
 

 

 جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة
 

 1026 خالل عامالجمعية  عن أنشطةالسنوي تقرير ال
 

 استسخت جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة مؽ خالل مخاكدىا الثالثو في مجيشة غدة  وفي مخيؼ جباليا لالجئيؽ ومجيشة
عاديو  شبو. وذلػ في عخوف  6102واالندانيو عام  والتعميسيةالستشؾعو وخجماتيا الثقافيو  الرحيةعبدان في تقجيؼ خجماتيا 

تسكشت خالليا مؽ تظؾيخ بعض مجاالت عسميا وتحقيق العجيج مؽ االنجازات واالخفاق في انجاز بعض السيسات حدب الخظة 
 . 6102االستخاتيجيو لمجسعيو عام 

 الخؤيـة: 
 سع يشعؼ بالتشسية السدتجامة .جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة مؤسدة وطشية فمدظيشية رائجه في مجت

 الخسـالة:
، تدعى إلى السداىسة في تحديؽ أوضاع  0796جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة جسعية أىمية تشسؾية تأسدت عام 

السجتسع السحمي الرحية والتعميسيو والثقافية واالجتساعية مؽ خالل بخامج شاممة ذات جؾدة مبشية عمى أساس العجالة 
 والسداواة .

 القيؼ :
 : القيؼ السيشية وتذسل 

االستقاللية ، الالمخكدية وتعديد القيؼ الجيسقخاطية ، السحافغة عمى خرؾصية وحقؾق السدتفيجيؽ ، االنتساء ، السيشية 
 والتخررية ، االنزباط ، االلتدام ، التظؾيخ، الذفافية ، التشسية السجتسعية السدتجامة .

 : القيؼ األخالقية وتذسل 
قيؼ السجتسع وعاداتو ، اإلندانية ، السدئؾلية االجتساعية ، العسل التظؾعي ، التسدػ بأخالقيات العسل ، السداواة مخاعاة 

 واإلنراف وعجم التسييد .
 األىجاف االستخاتيجية :

 بشاء قجرات جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة لتربح مؤسدة متعمسة . -  1
 ية واالجتساعية في قظاع غدة في إطار الحق في الرحة .السداىسة في تحديؽ األوضاع الرح -  2
 تسكيؽ السخأه الفمدظيشية صحيًا ونفديا واجتساعيًا وقانؾنيًا . -  3
 تسكيؽ فئة السحخوميؽ مؽ التعميؼ وفقًا لسفاىيؼ تعميؼ الكبار . -  4
 تعديد اليؾية الفمدظيشية لجى أفخاد السجتسع السحمي . -  5

  
 
 
 
 



تفاصيل وحتى تتزح األمؾر برؾرة أفزل سيتشاول التقخيخ األنذظو والخجمات الرحيو التي يقجميا كل مخكد ولمسديج مؽ ال
 2116نجرازات والسعؾقرات خرالل عرام عميسيو واالندانيو ، وإلى أبرخز اإلمؽ مخاكد الجسعيو الثالثو وإلى األنذظو والخجمات الثقافيو والت

 عمى الشحؾ التالي : وذلػ 2117. وإلى الخظة التظؾيخيو لعام 
 أواًل :  الشذاطات والخجمات الظبيو التي يقجميا مخكد الجسعيو الخئيدي / مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي 

يتسيد السخكد الخئيدي بغدة ) مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي ( بتشؾع وتكاممية الخجمات السقجمة فيو حيث يحتؾي عمى 
العامة ، والتخررية السجعسة بأجيدة متظؾرة ،  وحجيثو ،  وباختراصيؽ أكفاء ، وبقدؼ  مدتؾصف يزؼ العجيج مؽ العيادات

ومختبخ لفحص عيشات األندجو الغالبية العغسى مؽ أنؾاع التحاليل السخبخية  امختبخات مدوده بأحجث األجيدة وتقجم فييقدؼ طؾارئ و 
وقدؼ أسشان مسيد ، وصيجليو لرخف األدوية ،  وقدؼ تذخيري يحتؾي عمى العجيج مؽ األجيدة كالخنيؽ والعيشات السخضيو 

الظبقي،  والترؾيخ باألشعة العادية ، والسمؾنة ،  وترؾيخ الثجي ، وترؾيخ الفكيؽ ،  والجوبمخ السغشاطيدي ، وتفتيت الحرى ،  والترؾيخ 
 ومشاعيخ السعجة ، والقؾلؾن .

بالخجمات التثقيفية   2116كد الجكتؾر حيجر عبج الذافي باإلضافة إلى ما ذكخ قدؼ يعشى برحة السخأة تسيد في عام ويؾجج في مخ 
 .الرحية والشفدية ، وتشغيؼ األسخة ، والرحة اإلنجابية وخجمات صحيو أخخى 

 السدتؾصف : -  0
تقجم في مدتؾصف غدة في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي العجيج مؽ الخجمات الظبيو الستشؾعو مؽ خالل مجسؾع  

العيادات العامو والتخرريو التي يذخف عمييا أطباء متخرريؽ أكفاء .  والججول التالي يبيؽ طبيعة ىحه العيادات وعجد الحاالت 
 : 2116السدتفيجه مؽ خجماتيا عام 

 6102عجد الحاالت  ع الخجمةنؾ  الخقؼ
 6535  العيادة العامة  .1
 961 عيادة السدالػ البؾلية  .2
 4226 عيادة األمخاض الشدائية   .3
 3878 عيادة الجمجية   .4
 61 جخاحة أطفال  .5
 2258 عيادة األنف وأذن وحشجخة  .6
 122 و + السشاعيخعيادة األمخاض الباطش  .7
 2211 عيادة األعراب وتخظيط العزالت الظخفية  .8
 3121 عغامعيادة ال  .9

 92 عيادة الرجرية   .11
 4528   ترؾيخ القمب بالسؾجات فؾق الرؾتيةعيادة القمب و    .11
 715 عيادة الغجد الرساء والدكخي   .12
 714 عيادة األوعية الجمؾية والجوالي    .13
 EEG  485عيادة الظب الشفدي  و   .14
 588 ( تبخيخة -غيار –محمؾل  –حاالت الظؾارىء) حقؽ   .15
 257 عسميا ت صغخي   .16
 73 شيادات خمؾ أمخاض  .17



 41803 السجسؾع 
 
 غدة  كد صحة السخأة :مخ  : ب

استجابو لخؤية الجسعيو ،  وأىجافيا ورسالتيا  ، بذأن تحديؽ الرحو االنجابيو لمسخأه الفمدظيشية في محافغات قظاع غدة .  
األطفال واألميات  بيؽمجتسعيو ولمسداىسو في تقميل ندبة الؾفيات  ووتؾعؾيو تثقيفية نفديو وتمبية الحتياجات الشداء لخجمات صحيو 

لمجسعيو ومؽ مشظمق ىحه الخؤية ولمؾصؾل إلى ىحه األىجاف بجور  ه .  ساىؼ مخكد صحة السخأه التابعخالل فتخة الحسل وبعج الؾالد
 .يقجميا السخكد ناشط وفاعل مؽ خالل األنذظو والخجمات العجيجه التي 

 2116لججول التالي يبيؽ طبيعة الخجمات التي يقجميا مخكد صحة السخأه / غدة وعجد الحاالت السدتفيجه مؽ خجماتو عام وا
 غدة –مخكد صحة السخأه   - 0

 3534عيادة الحؾامل :  اجسالي الديجات الحؾامل  -  1
 العجد نؾع الخجمة

 3144 حؾامل ججد
 1139 حؾامل مخاجعات

 5264 التخاساونج
 25 عجد حاالت الحسل الخظخ

 63 عجد حاالت االجياض
 22 عجد حاالت فقخ الجم

 62 عجد حاالت أجشة مذؾىو
 83 عجد الحاالت السحؾلة لمسدتذفى

 مالحغة : زيادة حاالت التخاساونج لؾجؾد حاالت خارجية 
 االرشاد الرحي :

  عجد السحاضخات زيارات مشدلية بعج الؾالده
 ارشاد فخدي

  

 
 عجد الحزؾر خارج السخكد داخل السخكد متخددات ججد السجسؾع

122 71 179 21 411 911 1691 
 
 
 
 
 
 
 



 عيادة تشغيؼ األسخه : -  6
 1119 اجسالي الديجات السدتفيجات مؽ عيادة تشغيؼ األسخه

 6111 ججد
 518 مخاجعات

 
 السجسؾع متخددات ججد الخجمة

 1319 853 466 استذاره
 429 119 311 لؾلبتخكيب 

 32 17 15 حبؾب احادي اليخمؾن 
 - - - حبؾب ثشائي اليخمؾن 

 - - - حقؽ
 74 52 22 عازل الؾاقي الحكخي 

 182 135 47 ندع لؾلب
 745 634 111 ترؾيخ لؾلب

 
 عيادة الشداء : -  4

 2441اجسالي عجد الديجات :   
 العجد السؤشخ

 2138 ججد
 713 مخاجعات
 1181 التخاساونجحاالت 

 69 حاالت محؾلو لمسدتذفى
 437 فحص ندائي اداخمي

 االستذارات الشفدية االجتساعية: -3
  

 إخًانٍ انخذياخ :

انؼذد اإلخًانٍ 

 نهًستفُذٍَ
انًستفُذٍَ يٍ  َطاطاخ أخشي  انخذياخ انفشدَح 

 انًحاضشاخ
يدًىػاخ 

 انذػى انُفسٍ
192 102 12 03 3 

 

    انفشدٌ:حاالخ اإلسضاد .1

 انحاالخ انًتكشسج انحاالخ اندذَذج ػهً انمسى انؼذد اإلخًانٍ نهخذياخ
131 66 221 



 

 يالحظاخ يطاكم تانغـٍُ يطاكم انًشاهمح يطاكم انطفىنح َىع انًطكهح
  ِزىشس خذ٠ذ ِزىشس خذ٠ذ ِزىشس خذ٠ذ

  5 6 0 0 0 0 ِشبوً ػبئ١ٍخ
  2 4 0 0 0 0 ِشبوً صٚخ١خ
  6 9 4 9 99 9 ِشبوً دساع١خ
  0 9 28 5 7 94 ِشبوً عٍٛو١خ

  6 5 0 0 0 0 اظطشاثبد لٍـك
  0 0 0 0 0 0 ػٕـف

  27 92 0 0 0 0 وزئـبةا
  0 0 0 0 0 0 رجٛي ال إسادٞ

  9 7 0 0 0 2 أخشٜ
  55 25 22 6 26 25 اٌؼذد اإلخّبٌٟ

 

 :63 إسشبد داخً اٌؼ١بدح = 33اخزجبساد روبء +   22َطاطاخ أخشي 

  
 

 :وعسميات تفتيت حرى الكمى وتشغيخ السعجه والقؾلؾن الخجمات التذخيرية  - 4
تقجم في قدؼ األشعو  في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذـافي الـحي يحتـؾي عمـى العجيـج مـؽ األجيـدة التذخيرـيو الستظـؾرة  

 خجمات األشعو التذخيريو وىي كالتالي :
 

واألوعية الجمؾية ) األوردة والذخاييؽ ( وتحجيج  ويقؾم ىحا الجياز بترؾيخ أعزاء الجدؼ  السختمفة بسا فيو القمب * دوبمخ أاللتخاساونج
 سخعة تجفق الجم فييا وفحص مجى اندجاد الذخاييؽ وتحجيج الجمظات الؾعائية . 

 *األشعة العادية والسمؾنة 
 خ عؽ سخطان الثجي .  * ترؾيخ الثجي ) السامؾجخافي (: يداعج في الكذف السبك

* ترؾيخ الفكيؽ واألسشان : حيث ان ىحا الفحص ميؼ ججا ألطباء األسشان في تذخيص جسيع األمخاض التي تريب األسشان 
 والفكيؽ واألندجة السحيظة بيؼ باإلضافة لعسل الديفالؾميتخي السيؼ في حاالت تقؾيؼ األسشان . 

يتؼ ترؾيخ جسيع أعزاء الجدؼ السختمفة بجقة وكحلػ عسل قياس ىذاشة العغام  : حيث  C.T scan* الترؾيخ الظبقي السحؾسب 
 عشج بعض السخضى .

: وىؾ جياز حجيث ومتظؾر ججا واألول مؽ نؾعو بالقظاع ولو ميدات عجيجة مؽ وضؾح  MRI* الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي 
احجث MRI Spectroscopy (MRS)يزا بعسل فحص الرؾرة ودقتيا الستشاىية وذلػ لكل عزؾ مؽ أعزاء الجدؼ ، ويتسيد أ

 (وبالتالي يدتخجم:Lesionتظؾر في الخنيؽ السغشاطيدي وىؾ فحص خاص يدتخجم لجراسة التخكيبة الكيسيائية والحيؾية لمسعزمة)
 .biochemistryفي تذخيص األورام الجماغية عؽ طخيق معخفة تخكيبتيا الكيسائية والحيؾية  -
وقياس التسثيل الغحائي   physiologyفي التسييد بيؽ االلتيابات الجماغية واألورام عؽ طخيق  شخح الؾعيفة العزؾية   -

 ( .( lesion( بالسعزمة anaerobic metabolismالالىؾائى   )

 (.acute or chronic( الترمب الستعجد والتسييد بيؽ الحادة والسدمشة )MS)   multiple sclerosesفي  اكتذاف  -



 في األطفال .  epilepsyلو دور ىام ججا في تذخيص الرخع  Alzheimer ,في تذخيص  -

دقائق  5ولو دور كبيخ ججا في التسييد بيؽ األورام الخبيثة والحسيجة في البخوستاتا ويتؼ مؽ خاللو التذخيص السبكخ لمجمظات  خالل 
 مسا يداعج عمى سخعو وكفاءة العالج .

