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التـقـريـر الـسـنـوي
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كلمة جمعّية برج الّلقلق 
المجتمعّي 

لن نتوقف وسنبقى في الميدان...
علــى مــّر الّســنوات الّطويلــة الماضيــة مــن العمــل المجتمعــّي فــي 
مدينــة القــدس، لــم يتــوان بــرج الّلقلــق داخــل أزقــة البلــدة القديمــة 
مــن القــدس فــي أن يكــون ســّباقا فاعــا بالعمــل المجتمعــّي 
ــبابّي  ــل الّش ــباب وللعم ــارة للّش ــل كان من ــّي، ب ــّي المقدس الميدان
المجتمعــّي والّرياضــّي والّثقافــّي والّصحــّي، فكانــت منــارة البــرج 
ــة  ــارض الفّنّي ــرة بالمع ــة األخي ــنوات الّثماني ــك الّس ــّر تل ــى م ــّج عل تع
ــرج  ــة الب ــت خيم ــادّية، وكان ــة واإلرش ــّدورات الّتعليمّي ــة وال والّثقافّي
ــّية  ــة الجنس ــة الّثقاف ــة ومجموع ــعافات األولّي ــدورات اإلس ــا ل معق
واإلنجابّيــة والّصحّيــة للحفــاظ علــى البيئــة الّســليمة والّنظيفــة، 
وكان مختبــر الحاســوب بالجمعّيــة مركــزًا ريادّيــا للّشــباب المبــادر فــي 
ــا، وال ننســى ماعــب الجمعّيــة  ــا ومجتمعّي مدينــة القــدس تكنولوجّي
ــي  ــة الت ــات المختلف ــطة والفّعالّي ــن األنش ــد م ــت العدي ــي نظم الت
كان أبرزهــا دورّي الحــارات المقدســّية والمؤّسســات والمــدارس 
بمختلــف الّرياضــات الّتربوّيــة فــي مدينــة القــدس وفــي خدمــة 

ــها. مدارس
بــرج الّلقلــق بروضتــه التــي احتضنــت أطفــال البلــدة القديمــة، 
وبســاحاته التــي عانقــت أفــراح أهالــي كثيريــن مــن البلــدة القديمــة 
وأتراحهــم ومناســباتهم، ومعمــل الخــزف الــذي تأّلــق وصمــد وبــات 
عامــة فارقــة فــي الّدخــل الّذاتــي للجمعّيــة بقــي صامــدا مرابطــا 

ــا فــي قلــب القــدس. مقات
فــي بــرج الّلقلــق عملنــا أوال علــى تعزيــز الّصمــود، ومضينــا فنحتنــا 
ــا  ــى وصلن ــتمّرينا حت ــكل، واس ــل ش ــورة وأجم ــل ص ــر أجم ــن الّصخ م
إلــى أبهــى المرافــق والّســاحات، وســنبقى نعمــل حتــى نصــل كّل 
المناطــق والمراكــز المحيطــة فــي المدينــة؛ لكــي نثريهــا بالعمــل 

والّتجربــة التــي حملناهــا فــي بــرج الّلقلــق.
ــّية  ــة مقدس ــين مدرس ــّت وخمس ــي س ــا ف ــام 2019 عملن ــي الع ف
تابعــة للّتربيــة والّتعليــم ضمــن مشــروع تطويــر الّرياضــة المدرســّية، 
ــا فــي ثمانيــة أنديــة فــي ضواحــي القــدس ضمــن مشــروع  وعملن
العــب وتعّلــم، وعملنــا فــي خمســة عشــر حّيــًا ضمــن مشــروع بصمــة 
حــاّرة لدعــم المبــادرات المجتمعّيــة داخــل الحــارات، وعملنــا مــع أكثــر 
مــن ألفيــن وخمســمائة طالــب جامعــّي ومدرســّي ضمــن مشــروع 
والمجتمعّيــة،  المدرســّية  بالمبــادرات  الطلبــة  لمســاندة  فرصــة 
وكذلــك كان لنــا دور فاعــل فــي دعــم الّريادّييــن مــن خــال مشــروع 
im فــي تقديــم العــون والخدمــات لمســاندتهم فــي البــدء بأفــكار 
مشــاريعهم المختلفــة، وعملنــا علــى عشــرات المبــادرات الّشــبابّية 

ــر. ــر هــذا الكثي ضمــن منتــدى المجموعــات الّشــبابّية، وغي
فــي بــرج الّلقلــق لــن نتوّقف وســنمضي يومّيا فــي خدمــة المجتمع 
المقدســّي بمســاندة الّشــركاء والّداعميــن، وبــروح الفريــق الواحــد 

التــي ســتبقى هــي روحنــا، وهــي وجهتنــا فــي خدمــة القــدس.
والله من وراء القصد.

الهيئة اإلدارية والتنفيذية
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رسالة الجمعّية
نحــن جمعّيــة تنموّيــة غيــر ربحّيــة تعمــل لتحســين الواقــع االجتماعــّي 
والفكــرّي والّنفســّي لألطفــال والّشــباب فــي مدينــة القــدس 

ــاّص ــكل خ ــة بش ــدة القديم ــي البل ــاّم وف ــكل ع بش

رؤية الجمعّية

قيم الجمعّية

جمعيــة فّعالــة تســاهم فــي تحقيــق حيــاة أفضــل وســلوك إيجابــّي 
ــراث  ــون بالّت ــن يؤمن ــّيين الذي ــن المقدس ــق للمواطني ــاء عمي وانتم

ــع ــادة المجتم ــي قي ــاهمة ف ــّي والمس ــرّي والثقاف الفك

الّشفافّية هي ...  سياستنا 
المصداقّية هي..  مبدأنا 
المساءلة هي ...  قّوتنا 
االحتراف هو ... هوّيتنا 

برج الّلقلق
ــّي  ــق المجتمع ــرج الّلقل ــة ب ــت جمعّي تأّسس
فــي العــام 1991، ومنــذ ذلــك الحيــن، أي مــا 
يقــارب ثاثيــن عاًمــا وهــي تقــّدم الخدمــات 
داخــل  المقدســّي  للمجتمــع  المختلفــة 

ــة.  ــدة القديم ــوار البل أس
إلــى  نســبة  الجمعّيــة  تســمية  وجــاءت 
الحاكــم المملوكــّي »لقلــق« وهــي قائمــة 
ــات  ــعة دونم ــى تس ــل إل ــاحة تص ــى مس عل

