:

 عد  اعير من العالل  اضح فكض  املاض  ال ى ل ل ▪

 الععاءات.ا ن هاء من استالم  ▪

 ناض اعالن   ر  التدرألت على ىردات  امعي بيرزألت. ▪

 املعيقات:

 التدرألت    تم تجا ز املاجتي ب ألار  ملدانلي للجامعي  ناض ا عالن على املجم عات ابواىي بالعالل"  ض  ات  التولير فلتتقي طتعات ▪

  س" ال ااس  الر 

 عدم مالئمي م عد التدرألت مع امل ا ضات لالل الر ت ال لري.اعت ار مجم عي اعير  من العالل عند التسجلت  سبت  ▪
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 التوصيات:

   ي  د

 األنشطة املخططة للشهر القادم: 

معي من لالل ت فير  تسات الت علي  ط ابجا زألار  ملدانلي بجامعي بيرزألت بهد  التابلس  التجسلق  ت علع م اض  الترايم  لتنرل  ▪

  امعي بيرزألت لتعتعي املااراين  ا لس القاعات املجه   لتتدرألت.

 م اض  ترايم م ععي بين  معلي منتد  الت اىت   امعي بيرزألت لتنرل  ألناعي ماوراي ▪

 ساعي لتمسترلدين من املاض   من فاي الاعال املعا رألن.30تنرل  تدرألت ملد   ▪

 ملاض  .تي الت علعات ابواىي باتنرل  نم ▪

 
 يونيو تقرير شهر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل املشروع: 

 مجسق املاض  :   ء اله ر  ▪

 مساعد مجسق املاض  : آ ء ابجديلط ▪

 األنشطة:

 ا ناعي التر لتلي عن اهض ي نل .  عدا  لعي  ▪

 استكمال استقعال طتعات املتقدمين لتد ر  التدرألبلي.  ▪

 تلار املضي ين لتمقابالت.فضز العتعات  ال ▪

 التلار العالل/ات املضي ين ب ن ر الد ر  التدرألبلي.  ▪

 مللدانلي. استدراج عض م ألسعار ار ألي لقاعات التدرألت  ال  عات من لالل ا ت ال الهاتري  ال ألارات ا ▪

 استدراج عض م ألسعار ار ألي ب متي الت  ألض. ▪

    النري الغض لي.اعدا  التقللم الرى   لتلار اضكات التدرألت  ط ,   ▪

 العت  ط عض م ا سعار  ععاء التدرألت. ▪

 ت علع م اض  ترايم مع  امعي ,  . ▪

  عدا  النماذج ابواىي باملاض    ألرار ها.   ▪

 ابواىي باملاض  . مضا عي ما   التقاءات  املعع عات  ▪

 التجسلق  اجت ي مي مع مجسق املاض    ط رام هللا بهد  متا عي سير العمت.  ▪

 من املم ل )املساعدات الاععلي ال ر ألجلي( ملناعاي ألناعي املاض    ابوعط التر لتلي.  استقعال  فد ▪

 نن ر تدرألت ن ل اع أل  املااراي املجتمعلي  العمت التع لط ملد  ي مين.  ▪

 التر لتلي عن اهض ي لل .   عدا  ابوعي  ▪
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 استمضار ألراري املترات  متا عي ا ناعي  اجت ي مي.  ▪
 

 املخرجات: 

 املضنتي التدنيريي. ا ن هاء من  ▪

 تجهيز ااع بوسماء املااراين/ات  ط التدرألت. ▪

 التلار امل ر ين ال ين س تم التعاعد معهم لتسهلت تنرل  ألناعي املاض  .  ▪

 لتمااراين/ات  ط التدرألت.التدنير لعقد لقاء اعضألري  ▪

 املعيقات:  

   ي  د  ▪

 األنشطة املخططة للشهر القادم: 

 ت املااراين  ط التدرألت. عقد التقاء التدنيرف لتعالل/ا  ▪

 ت رألد  لافي  عضطاسلي التدرألت. ▪

ا راا ف با  افي لتنرل   التجسلق مع اضاي الدعايي  ا عالن اله  س تم التلاريا من أل ت مضا عي ت املم املت قات  الدللت   ▪

 اب متي ا عالملي ابواىي باملاض  .

 لتمعايير املعت  ي./( ماارك 15( أليام يس هد  )6( ساعي/) 30تنرل  تدرألت ملد  ) ▪
ً
   تم التلاريم  فقا

 ت ز ع اها ات  ط نهايي التدرألت.  ▪

 ت علع عق   العالل  عد ا ن هاء من التدرألت.  ▪

 اضاي التدرألت. استالم مس    التقضألض الرى  من  ▪

 

 

 

 فرع الضفة/ رام هللا  مشروع حق الشباب في التجمع السلمي

 طاقم عمل املشروع:

 اضشمجسق املاض  : ألاضعت ألب   ▪

 

 األنشطة:

 تسات الت علي  ط ابجامعي من لالل ت فير  زألار  ملدانلي بجامعي بيرزألت بهد  التابلس  التجسلق  ت علع م اض  الترايم  لتنرل  ▪

  امعي بيرزألت لتعتعي املااراين  ا لس القاعات املجه   لتتدرألت.

 ألناعي ماورايم اض  ترايم م ععي بين  معلي منتد  الت اىت   امعي بيرزألت لتنرل   ▪

 ساعي لتمسترلدين من املاض   من فاي الاعال املعا رألن.30تنرل  تدرألت ملد   ▪

 تي الت علعات ابواىي باملاض  .تنرل  نم ▪
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 يو ليو تقرير شهر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: والء الهور ▪

 مساعد منسق المشروع: آالء الجديلي ▪

 نشطة: األ

 األنشطة التفصيلية عن شهر يوليو.إعداد خطة  ▪

 استدراج عروض أسعار لحجز قاعة التدريب.  ▪

 حجز قاعة التدريب وتحديد موعد انطالق التدريب. ▪

 عقد لقاء تحضيري مع شركة التدريب. ▪

 عقد لقاء تحضيري مع كل من شركتي الدعاية واإلعالن اللتان ستقدمان الخدمة ضمن أنشطة المشروع. ▪

 يادات الشابة المشاركة في المشروع.د لقاء تعريفي للقعق ▪

ساعة تدريبية( في المارنا هاوس. في الفترة الممتدة من   30أيام )  6متدرب/ة لمدة    18انطالق تدريب القيادات الشابة والذي استهدف   ▪

 . 20/7/2019إلى  13/7/2019

 ءات التثقيفية.التدريبية واللقا التنسيق مع شركتي الدعاية واإلعالن من أجل تجهيز بنرات الدورة ▪

 التنسيق ومراجعة المطبوعات مع شركة فليكس للدعاية واإلعالن.  ▪

 استالم عينة من الدليل التوعوي والستكر حيث تمت مراجعته وإرساله للممول من أجل الموافقة على الطباعة.  ▪

