
  

 

 إيبي لدعم األطفال في مناطق األزمات/ صندوق الشارقة

 فلسطين -غزة

 عملتقرير 

2102سبتمبر / أيلول – نيسان  

 فرع فلسطين -افعينيلكتب ال يالمجلس العالم

 مقدمة

إيبي لدعم األطفال في مناطق / صندوق الشارقةرّحب المجلس العالمي لكتب اليافعين في فلسطين بالدعم الذي قدمه 
 .المهمشة والخطرةفي قطاع غزة، وتحديدًا في المناطق مشروعنا  ، حيث وّفر هذا الدعم فرصة حقيقية لتعزيزاألزمات

 ،طفاللألوخاصة  اتين المنطقتين النائيتين والمهمشتين أهمية كبيرة ألهالي المنطقتين فى ه تّي الشوكة والعطاءمكتبل
لتنفيذ األنشطة  األطفال الذي يلجأ إليهالمتنفس الوحيد ما فه فيها،كبيرًا من حياة الطفل  اً جزء نتشكال هماحيث أن

 .من قبل االحتالل اإلسرائيلي محصار المفروض عليهبعيدًا عن أجواء ال

، إضافة إلى خدمات القراءةتقديم  من خاللبالعناية بثقافة الطفل ولهاتين المكتبتين أهمية كبيرة من حيث قيامهما 
 .والمطالعة لدى الطفل وصقل مواهبهالقراءة ثقافة ومهارات تنمية  تهدف إلىأنشطة عديدة  تنفيذ

وفعاليات مسرح و دراما من العديد من األنشطة وضمن الفعاليات التي تهدف إلى تفعيل المكتبتين، عقدت المكتبتان 
وغيرها،  مسابقات ثقافية، وعقد لعاب تنشيطمن أترفيهية النشطة إضافة إلى تنفيذ األوتأليفها، قصص القراءة 

 .فالم ثقافيةأض و عر  ، وتقديمخارجيةالداخلية و الحالت مثل تنظيم الر  خارجيةالنشطة واأل

، ومنها ما هو متعلق بصريةوالسمعية النشطة ، واألجماعيةبتنّوعها، فهناك األنشطة الفردية وال ألنشطةوتمتاز هذه ا
ي تنوع هذه األنشطة انطالقًا من هدف هذه األنشطة ، ويأتوجدانيةالنشطة واأل معرفيةالنشطة بالمهارات، إضافة لأل

 .العالم من حوله من خالل هذه األنشطة ليتعّرف علىفتح آفاق جديدة للطفل المتمّثل ب



  

 

 
 كتابة اإلبداعيةأثناء ورشة لل

 

 مكتبة الشوكةأهمية إنشاء 

مع قوات االحتالل  اسمن الحدود وخطوط التم شرق رفح وقريبة جداً  ة الشوكة هى منطقة حدودية تقعمنطق
ائم للقصف واالجتياحات لتعرضها الد ونظراً  .والمعابر التجارية يمعبر رفح البر  من قريبة جداً اإلسرائيلي، وهي 

  .الفلسطينيةعلى المساعدات من المؤسسات الزراعية  اآلن يعتمدون همو  ،رزاقهمأمعظم  قةي المنطهالفقد أوالتجريف 

 يرتاد حيثأيضًا، هالى طفال واألمتنفس كبير لأل 7002عام  ظل هذه الظروف كة فيي الشو نشاء مكتبة فإ ُيعدّ و 
  .األخرى والنشاطات لعبلقراءة واللالمكتبة  طفالاأل

 .تحتاج لبعض الترميمات، وهي قصف على المنطقةالثر إألضرار  باستمرار تعرض المكتبةت

 
 سبتمبر-نيسانة المكتبتين خالل األشهر أنشط

 بيت حانون/ءمكتبة العطا

ي جمالإ
 المشاركين

 الرقم النشاط التفاصيل عدد الحضور
 ذكور إناث

93 
93 

70 
70 

93 
93 

قام األطفال المشاركون بكتابة قصص من خيالهم، وأثناء تنفيذ النشاط 
 .بين األطفال في الكتابةلوحظ التفاعل والمشاركة 

