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 توطئة
 

وية الفلسطينية نيرة لبناء الوطن وتعزيز روح النتماء واله أطفالنا شباب المستقبل القريب، نصبو إلن يكونوا شعلة متقدة وعقولا 
 يحملون الطاقات الكامنة في صدورهم ويحتاجون لمن يوجهها بشكل ايجابي. لديهم،

 وبناءه؟فهل تكفي المدارس وحدها لصنع هذا الجيل 
من هنا اجتهدت جمعية الثقافة والفكر الحر إليجاد مراكز تربوية رادفة تدعم دور المدارس بالتعليم وتعزز مهارات متنوعة 

عام من خالل تقديم أنشطة متنوعة رياضية وثقافية وعلمية ومبادرات خالقة عبر  26-6لدى األطفال والفتيان من سن 
 بها.في مدينة خان يونس والتي تقدم خدماتها لكل من يرغب باللتحاق  ةالمنتشر مراكزها التربوية الثالث 

ما يدعم منطقة المعسكر أ األول فنجد مركز نوار التربوي يدعم منطقة جنوب مدينة خان يونس بينما مركز الشروق واألمل
اه يرسمون البسمة على شف يجدد الطاقات ألطفال حي البراق والياباني وحي األمل وجميعهم الثاني مركز الشروق واألمل

على التواصل والتعبير عن الذات و تنمية المواهب زيادة قدرة األطفال الى هذه المراكز  تهدف عام. 20-6األطفال من سن 
 لديهم.الثقافية والفنية والرياضية وتنمية الشخصية القيادية 

حي األمل ليكملوا مشوار التألق والمشاركة  عام في قلب 26-20وفي مركز بناة الغد يتجمع الفتيان والفتيات من سن 
الحقيقية وتبني المبادرات المتنوعة من خالل تنوع األنشطة التعليمية المقدمة لهم في الرياضة والثقافة والدعم الدراسي 

توظف يث ح والرحالت والمسابقات وتوجيه المسار لديهم ليكونوا أكثر قدرة على التعايش بسالم مع أنفسهم ومع اآلخرين.
خرى في الحشد والمناصرة إلحداث تغير والمجالت البداعية األ والكتابة في مجالت الفن والمسرح والرياضة همابداعات

 رسالتهم.وايصال 
فأحد األعمدة األساسية األربعة للتعليم بحسب تقرير ديلوريس هو " تعلم أن نعيش معا " وهذا هو نهج المراكز التربوية الثالث 

الثقافة والفكر الحر والتي تسير بخطى واضحة وبأهداف محددة لتحقيق إبداعات مستمرة تدعم الطفل والفتى في جمعية 
 المراكز.واألسرة وبالتالي المجتمع نحو تواصل بناء بين الفئات المستهدفة المختلفة في هذه 
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 الهدف من الدليل
 

 
 

 الدليلخلفية بناء 

 
 

 حدود تطبيق الدليل
 بها ل المعمو واإلجراءات  تتعتبر السياسات واإلجراءات الموجودة بالدليل مكملة ألحكام النظام الداخلي والسياسا

 جمعية الثقافة والفكر الحر. في
  المستهدفين والمنتفعين من الخدمات واألنشطة التي تقدمها المراكز.المشاركين و تسري أحكام هذه السياسات على 

1

صد توفير الجهد بقتوحيد سياسية العمل في المراكز المستهدفة والتي تستهدف نفس الفئة العمرية•
.والوقت

2
. لمستهدفةاتنظيم طرائق التعامل مع الفئات •

3

األخرى والفئاتوالفتياندعم دور المنشطين في عملية تطوير وتعزيز قدرات ومواهب األطفال •
.المستهدفة

ركة ن هناك قواسم مشتالمراكز التربوية في جمعية الثقافة والفكر الحر، أ فيمنذ بداية العمل قد بدى واضحًا 
 يق فلسفةو تطبأ تنفيذ في في كل مركز ولكن هناك تباين واضح بين فريق العمل واحدة، وسياسة فكر تربوي 

طى عأمما  ،و فلسفة العمل للمركزأية وثائق تحدد النهج التربوي أعن عدم وجود  وقد كان ذلك ناتجاً  المركز،
لى وقاموا مشكورين ع لقد تدرب فريق العمل بالمراكز على بعض السياسات التربوية، .لالجتهاد ةواسع مساحة

جهودهم وبمجهودات ذاتية بإعداد عدد من األدلة كل حسب مركزه، وكان يتم تحديث هذه األدلة بشكل سنوي 
 وير وكذلك تدقيق واعتماد.لكن هذه األدلة تحتاج الى تجميع وتط بناء على االحتياجات،

 ،لعملوتحديد مسار ا الرؤي،بقصد توحيد تربوي شامل، سياسات دليل  إعدادالبدء في  من الضروري قد كان لذا ف
وقد تم  ،بناء سياسة المركز فيللمساهمة  ن يقدم افكاراً أ بكل مركز لب من فريق العملط  لقد  ،وفكره التربوي 

ساهمت و  هماً م لعبت دوراً  إال أنها ،التي قدمت اآلراءوعلى الرغم من تباين  نواة دليل خاص بذلك، إعدادالبدء في 
 . مهمة وثيقة أوليةفي بناء 
لتنمية وبتمويل من الوكالة السويسرية ل ،جمعية الثقافة والفكر الحر وضمن أنشطة بناء وتنمية القدرات لقد رغبت

ين جمعية وذلك بغرض تحسالوما تحتويه من سياسات واجراءات لمراكز  ،ةفي تطوير األدلة التربوية والثقافي
 والوصول إلى جمعية آمنة للجميع.  ،كفاءة وفعالية العمل من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة

مع  والجلوس وقد تم االتفاق مع فريق استشاري للبدء في مراجعة الوثائق الموجودة ومسودة األدلة المتوفرة،
للخروج بدليل موحد يحقق  ،المدخالت والعمليات والمخرجات لهذه المراكزلنقاش حول جميع مدراء المراكز ل

 األهداف المرجوة.
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  ،لك اإلضافة ذويشمل يحق إلدارة الجمعية/المركز في أي وقت ادخال أية تعديالت على نصوص هذا الدليل
ين القوان أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة الجمعية/المراكز، وضمن ألي من البنود أو المنافع واإللغاء

 .المعمول بها
 

 مسؤولية تطبيق الدليل 
 .احترام هذه السياسات واإلجراءات والعمل بمفهومها واجب على جميع المستهدفين من هذا الدليل 
 لى األداء الفئات المستهدفة بهدف الحفاظ عالشركاء و الموظفون في المراكز بأحكام هذا الدليل في تعاملهم مع  يتقيد

 الجيد والنضباط.
  يتحمل مدراء المراكز/األقسام مسؤولية تطبيق هذا الدليل في اإلدارات التابعة لهم، ويمكنهم التشاور مع إدارة الجمعية

 صة.بشأن حدود ومجالت تطبيق هذه السياسات واإلجراءات التربوية على أي من الحالت الخا
 تناط باإلدارة العليا للجمعية ومدراء المراكز اعتماد أي تعديل على هذا الدليل. 
 على أن تتم متابعة تطبيق النموذج من قبل المنشطين ومدير المركز،  ،تطبيق النموذج المقترح بعد اعتماده يتم

 للمراكز وأنشطتها المختلفة.ويتم تقييمه بشكل دوري للتأكد من مناسبته 
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 جمعيـة الثـقافة والفـكر الحـر
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 حول الجمعية
مستقلة  كمنظمة أهليةم، 2992تأسست عام هي مؤسسة أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة،  جمعية الثقافة والفكر الحر

تلعب دوراا قيادياا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير حقوق األطفال قائمة على المعرفة، 
 قطاع غزة.  في والنساءوالشباب 

تقدم مساعدات إنسانية في حالت الطوارئ. الجمعية فريدة من  حيث ،تنموية أيضاا جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة 
فالعالقة  ،تشارك الفئات المستهدفة في تخطيط وتنفيذ النشاطات والدعم الشعبي. عدة والتوجهبالقانوعها من حيث ارتباطها 

 مبتكرة.و الفئات المستهدفة. إن استمرارية جمعية الثقافة والفكر الحر وديمومتها نبعت من كونها جمعية خالقة  متميزة مع
 

مؤسسة أطفال لجئي العالم  ةوبشراك، األطر النسائيةنساء من مجموعة  تأسست الجمعية في مدينة خان يونس، بجهود من
مشاهدات كثر كانت تمر أمام أعينهن، وهن يتابعن عن كثب حياة األطفال في قطاع غزة، فممارسات الحتالل  الفرنسية،

نفاا. لقد أهالهن ما وع ،توتراا، قلقاا  خوفاا،عامة واألطفال خاصة كانت تزيد من معاناة المجتمع وتجعله أكثر  الفلسطينيينبحق 
 جنوبهو ، والقتصادية التي يعاني منها األطفال في قطاع غزة عامة السياسية، الجتماعية الثقافيةفرضته قسوة الظروف 

معاا في الهم والحلم، فكرن معاا في تدخالت تحمي  المجتمع اشتركنالمهمش خاصة. كن خمسة من النساء الرياديات في 
خلصن إلى فكرة مآلها تأسيس بيت آمن يجمع األطفال في إطار تربوي نمائي يساعدهم ويحميهم من األطفال من الخطر، ف

الجتماعية، والقتصادية، والسياسية. فأثمر تفكيرهن عن تأسيس جمعية الثقافة والفكر الحر والتي تضم  الظروف وقسوةحدة 
المعلومات واألبحاث وبناء القدرات، برنامج الطفل،  ج)برناموهي  ،اآلن خمسة برامج تنموية أساسية تشكل عصب المؤسسة

معلنة ويعمل من أجل تحقيق األهداف ال ،برنامج تمكين النساء، برنامج الدمج المجتمعي والشباب، برنامج المناصرة والضغط(
مركز غد، المركز بناة الة، مركز صحة المرأ مل، مركز الشروق واأل مراكز جمعية الثقافة والفكر المتمثلة في ،في هذه البرامج

 .اإلعالمي المكتبو ، سائيبرنامج غزة لإلقراض الن، وصال شبكةمشروع بوي، مركز نوار التر افي، ثقال
 

 والرسالة الرؤية

 
 

 للجمعية االستراتيجية األهداف
 :األهداف اإلستراتيجية التالية توجه جميع نشاطات جمعية الثقافة والفكر الحر

  تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق األولالهدف اإلستراتيجي :
 اإلنسان؛ لتيسير عملية التغيير اليجابي بقيادة المجتمع.

  تمكين األطفال والشباب والنساء وبمن يندرج تحتهم ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور وكالء الثانيالهدف اإلستراتيجي :
 مجتمعاتهم.التغيير في 

الرؤية

فيعليهاوصالمنصاإلنسانوحقوق الجتماعية،بالعدالةفردكلفيهيحظىبحيثالفلسطينيبالمجتمعالسمو•
.العالقةذاتالدوليةالقوانينمنوغيرهااإلنسان،لحقوق العالمياإلعالن

الرسالة

ثقافية،برامجذتنفيخاللمنالتنموي المجالفيتعملحكوميةغيرمستقلةجمعيةهيالحروالفكرالثقافةجمعية•
الفلسطيني،معالمجتتمكينبهدفاإلنسانحقوق ومبادئالجتماعية،العدالةعلىبناءوتشاركيةوصحية،وتربوية،
.صمودهوتعزيز
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  تمكين وكالء التغيير المجتمعي، والمحلي لطرح قضايا العدالة الجتماعية، وحقوق الثالثالهدف اإلستراتيجي :
 اإلنسان في مجتمعاتهم.

 على  -زيادة الوعي والعتراف بحقوق اإلنسان خاصة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  الرابع:هدف اإلستراتيجي ال
 رأي ورجال اإلصالح.مستوى صناع القرار وال

 
 القيم االستراتيجية

 .حرية المساءلة 
 .تعزيز الهوية، والصمود الفلسطيني 
 ،تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان التي تتضمن المساواة، والكرامة، والمساءلة، وسيادة القانون، والشفافية 
 .والتسامح، والحترام، وعدم التمييز 
 .حماية البيئة 
 .النزاهة 
 .الشفافية 

 
 والبرامج تالخدما

 

 

 القدرات وبناء واألبحاث المعلومات برنامج: األول البرنامج

 
 البرنامج الثاني: برنامج تطوير الطفل

البرنامج األول

المعلومات •
واألبحاث وبناء

القدرات

البرنامج الثاني

تطوير الطفل•

البرنامج الثالث

تمكين النساء•

البرنامج الرابع

الدمج المجتمعي •
للشباب

البرنامج الخامس

الضغط •
والمناصرة

يهدف البرنامج إلى تطوير نظام إدارة المعلومات 
لجمعية الثقافة والفكر الحر؛ وتحسين عملية اتخاذ 
القرارات المبنية على المعرفة الخاصة بالفئات 
المستهدفة من خالل البحث التطبيقي التشاركي 

بناء قدرات موظفي المراكز من أجل تقديم  وكذلك
خدمات نوعية لألطفال والفتيان والشباب والنساء. 
ويعتمد هذا البرنامج على التدخالت المهنية اآلتية 

 .من أجل تحقيق أعلى مستوى من التطور

 

التطوير 
التكنولوجي

التدريب

األبحاث 
المسحية

األبحاث 
التطبيقية
التشاركية

المشاركات 
المحلية 
والدولية

التطوير 
التكنولوجي



10 
 

يهتم بتطوير المهارات اإلبداعية، الصحة النفسية، القدرات القيادية، والقيم التعليمية لألطفال المهمشين والفتيان الذين  والذي
، ومركز نوار التربوي في والحي الماراتي ( عاماا في مركز الشروق واألمل في مخيم خانيونس26 -6تتراوح أعمارهم بين )

. يعتمد هذا البرنامج على التدخالت المهنية اآلتية من أجل تحقيق حي األملاة الغد في منطقة البيوك، ومركز بن ،خانيونس
 :المعلنةاألهداف 

 
 

 البرنامج الثالث: برنامج تمكين النساء
يهدف إلي تحسين الوضع الصحي والنفسي والجتماعي والقانوني للنساء المهمشات في المنطقة الوسطى في قطاع  والذي

 .زةغغزة؛ وتحسين الرفاهية القتصادية للنساء المهمشات اللواتي يسكن في المناطق األكثر تهميشاا في قطاع 
 :لذي يعمل من خالل األنشطة اآلتيةحيث يأتي التدخل في هذا البرنامج من خالل مركز صحة المرأة ا

 
 

 دخلهن،ين تطوير أنفسهن وتحس علىأيضا من خالل برنامج غزة لإلقراض النسائي الذي يخدم السيدات الفلسطينيات للعمل 
مما يؤدي إلى خلق نساء رياديات وفاعالت في المجتمع الفلسطيني، لهن دور بارز في المشاركة في دفع عجلة التنمية 
القتصادية والجتماعية وذلك من خالل تقديم القروض الفردية لتطوير المشاريع الصغيرة القائمة، أو البدء في إقامة مشاريع 

 .جديدة
 
 

 للشباب ةالمجتمعي المشاركةالبرنامج الرابع: برنامج 

.لمنقوصةاالحقوقببعضاالستنهاضألجلوالمناصرةالضغطحمالتعلىوالعملالطفلبحقوقالتامةالتوعية

حالت،الرالفردية،اللقاءاتالتربوية،العملورشخاللمنت،/والفتيانلألطفالواالجتماعيالنفسيالدعم
.الدراماالترفيهية،األنشطة