 المشروع.للمتدربين وطاقم  التنسيق مع مطبعة نسائم بهدف طباعة شهادات التدريب والبطاقات التعريفية ▪

 استالم نسخة من التقرير الفني النهائي لتدريب مختوم من شركة عالم التدريب. ▪

 استالم نتائج تقييم المتدربين من شركة التدريب. ▪

 من المتدربين وفقاً لنتيجة التقييم المعتمدة من شركة التدريب. 15تجهيز عقود  ▪

 راجعتها من أجل اعتمادها. مل على تدقيقها وماستالم نسخة من تقرير المساءلة ويتم الع ▪

 شركة التدريب(.-قاعة التدريب)إتمام كافة المعامالت المالية المتعلقة بالموردين  ▪

 عقد لقاء ختامي مع القيادات الشابة بهدف توزيع شهادات التدريب والبطاقات التعريفية. ▪

 ورشات التعريفية.تعديل مادة اللقاءات التثقيفية التي سيتم عرضها من خالل ال ▪

 تجهيز ملف المبادرات كمخرج للتدريب وسيتم العمل عليه خالل شهر أغسطس. ▪

 تجهيز ملف الدورات التدريبية التي يرغب المتدربون باالنضمام إليها خالل المراحل المقبلة.  ▪

 التحضير لتنفيذ حلقة إذاعية خالل شهر أغسطس ضمن أنشطة المشروع اإلعالمية. ▪

 شطة بشكل يومي.شروع ومتابعة األنأرشفة ملفات الم ▪

 استقبال وفد من الممول )المساعدات الشعبية النرويجية( لمناقشة أنشطة المشروع والخطط التفصيلية. ▪

 .2019بهدف مناقشة تعديالت النماذج المالية واإلدارية لعام  NPAحضور لقاء مع الممول في مكتب  ▪

 ر العمل. بهدف متابعة سيالتنسيق بشكل يومي مع منسق المشروع في رام هللا ▪

 حضور تدريب حول تعزيز المشاركة المجتمعية مع شبكة المنظمات األهلية. ▪

 إعداد الخطة التفصيلية عن شهر يوليو. ▪

 تسليم التقرير الربعي الثاني. ▪

 

 المخرجات:

 ساعة تدريبية حول الحق في التجمع السلمي.  30متدرب/ة استفادوا من تدريب لمدة  18 ▪

 النهائي باللغة العربية واالنجليزية.رير الفني استالم التق ▪

 استالم تقرير المساءلة. ▪

 استالم المادة التثقيفية المعدلة. ▪

 طباعة البنرات. ▪

 استالم الدليل التوعوي والستكرات. ▪
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 تجهيز ملف المبادرات. ▪

 

 المعيقات: 

 سبتمبر(.سة )منتصف تأجيل البدء في حملة التواقيع واللقاءات التثقيفية بالتزامن مع انتظام الدرا ▪

 

 األنشطة المخططة للشهر القادم:

 على راديو الشعب. 5/8/2019تنفيذ حلقة إذاعية بتاريخ  ▪

 طباعة الدليل التوعوي والستكرات بعد الحصول على موافقة الممول. ▪

 التوافق على أفكار المبادرات التي سيتم العمل عليها والبدء بتنفيذها. ▪

 إجازة عيد األضحى. بعد  عقد لقاء فيديو كونفرنس ▪

 تنفيذ جزء من حملة التواقيع بالتزامن مع تنفيذ المبادرات. ▪

 توزيع جزء من المطبوعات بالتزامن مع تنفيذ المبادرات. ▪

 
 

 فرع الضفة/ رام هللا  مشروع حق الشباب في التجمع السلمي

 طاقم عمل املشروع:

 مجسق املاض  : ألاضعت ألب اضش ▪

 

 األنشطة:

 حديد موعد انطالق التدريب.التدريب وتحجز قاعة  ▪
 عقد لقاء تحضيري مع شركة التدريب. ▪
 عقد لقاء تحضيري مع كل من شركتي الدعاية واإلعالن اللتان ستقدمان الخدمة ضمن أنشطة المشروع. ▪
 عقد لقاء تعريفي للقيادات الشابة المشاركة في المشروع.  ▪
ساعة تدريبية( في المركز الوطني للدراسات  30أيام )  6دة متدرب/ة لم  19استهدف انطالق تدريب القيادات الشابة والذي  ▪

 . 2019- 7- 28+ 27+ 21+14واالبحاث والتدريب حيث تم تنفيذ اربعة ايام تدريبية في 
 التنسيق مع شركتي الدعاية واإلعالن من أجل تجهيز بنرات الدورة التدريبية واللقاءات التثقيفية. ▪
 از للدعاية واإلعالن. مطبوعات مع شركة تركو التنسيق ومراجعة ال ▪
 التنسيق مع مطبعة حنين بهدف طباعة شهادات التدريب والبطاقات التعريفية للمتدربين وطاقم المشروع. ▪
 أرشفة ملفات المشروع ومتابعة األنشطة بشكل يومي. ▪
 

 المخرةات:
 تجمع السلمي.ساعة تدريبية حول الحق في ال 30متدرب/ة استفادوا من تدريب لمدة  17 ▪
 لبنرات.طباعة ا ▪
 استالم الدليل التوعوي والستكرات. ▪
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 المعيقات:

 تأجيل البدء في حملة التواقيع واللقاءات التثقيفية بالتزامن مع انتظام الدراسة )منتصف سبتمبر(. ▪
 

 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 2019- 8- 4+ 3االنتهاء من تنفيذ االيام التدريبية في  ▪
 . 9/8/2019حلقة إذاعية بتاريخ تنفيذ  ▪
 طباعة الدليل التوعوي والستكرات بعد الحصول على موافقة الممول. ▪
 التوافق على أفكار المبادرات التي سيتم العمل عليها والبدء بتنفيذها. ▪
 عقد لقاء فيديو كونفرنس بعد إجازة عيد األضحى.  ▪
 .تنفيذ جزء من حملة التواقيع بالتزامن مع تنفيذ المبادرات ▪
 التزامن مع تنفيذ المبادرات.توزيع جزء من المطبوعات ب ▪

 
 أغسطستقرير شهر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 
 

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: والء الهور ▪

 مساعد منسق المشروع: آالء الجديلي ▪

 

 األنشطة: 

 . أغسطس إعداد خطة األنشطة التفصيلية عن شهر ▪
 الشعب. على راديو  5/8/2019تنفيذ حلقة إذاعية بتاريخ  ▪
 .األول فيديو كونفرنسالعقد لقاء  ▪
 استالم تقرير المساءلة والتنسيق مع شركة التدريب لعقد اللقاء.  ▪
 العمل في الضفة الغربية. التنسيق اليومي مع طاقم  ▪
 إعداد مقترح الفرنسيين. ▪
 البدء في طباعة الدليل التثقيفي والملصق.  ▪
 . 2019حضور قمة الشباب  ▪
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 المعيقات: 

