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بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 

كممة المنتدى  
نافذ الجعب  . أ       

رئيس المنتدى التربوي        
دعائم واألسس ىا ىو المنتدى التربوي يمج عامو الرابع ، وكمو عزم أن يدشن منارة لمعمم والتربية والثقافة ، بعدما أرسى ال

ليذا البناء الشامخ ، والتي تمثمت في وضوح الرؤية والرسالة واألىداف والتواصل مع شرائح المجتمع المختمفة جنسًا وعممًا 
بالمحاضرة والندوات والدورات التربوية وورش العمل واألمسيات الترفييية والمسابقات الثقافية وغيرىا من ألوان النشاط الزاخرة 

.  والمتنوعة 
 

إننا ندرك في المنتدى التربوي جسامة الميمة الممقاة عمى عاتقنا وعاتق كل الشرفاء الذين يقفون في الخطوط األولى دفاعًا 
عن اليوية والوطن من ىجمات العولمة واالستغراب والتطبيع والترويص ،  والتي تستيدف ناشئتنا عبر وسائل الطفح 

.  ة من خالل اإلنترنت والفضائيات واالتصاالت اإلعالمي الذي يتجاوز الحدود والرقاب
 

:  ومن ىنا كان لزامًا عمى المثقفين والمؤسسات الثقافية أن تخطط في اتجاىين 
.  التربية عمى محددات اليوية الثقافية بأبعادىا الثالث اإلسالمية والعربية والعالمية : االتجاه األول 
.  الثقافية الغربية التي تعمل عمى استئصال اليوية الثقافية األصيمة المتصدي لغوائل اليجمة : االتجاه الثاني 

 
ومع إطاللو لمعام الرابع فإننا في المنتدى التربوي نرنو إلى ذلك اليوم الذي يصبح فيو شبابنا وفتياتنا ُرُسل فكرة سامية 

.  ر يبمغونيا لمعالم كمو عبر وسائمو التكنولوجية لعميم ينقذونو من الياوية والدما
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ممتقى الدعاة : واًل أ
م  5/2/2007الخروج من األزمة وذلك يوم االثنين / ممتقى الدعاة السابع  -1

ناقش ىذا المقاء األزمة المتفاقمة في قطاع غزة والمتمثمة في حالة الفمتان األمني المفتعمة والتي كان آخرىا حرق الجامعة 
.  ينية ونوقشت التصورات والسيناريوىات لمخروج من األزمة اإلسالمية والعاممة عمى إسقاط الحكومة الفمسط

م  16/4/2007الضعف التربوي عند الشباب في المجتمع الفمسطيني  وذلك يوم االثنين / ممتقى الدعاة الثامن -2
حدث جمعة الحاج أحمد بحضور جمع كبير من الشباب والمربين والمشرفين التربويين وت/ حاضر في ىذا المقاء األستاذ 
العالج واالقتراحات  –أسباب الضعف التربوي  –تشخيص حالة الضعف التربوي : عن ثالثة محاور رئيسية وىي 
.  والتوصيات لحل ىذه األزمة 

م  7/5/2007كيف نحمي بيوتنا وذلك يوم االثنين / ممتقى الدعاة التاسع  -3
جزر عن أسباب انتشار الفساد ووسائل وطرق محاربتو  نافذ الجعب وتحدث فيو األستاذ محمد أبو/ أدار المقاء األستاذ 

واألخ محمد عاشور القائد في القوة التنفيذية عن دور القوة في مكافحة الفساد واإلنجازات التي حققتيا في ىذا المجال ثم فتح 
.  المجال لمناقشة وسائل العالج والوقاية والتوصيات 

م  19/7/2007فاق المستقبمية وذلك يوم االثنين الوضع الراهن واآل/ ممتقى الدعاة العاشر  -4
وليد المدلل تحت ىذا العنوان حول سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة والواقع الجديد الذي حدث في غزة / تحدث الدكتور 

وموقفيا وليد حول المواقف العربية ، . وفي النياية تحدث دبكل أبعاده وتعقيداتو ثم تطرق إلى سيناريوىات الوضع القادم 
.  من قرار الحسم العسكري 