 9 (نشاطان) كتابة إبداعية



  

 

كتابي " القصص الناتجة عن هذا النشاط في مسابقةبعض ستشارك  
، ولوحظ تفاعل التي تنفذها مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي" األول

 .المشاركين الكبير مع هذا النشاط
 "على ورق بوستر"تأليف قصة واقعية وكتابتها ب مجموعات العملقامت  70 70 00

غالف  لها، وتصميم مقدمة وخاتمة كتابةو ومن ثم تغليفها  بشكل مكّبر،
، وعّبر بشكل جميلتّم إنجاز عدد من القصص كبيرة الحجم و . لها

 .المشاركون عن استمتاعهم بالنشاط

كتابة قصص جماعية 
 على بوستر

7 

، عدد من القصص منها قصة مغامرة الدبودوب الصغير نقاشتم  77 91 00
ومن  بعرض القصة، الحكواتي قامحيث . حكاية زينةى، و ولاألحكايتي و 

سيطبقونها في  وكيف وا منها،ماذا استفادو والسؤال ها مع األطفال شنقاثم 
 .حياتهم

 9 مناقشة قصص

يجابية وتعزيز اإلعرض بعض األفالم الوثائقية التى تتحدث عن القيم  79 91 09
مهمة  فلسطينية أفالم وثائقية عن قضاياعرض لى جانب إ ،بها يالتحل

بعد  المفاألمناقشة هذه  تم، حيث يالنكبةو سرى والحصار األمثل قضية 
  .مجموعاتعرضها على شكل 

 0 عروض أفالم وثائقية 

ولعب دور وشخوص  ،ل أنفسهمطفااألمسرحة القصة من خالل  تّمت 73 79 04
 .الدمىاستخدام القصة من خالل 

 3 مسرح الدمى

و الشعر أوءة الشعرية المرتبطة بالقصة المقر عاب لأللطفال األتنظيم  91 79 93
 ييثر  لألطفال المشاركين، وهوحب النشاطات أمن ، وهذا النشاط حرال

 .لديهم ياللغو القاموس 

 4 ألعاب شعرية 

تقسيم  من خاللعقد حلقة مناظرات شعرية بين عدد من األطفال  93 91 99
كتب لألمثال الشعبية بكل مجموعة  تزويدو األطفال إلى أربع مجموعات 

مناظرة شعرية ومن لن المشاركين مجموعة معقد كل ومن ثم  ،والشعر
    .األمثال

 2 مناظرات شعرية

تّم ترشيح أعضاء  أنفسهم، لمشاركينلألطفال،ـ وهي فكرة اتأسيس برلمان  91 92 93
  .البرلمان بشكل ديمقراطي، وتحديد آليات عمله وأنشطته المتنوعة

 1 برلمان اليافعين

 3   ت مجتمعيةلقاءا :تضمنت اللقاءات نقاش 70 77 07



  

 

 .استخدامه كيف نتابع أبناءنا خاللو " ح ذو حدينالنترنت سالا" -
تأسيس البرلمان األول لمكتبة األطفال واليافعين  ضمن المجلس  -

 .العالمي لكتب اليافعين
  .التعامل مع األطفال في وقت األزماتبكيفية  توعية األهالي -
للطفل وأولياء األمور في القراءة  كيفية استغالل وقت الفراغ -

 والمطالعة
تم تقسيم المشاركين ضمن مجموعات والعمل في كل مجموعة على قراءة  70 77 07

قصص مختارة من قبل األطفال حيث تفاعل االطفال مع بعضهم من 
 الخبرات خالل تبادل

 90 قراءة قصص

تفاعل المشاركين وبشكل مناسب خالل النشاط يث حتم عقد نشاط دراما  73 70 03
 واستمتعوا