 في حملة التواقيع واللقاءات التثقيفية بالتزامن مع انتظام الدراسة )منتصف سبتمبر(. تأجيل البدء ▪
 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 تنفيذ اللقاءات التثقيفية في جامعة غزة.انطالق  ▪
 تنفيذ جزء من حملة التواقيع بالتزامن مع تنفيذ المبادرات. ▪
 مبادرات.توزيع جزء من المطبوعات بالتزامن مع تنفيذ ال ▪
 عقد جلسة مناقشة تقرير المساءلة. ▪

 

 فرع الضفة/ رام هللا  مشروع حق الشباب في التجمع السلمي

 املشروع:طاقم عمل 

 مجسق املاض  : ألاضعت ألب اضش ▪

 األنشطة: 

 االنتهاء من تنفيذ التدريبات المتبقية في شهر اغسطس  ▪
 . راية اف امعلى راديو  2019/ 26/8تنفيذ حلقة إذاعية بتاريخ  ▪
 .األول فيديو كونفرنسالعقد لقاء  ▪
 التنسيق الستالم تقرير المساءلة. ▪

 المعيقات: 

 التواقيع واللقاءات التثقيفية بالتزامن مع انتظام الدراسة )منتصف سبتمبر(.تأجيل البدء في حملة  ▪
 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 انطالق تنفيذ اللقاءات التثقيفية في جامعة بيرزيت. ▪
 من حملة التواقيع بالتزامن مع تنفيذ المبادرات. تنفيذ جزء ▪
 ت.توزيع جزء من المطبوعات بالتزامن مع تنفيذ المبادرا ▪
 عقد جلسة مناقشة تقرير المساءلة. ▪
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 تقرير شهر سبتمبر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: والء الهور ▪

 الء الجديليمساعد منسق المشروع: آ ▪

 األنشطة: 

 التحضير لعقد جلسة المساءلة من حيث استدراج عروض أسعار قاعات وتوجيه كتاب رسمي للجهات المعنية من أجل ذلك.  ▪
 زيارة إذاعة صوت الشعب من أجل التنسيق بخصوص بث جلسة المساءلة وتوثيق أنشطة مستقبلية الحقًا. ▪
 قة. لى المؤسسات ذات العالتصميم دعوة وأجندة جلسة المساءلة وتوزيعها ع ▪
 عقد جلسة حوارية الستعراض ومناقشة تقارير المساءلة حيث تم عقد اللقاء عبر السكايب بين غزة ورام هللا.  ▪
 ترجمة تقارير المساءلة إلى اللغة اإلنجليزية من أجل إرسالها للممول. ▪
لتدريب حيث تم التوافق على  سيتم تنفيذها كمخرج ل عقد اجتماع مع القيادات الشابة من أجل التوافق على فكرة المبادرة التي ▪

 مبادرة "مواءمة مرافق وخدمات جامعة غزة لألشخاص ذوي اإلعاقة".
 عقد اجتماع مع القيادات الشابة من أجل مناقشة أنشطة المبادرة وتوزيع األدوار. ▪
 حضور ورشة عمل حول الخطاب النسوي في القانوي والذي نفذتها بيت الصحافة.  ▪
من القيادات الشابة للمشاركة   3المبادرات المجتمعية بدعوة من مؤسسة رؤية شبابية حيث تم ترشيح ورشة عمل حول  حضور  ▪

 واالستفادة من هذا المشروع.
المشاركة في المجموعة المركزة التي نظمتها شبكة المنظمات األهلية حول وصول ومشاركة النساء في مراكز صنع القرار في  ▪

 .المؤسسات األهلية
 مل حول دمج النوع االجتماعي وذلك بدعوة من مركز شئون المرأة.حضور ورشة ع ▪
 خانيونس(. –التنسيق المستمر مع جامعة غزة بخصوص جدول اللقاءات التثقيفية المزمع عقدها في فرعي الجامعة )غزة  ▪
 ة. العمل على ملف المشروع المقدم إلى المساعدات الشعبية النرويجية للخمس سنوات القادم ▪
 ة التواقيع للتوعية حول الحق في التجمع السلمي وذلك ضمن أنشطة المشروع. انطالق حمل ▪
 البدء في توزيع مطبوعات المشروع على المؤسسات األهلية ذات العالقة.  ▪
 استدراج عروض األسعار الشفوية لحملة التصوير والتي ستتزامن من انطالق اللقاءات التثقيفية. ▪
 فة الغربية. العمل في الض التنسيق اليومي مع طاقم ▪
 .سبتمبر إعداد خطة األنشطة التفصيلية عن شهر ▪

 المعيقات: 

 تنفيذ اللقاءات التثقيفية حتى بداية أكتوبر.تأجيل البدء في  ▪
 األنشطة المخططة للش ر القادم:



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 189                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 انطالق تنفيذ اللقاءات التثقيفية في جامعة غزة بفرعيها غزة وخانيونس. ▪
 مجانية بالتزامن مع المورد الذي سيرسو عليه عرض السعر. الانطالق حملة التصوير  ▪
 توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تسهيل تنفيذ أنشطة المبادرة داخل الجامعة. ▪
 البدء في تنفيذ المبادرة داخل جامعة غزة. ▪
 .خالل اللقاءات التثقيفية ومناصرة للمبادرة حملة التواقيع استمرار تنفيذ ▪
 .ةتنفيذ المبادر اللقاءات التثقيفية و زامن مع لتتوزيع المطبوعات بااستمرار  ▪
 التحضير لعقد جلسة فيديو كونفرنس الثانية من فريق العمل في الضفة الغربية ضمن أنشطة المشروع. ▪
 التحضير من أجل بث الحلقة اإلذاعية الثانية ضمن أنشطة المشروع. ▪

 

 سبتمبر تقرير شهر 

 السلمي مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع 
 

 قم عمل المشروع:طا

 منسق المشروع: والء الهور ▪

 مساعد منسق المشروع: آالء الجديلي ▪

 األنشطة: 

 . أغسطس إعداد خطة األنشطة التفصيلية عن شهر ▪
 على راديو الشعب.  5/8/2019تنفيذ حلقة إذاعية بتاريخ  ▪
 .األول فيديو كونفرنسالعقد لقاء  ▪
 عقد اللقاء. شركة التدريب لاستالم تقرير المساءلة والتنسيق مع  ▪
 التنسيق اليومي مع طاقم العمل في الضفة الغربية.  ▪
 إعداد مقترح الفرنسيين. ▪
 البدء في طباعة الدليل التثقيفي والملصق.  ▪
 . 2019حضور قمة الشباب  ▪

 المعيقات: 