متنوعةربويةتمجاالتفيالتدريبية،والدوراتالتدريبية،العملورشخاللمنت/والفتياناألطفالقدراتتطوير
واأللعابية،والمكتبواألنشطةالقراءةالعلمي،المختبرالشعبي،الفنالمسرح،التشكيلي،الفنالحاسوب،مثل

الهادفةوالتعليمةالتربوية

األطفال،عمنشطةتفاعليةتعلميةعملورششكلعلىالتدخلهذاويأتيت،/والفتيانلألطفالالتعليميالدعم
الربطعلىرمباشبشكلالتدخلهذاويركز.والمدرسيةالمنزليةالزياراتالتفاعلي،االنترنتطريقعنوالتعليم

.واحدآنفيوالتعلماللعببين

مثلالجماهيريةةاألنشطفيبناءبشكلإشراكهمخاللمنت/والفتيانلألطفالوالمجتمعيالثقافيالتنشيطتعزيز
.الطفولةوأعيادالتعليميةوالرحالتالصيفية،والمخيماتوالرياضية،التراثيةالمهرجانات

العيادة 
الطبية

العالج 
الطبيعي

الرياضة
الدعم 
النفسي 

واالجتماعي

الدعم 
القانوني 

واالجتماعي

التدريب 
والتمكين

دمج ذوي 
االعاقة
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لحراك الثقافي تنشيط او هذا البرنامج يركز على تعزيز فعالية مشاركة الشباب المبدعين في التعبير عن قضايا المجتمع، 
 :من خالل المركز الثقافي الفلسطيني، الذي يركز على التدخالت النوعية اآلتية المجتمعي،

  الثقافي، الفني، األدبيتنفيذ المبادرات الشبابية في المجال 
  الفنيةالمنصة 
 صالون جسور الثقافي 
 المسابقات الجامعية والرمضانية 
  والتشكيلية ةالفوتوغرافيالمعارض. 
  المختلفة والتدريبيةالبرامج التثقيفية 

 
 والمناصرةالبرنامج الخامس: برنامج الضغط 

اية تقوية ائتالف وصال لحمو ؛ والفكر الحر وخارجهايركز على تطوير وتحسين اإلعالم والتصال داخل جمعية الثقافة 
ترك جميع قطاع غزة. حيث تش إلى القرارات األممية؛ وتطوير المناصرة والضغط لحقوق األطفال والشباب في النساء استناداا 

 :مراكز الجمعية في العمل على هذا البرنامج من خالل
 حمالت الضغط والمدافعة في ائتالف وصال. 
  التوعويةورش العمل. 
 الحتفالت الجماهيرية بالمناسبات العالمية. 
 حمالت الضغط والمناصرة لقضايا األطفال والشباب من خالل الوسائل الفنية واإلعالمية المختلفة. 

 
   المستهدفةالمراكز والفئات 

 تقدم جمعية الثقافة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مراكزها التالية:

 
 

مراكز 

ة جمعية الثقاف
والفكر الحر

مركز الشروق 
واألمل

في مخيم خانيونس للعمل مع 1991تأسس عام 
سنة12-6األطفال من سن 

دمركز بناة الغ
في حي األمل بمدينة خانيونس 1993تأسس عام 

سنة16-12ات من سن /للعمل مع الفتيان

مركز نوار 
التربوي

بطن السمين، –في خانيونس 2006تأسس عام 
سنة12-6للعمل مع األطفال من سن 

يالمركز الثقاف
بمدينة خانيونس،–في حي األمل 1998تأسس عام 

للعمل مع شرائح مختلفة من الشباب

مركز صحة 
المرأة

ة في البريج يقدم الخدمات الصحي1995تأسس عام 
واالستشارات المتعددة للمرأة

شبكة وصال
في خانيونس تقدم الخدمات أو -2008تأسست عام 

الدعم واالستشارات للمؤسسات واألفراد

الشروق واألمل 
الحي الياباني

للعمل مع الحي الياباني في 2019تأسس عام 
سنة12-6األطفال من سن 



 التنظيمي التشغيلي الهيكل

 
 
 



 تـعاريف ومصطلحـات
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 لماذا مسرد المصطلحات
بيئة العمل المتوافقة والمنسجمة تلك التي تهتم بإيجاد حالة من الفهم المشترك والواضح ما بين ذاتها ومحيطها الخارجي 

المنطوقة هي أكثر األمور التي تثير حالة من اللبس أو الخالف وبالتالي تحويل هذه المفردات إلى وتعتبر مفردات العمل 
مصطلحات متفق عليها في بيئة العمل هو أحد األمور الهامة التي تحقق فهم واضح ومشترك ما بين الفريق الفاعل بالمركز 

 وتجعلنا أكثر قرباا وفهماا ألقوال بعضنا البعض. وبالتالي توحد القصد والهدف من مفردات البيئة التي نعمل بها
طوقاا وفهماا مبينة شكالا من الدليل، في سياق تستخدم في بيئة العمل وتظهرالتي  ،بعض هذه المفرداتلسرد في التالي 
 مضموناا.

 
 عالقة بالبيئة الداخلية للعملالالمصطلحات ذات 

  :لتعريف القانونيا -األطفال 
عام( ولكي نحدد  21 إلى 2من سن  )األطفالطفال القانوني تحت التعريف العام القانوني لألطفال وهو أليندرج تعريف ا

 أو العام للتعاقدعام ل يعتبرون مؤهلين أمام القانون  20عام إلى  6طفال من سن أمن نتعامل فسوف نعرفهم على أنهم مع 
  .وينطبق عليهم قانون األحداث أخرى  ةالقيام بنشاطات قانوني

 
 :التعريف النفسي -األطفال 

في  ي تنحصروالت المبكرة،ولة فمخصص تحت الط للطفولة وبشكلالذين يندرجون تحت التصنيف العام طفال األهم هؤلء 
. وهم أشخاص مميزون في تجريب الشخصيات وتقمصها، ويجيدون وسائل التبرير لما 20إلى  6الفئة العمرية من سن 

  .يقومون به
 

 :الفتيان/ت
وهم بالفترة فتاة،  وسميتوزت الطفولة وفتيت البنت أي بلغت النضج وجا ،الفتى هو الشاب أول شبابه بين المراهقة والرجولة

  .، وهذه الفئة تنضم لمركز بناة الغدعام 26-21بين  ما
 

 /ة:القائد ، الفتى/ةالطفل
ه ضمن برنامج معد لكتشاف وإعداد القادة. وينتمي بشكل مباشر يو ذلك الشخص الذي يمتلك ملكات قيادية أو تم تدريبه

  .المركزكقائد في أحد أقسام 
 

  :الطفل المسجل
ة للتسجيل المحددمركز وهو يحمل بطاقة العضوية للمركز، وينحصر في الفئة العمرية الهو الطفل الذي تم تسجيله في 

ق له كامل الحقوق بموجب ما تم التفا عام( 26الى  21أو ما بين  عام 20إلى  6ما بين لشروط التسجيل ) بالمركز، وفقاا 
 .والواجبات كامل هعليو في سياسة التسجيل  همعه علي

 
 :أصدقاء المركز

 جودهمو  يعتبرو  في المركز،السن المحدد للبقاء تجاوز عمرهم  وقد كانوا مسجلين مسبقاا في المركز، الذينهم األطفال 
  .المسجلين في المركز األطفال/الفتيان/تحيوياا إذا ما أسند لهم دوراا لتعليم أو تدريب أو قيادة نشاط مع  كأصدقاء
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  :األقسام
المستهدفون ه وفيخصوصية( ، تجهيزات، قوانين وضوابط، )أدوات حسب نشاط القسم بنيوياا هي ذلك المكان المنظم والمهيأ 

 اآلخرين. معمن خالله ويعززون مكانتهم الجتماعية  يتطورن و  ،حر وآمنأنشطتهم بشكل يمارسون  (الفتيان/ت )األطفال،
 

  :المنشط
ويمتلك خبرة واسعة في مجال العمل التربوي مع الفئة المستهدفة )األطفال/الفتيان/ت(  وفنياا  هو ذلك الشخص المؤهل أكاديمياا 

 لهدف.ايعتبره المركز من أهم موارده البشرية وينظر له على أنه حجر األساس في بلوغ  التنشيط حيثباستخدام مهارات 
 :القائد
هو الشخص الذي أظهر عبر الممارسة  ،خص الذي مر ببرنامج تدريبي مخصص لهذا الغرضشمركز هو ذلك الالفي 

 الفعلية قدرته الفعلية على قيادة العمل والتأثير في اآلخرين.
 

  :فريق العمل
يحقق خطة المركز بطريقة متكاملة في حيز مكاني وزماني من أجل تحديد أهداف هو الجسم المتناسق والمتناغم الذي 

 .مشتركة وبالتالي إعطاء قيمة للذات وللعمل ولآلخر
 

  :اإلدارة
الفنية الموجودة بالمركز لتنظيم وتسهيل مهام وعالقات فريق العمل، بهدف تحسين أداء الفريق في تقديم خدماته هي العملية 

والمسئولة وهي  ،للفئات المستهدفة عبر المتابعة المستمرة وتقديم الدعم والقدرة على التقييم من أجل الوصول للجودة في األداء
 .للجمعية ةالعام األهدافعمل المركز بما يحقق  على خطةعن اعداد والتنفيذ و الشراف 

 
  :األنشطة

حقيق الهدف من أجل تلمستهدفة )األطفال/الفتيان/ت( الفئة لالتي يتم تقديمها  والممارسات العملية الفعاليات هي مجموعة
قتراب ممكن من الرضا العام وبالتالي ال مستوى  ىدوماا من أجل تحقيق أعلوتطويرها يرها وتجديدها يوالتي يتم تغ المنشود

 أكثر من الهدف.
 

 :ةالخط
طريقة للعمل، أو لتحقيق هدف ما، وعادةا ما تتضّمن سلسلةا من اإلجراءات أو الخطوات، أّي تسلسل العمل هي تقرير يوضح 
ن المستهدفيبكل قسم بالمركز يشارك الجميع في وضعه وعلى رأسهم  ةخاص، ويوجد خطة الخطة الُمراد القيام به

 لهدف.االقسم تدله على الطريق الصحيح نحو تحقيق  المنشط فيوهي المرشد خالل فترة عمل  (،األطفال/الفتيان/ت)
 

  :التقييم
دى التأكد من خط السير ومن النتائج ومن م المنشطين بقصدالتي يقوم بها مدير المركز أو رؤساء األقسام أو  تلك العملية

 .دوماا بلوغ األهداف، إنها بوصلة المركز التي توجه نحو الهدف 
 

 تفاهمات المركز
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ما تمثل هذه التفاهمات كوصفها، فعلي في وضعها و الفتيان/ت بشكل األطفال/ التي شاركنعنى بها تلك التفاهمات واللتزامات 
علينا أن نرعاها ونحافظ عليها ونرفع من مستوى تطبيقها الفعلي لنكسب احترامنا  اآلخرين،حدود وضوابط في العمل مع 

 لذاتنا وبالتالي احترام اآلخرين لنا ولبيئة عملنا.
 

  أدبيات العمل
ل وهي في نظرنا ك ،علينا أن نعمل على ترسيخها ،أدبياته الخاصة والخاصة جداا  ،لكل قسم من أقسام المركز أو نشاط

مجموعة من القواعد واآلداب السلوكية واألخالقية التي  ، وتحتوي فيه وكل أصول ممارسة النشاط بالقسمالمميزات الخاصة 
 .يجب أن تصاحب اإلنسان في مهنته تجاه عمله، وتجاه المجتمع ككل، وتجاه نفسه وذاته

 
 الستراحة

هي تلك الفترة من الوقت التي يجيزها قانون العمل للموظف، ولكننا في المركز ننظر لها بشكل مختلف حيث أنها الفترة التي 
  .ليست نمط يومي مبرمجو محددة، يحتاجها الموظف لإلبقاء على حيويته أثناء العمل وهي غير 

 
 بيئة العمل المادية

ادئ ، ونحن ننظر لهذه البيئة بشكل مرتب نظيف هبكل مكوناته وعناصره مل فيهإن بيئة العمل المادية هي المكان الذي نع
 ا.  انعكاس واضح لدرجة احترامنا لذواتن وهي ،مع أدوات العمل وبيئته بشكل كاملونقدر ونعزز احترامنا لكيفية تعاملنا 

 
 مصطلحات تربوية ومجتمعية

 .الجندر )النوع الجتماعي(، أو الدينمثل العرق، أو ي إساءة معاملة شخص ما، بسبب عوامل : أتمييز
 

هو اكتساب المهارات المتنوعة التي تعزز دورك في الحياة العلمية والعملية عن طريق الحصول على المعرفة،  :تمكين
 والفرص، والمهارات، واألدوات التي ل يستطيع أحٌد أن يحرمك منها.

 : استغالل
 أو استعماله بأنانية، أو جني األرباح على حسابه. علمه،ق الستفادة منه بعلمه أو دون وهو إساءة معاملة شخص عن طري

 
 )المساواة الجندرية(  مساواة النوع الجتماعي

في الحقوق والمعامالت وعدم التمييز وفقاا للنوع الجتماعي، بمعنى أن يكون هناك تساوي في  الجنسينهي المساواة بين 
لقدرة على تقاسم وا التوزيع المتساوي للفرص والقدرة على التأثير والقوة الجتماعية إطارتوزيع المقدرات القتصادية ضمن 

 .الف بين األفراد على أساس الجنسأي أن ل يكون هناك تمايز واختاألدوار والمشاركة الفاعلة، 
 :حقوق اإلنسان

الدين، أو  ، أوالنوع الجتماعيأو الثقافة، أو  العرق،لقد وافق القانون الدولي على أن يتمتـّع كل كائن، بصرف النظر عن 
 المواصفات البدنية، بالحق األساسي والعالمي في أن ُيعاَمل بعدل ومن دون قسوة.

 :انتهاك حقوق اإلنسان
النتهاكات  ذهوه ،مكتسب معّينحقوق األساسية لكائن ويشمل التصّرفات، والمواقف، ومظاهر سوء المعاملة، التي تنتهك ال 

 .غير شرعية ومنافية للقانون الدولي
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  :النُـّصحاء

يقدموا المشورة والنصح للمركز وداعمين  ،منوا برسالة المؤسسة والمركزآمن المجتمع المحلي مثقفين فراد أ ةهم مجموع
 مجتمعيا لنا.