 99 راماد

 :تّم تنظيم لقائين مع األهالي حول 77 91 00
 ،طفالجازة الصيفية في تنمية مواهب األكيفية االستفادة من اإل -

 .من خالل زيارة المكتبات واالهتمام بهم فكرياً 

ى الحاسوب والتكنولوجيا ودورهم في تنمية حب القراءة لد -
 .لطفااأل

 97 لقاء مع األهالي

يعرفه و كتاب أباختيار قصة ، ثم قام األطفال من الكتبتم عرض عدد  90 90 70
استفادته من القصة ومدى استعداده  دىم للحضور وسرد من قبل،

 .ليف قصة صغيرةألت

 99 معرض كتب

الزرافة و  ،قصة تعال العب معيتم مناقشة عدد من القصص منها  99 97 73
، رنب الصغيربيت األو  ،سمكة السمكة التي ما أرادت أن تكون، و الظريفة

 .نقاشهاومن ثم  ،الحكواتي من قبل صحيث تم عرض القص

 90 رواية قصة

األطفال األكثر استعارة للقصص والكتب تتعلق بتم طرح مسابقة  94 70 94
 .المكتبية

 93 مسابقة نجوم المكتبة

طفال للبرامج التعليمية عبر وسائل طرق جذب انتباه األ محاضرة حول 99 90 72
 .في المحاضرةن و حيث تفاعل المشارك ،"التلفازو االنترنت "ل عالم مثاإل

 94 لقاء أهالي



  

 

 
 (:فترة صباحية وفترة مسائية)يتم تنظيمها على فترتين  -رفح /أنشطة الشوكة

إجمالي 
 المشاركين

 الرقم النشاط التفاصيل عدد الحضور
 ذكور إناث

األرنب ، و كيالحصان الذتم عرض عدد من القصص منها قصة  77 91 00
حيث تم  ،يلى والذئب، ولالمطر يمغن، و قصص األنبياء، و األبيض

 .نقاشهاومن ثم يتم  ،لحكواتيمن خالل ا صعرض القص

 9 يحكوات

حيث تضمن النقاش  ،"األمثال الشعبية الفلسطينية"تم مناقشة كتاب  91 94 70
هذه عرض لبعض األمثال الشعبية الفلسطينية والمواقف التي تقال فيها 

 .األمثال وقصة المثل نفسه

 7 قصة األمثال الشعبية

 وبالتالي يختار المشاركه، تعدد أشكال تكمن فيلهذا النشاط أهمية  93 91 99
وتهدف المسابقات  .ما يتوافق مع قدراته وميوله واستعداداته موضوعاً 

ات الذات وصقل ثقة المشارك ثبا  بين المشاركين و إلثارة روح التنافس 
لى االستخدام الوظيفي ألدوات المكتبة ولتأصيل عادة إباإلضافة  ،بنفسه

لنشاط مع ا حيث تفاعل المشاركون جداً  .المشاركين ىالبحث العلمي لد
 .معرفتهموزادت مفرداتهم اللغوية و 

 9 مسابقات ثقافية

ومن ثم  ،مينة المكتبةأعدد من القصص وعرضها من قبل تم مناقشة  70 92 09
 .ن بشكل كبيرو مشاركين حيث تفاعل المشاركمناقشتها مع ال

 0 مناقشة قصص

تم عمل مجموعات حيث  ،صنع مجالت ورقية صغيرة على شكل طيور 92 99 90
البعض قام و  ،عمل من الطالب يقوم بعضها بالرسم وتصميم المجلة

 كان وفي نهاية كل لقاء .كتابة المقاالت وتحرير المجلةو  ،بالقصاآلخر 
 .جالت األطفال واختيار المجلة األفضليتم عمل معرض لم

/ ثقافي) طيور المعرفة 
 (تعليمي/ فني

3 

مكتبة يتوسط اللوحة صورة تحتاج تم تعليق لوحة من الورق في مدخل ال 93 74 03
طفال ألوطلب من ا ،و موضوع معين من األحداث الجاريةأى تعليق إل

