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كلمة املدير العام 
حـــرصـــا مـــن إدارة شـــبكة فلســـطني لـــلحوار عـــلى إطـــالع جـــمهورهـــا مـــن 

أعـضاء وزوار عـلى أوضـاع الشـبكة، ومـا تـقدمـه مـن إنـجازات، وتـعانـيه 

مـــن عـــقبات، فـــإن اإلدارة مســـتمرة فـــي تـــقديـــم تـــقريـــرهـــا الـــسنوي لـــلعام 

الـثالـث عـلى الـتوالـي، وذلـك بـعد أن أصـدرت الئـحة أعـضائـها املـميزيـن 

في العام 2014

وتــــرصــــد إدارة الشــــبكة، وبــــقية طــــواقــــمها الــــعامــــلة بــــمثل هــــذه الــــتقاريــــر 

مـــسيرتـــها ومـــعالـــم نـــجاحـــها والـــعقبات الـــتي تـــواجـــهها، وال شـــك أن مـــن 

أبـرز نـجاحـات الشـبكة اسـتمرارهـا كـمنتدى حـواري فلسـطيني وعـربـي 
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الشـبكة ـفي أرقـام 

17,179,248 زيارة في 2014•

47,000 معدل الزيارات اليومي•

84,258 أعلى عدد زيارات في يوم •
واحد. كان في يوم 8/7/2014

837,550 عدد املواضيع في الشبكة.•

13,351,318 عدد املشاركات في •
الشبكة.

109,769 عدد األعضاء•

أكـثر الـبالد زيـارة للشـبكة 

الضفة الغربية وقطاع غزة 46.55%•

مصر 12.57%•

السعودية 8.61%•

الجزائر 4.98%•

األردن 3.39%•

املغرب 2.91%•

أمريكا 2.41%•

العراق 2.15%•

فلسطني الـ (48) 1.93%•

اإلمارات 1.72%•

التقرير السنوي 2014 
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أول، يـــــــــــــتخصص بـــــــــــــالـــــــــــــدرجـــــــــــــة األولـــــــــــــى فـــــــــــــي الـــــــــــــقضية 
الفلســــطينية، رغــــم كــــل التحــــديــــات الــــكبرى الــــتي عــــصفت 

بــــمواقــــع اإلنــــترنــــت مــــع ظــــهور وانــــتشار مــــواقــــع الــــتواصــــل 
االجتماعي.

ونــحن نــعتقد أنــنا فــي شــبكة فلســطني لــلحوار نــقدم خــدمــة 

مـــــتميزة وفـــــريـــــدة، تـــــعتمد إلـــــى قـــــيم أصـــــيلة، حـــــيث تـــــطغى 
الــــفكرة واملــــوضــــوع والهــــدف عــــلى األشــــخاص الــــعامــــلني، 
وفـــي هـــذا الـــسياق وفـــضال عـــن املـــنابـــر املـــفتوحـــة لـــكل مـــن 

أراد أن يــــعبر عــــن نــــفسه وأن يخــــدم قــــضيتنا األولــــى، فــــإن 
مشـرفـي الشـبكة وأعـضاء لـجانـها قـدمـوا الـعديـد مـن املـواد مـن مـوقـعهم 

كـــــــجنود مـــــــجهولـــــــني، ونـــــــخص بـــــــالـــــــذكـــــــر مـــــــنهم: لـــــــجنة مـــــــحور األخـــــــبار 
واملسـتجدات، ولـجنة أصـدقـاء األسـرى، ولـجنة األرصـاد الـجويـة، ولـجنة 

مواقع التواصل االجتماعي، واللجنة املشرفة على نشاط الصيف.

ونـحن فـي هـذا الـعام 2015 إن شـاء اهلل؛ سـنعمل وفـقا إلـى خـطة تـركـز 

على أربعة محاور: 

األول: إداري.. ونــقصد بــه مــعالــجة الــنواقــص اإلشــرافــية وتــفعيل لــجان 
املـــحاور. والـــثانـــي: إنـــتاجـــي.. ونـــقصد بـــه زيـــادة اإلنـــتاج املـــركـــزي مـــن 
طـــــرف مشـــــرفـــــي الشـــــبكة ولـــــجانـــــها الـــــعامـــــلة مـــــع االهـــــتمام بـــــالـــــجانـــــب 

االحــــترافــــي مــــن خــــالل تــــعيني مــــراســــلني للشــــبكة. والــــثالــــث: تــــفاعــــلي.. 