 
 :القواعد

 .هي معايير سلوكية يتمّسك بها المجتمع والثقافة
 

  :األقران
ين مجموعة التعلـّم من خالل التفاعل ب وهم الذين يتيحون  ،أو الجتماعية نفسهاهم األشخاص الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 
 .أشخاص من العمر نفسه أو في الوضع نفسه

 
 :العنف

 .سيااو نف أو جسدياا  لفظياا عليهم أو التنمر ن، ويشمل كل تصّرف أو سوء معاملة ُيراد منه التسّبب باألذى لآلخري
 

 :المحليالمجتمع 
الجماعة أو المجموعة من الناس والتي تعيش في منطقة جغرافية محددة قد تكون حي سكني أو منطقة أو قرية أو مدينة 
وغالباا ما يكون المجتمع المحلي انعكاساا محلياا مصغراا للمجتمع الكبير أو البلد الذي يكون فيه، بحيث تكون فيه نفس الفوارق 

 .السلطةوالظلم ونفس المشكالت والنزاعات والصراعات على  بين الضعيف والقوي ونفس أطر العدل
 

 :النقديالوعي واإلدراك 
هو دعوة إلى تفحص األمور بدقة وتحديد المشكالت وأسبابها وهذا يعني تجزئة العالم المعقد بهدف فهمه وتحليله وإعادة 

 .للجميعإنصاف تساعد على خلق عالم أكثر عدالة و تركيبه بطريقة 
 

 :الفاعلالتعلم 
واصل الفعال مع أقرانه الت، يقوم المتعلم ببل مشارك متلقيهو ذلك التعلم الذي يضع المتعلم في بؤرة العملية التعليمية وليس 

 حقه في اختيار وتحديد ما يحتاج أن يتعلمه، وهذا يجعله مبادراا ايجابياا في عملية التعلم. ىوالتركيز عل
 

 :الفرديةالفروق 
  .تمايزها نحو األفضل اإليمان بأن كل شخص يملك خبرات ومهارات تختلف عن اآلخرين وتتباين فيهي عملية 
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 مركز الشروق والأمل ومركز نوار التربوي
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 مركز الشروق واألمل ومركز نوار التربوي
 نبذة

تأسس سنة  سنة، 20 – 6من سن  ألطفاليستهدف ا تعليمي –ترفيهي  –تثقيفي  –الشروق واألمل مركز تربوي مركز 
وألطفال  ،ةألطفال محافظة خان يونس والمنطقة الجنوبية عامالتعليمية م ليقدم خدماته التربوية والترفيهية والتثقيفية و 2992

بهدف تمكين هؤلء األطفال من معاودة الندماج في حياة الطفولة التي يفتقدها كل طفل ، والحي اليابانيمخيم خان يونس 
نادي بيئة تربوية حيث يعتبر ال، وذلك من خالل المشاركة والممارسة الفعلية لألنشطة التعبيرية والوقائية والعالجية سطيني،فل

مهمة في تنشئة الطفل لما تتضمنه هذه البيئة من مرافق وتجهيزات يقوم عليها فريق مدرب مزود بالمفاهيم والقيم واألساليب 
ة العمل بالطرق واألساليب التي تساعد في البحث والكتشاف والتفكير والتجريب لما له من كما أنه يؤمن بضرور ، التربوية

  .مهاراتهأهمية قصوى في تنمية شخصية الطفل وقدراته و 
 

تأسس المركز في العام ، عام 20-6من  ألطفاليستهدف اتثقيفي تعليمي ترفيهي مركز تربوي هو مركز نوار التربوي 
المركز ليخدم أطفالا من منطقة خان يونس عامة  أنشئ ،لتجربة ناجحة لجمعية الثقافة والفكر الحرويعتبر نتاج  ،0222

 .عليميةالت التربويةويتبع المركز أساليب تربوية تضع الطفل في محور العملية ، ومنطقة جنوب خان يونس خاصة
 

 الرؤية
 .المسئولية وتحمل والمشاركةالعطاء بناء جيل قادر على 

 
 الرسالة

 طفاللأللحة تهيئة وتوفير بيئة تربوية صالى إالشروق واألمل ونوار التربوي في جمعية الثقافة والفكر الحر  ي يسعى مركز 
ه من منها كِل حسب ما يمتلك ون يستفيد، وصحياا  ، اجتماعياا ثقافياا  ،نفسياا  سنة( 20 – 6) سن من المستقبلمل أبناة الغد و 

تشبيك التوعية والتعليم غير الرسمي بالتعاون والتربوية وتثقيفية وبرامج خالل برامج وذلك من  ،قدرات ومهارات خاصة به
المشاركة  بقيم مؤمنين. مع اتاحة فرص التواصل والمعرفة والكتشاف والتجريب مع مؤسسات العمل المجتمعي المختلفة

  .األداءوالجودة في  الحق بالعيش الكريمو  والحترام والنتماء والحوار
 

  هدافالغايات واأل
 الغايات:
 .تنمية قدرات ومواهب األطفال المستهدفين من خالل األنشطة المناسبة .2
 اإلشكاليات التربوية والتعليمية والترفيهية والثقافية لألطفال المستفيدين من خدمات المركز.حل  .0
 .توعية المجتمع المحلي بقضايا واحتياجات وحقوق األطفال والمراهقين .1
 المشاركات المجتمعية.تعزيز وتفعيل دور المؤسسات واألفراد من خالل  .4
 ذوي العاقة دعم ومناصرة .2

 
 األهداف الفرعية:

  الالزمة للطفل.توفير جو من األمان والطمأنينة والراحة النفسية  
 اتاحة الوقت والمساحات الكافية للعب والترفيه والتسلية لدى األطفال. 
  ومواهب األطفال المحرومين والمراهقينتطوير وتعزيز قدرات.  
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 المجموعة.مع األطفال  المساهمة في تسهيل اندماج  
 .المساهمة في تدعيم ثقة األطفال بأنفسهم 
  لديهم.المساهمة في تحسين مستوى التحصيل العلمي  
 الهتمام بالمواهب والقدرات المختلفة لدى األطفال المبدعين. 
  قضاياهم والقضايا المجتمعيةتفعيل األجواء الحوارية بين األطفال للتعبير عن أنفسهم وطرح. 
  (بلديات و حياء وزاراتأ محلية، لجانو  مؤسسات -مدارس – )أهاليتوطيد العالقة مع مؤسسات المجتمع المحلي. 

 
 فلسفة العمل

 الية بتحقيقعفهو يهتم بدرجة  يوشخصيات من المجتمع المحلوالهالي  ،طفالاأليعتمد المركز فلسفة المشاركة الكاملة مع 
 ،واألهاليفال طعلى مشاركة األاألنشطة بالعتماد مفهوم المشاركة الكلية في عمليات التخطيط واإلعداد والتحضير وتنفيذ 

. نوادي األخرى األسرة، المدرسة وال :طفال مثلؤسسات المؤثرة في تنمية شخصية األكما تعتمد فلسفة العمل على الربط بين الم
  بالتالي:فلسفة المركز تتمثل 
 احة لها حقوق وعليها واجبات يجب إعطاؤها مس ،احترام كينونة الطفل واعتباره شخصية لها قدراتها ولها أفكارها

 واحترام عملها وتفكيرها والعمل معه على أن ينمو نمواا تكاملياا.   واإلبداعمن الحرية للتفكير 
 ة على الفاعل ووضعه في محور العملية التربوي تشجيع دوره، و في كافة العمليات التربوية بالمركز الطفل إشراك

 اعتبار أنه شريك.
 مشاركتهم و طتهم، إدارة أنشو ر وتعديل قوانين متعلقة بنشاطاتهم، يلتجريب خبراتهم، لتغي لألطفالالكامل الحق  اعطاء

 .أنشطتهم داخل المركزقيادة و في بناء خطط المركز، 
 في العتراض والتغيير والمشاركة الكلية لألطفالالحق  اعطاء. 

 ،الحديثالتربوي  سلوباألاستخدام  ، عبرالتربويةمنهاج وفلسفة جمعية الثقافة والفكر الحر هذه الفلسفة التربوية مستوحاة من 
ويتم  المركز. كماقترناا باحترام القوانين والضوابط داخل م يرغبون بهيتم منح األطفال الحرية في اختيار النشاط الذي  حيث

ته إليماننا أن الطفل إنسان كامل وله شخصيته وله قدرا العقاب الجسدي أسلوباستخدام حرية التعبير عن الرأي واستبعاد 
ويستخدم الحرمان من النشاط أو المركز في حالة حدوث خطأ من الطفل يتم مناقشته لمعرفة أسباب  تحترم.التي يجب أن 

 .الجتماعية للجلوس معه للوصول لحل المشكلة للمشرفةوفي حالة التأكد أن المشكلة سلوكية يتم تحويله  ،المشكلة
 

 الفئات المستهدفة
 تلفة،ولكن في مناطق جغرافية مخمن األطفال ومركز نوار التربوي يستهدفون نفس الفئات العمرية  ملالشروق واألمركز 
، كذلك يستهدف مركز نوار التربوي األمهات من عام 20إلى  6طفال من سن ألإلى ا المختلفة خدماتالمركزان اليقدم 

 :نقسمي إلىاألحياء الجغرافية المحيطة، ويمكن تقسيم الفئة المستهدفة 
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  ة:طبيعة الفئة المستهدف
هي فئات تنحدر من مستويات اجتماعية وثقافية واقتصادية متباينة فيما بينها، حيث  ينالفئات المستهدفة من برامج المركز 

طفال طفال الموهوبين في برامج مخصصة لهم كما يتعامل مع األبشكل عام. فهو يتعامل مع األ لألطفاليقدم المركز خدماته 
استهدافه  أدناه في التاليةالذين يمتلكون مهارات عادية، وهو يقدم خدماته لهم بشكل متوازن. ويركز المركز على األبعاد 

 :لألطفال
 

طقة خان يونس منبإلى الفئات التي تتواجد في الحيز المكاني المرتبط يقدم المركز خدماته مباشرة  :البعد المكاني المحلي
 :وتحديداا  التركيز على المحيط الجغرافي الذي يحيط بالمركز،غزة، مع من قطاع 

  مركز الشروق واألمل: معسكر خانيونس، منطقة الحاووز ومحيطه، وكذلك منطقة حي األمل واألحياء الجديدة
 .واليابانيمثل الهولندي والماراتي 

  القريبة على طريق رفح الغربي.والمناطق بطن السمين  ،وسط البلدمركز نوار التربوي: خان يونس، منطقة 
 

يركز على طفال، و يلة في المجتمع الفلسطيني عند األاألصالمركز يعمل بشكل مكثف على تعزيز القيم  :لقيمياالبعد 
والبيت لمجتمع ا المسؤولية فيواعي لتحمل طفال األ وتنمية جيل منالفاعلة ضرورة الحترام المتبادل وتنمية الذات والمشاركة 

صية في بلورة شخ نوعي يسهموذات بعد  خدمة ذات بعد قيمي المركز لتقديمفي آن واحد، في محاولة واعية من  والمدرسة
 على تحديات العصر الحديث. أطفال قادرين

 
 األقسامالعمل وفريق 
 منشطينعدد من ال إلىداري ومالي، ومراسل وآذن وحارس باإلضافة إفي المركزين من مدير فني ومساعد  عملالفريق يتكون 

يوجد عدد من و لألقسام الموجودة، ويشكل العنصر النسائي النسبة األكبر من العاملين في المركزين،  وفقاا  واألخصائيين
 البرامج. الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للمركزين. لحاجة ووفقاا  حسب ا المتطوعين

 

(  عام12-6)األطفال ما بين 
من تركيز % 80والتي تمثل 

.العمل المباشر في المركز

سية الفئة الرئي
المباشرة

المجتمع المحلي المحيط بهذه
مدارس –أهالي " الشريحة من 

والذين " أصدقاء المركز –
ر يملكون دورًا مهمًا في التأثي

سية على الفئة المستهدفة الرئي
.المباشرة

ية الفئة الثانو 
ةالغير مباشر 
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  برامجالو األنشطة الرئيسية
المركز، تهدف إلى تحقيق رسالة المركز وغرضه التنموي، وتعمل جميع األقسام وفق فلسفة جميع األقسام الموجودة في 

 :من األنشطة من أجل الوصول إلى هدف المركز المركز التربوية، وتتفق فيما بينها أنها تملك ثالث حزم

 
 

 للتنفيذ كالتالي:ويمكن تصنيف األنشطة في المراكز وفق الفترة الزمنية 

 
 

المدير الفني

منشط رياضة 
منشط مكتبة منشط حاسوبمنشط دراما ومسرحشعبيوفلكلور 

وأنشطة ثقافية
منشط فن تشكيلي 

وأنشطة مجتمعية
أخصائي دعم نفسي 

واجتماعي

مجتمعيمنسق مساعد اداري ومالي

مراسل وآذن وحارس

الحزمة األولى
يةإبداعأنشطةوممارسةاليوميبالتنشيطتتعلق•

حرةوعمليةوعلميةوتربوية

الحزمة الثانية

معالعملعلىتركزوهيالقدراتتطويرأنشطة•
أجلمنمعينةوميولمواهبلديهامركزةمجموعات

تمكينهاإلىوصوالً يتهاو وتقتنميتها

الحزمة الثالثة
ةالجماهيريباألنشطةتتعلق•

لألطفالةصصالمخالعامة

أنشطة 
المناسبات

أنشطة 
دائمة

أنشطة 
مشتركة 
مركزية

أنشطة 
مرحلية 
ودورية
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وهي األنشطة التي تنفذ بشكل مستمر ويومي من أقسام المركز المختلفة، في قسم المكتبة من مطالعة  الدائمة:األنشطة 
األلعاب و على أجهزة الحاسوب وبرامجه المتنوعة، كذلك أنشطة الرسم الفنون التشكيلية،  التعلم وتلخيص وكتابة وتأليف وأيضاا 

 والخارجية، والفنون الشعبية والدراما والمسرحالداخلية 
 وملتقى نوار السري والدعم النفسي والجتماعي  والنشطة الرياضية
  :والدوريةاألنشطة المرحلية 

 أعياد الطفولة. 
 المهرجان الثقافي. 
  لطفلبرنامج من طفل. 
  نوار األسري ملتقى. 
 المخيمات الصيفية. 
 فعاليات رمضانية. 
 الرحالت. 
 خاصة بالمرأة  حفالت. 
 مهرجان األلعاب الشعبية. 
  يوم دراسي تربوي. 
  اميرا التصويركيفية استخدام ك –دورات تدريبية في مجال تصنيع المنظفات  -تشكيلية )فنون  للمرأة برامج تطويرية- 

 .(ةورشات خياط
  الربيعألعاب وأنشطة. 
 مسابقات ثقافية. 
  المدرسيةبرنامج المساندة لحل الواجبات. 

  :المناسباتأنشطة 
 الكرامةيوم  -يوم األرض  -يوم األم. 
  الستقالليوم. 
  المولد النبوي الشريف(–رأس السنة الهجرية  -ىعيد األضح –عيد الفطر  – رمضان)األعياد الدينية. 

  :مركزيةأنشطة مشتركة 
 الطفولة أعياد. 
 ذكرى النكبة. 
 يوم المرأة العالمي. 
  الصيفيةالمخيمات. 
  السنوي اللقاء. 
 لألطفال.غاثية إ نشطة أ 
 لمهرجان الثقافيا 
 سباق الضاحية 
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 بنـاة الغـدمركز 
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 عن المركز
 نبذة

الحق في التعليم وتحقيق الذات واكتشاف المواهب والقدرات لدى الفتيان/ت هو حق انساني أصيل من حقوق الطفل ول يمكن 
ألحد أن يتجاهله أو يغفل عنه خاصة وأن التربية اإليجابية باتت تستحوذ على اهتمام عدد كبير من التربويين والمربين 

ها من فاعلية وتأثير إيجابي على وجود بيئة تعلمية صديقة للمتعلم تدعم إحداث والمنشطين في كثير من دول العالم، لما ل
تعليم نوعي وتحقق فرصة كبيرة للنمو الشامل المتكامل لدى الفتيان/ت والمتعلمين بشكل عام وبناء شخصيتهم وفق قدراتهم 

ود مراكز تنشيطية مجتمعية داعمة لدور وميولهم واستعداداتهم وخصائصهم النمائية، ومن هنا كانت الحاجة ملحة جداا لوج
  .في تنشئة األبناءالمدارس وألولياء األمور 

ينة خان يونس حي عام( في مد 26 – 20لذا قامت جمعية الثقافة والفكر الحر بإنشاء مركز بناة الغد للفتيان/ت من عمر )
تجريب على التنشيط الفعال ومبادئ التعلم النشط وال، ليركز على البعد القيمي والتعليمي والثقافي القائم م2991األمل عام 

حمالت و  العملي بالمختبر العلمي والحاسوب إضافة لممارسة الفنون التشكيلية والفلكلور الشعبي المعزز لالنتماء الوطني
وفني متعاون  من خالل فريق إداري  الدعم و المناصرة وبرامج تربوية لتأهيلهم للمستقبل ودورات تعليم التكنولوجيا الحديثة

يدعم ويتابع ويشجع على تنمية شخصية الفتيان/ت لتعزيز مكانتهم ودورهم في المجتمع، وذلك من خالل توفير مساحة آمنة 
 وبيئة نشاط تفاعلية تسهم في دفعهم للقيادة والمبادرة المجتمعية اآلمنة.