 ويمعب دورا ىاما في التفخيق بيؽ األورام الكيدية والخخاج الكيدي والتي مؽ الرعب تسييدىا مؽ خالل الفحؾصات العادية.
حيث يتؼ   Injector* ويتسيد  الجياز برؾر واضحة ومسيدة وتذخيرية لمذخاييؽ  وذلػ مؽ خالل وجؾد الحاقؽ اآللي لمربغة 

 نية التحكؼ بؾقت الترؾيخ حدب السشظقة السظمؾبة  في الترؾيخ.حقؽ السخيض برؾره أليو مسا يتيح إمكا
وجياز   Injector* ويقؾم الجياز بترؾيخ القمب برؾرة دقيقة ججا بعجة مدتؾيات  وذلػ مؽ خالل وجؾد الحاقؽ اآللي لمربغة 

زمة القمب وأمخاض القمب ومؽ خاللو يتؼ دراسة وعيفة ع  Nonmagnetic anesthesia machineالتخجيخ الغيخ قابل لمسغشظة 
 . Cardiac muscle function and Valve & coronary heart diseasesالؾعائية 

 Nonmagneticبؾجؾد جياز تخجيخ غيخ قابل لمسغشظة  اترؾيخ األطفال برؾرة آمشو  حيث يتسيد مخكدنوكحلػ يقؾم ب* 

anesthesia machine . ألورام السختمفة عشج األطفال.ويمعب دورا ىاما أيزا  في التفخيق بيؽ ا 
 

 وحجة تفتيت الحرى :  -  6
ومتظؾر حيث  ثحجي ٠ٛخذ ٌذٜ اٌدّؼ١خ فٟ ِشوض اٌذوزٛس/ ز١ذس ػجذ اٌشبفٟ ثغضح ٚزذح ٌزفز١ذ زصٝ اٌىٍٝ ٚرسزٛٞ ػٍٝ خٙبص

ترادمية  وتسخ ىحه السؾجات مؽ خالل طبقات الجدؼ السختمفة بجءا مؽ الجمج حتى ترل إلى الحرؾة وتفتيتيا عشج  تيرجر مؾجا
االصظجام بيا إلى أجداء صغيخه يديل إخخاجيا أثشاء التبؾل، وتتؼ ىحه العسمية في وقت قريخ ججا ) ساعة واحجة تقخيبا ( ودون 

 حياتو الظبيعية العادية . تجخل جخاحي ويدتظيع السخيض بعجىا مسارسة
% مؽ حاالت 95مع تظؾر التكشؾلؾجيا ووجؾد أجيدة التفتيت التي ترجر السؾجات الترادمية مؽ خارج الجدؼ يتؼ عالج أكثخ مؽ 

 حرى الكمى .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 خجمة تشغيخ السعجه والقؾلؾن :  -  4

في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذرافي بغردة وىرؾ مذرخوع مسرؾل مرؽ مكترب  تشغيخ السعجه والقؾلؾن في قدؼ األشعولوحجة يؾجج  
عررجد مررؽ األطبرراء دوالر أمخيكرري ، حيررث تررؼ التعاقررج مررع  71111السسثميررو اليابانيررة لررجى الدررمظو الفمدررظيشية حيررث بمغررت تكمفتررو حررؾالي 

يق لسخضرى الجيراز اليزرسي ولرجييؼ القرجره كفاء في تشغيخ الجياز اليزسي لمعسل بالؾحجه السحكؾرة لعسل تذخيص دقاألخرائييؽ األ
 .تذخيص دقيق ومتقجم عمى أخح العيشات )الخدعات ( مؽ السعجه والقؾلؾن لفحريا في مختبخ الجسعيو لمؾصؾل إلى

الترري تقررجميا  وخررجمات تفتيررت الحرررى وتشغيررخ السعررجه والقؾلررؾن  التررالي يؾضررح طبيعررة الخررجمات الظبيررة التذخيرررية الجررجولو 
 2116خالل عام  السخضى الحيؽ استفادوا مؽ ىحه الخجمات الجسعية وأعجاد

 
عجد الحاالت  نؾع الخجمة الخقؼ

6102 
1  - X- Ray 3573 أشعة عادية 
2  - I.V.P 18 أشعة ممؾنة مدالػ بؾلية 
3  - Barium 57 أشعة ممؾنة لمجياز اليزسي 
4  - H.S.G 168 أشعة ممؾنة لمخحؼ واألنابيب 
5  - Micturtion 

 Cystogram 
 14 ترؾيخ ممؾن لمسثانة

6  - Urethrogram 49 ترؾيخ الحالب 
7  - C.T.Scan 1146 أشعة مقظعية 
8  - Osteo  Test 7 قياس ىذاشة العغام 
9 - Biopsy ct أخح عيشات  
11 - Mammography 4521 ترؾيخ الثجي 
 3 أشعة مقظعية لمذخاييؽ بالربغة   -11
12- Ultrasound أجرررداء الجدرررؼ بالسؾجرررات فرررؾق  تررررؾيخ

 الرؾتية
3843 

13- M.R.I 3483 رنيؽ مغشاطيدي 
14- ESWL 8 تفتيت حرى 
15- Endoscopy  577 مشاعيخ لمسعجه والقؾلؾن 
16- Cephalometry  1 
17- Doppler  37 
 761  تخجيخ -18
19- Panorama  114 
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 السختبخات : -  3

التحاليل الظبيو  مؽ خالل مختبخاتيا في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي خجماتتقجم جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة 
حيث تقجم ىحه الخجمو بأسعار مخفزو ججًا وذلػ تساشيًا مع أىجاف الجسعيو وسياستيا التي أسدت مؽ أجميا وىي ، إلى السخضى 

جيؼ خجمات مخبخية شاممو ومتظؾرة وبأقل التكاليف .  وقج تؼ استقبال آالف السخضى واجخاء رفع السعاناه عؽ السؾاطشيؽ مؽ خالل تق
 التحاليل الالزمة ليؼ مؽ خالل ىحه السختبخات ، نؾضحيا في التالي :

 :  مختبـخ غــدة - أ
 فحص مخبخي وىحه الفحؾصات تذسل: نؾع (  113يقؾم مختبخ غدة بإجخاء ما يقارب )  -

–فحص الحسل  –فريمة الجم   -البخاز –البؾل  –ندبة الجم  –    C.B.Cالفحؾصات الخوتيشية ) فحص الجم الكامل   -
 ( –سخعة التخسيب  –تخثخ الجم --التجمط 

 –أنديسات القمب  -فحؾصات الجىؾن  –فحؾصات الكبج  –فحؾصات الكمي   -الفحؾصات الكيسيائية ) فحص الدكخ  -
–البشكخياس  -مخدون الحجيج -الكمؾريج-  -االفؾسفؾرس –الحجيج –الكالديؾم  –البؾتاسيؾم  –دكخ مخدون ال –الرؾديؾم 

 الساغشيديؾم (
 فحؾصات اليخمؾنات الحكخية واألنثؾية وىخمؾنات الشسؾ وىخمؾنات الغجه الجرقيو والجاردرقيو . -

 الحؾامل الفحؾصات الديخولؾجية والسشاعة والفحؾصات السدببو لالجياض عشج الديجات -

وتذسل )   Tumor Markerالكبج (  –القؾلؾن  –الثجي  –فحؾصات الكيسياء الخاصة ) فحص البخوستاتا  -
PSA+CEA+CA19-9+CA125+CA15-3)  

 ( HIV&  وايزا فحص)   HBSAG+HCVفحؾصات االلتياب الكبجي الؾبائي  -

 فحؾصات الخوماتيدم -

 التيفؾئيج (  –فحؾصات التدسؼ الغحائي )الحسى السالظية  -

 فحؾصات السدارع البكتيخية  -

 (    H. PYLORIفحص البكتيخيا السؾجؾدة فى السعجة) -

 ( occult Bloodفحص الجم في البخاز )  -

 األجـيـدة : 

 يحتؾي مختبخ غدة عمي أجيدة متظؾرة وحجيثة تؾاكب التظؾر الظبي وىي كالتالي :
- Cell DYN1800  يقؾم بإجخاء فحص دم شاملCBC  (21 PARAMETER  ) 
-  CHEMISTRY ANALYZER   يقؾم بإجخاء فحؾصات الدكخ والكمي والكبج والجىؾن واإلنديسات بذكل محؾسب

 حدب أحجث السؾاصفات مسا يؾفخ الؾقت والجيج ويعظى نتائج دقيقة.
 لفرل العيشات  Centrifuogelجياز   -
-   Spectrophotometer الفحؾصات الكيسيائية في الحاالت الظارئو.و لفحص ندبة الجم وفحص الدكخ 
- Microscope  
- INCUBATOR 



-  Sysmex xp300 
 Coagulation(  PTT , PTجياز فحص تخثخ وسيؾلة الجم )  -
-  Auto clave 
-  Distilled Water  
-  Automated Immunology Analyzer  
 الكالديؾم(  -البؾتاسيؾم  –لفحص )الرؾديؾم  Electrolytesجياز      -
 Eliza Readerجياز      -
-  ClaverAic لحفص مخدون الدكخ 

   ( السختبخ يعسل بشغام تظبيق الجؾدة الذامموQuality control  ) 
 :  6102في عام  

طالب وطالبو مجانًا مؽ مجرسة الشؾر واألمل  25( وفريمة الجم إلى  C.B.Cتؼ اجخاء فحص دم كامل )  -
 الثانؾية السذتخكة لمسكفؾفيؽ .

 .في مختبخ الجسعيو ظالبتيؽ مؽ جامعة األقرى ل تجريب ميجاني -

 طالب وطالبو مؽ جامعة األزىخ في مختبخ الجسعية بغدة . 17تجريب  -

 بذخية مجة شيخيؽ لمحرؾل عمى مداولة السيشة .دائخة التشسية ال –تجريب طالبو مؽ وزارة الرحة  -

 مداعجة طالب مؽ جامعة األزىخ كمية العمؾم الظبية التظبيقية في اجخاء بحث تخخج  -

 

 :    6102  خالل العامصات السخبخية التي تؼ إجخاؤىا كذف إحرائي بعجد الفحؾ  -
 مختبخ غدة

 عجد الفحؾصات عجد الحاالت
8824  63242  

 مختبخ الباثؾلؾجي :   -  ب
وىؾ مختبخ حجيث ومتظؾر واألول مؽ نؾعو بالقظاع حيث يقؾم بفحص عيشات األندجة والعيشات الخمؾية التي تفيجنا  -

السختمفة وأسبابيا ، وفي اآلونة األخيخة  تؼ بالجرجة األولى لمكذف السبكخ عؽ الدخطان وتذخيص نؾعو واألمخاض األخخى 
 رام الستقجمة وذلػ لتحجيج أنؾاع الدخطانات بجقة .ادخال فحؾصات دالالت األو 

 حالة سخطان 191فحص وتؼ تذخيص  36تؼ عسل   -
 حالو  1281 :    في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي في مختبخ الباثؾلؾجي  2116وقج بمغ عجد الحاالت التي تؼ فحريا في عام  -

 True cut) السختبختقشية سحب عيشات مؽ الثجي والغجد الميسفاويو والغجة الجرقية لمخجمات السقجمة في  كسا يقجم السختبخ خجمة 

needle biopsy , FNAB  ) . 
 وىي مؾزعو كالتالي : FNABبؾاسظة تقشية   عيشو 141وتؼ سحب  -

 حالة مؽ الثجي وىي مؾعو كالتالي : 121تؼ سحب  -

 حاالت مشيا بدخطان الثجي . 3تذخيص  حالو خارجيو مؽ الثجي وتؼ 28تؼ سحب  -



 حاالت مشيا بدخطان الثجي . 6حالو مؽ الثجي ) لسذخوع مؤسدة الثقافو والفكخ الحخ ( وتؼ تذخيص  84تؼ سحب  -

 حاالت مشيا بدخطان الثجي . 5حاالت ) لسذخوع صحة السخأه جباليا ( وتؼ تذخيص  9تؼ سحب  -

 تؼ تذخيص حالو واحجه بدخطان الغجه الجرقيو عيشو خارجيو مؽ الغجة الجرقية و  13تؼ سحب  -

 FNAB حاالت مؽ الغجد الميسفاويو بؾاسظة تقشية  6تؼ سحب  -
 FNAB   تؼ سحب حالة واحجه مؽ الغجد الشكافيو بؾاسظة تقشية -

 
) سحب داخل مقخ الجسعية ( وىي مؾزعو كالتالي  True cut needle biopsyعيشة مؽ الثجي بؾاسظة تقشية  38كحلػ تؼ سحب 

: 
 حالة مشيا بدخطان الثجي . 18حالو خارجيو مؽ الثجي وتؼ تذخيص  21تؼ سحب  -

 حاالت مشيا بدخطان الثجي . 8حالة مؽ الثجي ) لسذخوع مؤسدة الثقافو والفكخ الحخ ( وتؼ تذخيص  13تؼ سحب  -

 حاالت مشيا بدخطان الثجي . 4( وتؼ تذخيص حاالت ) لسذخوع صحة السخأه جباليا  5تؼ سحب  -
 عيادات األسشان :  -  5
مخكد الجكتؾر/ حيجر عبج الذافي قدؼ األسشان السؾجؾد في تقؾم الجسعية بتقجيؼ خجمة طب الفؼ واألسشان مؽ خالل       -

والتقشية ومتكاممة حيث ممحق سشان عيادات حجيثو متظؾرة ومخيحو مؽ الشاحية الفشية عيادات ا الحي يحتؾي عمى ثالثبغدة 
بكل عياده وحجة أشعة  لترؾيخ األسشان ، مسا يديل عسمية التذخيص والسعالجة عالوة عمى أن قدؼ األشعة في  السخكد 
الخئيدي بغدة مدود بجياز لترؾيخ األسشان والفكيؽ )البانؾراما (، حيث لو فؾائج كثيخه في عسمية تذخيص أمخاض األسشان 

وأمخاض أخخى .  كل ىحه الخجمات تقجم لمسخضى بأسعار مخفزة  إذا ما قؾرنت بتمػ األسعار في القظاع وكدؾر الفكيؽ 
 الخاص وذلػ لسداعجة السخضى الفقخاء وذوي الجخل السحجود لمحرؾل عمى ىحه الخجمات .