تملكهــا عائلتــان فلســطينّيتان.
لخطــر   19٨9 عــام  اللقلــق  بــرج  تعــّرض 
ــة  ــّن مجموع ــرائيلي، ولك ــتيطان االس االس
الغيوريــن  القديمــة  البلــدة  ســكان  مــن 
نجحــت فــي الّتصــّدي لهــذه المحــاوالت 

المتكــّررة. 
ــن  ــكان اآلم ــس والم ــة المتنّف ــّد الجمعي تع
ــذا  ــًا، وله ــن أيض ــال وللبالغي ــد لألطف الوحي
قامــت  مجتمعّيــة  لجنــة  الّســكان  شــكّل 
ــا، و  ــا واجتماعيًّ ــا رياضيًّ ــكان نادًي ــان الم بإع
ــورا،  ــاطات ف ــدأت الّنش ــك ب ــى ذل ــاء عل بن
ــع  ــن مجتم ــا م ــزءا هاًم ــة ج ــح الجمعّي لتصب
ــة “،  ــاب حّط ــّمى » ب ــّي يس ــي ح ــل ف كام
وتــّم تســجيل الجمعّيــة قانونّيــا ورســمّيا 
فــي  الخيرّيــة  الجمعّيــات  اّتحــاد  فــي 

القــدس.
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األهداف العاّمة للجمعّية

األهداف االستراتيجّية 
للجمعّية

ــاب  ــّي ب ــي ح ــباب ف ــال والّش ــة لألطف ــة وصحّي ــب آمن ــة لع ــاء بيئ إنش
ــدس.  ــن الق ــة م ــدة القديم ــي البل ــاورة ف ــاء المج ــة واألحي حّط

الذيــن  للبالغيــن  وإيجــاد مســاحة  الضغــوط  لتفريــغ  توفيــر فرصــة 
ومزدحمــة.  مكتّظــة  ســكنّية  وحــدات  فــي  يعيشــون 

ــوّي  ــد الّترب ــى الّصعي ــباب عل ــة بالّش ــة الخاّص ــج المختلف ــر البرام تطوي
والّثقافــّي والّتعليمــّي والّصحــّي والّنفســّي والّرياضــّي والّترفيهــّي 

ــدة القديمــة.  خاصــة للمقيميــن فــي البل
حمايــة األرض مــن أّي نــوع مــن أنــواع االعتــداءات االســتيطانّية أو 
المصــادرة فــي المســتقبل وضمــان أّنهــا ســتبقى موجــودة ومتاحــة 

ــة. ــدة القديم ــي البل ــن ف ــكان المقيمي للّس

الهدف األول: الّتمكين االجتماعّي والّتعليمّي 
ــن  ــة للمواطني ــات المقّدم ــتوى الخدم ــين مس ــي تحس ــاهمة ف المس

ــا.  ــل حّظ ــق األق ــى المناط ــز عل ــع الّتركي م
ــة  ــة والّتعليمّي تعزيــز قــدرة المواطنيــن علــى قيــادة الّتنميــة االجتماعّي

ــة وتنفيــذ مبــادرات مبتكــرة ورائــدة.  المحّلّي

الهدف الّثاني: الّتمكين االقتصادّي 
المســاهمة فــي تحســين الوضــع االقتصــادّي للّشــباب والمــرأة فــي 

القــدس بشــكل عــاّم والبلــدة القديمــة بشــكل خــاّص. 

الهدف الثالث: تعزيز الّتنمية المؤّسسّية للجمعّية )بناء القدرات( 
العمــل علــى تحقيــق نظــام الجــودة الداخلــّي للجمعيــة، وضمــان 

للجمعيــة. الماليــة  االســتدامة  وتعزيــز 
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الجوائز

ـــل  ـــيكو كأفض ـــزة اإليس جائ
مشـــروع ثقافـــّي فـــي 

ــام 2019 القـــدس للعـ

ـــن  ـــتارز فاونديش ـــزة س جائ
ــام 201٥ ــز األول، عـ المركـ

مؤّسسـة  أنشـط  جائـزة 
مهرجـان  فـي  مقدسـّية 
زهـرة المدائـن الثقافـّي، 

201٣ عـام 

الّثقافـــة  اّتحـــاد  جائـــزة 
الــّرياضــــّية الـــعـربــــّي 
كأفضـــل مبـــادرة رياضّيـــة 
شـــبابّية )مصـــر(، عـــام 2019

ـــاون  ـــة التع ـــزة مؤسس جائ
ـــوم  ـــزة المرح ـــاز “جائ لألنج

ـــي” ـــب الكالوت راغ
عام 2012

ياســر  مؤّسســة  جائــزة 
200٨ عــام  عرفــات، 

واإلبــداع  الّتمّيــز  جائــزة 
االّتصــاالت  شــركة  مــن 
المركــز   - الفلســطينّية 

201٨ عــام  الثالــث، 
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اإلئتالفات والجهات الرسمّية

تسجيل معمل خزف 
برج الّلقلق في وزارة 
العمل الفلسطينّية 

االئتاف الفلسطينّي 
للحقوق االقتصادّية 

واالجتماعّية

شبكة المنّظمات 
األهلّية الفلسطينّية

 اّتحاد الجمعّيات 
الخيرّية – القدس

المجلس األعلى 
للّشباب والّرياضة

وزارة الّداخلّية 
الفلسطينّي

الحرص على سامة 
األطفال

المانحون

القنصلية البريطانيةبرنامج اصدقاء برج اللقلق

جامعة القدس

جمعية أرض مؤسسة وقت القراءة القنصلية الفرنسية
االنسان االيطالية

االتحاد االوروبي  صندوق التضامن 
اإلسامي

برنامج األمم المتحدة 
االنمائي

صندوق األمم المتحدة 
للسكان  

UNFPA

البنك الدولي ستارز فاونديشن

مؤسسة سعاد 
الجفالي الحسيني

اليونسكو

اللجنة القطرية 
الدائمة لدعم القدس

المجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية 

واإلعمار

جوال

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة

برنامج تنمية وصمود
 المجتمع في القدس

الصندوق العربي 

القنصلية السويدية

CISPمؤسسة التعاون

مركز تطوير المؤسسات 
NDC االهلية

كويتيون ألجل القدس

المركز العربي  البنك اإلسامي للتنمية
للتطوير الزراعي

CRDP
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الشركاء
مديرّية الّتربية والّتعليم – القدس