باقي اللوحة  وتم تقسيم ،التعليق على هذا الموضوع في كلمات مختصرة
 .ال تختلط التعليقاتفه داخل مربع لى مربعات ليقوم كل فرد بكتابة تعليقإ

/ ثقافي)رأيك يهمنا 
 (تربوي

4 



  

 

وهدف النشاط .مهارات العقلية المختلفة لألطفاللعاب الذكاء والأتم تقديم  92 79 00
واإلعالء من مستوى  تنمية مهارات التفكير، و تنمية مهارات التعلم إلى
 .األطفال لدىتنمية روح الفريق ، و اء األطفالذك

نمية الذكاء لعاب تأ
/ ثقافي) يةالذهن والمهارات
 ( ترفيهي

2 

تقوم أمينة المكتبة باختيار شخصية إلنسان أو حيوان أو نبات ويقوم  90 92 99
من هي  لمعرفة المشاركون في النشاط بطرح أسئلة حول هذه الشخصية

  .الشخصيةهذه 

 1 (ياط أسبوعنش) ؟من هو

 :هالي ضمن الموضوعات التاليةات لأللقاء 9 79 99 90
 ".عمالة االطفال" لقاء لألهالي حول -
 ".المطالعة الفعالة"طفال حول لقاء مع األ -
، إضافة بالمكتبة هالياألتعريف يتضمن اللقاء و : اعرف مكتبتك -

 .من الكتب القيمة داخل المكتبة عدد   إلى قراءة

 3 لقاءات مجتمعية

 يطفال على تحليل القصة من ناحية الشخصيات والخط الدرامتشجيع األ 93 94 99
 .سلوبوالرسومات واأل

 90 تحليل قصة

 99 دراما .القصة و شخصياتأمن خالل القصة  دراميةطفال مواقف األؤدي ي 91 99 99
 .طفالعند األ يتنمية مهارة التعبير الكتاب - 99 93 71

 .ل عند األطفالتنمية مهارة التخيّ  -

 تنمية مهارة التعبير بالرسم -

من خالل  تعبير إبداعي
 الكتابة والرسم

97 

 99 إعداد مجلة المجلة من إنتاج األطفال أنفسهم من حيث إعدادها وتصميمها ومحتواها 70 91 91
. حداث من خالل مسرح الدمىتفاعل االطفال مع الشخصيات واأل 92 99 90

 .للمسرح الخاص بها صناعة الدمىة إضافة إلى تعّلمهم مهار 
 90 مسرح دمى

طفال عن البحث فى السير الذاتية للمشاهير سواء تشجيع  األ 70 93 93
ذاتية عن  اً سير  األطفال ثم يعدّ  وغيرهم، سياسيةال وأدبية األشخصيات ال

 .بطاقة هوية على شكلأعجبتهم وتقديمها  اتشخصي

 93 بطاقة هوية

معنى من  يطفال على تركيب نص ذتشجيع األإلى  يهدف النشاط 77 79 03
تنمية ، و وأحداث القصة يالربط بين النص الشعر ، و الكلمات المبعثرة

 94 األلعاب الشعرية



  

 

 
 ا يراها القائمون على المكتباتّل منها كمك ةأنشطة المكتبة وأهمي

 الكتابة اإلبداعية

من المثير لالهتمام أن نقرأ ما يكتبه األطفال؛ حيث سنجد أن بعض هذه الكتابات تعكس ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى 
 .من خالل إصرارهم على إسماعهم إياها أنها تعكس أفكارهم التي يريدون أن يشاركوا بها الكبار وخاصة والديهم،

قصة أخرى تدور حول طفلة كانت تستمتع بالقصص التي تحكيها لها جّدتها، األمر الذي فتح لها أبواب المعرفة مثال 
.حول وطنها وتراثها  

 
 :من أكثر األنشطة التي تتميز بها المكتبة عن غيرها حيث تهدف إلى وهي :اعة القصةس

 ةشعبي بطريق جذابة ومشوقألدبي والتقديم التراث ا. 
 توفير مهارات تذوقية وجمالية لألطفال. 
 وزيادة الحصيلة اللغويةطوير مهارات االستماعت ،. 
 تاحة الفرص للمشارك للتفكير واإلبداع وتنمية ملكة الخيالإ. 