سشان بغدة يزاىي أحجث قدؼ األ وبعج أن قامت الجسعيو باعادة تأىيل قدؼ األسشان وتدويجه بعيادات ججيجه أصبح       -
جسيع الخجمات الستعمقة في ىحا السجال مؽ كذف روتيشي وخمع  فيو مخاكد األسشان األىمية والخاصة بالقظاع حيث تقجم

األسشان العادي والجخاحي وعالج تدؾس األسشان بالظخق السختمفة مؽ حذؾة عادية وتجسيمية وعالج العرب ، كسا تقجم 
سشان السفقؾدة بعسل تخكيبات األسشان الستحخكة والثابتة بجسيع أنؾاعيا وبجؾدة عالية و بأسعار في القدؼ  خجمة تعؾيض األ

 مخفزة. وذلػ عمى أيجي أطباء أكفاء ومتسخسيؽ .
 ىحا باإلضافة  الى  خجمة جخاحة الفؼ والفكيؽ  التي يقؾم بيا ويذخف عمييا طبيب اختراصي متسيد .      -
 : 2116الخجمات التي يقجميا قدؼ األسشان بغدة وعجد السدتفيجيؽ مؽ ىحه الخجمات سشة والججول التالي يبيؽ طبيعة   -

-  

 ٍَػذد انًستفُذ َىع انخذيح  انشلى 

 3543 وشف  1

 112 وشف ِدبٟٔ 2

 302 رٕظ١ف أعٕبْ 3

 1334 زشٛح ػبد٠خ  4

 305 زشٛح رد١ٍ١ّخ 5

 320 زشٛح ػصت أِبِٟ 6

 353 زشٛح ػصت خٍفٟ 7

 1311 خٍغ ظشط 3

 57 خٍغ خشازٟ 3

 33 خٍغ ع١ٕٓ ِزدبٚس٠ٓ 10



 372 لطؼخ ثٛسعالْ 11

 343 لطؼخ ف١ٕش 12

 4 عٓ ِغ ِشبثه 13

 - عٓ ِغ ِشبثه2 14

 3 عٓ ِغ ِشبثه3 15

 2 عٓ ِغ ِشبثه 4 16

 4 عٓ ِغ ِشبثه 5 17

 3 عٓ ِغ ِشبثه6 13

 1 إظبفخ ِشجه 13

 2 إظبفخ عٓ ٌطمُ 20

 1 ٌسبَ ثبسش١ً 21

 10 غمُ وبًِ 22

 25 ٔصف غمُ 23

 - إعزئصبي ٌثخ 24

 13335 ِشاخؼخ 25

 

 

 

 االخّبٌٟ                   
23344 

 
مع وزارة الرحة  ومؽ الججيخ ذكخه أن قدؼ أسشان غدة يقجم العجيج مؽ الخجمات األخخى في مجال طب األسشان بالتعاون    -

تؼ تجريب عجد  حيث ( ، التخخجاالمتياز ) حجيثي  أسشانبتجريب أطباء ويقؾم القدؼ وحتى اآلن  2111الفمدظيشية مشح العام 
مؽ قبل لجشة مكؾنة مؽ أطباء الجسعية وطبيب مشتجب مؽ وزارة االمتحان  واجتازوا 2116( طبيب إمتياز خالل العام   27 ) 

 الرحة .
 ( مسخض ومسخضة . 3( طبيب أسشان لمعسل التظؾعي بقدؼ األسشان وكحلػ عجد ) 4عجد )وتجريب   استيعاب -
( طفل في روضة  261ية فقج تؼ عسل كذف سشي عمى عجد )عمى صعيج التعاون والتذبيػ مع السؤسدات األىمو      -

 ( طفل في روضة اآلفاق الشسؾذجية 135ي الفمدظيشي  ، وعجد )االتحاد الشدائ
 

 

 

 :الظبي  عبدانمخكد  -ثانياً  
يقجم في مخكد عبدان الظبي لمسؾاطشيؽ في مجيشة عبدان والسشاطق السحيظو بيا العجيج مؽ الخجمات الظبيو العالجيو والتؾعيو   

إلى  باالضافوواالرشاديو مؽ خالل العياده العامو وعيادة األسشان والسختبخ والريجلية وعيادة تشغيؼ األسخه وما يتعمق مؽ خجمات لرحة السخاى
 خجمات االرشاد الشفدي والتثقيف الرحي .

ومشح عجة سشؾات قامت الجسعيو بخظؾات لتظؾيخ خجماتيا الظبيو في مخكد عبدان وتؾفيخ كل ما يمدم مؽ أجيدة ومؾلج كيخباء 
، مؽ  MAP ؽلمفمدظيشييظبي ومدتمدمات وخالفو بسا في ذلػ استبجال عيادة األسشان بعيادة ججيجه . وكان آخخىا بالذخاكو مع مؤسدة العؾن ال

إلى  2113خالل مذخوع الؾصؾل إلى خجمات طبيو نؾعيو لمسؾاطشيؽ والسخضى في مشظقة عبدان الحي استسخ لسجة ثالث سشؾات مؽ بجاية 
سعيو % مؽ ميدانية السذخوع عمى مجى الثالث سشؾات . ورغؼ كل السحاوالت التي قامت بيا الج51حيث ساىست الجسعيو بشدبة  1/1/2117

دًا لتظؾيخ خجماتيا في مجيشة عبدان ورغؼ السراريف الباىغة التي أنفقتيا ألجل تحقيق ذلػ اليجف في كل ميدانيو سشؾية لمجسعيو كان يغيخ عج
يؽ عمى تو في الدشؾات الساضية . إال أنو لألسف الذجيج لؼ يكؽ ىشاك اقبال ممسؾس مؽ السؾاطشاكبيخًا مؽ جخاء مراريف السخكد قياسًا بانفاق

 . 2116السخكد ، مسا أدى في نياية السظاف حدؼ مجمذ اإلداره قخاره باغالق السخكد بعج تخدد مشح عجة سشؾات ماضيو . وذلػ في نياية عام 



 والججاول التاليو تبيؽ طبيعة الخجمات التي يقجميا السخكد واألعجاد السدتفيجه مشيا 
 

 : الظبي عبدان مدتؾصف مخكد:     0
 عجد الحاالت الخجمةنؾع  الخقؼ

 651 العيادة العامة -  1
 682 العيادة الشدائية والبؾلية -2
 412 عيادة األطفال -  3
 541 تشغيؼ األسخه -  4
 315 حؾامل  -  5
 311 التخاساونج -  6
 - خمؾ أمخاض -  7
 06 حاالت طؾارى ) تبخيخة وغيار وحقؽ ومحمؾل ( -  8

 44 حاالت مجانيو - 12
 6729 السجسؾع - 04

 
 
 
 : كذف بعجد السدتفيجات مؽ عيادة تشغيؼ األسخة بسخكد عبدان   - 6

 الشؾع
 

ندع  لؾلب حبؾب
 لؾلب

 السجسؾع استذارة واقي ذكخي  حقؽ     
 متخددات ججد متخددات ججد فحص وضع متخددات ججد

 541 77 41 6 - - 32 213 41 129 11 السجسؾع
 

  قدؼ االستذارات الشفدية   - 4
  حاالت اإلرشاد: 

 الحاالت الستكخرة الحاالت الججيجة عمى القدؼ العجد اإلجسالي
628 061 048 

 

 نؾع السذكمة
 مذاكل بالغيؽ مذاكل مخاىقيؽ مذاكل طفؾلة

 مالحغات السجسؾع
 متكخر ججيج متكخر ججيج متكخر ججيج

  66 8 2 2 4 - - مذاكل عائمية
  08 00 9     مذاكل زواجيو
  47 6 6 06 4 06 8 مذاكل دراسية
  46 6 0 6 4 06 06 مذاكل سمؾكية

  03 3 2 6 6 - - قمـــق
  01 4 4 6 - 0 0 كخب ما بعج الرجمة

  00 4 6 4 4 - - اكتئــــــاب
  44 - - 0 0 02 02 تبؾل ال إرادي

  62 00 04 0 0 - - أخــــخى 



  62 4 4 8 2 6 4 العشف
  68 06 02 0 - - - مذـــــؾرة

  628 27 28 49 66 36 31 العجد اإلجسالي

 زيارة. 63عجد الديارات السشدلية :  *
 سيجه 28باالضافو إلى زيارات  ميجانية ضسؽ حسمة التؾعيو بسخضى سخطان الثجي استفاد مشيا 

 السحاضخات:- 
 مدتفيجيؽ محاضخات السحاضخات

 622 63 داخمى
 0208 21 خارجي

 0884 93  السجسؾع الكمى
 

ءجمدات استخخا  

 
 السجسؾع

   مدتفيجيؽ

 سيجات أطفال عجد الجمدات 

66 - 66 4 
8 8 - 0 
 السجسؾع الكمي 41

  

 :أخخى- 
 السجسؾع مدتفيجيؽ محاضخات العجد 

 - - - دورات تجريبية
21 

 21 - 0 اجتساعات
  : 2195السجسؾع الكمي لمسدتفيجيؽ مؽ قدؼ اإلرشاد الشفدي 

 قدؼ  اإلرشاد الرحي   -3

 السؾضررررررررررؾعات م.
 خارجي داخمى

 عجد السدتفيجات عجد السحاضخات عجد السدتفيجات عجد السحاضخات
 136 9 181 14 وسائل تشغيؼ األسخة  .1
 112 8 187 12 ىذاشة العغام   .2
 126 11 156 11 التغحية الدميسة  .3
 178 9 211 15 سخطان الثجى  .4
 124 8 187 13 األمخاض السشقؾلة جشدياً   .5
 55 3 91 5 العشاية باألم والظفل " مخاحل الحسل "  .6

 111 8 147 11 العشاية باألم والظفل بعج الؾالدة  .7
 24 2 115 6 الحؾادث السشدلية   .8
 117 6 97 8 الشغافة الذخرية  .9

 124 8 135 9 الخضاعة الظبيعية   .11



 مؾضؾعات التثقيف الرحى الجاخمية والخارجية لسخكد عبدان الظبي : 
  الكمي السحاضخاتعجد:- 

 

 عجد السدتفيجيؽ عجد الجمدات السحاضخات
 1671 132 داخمى
 1615 113 خارجي

 االستذارات الفخديو
   

651 

 - حسمة التؾعيو والكذف السبكخ عؽ سخطان الثجي
 االجسالي

  3926 

  
 

 51 رعاية ما قبل الؾالدة
 51 رعاية ما بعج الؾالدة

 111 السجسؾع
 

 :أخخى- 
 السجسؾع محاضخات العجد 

 - - - دورات
 مدتفيج 21 - 0 اجتساعات

 
 

 :  عبدـانمخكد مخـتبـخ   -  4
الفحؾصات الخوتيشية التي تمبي احتياجات السؾاطشيؽ في السشظقة  ويذسل فحص ) فحص الجم الكامل  مختبخ عبدان  يقجم

C.B.C    –  الفحؾصات الديخولؾجية  –سخعة التخسيب  –ندبة التجمط  –فحص الحسل  –فريمة الجم   -البخاز –البؾل  –ندبة الجم
الكبج( وذلػ مؽ  فحؾصات -الجىؾن   -فحؾصات الكمى  –فحص الدكخ  –فحؾصات التدسؼ الغحائي  –الخاصة بأمخاض الخوماتيدم 

 خالل اجيدة متظؾرة وحجيثة وتذسل :
 CELL DAYNS 1700جياز فحص الجم الكامل  .1

   SPECTROPHOTOMETER جياز  .2

 77 7 88 6 الظفيميات + االسيال  .11
 91 6 141 11 متالزمة ما قبل الجورة   .12
 148 9 97 5 التياب الدحايا  .13
 51 2 52 3 قخصة البخد + ندلة البخد  .14
 71 4 38 2 الشكاف   .15
 52 3 42 2 الخمج الخبيعي  .16



3. MICROSCOPE 

4. WATER PATH 

5. Centrifuoge 

 ججيج ومتظؾر.Spectrophotometer وتؼ تدويج السختبخ بجياز  .6
 

 :    6102  خالل العامصات السخبخية التي تؼ إجخاؤىا كذف إحرائي بعجد الفحؾ  -
 مختبخ عبدان

 عجد الفحؾصات عجد الحاالت
6268  4821  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مخيؼ جباليا : –مخكد صحة السخأه  ثالثًا :
و، 1111يشكض صحح انًشأج تًخُى خثانُا أحذ انًشاكض انتاتؼح ندًؼُح انهالل األحًش نمطاع غضج، وانزٌ ألُى ػاو 

تانتؼاوٌ يغ صُذوق األيى انًتحذج نهسكاٌ ويؤسسح أَذوط االَطانُح نتهثُح احتُاخاخ انًرشأج وانترٍ حتحمرك يرٍ 

انخذياخ فٍ يدال انصحح اندسذَح وانُفسُح واالختًاػُح وانماَىَُح ػثش يشكض واحذ فشَذ يٍ َىػه  خالل حمذَى

 فٍ انًُطمح.

