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برج اللقلق وتطوير طاقم الموظفين كجزء أساسي من
الخطة االستراتيجية للجمعية

Burj Alluqluq social center society and staff development as an
essential part of the center›s strategic plan
Burj Alluqluq social center society always seeks to strengthen the administrative capabilities and raise the level of the
administrative staff, which manages and coordinates the workflow of the main programs and projects of the society.

تسعى جمعية برج اللقلق المجتمعي وبشكل دائم على تعزيز القدرات االدارية ورفع مستوى الطاقم االداري والذي يقوم

As part of the general strategic objectives of Burj Alluqluq social center society, in addition to the development plan
for the employees working in the Society, a special session for the basic program coordinators in Burj Al-Luqluq was
organized under the title “Monitoring, evaluation, accountability, and learning” due to the importance of monitoring
and evaluation as one of the important, necessary and basic subjects in the work of institutions And associations, as
well as to ensure the quality of the services provided and to ensure that they are constantly monitored and evaluated
with a view to modification and correction if necessary.

وكجزء من األهداف االستراتيجية العامة لجمعية برج اللقلق المجتمعي باالضافة الى خطة تطوير الموظفين العاملين في الجمعية
فقد تم تنظيم دورة خاصة بمنسقي البرامج االساسية في برج اللقلق تحت عنوان «المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم» وذلك
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The course was received by project and program coordinators, Dina Al-Zughair, coordinator of the Community Incubator and My Story through Tablet project, in addition to the Library project, Farah Abu Zant, coordinator of Forsa project
and the Women program, and Alaa Ghorab, coordinator of the Play and Learn project.
In addition to that, a special session was organized for the HR Director of human resources, Mrs. Rola Najm, entitled
“The Certified Professional in Human Resources Management”.
To ensure the best possible result, the center contracted with one of the best training companies and groups, where it
contracted with the leading company, Ritaj, one of the best service providers. Training and plans to raise the efficiency
and capacity of staff working in NGOs in Palestine.

.بادارة وتنسيق سير عمل البرامج والمشاريع الرئيسية للجمعية

ألهمية موضوع المراقبة والتقييم كأحد العناوين المهمة و الضرورية واألساسية في عمل المؤسسات والجمعيات وايضا لضمان
.جودة الخدمات المقدمة وضمان متابعتها وتقييمها بشكل دائم بهدف التعديل والتصحيح إن لزم األمر
 دينا الزغير منسقة مشروع الحاضنة المجتمعية ومشروع قصتي عبر،حيث تم تلقي الدورة من قبل منسقي المشاريع والبرامج
 وآالء غراب منسقة مشروع العب، فرح أبو زنط منسقة مشروع فرصة وبرنامج المرآة،التابلت باإلضافة إلى مشروع المكتبة
.وتعلم
عدا عن ذلك تم تنظيم دورة خاصة بمديرة شؤون الموظفين السيدة روال نجم بعنوان «المحترف المعتمد في ادارة الموارد
 وقامت الجمعية من أجل التأكد من أفضل نتيجة ممكنة بالتعاقد مع واحدة من افضل شركات ومجموعات التدريب حيث،»البشرية
تعاقدت مع الشركة الرائدة ريتاج أحد أفضل مقدمي خدمات التدريب وخطط رفع كفاءة وقدرة الطواقم العاملة في المؤسسات
.األهلية في فلسطين
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مشروع إلعب وتعلم ودورات لتمكين المدربين والمعلمين
رياضيا وتكنولوجيًا

