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شكر وتقدير
تتقدم مجعية رائدات املستقبل باالمتنان والشكر اجلزيل جلميع املؤسسات واألفراد الذين دعموا
وساهموا يف إجناح أنشطة ومشاريع اجلمعية للعام 0211وخنص بالذكر:

 وزارة الشباب والرياضة_ اللجنة الوطنية العليا لعام الشباب ،مشروع دمج
خرجيات احلاسوب يف اجملتمع احمللي.
 شرطة مرور خانيونس "على ما قدمته من دعم يف محلة مكافحة التدخني يف
وسائل املواصالت" خالل مشروع ريادة الشابات.
 وزارة شؤون املرأة _ دعم برنامج معاً من أجل أسرة سعيدة.
 منظمة أطباء العامل _ فرنسا ،تدريب  071سيدة وفتاة مبادئ اإلسعافات
األولية.
 وزارة الشباب والرياضة_ املخيمات الصيفية.
 وزارة الشباب والرياضة_ دائرة الطب الرياضي "مشروع إعداد مرشدات
بأصول التنشئة السليمة".
 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي_ مشروع الدورة الشرعية.

آملني من اهلل عز وجل أن نكون عند حسن ظن اجلميع يف تأدية رسالتنا كمؤسسة بل كواجب
ديين حيتم علينا اإلصالح واإلعمار ما استطعنا إىل ذلك سبيال.
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أوالً/
أنشطة ومشاريع وحدة
التدريب والتأهيل
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مشروع ريادة الشابات رواد ""4
يهدف المشروع للرا المهرة مي برا جرة بيري شر ة ا ويرةدم يماترح مهرةواا ييةايري ةليري ,عيامير
ص رريي جةه رريي عابامة ي رري ,عيه رراويه ممةوه رري دعو المبامع ررا ءة ررة ك عء ررالح اسواى ررة مه رراع

المشةوءي الش ة يي با معةلبي الىضةية الاا اهمهن عالاأثيو اسيبة ا با مجظعمي العةداا عالاىةليد
الهت يي الهةئدك يىهن.

الراعي الرسمي لهذا المشروع :ع اوك شئعن الموأك.

حاضنة المشروع :بمعيي وائداا المهاى ي.

وخضعت هذه الفئة لبرنامج من الدورات مكون من عدة محاور:

 دعواا با الاجميي ال شويي.
 دعواا با اإلداوك.

 دعواا با بجعن الىيةدك عاءعين بويق العمي.
 دعواا با الةىه عالاةويخ عالبغوابية.

 دواهةا ايتيتيي لشخصيةا عأيداث ةمي
 ويالا ةدبي عأجشوي يثيي.

و الاةويخ.

عرد باروك الارردويت رردأا المويتري األخيروك لتمشرروع ع ررا مويترري جهررا مرن شررة ي للررا شررة ي الاررا
رردأا لاض رره الوةل ررةا المش ررةوءةا ب ررا المش رروع

ت ررا خور رعاا العم رري المي ررداجا يي ررث ار ر

اىهيمهن ءمبمع ةا ءي مبمع ري اخارةوا يضريي مبامعيري لتعمري تيهرة عر
ادوي يي ا شوح بءوك الجها عأ دابه عم ةدئه عخصرةئ

هتهرتي مرعاد

عمجهبيري العمري الميرداجا مرن خاللره,

من ث دأا المويتي العمتيي عد اىهي الوةل ةا لمبمع ةا عالاصعيا أل

وويهة من خالي "العصف الا جا" ث الاصعيا لايديد أ

الىضةية.

الىضةية الاا ا

القضايا التي تم العمل عليها في مرحلة نهج من شابة إلى شابة

 مءةبيي الادخين با عهةئي المعاصالا.

 اع يي وةل ةا الاعبيها مديجي خةجيعجس ةلاخصصةا البةمعيي.
 مءةبيي يعادث الهيو با شةو الهوو الشويا مديجي خةجيعجس.