وىؾ مخكد عالجي، واستذاري، ورياضي وتثقيفي يجيخه فخيق متخرص في الرحة اإلنجابية، الشفدية، 
 االجتساعية، والقانؾنية.

 
  الخؤية:
ديؽ الرحة اإلنجابية، وتسكيؽ السخأة ومشاصخة حقؾقيا كي تحتل  دورًا فاعاًل يدعى السخكد إلى التسيد في تح     

 والسداواة والذخاكة السبشية عمى الشؾع االجتساعي.  بشاء مجتسع فمدظيشي أفزل تدؾده قيؼ العجالةفي ومؤثخًا 
 

  الخسالة:
بخامج مخكد صحة السخأة ىؾ مخكد ندؾي يعسل في مجال الرحة اإلنجابية في مخيؼ جباليا  مؽ خالل      

بشاء أسخة سميسة صحية عالجية، استذارية، وأنذظة رياضية، وإرشادية نفدية، اجتساعية، وقانؾنية، مؽ أجل 
 مجتسعيًا.  جف تسكيؽ السخأة وتفعيل دورىاإضافة إلى بخامج تثقيفية وتؾعية بي معافاة صحيًا ونفديًا واجتساعيًا.

 



 األىجاف:
 السداىسة في تعديد الرحة اإلنجابية، مؽ خالل تحديؽ الؾضع الشفدي و الرحي و القانؾني . -1
السداىسة في تعديد الرحة الؾقائية لمسرخأة مرؽ خرالل التقميرل مرؽ حرجوث ومزراعفات األمرخاض  -2

 والخحؼ.الستعمقة بالرحة اإلنجابية مثل سخطان الثجي 

 تحديؽ الرحة الجدجية لمسخأة مؽ خالل الشذاط الخياضي والمياقة البجنية. -3
 السداىسة في مشاىزة العشف ضج السخأة وتقؾية الشداء وتعديد حقؾقيؽ. -4

 تعديد ثقافة ووعي السخأة بسكانتيا ودورىا. ودعؼ قجرتيا عمى اتخاذ القخار وصشاعتو. -5

 .سخأة السحمي تجاه قزايا واحتياجات وحقؾق الالسداىسة في زيادة حداسية السجتسع  -6

 ويدعى السخكد إلى تحقيق أىجافو مؽ خالل األقدام والسذاريع التالية:

 أقدام العسل في السخكد :

 العيادة الرحية -0

تقررؾم العيررادة بستابعررة السررخأة فرري جسيررع مخاحررل عسخىررا، وتقررجيؼ خررجمات تشغرريؼ األسررخة، ومتابعررة الحسررل 
 وعالج العقؼ، واألمخاض السشقؾلة جشديًا. 

وتحترررررؾي العيرررررادة عمرررررى أحرررررجث األجيررررردة الالزمرررررة مثرررررل جيررررراز تررررررؾيخ بالسؾجرررررات الفرررررؾق صرررررؾتية 
ل الظبيرررة، وصررريجلية تررردود الدررريجات باألدويرررة )ألتخاسررراونج(، كسرررا تزرررؼ مختبرررخًا متظرررؾرًا يرررؾفخ التحاليررر

 والفيتاميشات.  

 قدؼ الخياضة والعالج الظبيعي -6

يقجم خجمات رياضية في مجال تساريؽ المياقة البجنية وتخفيف الؾزن، وتساريؽ الحؾامل، وما بعج 
الررؾالدة. كسررا يررؾفخ خجمررة العررالج الظبيعرري واالستذررارات الخاصررة بررحلػ. ويؾجررج فرري القدررؼ جيرراز 

 اونا حجيث ومتظؾر.س

 قانؾني( -اجتساعي -القدؼ االستذاري )نفدي -4

 عياالسخكد حيث يقجم الخجمات التالية بذكل فخدى وجسويعج مؽ األقدام اليامة في 



 خجمات اإلرشاد الشفدي -
 خجمات اإلرشاد االجتساعي -

 خجمات اإلرشاد والسدانجة القانؾنية. -

 وصؾاًل لرحة إنجابية سميسة.خجمات تعديد مذاركة الخجل في دعؼ السخأة  -

 ارشاد زواجى وأسخي  -

 

 

 قدؼ التثقيف السجتسعي -3

يقجم القدؼ أنذظة متعجدة تتزسؽ نجوات، ورش العسل، لقاءات، دورات ثقافية وتؾعؾية لمسخأة في     
مجال الرحة اإلنجابية، الحقؾق، مشاىزة العشف، تشسيرة القرجرات، اتخراذ القرخار، التفاعرل والسذراركة 

 نيرة تؾعؾيرة تثقيفيررةاإليجابيرة فري السجتسرع، وبشراء أسرخة سرميسة. وكررحلػ يقرؾم طراقؼ القدرؼ بديرارات ميجا
 وإرشادية متشؾعة

 

 السداحة اآلمشة لمفتيات والشداء-2

دون ويتستعؽ بحخية التعبيخ عؽ أنفديؽ  مخرص لمشداء والفتيات يذعخن فيو باألمان الجدجي والشفدي حيدىؾ 
 واتاحة الفخصة اماميؽ دون تسييد او عشف  خؾف مؽ األذى أو التحيد ضجىؽ

 أىجاف السداحة
 بالسجتسع وإعادة بشاء الذبكات االجتساعية.االختالط  -
 الحرؾل عمى الجعؼ  الرحي واالجتساعي والشفدي والقانؾني. -
)تظخيد،كخوشيو،صؾف،حخف وفشؾن،حياكة،ترشيع مؾاد  اكتداب السيارات العمسية واليجوية وحدب الخغبة -

 ميارات حياتية(، نغافة، اعادة تجويخالشفايات السشدلية
 اآلمشة والسخترة باالستجابة لحاالت العشف القائؼ عمى الشؾع االجتساعي .الؾصؾل إلى الخجمات  -
 الؾصؾل الى معمؾمات بذأن السدائل الستعمقة بحقؾق السخأة والرحة والخجمات  -



 القيادة وتسكيؽ الشداء والفتيات

  

 

 

 

 

 

  ينطلق ادلركز يف حتقيق رؤيتو و رسالتو من خالل الثوابت والقيم التالية:

 
 والعدالة االجتماعية   التمكني   ادلسئولية  ادلصداقية   الشفافية  االلتزام  الشراكةادلساواة  

ويؤمن ادلركز ابن لكل فرد احلق يف احلصول على اخلدمة بكرامة  دون متييز وان اخلدمة الصحية الشاملة  ذات اجلودة العالية حق 
واليت تسعى بدورىا لتمكني النساء صحيا ، نفسيا ، اجتماعيا، قانونيا ودعم  للجميع ضمن قيم ادلسئولية وادلصداقية والشفافية

 ومناصرة قضاايىن من خالل بناء قدرات وحشد الرجال والتنسيق والتشبيك مع ادلؤسسات العاملة  لتعزيز وتنمية اجملتمع .

 

 عضوية ادلركز

 شبكة ادلنظمات األىلية من خالل مجعية اذلالل األمحر لقطاع غزة

 عضو ائتالف وصال دلناىضة العنف ويرعاه مجعية الثقافة والفكر احلر

 عضو حتالف أمل دلناىضة العنف وادلستضيف مركز شئون ادلرأة

 عضو ائتالف الناشطني لقضااي اإلعاقة ويرعاه االغاثة الطبية

 عضو اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي وترعاىا وزارة الصحة



 سرة وترعاىا وزارة الصحة عضو اللجنة الوطنية لتنظيم األ

 Gender Based Violence Subعضو اللجنة العاملة على قضااي العنف ويرعاه صندوق األمم ادلتحدة للسكان 
working Group 

ذ رغم الظروف الصعبة اليت مر هبا قطاع غزة يف العام املنصرم من ظروف سياسية اجتماعية اقتصادية مرتدية ورغم استمرار احلصار املشدد منو 
سنوات،  إال أن مركز صحة املرأة جباليا اخذ على عاتقو أن يتحمل مسؤولياتو جتاه كافة أنشطتو املختلفة، وحرص على  عشرأكثر من 

عدد من ئات املستهدفة كما عقد العديد من اتفاقات التفاىم والشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين واحمللي، وشارك بفاعلية يف الوصول للف
 .8491ىف قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطني املؤمترات والفعاليات 

العمل، الوظائف العليا، املشاركة السياسية ، إضافة  وعند الوقوف على واقع النساء فما زال ىناك متييز جندري يف تكافؤ الفرص يف التعليم،
 اىل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بني النساء وارتفاع معدالت الطالق انىيك عن املشاكل الصحية اليت هتدد  حياة النساء من سرطان ثدي

جتماعي أبنواعو وأشكالو على مستوى األسرة واجملتمع وأمراض مزمنة وغريىا وما يهدد ايضا النساء زايدة معدالت العنف املبىن على النوع اال
والدولة وإجحاف القوانني السائدة حبق النساء وقضااي القتل والكثري من املؤشرات اليت تستدعى احلاجة امللحة للعمل على متكني النساء 

 صحيا واجتماعيا ونفسيا وقانونيا.

 أىم االجنازات:

 الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعيو  UNDP-KFWمن   الذي مت انشاؤه بتمويل املركز اجلديد  البدء ابلعمل يف  -8
 رمذ٠ُ خ١ّغ اٌخذِبد االػز١بد٠خ اٌصس١خ ٚإٌفغ١خ ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ  ٌٍّٕزفؼ١ٓ ِٓ اٌّشوض. -2
 اشٙش. 3بٟٔ ٌّذح رٛل١غ ػمذ ِغ خّؼ١خ اٌثمبفخ ٚاٌفىش اٌسش سعُ ِغبساد إِٓخ ٌٍٕدبح ِٓ اٌغشغبْ ثز٠ًّٛ ٠بث -3
 ِب صاٌذ لبئّخ ل١ذ اٌزٕف١ز 2015/2016/2017ٚث١مخ رفبُ٘ ِغ صٕذٚق األُِ اٌّزسذح ٌألػٛاَ  -4
  ٚرسم١ك اٌّؤششاد اٌّطٍٛثخ  2016 أدبص خطخ اٌؼًّ اٌّٛلؼخ ِغ صٕذٚق األُِ اٌّزسذح ٌٍغىبْ -5

 

 

 
  فٍ يدال حًكٍُ انُساء وانفتُاخ  انُطاطاخأهى 

 
  اداسح اٌسبٌخ اٌّؼٕفخ ٚاٌخذِبد اٌٛاخت رمذ٠ّٙب اٌخذِبد ِٓ اٌطبلُ اٌصسٝ ٚإٌفغٟ  )يٍ يمذيً  11حذسَة

 .( ٌٍٕبخ١بد ِٓ اٌؼٕف 
 

  ٚرُ االػزّبد ػٍٝ د١ًٌ اداسح اٌسبٌخ ٚزّب٠خ إٌغبء ِٓ اٌؼٕف اٌّجٕٝ ػٍٝ إٌٛع  ٌٍّؼٕفبد تشَايح يحىسةرط٠ٛش

االخزّبػٟ ٚزّب٠خ اٌطفً اٌزٞ رُ اػذادٖ ِٓ اٌّؤعغبد إٌغ٠ٛخ ٚاٌسمٛل١خ ثبٌششاوخ ِغ اٌّدٍظ إٌش٠ٚدٝ 

 ٌالخئ١ٓ.
  إٌغبء اٌّؼٕفبد  61 خ اداسح اٌسبٌٚرمذ٠ُ خذِبد ِٓ خالي ِمذِٝ اٌخذِبد اٌّخزٍفخ   حانح ػُف116اوزشبف ِٓ

 زبٌخ ٌٍششوبء  11ٚرس٠ًٛ  فٟ اِبوٓ ِخزٍفخ ِٓ شّبي غضح



  ِدّٛػبد  10خٍغبد ٌىً ِدّٛػخ ز١ث رُ رٕف١ز  3ِٓ األصٚاج ثٛالغ  50ي االسضاد األسشٌرمذ٠ُ خذِبد

 ِٓ إٌغبء ٚاٌشخبي ٚاداس اٌدٍغبد أ دمحم وف١ٕخ اخصبئٟ اٌّشوض 100ٚاعزفبد 
 ػًّ ِزؼذدح ٌذػُ لعب٠ب إٌغبء ٚاٌغؼٝ ٚساء رسم١ك ِغزٜٛ افعً فٟ اٌصسخ االٔدبث١خ  فٟ ٚسػ ديح انشخال

 ِٓ اٌشخبي ٚإٌغبء ثبٌششاوخ ِغ ِؤعغبد ٚخبِؼبد . 274ٚافبدح 
  فئبد ِخزٍفخ  1004ٌّٕب٘عخ اٌؼٕف اٌّجٕٝ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ ٚلذ اعزفبد  11يثادساخ صواخُح ػذد رٕف١ز ِٓ

 اٌشأْ ثٙزا ٚرُ غجبػخ وز١ت 
 

 

 ضثكاخ ضثاتُح يثادسج/ يثادسوٌ ألخهكى

يٍ انطثاب وحى حذسَثها ػهً يهاساخ انضغظ وانًُاصشج نًُاهضح انؼُف  11حى  اختُاس يدًىػح ضثاتُح   