م  2007/ 10/9الوضع الفمسطيني والفمتان األمني وذلك يوم االثنين / ممتقى الدعاة الحادي عشر -5
تحدث في ىذا المقاء األسير المحرر الدكتور وليد أبو ندى حول مخططات إسقاط الحكومة الفمسطينية واألطراف المتآمرة 

اجية الفمتان واإلضرابات ودور الدعاة في دعم الحكومة والتصدي لمحاوالت إعادة الفمتان وتقييم أداء الحكومة في مو
.  والسيناريوىات المقترحة إلعادة الوحدة بين الضفة وغزة 

 
م  10/12/2007وذلك يوم االثنين  الفتور أسبابه وعالجه/ عشر ثانيممتقى الدعاة ال -6

تعريف الفتور وأسبابو ، وطرق عالجو : في محاور عدة  –ر أوقاف رفح مدي –تحدث في ىذا المقاء األستاذ عدنان حسان 
 . 

 الممتقى الثقافي: ثانيًا 
م  8/2/2007وذلك يوم الخميس " حتى ال نفقد البوصمة نحو األقصى " ندوة عامة  -7

المسجد األقصى وقدسيتو عقدت ىذه الندوة في مسجد األبرار وتحدث فييا كٌل من األستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدى حول 
.  في القرآن الكريم والسنة النبوية ، والشيخ حسين أبو عيادة حول الوحدة والتالحم من أجل األقصى 

م 22/2/2007ورشة عمل بعنوان تطوير وتفعيل المساجد وذلك يوم الخميس  -8
: م المشترك وكانت محاور الورشةأدار الورشة مدير المنتدى األستاذ مدحت جمعة بحضور كافة المؤسسات ذات االىتما

.  تقييم عمل المجان المسجدية وتطويرىا  -1
.   وضع تصور لتطوير العمل المسجدي -2
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م 5/3/2007ندوة عامة بعنوان اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية االثنين  -9
سمسل التاريخي لمحركة اإلسالمية استعرض الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لمحكومة الفمسطينية في ىذا المقاء الت

.  ثم الحصار السياسي واالقتصادي ، ثم الحوار الفمسطيني الفمسطيني وأخيرًا الحالة الفمسطينية الراىنة وحالة الفمتان األمني 
م 23/3/2007الندوة التربوية بعنوان منهج التغيير عند اإلمام الشيخ أحمد ياسين وذلك يوم الجمعة  -10

ندوة التربوية في مسجد األبرار بمناسبة ذكرى استشياد الشيخ الجميل أحمد ياسين وحاضر فييا األستاذ نافذ عقدت ىذه ال
الجعب الذي تحدث حول دوافع التغيير وشخصية قائد التغيير ومنيج التغيير الذي اتبعو الشيخ وأخيرًا حصاد التغيير وثمراتو 

 .
م  22/4/2007اد وذلك يوم األحد الندوة األمنية بعنوان معًا نكافح الفس -11

عقدت ىذه الندوة ضمن فعاليات مشروع الحممة الشعبية لمكافحة الفساد وألقيت في ثالث مناطق متفرقة في مدينة رفح وىي 
. م 27/4/2007م ، مسجد الصالحين 24/4/2007م ، مسجد األبرار 22/4/2007مسجد عباد الرحمن : 

:  محاور المقاءات 
  (رئيس بمدية الشوكة برفح  –منصور بريك . أ )د ودراسة شرعية لمظاىره أسباب الفسا -1
  (مروان اليمص . د )األضرار الصحية لمفساد األخالقي  -2
  (الضابط محمد عاشور  )فعاليات القوة التنفيذية لمحاربة الفساد  -3

م  4/5/2007ورشة عمل نحو عمل إعالمي متميز وذلك يوم الجمعة  -12
دى ىذه الورشة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بحضور بعض مندوبي المؤسسات اإلعالمية وأدار الورشة نظم المنت

األستاذ نافذ الجعب ، وناقش المجتمعون العقبات والمعوقات التي يواجييا وكذلك دور المؤسسات اإلعالمية ومراسمييا 
 . وموظفييا في مدينة رفح 

 الممتقى السياسي: ثالثًا 
م   5/5/2007لممتقى السياسي األول سيناريوهات حكومة الوحدة الوطنية وذلك يوم السبت ا -13