 بر(.تأجيل البدء في حملة التواقيع واللقاءات التثقيفية بالتزامن مع انتظام الدراسة )منتصف سبتم ▪
 لمخططة للش ر القادم:األنشطة ا

 انطالق تنفيذ اللقاءات التثقيفية في جامعة غزة. ▪
 تنفيذ جزء من حملة التواقيع بالتزامن مع تنفيذ المبادرات. ▪
 توزيع جزء من المطبوعات بالتزامن مع تنفيذ المبادرات. ▪
 عقد جلسة مناقشة تقرير المساءلة. ▪
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 هللا فرع الضفة/ رام  السلميمشروع حق الشباب في التجمع 

 األنشطة: 

 التحضير لعقد جلسة المساءلة.  ▪
 زيارة مكتب االمين وراية اف ام من أجل التنسيق بخصوص بث جلسة المساءلة.  ▪
 تصميم دعوة وأجندة جلسة المساءلة وتوزيعها على المؤسسات ذات العالقة.  ▪
 ب بين غزة ورام هللا. عقد اللقاء عبر السكاي عقد جلسة حوارية الستعراض ومناقشة تقارير المساءلة حيث تم ▪
 ترجمة تقارير المساءلة إلى اللغة اإلنجليزية من أجل إرسالها للممول. ▪
عقد اجتماع مع القيادات الشابة من أجل التوافق على فكرة المبادرة التي سيتم تنفيذها كمخرج للتدريب حيث تم التوافق على   ▪

 مبادرة "أجرنا واحد".
 جل مناقشة أنشطة المبادرة.ع القيادات الشابة من أعقد اجتماع م ▪
 التنسيق المستمر مع جامعة بيرزيت بخصوص جدول اللقاءات التثقيفية. ▪
 انطالق حملة التواقيع للتوعية حول الحق في التجمع السلمي وذلك ضمن أنشطة المشروع.  ▪
 البدء في توزيع مطبوعات المشروع على المؤسسات األهلية ذات العالقة.  ▪
 شفوية لحملة التصوير والتي ستتزامن من انطالق اللقاءات التثقيفية.ستدراج عروض األسعار الا ▪

 المعيقات: 

 تنفيذ اللقاءات التثقيفية حتى بداية أكتوبر.تأجيل البدء في  ▪
 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 انطالق تنفيذ اللقاءات التثقيفية في جامعة بيرزيت. ▪
 ورد الذي سيرسو عليه عرض السعر. التصوير المجانية بالتزامن مع المانطالق حملة  ▪
 البدء في تنفيذ المبادرة.  ▪
 خالل اللقاءات التثقيفية.  حملة التواقيع استمرار تنفيذ ▪
 .ةتنفيذ المبادر اللقاءات التثقيفية و توزيع المطبوعات بالتزامن مع استمرار  ▪
 ضمن أنشطة المشروع. التحضير من أجل بث الحلقة اإلذاعية الثانية ▪

 توبر أكتقرير شهر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: والء الهور ▪

 مساعد منسق المشروع: آالء الجديلي ▪
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 األنشطة: 

 . استكمال حملة جمع التواقيع ▪
 حملة التصوير.استدراج عروض أسعار على المكتبات في كل من غزة وخانيونس من أجل  ▪
 غزة.-خانيونس ومكتبة ريماس–تبة الشامتوقيع العقود مع كل من مك ▪
 بطاقة من مكتبة ريماس في غزة. 465بطاقة من مكتبة الشام في خانيونس و 465تم استالم وختم عدد   ▪
فرع  لقاء في  15لقاء في فرع غزة و 15أيام حيث توزعت اللقاءات بواقع  6لقاء تثقيفي على مدى  30تم عقد  ▪

 ذكور(.   369-ناث إ 548طالب/ة ) 917خانيونس واستهدفت 
طالب/ة في فرع خانيونس  452ذكور( و 240 –إناث  225طالب/ة في فرع غزة ) 465استهدفت اللقاءات  ▪

 ذكور(.   129-إناث  323)
 بوستر(. –دليل تثقيفي  –تم خالل اللقاءات التثقيفية توزيع مطبوعات تنوعت بين )ستيكر  ▪
 . 12/2019/ 31مع التنويه إلى سريان الحملة حتى   لقاءات توزيع بطاقات التصوير على الحضورتم خالل ال  ▪
أيام تدريبية مع مركز شئون المرأة ضمن مشروع إدماج النوع االجتماعي للمؤسسات الشريكة مع  6تم حضور  ▪

NPA. 
 التنسيق اليومي مع طاقم العمل في الضفة الغربية.  ▪
 .أكتوبر التفصيلية عن شهرإعداد خطة األنشطة  ▪
 والشهرية وتقارير حضور اللقاءات والتدريبات الخارجية. تقديم الخطط األسبوعية ▪
 تقديم التقرير الربعي الثالث. ▪
 أرشفة ملفات المشروع.  ▪
 التحضير لعقد االجتماع الشهري لطاقم الجمعية. ▪

 المعيقات: 

ل  التثقيفية من خالل التنسيق مع شئون الطلبة من أجل استبداتم التغلب على تكرار الطالب الحاضرين للقاءات  ▪
 المحاضرات.

 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 استكمال توزيع المطبوعات على المؤسسات األهلية. ▪
 توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تسهيل تنفيذ أنشطة المبادرة داخل جامعة غزة. ▪
 إطالق أنشطة المبادرة. ▪
 طة المشروع.كونفرنس الثانية من فريق العمل في الضفة الغربية ضمن أنشالتحضير لعقد جلسة فيديو  ▪
 التنسيق من أجل بث الحلقة اإلذاعية الثانية عبر راديو الشعب. ▪
 استكمال حملة التصوير.  ▪
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$ لكل   150من القيادات الشابة المشاركة في المشروع بواقع  15تسليم مطالبة مالية من أجل صرف مستحقات  ▪
 م.لقاء تثقيفي وحملة تواقيع لكل منه 2$ مقابل تنفيذ 2250ي طالب/ة وإجمال

 أيام تدريبية مع مركز شئون المرأة.  8حضور  ▪
 

 

 فرع الضفة/ رام هللا  مشروع حق الشباب في التجمع السلمي

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: اشرقت ابوكرش ▪

 

 األنشطة: 

 . استكمال حملة جمع التواقيع ▪
 أسعار على المكتبات من أجل حملة التصوير. استدراج عروض  ▪
 اإلعدام.   عقوبة لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة ،"حق الحياة" انبعنو  فني تم حضور معرض ▪
 تم حضور ورشة عمل حول االنتخابات العامة مع مؤسسة مسارات. ▪
 التنسيق اليومي مع طاقم العمل في قطاع غزة. ▪
 .أكتوبر شهرإعداد خطة األنشطة التفصيلية عن  ▪
 تقديم الخطط األسبوعية والشهرية. ▪
 لثالث.تقديم التقرير الربعي ا ▪
 أرشفة ملفات المشروع.  ▪