وزارة شؤون القدس

محافظة القدس

مؤّسسة الّرؤيا الفلسطينّية 

مركز معًا للتنمية المجتمعّية 

مؤّسسة الّسرايا للعمل المجتمعّي

جمعّية الجالية اإلفريقّية 

اّتحاد الجمعّيات الخيرّية – القدس 

جمعّية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينّية 

منتدى شارك الّشبابّي

 CISP - المؤّسسة الّدولّية لتنمية الّشعوب

جمعية أرض اإلنسان 

المركز العربّي للّتطوير الّزراعّي 

مؤّسسة فيصل الحسينّي 

مركز مصادر الّطفولة المبّكرة 

مؤّسسة تامر للّتعليم المجتمعّي 

دائرة تنمية الّشباب 

مؤّسسة إنقاذ الطفل

مؤّسسة المقدسّي لتنمية المجتمع 

جمعّية يوم القدس – األردن 

تجمع قدسنا لاّتحادات الّرياضّية 

رابطة األندية المقدسّية 

YWCA جمّعية الّشابات المسيحّية – القدس 

YMCA جمعّية الّشّبان المسيحّية – القدس 

مركز اإلرشاد الفلسطينّي 

شبكة و وكالة بال سبورت 

مؤّسسة الميثاق

األكاديمّية الفلسطينّية للموهوبين كروّيًا 

نادي دالسال – القدس 

نادي فصايل 

نادي القدس

نادي هال القدس

نادي العيساوّية

نادي األنصار

نادي جبل المكّبر 

مركز الّشباب االجتماعّي – مخيم شعفاط 

جمعّية البستان – سلوان 

مدرسة جبل المّكبر الثانوية 

جذور لإلنماء الّصحّي واالجتماعّي

 UISP

Amt fur Soziale Arbeit – Wiesbaden wi & you

مدرسة بنات وادي الجوز

مدرسة األيتام الّثانوّية 

مدرسة الّشابات الّشاملة

مدرسة الّشابات المسلمات 

مدرسة عمر بن الخّطاب 

مدرسة المسيرة الّثانوّية
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قسم الـــّشــبـــاب

قسم الّرياضة

1- مشروع عيش البرج ٣

2- مشروع طفل مقدسّي مبادر 

٣- مشروع برج الوطن

٤- مشروع في كّل بيت مسعف

٥- إسعاف جمعّية برج الّلقلق المجتمعّي 

٦- مشروع الحاضنة المجتمعّية 

٧- برنامج العمل الّتطوعّي 

1- قسم كرة القدم 

2- قسم كرة الّسلة 

٣- قسم كرة اليد

٤- رياضة الباركور 

٥- رياضة الّتايكوندو 

٦- رياضة الجمباز 

٧- مشروع تطوير الّرياضة المدرسّية 

٨- مشروع احنا الّتغيير 

9- مشروع العب وتعّلم 
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قسم المرأة والطفل

قسم الّتعليم

1- مشروع إحنا الّتغيير 

2- مشروع الحاضنة المجتمعّية 

٣- روضة جمعّية برج الّلقلق المجتمعّي 

1- روضة جمعّية برج الّلقلق المجتمعّي

2- مكتبة جمعّية برج الّلقلق المجتمعّي 

ــة  ــي جمعّي ــيراميك ف ــب الّس ــز تدري ــغل ومرك ٣- مش

ــّي  ــق المجتمع ــرج الّلقل ب

٤- مشروع جامعة القدس 

٥- مشروع إحنا الّتغيير  

ـة
ـــ

ــي
عــ

ـــ
مـ

ـــ
جـ

 ال
ام

ـــ
ـــ

ســ
ـــ

قـ
أ
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المـشاريـع والـبـرامـج
المختلفة التي تنّفذها الجمعّية بالّتعاون مع الّشركاء
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مشــروع توعــوّي تنمــوّي مقدســّي، آمــن البــرج مــن خالــه 
بأهّمّيــة دور مؤّسســات المجتمــع المحلــّي الّتكاملــّي، وبضــرورة 
ــى  ــة عل ــار المترّتب ــن اآلث ــل م ــة للّتقلي ــود العامل ــة الجه مضاعف
الّسياســات اإلســرائيلّية، لذلــك يســتهدف المشــروع 1٥0 طفــًا 
ــّية  ــدارس مقدس ــّت م ــن س ــًا( م ــر )1٦- 12 عام ــن عم ــّيا م مقدس
حكومّيــة وغيــر حكومّيــة  فــي أكثــر المناطــق تهميشــًا فــي 
للمــكان  الّتهويــد  لسياســات  عرضــة  أكثرهــا  ومــن  القــدس، 
ــة  ــي محاول ــاوّية( ف ــة، العيس ــدة القديم ــي )البل ــان، وه واإلنس
لمنحهــم فرصــة فــي بنــاء واكتشــاف ذواتهــم، وإشــراكهم فــي 
ــتقبلهم  ــة مس ــى حماي ــل عل ــة، وللعم ــة المجتمعّي ــة الّتنمي عملّي
ــى  ــد عل ــة .ولّتأكي ــم الحياتّي ــر مهاراته ــر تطوي ــدس عب ــي الق ف
انتمائهــم وهوّيتهــم مــن خــال زيــادة معرفتهــم بواقعهــم 
ــي  ــذل ف ــوع والب ــة الّتط ــز أهّمّي ــى تعزي ــة إل ــي باإلضاف المعيش

ــود. ــّي المنش ــر المجتمع ــبيل الّتغيي س

طالبًا / طالبة 

مبادرات مدرسّية 
مجتمعّية 

البلــدة  فــي  جــوالت 
القديمــة ضمــن برنامــج 

الّصغيــر المرشــد 

تدريبًا في موضوع 
الهوّية المجتمعّية 

مدارس 

ضمــن  خارجّيــة  جــوالت 
ــفير ــد الّس ــج المرش برنام

 لقاءات تدريبّية »تدريب 
تنفيذ مبادرات«

450

6

4

50

6

8

8

أهم إنجازات المشروع
ــر الحقيقــّي كونهــا نابعــة مــن  ــادرات مدرســّية كان لهــا األث ــذ مب 1- تنفي
ــادرة دار ســيدي لطالبــات مدرســة بنــات واد  الّطلبــة أنفســهم، مثــل مب

الجــوز.
2- تخريــج عــدد كبيــر مــن طلبــة المــدارس ضمــن برنامــج المرشــد الّصغيــر 