 
 الرؤية

 .راكز المجتمعية التربوية والثقافية في فلسطينيتطلع المركز ألن يصبح أحد أهم وأنشط الم
 

 الرسالة
ومساعدتهم  الفتيان/ت عاماا يهدف إلى تنمية شخصية26-21تربوي ترفيهي تعليمي للفتيان/ت من  بناة الغد هو مركز مركز

 مع.اركاا في المجتمن خالل إعطائهم مساحة من الحرية المسئولة ليلعبوا دوراا فاعالا ومش في إدارة انشطتهم إدارة ذاتية
 

 أهداف المركز
 مما يدعم ثقتهم بأنفسهم تعزيز الجانب الثقافي والتربوي للفتيان/ت. 
 بناء عالقات اجتماعية قائمة على الحترام المتبادل مع الزمالء والمنشطين. 
  هاب تنمية شخصية الفتيان/ت القيادية وتعزيز دورهم ومكانتهم وشعورهم بذواتهم وبالبيئة التي يعيشون. 
 اكتشاف المواهب الكامنة والعمل على تنميتها إلكسابهم مهارات متعددة توسع الخيارات أمامهم. 
 إثارة حالة من الحراك الثقافي النشط المتنوع في حياة الفتيان/ت. ، والحفاظ على الموروث التراثي 

 
 فلسفة العمل

حرية خطيط والتنفيذ والمتابعة لألنشطة في ظل مساحة من اليعتمد المركز فلسفة المشاركة الكاملة للفتيان/ت في عملية الت
لهم لتجريب خبراتهم واختيار األنشطة التي تالئم استعداداتهم وميولهم مع وجود الحترام المتبادل بين الفتيان/ت والمنشطين 

سرة والمدرسة /ت مثل األالقائمين على تيسير األنشطة مع الربط الداعم بين المؤسسات المؤثرة في تنمية شخصية الفتيان
 والنوادي األخرى.

 
 الفئات المستهدفة
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  على مدار العام وهم  شهرياا طالب وطالبة  022 عام بواقع26-21يقدم مركز بناة الغد خدماته للفتيان/ت من سن
فئات تنحدر من مستويات اجتماعية وثقافية واقتصادية متباينة فيما بينها، حيث يقدم المركز خدماته للفتيان/ت 

 .وقدراته استعداده وميولهبشكل عام كل حسب 
  مع اا شهور بالعام توافق تسعةوالذي يقدم على مدار  ،طالب وطالبة في برنامج الدعم الدراسي 222إضافة إلى 

 .العام الدراسي
  إضافة للموجودين أساساا بالمركز  ،يومياا  22والذي يصل التسجيل بها إلى  ،بالمخيمات الصيفية للفتيان/تإضافة

 .ذوي إعاقة بإمكانهم المشاركة والتفاعل أفرادمع استيعاب 
 

  :نوع الفئات المستهدفة

 
  طبيعة الفئة المستهدفة

المركز هي فئات تنحدر من مستويات اجتماعية وثقافية واقتصادية متباينة فيما بينها، حيث الفئات المستهدفة من برامج 
يقدم المركز خدماته للفتيان/ت بشكل عام. فهو يتعامل مع الفتيان/ت الموهوبين في برامج مخصصة لهم كما يتعامل مع 

وي يقدم خدماته لفتيان وفتيات من ذ، كما زن الفتيان/ت الذين يمتلكون مهارات عادية، وهو يقدم خدماته لهم بشكل متوا
 .أدناه في استهدافه للفتيان/ت التالية. ويركز المركز على األبعاد العاقات العقلية العاقات باستثناء

  البعد المكاني المحلي
لى الفئات التي إ مباشرةغزة و يقدم المركز خدماته مباشرة إلى الفئات المستهدفة التي ترغب في المشاركة على مستوى قطاع 

تتواجد في الحيز المكاني المرتبط في منطقة خان يونس من قطاع غزة، مع التركيز على المحيط الجغرافي الذي يحيط 
 .%12بالمركز، وذلك بنسبة تصل إلى 

  البعد القيمي
ضرورة الربط ما  علىالمركز يعمل بشكل مكثف على تعزيز القيم األصيلة في المجتمع الفلسطيني عند الفتيان/ت، ويركز 

في  منوعي يسهخدمة ذات بعد قيمي وذات بعد  المركز لتقديمبين المعاصرة واألصالة في آن واحد، في محاولة واعية من 
 بلورة شخصية فتية قادرين على تحديات العصر الحديث.

 
 األنشطة الرئيسية

ولدى المركز  ،كومية واألهلية داخل وخارج فلسطينيقيم المركز عالقات تنسيق وتشبيك مع عدد من المدارس والمؤسسات الح
ثمانية أقسام رئيسية تركز على تحقيق رسالة المركز وغرضه التنموي الفاعل، وتعمل جميع األقسام وفق فلسفة المركز 

 :حزم من األنشطة من أجل الوصول إلى تحقيق هدف المركز وهي ثالثةالتربوية، وتتفق فيما بينها على 
 

:الرئيسيــــــةالفئـــــة
تركيزمن%80المركزيعطيوالذيعام16إلى13بينماأعمارهمتندرجمنت/الفتيانوهم:ت/الفتيان•

.الفئةهذهنحوالمباشرالعمل

:الثانويــــــةالفئـــــة
دوراا ن يملكو والذين"المركزأصدقاء–مدارس–أهالي"منالشريحةبهذهالمحيطالمحليالمجتمعهم•

.الرئيسيةالمستهدفةالفئةعلىالتأثيرفيمهماا 
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 :الدورية بمركز بناة الغداألنشطة 
ينظم المركز مع المجتمع المحلي أنشطة متعددة كدوري التنس ودوري كرة القدم وسباق الدراجات وسباق الضاحية  

صرة، المنا أنشطة الدعم وو  والمهرجانات الوطنية والمعارض التراثية والرحالت المعرفية ودائرة الحوار بين الطالئع والكبار
، ةرعميبوأسبوع القراءة الوطني ومسابقات إبداعية والكتابة اإلبداعية اضافة ألعياد الطفولة وبرنامج مراسلة عبر النترنت 

 .والمخيمات الصيفيةوأنشطة رمضانية 
 

 أقسام المركز 
 :يتكون المركز من ثمانية أقسام كالتالي

 قسم األنشطة الرياضية :أولا 
وركوب  تيه والسباحةوالكاراالتنس وكرة القدم والسلة والطائرة وألعاب القوى  :المقدمة للفتيان/ت ومنهاحيث يهتم بتنوع األنشطة 

 .كالتحكيم الرياضةوانشطة اللياقة البدنية وركوب الدراجات ودورات تعليمية في مهارات ، لالخي
 

  قسم الفلكلور الشعبي :ثانياا 
كة واألغاني المهارات المختلفة في تعلم الدب والستعداد لكتسابين لديهم الرغبة يقدم القسم المعرفة والمهارة للفتيان/ت الذ

 .تركه األجداد لتعرف على جذورهم الثقافية التراثية وما، لالدمىالشعبية والقصائد الشعرية والكورال ومسارح 
 

 قسم الحاسوب :ثالثاا 
شطة تكنولوجية كالرسم وان، ةمراسلينفذ القسم دورات تدريبية مبتدئة ومتقدمة وورشات عمل تثقيفية وتعليمية ومسابقات وبرامج 

 .الرقمي والتعرف على تطبيقات الكترونية
 

 قسم األنشطة الثقافية والمكتبة :رابعاا 
الكتابة اإلبداعية وحقوق النسان وحقوق الطفل والدعم و أنشطة و ، ينفذ الفتيان/ت عدد من البرامج منها منتدى الحوار

ويوثق القسم عدد من  ،المناصرة وإنتاج القصص اإلبداعية والتعرف على المهن المستقبلية للفئة وتوجيه اهتمامهم لمستقبلهم
اح للفتيان/ت واألبحاث ويت والمكتبة مزودة بأنواع متعددة من الكتب العلمية والثقافية والقصص ،المواد والمعلومات التربوية

 .الستعارة

 
  قسم المختبر العلمي: خامساا 

الحزمة األولى   

يط تتعلق بالتنش•
اليوم وممارسة 
أنشطة إبداعية 
رةوتربوية علمية ح

الحزمة الثانية   

ر هي أنشطة تطوي•
ز القدرات وهي ترك
على العمل مع 
مجموعات مركزة

الحزمة الثالثة   

وهي متعلقة •
باألنشطة 

ة الجماهيرية العام
المخصصة 

ت/للفتيان
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فذ عدد المنهاج الدراسي كما وينالعملية من تجارب بعض اليهدف هذا القسم إلى تطوير مهارة الكتشاف والبحث وتطبيق 
 .الفلكيةلدراسة بعض الظواهر  العلمية اضافةمن الورشات والدورات 

 
 التشكيليةقسم الفنون : سادساا 

ينتج القسم أعمال فنية متعددة من عمل الفتيان/ت وينفذ أنشطة فنية متعددة كالرسم واألشغال اليدوية ويدعم المنتجات 
  .المهارات لإلبداع وتطويربمعارض على مستوى الجمعية والمجتمع مما يتيح المجال 

 
  المساندة والدعم الجتماعي قسم سابعاا:

لشخصية الفتيان/ت عبر اللقاءات األسرية الشهرية لبحث ومناقشة أهم القضايا التربوية والجتماعية يهتم بالتكامل الشامل 
تقديم الستشارات النفسية الفردية و الجماعية وتحويل الحالت للمؤسسات النفسية المعنية وعبر  .التي تهم تنشئة األبناء

 .ت المنزلية للفئةاوتنفيذ الزيار 
 

  قسم الدعم الدراسي :ثامناا 
لغة العربية في المباحث األساسية األربعة ال ي،التعليم اهمبهدف تحسين مستو يهتم بالفئة من الصف السابع وحتى التاسع 

حيث تخضع  %62-22التي يندرج مستواها التعليمي ما بين  مع الفئاتوالرياضيات والعلوم العامة واللغة اإلنجليزية ويتعامل 
دارسهم على ا مع متابعتهم في مقبلي واختبار بعدي يركز على المهارات األساسية للمواد لدعم الطالب دراسيا  الفئة لختبار

 .الغوثالتربية والتعليم ومدارس وكالة  وزارةصعيد مدارس 
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 القواعد والسياسات والاجراءات

 

 

  



 30 

 القواعد السلوكية للموظفين
  .وسيادتهااحترام قوانين الجمعية  .2
  ساعات يومياا(. 7)احترام مواعيد العمل حسب الخطة الموضوعة لكل المراكز  .0
 .تنفيذ التقييم الدوري في موعده واحترام اجتماعات المركز .1
 .اإلدارة عنبالقوانين والقرارات الصادرة  اللتزام .4
 .له الموكلة الوظيفيةبالمهام  اللتزام .2
 .تحدث بصوت منخفضال .6
 ين.اآلخر في  الثقة .7
 .بصمت ولكن بإنجازفي تناغم،  العمل .1
 .صدر ضجيج وحالة من الفوضىنل  بحيث التحرك بين مرافق المركز عند الضرورة، .9

 .أن كل شيء في بيئة العمل له قيمته وله احترامه، حيث والتنظيم ترتيبال .22
رين بجهد حقيقي على تطبيقها وحث اآلخ العملو  األطفال،ضعها مع و  يتم التي نقوانيالو  تفاهماتالعلى  الحفاظ .22

 .على إتباعها
 .المالئمةالطريقة ب واستخدامها ،عملالبشكل سليم على أدوات  الحفاظ .20
 . عند الضرورةثناء العمل أاستخدام الجوالت الشخصية  .21
 .للجميع مهتماالطفال في األنشطة وتوزيع مشاركة جميع األ .24
 ايجابية.عمل على ايجاد أجواء وعالقات والتعزيز احترام آراء اآلخرين  .22

 
 :للموظفين داخلية عامةوسياسات  قوانين
 .نوية في الوقت المحدد لهاسفصلية، ، اللتزام بتقديم تقارير شهرية .2
 .مفي شهر أكتوبر من كل عا سنوية وموازنة تنفيذيةتربوي سنوي مرفق بخطة عمل اللتزام بتقديم مشروع  .0
  .موازنةبمرفقة  شهرياا  المركزاللتزام بتقديم احتياجات  .1
 .نشطةلألشهرية خطة ب المركزويد إدارة ز اللتزام بت .4
 .ماع الشهري(الشهرية في موعد الجت التقارير)من قبل اإلدارة  المحددة األوقاتاللتزام بتقديم التقارير والمشاريع في  .2
 .يعجز الموظف عن حلهااطالع إدارة المركز على أي مشكلة عمل   .6
 ،من قبل اإلدارة حسب التدرج الوظيفي للمصادقة في حالت اإلجازات السنوية اللتزام بتعبئة نموذج طلب إجازة .7

 ادةبشه ثبات الغيابإ يجب ضيالغياب المر وفي حالة  ،يجب إبالغ إدارة المركز الطارئة وفي حالة اإلجازات
 األحمر الفلسطيني(. هاللال – وكالة)عيادة ال العامة المعترف بهاو العيادات أمرضية من أحد المستشفيات 

املة تجاهها كالحتفاظ بها داخل األقسام ويتحمل المنشط المسئولية ال ا باتاا بالنسبة لألدوات الشخصية يمنع منعا  .1
  .في حال حدوث ذلكداري إجراء ويعرض نفسه إل

وضع اإلجراءات التربوية مع أطفاله للحفاظ على أدوات و  ،المكانعلى كل موظف تأمين أدوات القسم قبل مغادرة  .9
عطل أي  وأليه يتحمل المنشط مسئولية فقدان وع ،ول يوجد عذر ألي منشط لتحميل األطفال المسئولية ،القسم

 .و أداة من أدوات النشاط داخل القسم ويتم صيانته على حسابه الشخصيأجهاز 
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ثناء األنشطة وفي حالة الضرورة يتم التواصل عبر الهاتف أدارة بشكل مباشر التواصل مع اإل باتاا  يمنع منعاا  .22
الداخلي لضمان متابعة المنشط ألطفاله ونشاطه لضمان الشكل التربوي وفي حال خروجه من القسم يعرض نفسه 

 لإلجراءات اإلدارية المعتمدة في سياسة المؤسسة.
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 االجتماعية ناء العالقات سلوكيات ب
 ،وكذلك بين األطفال أنفسهم وبين العاملين واألطفال بين أعضاء الفريق القيميةفهم مجموعة من السلوكيات تعزز العالقات 

 التالي: عمل واتباعيجب 
 غيرهاو النشاطات التالية " أعياد ميالد، رحالت ترفيهية، التزاور المناسبات و من خالل  تعزيز العالقات الجتماعية 

