
عامًا من العطاء90.. جيل ورا جيل 

2020نيسان 19–16

مؤتمر أعضاء سرية رام هللا األولى



NAME OR LOGO

احلملفقتراحنيلكنمجيلا،أ ملًاأ وحلماًاكنرمبا

رادة قبهللجيمنهنلجيلالرايةوتسملمتوارثة،ا 

ثابرةواًلوالانامتءوالتعاونوالصدقال خلصقمي

يةالًسلتشمخالسرية،اس مترتالوطن،وحب

معاملمنلماًَمعوتصبحعلهيا،ادّلاةلرسواهتامشوخ

.فلسطني َعشاْن ُبكْره
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NAME OR LOGO

من نحن؟
نيةفلسطيأهليةمجتمعيةمؤسسةاألولى،هللارامسرية

والمبادئالقيمتتبنى،1927العامتأسستمستقلة،
ين،الدأوالجنس،عنالنظربغضالمساواةومبدأاإلنسانية،

لىعالسريةوتعمل.الخاصةالفئاتحقوتضمنالعرق،أو
جتمعالملشرائحالمتنوعةواألنشطةالبرامجوتنفيذتطوير

معية،المجتالتنميةفيالمساهمةبهدفكافة؛الفلسطيني
ياجاتالحتووفقاً والكشفية،اإلنسانيةالقيمإلىاستناداً 
.المستهدفةالفئات
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NAME OR LOGO

.ة المجتمعيةفاعلة في تنشئة أجيال متمكنة ومساهمة في التنميمستقلةمؤسسة 
4

الرؤيا



NAME OR LOGO

معية استنادا على نعمل على تطوير وتنفيذ البرامج واألنشطة المتنوعة لكافة شرائح المجتمع للمساهمة في التنمية المجت
.  القيم اإلنسانية والكشفية ووفقًا الحتياجات الفئات المستهدفة
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الرسالة



NAME OR LOGO

هدافنا أ

خاللمنز،تمييدون كافةبفئاتهالفلسطينيالمجتمعخدمة
.المختلفةالسريةأنشطة

اءأعضومواهبقدراتوتطويرتعزيزفيالمساهمة
كشفية،الالمجاالتفيالفلسطينيوالشبابالسرية

وأيواالجتماعيةوالثقافية،والفنية،والرياضية،
.أخرى مجاالت

لمواطنةاوقيمالديمقراطيةالثقافةوتعزيزنشر
وكافةة،خاصالفلسطينيالشباببينوالتسامح

.عامةالمجتمعشرائح

نيالفلسطيالمدنيالمجتمعبناءفيالمساهمة
.الوطنياالنتماءروحوتعزيزوتنميته،
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هاوتعميقالكشفيةالحركةنشر هوممفوغرسمفاهيم
.وتعميقهالطوعيالعمل



NAME OR LOGO

مُنا قِـــيَ
التطوع والخدمة العامة

التسامح والحترام المتبادل االنتماء
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حرية التعبير

المساواة حب الوطن روح المواطنة (التقبل)قبول آلخر 

التنافس البناء التعاطف



NAME OR LOGO8

مؤتمر أعضاء سرية رام هللا األولى
2020نيسان 19–16



NAME OR LOGO

الهدف من المؤتمر
وعائالتاءأعضجميعبينالتواصلواستمرارالعالقاتوتطويرتعزيز
مناألولىهللارامسريةاألممؤسستهموبينوبينهمجهة،منالسرية

.أخرى جهة

تواصل

.يةالسر أعضاءمعالتواصلتطوير

مشاركة

أعضاءجميعمشاركةتعزيز
.فةالمختلانشطتهافيالسرية

قاعدة معلومات

لجميعمعلوماتقاعدةبناء
اتأسيسهمنذالسريةأعضاء
.اآلنولغاية
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المخرجات



NAME OR LOGO

الرابعةالجلسة 
ينيدور السرية في تطوير المشهد الفني الفلسط

الثالثة الجلسة 
ةدور السرية في تطوير الحركة الرياضي

الثانية الجلسة 
دور السرية في تطوير الحركة الكشفية

عشان بكره ... نتحاور ... نتبادل ألفكار 

األولى الجلسة 
رام هللا األولى واقع وطموحاتسرية 

نحتفل سويا  

حفل اطالق المؤتمر
كلمات، عرض فني، عرض مرئي عن )