 يمتي ميةو ي الهيو عالشععاك عالمعاىداا الخةوئي با مدوهي جةا خةجيعجس الثةجعيي.
 متف اإلجبة با المداوس اليءعميي "ليبة يةاه عهت يةاه" عووح دائي أءثو بة تيي.
 جشو الع ا األمجا "الاىجا" ين الةايةا با مدوهي الخجهة الثةجعيي.
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مدة البرنامج كما تمت

 0255/1/50 : 0252/6/51المويتي الثةجعيي
 0255/50/51 : 0252/7/51المويتي البةمعيي

عدد المشاركات

 02ثةجعم _  02بةمعي

البرنامج التدريبي كما تم إنجازه:
أولا /الثانوي:
األسبوع
األول

اليوم/التاريخ
الثالثة 6/51
الخميس 6/57

اسم المدرب
.عهة معمو

اسم الدورة
اعويف عاوعيو اإليهةس أ ميي
المهةواا األهةهيي

اله ا 6/51
الثاني

اسثجين 6/05

أ.ميمد أ عشوخ

يدد دبح

األو عة 6/02
اله ا 6/06
الثالث

الرابع

اسثجين 6/01

أ.ميمد أ عشوخ

مهةواا الايدث عالعو

عالاىدي

األو عة 6/22

د.أهةمي الم يجا

الع ا ةلااا

اله ا 7/2

د .أهةمي الم يجا

الع ا ةلااا

اسثجين 7/1

أ .يةد الويت

لداوك العيا

األو عة 7/7

أ .يةد الويت

بن لداوك عيا اسبامة ةا
وي رترري اوبريهريري

الخميس 7/1
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اسثجين 7/50

د .أيمد الم ين

الخامس
األو عة 7/51

د .غهةن عشةح

اإل بة العتما با
الىوآن الءوي
شخصيي لهالميي
اةويخيي "ميمد الةةاح"

اله ا 7/57
السادس

اسثجين 7/51

الىيةدك الةعةلي

أ .الي األغة

األو عة 7/05
اله ا 7/01
السابع

اسثجين 7/06

أ .ميمد الوجايها

الاةءيو اإل دا ا

األو عة 7/01
اله ا 7/25
الثامن

اسثجين 1/0

د.أيمد الم ين

اإل بة العتما با الىوآن الءوي
"د ة

ءوية تيه الهال "

األو عة 1/1

أ.يمةد الويت

لهوائيي وؤيي من الداخي

الاةهه

اسثجين 1/1

د وةاهلل أ عاله ح

با اهاى ةي الشهو الةضيي

العاشر

اله ا52/56

أ .الي األغة

الاخويو الةعةي

الحادي
عشر
الثاني

الخميس52/05

أ .يةد الويت

جة بويق العمي

الخميس52/01

أ .ةلي بويةن

يع اوبيها
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عشر
الثالث
عشر
الرابع
عشر
الخامس
عشر
السادس
عشر
السابع
عشر
الثامن
عشر
التاسع
عشر
العشرون
الحادي
والعشرون

(أ بديةا با الوها)
الخميس 55/1

د.غهةن عشةح

الخميس55/55

أ.وجة أ ع ي يت

الخميس55/01

.أيمد أ ع ىتين

لجبة اا المهتمين با األجدلس
ايتيي شخصيي د عيي " يجت
الغ الا"
بن صيةغي الاىةويو اإلداويي

الخميس50/0

أ .يةبظ ال وي

العس عال او با اإلهال

الخميس50/1

.أيمد أ ع ىتين

لداوك المشةويه ()5

الخميس50/56

.أيمد أ ع ىتين

لداوك المشةويه ()0

الخميس50/02

.أيمد أ ع ىتين

لداوك المشةويه ()2

اله ا 5/01

أ.هميي أ عخديبي

جها من شة ي للا شة ي

اسثجين 5/22

أ.هميي أ عخديبي

جها من شة ي للا شة ي

الثاني

األو عة 0/0

والعشرون

الخميس 0/2

أ.هميي أ عخديبي
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جها من شة ي للا شة ي