 ."من هذه األنشطة الجتماعية
  عالقة تتميز بالحترام النوعي، وفهم اآلخر، وتقبله، بين أعضاء الفريق الواحدترسيخ.  
  لعملأجواء مريحة وواعية وإيجابية في بيئة ا توفيروبالتالي  ،الراحة النفسية تحققعالقات إيجابية الحفاظ على. 
 تطوير خبراتهم وتقوية شخصياتهم للمساهمة في، أنفسهمبين األطفال  اجتماعيةناء عالقات يمان بباإل. 
 خر. آمع زمالء يريدون نجاحنا ل شيء  نثق أننا نعمل 
  .ل نأتي للنقاش بخلفيات مسبقة عن الزمالء 
  ونصارح بعضنا البعض بما يجول بداخلنا. نناقش 
 التواصل اإليجابي مع الزمالء . 
 ول داعي لتبريره هتصحيح عمل علىوالبالخطأ  العتراف . 
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 العالقات الخارجية
 من مؤســســات حكومية وغير حكومية وأهلية وخاصــة وغيرها من المؤســســات في المجتمع مع البيئة الخارجيةالمراكز عمل ت

 التالية:وفق النقاط 
  .نشجع عالقات التعاون 
  الناس.نحترم مواعيدنا مع 
  كاء بل شـــر  ،عالقة نوعية معهم ول نشـــعرهم أنهم أصـــدقاء في وقت محدد علىنحترم مشـــاركة المؤســـســـات ونبقى

 طوال الوقت.
 نتحدث معهم من موقع الشريك ل من موقع المسئول . 
  .نهتم بإيجاد مناصرين لعملنا ندعمهم بكل ما نستطيع كما يدعموننا 
  .نكرم الناس من حولنا وخاصة هؤلء الذين يقدمون بحب وبعطاء 
 اس لتعزيز فعل التعاون والشراكة لتنفيذ األنشطةنتعاون مع الن. 
 ونحرص على استثمار نتائج التقييم. ،نشرك الناس في تقييم عملنا 
 لذا نعمل دوماا على الحرص على مشاركة الناس كما يفعلون معنا.  ،نؤمن أننا نعيش في مجتمع فنحن جزء منه 
 نلتمس األعذار لآلخرين، ول نتصيد أخطاءهم وزلتهم.  
 محدد.واضح و طفال والزمالء بما هو مطلوب منهم بشكل هل واألنخبر األ 
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 عالقة مع الفئات المستهدفة ال
  :/الفتيان/تاألطفالعمل مع ال يةكيفلية تحدد االسلوكيات الت

  عمل ا صـــــدار القرارات، و إ فيأنفســـــهم يشـــــاركون هم  أن تجعلهمبل حاول  "ل، ممنوع، قرار"أن تقول لهم  اا كن حذر
 معهم.جماعي على تذكيرهم بها دائماا واحرص على تنفيذها بشكل 

  .حدد مجموعة من القيم التي تريد أن تزرعها في نفوسهم وأعمل بشكل مركز عليها 
  ما.اربط دائماا بين النشاط والقيمة، ل تدعهم يعملون شيء بدون قيمة  
  .احذر من التحدث إليهم واعمل على التحدث معهم دائماا 
 مما يجعلك أكثر مراقبة ومالحظة لما يعملون وبالتالي تستطيع اكتشافهم  ،اركهم أعمالهم ول تتركهم بمفردهمش

 .أكثر
  .خطط كيف سوف تبدأ وإلى أين تنتهي 
 العمل.بطاقتك اإليجابية في  مبكرا ضرورة التواجد 
 واهتمام وحب واستقبلهم بحفاوة األطفال احترم مواعيدك مع. 
  ما ســـــــوف يحدثفحص المرة( و اهذا  )جربإذا جاء شـــــــخص متأخر حاول أن تجعل المجموعة تحيي فيه قدومه 

 في المرة القادمة. 
 فهذا يعنى أنه لم يندمج معك بعد. ،إن لم يكن عند الطفل ما يقوله 
 طفال. ل تتحدث أكثر من األ 
 ول تقدمه لهم مجاناا  ،دعهم يتعلمون كيف يحصلون على حقهم في المشاركة. 
  ون أن يمر د شــــيئاأو ُيحضــــر  اا يحمل كرســــي أحدهمأن تجعل  احذرقوتها. و فعلية لها تأثيرها المشــــاركتهم تأكد أن

 يريد القيام به.  بماأولا بالتفكير 
 فيما أنت متميز.  ،فيما أنت مختلف ،طفال لهم حياتهم الخاصة في البيت والمدرسة والشارعاأل 
 يدهمبيت بشيء في التجعلهم يذهبون إلى أن يوماا  جرب. 
 طفالوبين بيئة هؤلء األ ما ربط بين نشاطأن ت جرب. 
 نفسك ما هو الشيء الذي يميز ذاك الطفل الموجود في قسمك عن اآلخرين في األقسام األخرى  اسأل.! 
 أن تدون تجاربك مع الطفل حاول. 
  ،بحيث ل يشعر األطفال بالمللحاول التنوع في األنشطة وإدارة الحوار بشكل جيد. 
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  نيحقوق وواجبات المستفيد
  :حقوق المستفيد

 المعاملة بلطف 
 المعاملة باحترام وكرامة في جميع األوقات 
 احترام التفضيالت الثقافية والنفسية والقيم والمعتقدات الشخصية. 
 سرية المعلوماتو  الخصوصية 
  المنسق /المنشطمعرفة اسم ومهنة 
  أو اقتراحات شفوية أو خطيةتقديم شكاوى 
  المنشطين/المشرفينعدم التلّفظ بإساءة من قبل 
 األمن والسالمة الشخصية 
  اإلنصاف، دون تمييز على أساس العمر أو الجنس أو الديانة أو الحالة الجتماعية أو اإلعاقة أو الحتياجات

 الخاصة
  والتوجيه واإلرشاد الالزمتلّقي التثقيف 
 للبرامج واألنشطة المتاحة  إعالمهم بالخيارات 
 احترام اختياراتهم وتفضيالتهم 
 التواصل بلغة وطريقة مفهومة 

  
 :واجبات المستفيد

  في طلب العضوية وعن اهتماماته.بالمعلومات الكاملة والصحيحة  الدارةتزويد 
 والحفاظ على ممتلكات المركز نشطينإبداء الحترام للموظفين العاملين والم. 
  مع المنشطضعها يتم و التي  ألنشطةبااللتزام. 
  المركز وإجراءات العمل بهاللتزام بسياسة. 
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 بناء القيادات 
توقع ويلقيادية، ا اتهمعمل مع األطفال لتنمية قدر بناء القيادات هو أحد األنشـــــطة الرئيســـــية لتطبيق نهج المركز، بحيث يتم ال

 لعتطتمن القادة الوصــــول إلى درجة جيدة من القدرة على إدارة المركز بشــــكل ذاتي بعيداا عن تدخل الفريق المباشــــر، حيث 
 .مجموعة قيادية تستطيع قيادة أنشطة وفعاليات المركز اليومية بشكل كامل هاأن يخرج لدي ،كل عامفي  إدارة المراكز

   القائد حقوق 
  .إعفاء من الرسوم الخاصة بالمركز طوال فترة تواجده في المركز دون انقطاع يزيد عن الشهر 
  عن غيره هز ما يميو أ، مثل البطاقة أو الطاقية(النشاط )له عالمة واضحة تدلل على أنه قائد. 
  حضور اجتماعات فريق العمل الخاصة باألنشطة. في له الحق 
  .له الحق في تقديم أفكار تطويرية وأفكار خاصة تتالءم مع هدف المركز ينفذها ويشرف عليها 
 له صالحيات التعليق والضبط والتدخل في عملية الحفاظ على القوانين. 
 واليومي والشهري الخاص بالقسم التابع له. ييحق له المشاركة الفعلية في بناء الجدول النشاط 
 القائد واجبات
 المشاركة الفعلية في أنشطة القسم المنتمي له كقائد هعلي.  
 والسن(القيام بقيادة أنشطة فعلية مع األقران )من نفس الجنس  هعلي.  
 المحافظة على قوانين المركز والعمل وفقها.  هعلي 
  .يحل محل منشط القسم في حالة عدم وجوده 
  للقسم.  في إدارةيشارك المنشط بشكل فعلي 

 
 تكريم القادة

 هم والمســــاهمة في نقل خبراتهم لبعضــــ ،قصــــد تعزيز التواصــــل فيما بينهم ،المركز ينظم رحالت مخصــــصــــة للقادة
 البعض.

  أمام أولياء أمورهم ومدرســـــــــــيهم وأيضـــــــــــاا أصـــــــــــدقائهم وفريق العمل في  ،المركز يكرم القادة في احتفال معد لذلك
 المركز.

   ت تتناسب وقدرات الشخص المختار.في فعاليا هباسمالمركز يرشحهم لتمثيله للمشاركة 
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 رواد التغيير 
( عام للفتيان/ت 26-21لألطفال المستهدفين و من ) (سنة 20 – 22)هم مجموعة مركزة من األطفال تتراوح أعمارهم بين 

يملكون مهارات فكرية ومهاراتية عالية تؤهلهم ليصبحوا رواداا للتغيير في  ،طفل (22 – 22)عددهم من  ،المستهدفين
من خالل تبني قضايا مجتمعية من داخل المركز أو من خارجه والعمل عليها من خالل حمالت ضغط ومناصرة  ،مجتمعهم

  أو مبادرات فردية أو جماعية أو أنشطة مركزة مع مجموعات من األطفال اآلخرين.
  ر:يبالتغيكيف نبدأ 

  التغيير من خالل الطالع و المناقشـــة واللقاءات للتأكد من  إلحداثالتي ســـيتم العمل عليها  القضـــيةالتعبئة حول
 .وجود حاله تحتاج لتغيير

 اإللحاح والشعور بأهمية التغيير من خالل عدم الرضى عن الوضع الحالي.  
  التغيير روادايصال فكرة التغيير والهدف المرجو لكافة األطفال وخاصة.  
 اتاحة الفرص والوسائل للجميع للعمل نحو الهدف.  
 دعم وتشجيع األطفال للمساهمة بالعمل. 
  المطلوب.جمع البيانات وتحديد أولويات التغيير 
  المهارات(/ السلوك / النجازات /  )اللتزامعمل ملف لكل طفل من حيث.  
  حدة.الجتماع باألشخاص حسب العمل كٌل على 
  حول مواضــيع معينة لتوســيع الدراك وعملية  خبرة للحديثعقد جلســات تفاكرية دورية مع المجموعة وشــخص ذو

 التفكير.
 

  التغيير:ما يجب اعطاؤه لرواد 
  .رؤية وقيم مشتركة ،هداف واضحــــــــــــــةأ  -
 .إعطاؤه خبرات ونصائح للعمل عليهاوالثقة المتبادلة من قبل العاملين و الدافعية والحماس  -
  .مهارات وخبرات لزيادة الثقة -
 .اجتماع بشكل اسبوعي لمعرفة الثغرات والنجاحات التي قدمها الوكالء -
العمل مع  من خالل، األدائية في المشاركة في األنشطة المجتمعية المختلفة المنوي تنفيذها األطفال تطوير قدرات -

 .التجاه الثاني فهو التجاه السلوكي المعرفي أمااألطفال على اتجاهين التجاه األول وهو التجاه 
تطوير شبكة العالقات المجتمعية مع المسئولين وأصحاب القرار المستهدفين والمنوي التواصل معهم مساعدتهم في  -

 خالل البرنامج.
 رواد التغيير اختيار يةكيف

  الشروط والمواصفات الواجب توفرها في األطفال المرشحين للمنافسة.تحديد 
o  ( عام للفتيان/ت26-21من )لألطفال و  20 – 22أطفال من سن. 
o .يمتلكون سمات قيادية 
o .لديهم الرغبة في التنمية والعمل 

  الموضوعةمواصفات الشروط و الوفق  محدد من الفئة المستهدفةاعالن داخل المركز لستقطاب عدد. 
 عقد مقابالت فردية مع األطفال للتأكد من السمات الشخصية والمهارات القيادية. 
 عقد ورش عمل تدريبية لتطوير المهارات.  
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  الفهم حول القضايا المتعلقة باألطفالعقد ورش عمل معرفية لتوسيع مدارك. 
  في المركزللتغيير  روادأطفال من المجموعة ليكونوا  22اختيار عدد. 

 
 رواد التغيير أدوارهي ما 

 .ساعة تدريبية للحصول على شهادة اجتياز التدريب 02حضور التدريب بما ل يقل عن  -
 .من الدرجات وفق تقييم المدرب %72التفاعل والمشاركة في التدريب والحصول على أكثر من  -
 .داخل المركز وخارجه المشاركة في تقديم مبادرات مع المجموعة -
 .علقة بحقوق النسان بما تضمنها من حقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي العاقةطرح قضايا متحثهم على  -
 ضمن المبادرة.الحصول على المعلومات المعرفية الخاصة بالقضية المطروحة  -
  .مناقشة المعلومات مع جهات الختصاص -
 .واسمها وشعارها بعد التأكد من المعلومات قيد النقاش الخروج بموضوع القضية -
 المبادرات المقترحة وتنفيذها.قيادة  -
 .قيادة حملة ضغط ومناصرة حول قضية ذات بعد انساني ومجتمعي -
 تقديم قصة نجاح أو حالة عن فترة مكوثه في البرنامج والتأثيرات والتغيرات التي حدثت عليه من خالل البرنامج. -

 
 أنفسهم وعلى المجتمع /الفتيان/تما هو األثر المتوقع على األطفال

 .ومن واقعهماألطفال/الفتيان/ت طرح ونقاش قضية مجتمعية وفق رؤية  -
  .للمسئولين عن القضية والوصول إلى حلولاألطفال/الفتيان/ت طرح وجهة نظر  -
 .للمسئولين وأصحاب القراراألطفال/الفتيان/ت توصيل صوت  -
  .األطفال/الفتيان/تالمساهمة في صناعة قادة من  -
 .المشاركيناألطفال/الفتيان/ت تطوير قدرات  -
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 بالمراكزدوام الفترات 
مركز هو دوام مرن بطبيعة الحال، وخاصة فيما يتعلق بساعات الدوام، وهو من الممكن أن يتغير بناء على الالدوام في 
يداوم  .راا الثالثة عصا حتى من الثامنة صباحا ساعات الدوام ورغباتهم واحتياجاتهم.  لألطفالالموضوعية المحيطة و الظروف 

  .الفتيان ثالث أيام بينما تداوم الفتيات يومان
 .على مدار العام لكل الفئة وتغلق فقط أسبوعين إجازةة المراكز مفتوح

 
 بناء النشاطات 

   مجتمعيةتطويرية، وأخري أنشطة يومية، وأخرى  :أنواع من األنشطة ةثالث يوجد
 النشاطات اليومية التنشيطية 

هذه  لىإواألطفال وبين األطفال وأنفســـــــــهم في المركز، نتطلع  المنشـــــــــطين التي تقوى العالقات الداخلية بين األنشـــــــــطة هي
ات يخصــــعلى تنمية شــــ ركزتوهي الشــــريان الحيوي والنابض بشــــكل يومي في المركز النشــــاطات بكثير من الهتمام كونها 

لنوعية التعرف على األنشــــــطة ا، يتم خاللها الترفيهكذلك و تواصــــــل وبناء جســــــور ال ،ومناقشــــــة القضــــــايااألطفال وزرع القيم 
و كبيرة أ شــــكل مجموعاتوهي ممكن أن تضــــم جموع األطفال في المركز أو أن تنفذ على  حدة،على  كل قســــم والعامة في

  .صغيرة
 األنشطة الحرةب أيضاً  تعرفو 

  تين مسجلين في األنشطة المركزة على األقل مر يتم وضع أنشطة حرة مفتوحة في كل قسم لستيعاب األطفال الغير
 أسبوعيا في كل فترة صباحية ومسائية.