 لضاَا نهؼًم  4انًثًُ ػهً انُىع االختًاػٍ وحى اختُاس 

 انًطاسكح انسُاسُح نهُساء

 حمىق رواخ االػالح

 انتحشش اندُسٍ

 انًثكشانتضوَح 

حى االخًاع ػهً لضُح انتحشش اندُسٍ كىَها اكثش اَتطاسا وحى انؼًم ػهً حمذَى وسش وَذواخ حىل انتحشش 

وانُاخ انىلاَح وانحًاَح يٍ خالل انًذاسط واندايؼاخ ووصاسج انىلاف كًا حى اسسال سسائم لصُشج "انتحشش 

ؤكذ حمىق انفتُاخ وانُساء ػهً خذاس وصاسج اندُسٍ خشًَح َدة اٌ َؼالة ػهُها انماَىٌ" وحى سسى خذاسَح ح

 انتشتُح وانتؼهُى كًا حى ػًم حغطُح اػاليُح واسؼح ػثش االراػاخ وانًشئُاخ انفهسطُُُح .واستفاد يٍ انحًهح 

 يٍ انفتُاخ وانفتُاٌ وانُسائ وانشخال ػثش وسائم انًُاصشج انًختهفح. 0413

 1333SMS /11سكتُص _يص _يٍ _ حمه(/ ستكشص )#يت 1333تشوضىس/  1333حى طثاػح وحىصَغ 

 billboardنىحاخ يؼذَُح 1لهى يطثىع تطؼاس انًشكض/  133يحاضشج وَذوج/ 
 

 



 

 

 
 حًالخ حغشَذاخ:

  ٌّٟ11/7زٍّخ االعزثّبس ِٓ اخً اٌفز١بد ثّٕبعجخ ٠َٛ اٌغىبْ اٌؼب 

 25/11زٍّخ أذ اٌس١بح ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٝ ٌٍمعبء ػٍٝ اٌؼٕف ظذ اٌّشأح 

 ٌّٟ10/12زٍّخ لُ ٚدافغ ػٓ زمٛق االٔغبْ ثّٕبعجخ ٠َٛ زمٛق االٔغبْ اٌؼب 

 ٚرُ اٌٛصٛي ٌؼذد ِٙٛي ِٓ ِزبثؼٝ ِٛالغ اٌزٛاصً  االخزّبػٟ ر٠ٛزش ٚف١غجٛن

 
 األَاو انؼانًُح:

 

 ٚ األَ   إز١بء ٠ِٟٛ اٌّشأح 
 االززفبي ث١َٛ اٌصسخ اٌؼبٌّٟ  
شٍّذ ِؤعغبد ا١ِّخ ِّٚثً اٌصٕذٚق ٚٚصاسح شئْٛ اٌّشأح ٚرُ از١بء ٠َٛ اٌغىبْ اٌؼبٌّٟ ٚرٕف١ز ٚسشخ ػًّ  

 1000ٔغخخ( زٛي اثبس اٌزض٠ٚح اٌّجىش/ )2000اٌزشو١ض ػٍٝ لع١خ رض٠ٚح اٌمبصشاد ٚرُ رٛص٠غ ٚسلخ زمبئك )

 ثٛعزش( ٚرُ افززبذ اٌّغبزخ االِٕخ ثشىً دائُ.
 ححًم ضؼاس فحصك اٌِ َؼًُ نك األياٌانتىػُح تطهش اكتىتش انىسدٌ واطالق حًهح  انتىػُح تسشطاٌ انثذٌ و 

 ٕبخ١بد ِٓ اٌغشغبٌٍْدٚساد ػالج اٌؼمً ٚاٌدغُ  

 ٚسزٍخ ٌٍٕغبء ٠َٛ رشف١ٟٙ  

 ازبٌخ اٌسبالد ػٍٝ خّؼ١خ اٌٙالي ٚاخشاء ِغر اٌثذٞ ِٓ خالي اٌّبِٛخشاَ 

 ػبد ِخزٍفخعشغبْ اٌثذٞ ػجش ارا رغط١خ اػال١ِخ زٛي 
 زٍّخ ِٓ ث١ذ ٌج١ذ ٌٍزٛػ١خ ثغشغبْ اٌثذٞ 
 رٕف١ز ِدّٛػبد دػُ األلشاْ ٌّش٠عبد اٌغشغبْ 
 ٌٍٕبخ١بد ِٓ اٌغشغبْ ٌٍزٛاصً االخزّبػٟ ٚاٌّؼٍِٛبرٟ  whats upأشبء ِدّٛػخ  
 ٔغخخ ِٓ اٌفسص اٌزارٟ ٌٍثذٞ / اٌشػب٠خ اثٕبء اٌؼالج اٌى١ّ١بئٝ/ رغز٠خ ِش٠ط اٌغشغبْ 3000رٛص٠غ  



اٌثمبفخ ٚاٌفىش اٌسش ٚرٕف١ز األٔشطخ اٌخبصخ ثبٌّششٚع ِٓ اٌطبلُ فٟ اٌزذس٠ت اٌزٞ ٔفزٖ خّؼ١خ  6ِشبسوخ  

 ِغبساد إِخ ٌٍٕدبح ِٓ اٌغشغبْ ثز٠ًّٛ ٠بثبٟٔ
 ع١ذح ٚاٌم١بَ ثبخشاء اٌفسص االو١ٕ١ٍىٝ اٚ رؼ١ٍّٙب اٌفسص اٌزارٟ ٌٍثذٞ 3000اعزٙذف اٌّشوض ِب ٠مبسة  

 

 
 يٍ خالل 13/11-11/11احُاء انحًهح انىطُُح نًُاهضح انؼُف  

ٌٕغبء ٚاٌفز١بدِٓ ا 203ِغبزخ إِخ ٌٍٕغبء ٚاٌفز١بد ٚاعزفبد  دػُ   

اػذاد زٍمخ و١ِٛذ٠خ رٕب٘ط اٌؼٕف اٌّجٕٝ ػٍٝ إٌٛع االخزّبػٟ ٚرُ ٔشش٘ب ػجش اٌصفسبد االٌىزش١ٔٚخ ٚٚصٍذ 

ِشب٘ذح 50000ػذد اٌّشب٘ذاد ٌّب ٠ض٠ذ ِٓ   

 اػذاد اٚثش٠ذ زمٛلٟ 
ك ادػُ ِٕزدبرٙب" ِٓ خالي زفً رخٍٍٗ فٍىٍٛس شؼجٝ ٚوٍّبد ػًّ ِؼشض ٌّٕزدبد إٌغبء ثبعُ "ألٔٙب رغزس

 ٚلصخ ٔدبذ ألزذ إٌبخ١بد ِٓ اٌؼٕف

اٌؼًّ ِغ ِمٙٝ االػالَ االخزّبػٟ ٚرذس٠ت ِغشد٠ٓ زٛي اعزخذاَ ِٕصبد اال ػالَ االخزّبػٟ فٟ ِٕب٘عخ 

ِغشد/ح ٚ ِٚذْٚ/ح(  25لعب٠ب اٌؼٕف )  

3سعُ خذاس٠بد رؤوذ زمٛق إٌغبء ػذد   

ٚٚسػ ِزؼذدح زٛي زمٛق إٌغبء فٟ اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚخٔذٚاد   

ِمذَ خذِخ ِٓ ٚصاسح اٌصسخ/اٌدّؼ١خ  60رذس٠جبد ٌّمذِٝ اٌخذِبد اٌصس١خ زٛي ا١ٌبد اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٕف ػذد 

 اٌٛغ١ٕخ ٌٍزب١ً٘ 

 رٕف١ز ٌمبءاد دػُ ٔفغٟ ٚاخزّبػٟ ٌٍٕغبء ٚاٌشخبي ٚا٠بَ رشف١ٙ١خ فٟ اٌّغبزخ االِٕخ ٚصبٌخ اٌّشوض.

 
 

 يؤحًشاخ

 اٌصسخ إٌفغ١خ اٌزٞ ػمذٖ ثشٔبِح غضح ٌٍصسخ إٌفغ١خاٌّشبسوخ فٟ ِؤرّش  .1

 ٔظبَ اٌزس٠ًٛ اٌٛغٕٝ اٌزٞ ػمذرٗ ٚصاسح شئْٛ اٌّشأحاٌّشبسوخ فٟ ِؤرّش .2
 اٌزٞ ٔظّزٗ اٌدبِؼخ االعال١ِخ ِؤرّش غجٟ سػب٠خ األَ ٚاٌطفً ثؼذ اٌٛالدح .3
 يشكضاألتحاث واالستطاساخ انماَىَُحثزٕغ١ك  يؤحًش ختايٍ نتًكٍُ انُساء انًؼُفاخ .4

 إصذاساخ:

 كُف ححًٍ َفسك يٍ انؼُف 



 ٍكُف ححًٍ َفسك يٍ انتحشش اندُس 

 ٍآنُاخ انتؼايم يغ انضغظ انُفس 

  انًساحح اِيُح 

 تُة انًثادساخ انًدتًؼُحك 
 ٍتشوضىس انتحشش اندُس 
  انخذياخ انًمذيح نهًؼُفاخ 1312اخُذج / 
 تىستش انضواج انًثكش 
  حمائك انتضوَح انًثكشوسلح 
 تىستش انًساحح األيُح 

 
 

 السجال الثقافي والتعميسي : -رابعًا 
 الخجمات الثقافية السقجمة في مخكد الذيخ أحسج زكي اليساني الثقافي بغدة :-1

لتـجريب وتمبيـة احتياجـات الفئـات السدـتفيجة مـؽ خـجمات السخكـد  يحتؾى السخكد عمى مكتبة عامة ومكتبة أطفال ومختبـخ الحاسـؾب
العجيـج مـؽ الخـجمات الثقافيـة والتخاثيـة وغيخىـا لمـخواد مـؽ جسيـع  ويقجم السخكـد في السخكد زيادة عجد األجيدة واألدوات اإلدارية وتؼ 

 .الفئات السدتفيجة مؽ ىحه الخجمات
مـؽ تبخعـات كخيسـة وسـخية لمجسعيـة  الذـيخ أحسـج زكـي اليسـاني الثقـافيومؽ الججيخ ذكخه وتقجيخًا وعخفانًا مـؽ الجسعيـة بسـا يقجمـو 

الذـيخ أحسـج زكـي اليسـاني فقج تؼ اطالق اسسو عمى السخكد الثقافي بحيث أصبح مخكد لسداعجة شعبشا الفمدظيشي بفئاتو الستعجدة 
 الثقافي

                  كد :اليجف العام لمسخ  
 السجتسعخمق مداحة إلبجاع جسيع فئات   
 السكتبة العامة - أ

السكتبة ىي مجرسة الذعب وىي مؤسدة ثقافية وتثقيفية ، يحفظ فييا اإلنتاج الفكخي الحي يسثل التخاث اإلنداني والحزاري ، 
وتعسل عمى تشسية جيل مثقف واٍع قادر عمى تحسل السدئؾلية مؽ خالل اندجام الفخد في اإلطار الثقافي العام اندجاما يؤدي إلى 

السختمفة . وتعج السكتبة إحجى السكتبات العامة في قظاع غدة التي تقجم خجماتيا مجانًا لجسيع  تكيفو وحدؽ قيامو في نذاطاتو
 فئات السدتفيجيؽ وجسيع األعسار ، وتعسل عمى تؾعية ونذخ الفكخ الثقافي 

أطفال) قرص (  اإلنجميدية وكتبومشيا بالمغة كتابًا بالمغة العخبية مخجعا و   17037ويبمغ عجد الكتب داخل قاعة السكتبة ً 
 وتحتؾي عمى العجيج مؽ رسائل الساجدتيخ وبعض الجوريات والرحف اليؾمية .

جور فعال في نذخ الؾعي الثقافي داخل السكتبة مؽ خالل عسمية ترشيف وفيخسة السؾاد العمسية } بالسكتبة  ويقؾم العاممؾن في
لتدييل عسمية وصؾل السعمؾمات لمباحثيؽ بأسخع ووقت وأقل  وحؾسبة ىحه السؾاد { وذلػ  winisisوإدخال البيانات عمى بخنامج 

عمى السكتبة  عمى اإلقبالنذخ الؾعي الثقافي داخل السجتسع لتذجيع الخواد بيجف عقج الشجوات والجورات و الشذاطات ، وبجيج 



وكحلػ تؼ تشفيح معخض فشي  كسا تؼ تشفيح خسذ نجوات ثقافية وعمسية وصحية وسياسيةيا .فيوالسذاركة في الشذاطات التي تقام 
 تخاثي لعجد مؽ الفشانيؽ .