ثانيا ا /الجامعة:
األسبوع
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

اليوم/التاريخ
األيد 7/51
الثالثة 7/02
األيد 7/01

اسم المدرب
د.أجعو الع ةدهي

اسم الدورة
اعويف عاوعيو اإليهةس أ ميي
المهةواا األهةهيي

أ .د اهلل العىةد

يدد دبح

األيد 1/5

أ .يمةد الويت

لهوائيي وؤيي من الداخي

الثالثة 1/2

د.أجعو الع ةدهي

الع ا ةلااا

الثالثة 7/07

األيد 1/1
الثالثة 1/52

د .أيمد الم ين

الخميس 52/51مجهىي مشوع وعاد1

السادس

الخميس52/05

أ.ميمد أ ع شوخ

السابع

الخميس52/01

أ.ميمد أ ع شوخ

الثامن

الخميس55/1

أ.ميمد أ ع شوخ

التاسع

الخميس55/55

أ.ميمد أ ع شوخ

العاشر

الخميس55/01

أ.ميمد أ ع شوخ
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اإل بة العتما با
الىوآن الءوي
ابامة "لالاةةق تا المعا يد
البديدك عد دايي الدعا الدواها"
مهةواا الاعاصي عاليعاو الةعةي
عالاىدي ()5

مهةواا العو
رررر
مهةواا العو

عالاىدي ()0

لداوك العيا ()5

الحادي
عشر
الثاني

الخميس50/0

أ.ميمد أ ع شوخ

لداوك العيا()0

الخميس 50/1

أ .الي األغة

الاخويو الةعةي()5

الثالث عشر الخميس50/56

أ .الي األغة

الاخويو الةعةي()0

الرابع عشر الخميس50/02

أ.يةبظ ال وي

ميةضوك د عيي "العس عال او "

عشر

الخامس
عشر
السادس
عشر
السابع
عشر
الثامن
عشر
التاسع
عشر
العشرون
الحادي
والعشرون

الخميس 0/01

أ .هة األغة

ءاة ي الاىةويو اإلداويي

الخميس 2/2

أ.أيمد أ ع ىتين

صيةغي مىاويةا المشةويه

الخميس 2/52

أ.أيمد أ ع ىتين

صيةغي مىاويةا المشةويه

الخميس 2/01

أ.أيمد أ ع ىتين

صيةغي مىاويةا المشةويه

الخميس2/25

أ.أيمد أ ع ىتين

صيةغي مىاويةا المشةويه

الخميس 1/51

أ .هميي عخديبي

جها من شة ي للا شة ي

الخميس 1/05

أ .هميي عخديبي
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جها من شة ي للا شة ي

برنامج "معاً من أجل أسرة سعيدة"

اسم المشروع
المكان

قاعة التدريب في جمعية رائدات المستقبل

المدة

0255/5/1 :0252/55/02

عدد المشاركين
نبذة عن المشروع

 62سيدة
معة من أبي أهوك هعيدك ,ع مشوع اثىيةا اع عم ,امعيي
عاشواف ع اوك شئعن الموأك ,يهاهدف المشوع ءي عبي عأ عءي باةك مى تي
تا ال عاج لمهة داهة تا اجميي مهةوااهة ءا اءعن يةدوك تا اوعيو
اااهة عالاغتت تا مشءالاهة هعا ءةجا مشءالا شخصيي أع عبيي أع
أهويي أع او عيي عالمضا يدمة جيع ييةك أهويي مهاىوك

عهعيدك.

ا ابااةح المشوع يع الثالثة المعابق  02جعبم و ,يضعو عبد من ع اوك
شؤعن الموأك يامثي با األهاةاك أميوك ةوعن مديو

ة لداوك الاخويو

عالهيةهةا عاألهاةاك وجدك اله اا مديو الشؤعن الىةجعجيي ةلع اوك  ,وجةما
المى الا تا ال عاج ع الما عبةا يديثة ضمن لوةو دعواا ادوي ه اة عي
ألجشوي معبهي ل يةدك ع ا الموأك الةتهويجيي با دك مبةسا .ويشمل
البرنامج محاضرات ثقافية واجتماعية منها :يىعق ال عبيي عاليعاو عبن
اإليجة

عاداوك األ مةا األهويي عأ بديةا الابميي عاإلياءيا عاألمن

األهوم.
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جدول يوضح الورش والندوات المنجزة خالل برنامج معاً من أجل أسرة سعيدة:
م

