
 النشرة الدورية

 العدد الثالث

آب حتى – شباط شهر  

4102 

 أخبار برنامج أدب األطفال

 

 أسبوع القراءةأوالً:  

 

طالب /ه داخل  67نفذ خالل األسبوع األول من نيسان سلسة فعاليات لتشجيع القراءة بمشاركة 

طالب/ة داخل خمسة مدارس  492المركز، و في أحياء متفرقة من البلدة القديمة، وفعاليات ل

(، شملت عمر بن عبد العزيزشرفات و ، الروضة الحديثة، الفتاة ج، الفتاة الشاملةمقدسية )

الفعاليات رواية لقصص شعبية ومناقشتها مع األطفال، مسابقات ثقافية، فعاليات ترفيهية 

 .وحركية

 
 

 أغنية " القدس حبيبتنا" ثانياً: 

أصدر مركز السرايا وبتمويل من 

مؤسسة التعاون / برنامج إعمار البلدة 

القديمة  وضمن مشروع  " تراثنا رمز 

" أغنية " القدس حبيبتنا " 4حضارتنا 

والتي هدفت إلى التأكيد على ضرورة 

الحفاظ على التراث العربي في القدس، 

ومن الجدير ذكره أن أطفال المركز هم 

من ألف كلمات األغنية وغناها وصور 

 ها.الفيديو الخاص ب

 مركز السرايا لخدمة المجتمع

 



العدد الثالث -  النشرة الدورية   

 

 استهدفبرنامج أدب األطفال رابعاً: 

  طفل/ه مقدسي 653

 عن  تعبيرفي مهارة ال لقاء 52 تنفيذ

قراءة التشجيع للقاء  13المشاعر و 

 طالب/ة ضمن أربع 85لـ 

  .داخل المركز مجموعات
 

  اإلبداعية زوايا لقاء في ال 042تنفيذ

الدبكة و الرسم و كداخل المركز  

 الكورال و القصة الشعبية و الدراما.
 

  مهارة تطوير لقاء في  13تنفيذ

طالبة  381لـ  عن المشاعر التعبير

)الروضة الحديثة،  من المدارس

 .الفتاة ج، الفتاة الشاملة(
 

  قراءة لـ التشجيع  لقاء في 00تنفيذ

 308ذكور و  33طالب/ة ) 343

)شرفات  إناث( من طالب المدارس

 .و عمر بن عبد العزيز(

 

 

 

 

 

  

على فترتين ة \طفل 09تحت عنوان "أنا ...أنت... نحن" نفذ البرنامج مخيماً صيفياً لـ 

( حيث تضمن المخيم أنشطة التعريف 06/8 -4/8الثانية )( و09/7-61/1األولى )

بالهوية الذاتية وأنشطة تطوير اإلبداع،  وتنفيذ أربع رحالت ترفيهية وجولتين تعليميتين،  

 توحين ترفيهيين.باإلضافة إلى يومين مف

 ثالثاُ: المخيم الصيفي
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 أوأل : فعاليات النادي المسائي

 أخبار برنامج الدعم األكاديمي

 
 تطوير للمهارات األكاديميةحيث شملت اللقاءات بة \طفل 82لقاء ل  76تنيفذ 

تطوير المهارات و فعاليات  ،في اللغة االنجليزية و العربية و الرياضيات

الثقة بالنفس، الهوية الشخصية، التعبير عن المشاعر.  كمهارة  االجتماعية

ة  انضموا للمجموعات المفتوحة في فترة االمتحانات \طفل 21باالضافة الى 

مدربة ومؤهلة للعمل  متطوعة 41و قد تم تنفيذ هذه اللقاءات من قبل  ،ةالنهائي

 .الفلسطينية من مختلف الجامعات و الكلياتمع األطفال 

 

  

 لقاء تدريبي لشباب ومتطوعين 31ثانياً: 

 

  ساعة( في اإلدارة السليمة للمجموعات و مناقشة الحاالت الفردية  38مع األستاذ شادي جابر )بمعدل  لقاءاتعقد ثالثة

 باالضافة إلى آلية التخطيط والتحضير للمخيم الصيفي، شارك اللقاءات عشرة متطوعين.  لطالب البرنامج

  الفنون التعبيرية في االتصال و التواصل" مع المدربة   ساعات تدريبية على مدار لقائين بعنوان 32شاب/ه في  33شارك"

 ختام أدلبي.