 المعيقات: 
العمادة في توقيع المذكرة حتى اآلن  عدم القدرة على تنفيذ اللقاءات التثقيفية في جامعة بيرزيت بسبب مماطلة وتاخر ▪

 وقد تم التوجه لنائب رئيس جامعة بيرزيت على امل ان يتم حل المشكلة قبل نهاية شهر اكتوبر.
مشاركين في الدورة التدريبية حول الحق في التجمع السلمي وتم التواصل معهم مرارا وتكرارا لضرورة من الطالب ال عددانسحاب  ▪

 العمل اال انهم لم يرغبوا باالستمرار في المشاركة بالمشروع االلتزام بحضور ورشات
 

 األنشطة المخططة للش ر القادم:
 استكمال توزيع المطبوعات على المؤسسات األهلية. ▪
 رة تفاهم بخصوص تسهيل تنفيذ أنشطة المبادرة داخل جامعة بيرزيت.توقيع مذك ▪
 إطالق أنشطة المبادرة. ▪
 نس الثانية من فريق العمل في الضفة الغربية ضمن أنشطة المشروع.التحضير لعقد جلسة فيديو كونفر  ▪
 التنسيق من أجل بث الحلقة اإلذاعية الثانية عبر راديو راية اف ام. ▪
 ر. استكمال حملة التصوي ▪
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 نوفمبر تقرير شهر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: والء الهور ▪

 مساعد منسق المشروع: آالء الجديلي ▪
 

 األنشطة: 

 استكمال توزيع المطبوعات على المؤسسات األهلية. ▪
 لغربية ضمن أنشطة المشروع.التحضير لعقد جلسة فيديو كونفرنس الثانية من فريق العمل في الضفة ا ▪
 التنسيق من أجل بث الحلقة اإلذاعية الثانية عبر راديو الشعب. ▪
 التصوير. استكمال حملة  ▪
لقاء   2$ مقابل تنفيذ  2250$ لكل طالب/ة وإجمالي    150من القيادات الشابة المشاركة في المشروع بواقع    15تسليم شيكات   ▪

 تثقيفي وحملة تواقيع لكل منهم.
 ام تدريبية مع مركز شئون المرأة.أي  8حضور  ▪
 المنظمات األهلية.المشاركة في حضور اجتماعات قطاع التعليم والشباب بدعوة من شبكة  ▪
 إعداد خطة عمل المبادرة. ▪
 شركة التدريب(. –حملة إعالنية  –تجهيز واستدراج عروض األسعار لتنفيذ أنشطة المبادرة )قاعة وضيافة  ▪
 أرشفة ملفات المشروع.  ▪
 صل اليومي مع طاقم الضفة الغربية.التوا ▪

 المعيقات: 

 ال يوجد. ▪
 

 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 وتوثيق أنشطة المبادرةتنفيذ  ▪

 تنفيذ حلقة إذاعية  ▪

 عقد لقاء فيديو كونفرنس ▪

 انتهاء حملة التصوير وتسليم شيكات الموردين. ▪

 إعداد التقرير النهائي ▪
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 ع الضفة/ رام هللا فر  مشروع حق الشباب في التجمع السلمي

 طاقم عمل المشروع:

 منسق المشروع: اشرقت ابوكرش ▪

 

 األنشطة: 

 . جمع التواقيعاستكمال حملة  ▪
 استدراج عروض أسعار على المكتبات من أجل حملة التصوير.  ▪
 اإلعدام.   عقوبة لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة ،"حق الحياة" بعنوان فني تم حضور معرض ▪
 االنتخابات العامة مع مؤسسة مسارات. تم حضور ورشة عمل حول  ▪
 التنسيق اليومي مع طاقم العمل في قطاع غزة. ▪
 .أكتوبر األنشطة التفصيلية عن شهر إعداد خطة ▪
 تقديم الخطط األسبوعية والشهرية. ▪
 تقديم التقرير الربعي الثالث. ▪
 أرشفة ملفات المشروع.  ▪

 المعيقات: 

خر العمادة في توقيع المذكرة حتى اآلن وقد أجامعة بيرزيت بسبب مماطلة وت  عدم القدرة على تنفيذ اللقاءات التثقيفية في ▪
 لنائب رئيس جامعة بيرزيت على امل ان يتم حل المشكلة قبل نهاية شهر اكتوبر.تم التوجه 
من الطالب المشاركين في الدورة التدريبية حول الحق في التجمع السلمي وتم التواصل معهم مرارا  عددانسحاب  ▪

 بالمشروع ارا لضرورة االلتزام بحضور ورشات العمل اال انهم لم يرغبوا باالستمرار في المشاركة وتكر 
 

 األنشطة المخططة للش ر القادم:

 استكمال توزيع المطبوعات على المؤسسات األهلية. ▪
 توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تسهيل تنفيذ أنشطة المبادرة داخل جامعة بيرزيت. ▪
 .إطالق أنشطة المبادرة ▪
 طة المشروع.التحضير لعقد جلسة فيديو كونفرنس الثانية من فريق العمل في الضفة الغربية ضمن أنش ▪
 التنسيق من أجل بث الحلقة اإلذاعية الثانية عبر راديو راية اف ام. ▪
 استكمال حملة التصوير.  ▪
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 تقرير شهر ديسمبر 

 مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي 

 طاقم عمل المشروع:

 مساعد منسق المشروع: آالء الجديلي. ▪

 

 األنشطة: 

عقد جلسة فيديو كونفرنس الثانية مع فريق العمل في الضفة الغربية في قاعة المعهد المصرفي الفلسطيني ضمن أنشطة   ▪
 المشروع.

ع " نور الدين المشرو بث الحلقة اإلذاعية الثانية عبر إذاعة صوت الشعب، باستضافة األستاذ محمود عبد الهادي وأحد طالب   ▪
 الزيتونية".