 .طفاللدى األ يالتذوق الشعر 
 يطفال على كتابة بحث عن شخصية مشهورة من ذو تشجيع األ 70 91 91

 ،ى مجموعاتبحاث فذه األهش نقاومن ثم  ،االحتياجات الخاصة
 .واكتشاف نقاط القوة والضعف فى هذه الشخصية

 92 مناقشة أبحاث

لقاءات مجتمعية شهرية  لحضورهالى على ارتياد المكتبة تشجيع األ 99 70 39
كيفية حول وندوات خاصة  ،مواضيع خاصة بالقراءة والمكتبة فيهاتناقش 

 .طفالهم وتشجيعهم وتعديل سلوكهمأالتعامل مع 

 91 لقاء أهالي



  

 

 
 من أنشطة مكتبة الشوكة

 
 :وتهدف إلى ،المشاركين مما يتيح فرص التعبير الفني لكثير من ،مثيلهامن خالل ت :مسرحة القصة

 تل على اإللقاء الجيد وتنويع الصو دريب األطفات. 
 يستطيع القيام بها في الواقع مختلفة التي قد الأدوار القيام ب. 
 األطفال المشاركين خلق روح التعاون بين. 
 التفريغ النفسي.            

   
 

 .ات هادفة، ومن ثم نقاش الفيلم ونقدهحلق ختيار، يتم اوهى من أكثر األنشطة جذبًا للطفل :مشاهدة األفالم
 :مثال ،يتعلمه الطفل داخل المكتبة ربط الزيارات بما ، ويتمبالبيئة الخارجية من حوله لطفلتهدف إلى ربط ا :تلزياراا

 .قصص منوعةل ، واالستماعالمؤسسات ومكتبتها للتعرف على أصدقاء جددى حدإزيارة 
أشكاله وأنواعه وبالتالي يختار الطفل  ل حيث تتعدداطفألنشطة له أهمية خاصة لدى األوهذا النوع من ا  :المسابقات



  

 

ثبات الذات و ، و بين األطفال إثارة روح التنافسإلى  وتهدف المسابقات .واستعداداته ما يتوافق مع قدراته وميوله  تعزيزا 
 .تأصيل عادة البحث الفرديو ًا، وظيفي اً استخدام مصادر وأدوات المكتبة استخدام، و ثقة الطفل بنفسه

 
العديد من  مهمتعلّ  حيث ين،الخبرة المكتبية األولى للمشارك هو بانتظام المكتبةارتياد  عدّ ي: كالمهارات المكتبية للمشار 
ساب الثقة في التعامل مع تكا، وكذلك مكنهم من االستخدام الواعي لمصادر المعلوماتالمهارات والخبرات التي ت

 .النفسببثبات وثقة  نشطة المكتبيةالطفل في األ مشاركةضرورية لخطوة تمهيدية و يعتبر ذلك و  ،فةالمختل المصادر
، أو عن طريق ركن االستماع بالمكتبة أمينة المكتبةمن خالل  القصصلسرد الستماع من خالل ا: االستمتاع بالكتب

 .تمثيل بعض القصص المختارةو 
 

 رأي المستهدفين
 األطفال

 األطفال أكد ،من كال الجنسين المستفيدين من أنشطة المكتبتين والتعامل مع عدد من األطفالالعمل من خالل 
ر مهاراتهم الحياتية مثل مهارة االتصال طو ت حيث يشعرون بمدى ،المكتبتين استفادتهم من مشاركتهم في برنامج