مبادرات مشروع أنا انسان تنطلق من القدس الى أطفال ضواحي
القدس

يستمر مشروع العب وتعلم في مرحلته الجديدة بتقديم خدماته وأنشطته الرئيسية مثل تدريبات كرة القدم وتدريبات كرة السلة،
وتدريبات كرة السلة على الكراسي لألطفال من ذوي الهمم ،اضافة الى حصص التعليم األكاديمي المساند في اللغة العربية
االنجليزية والرياضيات.
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Learn And Play Project, and empowerment coaches and teachers in
sports and technology
“Learn And Play” project continues in its new phase by providing main services and activities such as football and
basketball training, chair basketball training for children of determination, in addition to supporting academic
education classes in English and Arabic language and mathematics.
The success of these activities in partnership and close cooperation with the partner clubs in this project, which targets
the child in Jerusalem in every sense of the word.
“Learn And Play” project is funded by the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and in partnership with ten
Jerusalemite base clubs divided over the city of Jerusalem.
3 days course for football and basketball coaches within the project at Burj Al-Luqluq headquarters, and another
course in technological empowerment for the teachers of “Learn and Play” project, specifically Excel, PowerPoint, Word,
and means of downloading files and dealing with the electronic cloud and benefiting from it to facilitate the project’s
progress
The project also seeks to start implementing intensive educational sessions in support of more than 35 children of
determination, equivalent to 6 hours of academic support for each child.
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اللقلق المجتمعي في مقرها الكائن في البلدة القديمة في القدس وصوال إلى أطفال عرب الجهالين في منطقة العيزرية،
حيث تم تنفيذ هذه المبادرة االنسانية بالتعاون مع مجموعة صناع الحياة الشبابية ومع جمعية عرب الجهالين النسوية بعنوان

اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت A c t i v i t i e s & E v e n t s

نجاح هذه األنشطة بالشراكة والتعاون الحثيث مع االندية الشريكة في هذا المشروع المميز والذي يستهدف الطفل بكل ما
تحمله الكلمة من معنى.
مشروع العب وتعلم بتمويل من منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونسيف وبالشراكة مع عشر اندية مقدسية قاعدية تنقسم
على معظم مناطق مدينة القدس ،واضافة الى ما سبق فإن المشروع يسعى إلدخال مجموعة من االنشطة التي تأتي في
إطار التمكين الرياضي والتكنولوجي للطواقم التدريبية ،فسيتم تنفيذ تدريب تمكين رياضي لمدة  ٣ايام لمدربي كرة القدم وكرة
السلة ضمن المشروع في مقر جمعية برج اللقلق ودورة أخرى في التمكين التكنولوجي لمعلمين مشروع العب وتعلم وبالتحديد
برنامج اإلكسل و الباوربوينت والورد ووسائل تحميل الملفات والتعامل مع السحابة اإللكترونية واالستفادة منها لتسهيل سير
المشروع.
ايضا يسعى المشروع للبدء بتنفيذ حصص تعليمية مكثفة مساندة لما يزيد عن  ٣٥طفل وطفلة من ذوي الهمم بما يعادل ٦
ساعات دعم اكاديمي مساند لكل طفل.

بدأ مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان بتنفيذ أولى مبادراته والتي انطلقت من قلب جمعية برج

«نفرح األطفال ،رغم األلم» وقد هدفت هذه المبادرات الى توزيع الهدايا وااللعاب على االطفال في تلك المنطقة باالضافة
الى فعاليات تفريغية في أولى أيام عيد الفطر المبارك حيث استهدفت األطفال في البلدة القديمة واألطفال في منطقة عرب
الجهالين في العيزرية وقد استفاد من هذه اللفتة ما يقارب  ٤٠٠طفل وطفلة مشاركة.
على صعيد مختلف تم تنفيذ مبادرة في حي الشيخ جراح المهدد باإلخالء من قبل الجمعيات االستيطانية تحت عنوان «مكتبة سمير
بيضون» وقد هدفت المبادرة الى بناء مكتبة متنقلة داخل أحد البيوت المهددة باالستيالء عليها بالتزامن مع نفس الفترة التي
هدمت فيها مكتبة سمير بيضون في غزة جراء العدوان األخير ،حيث وضع الشبان المقدسيون المتواجدون في الحي مجموعة
من الكتب والقصص في مكتبة مؤرشفة تحتوي على أكثر من قسم ،على أن يتم تنظيم فعاليات قراءة وأنشطة ثقافية بشكل
دوري في المكتبة وهذا الحيز الثقافي الشبابي.
ايضا استمر مشروع فرصة في تنفيذ اللقاءات التوعوية للطالب حول األمان الرقمي في  ٧مدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم
في القدس ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين «األونروا» ،حيث نفذت جمعية برج اللقلق مجموعة من التدريبات في مجال األمن
الرقمي والعنف االلكتروني وتستهدف هذه التدريبات باألساس الطالب في الفئة العمرية ما بين ١٥-١١سنة حيث كمخرج للورشة
يقوم الطلبة بتجميع األفكار لتنفيذ المبادرات والحمالت االلكترونية التي تعمل على نشر الوعي بشكل اكبر في مجال االستخدام
اآلمن لالنترنت على وسائل التواصل المجتمعي.
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خلية نحل في معمل ومركز تدريب خزف برج اللقلق
بالتزامن مع تخريج فوج الروضة الحادي والعشرين