  شاب/ة. 03ساعة( في موضوع القيادة الشابة مع المدرب زياد قنبر شارك فيها  38عقدت خمسة لقاءات تدريبية )بمعدل 

  متطوعين من البرنامج، نفذ اللقاءات األستاذ  9لقاءات تدريبية في كيفية استخدام وسائل حديثة في تدريس األطفال ل  1نفذت

 تيسير أبو رضوان. 



 

 

 

 ثالثاً: المخيم الصيفي

عبر طفال زيادة الدافعية للتعلم لدى األبهدف سنة( 00-6 ) طالب وطالبة من عمر 71ل  مخيماً صيفياً تحت عنوان "فضائي أنا " نفذ البرنامج  

" ، نفذ فعاليات المخيم عشرة  في مقر مدرسة النهضة " أ 62/2/6102-9مجموعة فعاليات وجوالت تثقيفية وترفيهية للفترة الواقعة بين 

 متطوعين تلقوا كافة التدريبات الالزمة لذلك.
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 أوالً : أيام مفتوحة

  ورشات  ها:من فعالياتم عدة و" شمل اليروح الحياةنت أبعنوان " 06/7/4102قيم بتاريخ أاليوم المفتوح الذي ب  سيدة 76شاركت

 . "االسترخاء رفيق الروح"" وذائك جمالك" و موضوع "جمالك من المطبخ غ" في موضوع

  وتخلله فعاليات مختلفة للنساء. 44/7/4102بمناسبة عيد األم والذي عقد بتاريخ سيدة أخرى باليوم المفتوح الخاص  47شاركت  

 

 

التمكين النسويأخبار برنامج   

 

 التجميل واالكسسواراتثانياً: 

  استقبال وطالبة من قسم التجميل 61تخريج

 .لدورة التجميل الجديدة سيدة 22

  االكسسوارات . من دورة سيدة 66 تخريج 

  يوم تطوعي لطالبات التجميل في قسم

سيدة  05 استفاد منهراهبات المحبة 

طالبة من طالبات قسم  61وشارك فيه 

 .التجميل في المركز

 

 



 

 

العدد الثالث -  النشرة الدورية  

 

 : التطور الشخصي ثالثاً 

 
تربية االبناء و ساعة تدريبية في موضوع "كيفية  02سيدة في برنامج التطوير الشخصي مع األخصائية النفسية غالينا برغوت بواقع  19شارك  

 ساعة تدريبية في  موضوع "كيفية التعامل مع التوتر و الضغوطات". 30العالقات الزوجية"، باإلضافة إلى 
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  طالب وطالبة في موضوعات بدائل التعامل مع العنف في مدارس 3311استهدف برنامج التوعية أوالً : 

   طفل وطفلة من خالل ورشات توعوية  حول كيفية حماية األطفال من التحرش، بدائل التعامل مع العنف من  113استهدف البرنامج

 خالل االتصال والتواصل،الحماية والسالمة العامة في الشارع والبيت. 

  ألطفال بأهمية التعليم المهني والمسارات هاليهم  ضمن ورشات هدفت لزيادة مستوى وعي اأمن  44طالب/ه و  3320استهدف البرنامج

 التعليمية المتاحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوعيةأخبار برنامج   

 

( في ورشتين توعويتين 44-06من األعمار ما بين )/ه شاب  70استهدف 

 تحت عنوان " في اشي مستفزك ... في إشي خانقك؟؟؟ " وجولة في القدس

دور الشباب  ، هدفت هذه الورشات إلى التأكيد علىتدريبية ساعات 01بواقع 

 الظواهر المختلفة في القدس.ب ناقدة   والتفكير بطريقةفي التغيير المجتمعي 

 ثانياً: في أشي مستفزك ... في إشي خانقك؟؟؟



 

 