  سنوات على الخطة السنوية (1-6)يتم وضع أنشطة تالئم األطفال من سن.  
 النشاطات التطويرية 

 /الفتيان/اتاألطفالالنشــاطات التطويرية والبنائية الموجودة في المركز هي تلك النشــاطات المخصــصــة لرفع مســتوى قدرات 
 وعادة يقوم بها فريق ،وهي عادة تمر بســــــــلســــــــلة من اللقاءات واإلجراءات والتدريب العملي المركز ،في مهارة أو نشــــــــاط ما

 معين.وتضم هذه النشاطات مجموعات مركزة ومحددة بوقت  ،العمل في األقسام كل قسم على حدة
 

  المجتمعية - الجماعيةالنشاطات 
من خارج  خرينآمع أطفال  ،ن في المركزيوالمتميز  القادةهي تلك النشاطات التي ينفذها المركز بمشاركة عالية من قبل 

على أن يكون الفريق مساعد ومسهل له في العمل  ،يتحمل مسئولية النشاط منشط واحد ،وأيضاا مع المؤسسات ،المركز
   وحسب الحتياج.

 ةياألنشطة المركز 
  ين في الدورة النشاطية الواحدة وفي الفترة الصباحية والمسائية على األكثر.ينشاطين مركز لكل منشط 
 ورة النشاطية وتنتهي بانتهائها.تبدأ األنشطة المركزية مع بداية الد 
  يتم استكمال العمل حتى نهاية الدورة النشاطية وذلك في األنشطة التالية،في حالة استمرار النشاط للدورة النشاطية 

 المستمرة.
 يتم عقد تقييم مع األطفال وتعبئة ملفاتهم ودمجهم في األنشطة الحرة  ،في حال انتهاء النشاط خالل الدورة النشاطية

   ة قيد التنفيذ.يول يتم دمجهم في األنشطة المركز  ،الموجودة في المركز
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 الملفات 
  :لكل منشط نوعين من الملفات

 الملف اإلداري  -أوالً 
المخرجات  ،لنشاطاالخطة التنفيذية والزمنية للنشاط، نتائج  المشاركين،يشمل بطاقة النشاط، الخطة المرجعية للنشاط، أسماء و 

أراء وتوصيات، التقييم القبلي، التقييم البعدي، ونماذج عن جميع األوراق والمدخالت  نجاح،الخاصة بالنشاط، قصص 
 .الخاصة بالنشاط"

 
 ملف الطفل -ثانياً 

 مشاركات الطفل، الدورات التي حصل عليها الطفل، نتائج عمل الطفل، التقييمات القبلية  التسجيل،"استمارة  يشمل
  .فل"التحويالت الخاصة بالط اآلخرين،والتقييم الشامل، مالحظات من المنشطين  والمهارة،للطفل من ناحية الميل 

  الذي التحق به الطفل حسب رغبته معه في النشاط المركزي  المسجليناألطفال كل منشط مسئول عن ملفات
ويتم  ،األولى ويكون الملف مع المنشط حتى بعد انتهاء فترة الدورة النشاطية وانتقال الطفل لنشاط مركزي آخر

 سنة. 20متابعة الملف حتى بلوغ الطفل السن القانونية لمغادرة المركز أي بعد سن 
 اة الغدنبيتم توجيه الطفل مع الملف من مركز نوار أو الشروق واألمل إلى مركز ، عند بلوغ الطفل سن المغادرة. 
 .في حالة انقطاع الطفل عن المركز لمدة دورتين نشاطيتين يتم تحويل الملف إلى األرشيف 
 .في حالة رجوع الطفل إلى المركز يتم استعادة الملف من األرشيف ومتابعة العمل على نفس الملف 
  ملفات األطفال ومتابعتها مع المنشطين في األسبوع األخير من الدورة النشاطية المعتمدة ما لم يجد جديد.يتم تعبئة 
  في حالة انتهاء النشاط قبل انتهاء الدورة النشاطية يتم جلب ملف الطفل من المنشط المسئول وتعبئة البيانات

 .لمسئول"الخاصة بالطفل وارجاع الملف مرة أخرى إلى المنشط األساسي "ا
 

 جدول الفعاليات
 تشمل أسماء األنشطة المنفذة خالل الدورة النشاطية  ،يتم عمل جدول دوري لكل دورة نشاطية خاصة بالمركز

الحالية يتم وضعها مع بداية الدورة النشاطية وقبل عمل العالنات الخاصة باألقسام وتوضع على لوحة العالنات 
 ألطفال.االخاصة بالمركز وتكون أمام جميع 

  يتم تقسيم الخطة الزمنية لدى كل منشط إلى دورات نشاطية محددة وفق بداية ونهاية الدورة النشاطية المتفق عليها
 ويتم وضع الخطة ضمن لوحة اإلعالنات الخاصة بالقسم.

 يتم عمل جدول شهري باإلجراءات التنفيذية الخاصة بالنشاط ووضعه أمام المنشط. 
o  خطة الطفل لكل شهر تتضمن اسم البرنامج والمرحلة "يتم تسليم كل طفل مشارك باألنشطة المركزية

 متوافقة مع الخطة التنفيذية الشهرية للمنشط. "التنفيذية الخاصة بالنشاط في هذا الشهر
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 التخطيط والتنفيذ 
 :خطيطالت

ور وتحرص المراكز على وضع هذا التص، فترة زمنية معينةهو تصور مسبق لألنشطة واإلجراءات المتوقع تنفيذها خالل 
  :بمشاركة األطفال والفتيان/ت من خالل عدة إجراءات

 .حضور األطفال، الفتيان/ت في جلسات تحديد الحتياجات 
  لتخطيط.اتوظيف العصف الذهني مع األطفال، الفتيان/ت لتشجيعهم على تقديم أفكار لألنشطة يتم إدراجها في 
 يح مجموعة من القادة ليشاركوا في حضور جلسات التخطيط لمناقشة الخطط قبل إقرارها.يتم ترش 
  بشكل جماعي وإقرارهامناقشة الخطط 

 
  :التنفيذ
 ،م.وتشجيعهالفتيان/ت في تنفيذ الخطط مع مساندتهم من قبل المنشطين  يتم مشاركة القادة من األطفال 
  والمقارنة مع خط األساس الموضوع بالخطة للوصول والتطويريتم تقييم العمل من القادة والمنشطين للمتابعة ،

 .الى النتائج المرجوة من النشطة
 متنوعة.ع القادة على التواصل مع المؤسسات لتنفيذ أنشطة يشجيتم ت 
 يسمح للقادة بالمشاركة في التحضير لألنشطة من خالل المنشطين.  

 
 ر وهي:على أربعة محاو  للعمل بالخطةالتركيز في اإلجراءات التنفيذية تم ي

 /ةمحور الجانب السلوكي للطفل والفتى. 
 محور الجانب المعرفي للطفل والفتى/ة  
  ووكالة(حكومة  مدارس -مؤسسات  – )أهاليمحور العالقة مع المجتمع 
 بالتاليت و وتطوير عمله مع األطفال والفتيان/ محور مجالت تطوير الفريق العامل ليتسنى له تلمس المشاكل 

  شهور تقيمها ورصد النتائج لها 4يقوم كل منشط ببناء خطة فصلية يتم بعد 
 

 :مـيـيـالتق
، مباشــر بشــكل دفالهســير نحو النتائج والتأكد من الفي المركز قصــد التحقق من  يتم اتباعهاالتقييم أحد أهم العمليات التي 

وب ومن هو مطل ء ماو مبنية على القياس يتم بواسـطتها إصـدار الحكم على الشــيء المراد تقويمه في ضـهو عملية منظمة و 
 .معينخالل معيار 

  :عتمد المركز التقييم وفق مراحل ثالثةوي
 المرصودلتنفيذ النشاط  والجاهزية وهو للتأكد من مدى الستعداد :بليقالتقييم ال. 
 وهو لتقييم خطوات تنفيذ وتعديل المسار ان احتاج األمر :لي أثناء العملحالمر  ييمالتق  
 أي بعـــد انتهـــاء العمـــل يتم التقييم البعـــدي للتحقق من انجـــاز النتـــائج المرجوة وتحـــديـــد نقـــاط القوة  :م الختاااميقييالت

 والضعف.
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 واالستقبال التسجيل 
  :التسجيل بالمركزشروط 

 :ةوفق الشروط التالي يكون عضواا بالمركز الحق أنلكل طفل  -
o يكون حسن السير والسلوك أن. 
o ة، حيث يستقبل المركز ذوي العاقيعاني من مشكالت تعيق التحاقه بالمركز ل، هليةيكون كامل األ أن. 
o إدارة المركزمن  هلالنضمام مع دفع رسوم العضوية بعد اعتماد يقدم طلباا  أن. 

معه صورة بطاقته  ى الطفلعل - /ة لطفلالشخصية وصورة شهادة ميالد اأن يقوم أحد والديه بالحضور للمركز مصطحبا ا
 ك الرمزية.وصورتين شخصيتين ورسوم الشترا

بعد استيفاء كافة األوراق يتم تعبئة طلب انتساب من خالل السكرتاريا يتضمن معلومات شخصية عن الطفل ويتم  -
  .للطفلبعد عمل بطاقة عضوية ( MIS) جبرنامعلى الموجودة بالمركز  البياناتإدراجه ضمن 

 
 التسجيلموعد 

 على مدار العام تسجيل األطفال يتم.  
  فق و يتم تجميع أسماء األطفال الراغبين باللتحاق بالمركز ووسيلة التصال بهم والتواصل معهم لاللتحاق بالمركز

 .يتم تحديدها لهممواعيد 
 

 :طويل المدى التسجيل الرسمي
الطفل في المركز بشـــــــكل عام، والذي من خالله ينتمي الطفل للمركز كعضـــــــو دائم فيه، ويحمل بطاقة  تســـــــجيل يقصـــــــد به

 عضوية أو جواز مرور خاص به، وله نشاطاته داخل المركز. 
 

 التسجيل الرسمي قصير المدى 
دورة  أو ،لمركزمخيم صيفي في ابفي اللتحاق فقط  الطفل الراغبينمختصـة بهؤلء وتعتبر هذه أحد عمليات التسـجيل وهي 

  .وهذه الفئة تعطى بطاقات مرور للمركز حسب فترة العمل، نشاط معين لفترة معينة ومحددة تدريبية أو
 

  :)الشروق واألمل ونوار التربوي( األطفال وتسجيل استقبالإجراءات 
 التالية:ومة ظوفق المن األقسام األطفال الجدد في يتم استقبال

  على أنشطة المركز وللتعرف على  لطالعهماستقبال المساعد اإلداري والخصائي النفسي لألطفال الجدد
 احتياجاتهم الثقافية والفنية والنفس اجتماعية.

  أيام للتعرف على األنشطة خالل أسبوع." معايشة داخل األنشطة الحرة خالل الشهر أربعة اعطاء األطفال فرصة
   .تحديد مجموعات العمل المركزة" األول ليتم

  تعريف األطفال بأنشطة المركز وتحديد يوم الخميس كاجتماع لكل األطفال لتوزيعهم حسب ميولهم وهواياتهم. ويتم
 ذلك مع باقي المجموعات المستجدة. 

  الطوارئ اطفال في حالة  6تصبح المجموعة مكونة من ، و طفل 02 – 22كل مجموعة نشاطية ل تزيد عن
 .الصحية واتباع إجراءات السالمة والوقاية

 وفتح ملفات لكل المجموعات.  ،عمل اختبار قبلي لكل مجموعة مركزة قبل البدء في األنشطة 
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  قسام المركز. أبالتنقل داخل حرة طفال عبر مساحات نشاطية لكل األاتاحة الفرصة 
 لتسجيل والدمج.  المخيم الصيفي في المركز نظام مستقل في ا فعالية تتبع 
  .اتاحة الفرصة وحرية الختيار والتعبير عن حاجات ورغبات األطفال في اختيار البرامج األنشطة 
  ن خالل م-مهارية"  ،بدنية ،الطفل " عقلية مستوى  لية لقياسآيتم تحديد  –األطفال الجدد في المركز ألول مرة

 . (كل نشاط له اختبار قبلي وبعدي)النشاط المركز 
  قل يتم التثبيت والتسجيل النهائي.شهر على األ أولية وبعداعداد استمارة دخول 
  على  هتطفال وتنمية قدر باقي األ معسبوعين تحت المالحظة المباشرة للمنشط من أجل دمجه أ الطفل لمدةيخضع

 التوافق مع المجموعة ويكون ضمن القائمة المسجلة رسمياا. 
 

 )مركز بناة الغد( الفتيان/ات تسجيلاستقبال و إجراءات 
 سكرتاريا المركز. –منشط  –هيئة شؤون التسجيل"، وتكون مشكلة من: قادة المركز هيئة تسمى " توجد 

 الجدد عبر بوابة المركز ويتم توجيههم إلى سكرتارية المركز.  /الفتيان/تيتم استقبال األطفال 
  دقيقة تعرفه فيها على  51يتم اســـــــــتقبال الطفل من قبل ســـــــــكرتارية المركز، التي تقوم بدورها بإجراء مقابلة معه لمدة

 المركز وعلى خطوات إتمام عملية التسجيل. 

  .يقدم للطفل جواز مرور في المركز وأيضاا استمارة تسجيله في المركز ويتم توقيعها من قبل األهل 

  عندما تتم إجراءات تســـجيل الطفل، وتصـــبح اســـتمارة بياناته جاهزة، يعطى الطفل رقم تســـجيل ويعبئ أيضـــاا في جواز
  سفره.

 .يدخل اسم الطفل مباشرة في قاعدة بيانات المركز 

 /في المركز.  ة رسمياا يعتبر هنا الطفل/ة مسجل 
  ر مع منشــــــــط القســــــــم الذي يرغب الطفل اجتماع قصــــــــيمن خالل يوجه الطفل/ة بشــــــــكل مباشــــــــر عبر الســــــــكرتارية و

 بالنضمام له.

 يقوم الخصائي النفسي بعقد اجتماع مع الفتى/ة لمعرفة ميوله واتجاهاته وتوجيهه للقسم الذي يرغبه. 
  بالجدول النشاطي للعمل. تعريفه، وكذلك القادة في القسمعلى  والمنشط بتعريفه على القسم،  يقوم 

   حتى ل يشعر الطفل بالغربة من المكان.  ،في بداية األمرخاصة لألطفال أهمية يولي المنشط 

 المجموعة. معمن أجل دمجه ، اسبوعين تحت المالحظة المباشرة للمنشط لمدةة /الفتى يبقى 

 
 التسجيل الموحد

  وم الطفل وكل يوم يق ،تسجيلالوتاريخ  لألطفال،يحتوي على المعلومات األساسية  حاسوبيبرنامج  بواسطةيتم
حيث يستطيع المركز حصي عدد األطفال  ،الدخول وساعة الخروجتسجيل ساعة  يتم ،بالحضور إلى المركز

  المترددين على المركز بشكل يومي، ونسبة تردد األطفال على المركز بشكل شهري.
  