التاريخ

عنوان الدورة

اسم المدرب

1

11/32

3

11/32

تمهيد عن أهمية األسرة /حقوق الزوجة
وواجباتها
فنون التواصل الزوجي

الشيخ /عمر نوفل

عدد
الحضور
32

أ.سمية صايمة

33

2

11/32

الحوار وفن اإلقناع الزوجي

أ.أحمد عبد الوهاب

32

2

13/1

صحة األسرة

رسمية أبوكريم

32

2

13/3

فقه الزواج

هالة لبد

33

6

13/2

إدارة الوقت المنزلي

أ.ممدوح فروانة

32

7

13/7

فن تربية األبناء "العناية به قبل الوالدة"

د.خليل الطرشاوي

32

2

13/2

إدارة األزمات و المشكالت األسرية

أ.أحمد عبد الوهاب

32

9

13/12

األمن األسري

أ.محمد األسطل

33

13/19 12

أبجديات الطهي 1

أ.هالة فرحان

33

13/31 11

اإلتيكيت والبروتكول

ياسر النمروطي

33

13/33 13

أبجديات الطهي3

هالة فرحان

33

فن تربية األبناء "في الطفولة"

د .خليل الطرشاوي

12

12

1/2
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برنامج "اإلجنليزية للحياة"

اسم البرنامج
المكان

ية ي الادويت با بمعيي وائداا المهاى ي

المدة

0255/6/1 :0255/5/25

عدد المشاركين

 52مشةوءي من المهامين من مخاتف األ مةو عالمهاعيةا الاعتيميي.

نبذة عن البرنامج

يعامد ال وجةما أيدث عهةئي الاعتي الم جا تا العىي ,عياعابق مه
الووق الو يعيي لاعت التغي عاءاهة هة جد اإلجهةن.
وصف البرنامج:
"اإلجبتي يي لتييةك" يةئ
ءي مهاع

مويتي.

تا ثالث مهاعيةا أهةهيي.

ياءعن من ثالث موايي عايه  26هة ي ادوي يي لءي
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الربنامج التدرييب

اسم المشروع

"اإلسعافات األولية"
بالتعاون مع منظمة أطباء العامل  -فرنسا
المكان
المدة

قاعة التدريب في جمعية رائدات المستقبل
3211/3/19 :3211/2/12

عدد المشاركين
نبذة عن المشروع

172شابة وسيدة ما بين  22 : 32سنة
برنامج قائم على توعية المجتمع المحلي لتعزيز التوعية والتثقيف
الصحي بطرق اإلسعاف األولي معرفيا ً وتطبيقياً ،مدة الدورة الواحدة 2
لقاءات تدريبية ،بواقع لقاء واحد كل أسبوع ،في كل لقاء يتم تدريب 32
فتاة وسيدة .وفي نهاية كل دورة تم منح كل مشاركة شهادة معتمدة من
منظمة أطباء العالم -فرنسا ،وكتيب يشمل شرح وافي لكل ما تم طرحه
في الدورة ،باإلضافة لهدية "حقيبة إسعافات أولية".

جدول يوضح كل لقاء تدريبي بتاريخه:
الدورة

تاريخ البدء

تاريخ النتهاء

عدد المشاركات

1

1111 /4 /11

1111/ 5/ 5

15

1

1111 /4/11

1111/ 5/11

15

3

1111/5/15

1111/6/5

15

4

1111/6/11

1111/1/11

11

5

1111/1/31

1111/1/5

11

6

1111/1/11

1111/11/1

11

1

1111/11/13

1111/11/13

11

1

1111/1/11

1111/1/11

11

14

امليخيمات اليييية 1111

اسم المشروع
المكان

ءتيي العتع عالاءجعلعبية

المدة

0255/7/1 :0255/6/02

عدد المشاركين
نبذة عن المشروع

 05فتاك من مو  50هجي  57 :هجي
يهدف المخي

للا المهة مي با الجهع

ةءو عهتعح الةايةا

المشةوءةا با المخي  .بجين جهعا سهاثمةو أعيةاهن  -ةلىدو
الماةح -ءي مةيد عجةبه با شؤعن الدين عالدجية ,عمة يجأ