وحتى تشكيل  2006أدار المقاء األول األستاذ محمد الفي والذي قدم تحمياًل لممشكمة منذ فوز حركة حماس في يناير 
.  وحة حكومة الوحدة الوطنية ، وقدم المشاركون مداخالتيم وآرائيم في القضية المطر

م  19/5/2007الممتقى السياسي ظاهرة الفمتان األمني األسباب والعالج وذلك السبت  -14
.  أدار ىذا المقاء األستاذ محمد الفي والذي تناول توصيف المشكمة وأسبابيا والحمول المقترحة 

م   7/7/2007سبت ة إلرسال قوات دولية لقطاع غزة وذلك الالممتقى السياسي الثالث الخيارات المتوقع -15
مكانية  نافش المشاركون في ىذا المقاء اقتراح إرسال قوات دولية لقطاع غزة والذي جاء يطمب من الرئاسة الفمسطينية وا 

.  تحقيقو وموقف الحكومة والفصائل منو 
م  4/8/2007الممتقى السياسي الرابع مبادرات السالم المطروحة عمى الساحة الفمسطينية وذلك يوم السبت  -16

نافش أعضاء الممتقى مبادرات السالم المطروحة عمى الساحة الفمسطينية والمتعمقة بالقضية الفمسطينية وكان أىميا مبادرة 
. م ومؤتمر بوش المعروف بمؤتمر الخريف 2002السالم العربية المطروحة في مؤتمر القمة العربية سنة 

م  18/8/2007لسطيني إلى أين ؟ وذلك السبت الممتقى السياسي الخامس الحوار الفمسطيني الف -17
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يأتي ىذا الممتقى بعد توسع حالة االنقسام الفمسطيني بين الضفة والقطاع والمبادرات العربية المطروحة لحل أزمة االنقسام 
. الفمسطيني ، ومدى جدية األطراف المشاركة في الحوار و التوقعات المرتقبة لنجاحو 

 
م   6/9/2007ادس العصيان المدني وذلك يوم الخميس الممتقى السياسي الس -18

عقد المنتدى ىذا المقاء في مقر دار الثقافة في المنطقة الشرقية بعد صالة العشاء مباشرة بحضور العشرات وتحدث فيو كُل 
:  من 

.  مروان اليمص حول تشخيص حالة العصيان المدني ودراسة األسباب . د -1
 . صيان والسيناريوىات المتوقعة محمد أبو جزر حول مظاىر الع.أ -2

 . صالح اليمص قدم تقييمًا لمعالجة الحالة والتوصيات . أ -3

 . محمد الفي رؤية تحميمية سياسية وتقييمًا لما يحدث . أ -4
م   12/11/2007الممتقى السياسي السابع مؤتمر الخريف بين الواقع والسراب وذلك يوم االثنين  -19

لسابع بعد صالة العشاء مباشرة في مسجد الصالحين بتل السمطان بحضور عدد كبير من عقد الممتقى السياسي لقاءه ا
طالب الجامعات والسياسيين وأعضاء الممتقى السياسي وأدار المقاء األخ محمد الداىودي الذي تحدث حول مراحل 

 . المفاوضات بين إسرائيل والفمسطينيين 
 

 ممتقى إبداع: رابعًا 
 

م   25/1/2007ة اإلبداعية الثانية وذلك يوم الخميس األمسية الثقافي -20
عقد ممتقى إبداع ىذه األمسية بمناسبة عطمة نصف العام الدراسي بعد صالة العصر في مقر الجمعية وكان عريف المقاء 

الب المنشد الطالب محمود أبو ندى ، ويتضمن برنامج األمسية كممة المنتدى التربوي ألقاىا األستاذ أيمن عيد وأنشودة لمط
.  عواد عايش عواد وكممة ضيف المقاء األستاذ أمجد جمعة وأخيرًا فقرة المسابقات أسئمة وجوائز 

 

م  26/2/2007ندوة القدس ساكنة القموب وذلك يوم الخميس  -21
لمسجد األقصى وعظمة ىذا تحدث األستاذ نافذ الجعب في ىذه الندوة عن مدينة القدس وأىميتيا وموقعيا اليام وعن ا