 44 

 والتجديدالعضوية  بطاقة
 بطاقة العضوية

  سنوات من وجوده داخل المركز حيث تحتوي البطاقة على  1مدار هي نظام دخول ومتابعة للطفل على
المعلومات األساسية المتعلقة بالطفل، اإلنجازات التي حققها الطفل، نتائج العمل والمشاركات، تقييم المنشطين 

 للطفل.
 يستلم الطفل بطاقة العضوية بعد مرور شهر على تواجده في المركز.  
  كة مع منشطي األقسام حسب نوع اإلنجاز الذي حققه وبتوقيع المنشط.كل طفل يعبئ إنجازاته بالمشار 
 .يتم تعبئة اإلنجازات بعد انتهاء كل دورة نشاطية أو النشاط 
  طفل عند دخوله للمركز بطاقة عضوية تعريفية مؤقتة به كطفل ملتحق بالمركز.يستلم كل 
  رة النشاطية المسجل بها الطفل.يتم ختم تجديد العضوية داخل البطاقة مرة واحدة مع بداية الدو 
 .يتم تجديد بطاقة العضوية كل ثالث سنوات 

 
 تجديد العضوية 

 .يتم جرد أسماء األطفال الواجب عليهم تجديد عضويتهم كل ثالث شهور مرة 
   ويتم إبالغ األطفال بشكل شخصي، وعبر إعالن، وعبر أي وسيلة تضمن وصول الرسالة للجميع بضرورة

 توجههم للسكرتارية من أجل تجديد العضوية. 
  .تسلم الجوازات لسكرتارية المركز 
 داء أ يتم عقد اجتماع مع فريق العمل ويتم مناقشة تجديد العضوية، أو ترقيتها، وذلك عبر تقارير المنشط عن

 والتزام وانضباط الطفل/ة. 
  يتم تجديد بطاقات األطفال وتجديد فترة الصالحية لفترة ثالث شهور قادمة، حسب التوصيات التي أسفر عنها

 الجتماع.
 
 طاقات التسجيل في المركز ب

 هناك نوعان من بطاقات التسجيل في المركز
 : األولالنوع 

 الشروق واألمل ونورا التربوي  الملتحقين في برامج مركزوهي تعطي لألطفال العادية  بطاقات التسجيل. 

 حددة للفتيان/ت الملتحقين في برنامج محدد أو دورة تدريبية م لألطفال، المؤقتة وهي تعطي العادية بطاقات التسجيل
 أو بالمخيمات الصيفية.

  :وهو منقسم إلى ثالث أنواع المرورجوازات  الثانيالنوع 
 الجواز باللون األخضر: هو الفتى المسجل رسمياا في بناة الغد.  
  أشهر في المركز وتميز بإنجازاته، وشخصيته وأداءه 6هو الفتي الذي قضي ما يزيد عن  األزرق:الجواز باللون.  
 الجواز باللون األحمر: يعطى هذا الجواز للقادة في المركز.   

 يؤهله لعضوية المركز الثقافي تهضافإليوجد مقترح  :الجواز الذهبي او الفضي. 
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 السياسة التربوية علىإضافة بنود 
 ، يتم اتباع التالي:عند حدوث حدث معين أو مشكلة ل يوجد لها اجراء يمثلها في الدليل

 التأكد من عدم وجود هذا البند في السياسة.  .2
 داخل السياسة حول الموضوع. تعديل اجراء أو إضافة بنود عليه أو إضافة اجراء جديد التفكير ب .0
 و اضافة. أتعديل  أياتفاق مع فريق العمل من خالل اجتماع لوضع  .1

 
 : التاليخذ بعين العتبار التدرج مع األ
  جراء ال فيقادة المركز وقرارهم 
 المنشطين  رأي 
  راي الخصائية الجتماعية 
 قرار مدير المركز. 
 .المصادقة من المدير العام 
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  االنضباطيةاالجراءات 
 االنضباطيالهدف من االجراء 

 تعزيز النضباطية لدى المشاركين وتنفيذ التعليمات .2
 .تفاهماتهالتطبيق الجاد لبرامج المركز وسياسته وقوانينه وتنفيذ  .0
 .زوارهالتصدي لإلساءة إلى المركز وأعضائه أو منشطيه أو  .1

 تسلسل اإلجراءات االنضباطية: 
 الفتيان/ت األطفال،التوعية وضبط وتوجيه سلوك بهدف  النفسيةجلسة مع األخصائي/ة  .2
 تنبيه  .0
 انذار  .1
 .و دخول المركزأح للعضو حقوق ويمنع من المشاركة يصب ن لأيعنى : تجميد عضوية لفترة زمنية محددة .4
 عضوية بالمركز.لل النهائي يقافاإل .2

 لتالي:كا تتم تجراءااإل
 قسام. قبل لجنة مشكلة من قادة األدة من تتخذ الجراءات النضباطية كقاع -2

 .المنشطين 
  .الخصائية الجتماعية 
 .إقرار مدير المركز 

جمعهم وبدون أقسام والمنشطين صوات قادة األأمن  2القادة النصف +  ألغلبيةو فصله يحتاج ألتجميد عضوية قائد   -0
 غياب للقائد المعاقب. 

ذا بعد انقضاء المدة لدراسة مدى الستفادة المتحققة من خالل ه المراجعةتتم ، ثم تجميد العضويةلالفترة الزمنية تحديد  -1
 فترة تجريبية.  خالل منحو اعادة النظر به من أما تثبيت الجراء إر يلتقر ، الجراء

 لى رأيه ووجهة نطره حتىإحضوره لالستماع  ينبغيعضاء عضو من األ أيبحق  النضباطيعند مناقشة الجراء  -4
و أض الحضور ن يرفأحالة استثنائية "ك فيل إيه، أو ارسال رسالة توضح ر أمن شرح موقفه والدفاع عن نفسه،  يتمكن

  .غير مقبولا " يقدم عذراا 
 ندالمركز، وعلى الهيئة المعنية ع فيمن الجراءات القصوى يعتبران  اإليقاف النهائيو أ المؤقت تجميد العضوية  -2

ة نظر المعنى لى وجهإن تستمع أن تتحرى الوقائع بعناية كبيرة و أمن التدقيق والتريث و  على حدأ ن تبدى أ إقرار ذلك،
 خذ القرار. أقبل  باألمر

 يفعضاء المركز بعد استنفاذ فرصة العضو أ يتم تعميم ذلك على  ،اإليقاف النهائيو أ المؤقتعند صدور قرار  -6
 الستئناف. 

 جراءات التالية:   اف حق من حقوق العضو ينظم وفق اإلالستئن  -7
 لعضو تاريخ تبليغ ا سبوع منأن يتم خالل أيجب  اإليقاف النهائيو أ المؤقتجراءات ما دون الستئناف على اإل

 .باإلجراء
 لدى منشط /ة قسم المساندة والدعم  الستئنافيتم  اإليقاف النهائيو أ المؤقت العقوبات دون التجميد في

 الجتماعي. 
 ةالل رسالة خطيخ المركز منن يتم الستئناف لدى مدير اإليقاف النهائي، يمكن أو أ مؤقت حالة تجميد في. 
  باإلجراءيتم خالل شهر من تبليغ العضو  اإليقاف النهائيو أ المؤقت جراء التجميدإالستئناف على.   
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 جواز المرورخاصة بتعليمات 
 

 المحافظة عليه وهو مسؤول عنه مسئولية كاملة.جواز المرور وثيقة رسمية لمن صدرت باسمه وعليه واجب  .2
الفتيان/ت المستجدين مراجعة قسم السكرتاريا إلثبات العضوية في المركز واستكمال إجراءات األطفال، على جميع  .0

 جواز مرور بالمركز. راستصدا
قافة ثفروع جمعية ال ، أو أي فرع منالخاص بك مركزإدارة اللى واز المرور يمكنه التوجه مباشرة إفي حال فقدان ج .1

 والفكر الحر.
مركز، بل هو دليل على فعالياتك وانجازاتك وبمثابة مذكرات خاصة بك، عليك أن تقوم للالجواز ليس للمرور فقط في  .4

 بتعبئة البنود الخاصة بك.
 .للمساءلةأي تحريف أو تعديل أو إضافة في بيانات جواز المرور يعتبر الجواز لغياا ويعرض حامله  .2
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 في المركز معتمدالعضو ال
ان القائمة على نجاح واحترام حقوق النس حمل المسؤوليةعاتقها المساهمة في بناء جيل واعد قادر على ت على ةعيمالج تأخذ
حدى الدوافع إلنشاء مراكز متخصصة تستهدف جميع الفئات العمرية حيث لكل مركز فئة عمرية ي وهذه إالمجتمع المحلفي 

 محددة. 
ن األصغر م مروراا  ،والفكر الحر الفئات المميزة في مراكز جمعية الثقافةحول ضمان استمرار  المعتمدة ةالعضوي محورتت

 ،كوادر شبابية خالقة تمتلك مهارات وقدرات مميزة مقارنة بأقرانهم داخل المركز توفيرحيث تسهم في  ،لشبابل وصولا  سناا 
لى درجة من إهم ب لى طاقات إيجابية وصولا إب وتفريغ الطاقات الكامنة وتحويلها ضمان البناء التكاملي للمنتسلباإلضافة 

 العطاء المتميز والبداع.
 

ادية يات وشخصية قيبسلوكالتخصصات ويتسم  أحدفي  عالية مميزة وقدراتهو شخص يملك مهارات  المعتمد: العضو
 ومنضبطة.

 
 كيف يحصل المنتسب على عضو معتمد:

ز خصائي بالتعاون مع إدارة المركدرجات المنتسب ويشرف عليها األمجموعة من المعايير والتي تساهم في تحديد  يوجد
 وهي كاآلتي:

 قوانين وضوابط جمعية الثقافة والفكر الحر والمركز الموجود فيه.عدد سنوات النتساب ومعرفة المنتسب  المعيار األول:
 افةظق والنالسلوكيات واألخال المعيار الثاني:
 التحصيل األكاديمي أو التعليمي المعيار الثالث:

 المهارات اإلدارية والقيادية :المعيار الرابع
 المهارات الفنية والعلمية المعيار الخامس:
 اإلنجازات الداخلية، المحلية والدولية المعيار السادس:

 الذكاء العقلي :المعيار السابع
 

 ليصبح عضو معتمد  ممكن معايير االنضمام
معية وضوابط الج نيسنوات انتساب مع اللتزام باألنشطة والفعاليات واختبار كتابي حول قوان 1 :المعيار األول .2

 .%12ذات عالقة وتعتبر درجة النجاح  حياتيةسئلة اختيارية ومقالية ومواقف أيحتوي على 
  .النتسابصائي الجتماعي طول فترة خألمالحظات ا الثاني:المعيار  .0
 امعيين.للج % 72 عنللمستوى العدادي والثانوي وما ل يقل  % 12ل يقل عن  ما :المعيار الثالث .1
 ،دربينماعات، دورة كتابة المشاريع، دورة تدريب نز حاصل على دورة المهارات القيادية، دورة حل ال :المعيار الرابع .4

 حر.الو داخل جمعية الثقافة ع بسلوب الداري المتورة األدو  لطفولة، دورة حقوق اإلنسانحماية ا دليل ،ICDL دورة
 لميسريناالل منشطي األقسام أو خ مناختبار عملي في المهارة التي يمتلكها المنتسب يتم وضعه المعيار الخامس:  .2

 . %12 النجاحدرجة ر تعتبو 
 ،انجاز مع المجتمع المحلي 0وعدد ، أو علمية داخل القسم التابع للمركز إنجازات فنية 2عدد  :المعيار السادس .6

  .افية في حال عدم توفرها ل تسقط المعيار على المنتسب(ضانجاز واحد دولي )النجاز الدولي نقطة ا
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للذكاء وهي تعتبر درجة الحد العام  %62 نع جةعلى أن ل تقل الدر  ،IQاختبار الذكاء العالمي  :المعيار السابع .7
 .الحدود المرتفعة في

 
 التي يتمتع بها العضو المعتمد: االمتيازات

 .الخاص بجمعية الثقافة والفكر الحر مرور زح العضو جوانيم .2
 .يعفى من أي رسوم رمزية على بعض األنشطة الداخلية كالمخيمات الصيفية والدورات الخارجية .0
 .نشطتهاأيارة مراكز الجمعية والتعرف على لز  امتيازاتعلى يحصل  .1
 .حد مراكز الجمعيةأل النضمامهيل ست .4
 .والسنوية للمراكزالمشاركة في وضع الخطط الستراتيجية  .2
 .هاذفينوي تين أفكارو ألمبادرات  لمويتفرص أعلى في الحصول على  .6
 .على في الحصول على عقود تطوعية في مراكز الجمعيةأ  صفر  .7
 .أي أنشطة فردية تنموية مجتمعية ذيفر مرافق الجمعية لتنخيتس .1
 .المشاركة في المهرجانات الدولية واإلقليمية فرص أعلى في .9

 .فرص أعلى في الحصول على تدريبات متقدمة مجانية .22
 

 :متى يتم سحب العضوية المعتمدة
 .األخالقيةوية من الناحية ضفي حال أثبت المنتسب عدم أهليته لحمل الع .2
 .عدم تطوير مهاراته لمدة عام كامل .0
 توضيح األسبابو أليه إدارات الجمعيات بدون الرجوع إ أحدبقرار من  .1
 سنوات قابلة للتجديد 1تاريخ انتهاء العضوية وهي تمنح لمدة  دعن .4
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 خطوات القيام برحلة
 ، والنتائج المتوقع منها.تحديد األهداف الثقافية، التعليمية للرحلة .2
 .بالوجهات المحتملة لرحلة ميدانيةتحديد قائمة  .0
 مناسبة الرحلة، المكان، األهداف الموضوعة للفئة المستهدفة من األطفال.تقييم مدى  .1
 اواصل مع األماكن التي تهتم بزيارتها، وجمع مزيد من المعلومات حول البرامج واألنشطة التعليمية التي يقدمونهت .4

 وكيفية الستفادة من الزيارة.
 الجمعية. على موافقة إدارة، و الحصول على التصاريح الالزمة للرحلة .2
 .طفل وفق القرار الخاص بذلكالحصول على إذن من أولياء أمور كل  .6
 .اتخاذ الترتيبات الالزمة للنقل من وإلى وجهة الرحلة .7
 ة.مشاركة إرشادات السلوك وبرنامج تفصيلي لهذه الرحل .1
 في ملف واحد أو قاعدة البيانات. والبيانات جمع جميع الوثائق الالزمة .9
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 شكوىاجراء تقديم 
طبيعي أو اعتباري وتتضمن طلبات واعتراضات  وضد شخصومفصلة أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة  .2

 .ومنطقية محددة
 به  التصالوأرقام  وعنوانه أن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي ورقم هويته .0
 ى.، وذلك وفقا لطبيعة الشكو أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها .1
 لحل المشكلة حتى تاريخ تقديم الشكوى. الخطوات التي قام بها الشاكيأن تتضمن الشكوى  .4
 استخدام النموذج الخاص بتقديم الشكوى وتعبئته وتسليمه الى إدارة المركز. .2
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 التعامل والتواصل البديلة مع الفئة المستهدفة خالل الطوارئ واألزمات آلية
 ممارسات االبتعاد االجتماعي