هن ن

ؤو الش هةا الةءويي عالعمتيي ,عالح من خالي واما ثىةبيي ,او عيي,
اوبيهيي اأخا وة ه عأهةليت الاعتُ الجشو.
برامج المخيم :ال اد الوعيةجا ,بتهويجيةا ,جما اااح ,بجعن يدعيي,
ءعجا ليبة يي ,بن اإلاءيا ,اليةهعت ,الع ا األمجا ,ءةات عءاةت,

أية مةاعيي ع يةواا ميداجيي.
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الدورة الشرعية

اسم المشروع

بتمويل من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
المكان

عدد المشاركين
 11فتاة
 35فتاة
 15فتاة

*الى اووك عالهوو الغو ا( .موء الةويةن).
*الشوييي( .مهبد لهمة يي أ ع شجت).
*ال تد ,يي ان الجبةو (بمعيي شة ةا ال تد).
0255/50/25 :0255/1/01

المدة
نبذة عن المشروع

الرردعوك س اهررتو الضررع

تررا خويبررا الش رويعي ءمررة ظررن ال ر ع

رري لجهررة

اه رراهدف الةا ررةك الش ررة ي وةل رري عخويب رري عو رري مجر ر ي لالواى ررة شخص ررياهة
عثىةباهررة مررن الجةييرري الشررو يي عه ر ي او يىهررة ب را الييررةك ,عالررح لأله ر ةت
الاةليي:
 بىدان ع

مةة ي الشويعي اإلهالميي با الييةك العةمي.

 ضوعوك اسواىة ةلمهاع الوعيا عالشو ا لتةاةك.
 أ ميي اعثيق العاليي ين مةة ي الشويعي عاو يىةاهة.