المسجد في الدين اإلسالمي واالعتداءات الصييونية المتكررة والحفريات التي يقوم بيا الصياينة تحت المسجد األقصى 
. وكممة لألستاذ أيمن عيد 

 
م  10/5/2007األمسية الثقافية اإلبداعية الثالثة وذلك يوم الخميس  -22

إبداع كانت بمناسبة نياية الفصل الدراسي بحضور خمسين طالبًا من طالب اإلعدادية  األمسية الثالثة التي يعقدىا ممتقى
والثانوية واشتمل البرنامج عمى كممة لألستاذ أيمن عيد عن دور الشباب في تقدم ورقي المجتمع وفقرات متنوعة من النشيد 

.   والترفيو والمسابقات والجوائز واليدايا 
 

م  18/7/2007ضاء ممتقى إبداع وذلك يوم األربعاء رحمة بحرية ألشبال وأع -23
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نظم الممتقى رحمة لشاطئ البحر ألعضاء الممتقى تخمميا العديد من الفقرات الرياضية والترفييية والمسابقات الثقافية وكممة 
داعيًا إياىم لألستاذ أيمن عيد تحدث فييا عن أن الدين فيو فسحة ، ويحق لإلنسان أن يروح عن نفسو بالشيء المباح ، 

.  بالعمل الجاد لتكون حياتيم مميئة بالعمل واالجتياد 
 

  م 21/7/2007المخيم اإللكتروني الثاني لمطالب وذلك السبت  -24
م وختم 26/7/2007م وانتيى يوم األربعاء 21/7/2007عقد ممتقى إبداع المخيم اإللكتروني الثاني لمطالب يوم السبت 

.  ب ومن فقرات المخيم المخيم برحمة ترفييية لمطال
. محاضرة إلكترونية قدميا األستاذ عز الدين أبو مطير واألستاذ حسين الشاعر حول الدوائر الكيربائية  -1
.  محاضرة تربوية لألستاذ نافذ الجعب تحدث فييا عن الطموح والرقي بالنفس  -2
. ب لمدة ساعة كاممة محمود مطاوع كال: محاضرة عن البوابات المنطقية قدميا الميندس  -3
.  تدريب عممي حول المشاريع الكيربائية وااللكترونية  -4
 

م   4/8/2007المخيم اإللكتروني الثاني لمطالبات وذلك السبت  -25
نظم ممتقى إبداع المخيم اإللكتروني الثاني لمطالبات األوائل والمتفوقات في المرحمة الثانوية وبدأ المخيم اإللكتروني يوم 

م وختم المخيم برحمة عممية لمعامل الجامعة اإلسالمية بغزة وكانت 9/8/2007م وانتيى يوم الخميس 4/8/2007ت السب
:  المساقات النظرية والعممية التي درست في المخيم ما يمي 

.  الدوائر الكيربائية نظري وعممي  -1
.  العناصر اإللكترونية وأنظمة الحركة  -2
 .ت والبوابات المنطقية االتصاالت وااللكترونا -3

م  22/8/2007األمسية الثقافية اإلبداعية الرابعة وذلك يوم األربعاء  -26
م حضرىا العشرات من 2008-2007عقد ممتقى إبداع األمسية الثقافية الرابعة بمناسبة حمول العام الدراسي الجديد لمعام 

عروض الفيديو الشيقة : العديد من الفقرات الترفييية منيا األشبال والطالب من كافة المراحل ، حيث تخمل ىذه األمسية 
.  والنشيد اإلسالمي اليادف والمسابقات الثقافية وأخيرًا توزيع الجوائز واليدايا عمى المشاركين والفائزين في المسابقة 

م  19/9/2007ورشة عمل اإلذاعة المدرسية وذلك يوم األربعاء  -27
نشطاء العمل الطالبي بالمرحمة اإلعدادية والثانوية أقام ممتقى إبداع ورشة عمل حول طالبًا من  50بحضور أكثر من 

م بعد صالة العصر مباشرة وأدار المقاء األستاذ 19/9/2007توظيف اإلذاعة المدرسية وذلك في مقر المنتدى األربعاء 
:  أيمن عيد ومحاور الورشة ىي 

.  توظيف الساحة المدرسية ، األستاذ موسى جودة  -1
 . اإلذاعة المدرسية ، األستاذ أحمد الفي  -2