والــذي لــه أهّمّيــة كبيــرة. 
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مشــروع تعليمــّي اجتماعــّي ثقافــّي يهــدف فــي األســاس الــى 
الحفــاظ علــى الفّعالّيــات واألنشــطة الّشــبابّية فــي القــدس، 
ــرى  ــارات الق ــج زي ــال برنام ــن خ ــة، م ــا واالجتماعّي ــة منه الّثقافّي
ــى  ــروع عل ــوي المش ــا يحت ــرة، كم ــطينّية المهّج ــدن الفلس والم
والّتصويــر  الفنــون  مهــارات  فــي  خاّصــة  للّتدريبــات  برنامــج 
الفوتوغرافــّي، إضافــة الــى تشــكيل فرقــة مــن الفتيــات كمخــرج 
نهائــّي لتدريبــات الّدبكــة الّشــعبية، عــدا عــن تنظيــم مجموعــة من 
ــة  ــّي ومجموع ــر الفوتوغراف ــي الّتصوي ــة لمتدّرب ــارض الفّنّي المع

ــّيين.  ــن المقدس ــن الفّناني م

طالبًا/طالبة في دورة 
الفنون للمبتدئين 

والمتقّدمين

طالبًا/طالبــة فــي دورة 
تصويــر للمبتدئيــن 

 مشاركًا/مشاركة ضمن 
برنامج »رّحال«

البلــدة  فــي  جــوالت 
القديمــة ضمــن برنامــج 

»رّحــال«

قصص نجاح 

معــارض فّنّيــة مختلفــة 
للّطــاب

طالبًا/طالبــة فــي دورة 
تصويــر للمتقّدميــن 

ضمــن  خارجّيــة  جــوالت 
»رّحــال« برنامــج 

مبادرات مدرسّية 

30

16

60

4

7

10

25

8

5

أهم إنجازات المشروع
ــل  ــتي أجم ــادرة مدرس ــا مب ــزة منه ــّية ممّي ــادرات مدرس ــذ ٥ مب 1- تنفي

ومبــادرة منقوشــات خشــبّية.
2- تأســيس مجموعــة رّحــال والتــي أفــرزت عــّدة مجموعــات شــبابّية 
مســتقّلة تعمــل حاليــًا لخدمــة المجتمــع فــي عــّدة مجــاالت مثــل مجموعة 

ــاء، وغيرهــا. العنقــاء وإيلي
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ــذ علــى مــدار عاميــن بهــدف تعزيــز الّصمــود  هــذا المشــروع ينّف
ــّددة  ــّي المه ــق المجتمع ــرج الّلقل ــة ب ــى أرض جمعّي ــاء عل والبق
بالمصــادرة مــن قبــل قــوات االحتــال، ويتــّم تنفيــذ هــذا المشــروع 
مــن خــال زيــادة الّتواجــد البشــرّي بــاألرض عبــر تنظيــم الفّعالّيــات 
واألنشــطة، وكذلــك بنــاء برامــج خاّصــة للّشــباب واألطفال تســاهم 
ــراث الفلســطينّي وتنميــة  ــة الفلســطينّية والّت فــي تعزيــز الهوّي

قــدرات الّشــباب الفّنّيــة والّثقافّيــة والّرياضّيــة واالجتماعّيــة.
ــز المشــروع بالبنــاء علــى اإلنجــازات التــي  إضافــة الــى ذلــك يرّك
نّفــذت  التــي  الّســابقة،  المشــاريع  خــال  مــن  تحقيقهــا  تــّم 
بالجمعّيــة مــن خــال تطويــر الّشــبان الذيــن حصلــوا علــى الّتدريبات 
قدراتهــم،  وتطويــر  ومســاندتهم  ومتابعتهــم  المختلفــة، 
وتحويلهــا لفــرص عمــل يســتفيدون منهــا وتســاهم فــي تمكيــن 
ــل  ــم، وتعم ــرهم ومحيطه ــم وأس ــر عائاته ــي تطوي ــم ف دوره

ــدس. ــة الق ــي مدين ــم ف ــز صموده ــى تعزي عل

العبًا/العبة باركور

العبين/العبات كرة طاولة

 شاّبًا/شــاّبة )دورة إرشــاد 
ســياحّي( 

ــادرات شــبابّية )شــباب مرشدين سياحّيين  مب
ــادر( مقدســّي مب

 شاّب/شــاّبة )دورة فــي العبًا/العبة تايكوندو
ــّي( ــر الفوتوغراف الّتصوي

فــي العبًا/العبة كرة يد  )دورة  شاّبا/شــاّبة 
اإللكترونــّي( التصميــم 

شاّبًا غير متعّلم )دورة 
قيادة إيجابّية(

حمات ضغط ومناصرة 
مختلفة 

70

10

150

510

60100

2020

4010

أهم إنجازات المشروع
1- دعــم فريقــي التايكونــدو والباركــور بالجمعيــة بشــكّل خــاّص، حيــث تــم مســاندة 

120 العبــًا بالــّزّي واألدوات بالّلعبتيــن. 
2- تأســيس فريــق للعبــة كــرة تنــس الّطاولــة ونجحنــا فــي مشــاركة العبينــا ضمــن 

معســكر المنتخــب الوطنــّي لكــرة الّتنــس.
٣- ٥ شــبان مــن الذيــن حصلــوا علــى الّتدريبــات فــي البرامــج الّســابقة للمرشــد 
الّشــاب، يعملــون اليــوم مرشــدين ســياحّيين داخــل المــدارس فــي مدينــة القدس.
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فــي  الجمعّيــة  تنّفذهــا  التــي  المشــاريع  أهــم  مــن  يعتبــر 
المجتمــع المقدســّي، ويســاهم هــذا المشــروع فــي تعزيــز 
صمــود المقدســّيين والمحافظــة علــى الّطابــع الفلســطينّي 
فــي المدينــة؛ مــن خــال الّتمكيــن االجتماعــّي واالقتصــادّي 
ــباب- ــتضعفة )أطفال-ش ــات المس ــة والفئ ــات المهّمش للمجتمع
ــز  نســاء( فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، إضافــة الــى تعزي
وتوفيــر الخدمــات االجتماعّيــة األساســّية، وتســهيل فــرص العمــل 

واألعمــال الّصغيــرة.