كما  هم،ل دراسيعلى المستوى ال إيجابي دودعاد ذلك بمر و . قراءةومهارات التفكير العلمي والرسم والكتابة وال ،والتواصل
ن كان عدد ألقراءة والمطالعة وحب القصص بعد وأصبح لديهم القدرة على ا ،ساهم في صقل شخصية المشاركين

 .ةالمكتبالدخول إلى  يكره ، بل كان بعضهممية قراءة القصصأه كبير منهم ال يعرف

   



  

 

 
 مورلياء األأو 

برنامج في بنائهم من مشاركتهم أاستفادة  ىور للتعرف على مدملخاصة بأولياء األا المجتمعيةموعة ضمن المج
قراءة  مثلمواهب الالعديد من لديها  انشطة المكتبية نمّ ن مشاركة ابنته فاطمة في األأ باءأحد اآلكد تين، أالمكتب

طور الملحوظ عن الت اتألمهات إحدى كما تحدث .كثر ثقةأصبحت أن شخصيتها أكما  ،التمثيلو  الرسم، و القصص
حيث كان ال يهتّم  اهتمامه بنظافته الشخصية من حيثوخصوصًا  ،عاماً  97 ،مصطفى: على سلوك ابنه الطفل

عديل وتعزيز ت، تتعلق بالنظافة الشخصية من خالل أنشطة المكتبة، بهدف لورشات المرشدة وذلك بعد تنفيذ ،بنظافته
 .كل ابنائه على المشاركة في أنشطة البرنامج المختلفة ثّ سيحوأكد والد الطفل أنه  .األطفال سلوك
ابناء مشاركين في  ةن لديه ثالث، فقد أشار أمورولياء األناصر الذي شارك في االجتماعات الدورية أل بألأما ا

ة الدائمة كوابنته نسمة المشار   .فكرياً  ونضجاً  نشطة تقدماً مشاركته في األ أضافتحمد المتفوق والذي أالبرنامج منهم 
ينة أمبين  والتعاون مساندةال حيث ،صقل البرنامج شخصيتها وساهم في تنمية مواهبها بشكل كبير يلبرنامج والتفي ا

في  مشاركتهإال أن  ياً ابنه محمد والذي كان مستواه الدراسي متدن خيراً أو والمشاركين لتحقيق ذلك، ل هالمكتبة واأل
 .مية مواهبهنلى تإضافة واه الدراسي باإلساهمت في تحسن مست األنشطة المكتبية

 
 قصص نجاح

 ليندا نشوان
جاءت إلى المكتبة  عندماليندا أن  دار بيننهم حوار طويل ،لى والدة الطفلة  لينداإكانت أمينة المكتبة تتحدث بالطريق 

سيها بال الحظ جميع مدرّ  مع مرور األيام .جيداألكاديمي كان مستواها ، و وحبها للتعلم كان يبدو عليها الشغف بالعلم
كدت حيث أ ،هاليليندا حينما قابلناها في لقاء األوكما أكدت لنا ذلك أم  ،استثناء أن مستوى ليندا يتقدم بصورة كبيرة



  

 

مما زادها  ،المكتبة وتشارك في أنشطة المجلس العالمي لكتب اليافعينترتاد  كونهابحت من المتفوقات صأن ابنتها أ
حيث أنها أصبحت قادرة على الحديث وقيادة الفريق  ،ونفسياً  أكاديمياً أثر عليها  األمر الذيالقراءة رغبة في االطالع و 

تنمية مواهبها في الحوار والمحادثة من خالل المسرح والدراما وقراءة  ، إضافة إلىوالتعامل بشكل مناسب مع اآلخرين
 .نوعةتأنشطتها المفيدة والم وأكدت ليندا أنها تحب كثيرًا المكتبة والمشاركة في .القصص

 