(السرية، تكريم االعضاء االكبر سنا  
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األنشطة والفعاليات

2020/4/16: الخميس الموافق: اليوم

منتصف الليل12:00–صباحًا 10:00: الساعة

يلي حفل اطالق المؤتمر حفل استقبال

2020/4/16: الخميس الموافق: اليوم

مساءً 3:30–صباحًا 1:00: الساعة

2020/4/17: الجمعة الموافق: اليوم

صباحاً 11:30–10:00: الساعة

2020/4/17: الجمعة الموافق: اليوم

مساءً 2:00–12:30: الساعة

2020/4/17: الجمعة الموافق: اليوم

مساءً 4:00–2:30: الساعة



NAME OR LOGO

هَنِي  .. يوم لقلبك  ةولُقمة 

افطار جماعي.. أمسيات .. أنشطة ترفيهية 

بتشرفونا

الختام حفل 

يوم السرية

استعراض سبت النور

من حارة لحارة

زيارات وجوالت

السرية بتجمعنا

مخيم كشفي، حفل سمر
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األنشطة والفعاليات

2020/4/17: الجمعة الموافق: اليوم

منتصف الليل12:00–مساًء 9:00: الساعة

2020/4/18: السبت الموافق: اليوم

مساءً 1:00–صباحًا 10:00: الساعة

2020/4/18: السبت الموافق: اليوم

مساًء 5:00–1:00: الساعة

2020/4/18: السبت الموافق: اليوم

منتصف الليل12:00–مساًء 9:00: الساعة

2020/4/16: الخميس الموافق: اليوم

صباحاً 12:00–مساًء 9:00: من الساعةأمسية فنية 

2020/4/17: الجمعة الموافق: اليوم

صباحاً 11:30: افطار جماعي الساعة



NAME OR LOGO

المشاركون في المؤتمر

عضو500
عضو من الخارج200–150

هموأهل المدينة سيحتفلون معنا في مؤتمر مؤسست
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NAME OR LOGO

نتطلع لمشاركتكم
نكم شركاؤناأل •

وألنكم سندنا•

وألن السرية معلمًا من معالم فلسطين•

وألنها تطور قدرات أطفالنا وشبابنا•

وتخدم مجتمعنا•

عامًا على تأسيسها90وألنها ستحتفل ب •

بالتواصل وستنظم مؤتمرًا يشارك فيه أعضائها من الداخل والخارج لتعزز العالقات وتستمر•
معهم

فاننا نتطلع لمشاركتكم في

مؤتمر أعضاء سرية رام هللا األولى الذي سيقام ما بين

2020نيسان 19–16
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NAME OR LOGO

مر؟كيف بنقدر نسجل في المؤت
يرجى تعبئة الطلب عبر الضغط على الرابط أدناه 

2020/3/15آخر موعد للتسجيل 
Arabic: https://www.cognitoforms.com/Sareyyet/مؤتمر

English: https://www.cognitoforms.com/Sareyyet/Reunion=

لإلستفسار ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع منسقة المؤتمر تمارا نصار
tamara@Sareyyet.ps

شيكل200

.لعشاءقيمة اإلشتراك باستثناء الحفل الختامي وحفل ا

شيكل350

.شاءقيمة اإلشتراك مع حضور الحفل الختامي وحفل الع
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التسجيل للمؤتمر



NAME OR LOGO15

فريق المؤتمر

نادية مصلحجاد قندحفايق خوري 

عزمي شنارة

احمد ابو لبن

نديم دانيالسليم الحصري 

خالد عليان

غصوب عالء الديننجمة غانم رجا امسيح لؤي خلف

امجد رفيدي

مروة صوفان

ميشيل قريطم

تمارا نصار

عدنان فرمند



NAME OR LOGO16

صورتنا بتحكي قصتنا



NAME OR LOGO17

صورتنا بتحكي قصتنا



NAME OR LOGO18

صورتنا بتحكي قصتنا



NAME OR LOGO19

صورتنا بتحكي قصتنا



NAME OR LOGO20

صورتنا بتحكي قصتنا



NAME OR LOGO21

صورتنا بتحكي قصتنا



Khaled Elayyan

0599 260 222

kelayyan@Sareyyet.ps

www.Sareyyet.ps

اكمبنستن... كونوا معنا  .... شكراً  