مشــترك فــي مهــارات 
الّرياضيــات 

مشــترك فــي مهــارات 
الّلغــة العربّيــة 

طالبات في مدرسة 
الخزف 

تدريبــات  فــي  مشــتركا 
الحاســوب 

مســتفيدا مــن اإلرشــاد 
لنفســّي ا

مشــترك ومشــتركة فــي 
دورات الفنــون المختلفــة 

مشــترك فــي مهــارات 
الّلغــة العبرّيــة 

مشــترك فــي مهــارات 
اإلنجليزّيــة الّلغــة 

مســتفيد مــن فّعالّيــات 
الخــزف  

العب كرة قدم وسلة 

100

100

9

240

375 400

100

100

200

240

أهم إنجازات المشروع
ــة  ــم صناع ــص لتعلي ــّي متخّص ــب مهن ــغل تدري ــة ومش ــاء أكاديمّي 1- إنش

ــة. ــغال اليدوّي ــاج األش ــيراميك وإنت الّس
2- ٦٤ طفا وطفلة في روضة جمعّية برج الّلقلق.

٣- جلســات دعــم نفســّي أســبوعّية لســّيدات البلــدة القديمــة فــي منــارة 
جمعّيــة بــرج الّلقلــق.
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 مشــروع تعليمــّي رياضــّي حقوقــّي يســتهدف حوالــي ٥00 طفــل 
ــن  ــر م ــة تعتب ــّية مختلف ــّية رئيس ــق مقدس ــن ٥ مناط ــة م وطفل
المناطــق المهّمشــة فــي المدينــة وهــي: “جبــل المكبــر مخيــم 
ــّم العمــل  ــدة القديمــة“، ويت شــعفاط، العيســاوية، ســلوان، البل
بالّتعــاون مــع ثمانيــة أنديــة رياضّيــة مقدســّية قاعدّيــة تعمــل فــي 
ــاور  ــة مح ــى ثاث ــروع عل ــز المش ــث يرّك ــورة، حي ــق المذك المناط
ــة بشــكل  رئيســّية، فالمحــور الّتعليمــّي يحــوي مســاندة أكاديمّي
أســبوعّي فــي المــواّد األساســّية التــي يحتاجهــا الّطــاب وهــي 

ــات،  ــة والّرياضّي ــة واإلنجليزّي الّلغــة العربّي
الجانــب  علــى  المشــروع  فيرّكــز  الّثانــي  المحــور  فــي  أّمــا 
القانونــّي، والــذي لــه أهّمّيــة كبيــرة تحديــدًا فــي مدينــة القدس، 
حيــث يحــاول المشــروع توعيــة األطفــال بحقوقهــم، تحديــدا فيمــا 
ــرًا   ــتغال، وأخي ــن االس ــة م ــال والوقاي ــاز أو االعتق ــق باالحتج يتعّل
يقــوم المحــور الّرياضــّي بتدريبــات فــي كــرة الّســّلة وكــرة القــدم 

ــبوعّيا. ــن أس ــكل دورّي مرتي بش

طفًا/طفلة

معّلمًا/معّلمة )لغة عربّية، 
لغة إنجليزّية، رياضّيات(

أيام مفتوحة 

منسق للّتدريبات 
القانونّية 

مدّربًا/مدربــة كــرة قــدم 
ــّلة ــرة س وك

ــة  ــة أندي ــقين لثماني منّس
ــة  ــّية قاعدّي مقدس

مدّرب األطفال ذوي 
الهمم

550

15

7

1

20

8

1

أهم إنجازات المشروع
ــل  ــن 2000 طف ــر م ــة أكث ــا مجموع ــاركة م ــة بمش ــام مفتوح ــذ ٤ أي 1- تنفي

ــّي. مقدس
ــّدة  ــى ع ــّي عل ــا الّرياض ــر أداءه ــة تطوي ــة الّرياضّي ــتطاعت األندي 2- اس

ــوس. ــكل ملم ــدة بش أصع
٣- مضاعفــة مشــاركة اإلنــاث فــي األنديــة الّرياضّيــة المقدســّية وفرقهــا 

الّرياضّيــة المختلفــة.
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باكتشــاف  يهتــم  الفرنســّية  القنصلّيــة  مــن  ممــول  مشــروع 
ــة  ــدة القديم ــي البل ــدا ف ــن وتحدي ــابات الموهوبي ــبان والّش الّش
ــرص  ــه الف ــال إتاح ــن خ ــم م ــا، ورعايته ــدس ومحيطه ــي الق ف
واإلمكانّيــات المختلفــة لتنميــة مواهبهــم علــى اختــاف أنواعهــا 
فــي إطــار البرامــج العاّمــة، التــي تهــّم الّشــّبان والّشــابات 
اليافعيــن مــن األعمــار مــا بيــن 1٤- 1٨ عامــا، وبخاّصــة فــي مواضيع 
مثــل الّدرامــا والفنــون الّتشــكيلّية، وينّفــذ هــذا المشــروع للعــام 

ــي. ــى الّتوال ــن عل الّثام

سّيدات في دورة صناعة 
اإلكسسوار

دورة  فــي  شاّبًا/شــاّبة 
البشــرّية الّتنميــة 

شاّبًا/شاّبة في دورة 
الّتفكير اإلبداعّي 

شاّبًا/شــاّبة فــي الفنــون 
الجميلــة

طفًا/طفلــة فــي تدريــب 
الّدبكــة الّشــعبية

 ســّيدة فــي دورة إدارة 
الّصغيــرة  المشــاريع 

سّيدات في تدريب صناعة 
الّصابون والكريمات

دورة  فــي  شاّبًا/شــاّبة 
الّشــاّبة القيــادة 

شابًا/شاّبة في مجال 
الّدراما 

10

25

25

20

20

30

10

25

20

أهم إنجازات المشروع
1- تنفيــذ عــرض مســرحّي احترافــّي بعنــوان ) الّضاحــك الباكــي( مــن أداء 

ونصــوص الّشــبان والّشــابات.
ــال  ــن أعم ــدس( م ــة الق ــى أرصف ــة عل ــّي ) ريش ــرض الفّن ــذ المع 2- تنفي

ــابات. ــبان والّش الّش
ــبوعّي  ــكل أس ــّي بش ــق المجتمع ــرج الّلقل ــة ب ــارة جمعّي ــتخدام من ٣- اس

ــة. ــة ومكتبي ــاحة تعليمّي ــا كمس وتفعيله
18 | التقرير السنوي 2019
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ــيما  ــية والس ــات المقدس ــع المؤسس ــي م ــل الجماع ــن العم ضم
التعليميــة منهــا فــي مدينــة القــدس، تســعى جمعيــة بــرج 
اللقلــق المجتمعــي لتعزيــز ســبل التعــاون والتكامــل مــع جامعــة 
ــة  ــع الجامع ــي تتب ــروح الت ــق والص ــع المراف ــدا م ــدس وتحدي الق
داخــل اســوار البلــدة القديمــة مثــل مكتبــة جامعــة القــدس ومركــز 

ــي. ــل المجتمع ــز العم ــز« ومرك ــان تنك ــدس »خ ــات الق دراس
هــذا مــن خــال فعاليــات شــهرية مشــتركة  تســعى لبنــاء شــبكة 
ــة  ــة جامع ــام وطلب ــكل ع ــبابية بش ــات الش ــن المجموع ــات بي عاق
القــدس بشــكل خــاص مــع جامعــة القــدس، هــذه الفعاليــات التــي 
القــت رواجــًا وصــدى ممتــاز فــي االعــام واستحســانا وقبــواًل مــن 

قبــل الطلبــة والمجموعــات الشــبابية. 