 :البتعاد الجتماعي، والتي يمكن أن تتضمنيجب تنفيذ ممارسات 
  ها حتى ل يتجمع األطفال في نفس الوقت.ونهايتاألنشطة والفعاليات تحديد فترات مختلفة متالحقة لبداية 
  ل يوجد فيها تقارب بين األطفال.ظروفاا  التي تخلقتنفيذ األنشطة ، و مكان واحدفي  األطفالإلغاء تجمع 
  عن بعضها بمسافة ل تقل عن متر واحد، إذا كان ذلك ممكناا  األطفالإبعاد مقاعد. 
 ي، وتجنب اللمس غير الضرور  المنشط واألطفالمع مراعاة ترك مسافة بين  والتدريب واألنشطة تقديم التعليم

 قدوة في هذا المجال. وتشكيل
 

 بروتوكوالت األمان:
 الحرص على ارتداء الكمامات 
  والعاملين والضيوف للمركزقباس درجات الحرارة لألطفال 
 تعقيم األيدي لألطفال والعاملين والضيوف للمركز 
 تعقيم األسطح وأيدي األبواب واألجهزة كثيرة الستخدام 
 غسل اليدين بانتظام ممارسة 

 
 األنشطةالتخطيط الستمرارية 

متابعة و  التعليم الجيد الحصول على، يجب دعم استمرارية للمركزفي حالة التغيب / اإلجازة المرضية أو اإلغالق المؤقت 
 :وهذا يتضمن األنشطة،
 استخدام استراتيجيات التّعلم اإللكتروني / عبر اإلنترنت. 
  في البيتأنشطة لتنفيذها تحديد. 
 .اتاحة األنشطة والتدريبات عبر النترنت 
  علمي ثقافي توعوي بث إذاعي، أو بودكاست، أو تلفزيوني لمحتوى 
  األطفالبإجراء متابعة يومية أو أسبوعية مع  المنشطينتكليف 
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 المــلاحــق
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 جمعية الثقافة والفكر الحر
 خلف الهالل األحمر –حي األمل -خانيونس 
030000080 :اكسيلفت  

 

 طلب عضوية

 
  طلب رقم:

 المركز: 

 بناة الغد  الشروق واألمل  نوار التربوي 

 
 المرفقات للطلب:
 ( صورة شخصية 0عدد ) .2
 صورة شهادة ميالد .0
 صورة عن هوية األب .1

 
 بيانات شخصية:

  اسم الفتى رباعيا:

  تاريخ التسجيل:  تاريخ الميالد: 

          رقم الهوية:  مكان الميالد:

  الشارع:  الحي  /المدينة:السكنمكان 

  هاتف أو جوال أحد األقارب:  جوال:  هاتف المنزل:

 بيانات شخصية حول العائلة:

          رقم الهوية  عمل األب:

          رقم الهوية  عمل األم:

  اناث:  ذكور:  عدد أفراد السرة:

  ترتيبك داخل األسرة:

 لها:بيانات حول المدرسة التابع/ة 

  نوع المدرسة:  اسم المدرسة:

  المستوى الدراسي/الفصل:   الصف الدراسي:

 مالحظات :
 أربعاء -أحد  –دوام الفتيان  -
 خميس  –دوام الفتيات: ثالثاء  -
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 :الحالة الصحية للمشارك 
 يعاني من إعاقة )نوعها ان وجدت: ........................................(  جيدة 

 

 المعينات التالي:ي من األدوات أو أل أنت بحاجةهل 
 نظارة طبية  عصا بيضاء  سماعة  كرسي متحرك 

 

  االهتمامات:

 تجارب علمية  رياضة  مكتبة  فلكلور شعبي  حاسوب  فن تشكيلي 
 

  أخرى:/حدد:

  مهاراتك

  خبرات سابقة: 
 

قصة نجاح ترغب/ي 
 في اخبارنا عنها:

 
 

 

 ماذا تعني لك هذه الكلمات؟
  اللتزام

  الحترام

  المشاركة

  العمل الجماعي

  الصديق
 

 منك يمكننا التصال بهم: أسماء صديقين مقربين
 (0رقم ) (2رقم ) بيانات
   السم:

   صلة القرابة:
   مكان السكن:
   رقم الهاتف:

 

 أهال وسهال بك عضو /ة في مركز بناة الغد
 

 توقيع دائرة التسجيل توقيع ولي األمر توقيع الفتي
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 وتعهدإقرار 
 

والوثائق والصور المرفقة به صحيحة، واتحمل كافة  المدونة في هذا الطلبأقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات 
المسئولية عن صحتها بصفتي ولي أمر الفتى/ة أوافق على اصدار جواز مرور بموجب هذا الطلب لبني/ابنتي المذكر/ة 

قافة والفكر د التابع لجمعية الث، مع تعهدي بالتزامه بجميع النظم والقوانين والمعايير المعمول بها في مركز بناة الغأعاله
 الحر.

 وهذ إقرار وتعهد مني بذلك
 

  التاريخ:  التوقيع:  السم: 
 

 وقع ولي األمر معرفتي

 اسم الموظف المختص

............................ 

 توقيع وختم المركز
 

 بناء على المعلومات الواردة تمت المصادقة

 
 

 مالحظات لجنة التسجيل:
 
 
 
 
 

 إقرار لجنة التسجيل:
 
 
 
 

 
 حرر بتاريخ: ............................

  



Culture & Free Thought Association 

Khan younis Hay El-Amal 

Telefax : 082032361 

 

 جمعية الثقافة والفكر الحر
 خلف الهالل األحمر –حي األمل -نيونس خا

030000080 :اكسيلفت  

 

 4 

 /    /           التاريخ:                     
 

 جولة علمية -موافقة  إقرار 
 

 الفتى/ة ..................... ولي أمرأقرا أنا الموقع أدناه/ ............................... 
 

التحاق ابني /ابنتي ومشاركته/ا في الجولة العلمية الستكشافية لـ بأنني أوافق على 
............................................. والتي سيقوم بها مركز بناة الغد .............

 التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر علماا بأنها خارج مقر المركز.
 

 وأتحمل كافة المسؤولية لذلك
 م التوقيعوبناء عليه ت

 
 
 

 توقيع ولي أمر الفتى/ة
....................... 

 رقم الهوية/ .........................

 هاتف رقم جوال/ ...................

 توقيع المنشط المسؤول
......................... 
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 التاريخ:      /    /         
 

 رحلة ترفيهية -موافقة  إقرار 
 

 /ة .....................الطفل......... ولي أمر ....الموقع أدناه/ ......................أقرا أنا 
 

ي والت الى منطقة ........................... الرحلة الترفيهية/تي في طفليمشاركة بالموافقة على 
ق يوم ................الموافوذلك التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر  .....................مركز  سينظمها

من الساعة .......... حتى ......... حيث سيصل الطفل للمركز بخان يونس  ،....../..../.......
  .الساعة ...........

و أوذلك على مسؤولتي الشخصية والجمعية غير مسؤولة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خاص 
 ه خير الشاهدين.طارئ أو لحق وهذا إقرار مني بذلك والل

 
 وبناء عليه تم التوقيع

 
 المقرتوقيع 

....................... 
 رقم الهوية/ .........................
 هاتف رقم جوال/ ...................

 توقيع المنشط المسؤول
......................... 

 ختم المركز

 
 :مالحظة

  دون أخذ موافقة إدارة المركز باتا اصطحاب األطفال أو األخوات أو الصديقات للرحلة ايمنع منع .2
 المواصالت مؤمنة ذهابا وإيابا .0
 اللتزام بالمواعيد المحددة .1

 
  



Culture & Free Thought Association 

Khan younis Hay El-Amal 

Telefax : 082032361 

 

 جمعية الثقافة والفكر الحر
 خلف الهالل األحمر –حي األمل -نيونس خا

030000080 :اكسيلفت  

 

 6 

 التاريخ:      /    /         
 

 نشاط خارجي -موافقة  إقرار 
 

 /ة .....................الطفل......... ولي أمر ....أقرا أنا الموقع أدناه/ ......................
 

.......................................... والذي  النشاط الخارجيمشاركة طفلي/تي في بالموافقة على 
ينظمه مركز بناة الغد التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، وذلك يوم ................ الموافق 

الساعة  بخان يونس لمركزلحيث سيصل الطفل  ..... حتى ...........الساعة ......./..../....... من 
،...........  

والجمعية غير مسؤولة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خاص أو  ،وذلك على مسؤولتي الشخصية
 طارئ أو لحق وهذا إقرار مني بذلك والله خير الشاهدين.

 
 

 وبناء عليه تم التوقيع
 

 المقرتوقيع 
....................... 

 رقم الهوية/ .........................

 هاتف رقم جوال/ ...................

 توقيع المنشط المسؤول
......................... 

 ختم المركز

 
 مالحظة:

 يمنع منعل باتا اصطحاب األطفال أو األخوات أو الصديقات للرحلة .2
 وإياباالمواصالت مؤمنة ذهابا  .0
 التواجد داخل المركز بعد الدوام المدرسي .1
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 التاريخ:      /    /                          
 

 تصوير وتوثيق  –موافقة  اقرار
 

ن للتوعية الحقوقية وتطوير قدرات الفئات المشاركة، وضم التابع لجمعية الثقافة والفكر الحرضمن أهداف مركز بناة الغد 
والتي تسلط الضوء على أثر انقطاع التيار الكهربائي على التعليم يقوم المركز بتعزيز الجانب العملي في حملة ضوء خافت "

 . "امجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو ونسعى لتصوير فيلم قصير وصور فوتوغرافية وستكون صوركم من ضمنه
 الموافقة أو الرفض.لذا نأمل الموافقة على اإلقرار المرفق أدتاه. ولكم الحرية في 

 
 دمتم داعمين ألبناكم

 
 ....................... الطفل......... ولي أمر ...........................أقر أنا الموقع أدناه/ 

 
رافية في المعرض والمجلة الفوتوغ ابني /ابنتي( -طفلي ) فيهاالتي يظهر  صورالل مانع لدي من نشر 

 مركز بناة الغد التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر. النشاط الذي ينظمه إطاروالفيلم القصير في 
 

 وأتحمل كافة المسؤولية لذلك
 وبناء عليه تم التوقيع

 
 الطفلتوقيع ولي أمر 

....................... 
 رقم الهوية/ .........................
 هاتف رقم جوال/ ...................

 توقيع المسؤول
......................... 
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 استمارة مشاركة في برنامج الدعم الدراسي

 
  البيانات األولية للطفل: 

 تاريخ الميالد: ...../....../........... السم الرباعي: ...............................
 األمر: ...........................مهنة ولي  العمر: ......................................
 رقم الجوال: ................................ العنوان: .....................................
 الفترة: ..................................... المدرسة: ....................................

 المعدل الدراسي: ........................... .........الصف: ............................
  

  التحصيل الدراسي للطفل:
 ..................................المعدل الدراسي:  .....................................الصف: 

  نعم       ......... ل هل سبق له اإلعادة: ..........
  

  للوالدين:المستوى التعليمي 
 األم: ................................... األب: .......................................

  
  اهتمامات الطفل:  

2............................................... . 0............................................... . 
1 ................................................ 4............................................... . 
  

  الحالة الصحية للطفل: 
 هل يعاني الطفل من أي مرض؟ ..........نعم       ......... ل

 ...........................هل يوجد لدى الطفل أي إعاقة؟  ..............  نوع اإلعاقة 
  

  أسماء مدرسي الدعم الدراسي: 
 اللغة العربية: ............................................................
 اللغة اإلنجليزية: .........................................................

 ..............................................................الرياضيات: 
 العلوم العامة: ............................................................

  

 صورة

 الطفل 
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 التاريخ:      /    /         :اليوم
 

 عهدة إقرار استلام

 
 .......... هوية رقم: .................................أقر أنا السيد /ة: ............................

 من/ ..........................................
 

 :.................بمركز  .....................بأنني قد استلمت من عهدة قسم 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

 اهصقسم في موعد اقالمنشط ل /ا"وتسليمه /ارجاعه"إعلى أن يتم  وأن أتحمل المسؤولية الحفاظ عليه/ا
 م 02/    /        بتاريخ: 

 
 

 ،،التوقيع،وبناء عليه تم 
 
 

 توقيع المستلم/
............................ 

 هاتف/جوال: .......................

 توقيع منشط القسم/
....................... 
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 حالات داخلية بين الأقسامنموذج تحويل 

 
 اسم المسؤول/ة عن المتابعة: ..................................................

 العمر: ........... الجنس: ............. اسم المنتفع: .................................
 ...............................رقم الجوال:  ..العنوان: ...................................

 .................... الوضع المادي لألسرة: .....عدد أفراد األسرة: .......................
 

 ........................................................................... اسم القسم المحول منه:
 

 : /ملخص الحالةأسباب ومبررات التحويل
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 الخدمات المطلوبة:

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 موعد المتابعة:

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

 عن تحويل الحالة /ةتوقيع المسؤول
................................ 
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 شكوىنموذج تقديم 

 
 التاريخ:

 
 ..................................................... موضوع الشكوى:

 
 ......................... رقم الهوية:............................................   :اسم المشتكي

 .......................... رقم الهاتف:       رقم الجوال: ......................
 

 ...............اسم المشتكى عليه: .................
  وصف الشكوى:

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 

 والتي سأقدمها فيما يتعلق بهذه الشكوى صحيحة ،أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات التي قدمتها
 ومطابقة للواقع، وأتعهد بتزويدكم بأي معلومات إضافية أحصل عليها.

 الســم:
 التاريخ:
 :التوقيع

 
 

 مرفقات/
 
 



 

 الخـاتـمــة
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 الخــاتــمة:
 

 بغرض تحسين كفاءة وفعالية العمل من أجل تحقيق األهدافدائما الى التطوير المستمر جمعية الثقافة والفكر الحر تسعى 
حتويه تطوير األدلة التربوية والثقافية، وما ت . وفي هذا اإلطار تمالستراتيجية للمؤسسة، والوصول إلى جمعية آمنة للجميع

  .ي شامل، بقصد توحيد الرؤي، وتحديد مسار العمل، وفكره التربو الدليل ال وكان هذا، من سياسات واجراءات لمراكز الجمعية
والتي  الغد، ةنوار التربوي والشروق واألمل وبنا ،التربوية الثالثةتوحيد سياسية العمل في المراكز هدف هذا الدليل الى 

دور لدعم  اا وأيض ،لمستهدفةاتنظيم طرائق التعامل مع الفئات  و، بقصد توفير الجهد والوقت ،تستهدف نفس الفئة العمرية
 المنشطين في عملية تطوير وتعزيز قدرات ومواهب األطفال والفتيان والفئات األخرى المستهدفة.

 
ها من حيث رؤيتها ورسالتها وأهدافمقدمة عن المراكز الثالثة و  الحر بدأ الدليل في وصف موجز لجمعية الثقافة والفكر

ة السياسات مجموعوبعد ذلك تم عرض وصف لبعض المصطلحات المستخدمة في المراكز، وبرامجها وأنشطتها المختلفة، ثم 
 راكز.سهيل العمل في المالمتبعة في هذه المراكز، مع توضيح آليات وخطوات العمل مدعمة بعدد من النماذج لت تواإلجراءا

 
ت ان السياساالمراكز،  مع هذهنتمنى أن تعم الفائدة على جميع العاملين وأصحاب العالقة هذا الدليل،  قارئ عزيزي 

بعد لك ذوهي عرضة للتغيير والتطوير وفقا للحاجة الفعلية على أرض الواقع، و محل اختبار تبقى واإلجراءات في هذا الدليل 
 اعتماد هذه التغييرات وفق السياسات المتبعة. 

 
 ، ومعا لنبني المستقبل.و داعمينفي الختام، نتمنى كل التوفيق للجميع، عاملين وأطفال منتمين للمراكز 

 