16

برنامج المحاضرات كما تم تنفيذه:
اليوم

التاريخ

اله ا

1/01

اسثجين

1/06

األو عة

1/01

عنوان المحاضرة
مىاوةةا د عيي من

اسم المحاضر
أ.معها أ عبتيدان

عدد
الحضور
34

ييةك الوهعي "صتا اهلل
تيه عهت ".
دف عبعد اإلجهةن

أ .تا األهوي

31

"المعجا عالاو يق"
بىه األعلعيةا با

د.يعجس األهوي

11

الشويعي عمعجا الثعا ا
عالماغيواا

المنطقة
الشرقية

اله ا

52/5

يت اهلل عمواي اه

أ.عبدم اليميدم

14

اسثجين

52/2

اسخاالف ين الةىهة

أ.ميمد األهوي

11

األو عة

52/1

أد يةا اليعاو الهةدف

أ.ءمةي الجبةو

15

اله ا

52/1

العهويي

أ.ليمةن وءي

16

اسثجين

52/52

يضةية بىهيي معةصوك

أ.أ

الخميس

52/52

ميومةا اهاهةن هة

أ .يةبظ ال وي

اسثجين

52/57

اليوم

التاريخ

تا أ ع ديي

15
13

المهتمعن
الموأك ين الشويعي

د .ختيي يجن

14

عالىةجعن
منطقة

عنوان المحاضرة
17

اسم المحاضر

عدد

الحضور

البلد
الثالثة

1/07

الخميس

1/01

مىاوةةا د عيي من

أ.أيمد يوت

51

ييةك الوهعي "صتا اهلل
تيه عهت ".
دف عبعد اإلجهةن

أ .هعيد

وت

01

"المعجا عالاو يق"
األيد

52/0

أد يةا اليعاو الهةدف

أ.أيمد يوت

02

الثالثة

52/1

يت اهلل عمواي اه

أ.عبدم اليميدم

05

الخميس

52/6

بىه األعلعيةا با

د.يعجس األهوي

05

الشويعي عمعجا الثعا ا
عالماغيواا
اسثجين

52/52

اسخاالف ين الةىهة

أ.ميمد األهوي

02

األو عة

52/50

يضةية بىهيي معةصوك

أ.ج يتي صية

51

اله ا

52/51

ميومةا اهاهةن هة

أ .تا األهوي

57

المهتمعن
اليوم

التاريخ

عنوان المحاضرة

اسم المحاضر

منطقة السطر األو عة

55/02

دف عبعد اإلجهةن

أ.عبدم اليميدم

اله ا

55/06

عدد
الحضور

الغربي

62

"المعجا عالاو يق"
بىه األعلعيةا با
الشويعي عمعجا الثعا ا
18

د.يعجس األهوي

75

عالماغيواا
األو عة

55/22

يت اهلل عمواي اه

أ.عبيه الع ةدلي

66

اله ا

50/2

أدت الجصح عاليعاو

أ .ءمةي الجبةو

61

األو عة

50/7

ميومةا اهاهةن هة

د .ليهةن ةشعو

62

المهتمعن
اله ا

50/52

العهويي

أ.ليمةن وءي

22

األو عة

50/57

يضةية بىهيي معةصوك

د .بيواس األهوي

12

اله ا

50/05

اسخاالف ين الةىهة

أ .ميمد األهوي

11

األو عة

50/01

اله ا

50/25

م ووااه ععبعت
اياوامه
الموأك ين الشويعي

أ.ميمد

عالىةجعن

بع واألهوي

مىاوةةا د عيي من

أ .جة ال وي

ييةك الوهعي "صتا اهلل
تيه عهت "

19

11

11

اسم المشروع

دورة "إعداد مرشدات بأصول التنشئة السليمة"
وزارة الشباب والرياضة
دائرة الطب الرياضي
قاعة التدريب في جمعية رائدات المستقبل

المكان
المدة
عدد المشاركين
نبذة عن
المشروع

 :0255/55/01اآلن
 22هيدك مهتمة بتنمية مستواها الفكري والثقافي
أربع محاور رئيسية كل محور يشتمل أربع "لقاءات تدريبية":
 .1أصول التغذية السليمة :
 لتهيداا عاليعامي "أثجة اليمي ع عد العسدك".

 الاغايي الهتيمي لألوةةي "المعاليد ,عد الةوة  ,با وةعلاه الم ءوك"
 الاغايي الهتيمي لتم او ىين.

 أصعي الوبي لتهيداا عالةايةا.

 .2أصول اللياقة البدنية للسيدات ،ي ي اليمي ,أثجة اليمي ,عد العسدك.
 .3الوقاية:

 من المخةوو المج ليي.
 أ-ت اإلهعةبةا األعليي المج ليي.
 .4اإلرشاد والتفريغ النفسي.

21

ثانياً/
 أنشطة وندوات .




مشاريع إغاثية غري دورية

.

لقاءات وزيارات واجتماعات

.
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أنشطة ومحاضرات ومشاريع إغاثية غير دورية:
م
1

النشاط
يوم طبي مجاني مع مركز ناجي
للبصريات "النصيرات"

المشاركة في حملة أقمار النتصار
عودة إلى الديار ضمن فعاليات إحياء
 1ذكرى النكبة ،من خالل توزيع هدايا
للمواليد بدعم من تجمع المؤسسات
الخيرية.
3
4
5
6

المكان
قاعة
التدريب
مستشفى
مبارك
للوالدة-
مستشفى
دار السالم

محاضرة المشكالت السلوكية بالتعاون
وكيفية التعامل معها
مع
جمعية
محاضرة الضغوط النفسية
إعمار
"مركز
محاضرة مشكالت النطق
األمل"
وصعوبات التعلم
محاضرة عن العنف ضد المرأة ونظرة
اإلسالم "مؤسسة الثريا"

1

المشاركة في مشروع الحقيبة المدرسية
بالتعاون مع أمان ماليزيا 14في فلسطين زي
مدرسي41،حقيبة مدرسية ،من خالل توفير
كشف المستفيدين.

1

المشاركة في مشروع توزيع األضاحي
بالتعاون مع مؤسسة أمان ماليزيا في
فلسطين ،من خالل توفير كشف المستفيدين.