طالب /طالبة 

مجموعات شبابّية 

مسابقات مدارس  
وحلقات نقاش

فّعالّيــة متنّوعــة بواقــع ٣ 
ــهرّيا  فّعالّيات ش

ندوات قانونّية 

مدرسة

تدريبًا مكّثفًا

استضافة شخصّيات 
محورّية 

ندوات ثقافّية

500

10

10

50

50

15

15

15

8

أهم إنجازات المشروع
ــال  ــن خ ــة م ــن الّطلب ــر م ــدد كبي ــّي لع ــي القانون ــدار الوع ــع مق 1- رف

الّنــدوات الحوارّيــة والّنقــاش. 
ــة  ــاء عاق ــدس وبن ــة الق ــق جامع ــى مراف ــدس عل ــة الق ــف طلب 2- تعري

ــق. ــة والمراف ــن الّطلب ــرة بي مباش
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تتبّنــى روضــة جمعيــة بــرج الّلقلــق المجتمعــّي إســتراتيجّية تعتمــد 
علــى نمــّو الّطفــل وتطــّوره مــن منطلــق شــامل كمحــور للعملّيــة 
ــن  ــن و اإلدارّيي ــن المعّلمي ــم م ــال طاق ــن خ ــة م ــة اإلنمائّي الّتربوي
المؤّهليــن لدعــم الّطفــل فــي جميــع المجــاالت المعرفّية الحّســّية 
ــط  ــال الّتخطي ــن خ ــة، م ــة واالجتماعّي ــى االنفعالّي ــة وحت والحركّي
الّدقيــق لضمــان الّتــوازن بيــن أنــواع األنشــطة المختلفــة وتعــرض 
ــة و  ــة واإلنجليزّي ــات العربّي ــي الّلغ ــّية ف ــرات األساس ــل للخب الّطف
ــذا  ــال، ه ــيقى والخي ــة والموس ــّن والحرك ــات والف ــاّدة الّرياضّي م
الّتخطيــط اّلــذي يصــّب فــي برنامــج ثابــت  ومتــوازن يتيــح للّطفــل 

الّتعّلــم مــن خــال الّلعــب و مــن خــال الّتفاعــل.

فّعالّيات تعليمّية دورّيةطفًا/طفلة 
656

أهم إنجازات المشروع
1- زيادة عدد األطفال إلى ٦٥ طفًا وطفلة.

2- تخريج الفوج التاسع عشر في العام 2019.
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يهــدف المشــروع إلــى تفعيــل الّنشــاطات الامنهجّيــة فــي 
ــد  ــل بع ــّية تعم ــة مدرس ــل أندي ــال عم ــن خ ــدس م ــدارس الق م
ــة  ــّية ورعاي ــرق المدرس ــل الف ــا تفعي ــّي، هدفه ــّدوام المدرس ال
ــكيل  ــدارس، وتش ــة للم ــة والامنهجّي ــابقات الّرياضّي ــع المس جمي

فــرق خاّصــة بالمــدارس مؤّهلــة رياضّيــًا وأكاديمّيــًا. 

فــي  /طالبــة  طالــب 
مهــارات رياضّيــة متنّوعــة 

مدرسة مجّهزة باألدوات 
الّرياضّية والّزّي الّرياضّي

مّعلما ومعلمة في 
مجاالت الّتحكيم والّتدريب

13700

53

27

أهم إنجازات المشروع
1- بناء دليل تدريب رياضّي خاّص بمدرسي الّتربية الّرياضّية.

2- توفيــر األدوات الّرياضّيــة الازمــة للّتدريــب الّرياضــّي، والــّزّي الّرياضــّي 
المناســب للفئــات العمرّيــة.

٣- تدريــب معّلمــي الّتربيــة الّرياضّيــة علــى تنظيــم  المســابقات الّرياضّيــة 
للمديرّيــة وتحكيمهــا.

٤- تنظيــم البطــوالت المدرســّية علــى مســتوى المحافظــة والمشــاركة 
فــي البطــوالت علــى مســتوى الوطــن.

ــن  ــة م ــر مجموع ــال توفي ــن خ ــة م ــة الّرياضّي ــّي الّتربي ــر مدرس ٥- تطوي
ــين. ــة للمدرس ــات الّرياضّي الّتدريب

٦- أنديــة رياضّيــة متعــّددة األلعــاب خــارج الــّدوام المدرســّي لطــاب 
المســتهدفة. المــدارس 
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ــّي  ــوم العالم ــي الي ــاركة ف ــنوّيا للمش ــّي س ــادل ثقاف ــة تب  جول
للفتيــات، إذ تقــوم الجمعّيــة كّل عــام وبالّتنســيق مــع االّتحــاد 
الفتيــات  مــن  مجموعــة  بإرســال  الّشــركاء  وبعــض  األوروبــّي 
المســتفيدات مــن مشــاريع الجمعّيــة للمشــاركة فــي الحــدث 
العالمــّي الــذي يشــارك بــه فتيــات مــن جميــع أنحــاء العالــم وهــو 

ــّي. ــات العالم ــوم الفتي ي

مشروع تبادل ثقافّي
 ممّول من االّتحاد األوروبّي

Youth Pass   
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يســتمر طاقــم إســعاف وطــوارئ عيــادة األقصــى - إســعاف بــرج 
ــن  ــة القاطني ــّيين، وبخاّص ــه للمقدس ــم خدمات ــي تقدي ــق ف الّلقل
المســجد  زّوار  أو  المجــاورة،  واألحيــاء  حّطــة  بــاب  حــي  فــي 
األقصــى المبــارك طيلــة العــام، وتحديــدا فــي أوقــات الّطــوارئ 
ــات  ــّدورات والفّعالّي ــم ال ــى تنظي ــة إل ــة، إضاف ــات الصعب واألوق
ــاّم  ــي الع ــى الوع ــة عل ــام للمحافظ ــدار الع ــى م ــة عل الّتوعوّي
الخطــر  أوقــات  فــي  والّتعامــل  األّولّيــة  اإلســعافات  بشــأن 

والكــوارث.
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المبادرات 
التي تّم تنفيذها خال العام 2019 
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مبــادرة تهــدف للحفــاظ علــى المــوروث 
الّثقافــي الفلســطينّي وتعزيــز االنتمــاء 
ــن  ــة م ــاركة المجتمعّي ــة والمش والهوّي
ــدة  ــي البل ــة لقاطن ــارات ميدانّي ــال زي خ
الّزيــارات  هــذه  وتوثيــق  القديمــة، 
الّســّن  وكبــار  األهــل  مــع  والحديــث 
لتعميــق الّشــعور باالنتمــاء لهــذا الّتاريــخ 

وهــذه المدينــة.