 . 790 نتنفيذ المحاورات الوطنية على مدار أربعة أيام ضمن أنشطة مبادرة فلسطي ▪
 بث السبوت اإلذاعي الخاص بالمبادرة على إذاعة الشعب والقدس.  ▪
 تفعيل صفحة المؤسسة للترويج للحملة على الفيس بوك ضمن اإلعالن الممول. ▪
 يوم.  790على مواقع التواصل االجتماعي على # تحدي  حملة التغريدمشاركة القيادات في  ▪
$ لكل طالب/ة مقابل انتاج مدونة 75" بواقع  790من القيادات الشابة المشاركة في أنشطة مبادرة "فلسطين    18تسليم شيكات   ▪

 تصويرية، والتغريد على مواقع التواصل االجتماعي على هاشتاج المبادرة.
 نفذه مركز رسل لطاقم عمل المؤسسة. الطفولة الذيحضور تدريب حماية  ▪
 المشاركة في حضور اجتماعات قطاع التعليم والشباب بدعوة من شبكة المنظمات األهلية. ▪
مجموعة مركزة، ومقابالت فردية مع طاقم المؤسسة ضمن أنشطة مشروع ادماج النوع االجتماعي في المؤسسات  2تنفيذ  ▪

 يم / تدقيق النوع االجتماعي في المؤسسة. المرأة لتقي الشريكة الذي ينفذه مركز شؤون 
 أرشفة ملفات تدقيق النوع االجتماعي للمؤسسة.  ▪
 المكتبات/ شركة التدريب/ شركة الدعاية واالعالن/ القاعة والضيافة( )تسليم شيكات الموردين  ▪
 أرشفة ملفات المشروع.  ▪
 مراجعة وتدقيق ملفات الضفة وإرسالها لمكتب الضفة للتوقيع. ▪
 ومي مع طاقم الضفة الغربية.التواصل الي ▪
 العمل على تجهيز التقرير النهائي. ▪
 

 

 المعيقات: 

 من القيادات خالل تنفيذ أنشطة المبادرة، وتم تعويض األنشطة من قبل زمالئهم. 2انسحاب  ▪
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 مشروع: ايستجابة يحتياةات فئة األطفا  ال شة ف  وطاع غزة 
 من      دمات حمامة الطفولة المتكاملة 

 

 :+ نوفمبرأكتوجر  خص أهم األنشطة المنفذة     ح رمل

 األنشطة المتعلقة بومامة الطفولة:  •
 طفل.  283أنشطة ممنهجة حول قضايا حماية الطفولة: .1
 طفل   395اية الطفولة: أنشطة غير ممنهجة حول قضايا حم .2
 أطفال   40إدارة حالة حول قضايا حماية الطفولة : .3
 أطفال ذكور 23لألطفال المتسربين والمنقطعين عن الدراسة(: إحالة لخدمات متخصصة )إدارة حالة  .4
 شخص  1013جلسات التوعية حول قضايا حماية الطفولة:  .5
 25األنشطة التشاركية:  .6
 20لألهالي: األنشطة الممنهجة  .7

 

 األنشطة المتعلقة بمعاب  مسيرات العودة: •
 طفل   49أنشطة ممنهجة: .1
 أطفال   37(:إحالة لخدمات متخصصة )إدارة حالة للمصابين .2
 316جلسات توعوية حول الصدمة: .3

 

 األنشطة المتعلقة بوايت العنف المبن  على النوع ايةتماع :  •
 أطفال   7الحالة(:إحالة لخدمات متخصصة )إدارة   .1
 شخص 678ورش توعوية حول العنف المبني على النوع االجتماعي:  .2
 أطفال اناث  3حقيبة الكرامة: .3

 

 ة األطفا  ال شة ف  وطاع غزة مشروع: ايستجابة يحتياةات فئ
 من      دمات حمامة الطفولة المتكاملة 

 

 ملخص أهم األنشطة المنفذة     ح ر دمسمبر

 المتعلقة بومامة الطفولة: األنشطة  •

 طفل.  286أنشطة ممنهجة حول قضايا حماية الطفولة: .1
 طفل   567أنشطة غير ممنهجة حول قضايا حماية الطفولة: .2
 أطفال   50يا حماية الطفولة :إدارة حالة حول قضا .3
 أطفال   90أنشطة تشاركية للوالدين مع أبنائهم : .4
 أطفال ذكور  30سربين والمنقطعين عن الدراسة(: إحالة لخدمات متخصصة )إدارة حالة لألطفال المت  .5
 شخص  1028جلسات التوعية حول قضايا حماية الطفولة:  .6
 62األنشطة الممنهجة لألهالي:  .7
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 بمعاب  مسيرات العودة:األنشطة المتعلقة  •

 طفل   49أنشطة ممنهجة: .1
 أطفال  41إحالة لخدمات متخصصة )إدارة حالة للمصابين(: .2
 931ة:جلسات توعوية حول الصدم .3

 
 األنشطة المتعلقة بوايت العنف المبن  على النوع ايةتماع :  •

 طفل  27إحالة لخدمات متخصصة )إدارة الحالة(: .1
 شخص 693النوع االجتماعي: ورش توعوية حول العنف المبني على  .2
 أطفال اناث  6حقيبة الكرامة: .3

 
 مشروع غزة الطارئ / املال مقابل العمل

 تحسين املمارسات الصحية والبيئية وحالة الحماية ألسر ذوي  االيتام في املحافظة الوسطى

 

 عضاء  مقورح املاض    مضا عي امليزانلي املضفقي لع. -

 ض    اعدا  لعي عمت اهضألي .القلام بإعدا  لعي عمت لرور  املا -

 ض املاقط . العمت على اعدا  لعي متا عي  تقللم  اعدا  لعي املاوريات مع املدي -

 املتا عي مع معععي نسائم لت ملم  طعاعي الععاعي التعضألرلي ملجسقي ماض  .  -

 فضز اا فات ا سض كت منعقي على ندا.  -

 ق ائم النهائلي  تدديد ي مين ملقابالت املسترلدين  اون الع ابي  ال ndcمتا عي مع مضا  تع ألض املؤسسات  -

 العمت على اعدا   للت ا راا  ا سضف  -

  طعاعي النماذج ا  ارألي  النرسلي  الص لي للوضألجلين اعدا   -

 ا عدا  ملقابالت ابوضألجلين كت تع ص لع ي م.   -
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 تقرير روضة مرح الشهري 

 تقرير شهر يناير

العلن( لتعا ل ابو رات  التعض  على آللي العدث ا  ضائي  من ماض     ن ععت ر  ي الكضم )  يضزألار  تعا للي لتض  ي م  •

 تدسين      التعتم . 

 ت ز ع  االتات على ألطرال ر  ي مضح )اس   الاتاء(. •

   ايا. تدرألت ملد  ي مين ملديضات املنعقي ال سعى ) املجم عي العؤرألي( عن أليملي ال سائت التعتلملي  ط ا ركان  ال •

 ت الدراس   الداني  طرال الض  ي. بدايي   ام الر   •

 استلم اها ات ألطرال الض  ي الرور  ال عانلي  املسائلي  مضنتي التمهلدف  البستان.  •

 استلم  ن ائلي اعدا  العالل لتض  ي مضنتي البستان  التمهلدف لتر ت الدراس   الداني   •

التمهلدف س ر  الرجض البستان س ر  النحى لقضآن  ط فور  ا  از  تكضألم ألطرال الض  ي املااراين  ط مسابقي نرظ ا •

  ت ز ع يدايا لتمجلع ا طرال  

   1ي م مرت ح  ا نترال بم اللد اهض •
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 تقرير روضة مرح الشهري 

 فبرايرتقرير شهر 

 

ا طرال لتمضا  بتعرلض    تد ألت فدص ألسنان ا طرال  ط الض  ي مع املضا  العاملي لألسنان مع الدات ر    ل  ا  هللا •

 % لتمتا عي50

 عمت ستعي ف ااع لتتعض  على أليملي الر ااع.  •

 تكضألم ا طرال  من مسابقي نرظ س ر  الرجض  طرال التمهلدف  س ر  النحى  طرال البستان. •

 آنا يث لعرتين من ال عاحط  املسائي. 5مااراي مع التعتلم ملسابقي نرظ س ر  املتس   •

 2ال بم اللد اهض ح  ا نتري م مرت •

 نن ر  راي عمت مع  معلي تويلت املعاعين  ط مععم العاىمي  •

ا تما  مع  زار  الوربلي  التعتلم  ا ,اوي  لتتعديت على  أل را  العمت مع  .  مال الرتلت  من ماض   تدسين       •

 التعتم.