 
 فاطمة خروات

صعوبة  ومع ، إال أنهاتعيش الطفلة في وضع اقتصادي واجتماعي صعب ،اً عام 97، قصة الطفلة فاطمة خروات
، مطالعةوتحاول تنمية مواهبها من رسم وقراءة و  باستمرار، إنها تحضر األنشطة المكتبية مكتبة، إالالوصول إلى ال
عطاؤها هدية تم  فقدمن أكثر رواد المكتبة ألن فاطمة و  .تها فأصبحت أكثر قوةخصعلى ش األمر الذي أثر تشجيعها وا 

 .الطفل المميز لشهر فبراير
 

 أريج معمر
لى صدمة نفسية عنيفة أثر حادث مؤسف حدث ألخيها الذى يبلغ من العمر إتعرضت  ،عاماً  93أريج معمر، 

استطاعت من خالل مكتبة  هالكن ،نه وخاصة أنه الطفل الذكر البكر لهمفقدا أريج ملتتحلم  ،فقدته حيث عاماً 99
الكتابة االبداعية أن تخرج من حالة الصدمة والذهول وتكتب  يفية وجلسات الدعم النفسي وورشاتتنمية المرأة الر 

 .حياتها تواصل أريجانت كتابة قصتها بداية الراحة النفسية لها، حيث ، وكقصتها مع أخيها بكثير من العاطفة الحزينة
 

 يوسف الهسى 



  

 

بعد  لكن ،مشاركة األطفال في األنشطة المكتبية البداية يرغب في م يكنل متفوق في الدراسة لكنه ،عامًا من رفح 97
وأصبح من األطفال  ،شخصيته قوية ويتفاعل ونشط لدرجة كبيرة تأمينة المكتبة له أصبح مشاركته لألنشطة وحثّ 

 .المميزين

 
 

 أمين مكتبة الشوكة التدريبية تمشاركا
 :يشارك أمين مكتبة الشوكة ف

  ألمناء  يدار التخطيط اإل يف وذلك. ساعة تدريبية 70 بواقع ،يامأ 3تدريب خاص مع مركز القطان لمدة
 .المكتبات

 تدريبية ساعات 3لمدة يوم واحد بواقع   للتعليم المجتمعي، تدريب تصنيف وفهرسة مع مؤسسة تامر. 
 مشتريات

 . طابعتينلتم تزويد المكتبتين بجهازّي الب توب، وكاميرتّي ديجيتال لتوثيق األنشطة و 
 مكتبة الشوكة -العمل معيقات

 :يواجه مكتبة الشوكة عدة صعوبات تعيق العمل، منها

 رزاقهمأمعظم ل ي المنطقةهالوفقدان ألتعرض الدائم للقصف واالجتياحات والتجريف ا... 
 ن األلعاب التي من الممكن استخدامها لتنويع األنشطةاالفتقار إلى العديد م. 

 :، ومنهااحتياجات المكتبةومن هنا تأتي ضرورة توفير 

 اهاتمحتويقدت بعض فُ و تعرضت المكتبة للسرقة  لها، حيثعادة تصليح بعض الشبابيك ووضع حماية إ. 
  خرى للنشاطاتأضافة غرفة إتمكن من لل 9× 7وقاسم  0×9قاسم. 



  

 

 ةدهان المكتب. 
 أمينة مكتبة الشوكةاستقالة  

 ، حيثظروفها الخاصةبسبب اء على رغبتها فى ترك العمل أمينة مكتبة الشوكة بطلب استقالة وذلك بن إيمان تقدمت
شاب  ، وهوالشاب محمود أحمد الهسي اختيار وعليه تم. كبيراً  اً اهتمامن اتاجحين من اإلعاقة و اين يعانيرزقت بطفل

 اتطافي نش أحياناً  ان يساعدوك ،خالل دراسته الجامعية ،أكثر من عامينمنذ اد المكتبة نشيط ومجتهد ومن رو 
 .جيدجلسات التنشيطية بشكل حب األطفال ويدير الوهو ي ،األطفال داخل المكتبة

 
 