مبــادرة تهــدف إلــى لتوفيــر االحتياجــات 
ــي  ــة، والت ــة بالمدرس ــّية الخاّص األساس
ــّح  ــا لش ــن توافره ــن الممك ــن م ــم يك ل
اإلمكانيــات، مثــل صيانــة بعــض المقاعــد 
اإلرشــادات  بعــض  ووضــع  المدرســّية 
أروقــة  فــي  الّتعبيرّيــة  والّلوحــات 

المدرســة.

ــادرة تهــدف إلــى تشــجيع المواهــب  مب
تعزيــز  خــال  المختلفــة مــن  الطابّيــة 
بالمشــاركة  والمنافســة  الّتحــّدي  روح 
ــكل  ــة بش ــة الّصباحّي ــج اإلذاع ــي برنام ف

أســبوعّي.

غرفــة مصــادر صفّيــة متنّوعــة تهــدف 
اليومــّي  الّروتينــّي  الجــّو  إلــى كســر 
الغرفــة  هــذه  تحتــوي  الّتعليمــّي، 
ــد مــن الوســائل والوســائط  علــى العدي
نفــس  فــي  والّترفيهّيــة  الّتعليمّيــة 

الوقــت.

ــدران  ــتغال الج ــى اس ــدف إل ــادرة ته مب
إلــى  وتحويلهــا  للمدرســة  الّصمــاء 
رســومات ولوحــات مفيــدة، عــدا عــن 
ــّي  ــزّي والّتنافس ــد الّتحفي ــجيع البع تش

بيــن طالبــات المدرســة.

الّتوّجهــات  وتدعــم  تشــجع  مبــادرة 
إلــى  وتســعى  المهنّيــة،  الّطابّيــة 
إتاحــه الفرصــة للّطلبــة لتحديــد ميولهــم 
تعزيزهــا  علــى  والعمــل  وهواياتهــم 
ــة  ــا، مــن خــال الّزيــارات الميدانّي أكاديمّي
للكّلّيــات والمــدارس المهنّيــة إضافــة 

والورشــات. الّنــدوات  الــى 

مبادرة قّصة دار سيدي

مبادرة مدرستنا بحاجتنا 

مبادرة خزانة المواهب

مبادرة بصمتنا مكّملة 

مبادرة حيطان بتحكي 

مبادرة مستقبلي في يدي 
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مبــادرة تهــدف إلــى اســتغال ســطح 
المدرســة وتحويلــه إلــى حديقــة خضــراء 
وتشــجيع عنايــة الّطلبــة بهــذه الحديقــة، 
التــي أصبحــت متنّفســا وتحّولــت مــن 
مســاحة مهملــة غيــر مســتغّلة إلــى 

ــراء. ــاحة خض مس

مبــادرة تهــدف علــى تشــجيع الحــرف 
الّطلبــة  لــدى  المتنّوعــة  اليدوّيــة 
وتشــجيعهم علــى أهّمّيــة تحويــل هــذه 
الهوايــات إلــى حــرف وعمــل يــدوي، من 
ــي  ــة ف ــى وظيف ــّول إل ــن أن يتح الممك
المســتقبل، عــدا عــن أهّمّيــة الحــرف 
واإلرث  الوطنــّي  بالّتاريــخ  واالرتبــاط 
ــي  ــوز ف ــن كن ــه م ــا يحتوي ــّي بم الّثقاف

هــذا المجــال.

حيــث تــّم العمــل علــى تأســيس بيــت 
فيــه  تعمــل  المدرســة  ســاحة  فــي 
الّطالبــات خــال االســتراحة وبعــد الــّدوام 
المدرســّي، حيــث تــّم وضــع بعــض ألعــاب 
الوســائل  وبعــض  للّطالبــات  الــّذكاء 

الّتعليمّيــة. 

وتشــجيع  لتعزيــز  تهــدف  المبــادرة 
حّصــة  تخصيــص  خــال  مــن  القــراءة 
دراســّية فــي الجــدول الّدراســّي يتلوهــا 
لحلقــات  إضافــة  ثقافّيــة،  مســابقات 

الكتــب. مناقشــة 

رّي  نظــام  خلــق  اســتطاعت  مبــادرة 
تقليــدّي متطــّور فــي حديقــة المدرســة 
إضافــة آلليــة تحويــل الفضــات والّنفايات 

ــة. ــّذي الّترب ــمده تغ ــى أس إل

الّتوّجهــات  وتدعــم  تشــجع  مبــادرة 
إلــى  وتســعى  المهنّيــة،  الّطابّيــة 
إتاحــه الفرصــة للّطلبــة لتحديــد ميولهــم 
تعزيزهــا  علــى  والعمــل  وهواياتهــم 
ــة  ــا، مــن خــال الّزيــارات الميدانّي أكاديمّي
للكّلّيــات والمــدارس المهنّيــة إضافــة 

والورشــات. الّنــدوات  الــى 

مبادرة خضرا وصحّية 

مبادرة أصنع بيدي 

الّذكــّي فــي مدرســة  البيــت  مبــادرة 
»أ« الالجئــة  الفتــاة 

مبادرة أنا أقرأ إذن أنا أتغّير 

مبادرة مدرستي األجمل 

مدرســة  فــي  بــادر  عطــاؤك  مبــادرة 
الّنجــاح  أكاديمّيــة 
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فــي  البســتان  جمعيــة  عليهــا  تقــوم 
ــّم تعليــق عــدد  منطقــة ســلوان، حيــث ت
مــن األهّلــة الكبيــرة فــوق بعــض البنايات 

ــة.  ــي القري ف

ــة  ــاب المدرس ــع ط ــل م ــّم العم ــث ت حي
ــى  ــز عل ــى الّتركي ــات عل ــال تدريب ــن خ م
وأّن  الحديــث  فــي  الّلبــق  األســلوب 
طريقــة الــكام تعكــس الجمــال بداخلــك. 