م  18/10/2007األمسية الترفيهية لألطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك يوم الجمعة  -28
أقيمت ىذه األمسية في مدرسة شيداء رفح بحضور مئات األطفال وعائالتيم وأحيت فرقة أمجاد لممسرح والطفولة وفرقة 

حيث قدموا عروض متنوعة لألطفال منيا الترحيب باألطفال بالدباديب والممثمين الذين يمبسون أزياء إبداع بالمنتدى التربوي 
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وتخممت ىذه العروض فقرة توزيع جوائز المسابقة الرمضانية التي أقاميا المنتدى التربوي خالل شير . الحيوانات المختمفة 
.  رمضان المبارك 

 م 8/3/2007 ع التغيير والمشاركة ألجل الشبابسمسمة ورشات عمل ضمن مشرو افتتاح  -29

م سمسمة 8/3/2007افتتح  ممتقى إبداع بالمنتدى التربوي برفح بالتعاون مع جمعية الخدمة العامة لحي كندا  الخميس 
الضغط النفسي وقد تحدث في / ورشات عمل ضمن مشروع التغيير والمشاركة ألجل الشباب و كان المقاء األول بعنوان 

محمد أبو عيسى عن الضغط النفسي وتعريفاتو وأسبابو وأنواعو واستراتيجياتو وقد تخممت الورشة العديد / المقاء األستاذ ىذا 
.  من المناقشات وطرح األفكار واآلراء 

 
 

الدورات التدريبية : خامسًا 
عداد الخطيب  -30   (م 20/5/2007    -16/4 )دورة بعنوان فن الخطابة وا 

طالبًا وثالثة مدرسين وىم األستاذ مصطفى  25رة في مقر الجمعية بواقع ثالثة أيام كل أسبوع وشارك فييا عقدت ىذه الدو
عوض اهلل لمادة المغة العربية ، واألستاذ نصر فحجان لمادة فن الخطابة والتطبيق العممي لمخطبة ، واألستاذ نافذ الجعب 

 . حول أسموب الخطابة 

م   10/8/2007األحد دورة حاسوب مبتدئ وذلك  -31
 10واستفاد من ىذه الدورة  (طالبًا وطالبات  )ىذه الدورة جزء من مشروع نفذه المنتدى التربوي حول تأىيل األيتام تربويًا 

.  طالبة وكميم من الطالب األيتام في المرحمة اإلعدادية  12طالب و
 
 

م   3/2/2007دورة صيانة حاسوب وذلك األحد  -32
.  ساعة تدريبية في مركز الحاسوب التابع لمجمعية  24محاسبًا لمدة  12دورة المحاسبين حيث شارك فييا استيدف ىذه ال

م  3/3/2007دورة حاسوب لمنساء وذلك االثنين  -33
.  ساعة تدريبية  18أختًا بواقع  14نظم مركز الحاسوب في المنتدى دورة حاسوب مبتدئة واستفادت منيا 

م  24/9/2007ة المغة اإلنجميزية وذلك األربعاء دروس تقوية في ماد -34
المنتدى التربوي دروس تقوية لطالبات المرحمة اإلعدادية والثانوية في منياج المغة اإلنجميزية وشارك في ىذه الدروس عقد 

ة طالبة من الصف الثامن وحتى الصف الحادي عشر في ست شعب دراسية وأشرفت عمى ىذا البرنامج المعمم 60حوالي 
.  نسرين ماضي 

الصالون األدبي  : سادسًا 
المقاءات األدبية لمصالون األدبي   -35

يعقد الصالون األدبي بإدارة الدكتور جياد العرجا لقاًء واحدًا لمصالون كل أسبوعين يوم األربعاء ، وقد عقد الصالون خالل 
الصالون الدائمين من شعراء وكتاب قصة وأدباء  بحضور أعضاء 53حتى المقاء  34ىذا العام عشرين لقاًء لو من المقاء 
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دارة الصالون والنقاد ويقوم الصالون خالل لقاءاتو باالستماع لممؤلفات الشعرية والقصصية لألخوة األعضاء إضافة  وا 
 . األمسيات الشعرية والمسابقات األدبية : لمتخطيط لنشاطات أدبية مختمفة مثل 