العدد الثالث -  النشرة الدورية  

 

 

 

 4102االحتفال بيوم الطفل الفلسطيني ثانياً : 

بيوم الطفل الفلسطيني في قاعة المسرح الوطني  02/4/0234تحت عنوان بدنا نغني بدنا نطير احتفل مركز السرايا لخدمة المجتمع بتاريخ 

 .الداعمة وأهالي الطلبة المشاركينضافة إلى عدد من المؤسسات الشريكة وحضر الحفل خمسة مدارس مقدسية باإلالفلسطيني ) الحكواتي(، حيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مشاركة مركز السرايا في مؤتمر الالنست الطبي ثالثاً :  

شاركت المديرة التنفيذية هيام عليان ومسؤولة تنمية الموارد 

مؤتمر الالنست الطبي  4102والعالقات العامة نداء الدويك في آذار/

الذي عقد في األردن لمدة يومين، والذي عرضت خالله 

مع معهد الصحة العامة  المشاركات الدراسة التي أجريت بالتعاون

والمجتمعية /جامعة بيرزيت حول تحديات الحياة في البلدة القديمة 

 ودور مركز السرايا في مواجهة هذه التحديات.
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاريع المركز ..

  توقيع اتفاقية  شراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ

مشروع متطوع من أجل القدس والذي يهدف إلى دعم التعليم 

 األساسي والعالي لعام واحد.

 

 اتفاقية  مع برنامج األمم المتحدة لتنفيذ مشروع الحماية   توقيع

 النفسي االجتماعي لألطفال والنساء والشباب لسنة واحدة.

 

  توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع سفراء القدس بالشراكة مع

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وجمعية برج اللقلق وبتمويل من 

 مركز تطوير المؤسسات األهلية.

 

 مؤسسة العون الطبي للفلسطينين سنة أخرى. جدد العقد مع 

 

  وتم التعاقد مع مؤسسة كريتاس بولند لدعم قسم التجميل في

 المركز .

 

   أنتهى العمل على تنفيذ مشروع تراثنا رمز حضارتنا

عمار برنامج إالمرحلة الثانية والممول من مؤسسة التعاون/ 

 البلدة القديمة.

 

 مؤسسة دياكونيا  يستمر العمل في مشاريع مدعومة من

السويدية، مؤسسة كوبي االيطالية، الصندوق العربي لألنماء 

 االقتصادي واالجتماعي ، نساء من أجل القدس.

 

 

 التشبيك والشراكات ..

  تم التشبيك مع الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل لتنفيذ

الورشة التوعوية " األطفال واالعتقاالت" ، عقد اللقاء المحامي 

 سيدة. 02زياد الهدمي بحضور 

 

  مشاركة مركز السرايا في حفلة يوم الطفل الفلسطيني في مدرسة

طفال حزما للبنات بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن األ

حيث شارك طالب المركز في ، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل

 لقصة الشعبية و الرسم عل الحائط (. )الدبكة الشعبية، ضوعر

 

  مشاركة طالب المركز في ورشات حول آليات توثيق االنتهاكات

الخاصة باألطفال وكيفية توجيهها الى الجهات المعنية بأساليب 

 العالمية للدفاع عن حقوق األطفال . حقوقية بالشراكة مع الحركة

 

  المشاركة بمهرجان الحكايا الشعبية المنعقد في مركز يبوس

طالب/ة من مدارس شرافات وعمر بن عبد  048  بحضور الثقافي

 العزيز.

 

  طالبة من مدرسة الروضة  00زار طاقم مركز السرايا وبمشاركة

األطفال قام ، الحديثة المرضى في مستشفيات المقاصد والمطلع 

خاللها بعرض مسرحي وقراءة قصص لألطفال كما وتوزيع 

 من المرضى. /ةطفل 88الهدايا على 

 

 مركز السرايا لخدمة المجتمع

 القدس / البلدة القديمة

  14-7471106هاتف : 

 14-7427762تلفاكس : 

www.facebook.com/AlsarayaCenter 

http://www.facebook.com/AlsarayaCenter
http://www.facebook.com/AlsarayaCenter