مجموعــة صّنــاع الحيــاة، حيــث عملــت 
تنظيــم  علــى  الّشــبابّية  المجموعــة 
ــرة وعمــل  ماراثــون فــي القــرى المهّج

جولــة ثقافّيــة فــي هــذه القــرى.

حيــث رّكــزت المبــادرة علــى عــرض الّتــراث 
الفلســطينّي وتذكيــر المجتمــع المحّلــّي 

 . به

العقبــات  تعميــم  علــى  رّكــزت  حيــث 
الخاّصــة بالبلــدة القديمــة وتعميمهــا 
علــى المجتمــع المحلــّي اإللكترونــّي. 

مــش  لّســه  مجموعــة  عملــت  حيــث 
عارفيــن الّتطوعيــة علــى تنظيــم أمســّية 
األناشــيد  بعــض  تضّمنــت  رمضانّيــة 
القــّزاز  فــراس  المنشــد  مــع  الّدينّيــة 

الّســحور.  حّتــى  واســتمّرت 

مبادرة هالل سلوان 

فــي  كالمــك  فــي  جمالــك  مبــادرة 
ســعد الّشــيخ  مدرســة 

مبادرة ماراثون قريتنا

مبــادرة تراثنــا ميراثنــا فــي مدرســة جبــل 
ــر المختلطة المكب

القديمــة  البلــدة  عقبــات  مبــادرة 
الّلقلــق بــرج  شــباب  مجموعــة 

مبادرة على وجه الّصبح
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تـطـبـيـقـات
 جمعّية برج الّلقلق المجتمعّي
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تطبيق الّتجوال االفتراضّي في القدستطبيق حارس األقصى
لعبــة حــارس المســجد األقصــى المبــارك، مشــروع يهــدف إلــى 
ــه  ــز ثقافت ــى، وتعزي ــجد األقص ــول المس ــة ح ــال المعلوم إيص
لــدى جميــع الفئــات العمرّيــة والمهتّميــن بمعالمــه، الــذي 
ــع  ــة أرب ــّم الّلعب ــلمين، وتض ــدى المس ــى ل ــة األول ــل القضّي يمّث

ــل: مراح
 »الّزائــر، والحــارس، والّســادن، والمرشــد«، ونّفــذ المشــروع مــن 
ــرج الّلقلــق المجتمعــّي، بدعــم مــن المؤّسســة  ــة ب خــال جمعّي
ــن  ــال، ويمك ــمارت ب ــركة س ــة ش ــراءة، وبرمج ــت الق ــة وق الّتركّي
تحميــل لعبــة حــارس المســجد األقصــى مــن خــال الهاتــف 

ــون.  ــزة األيف ــد وأجه ــام اإلندروي ــول لنظ المحم

منّصــة الكترونّيــة ســياحّية تــروي تاريــخ القــدس باّلروايــة العربّية 
الفلسطينّية.

ــول  ــة ح ــطينّية الّتاريخّي ــة الفلس ــل الّرواي ــّي ينق ــق إلكترون تطبي
المواقــع الّتاريخّيــة والمعالــم األثرّيــة بالبلــدة القديمــة مــن 
القــدس، بحيــث يتــّم تعميــم ونشــر معلومــات مختصرة ومباشــرة 
ــة، وقــد  ــة بخمــس لغــات عالمّي ــم المدين ــد مــن معال عــن العدي
حــّددت المعالــم بأســبلة القــدس الّتاريخّيــة وأبــواب القــدس 
ــة  ــي الّتاريخّي ــى المبان ــاوة عل ــا، ع ــا وقبابه ــورها وزواياه وس

ــة. ــي المدين ف
ويتضّمــن الّتطبيــق أربعــة خيــارات فــي عــرض المعلومــات،األول: 
ومواقــع  مقدســّية  مســارات  أربعــة  تتضّمــن  قائمــة  عــرض 
تاريخّيــة تشــمل محّطــات ومعالــم دينّيــة وتاريخّية، الثانــي: خدمة 
ــات  ــاؤك معلوم ــّم إعط ــا يت ــرد تصويره ــة، وبمج ــر المحّط تصوي
حــول المعلــم المقابــل لــك، والخيــار الثالــث: تســتطيع مــن خالــه 
الّســير فــي مدينــة القــدس مــن خــال الخريطــة والّتجــول فــي 
ــع  ــار الّراب ــة القــدس، ويملــك المســتخدم الخي ٣٦0 صــورة لمدين
واألخيــر »المواقــع المجــاورة« إمكانيــة إظهــار كّل مــا يحيــط بــك 

مــن معالــم مهّمــة فــي القــدس.

»تطبيــق« جمعّيــة مركــز بــرج الّلقلــق المجتمعــّي يبقيــك علــى إطــاع دائــم مــع كّل أخبــار وفّعالّيــات الجمعّية 
باإلضافــة لمعــرض الّصــور المتنّوع.

- بإمكانكم الّتواصل معنا والوصول إلينا عن طريق الخرائط باإلضافة لمعرفة أوقات 
الّدوام الخاّصة بالجمعّية.

- تعّرف على برامج ومشاريع الجمعّية.
- بإمكانكم الّتسجيل لتكونوا من أصدقاء برج الّلقلق.

- تعّرفوا على مواعيد الفّعالّيات والّنشاطات المختلفة.
- بإمكانكم مشاهدة الفيديوهات الخاّصة بالجمعّية ومتابعة مواقع الّتواصل االجتماعّي للجمعّية.

عاملين في 
المشروع

َمْعلمًا تّم بناؤهم تحميل لّلعبة
من معالم المسجد 

األقصى المبارك

8 160,00030

https://goo.gl/f8WsEqhttps://goo.gl/NQnwvzhttps://bit.ly/3hjSpcohttps://apple.co/3cUTtjD

أهم إنجازات المشروع
1- بناء معظم معالم المسجد األقصى المبارك بنظام ثاثّي األبعاد.

2- بناء لعبة تجوال افتراضّي في المسجد األقصى المبارك.
٣- وضع أسئلة تعليمّية وثقافّية داخل الّلعبة.

w w w . k a n z a l a q s a . c o mwww.JerusalemVTours.com

https://bit.ly/3dO89lThttps://apple.co/2YsfWiC

www.JerusalemVTours.com

تطبيق جمعّية برج اللقلق المجتمعي
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