 ارا هم  ط  عض ا ناعي مهات  ماعضم  رس ت  لحط عن نض    لتمض لي / سهام ألب  عري  نن ر عد  من ا  •

 نن ر ا تما  مع التعتلم  من ماض   تدسين      التعتم لتتعديت على  للت ا اضا  الرعال   •

 

 تقرير روضة مرح الشهري 

 مارستقرير شهر 

 

ن الوربلي  زألار  من ععت ماضفات  ط الجتلي ابجامعلي لتعت م التععلقلي لتقللم الض  ي مع ماضفي رألام ا طرال سها عقت م •

  التعتلم ال سعى . 

 املااراي  ط مسابقي الوربلي  التعتلم مسابقي القضآن  اسملع العالعتين تا  الاعلط  ععير النعايين. •

 قى لتقللم الدرس لاضااي الض  ي  ط ماض   تدسين      التعتم من ععت مديض   نن ر  رس ت  لحط لض  ي ابوع   ا   •

 ,ا   اله ر.  الض  ي/  سام السض ف  املض لي /

 نن ر ا  تما  الاهضف لع اعم  ط ابجمعلي.  •

 تكضألم العالعتين املااركات  ط مسابقي نرظ القضآن الكضألم  اآلنا يث. •
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جان العمت ال حط ن ل م     النغ ي النرسلي اله  تمض بها السلدات  الرلي   راي عمت لألمهات  املض لات مع اتدا  ب  •

 افظي عت ها .ترض غها  مااكت الكلى  الرلي امل 

 زألار  العرت ياام ا اضم لالطمانان على نالتع الص لي  عد ,لال ألسع عين عن الد ام  ط الض  ي. •

 لت م لترورتين ال عانلي  املسائلي.  فدص سمع من ععت ا ل ائلي/  را سض اح من  معلي ألطرالنا  •

ي ماض   تدسين      التعتم السلد /  تنرل   رس ت  لحط عن ف ت الض لع بدن ر ماضفات الوربلي  التعتلم  مجسق •

ألمهات لعرتين    -ماضفات الوربلي  التعتلم  -املستقعت  -الكضم  -العال  -ايمان ال ر عط  نن ر مديضات الضألام ) ابوع   ا  قى

 ات(. مض ل 3 –

 ا نترال بل م ا م لألطرال  ت ز ع يدايا على ا طرال.  •

 ضؤألي . معضم  العين  ال  –طرت/  بجمعلي ن    50زألار   •

 انلاء ذاض  ي م ا رم برعاللات استعضا لي   فتات  اعارات  زألار   رم ألب  باسم العال . •

 ت  ألض ا طرال  •

 

 تقرير روضة مرح الشهري 

 ابريلتقرير شهر 

 

 استالم العال من ا ,اوي ا سالملي  من ماض        التعتم.  •

 ت علي ن ل السالمي   ا مان  ط الضألام مع الدفا  املدني.  2019/2020ا تما   ط  زار  الوربلي  التعتلم  لتورللص لتعام  •

 مااراي مديض  الض  ي ب ن ر  رس ت  لحط  ط ر  ي سنابت الرور  ال عانلي.  •

 ضج. ت  ألض ا طرال لتتع •

 رنتي تضف هلي لتعرت  امع ملديني الن ر.  •

 اب رت ابوتامي لض  ي مضح  تعضألت الر ج السا ع عاض  ط ىالي زيض الض لع .  •

 تقرير روضة مرح الشهري 

 مايوتقرير شهر 

  ا تما  مع ا ,اوي ا سالملي   زار  الوربلي  التعتلم  من فعاللات ماض   تدسين      التعتم ملعضفي انتلا ات ب اي  •

     ط  الض  ي   العرت  ا يت  املض لات  ط الض  ي للتم ا ل   عين ا عتعار  تعى  ا فجار  العمت على تععلقها لت ى ل بج

 التعتم  

 نن ر انترال ر  ي الكضم  ر  ي زألني اب لا    ر  ي العرت املعد   ر  ي العال  ر  ي املستقعت املاض .  •

 ي لألطرال تقديم أل را  العمت النهائلي التقللمل •

 ت ز ع الاها ات  الهديي  ال  ر  ال را أل  على ا طرال  انهاء   ام الض  ي.  •
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 روضة مرح النموذجية

 سأغسطشهر 

 

 بدء العام الدراس ي للمربيات واألطفال.  -

 استقبال الطالب وتوزيع هدايا  . -

 .2019/2020االستمرار بفتح باب التسجيل للعام الدراس ي  -

 األطفالتنفيذ أنشطة منوعة مع  -

 وارسالها للتربية والتعليم.  2019/2020وضع الخطة السنوية  -

 وضع الخطة الشهرية وتقسيمها  -

 سبتمبرشهر 
 

 فصول دراسية صبحي ومسائي(. 5الب وتقسيمهم على الفصول ) تسجيل الط  -

 توزيع الكتب املتفق عليها لألطفال. -

 تسليم الزي ملن يرغب.  -

 حول الدمج واملواءمة في الروضة مع اإلغاثة اإلسالمية.  HAتدريب مديرة الروضة في جمعية املستقبل مع   -

درسة حول )النظافة، التغذية، مشكالت السمع والبصر،  تدريب املربيات ضمن مشروع تحسين صحة األطفال ما قبل امل -

 أيام.   6ة , ملدصعوبات التعلم، االضطرابات، اإلسعافات األولية، اإلحالة( 

 ورشة عمل لألمهات حول تطور نمو الطفل وثيقة اإلطار العام لرياض األطفال.  -

 ات خاصة بها. توثيق األنشطة وتدوينا في تقارير ورفعها على صفحة الروضة وارشفتها بملف -