1

دورة محو األمية القانونية الذي تنفذه وزارة
شؤون المرأة بالمشاركة مع وحدة المساعدة
والستشارات القانونية فيالجامعة اإلسالمية:

 الحضانة ....أ.تيسير إبراهيم.
 الميراث ...د.فيراس األسطل.
 مشاهدة ...أ.إيمان بركة.

التاريخ
1111/3/13
1111/5/11

عدد المشاركين
11
41طفل "مشفى مبارك"

4أطفال من مشفى دار
السالم

3211/7/12

 22سيدة

3211/7/31

 12سيدة

3211/7/32

 32سيدة

االستالم
في مقر
الجمعية

3211/7/37

1111/1/11

1111/11/11

قاعة
التدريب
بجمعية
رائدات
المستقبل
22

 22فتاة وسيدة

 22طالب وطالبة
مرحلة ابتدائية

 122أسرة مستورة

3211/13/32

 12سيدة

3211/13/36

 12سيدة

3213/13/32

 12سيدة

 10تكريم الحافظات لكتاب هللا تعالى:
بالتعاون بين جمعية رائدات المستقبل
وجمعية الشابات المسلمات بخانيونس-
البلد ،قامت جمعية رائدات المستقبل قاعة جمعية
بالدعم واإلشراف على 1مراكز تحفيظ الشابات
للقرآن الكريم في مدينة خانيونس ما بين
المسلمات
الفترة  ،1111-1111باإلضافة لعمل
البلد
حفل ختامي لتكريم الحافظات لكتاب هللا
تعالى (تحت رعاية وتمويل األخوات في
دار الحكمة).

 111مشاركة
تتضمن:
* 22حافظة لكتاب
هللا كامالً
3213/3/7

* 22حافظة ل32
جزء من كتاب هللا
* أهالي الحافظات
* ضيوف االحتفال

الزيارات واللقاءات والجتماعات:
 .1زيارات اجتماعية:
الزيارة

المكان

تاريخ الزيارة

رحلة لموظفات الجمعية

مدينة أصداء

1311/4/03

مؤمنة الرقب رئيس مجلس اإلدارة بمناسبة الزواج

خانيونس  /عبسان

1311/9/14

سمر أبو ماضي المدير التنفيذي بمناسبة الزواج

خانيونس  /حي المنارة

1311/9/12

هالة فرحان مدربة وحدة التطريز ( زيارة اجتماعية )

خانيونس /عبسان

1311/13/11

غدير فارس منسقة وحدة الحاسوب ( زيارة اجتماعية )

خانيونس/البلد

1311/11/12

 .1لقاءات واجتماعات :
التاريخ

النشـــاط
ورشة عمل في وزارة الشباب والرياضة

1311/1/5

اجتماع في وزارة الشباب والرياضة

1311/1/12

اجتماع لتنسيق المشاركة في معرض وزارة الشباب والرياضة

1311/1/2

حفل تكريم في وزارة الثقافة

1311/0/1

مؤتمر تجمع المؤسسات

1311/4/15
23

استالم جائزة الشباب والرياضة للمؤسسات

1311/5/19

ورشة عمل في وزارة الشباب والرياضة

1311/2/1

مهرجان مخيمات الوزارة

1311/2/15

 .0اجتماعات:
تاريخ االجتماع

نوع االجتماع

1311/1/12
1311/0/12
1311/4/2
1311/4/11

اجتماعات مجلس اإلدارة

1311/5/11
1311/2/11
1311/2/12
1311/2/13
1311/9/2
1311/11/15

24

ثالثاً/

مركز احلاسوب

25

أولا /دورات متفرقة:
اسم الدورة
مبادئ استخدام
الحاسوب
الرخصة الدولية
لقيادة الحاسوب
ICDL
الرخصة الدولية
لقيادة الحاسوب
ICDL

عدد
ساعاتها

اسم المدرب

عدد الطالبات

التاريخ
من

إلى

30

رشا أبو شقرة

6

26/02/11

12/04/11

60

غدير فارس

11

24/09/11

02/01/11

60

غدير فارس

6

12/03/11

18/06/11

26

ثانياً /مشروع دمج خريجات الحاسوب في المجتمع المحلي "بتمويل من اللجنة الوطنية العليا
لعام الشباب"  -وزارة الشباب والرياضة:
أ داف المشوع اتخصا بيمة يتا:
 .5اع ي يدواا الخويبةا ,من خالي اعبيو الادويت المهةجد لتخويبةا ,عالام يد يهة د
با باح المبةي أمة بو

مي أع مشةويه ااايي مجةه ي عمبديي.