 والسخاجع  مؽ الكتب السكتبةمحتؾيات 
 مالحغات العجد السحتؾي 

  كتاب 14238 السدجمة بالدجل العخبيةكتب المغة 
  كتاب      1418 كتب المغة االنجميدية السدجمة بالدجل

  كتاب  477 كتب إىجاء وتبخع لمسخكد في المغة العخبية                          
  كتب  31 كتب إىجاء وتبخع لمسخكد في المغة اإلنجميدية                        
  قرة  873 كتب أطفال ) قرص (                                            

  كتاب وقرة 17037 السجسؾع العام
 -:السدجميؽ في السخكد  األعزاء

 مالحغات العجد السحتؾي 
  عزؾاً  3694    2116عجد األعزاء الكمي حتى نياية 

  عزؾاً  3557         2116أعزاء مدجميؽ قبل سشة 
  عزؾاً  137         2116أعزاء ُججد خالل سشة 

  عزؾ 137 األعزاء الججد
     م : 2016أنذظة السكتبة خالل العام 

 نذاطات داخل السكتبة: 
 مالحغات لمسكتبة ومؤسدات زيارات مجارس -1

  م2016خالل العام أم  21و معمؼ /ة  59طالب وطالبة و   575زيارة عجد  23تؼ زيارة السكتبة 
  دورات تجريبية داخل السكتبة -2

 مذارك / ة  3لعجد   الكتابة االبجاعية ونقاش كتب واعجاد السخيساتدورات حؾل  5
 وميخجان بيدان ومبادرون حسمة أسبؾع القخاءة الؾطشي وحسمة أبى اقخأ لي وحسمة أنا تبخعت بكتاب //  مذاركة حسالت-3
 طالب وطالبة وأم وسيجة 311لقاءات مع كتاب وشعخاء وغيخىؼ بحزؾر  9تؼ خالل العام عجد //  لقاءات-4
 . طالب /ة وعجد مؽ السجتسع السحمى 374حفمة ولقاء وتؾزيع شيادات بحزؾر معمسات ومدئؾليؽ بسذاركة  15تشفيح  // حفالت -5

 نذاطات خارج السكتبة :
 مالحغات محاضخات  ونجوات خارج السخكد-1

 طالب / ة وسيجة  191بحزؾر  5تشفيح أنذظة وزيارات لسكتبات ومؤسدات ومجارس ونجوة عجد 



 

 

  ورش عسل -2
 مذارك /ة  63ورش عسل و تجريب خارج وداخل السؤسدة لعجد  5حزؾر 

 المجشة الثقافية
 مالحغات  معارض في القاعةو   نجوات-1

  مذارك   200بحزؾر عخض فيمؼ  1معخض فؽ تذكيمي و   1نجوة و  2تشفيح 
 م 2016 اإلحرائية الدشؾية لعام

 5681عجد        حدب السيشة والعسخ والجشذ 2016إحرائية اإلعارة الجاخمية لخواد السكتبة لعام 
 1806عجد       حدب السيشة والعسخ والجشذ  2016إحرائية اإلعارة الخارجية لخواد السكتبة لعام 
 1806عجد            السادة السعارة نؾع حدب  2016إحرائية اإلعارة الخارجية لخواد السكتبة لعام 

 
 

 2016إحرائيات السخكد لمعام 
 حدب السادة السعارة 6102إحرائية اإلعارة الخارجية لعام 

 52 المغات 57 ديانات 12 معارف عامة
 12 نغخيةعمؾم  65 عمؾم اجتساعية 113 فمدفة وعمؼ نفذ
 100 آداب 12 فشؾن  18 عمؾم تظبيقيو

 239 ناشئيؽ 822 قرة  98 تاريخ-تخاجؼ -جغخافيا
ENG LISH 32 1806 السجسؾع 208 أطفال 
 1806 السجسؾع الكمى

 م 2016إحرائية اإلعارة الجاخمية لعام  
 حدب الجشذ حدب العسخ حدب السيشة

 2170 ذكخ 583 15 5183 طالب
 3508 أنثى 2646 20 06 عامل

   2106 25 162 مؾعف
   234 30 475 أخخ

 40 209   
   72 آخخ

 5681 السجسؾع 5681 السجسؾع 5681 السجسؾع



 م 2016إحرائية اإلعارة الخارجية لعام  
 حدب الجشذ حدب العسخ حدب السيشة

 830 ذكخ 601 15 1204 طالب
 976 أنثى 540 20 06 عامل

   471 25 162 مؾعف
   292 30 475 اخخ

 40 385   
   176 أخخ

 1806 السجسؾع 1806 السجسؾع 1806 السجسؾع
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 مكتبة األطفال  -ب
إن الكذف عؽ األطفال السبجعيؽ ورعايتيؼ ليذ باألمخ الديل ،بل يحتاج إلى تخظيط  

 تخبؾي وحذج ىائل لمظاقات السادية والبذخية .
بقجرات وإبجاعات أطفالشا األعداء فمقج حاولشا تؾفيخ بيئة داعسة لذخرية أطفالشا وإيسانا مشا 

وتؾفيخ األمؽ الشفدي الحي يدتظيع الظفل مؽ خاللو أن يعبخ عؽ أفكاره بحخية مؽ خالل 
 أعسالو الفشية واإلبجاعية والشذاطات التخفييية.

القرص  نقاش القرص،قخاءة  التمؾيؽ، ومؽ ىحه الشذاطات السقجمة لألطفال الخسؼ،
، عخض ونقاش أفالم ،  ،صشاعة دمى)أنيسيذؽ( ،قص ولرق وألعاب تخفييية متعجدة

 .قرص مغشاة 
السكتبة وىشاك بعض الشذاطات تتؼ بالسذاركة  أميشاتحيث يتؼ تشفيحىا مع األطفال بإشخاف 

ة أنا مع مؤسدة تامخ مثل حسمة أبي أقخأ لي ،وأسبؾع القخاءة الؾطشي ،ونقاش قرة ،حسم
بعض التجريبات السشاسبة ألداء عسميؼ مع  أميشات السكتبةتبخعت بكتاب ، حيث يتمقى 

وال يقترخ ، األطفال مع مؤسدات مختمفة وكحلػ مؤسدة تامخ ثؼ يتؼ تظبيقيا مع األطفال
تقجيؼ ىحه الخجمات لألطفال فقط بل تتعجاىا لتقجم لجارسات محؾ األمية وذلػ لألخح بأيجييؽ 

 لعمؼ والسعخفة.في طخيق ا
 -ومؽ أىؼ نذاطاتيا : 

 األنذظة 
  157أسبؾع القخاءة الؾطشي ما يعادل السذاركة في نقاش ورواية ومذاىجة قرة ومدابقات ونجوات ولقاءات ويؾم مفتؾح و 

 وشخريات مؽ السجتسع السحمي وكتاب ومثقفيؽ طالب /ة  وطفل /ة وسيجة ودارسات تعميؼ الكبار   3528لقاء لعجد 
 مختبخ الحاسؾب -ج

م بتبخع مؽ مؤسدة كشجربال ، حيث  2003أنذئ مخكد الحاسؾب في جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة سشة 
باإلضافة إلى تجريب شخيحة واسعة مؽ دارسات تعميؼ  يخجم شخيحة واسعة مؽ طالب وطالبات السجارس 

مسا يداعجىؼ في مادة التكشؾلؾجيا ويقجم ليؼ دورات مبتجئة في عمؼ الحاسؾب فرمية مجانية  الكبار
 . والحاسؾب دعسًا لمسشيج الجراسي ليؼ في السجرسة

 أىجاف السختبخ
 واستخجام التقشيات الججيجة . والتجريب مؽ التعخف  الظالب* تسكيؽ    

وتقجيخىؼ ألىسيتو ودور ىحه التقشية في شتى مجاالت الحياة، وأثخىا  الظالب* تشسية الؾعي الحاسؾبي لجى 
 . في زيادة اإلنتاج وتحقيقو لسديج مؽ الخجمات لإلندان ورفاىيتو

تسكشيؼ مؽ التعامل الؾاعي مع معظيات العرخ  الظالب* تحقيق حج أدنى مؽ الثقافة الحاسؾبية لجى 
 ومتظمباتو. 
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معيا مسا يداعج عمى تشسية  الظالب* تقجيؼ بخمجيات حاسؾبية متظؾرة تدتخجم الؾسائط الستعجدة فيتفاعل 
 قجراتو العقمية السختمفة. 

بسا تحققو مؽ أىجاف عمسية وتخبؾية بكافة أبعادىا  لمظالب* تكامل الحاسؾب مع الخبخات األخخى التي تقجم 
 .ى وتذجيعو عمى استخجامو في السخاحل األعم

 م . 2016مخكد الحاسؾب خالل سشة عجد الجورات التي نفحىا الججول التالي يؾضح 
 السجة العجد الفئة السدتيجفة الجورة

 دورات مفرمة كالتالي 6 عجد الجورات
Microsoft word 

Windows 
 الظباعة -- الخسام

 ساعة 36 45 طالب
 ساعة 36 07 دارسات تعميؼ الكبار

 ساعة 36 20 طالبات
 مدتفيج   72 السجسؾع

 -اقتخاحات وتؾصيات:
 ىؾ ججيج بذكل متؾاصل مؽ الكتب والؾسائل الالزمة . تدويج السكتبة بكل ما 
 . تغميف وتجميج بعض الكتب السحتاجة لحلػ 
 .تظؾيخ الكادر السكتبي مؽ خالل دورات تظؾيخية 
  لمظالب االستسخار بعسل الشذاطات الريفية . 
  بأكسموتكييف السخكد 

        :السخكد  شخكاء 
       غدة  –مؤسدة تامخ لمتعميؼ السجتسعي             
 جسعية إنقاذ السدتقبل الذبابي             

 :التذبيػ مع مؤسدات أخخي 
  ) مخكد الشذاط الشدائي ) الجرج 
  مخكد يجًا بيج 
  إحياء الثقافة 
  بيت ججودنا 

 مكتبات 
  ) السكتبة العرخية ( 
  ) مخكد القجس الثقافي ( 
  ) مخكد القظان لمظفل ( 

 ) مجارس ( 
 +ب  مجرسة الجرج األساسية ا 
   مجرسة الديتؾن السذتخكة أ + ب 
  مجرسة الخمال اإلعجادية 
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  مجرسة مسمكة البحخيؽ اإلعجادية 
  مجرسة غدة السذتخكة أ + ب 
 : بخنامج تعميؼ الكبار السقجمة في  التعميسيةالخجمات -2
بخنامج محؾ األمية وتعميؼ الكبار أحج أبخز بخامج جسعية اليالل األحسخ لقظاع غدة،  يعتبخ

فعمى مجار  ويغيخ ذلػ جميًا في حجؼ اإلنجازات التي حققيا البخنامج مشح تأسيدو حتى اآلن.
عامًا سعى البخنامج وبالخغؼ مؽ الرعؾبات والسعيقات إلى تحقيق رسالتو الدامية والستسثمة  39

يؼ خجمات ثقافية وتعميسية نؾعية ذات بعج تشسؾي لمكبار، وفقًا لالحتياجات السجتسعية، في تقج
وخاصًة الفئات السيسذة وذوي الجخل السحجود وكحلػ السداىسة في تعديد دور السؤسدات 

 األىمية مؽ أجل التأثيخ إيجابيًا في خمق مجتسع فمدظيشي بال أمية.
داء اصعبة فاقت كل ترؾر ، استظاع البخنامج  وبالخغؼ مسا عايذو قظاع غدة مؽ عخوف

الستسخار عسل رسالتو وتشفيح ميامو دون تقريخ بل ضاعف جيؾده ووعف أقرى طاقاتو سعيًا 
باإلضافة إلى الديادة  2116 البخنامج عام االبخامج واألنذظة التي نفحى بشجاح مؽ حيث البخنامج

يسا يمي ندتعخض في ىحا التقخيخ أبخز ما حققو في أعجاد خخيجي وممتحقي السخاكد التابعة لو، وف
 م2016خالل العام  ميامبخنامج تعميؼ الكبار مؽ 

ىبرنامجىتعلومىالكبار:
وتؼ تظؾيخه حتى أصبح البخنامج الخئيذ  1977أنذئ بخنامج محؾ األمية وتعميؼ الكبار في عام 

( مخكدًا في كافة أرجاء قظاع غدة لمحكؾر 11لسحؾ األمية في قظاع غدة ويذخف البخنامج عمى )
 دارس ودارسة. 378واإلناث وتزؼ ىحه السخاكد 

وإعادة تأىيميؼ؛  مؽ خالل بخنامجيا عمى تعميؼ الكبارخالل الدشؾات الساضية  الجسعية  عسمت
  .لكي يدتظيعؾا مؾاكبة ركب التظؾر، ومؾاجية التحجيات السدتقبمية السحيظة بيؼ

السشتذخة في قظاع محؾ األمية وتعميؼ الكبار التابعة لمجسعية و مؽ خالل مخاكد  البخنامجوقج قام 
تشفيح بخامج شاممة لسحؾ األمية وما زالت ىحه السخاكد تحقق السديج مؽ استقظاب عمى غدة 

 والؾصؾل الى األىجاف السشذؾدة . الجارسيؽ والجارسات لتحقيق السديج مؽ التقجم
ى
ى

 الرؤوة:

بخامج تعميؼ الكبار والحج مؽ ندبة األمية في  والتسيد في"نظسح بالسداىسة 
 قظاع غدة"

ى
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ى
ىالردالة:ى

"ندعى لتقجيؼ خجمات ثقافية وتعميسية نؾعية ذات بعج تشسؾي لمكبار، وفقًا 
لالحتياجات السجتسعية، وخاصًة الفئات السيسذة وذوي الجخل السحجود وكحلػ 

أجل التأثيخ إيجابيًا في خمق السداىسة في تعديد دور السؤسدات األىمية مؽ 
 مجتسع فمدظيشي بال أمية "

ى:البرنامجىقومىوفلدفةى
تتخكد حؾل الكيفية التي مؽ خالليا يسكؽ تشسية السجتسع مؽ خالل االلتدام بالقيؼ  البخنامجفمدفة 

 الستسثمة بالسجسؾعة التالية: االستخاتيجية
 االنتساء وااللتدام السيشي  
 التظؾيخ  
 الذفافية  
 مخاعاة قيؼ السجتسع وعاداتو  
 السدؤولية االجتساعية  

ى:ىاالدتراتوجوةاألهدافى
فيىىالمداهمةىفيىتعزوزىالكووةىالفلدطونوةىوالثقافةىالمجتمعوةىالكدفىاالدتراتوجي:

ىقطاعىغزة
ىاالدتراتوجوات

 تحديؽ فخصة أفخاد السجتسع في التعمؼ وفقا لسفاىيؼ تعميؼ الكبار 
  سشؾياً  ومعمسات في مجال تعميؼ الكبارمعمسيؽ إعجاد وتأىيل 
  فئات مجتسعية مختمفة بأىسية ومفاىيؼ تعميؼ الكبارتؾعية 

ى:2016إنجازاتىالعامى
 لو وذلػ مؽ خالل ما يمي: ًا تحقيق ما كان مخظظ 2116خالل العام  البخنامجاستظاع 

ى
  شاممة خجمات تعميسية لمكبار تقجيؼ 
 1و لإلناثمخاكد 11) مخكد 11ليربحؾا  الكباركد تعميؼ امخ  إضافة مخكد ججيج إلى 

 صفؾف 5صف لإلناث  13)في السخاكد  فرل 18باإلضافة إلى  ( لمحكؾرمخكد 
 لمحكؾر (
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 معمؼ/ ة 15ليربحؾا   تعميؼ الكبارمؽ معمسي  2عييؽ ت 
  كد تعميؼ الكبارامخ في   دارس 31استقظاب دارسيؽ ججد متؾقع  
  معمؼ /ة  49لعجد  لتأىيل معمسي الكبار دورتيؽ تشفيح. 
 شفيح  لقاءات حؾل أىسية تعميؼ الكبار ت.  
  تشفيح  لقاءات حؾل الخرائص الشفدية لمكبار 
  لسحؾ األمية و تعميؼ الكبار  العخبيتشفيح إحياء اليؾم 
 لسحؾ األمية و تعميؼ الكبار  السيتشفيح احتفال اليؾم الع 

اليالل األحسخ لقظاع غدة مؽ خالل بخنامج تعميؼ الكبار التابع ليا اىتساما  جسعية أولتكسا 
 واالستسخارية ؾا قادريؽ عمى مؾاكبة ركب التظؾر،تأىيميؼ بحيث يربحو كبيخًا لتعميؼ الكبار 

عمى  البخنامجولتحقيق ىحا اليجف يعسل  .ومؾاجية التحجيات السدتقبمية السحيظة بيؼ
صعيجيؽ األول تشفيح بخامج شاممة لسحؾ األمية أما الثاني بشاء قجرات العامميؽ في مجال تعميؼ 

 الكبار وتأىمييؼ.

 
ىمراكزىتعلومىالكبار

 /اتعجد الجارسيؽ السخكد رقؼ
 السجسؾع

 إناث ذكؾر
 42 42 0 نذاط خانيؾنذ 1
 4 3 1 فمدظيؽ السدتقبل 2
 15 15 0 بيت ججودنا 3
 71 71 0 نذاط الجرج 4
 8 8 0 يجا بيج 5
 20 20 0 جسعية احياء الثقافة 6
 23 15 8 سشج الخيخية  7
 12 12 0 تسكيؽ السخأة والعائمة 8

http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 25 25 0 جباليانذاط  9
 22 16 6 جسعية الدالطيؽ  10
 136 0 139 اتحاد الكشائذ 11

 378 227 151 السجسؾع
 .2016طالب وطالبة تؼ تخخيجيؼ مؽ ىحه السخاكد خالل العام  88والججيخ ذكخه أن 

ى 2016تحدواتىالعامى
 .أولؾيات الجيات السانحة واتجاىيا إلى مذاريع ذات طبيعة إغاثية طارئة  
  عجم قجرة البخنامج عمى االستجابة إلى زيادة الظمب عمى خجماتو خاصة في السشاطق التي ال

 يؾجج بيا مخاكد تعميؼ كبار تابعة لمبخنامج في عل ضعف التسؾيل.
ى2016الخطةىالتطووروةىللعامى

السدتسخ، تقؾم إيسانًا مؽ إدارة بخنامج تعميؼ الكبار بأىسية السحافغة عمى التظؾيخ وتحديؽ األداء 
اإلدارة في كل عام باتخاذ بعض اإلجخاءات التي مؽ شأنيا تحديؽ جؾدة ما يقجمو البخنامج مؽ 

 ليحا الغخض: 2116خجمات، وفيسا يمي بعض اإلجخاءات التي ستتبشاىا اإلدارة في العام 
  مة لتحديؽ االستسخار في االستثسار في طاقات كادر البخنامج مؽ خالل تدويجىؼ بالتجريبات الالز

 أداءىؼ لسياىؼ الخئيدية عمى الرعيجيؽ اإلداري والفشي.
 .تظؾيخ أدلة إدارية وفشية تداىؼ في تحديؽ جؾدة العسل اإلداري لمبخنامج 
  تشؾيع وتظؾيخ وتفعيل أنذظة السخاكد السختمفة بيجف تذجيع أفخاد السجتسع السحمي عمى االلتحاق

 بيحه السخاكد.
  وتبادل الخبخات مع السؤسدات التعميسية السختمفة بيجف تعديد ثقافة تعميؼ تؾسيع دائخة التعاون

الكبار في السجتسع واستثسار ىحا التعاون في سبيل تقجيؼ خجمات وبخامج تمبي احتياجات ىحا 
 السجتسع.
ى:البرنامجىذركاءى
 ) الذبكة العخبية لسحؾ واألمية وتعميؼ الكبار ) القاىخة 
  وزارة التخبية والتعميؼ 
  جسعية اتحاد الكشائذ بغدة  
 جسعية إنقاذ السدتقبل الذبابي 
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 :  بخامج السداعجات االندانيو :ثالثًا 

تقجيؼ السداعجات الشقجيو لأليتام واألسخ الفقيخة السجرجو أسساؤىؼ ضسؽ ب 2116الجسعيو في عام  قامت
كشجا  –ولألطفال السجرجيؽ ضسؽ بخنامج لجشة كفالة الظفل الفمدظيشي  كذؾفات خاصو بالجسعيو بيحا الخرؾص

والحيؽ تدايج عجدىؼ عؽ الدشة الساضيو حيث قامت لجشة كفالة الظفل الفمدظيشي بكشجا بتبشي كفاالت ألطفال ججد 
صعبو ال  . وكحلػ تؼ تقجيؼ السداعجات لمسخضى الحيؽ تمقؾا خجمات طبيو في مخاكد الجسعيو وعخوفيؼ السعيذيو

 أقل مؽ أسعار التكمفو . بمجانًا أو يقجم بعزيا السدتحقو ليحه الخجمات رغؼ أن  تسكشيؼ مؽ دفع كامل األسعار
لبعض السؤسدات ذوي االختراص ولؾزارة  ومؽ ناحيو ثانيو ، قامت الجسعيو بتقجيؼ مداعجات عيشيو

السداعجه والسدتمدمات واألدوية والخجمات لسئات السخضى والشداء مثل الظخود الرحيو واألدوات و  الرحو ، 
 الظبيو وغيخىا .

والتبخعات العيشيو التي تؼ انفاقيا والسبالغ الشقجيو  األعجاد التي استفادت مؽ ىحه البخامجوالججاول التاليو تؾضح 
 :  والخجمات التي قجمتيا الجسعية لمفئات السحكؾرة ىي عمى الشحؾ التالي

التي تؼ تؾزيعيا عمى األيتام  والعيشية قيسة السداعجات الشقجيو الججاول التي تبيؽ -   0
والسخضى واألطفال والسؤسدات األىمية والحكؾمية واألعجاد التي استفادت مشيا واألسخ الفقيخه 

 :  6102سشة 

 

 

من هذه المساعدات التي تم  المستفيدةوأعداد األسر  الفقيرةالتي تم توزيعها على األيتام واألسر  النقديةالجدول يبين قيمة المساعدات  -1
 : 6113توزيعها عليها سنة 

 الفئة المستفيدة  #

عدد 
 نالمستفيدي
عام 

6112 

قيمة المساعدات 
 6112عام 

 شيكل

قيمة 
المساعدات 

 6112عام 
$ 

عدد 
 نالمستفيدي

 6113عام 

قيمة 
المساعدات عام 

 شيكل 6113

قيمة 
المساعدات 

 6113عام 
$ 

1 
التي تم تقديم مساعدات االسر الفقيرة 

 نقدية لها
7 2028 521 35 7879 2073 

2 
 -اسر مكفولة بتمويل من لجنة العمل 

 دبي 
871 1829623 470340 0 0 0 

 113656 431893 211 113191 440313 198 اطفال بتمويل من المؤسسة الكندية 3



34 

 

4 
مساعدات نقدية مقدمة من صندوق 

 وقف هاشم عطا الشوا
498 968610 249000 401 200500 52763 

5 
مساعدات مؤسسة التعاون )من عائلة 

 لعائلة (
41 382776 98400 41 23370 6150 

6 
منحة السيدة وضحة  -مساعدات 

 البحر
659 256351 65900 0 0 0 

7 
مساعدات نقدية من مؤسسة التعاون 

 خالل شهر رمضان المبارك
0 0 0 550 209000 55000 

8 
منحة فلاير  مساعدات نقدية من

 المهتدي
0 0 0 99 49500 13026 

9 
مساعدات مقدمة لمركز حيدر عبد 

 الشافي للثقافة والتنمية
0 0 0 1 4370 1150 

 2250 8550 1 0 0 0 مساعدات مقدمة لمؤسسة الضمير 10

 246,069$ 935,062₪  1339 997,352$ 3,879,701₪  2274 االجمالي

 

 

 

وأعداد  الجمعيةالذين تلقوا خدمات طبيه في مراكز  نالمستفيديالجدول يبين قيمة الخدمات الطبية المخفضة التي تم تقديمها للمرضى  -6
 المرضى المستفيدين من هذه المساعدات :

 الفئة المستفيدة  #
عدد 

 نالمستفيدي
 6112عام 

قيمة 
المساعدات عام 

 شيكل 6112

قيمة 
المساعدات 

 6112عام 
$ 

عدد 
 نالمستفيدي

 6113عام 

قيمة 
المساعدات 

 6113عام 
 شيكل

قيمة 
المساعدات 

 6113عام 
$ 

2 
خدمات طبية مخفضة تابعة 
 لمركز الليحدان التشخيصي

2001 209900 10092 1371 137105 36080 

1 
خدمات طبية مخفضة تابعة 

 لمركز حيدر عبد الشافي
200 9199 1131 38 3754 988 

 37,068$ 140,859₪  1409 42,973$ 167,166₪  1157 المجموع 

 

 

 

 المتضررةللعديد من مؤسسات المجتمع المدني واألسر والفئات  الماليةوقيمها والخدماتية جدول يبين قيمة التبرعات العينية  -6
 :والفقيرة والمهمشة

 الفئة المستفيدة  #
مساعدات 

 6112عام
 بالشيكل

القيمة 
 بالدوالر

مساعدات 
 6113عام

 بالشيكل

القديمة 
 بالدوالر

 2211 8400 2001 1900 رسوم ايجار قاعة مجاني لعدد من المؤسسات 1

 4633 17607 1910 2219910 جمعية االمانة الخيرية )خدمات مجانية ( 2

 6,844$ 26,007₪  3,933$ 15,298₪  االجمالي

 تبرعات ادوية صادرة  #
مساعدات 

 6112عام
 بالشيكل

القيمة 
 بالدوالر

مساعدات 
 6113عام

 بالشيكل

القديمة 
 بالدوالر

 8752 33259 1919 23010 اتحاد لجان العمل الصحي  1

 1922 7303 0 0 جمعية التكافل للتنمية المجتمعية 2

 745 2830 0 0 مركز االصالح والتاهيل 3
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 81 309 111 909 ادوية مجانية صادرة 4

 11,500$ 43,701₪  4,869$ 18,941₪  االجمالي

 تبرعات عينية صادرة  #
مساعدات 

 6112عام
 بالشيكل

القيمة 
 بالدوالر

مساعدات 
 6113عام

 بالشيكل

القديمة 
 بالدوالر

 4667 17736 29920 93913 تبرعات عينية مستلزمات طبية لعدد من المؤسسات واالشخاص 1

 27958 106240 20903 11910 طرود صحية نسائية  2

 10,958$ 42,625₪  االجمالي
 ₪

123,976 
$32,625 

 
 

 :  أبخز االنجازات : رابعاً 
 إعجاد وتجييد التقاريخ اإلداريو والساليو الدشؾية في مؾاعيجىا . -  1
العسؾمية في السؾعج السحجد النعقادىا حدب القانؾن وانتخاب مجمذ  انعقاد الجسعيو -  2

 . 27/4/2116بتاريخ  2116/2117إدارة ججيج لمدشتيؽ القادمتيؽ 
 في السؾعج السشاسب . 2116إعجاد وإقخار الخظة االستخاتيجيو لدشة  -  3
 في السؾعج السشاسب  2116إعجاد وإقخار السيدانية التقجيخيو لدشة  -  4
تكميف مكتب استذاري العجاد الييكميو التشغيسية لمجسعيو والشغاميؽ السالي واإلداري  -  5

 . 2117والخظة االستخاتيجيو لثالث سشؾات مقبمو اعتبارًا مؽ بجاية سشة 
 جمدة . 14انتغام جمدات مجمذ اإلدارة التي بمغت  -  6
ة الالزمة في مخكد جباليا استكسال التجييدات اليشجسيو وتؾصيل خط الكيخباء بالقؾ  -  7

 .وبجء العسل فيوالججيج ، واستالم السبشى مؽ قبل لجشة استالم فشية 
إعجاد وتجييد التختيبات واإلجخاءات الالزمة لتأثيث وتجييد مخكد جباليا وفقا لمسذاريع  -  8

 لعسل السخكد . أضيفت والخجمات الججيجه التي 
ل مؽ صشجوق األمؼ الستحجه لمدكان والعسل بشغام تظؾيخ العسل بالشغام السحؾسب بتسؾي  -9

 البرسو بالشدبو لجوام العامميؽ في الجسعية .
اقخار خظة عسل ججيجه لسخكد جباليا تشاسب االمكانيات الستؾفخه لمسخكد بعج اتسام بشاء  - 11

 السقخ الججيج وبسا يمبي احتياجات الفئات السدتفيجه في السشظقو .
دن ججيج لألدوية في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي وفق السؾاصفات تأىيل وتجييد مخ - 11

 السقخه مؽ قبل وزارة الرحة الفمدظيشية .
تؾفيخ التسؾيل الالزم لتكاليف ومراريف متظمبات عسل الجسعيو مؽ مختبات وأجيدة  - 12

 . 2116ومدتمدمات وسؾالر وغيخىا لدشة 
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ومحكخات التعاون والذخاكو مع شخكاء ومسؾليؽ سابقيؽ إبخام اتفاقيات لمعجيج مؽ السذاريع  -  13
 . 2117وججد ، حيث سيتؼ تشفيح بعزيا في مخكدي غدة وجباليا في عام 

تظؾيخ قدؼ األشعو التذخيريو في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي بتؾفيخ جياز  - 14
بانؾراما  –صالحيتو  لترؾيخ الفكيؽ واألسشان ججيج ومتظؾر بجل الجياز القجيؼ السشتييو

وتؾفيخ القظع  crشخاء جياز تحسيض أفالم األشعو السحؾسب  اتجخاءإواالنتياء مؽ  –
 الالزمة لجيازي الترؾيخ الظبقي وترؾيخ االكتذاف السبكخ لدخطان الثجي .