 داخل الروضة.   9+8يوم مفتوح واحتفال بمواليد شهري  -

 التعرف على جني البلح.  -

 وضع الخطة الشهرية وتقسيمها . -

 استالم الرخصة من التربية والتعليم -

 أكتوبرشهر 
 

 رحلة خلوية لجنى الزيتون ألطفال الصباحي واملسائي.  -

ال وشرح كيفية تعبئة االستبانة  من قبل األستاذ/ أحمد حلس  اجتماع مع اإلغاثة ملشروع تحسين الوضع الصحي لألطف -

 ومعين الكريري في مبني اإلغاثة اإلسالمية. 
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 توعية حول السالمة املرورية لألطفال من قبل النقيب / خالد مهدي  -

لبيئة من قبل متطوعين في بلدية النصيرات للصباحي  يوم ترفيهي مع عرض مسرحي من النظافة واملحافظة على ا  -

 املسائي. و 

 درس توضيحي عن فصل الخريف وحضور األمهات لتقييم آداء الروضة وأداء الدرس واملربية.  -

 مشاركة املربيات في ورشة عمل مع الجمعية الوطنية لتأهيل املعاقين حول التعليم الجامع. -

 ضعف خالل املشروع ا مع اإلغاثة اإلسالمية للتعرف على نقاط القوة وال اجتماع  لتقييم املشروع في مطعم جلوري -

 طفل/ة(.  20استالم قرطاسية وأدوات قياس صحية واستبيانات للبدء في تعبئة امللف الصحي لألطفال )عينة  -

وافقة على بدء تعبئة امللف الصحي لألط  - فال  اجتماع مع مجموعة من األمهات للتعرف على املشروع الصحي أخذ امل

 واالستعانة ببعض املعلومات منهم.

املؤتمر الختامي الحتفال تحسين جودة التعلم في فندق املتحف النهاء املرحلة الثانية من املشروع وعدد  املشاركة في  -

 مديرة ومربية وتوزيع شهادات شكر وتقدير للرياض املشاركة.  400املشاركات 

 واليد شهر أكتوبر   تابع لبلدية النصيرات  ألطفال الروضة واالحتفال بمرحلة ترفيهية + يوم مفتوح في منتزه كراميش ال -

 وضع الخطة الشهرية وتقسيمها . -

 

 نوفمبرشهر 
 

 استلعال  متع عي )آذني(  من  معلي عاياي لتع ألض املضأل   العرت  من ماض   املال مقابت العمت. -

 امل لد النع ف الاضألع. املااراي  ط نااي لتمجم عي العؤرألي بديض العلن عن   -

 أليام متتاللي.  3  از   سبت س ء ا   ا  ا منلي ملد   -

نااي تضفله    عم نرس   من ععت ا ل ائلي / ا ء العع ألى  بالتجسلق مع مجسقي املاض   / ا ء اللاز رف  ت ز ع ع ير   -

 املسائي. الس على ا طرال لتعرلع ابو    النغط النرس   لألطرال  ط الرورتين ال عاحط   

 يلت املجتمعط من ععت ا ل ائلي / نعمي ألب  مضانلت.  راي عمت لألمهات بالتجسلق مع ابجمعلي ال طنلي لتتو -

 املااراي  ط نن ر نرت لض  ي من رألام املجم عات العؤرألي  ط  معلي آفا .  -

زألار  الدات ر ألنمد نتس  من اماض   تدسين ص ي ا طرال ) الكاع املعكض( لتعتلم املض لات على آللي اععاي املتع   -

  مناعاي  عض ا م  
ً
 ر الهامي. ال حط الكور نلا

 لترور  ال عانلي  املسائلي بمااراي ا ياقط. 11ي م مرت ح لالنترال بوعلا  ملال  ا طرال م اللد اهض  -

 ض  الض  ي لتتعض  على آللي اععاي ا ستبلانات تقللم املض لي  املعتمي  ط  زار  الوربلي  التعتلم  ا تما  مدي -
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 ديسمبرشهر 
 

 العرت )الرور  املسائلي(. ا نترال بالل م العاملي ب ق     -

- .)
ً
 مااراي  ط تدرألت نمايي العر لي  )طاعم الض  ي كامال

 (E -نسال -أل ر  عمت تقللملي لألطرال ) عضبي -

  رس ت  لحط عن الر ااع بدن ر ا مهات.  -

 ا نترال بم اللد الاهض  أل م مرت ح.  -

 لتتقللم )الر ت ا  ل( – فاء  –سناء  –استكمال تنرل  ألناعي الدر س الت  لدلي لتمض لي ,ا    -

 عدر املستعا   12استكمال لعي اهض  -

 . 1تجهيز  ت  ألض لعي اهض  -

 على ىردي الض  ي ا لكور نلي التا عي لتوربلي  التعتلم.  -
ً
 اععاي تقللم املض لات  ا طرال الكور نلا

 اععاي املترات الص لي على بضنامت ا ,اوي ا لكور ني  -

 عي الاهضألي لألطرال متا عي ابوعي التدر سلي   ا نا -

 زألار  املعضم العتم   ط  معلي ن     -

 قضان الكضألم س ر  النازعات ملضنتي التمهلدف  س ر  التج ألض لتبستان  ا عالن عن مسابقي ب رظ ال -

 بدء الععتي الضسملي  ) لألطرال(. -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

 204                                                    2019التقرير اإلداري لعام 

 

 

 

-  

والعربي والدولي على دورهم الفاعل في دعم   ل  املحلى تتقـــــدم إدارة جمـــــعية منتـــــدل التواصـــــل للمؤسسات والهيئات على املستو 

أنشــــطة ومشــــاريع الجمعية وترســــيخ مبادئ الشــــراكة والتعاون املؤســــســــاتي من اجل خدمة املجتمع الفلســــطيني وتواصــــلهم مع 

 الجمعيات في الظروف الصعبة التي يحياها أبناء الشعب الفلسطيني ونخص بالذكر :

 

 NPAـية _ املسـاعدات الشـعبية النرويج

 مكتب فلسطين اإلغاثة اإلسالمية 

 مؤسسة التعاون 

 NDC - مركز تطوير املؤسسات والبنك الدولي 

 معا  -مركز العمل التنموي  

 سويسرا  - مؤسسة ارض االنسان 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكـــر وتـــقديــر
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ـــــــــــــــــل بالنصــيرات , مجلس إدارة  متطوع مكون من  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ يقومون بمتابعة األنشــطة أعضــاء   7يشــرف على جمعية منتدل التواصـــــــــــــــ

 املختلفة وهم :

 

 رئيس مجلس اإلدارة صالح سالمه صباح الشافعي د. 

 نائـب الرئيـس  سماهر إبراهيم محمد درويش 

 أمـين السـر  رغيد جالل محمد النجدي 

 أمين الصندوق  سليمان الطــالع ماهر محـمود 

 عضــو  مومد  ميس عبدهللا العثمان 

 عضــو  أمل زياد يوسف انشاص ي 

 عضــو  سهى عمر سعيد الشرافي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ااااء مجتااس ا  ار اااااااااااألعن
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 صور 
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