 .0اأ يي دد من الخويبةا ليص ين مدو ةا مؤ الا با مبةي اءجعلعبية لمعتعمةا ,من
خالي ا عيد المشةوءةا ةألدعاا عاألهةليت العمتيي الةة تي ,لالواىة

مهاع الادويت

عضمةن البعدك.
يد مشوع دما خويبةا اليةهعت با المبامه الميتا خوعك ةمي جيع د
ّ

الخويبةا

عامءيجهن با المبامه ,عيةخو بويق العمي ةلمشوع أن يىد خالي اا الاىويو جاةئا المشوع
الام اهامو لمدك  6شهعو ,ييث ا ادويت خويبةا اليةهعت عبق أهس تميي تا أيدم
خ او با المبةسا الاا اجةعلهة المشوع .

آلية العمل في المشروع/
دأ موء وائداا المهاى ي الجشةوةا الخةصي ةلمشوع با عيا م ءو با شهو يجةيو,0255/

ييث ا الاعاصي مه دك مؤههةا ميتيي؛ سجاىة أبضي المدو ين ,ءمة ا ااخةا دك لب او اا
سهاىوةت الةئي المهاهدبي ,ع تغ

اهايعة هن  06خويبي .ث ا ال د

دد المهبالا أءثو من  12خويبي ,ءةن
اجةيا المشوع اةويخ  01يعجيع 0255/د

دد من ا

من التبجي

العوجيي العتية لعة الش ةت الةتهويجا  ,0255ضمن المشةويه الةةئ ك با المهة ىي الاا جةااهة

ع اوك الش ةت عالويةضي ين المؤههةا الش ة يي ة .0252

أوال :التدريب العملي
ا بيهة ىد الدعواا الادوي يي لت واما المىاويي با مبةي الاصمي البوابيءا عاصمي ع ومبي
العيت .عالبدعي الاةلا يعضح الدعواا الاا ا

ىد ة:
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م
حقيبة الويب

المدرب

التاريخ

عدد الساعات

اسم الدورة

 1إدارة محتوى الويب

أ.محمود الف ار

50/10-50/20

22

 2تصميم الويب باستخدام برنامج

أ.محمد األغا

50/21-50/20

22

Photoshop CS5
 3تحليل وتنظيم قواعد البيانات

أ.محمود الف ار

50/23-50/11

9

 2برمجة الويب باستخدامPHP

أ.محمد ياغي

15/52-59/50

30

 0برمجة الويب باستخدام ASP.NET

أ.محمد ياغي

11/10-15/59

30

 1التصميم الجرافيكي باستخدام برنامج

أ.أكرم فروانة

50/20-50/20

20

حقيبة التصميم

Photoshop CS5
 2برنامجAfter Effects

م.إبراهيم الحلبي

50/10-50/20

35

 3برنامجFlash CS5

م.أكمل الدحدوح

15/59-59/50

30

 2برنامج Corel Draw

م .علي المجايدة

11/35-15/23

20

ثانيا :التدريب النظري:

ا اأ يي المشةوءةا عدد من المهةواا با الادويت ,من خالي دعوك ل داد مدو ةا عايه 05

هة ي ادوي يي ,عالاا اجةعلا الميةعو الاةليي:
م

المدرب

اسم الدورة

التاريخ

الساعات

 1تقدير االحتياجات التدريبية

م.أحمد الدلو

2511/11/22

2

 2التنسيق للتدريب

م.أحمد الدلو

2511/11/20

3

 3تصميم التدريب

أ.اعتماد الطرشاوي

2511/12/51

2

 2مواصفات المدرب وأنماط المشاركين

م.محمد اللقطة

2511/12/12

3

 0مهارات العرض والتقديم

أ.محمد أبو شرخ

2511/12/10

0
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