Initiatives of the «I am a human» project start from Jerusalem to the

استقبل معمل خزف ومركز تدريب برج اللقلق هذا القسم األكاديمي الذي يعد من أهم المرافق التعليمية في جمعية برج
اللقلق المجتمعي الفوج الجديد من الطالبات الالئي تم قبولهن في دورة الخزف الجديدة والتي تؤهل الفتيات المقدسيات
في نهايتها من االنخراط في سوق العمل الفلسطيني كفنانات منتجات لفنون الخزف بشتى انواعها واشكالها بعد التطرق
 ويعتبر مشغل ومركز تدريب،الى مجموعة من المساقات التعليمية التي تغطي هذه الصناعة من عدة نواحي أكاديمية وفنية
خزف برج اللقلق بجانبه األكاديمي مرفق مميز قام بالفعل باعداد مجموعة متميزة من الفنانات الخريجات حيث يعمل جزء منهن
.كمنتجان يساعدن في عملية إنتاج القطع الفنية والذي يعد ايضا من عمل مشغل خزف برج اللقلق
هذا المشغل ومركز التدريب جزء من تنفيذ مشروع احنا التغيير وتغيرنا بتمويل من اإلتحاد االوروبي وبالشراكة مع اللجنة الدولية
.CISP لتنمية الشعوب
الفوج الجديد من الطالبات المقبوالت في االمتحانات النظرية والعملية والتي تم إجراءها من خالل طاقم مشروع احنا التغيير
 متقدمة٧٢ وتغيرنا والفنان المسؤول عن الجانب الفني واألكاديمي في مشغل الخزف حيث تم اختيار خمس طالبات من أصل
 وفي نفس االثناء وعلى صعيد ليس بمنفصل تتحضر طالبات الخزف من الفوج السابق لتقديم مشروعات تخرجهن حيث،للدورة
.تعمل كل طالبة على إيصال فكرة مشروعها بتفان وإتقان ومتابعة حثيثة من طاقم المشروع
سيقوم مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق بتنظيم معرض فني يستعرض األعمال الفنية للطالبات الخريجات و حفل تخريج
.الطالبات في الوقت نفسه مناسبة وفرصة للترويج الى عمل المشغل باالضافة الى االعمال الفنية التي ينتجها الطالب

Forsa project, funded by the United Nations Population Fund, started implementing its first initiatives, which started
from the heart of Burj Al-Luqluq Social Center Society headquarters located in the Old City of Jerusalem, reaching the
children of Arab Al-Jahalin in Al-Eizariya area, where this humanitarian initiative was implemented in cooperation with
«Sonaa Al taghyeer» youth Group And with Arab Al-Jahalin Women’s Association, entitled “Children rejoice, despite the
pain.” These initiatives aimed at distributing gifts and toys to children in that area, in addition to unloading activities on
the first day of Eid Al-Fitr, targeting children in the Old City and children in Arab Al Jahalin area in Al-Eizariya. About 400
participating boys and girls benefited from this gesture.
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روضة جمعية برج اللقلق المجتمعي
 ضمن٢٠٢١ استعدت روضة برج اللقلق المجتمعي لتخريج الفوج الحادي والعشرين من أطفال الروضات وذلك نهاية شهر آيار
 وتخلل الحفل عروض،حفل استقبل فيه اولياء امور االطفال الخريجين في قاعة الخيمة تلك القاعة المميزة متعددة االستخدامات
.راقصة لألطفال وذلك لمشاركة ما تدربوا عليه خالل العام الدراسي في صفوف روضة برج اللقلق مع األهل واألقارب
.وستفتح الروضة أبوابها الستقبال فوج جديد في شهر آب القادم

children of Jerusalem Arab-Al Jahlyeen

On a different level, an initiative was implemented in Sheikh Jarrah neighborhood threatened with eviction by
settlement associations under the title “Samir Baydoun Library.” The initiative aimed to build a mobile library inside
one of the homes threatened to be seized in conjunction with the same period in which the Samir Baydoun Library in
Gaza was demolished as a result of the aggression The last, where the Jerusalemite youth in the neighborhood put a
set of books and stories in an archived library that contains more than one section, provided that reading and cultural
activities are organized periodically in the library and this youth cultural space.
Forsa project also continued to implement awareness-raising meetings for students about digital safety in 7 schools
affiliated with the Directorate of Education in Jerusalem and UNRWA, where Burj Al-Luqluq Association implemented a
series of training in the field of digital security and cyber violence. This training mainly targets students in the category
The age range is between 15-11 years. As workshop directors, the students collect ideas to implement initiatives and
electronic campaigns that work to spread greater awareness in the field of safe use of the Internet on social media.
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برج الحياة يختتم عدد من دورات الدعم األكاديمي لطالب الثانوية العامة