م  30/3/2007فداك وذلك يوم الجمعة  األمسية الشعرية يا أقصى نحن -36
أدار األمسية الدكتور جياد العرجا مدير الصالون وذلك في صالة النسيم وكان ضيف األمسية الدكتور عطا اهلل أبو السبح 

وزير الثقافة السابق الذي تحدث في كممتو عن المؤامرات الصييونية التي تستيدف المسجد األقصى وجدار الفصل 
 –يت خالل األمسية العديد من القصائد الشعرية حول األقصى منيا حنت إليك الشمس لألستاذ نصر فحجان العنصري وألق

يا مالمحو الشريفة أشرقي لألخت ييام حمد  –نداء األقصى لألستاذ إبراىيم عيسى  –قمر النصر لمميندس زىير أبو خاطر 
قدساه  –بين القدس وشاعر لألخ أحمد عيسى  –نتيسي يا مسجدي لمميندس محمود الر –بالدي لألخت ىدى النواجحة  –

.  أبشر يا أقصى وسجل يا تاريخ لمدكتور غازي كمخ  –أصل الحكاية لألخ ىشام غانم  –لألخ محمد المدلل عذرًا 
م  37/12/2007األمسية الشعرية أسود رغم القيود وذلك يوم الجمعة  -37

دية رفح تضامنًا مع األسرى الفمسطينيين في سجون االحتالل وشارك فييا نظم المنتدى التربوي ىذه األمسية في مكتبة بل
عدد من الشعراء الشباب المتميزين بحضور عشرات من أميات األسرى ووزعت خالل األمسية جوائز المسابقة األدبية التي 

فحة بالل أبو دقة بقصيدة ألمو أقاميا المنتدى التربوي بعنوان غزة بين األمس واليوم شارك فيو األمسية األسير في سجن ن
ولألسرى وأدار األمسية الدكتور جياد العرجا مدير الصالون األدبي وشارك العديد من أعضاء الصالون األدبي بقصائد 

:  رائعة حول األسرى منيم 
،  (العزة شموع  )، محمد وليد المدلل  (خمف الشمس  )، ىشام عثمان غانم  (حوار مع القيد  )محمود سمير الرنتيسي 
الدكتور غازي  (سالم  )، محمد جياد العرجا  (نفوس عالية  )، إبراىيم عبد اهلل عيسى  (تحدي  )سميمان سعد أبو ستة 

 .  (قاوم  )، ىبة األغا  (األسرى  )كمخ 
  .

 نشاطات متفرقة : سابعًا 

م  2/7/2007األمسية الترفيهية لأليتام وذلك يوم االثنين  -38
تربوي أمسية ترفييية لألطفال أليتام مدينة رفح في قاعة مكتبة البمدية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية نظم المنتدى ال

ضمن فعاليات البرنامج التربوي لتأىيل األيتام الذي يشرف عميو المنتدى ، ومن الفقرات األمسية كممة لألستاذ نافذ الجعب 
ألقاىا الشيخ منصور أبو حميد والعديد من الفقرات الترفييية المتنوعة من  رئيس المنتدى وكممة اتحاد الجمعيات الخيرية

.  أناشيد والمسرحيات وغيرىا 
م  2/1/2007األمسية الترفيهية ألسر الدعاة يوم الثالثاء  -39

ة والخطباء عقد المنتدى أمسية ترفييية ألسر الدعاة رابع أيام عيد األضحى المبارك في صالة النسيم بحضور األخوة الدعا
المقاء لمتعارف بين عائالت الدعاة والترفيو عن شخصًا وىدف ىذا  650وعائالتيم وأطفاليم وبمغ عدد الحضور أكثر من 

.   األطفال وتبادل وجيات النظر بين األخوة الدعاة لالرتقاء بالعمل الدعوي
م  13/9/2007المسابقة الرمضانية األولى يوم الخميس  -40
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سؤااًل خاصًا بالقرآن وتم توزيع  40لتربوي برفح مسابقة رمضانية خاصة بالقرآن الكريم تحتوي ىذه المسابقة أطمق المنتدى ا
آالف النسخ من ىذه المسابقة في كافة محافظة رفح وتم توزيع جوائزىا بعد عيد الفطر مباشرة في ميرجان خاص باألطفال 

  .
 

 

 

 

 

 