قياس ندبة التخثخ في الجم بجل جياز و  CBCتظؾيخ السختبخ في غدة بتؾفيخ جيازي  - 15
 ػ تؾفيخ جياز التحميل .األجيدة . وكحل

تظؾيخ السخكد الثقافي بتؾفيخ كافة أجيدة الحاسؾب في مختبخ الحاسؾب القجيسة التي  - 16
السخكد في انتيت صالحيتيا وكحلػ تؾفيخ أجيدة حاسؾب ووسائل تجريب حجيثة لعسل 

 السكتبو بتسؾيل مؽ مؤسدة التعاون عؽ طخيق مؤسدة تامخ لمتعميؼ السجتسعي .
يخ أجيدة اتراالت وأجيدة حاسؾب وأجيدة عالج طبيعي وكاميخا وطابعو لسخكد تؾف - 17

 جباليا .
طباعة ونذخ اآلالف مؽ الشذخات والسظبؾعات ذات الرمو بالعشف ضج السخأه والعجالو  - 18

 .وطباعة كتيب عؽ      االجتساعيو والتؾعيو الرحية 
احجى عذخه دورة اسعاف أولي عؽ طخيق العجيج مؽ السؤسدات اليميو  نفحت الجسعيو -19

 في مختمف مشاطق قظاع غدة مشيا ثالث دورات اسعاف متقجمة استفاد مشيا
نجوات صحيو في السجارس لظالب السجارس وأولياتء األمؾر في مجيشة   أربعتشفيح عجد  - 21

ي الفمدظيشي تحاد الشدائطفل لكل مؽ روضة اال 521غدة وعسل الكذف الدشي لعجد 
 الدؾدانية . –بغدة وروضة أطفال   في شسال غدة 

طبيب أسشان امتياز في قدؼ أسشان غدة ضسؽ اتفاقيو مع وزارة الرحة  27تجريب عجد  - 21
 الفمدظيشية .

تشفيح دورة مكثفو مؽ الشاحيتيؽ الشغخية والعسميو لعجد مؽ السسخضيؽ واألطباء حؾل دمج  - 22
 الشفديو في مجال الخعايو األولية بالتعاون مع بخنامج غدة لمرحو الشفديو.الرحو 

معمسًا  49تشفيح دورتيؽ تأىيميتيؽ حؾل اعجاد معمسي كبارب مؽ بخنامج تعميؼ الكبار لعجد  - 23
 ومعمسة .

تشفيح ثالث دورات في مجال الكتابو االبجاعيو وكيفية اعجاد السخيسات ونقاش الكتب  - 24
اك مع مؤسدة تامخ لمتعميؼ السجتسعي لمعامميؽ في السكتبات في قظاع غدة باالشتخ 

 وعجدىؼ أربعة عذخ مذاركًا .
 عقج دورات تجريبيو لسئات الشداء والفتيات في مجاالت العسل السختمفو .  - 25
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 احياء العجيج مؽ السشاسبات والحسالت السختمفو وفقًا لسجاالت عسل الجسعيو . - 26
تفاقيو مع األونخوا الجخاء فحؾصات الثجي مؽ خالل السامؾغخافي وااللتخاساونج ابخام ا - 27

، باالضافو إلى إبخام اتفاقيات مع مؤسدات أخخى لذخاء  2116سشة  3811لعجد 
 خجمات طبيو مؽ الجسعيو مثل جسعية الثقافو والفكخ الحخ .

مؤسدات السجتسع السجني وخرؾصًا شبكة تعديد التشديق والتذبيػ مع العجيج مؽ السؤسدات األىميو و  - 28
 السشغسات األىميو الفمدظيشية .

 تعديد التشديق مع وزارة الرحو ووزارة التخبيو والتعميؼ . - 29
الحرؾل عمى تبخعات عيشيو ذات قيسو عاليو كاألدوية والدؾالر والسدتمدمات الظبيو وأدوات مداعجه  - 31

 .مثل مشغسة الرحة العالسية ومؤسدة أنيخا  مؽ جيات مختمفووغيخىا 
استسخار تؾفيخ السداعجات الشقجيو لسئات األسخ الفقيخة بتسؾيل مؽ مؤسدة التعاون وصشجوق وقف  - 31

 السخحؾم ىاشؼ عظا الذؾا وجيات أخخى .
 –فمدظيشي استسخار تؾفيخ السداعجات الشقجيو لسئات األطفال السكفؾليؽ مؽ قبل لجشة كفالة الظفل ال - 32

 كشجا .
 

 السعؾقات :الدمبيات و :  أبخز خامداً 
االنقظاع الستكخر يؾميًا لمتيار الكيخبائي الحي يتظمب انفاق مبالغ باىغة عمى شخاء كسيات كبيخة مؽ  -  1

. وخرؾصًا في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي  الدؾالر لتذغيل مؾلجات الكيخباء في مخكد الجسعيو
 ساعو يؾميًا . 24نغخًا لحاجة بعض األجيدة السؾجؾده فيو إلى كيخباء عمى مجى 

االغالق والحرار االسخائيمي لقظاع غدة مؽ قبل االحتالل االسخائيمي وآثاره الدمبيو عمى عسل الجسعيو  -  2
غيار لألجيدة التي بحاجو إلى صيانو أو بحاجو  ، حيث بدبب ذلػ يدتغخق أمخ الحرؾل عمى قظع

إلى تؾريج وقتًا طؾياًل مسا يداىؼ في وقف بعض الخجمات الظبيو التي بحاجو إلى تذغيل ىحه األجيدة 
. 

اجخاءات البشؾك الجولية التي تعيق في بعض األحيان تحؾيل مبالغ ماليو مدتحقو لمجسعيو تقؾم بتحؾيميا  -  3
 اريع الجسعيو .جيات مانحو لبعض مذ

 احجام بعض السانحيؽ عؽ دعؼ وتسؾيل بعض السذاريع التي تتقجم بيا الجسعيو . -  4
التسؾيل السذخوط لبعض السسؾليؽ التي تعيق التعاقج معيؼ بدبب ىحه الذخوط التي ال تتشاسب مع  -  5

 سياسة الكثيخ مؽ الجسعيات والسؤسدات .
  :1316انخطظ انتطىَشَح نسُح سادساً : 

 :اإلداسٌ انتطىَش صؼُذػهً  -  1

 تشسية السيارات الفشية واإلدارية لظؾاقؼ العسل . -

 تعديد قجرة الجسعيو عمى االستسخار في تشفيح بخامجيا الخئيدي . -

إنجاز االجخاءات الخاصو بعسل ىيكميو تشغيسيو ونغام إداري ونغام مالي وخظة استخاتيجيو لدشة  -
 لمجسعيو . 2117

 حيجر عبج الذافي بغدة .خاقبو في مخكد الجكتؾر كاميخات متخكيب  -
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تؾسيع دائخة التعان وتبادل الخبخات مع السؤسدات الرحيو والثقافيو والتعميسيو سؾاء عمى الرعيج  -
 السحمي أم عمى الرعيج الخارجي .

فتح آفاق ججيجة لمتعاون مع مؤسدات وجيات مانحو بسا يزسؽ تؾفخ الجعؼ الالزم الستسخارية وتظؾيخ  -
 عسل وخجمات الجسعيو السختمفو وأي خجمات أخخى ججيجه .

تبشي سياسات اعالميو تداعج عمى تعديد صؾرة الجسعيو لجى السجتسع السحمي والسؤسدات السحميو  -
 والعخبيو والجولية .

 العسل عمى حل مذكمة انقظاع التيار الكيخبائي . -
 انخذياخ انصحُح وانثمافُح وانتؼهًُُح: حطىَشػهً صؼُذ   - 1

 تجريب وتشسية قجرات الكؾادر العاممو في مجال الرحة والثقافو . -

 تظؾيخ البخنامج االلكتخوني بحيث يتدع لكافة مجاالت العسل . -

انذاء قدؼ ججيج لمعيادات الظبيو في مخكد الجكتؾر حيجر عبج الذافي بغدة الستيعاب أي تؾسع أو  -
 لعيادات اضافيو . زياده لمعيادات الظبيو بدبب عجم وجؾد أي متدع حالياً 

 تؾفيخ كل ما يمدم مؽ مدتمدمات وأجيدة وأدوات لمعيادات واألقدام أواًل بأول . -

مؽ  تالعسل عمى تؾسيع مداحة مختبخ غدة بحيث يتدع إلى تخريص غخفو اضافيو لدحب العيشا -
 السخضى واحتخام خرؾصيتيؼ .

ع وأجيدة وأدوات ووسائل أخخى الزمة جاتدويج السكتبة العامو ومكتبة األطفال بكل ما يمدم مؽ كتب ومخ  -
. 

األىميو ومؤسدات تشفيح دورات اسعاف أولي ودورات تؾعيو في السجال الرحي لمسجارس والسؤسدات  -
 السجتسع السحمي .

تشفيح نجوات ودورات ثقافيو وسياسيو واستزافة الفشانيؽ والسبجعيؽ مؽ األطفال والعشرخ الذبابي  -
 في جيؾدىا التؾعؾية والثقافيو .ومذاركة القظاعات الثقافيو 

االستسخار في اقامة معارض فشيو ىادفو تداىؼ في اعادة احياء التخاث الفمدظيشي وبشاء اندان فمدظيشي  -
 قادر عمى أداء دوره بذكل فاعل في السجتسعي .

ء شعبشا اعجاد خظة طؾارىء ججيجه تداعج الجسعيو عمى القيام بؾاجبيا في حجود امكانياتيا الستاحو ألبشا -
 أوقات الظؾارىء والغخوف غيخ العاديو . أثشاءفي قظاع غدة  

 تظؾيخ أداء بخنامج محؾ األميو وتعميؼ الكبار وزيادة عجد السخاكد التي تقع تحت اشخاف البخنامج . -

 
 التذبيػ :

يؽ الجسعيو تظؾيخ التذبيػ والتعاون بيؽ الجسعيو وبيؽ شبكة السشغسات األىميو الفمدظيشيو مؽ ناحيو وب -  1
 وبيؽ باقي الذبكات والسؤسدات األىميو ومؤسدات السجتسع السحمي والجامعات مؽ ناحيو أخخى .

 تظؾيخ التذبيػ بيؽ الجسعيو وبيؽ وزارة الثقافو والتعميؼ ووزارة الرحو . -  2
 الجولية .تظؾيخ التذبيػ بيؽ الجسعيو وبيؽ الذبكة العخبيو لسحؾ األميو وبعض السؤسدات العخبيو و  -  3
 

 سابعًا : مرادر تسؾيل بخامج ومذاريع الجسعيو الشقجيو والعيشيو :
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 التبخعات الشقجيو -  0
 مرادر التبخعات الشقجية -  0

- Pastel Finance L.T.D SWISRA 

- UNFPA 

- The Canadian Palestinian Foundation 

 صشجوق وقف السخحؾم / ىاشؼ عظا الذؾا -

 MECAمؤسدة  -

 فخيال السيتجيمؤسدة التعاون /  -

 CISSالتعاون االيظالي  -

- MAP – Medical Aid for Palestine 

 CCB بتسؾيل مؽ  والفكخ الحخ الثقافةمؤسدة  -

 مرادر التبخعات العيشية  - 4
 مؤسدة أنيخا ) أدوية ومدتمدمات ( -

 ) مذخوع تعميؼ المغو االنجميدية ألطفال عائمة الدسؾني ( MECAمؤسدة  -

 مختبخ غدة ( –الجكتؾر وليج الكيالي ) جياز اليخمؾن  -

 غدة ) تخكيب عسؾد ومحؾل لسخكد جباليا ( –شخكة تؾزيع الكيخباء  -

 مخابد اليازجي ) معجشات ( -

- WHO  بؾاسظةUNRWA ) وكالة الغؾث ( ) سؾالر ( 

 الظابق الثاني ( –الرشجوق العخبي اإلنسائي االقترادي ) مبشى جباليا  -

 آخخون  -
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