In conjunction with the graduation of the 21st Kindergarten cohort,
Beehive in Burj Al Luqluq Ceramic training center and Laboratory

استطاع مشروع برج الحياة الممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي من إنهاء دورات مكثفة خاصة بطالب وطالبات الثانوية

Burj Al Luqluq Ceramic training center and Laboratory, this academic department, which is one of the most important
educational facilities in Burj Al-Luqluq social center Society, received the new batch of students who were accepted
into the new ceramics course, which, at the end of it, qualifies Jerusalemite girls to engage in the Palestinian labor market as artists who produce ceramic arts of all kinds And its forms after addressing a group of educational courses that
cover this industry from several academic and technical aspects.

.العامة في عدة مواضيع
 طالب وطالبة على مدار الثالث أشهر٢٥ حيث تم اختتام دورة مكثفة في اللغة العربية مع االستاذ المخضرم عنان النتشة بمشاركة أكثر من
ً
 ساعات تعليمية٤ الماضية بواقع
.أسبوعيا
ً
طالبا وطالبة مع
٢٠ ومن جانب آخر اختتمت دورة اخرى في اللغة االنجليزية ايضا لطلبة الثانوية العامة في مدارس القدس وبمشاركة أكثر من

. فتى مقدسي٦٠ ومثلهما في كرة القدم بما يزيد عن

Burj Al Hayat concludes several academic support courses for high school
students
«Burj Al-Hayat» project, funded by the Arab Fund for Economic and Social Development, was able to complete intensive
courses for high school male and female students in several subjects.
An intensive course in the Arabic language was concluded with Mr. Anan Natsheh, with the participation of more than
25 students over the past three months, with 4 hours of instruction per week.
On the other hand, another English language course was also concluded for high school students in Jerusalem schools,
with the participation of more than 20 male and female students with Mr. Abdel Qader Saeeda over the past three
months, with 4 educational hours per week.
Also «Burj Al-Hayat» project completes all sports training, including two pieces of training in female basketball for more
than 50 Jerusalemite girls, and the same in football for more than 60 Jerusalemite boys.
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Burj Al Luqluq Ceramic training center and Laboratory is a distinguished facility next to it.
It has already prepared a distinguished group of female graduates, some of whom work as producers who help in the
process of producing pieces of art, which is considered Also from the work of Burj Al-Luqluq laboratory.
This workshop and training center is part of the implementation of “We are the Change project”, funded by the European Union and in partnership with the International Commission for the Development of Peoples (CISP).
The new batch of students accepted in the theoretical and practical exams, which were conducted through the project
team, “We are the change, and the artist responsible for the technical and academic aspect of the ceramics workshop,
where five students were selected out of 72 applicants for the course.
The previous cohort presents their graduation projects, where each student works to communicate the idea of her
project with dedication, mastery, and diligent follow-up from the project staff.
Burj Al Luqluq Ceramic training center and Laboratory will organize an art exhibition displaying the artworks of the
graduate students and the graduation ceremony for the female students at the same time as an occasion and an opportunity to promote the work of the workshop in addition to the artworks produced by the students.
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 فتاة مقدسية٥٠ من الجدير بالذكر ايضا ان مشروع برج الحياة يستكمل جميع التدريبات الرياضية ومنها تدريبين في كرة السلة اإلناث ألكثر من
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. ساعات تعليمية أسبوعيا٤ االستاذ القدير عبدالقادر سعيدة على مدار الثالث أشهر الماضية بواقع

Burj Al-Luqluq social center society Kindergarten:
“Burj Al-Luqluq social center society Kindergarten” prepared for the graduation of the twenty-first batch of kindergarten children, at the end of May 2021, in a ceremony in which the parents of the graduate children were received in Al
Khaimah Hall, that distinctive multi-use hall.
The ceremony included dance performances for children to share what they have been trained on during the school
year in kindergarten classes. Burj Al-Luqluq with family and relatives.
The kindergarten will open its doors to receive a new batch in the month of August.
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