ونــقصد بــه تــقديــم املــحفزات املــتنوعــة لــألعــضاء مــن خــالل املــسابــقات، 

وتـــــكريـــــم املـــــميزيـــــن، ومـــــكافـــــأة أصـــــحاب املـــــقاالت املـــــمتازة، وفـــــي هـــــذا 
الــــــصدد ســــــنقدم مــــــكافــــــآت مــــــالــــــية ســــــخية إن شــــــاء اهلل، إضــــــافــــــة إلــــــى 

اسـتعدادنـا لـطبع مـنشورات األعـضاء فـي شـكل كـتب ورقـية إن تـوفـرت 

املــــــواد املــــــناســــــبة. والــــــرابــــــع: تــــــقني.. ونــــــقصد بــــــه االســــــتمرار فــــــي حــــــل 
املـشاكـل الـتقنية والـتصدي للهجـمات املسـتمرة عـلى الشـبكة عـلى مـدار 

الــساعــة، وتــقديــم واجــهة بــرمــجية جــديــدة للشــبكة، إضــافــة إلــى نــماذج 

للمنتدى أكثر سالسة وراحة للمستخدم.

وسـنعمل، بـإذن اهلل، عـلى تـواصـل مـباشـر حـيوي مـع الجـمهور بـواسـطة 

مكتب الشبكة الذي نعمل على افتتاحه في قطاع غزة.

وأخــــيرا؛ فــــإن هــــذا الــــتقريــــر يــــقدم ملــــحات ســــريــــعة عــــن نــــشاط املــــحاور، 
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أرقـامـنا ـفي مـواقـع اـلتواصـل 
االجـتماعـي 

446,048 عدد متابعي صفحة الشبكة •
على فيسبوك.

500,000 عدد مشاهدات صفحة •
الشبكة على الفيسبوك يوميا أثناء حرب 

(العصف املأكول).

100,000 عدد مشاهدات صفحة •
الشبكة على الفيسبوك يوميا.

90,753 عدد متابعي حساب الشبكة •
على تويتر.

84,051 تغريدة على تويتر.•

أكثر من 15,000 تغريدة تحتوي على •
صور أو فيديو.

4,400,000 مشاهدة لقناة الشبكة •
على يوتيوب.
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ونـــماذج عـــن أبـــرز مـــوضـــوعـــات املـــحاور، وإال فـــإنـــنا 
نــــعتبر كــــل مــــوضــــوع ينشــــر فــــي الشــــبكة واحــــدا مــــن 

إنجازاتها املميزة.

ومــع الــختام فــإنــنا نــشكر كــل أعــضاء الشــبكة الــذي 
يــــــــثرونــــــــها عــــــــلى مــــــــدار الــــــــساعــــــــة بــــــــموضــــــــوعــــــــاتــــــــهم 
ومــــــشاركــــــاتــــــهم، وزوارهــــــا الــــــذيــــــن مــــــنحوهــــــا ثــــــقتهم، 

وحــــــافــــــظوا عــــــلى ديــــــمومــــــتها بــــــاســــــتمرار اعــــــتمادهــــــا 

مـرجـعا إلـكترونـيا إخـباريـا، ومـرجـعا مـتخصصا فـي 
القضية الفلسطينية.

تقرير اإلعالم االجتماعي
فيسبوك وتويتر ويوتيوب: 

أوالً: فيسبوك:  

واصــــــــــــــــــلــت شــــــــــــــــــبــكــة فــلــســــــــــــــــــطــني لــــــــــــــــــلــحــوار االهــــــــــــــــــتــمــام بــــــــــــــــــصــفــحــتــهــا 
عـــــلى الفيســـــبوك رغـــــم ســـــياســـــة املـــــوقـــــع الـــــقائـــــم عـــــلى خـــــفض عـــــدد 
املــــشاهــــدات لــــلصفحات الــــتي ال تــــدفــــع مــــقابــــل الــــدعــــايــــات، وتــــوجهــــت 
الشـبكة نـحو إغـالق الـصفحات الـخاصـة بـالـلجان مـثل صـفحة األسـرى 
والـعلوم والـتكنولـوجـيا، والـتركـيز عـلى الـصفحة الـرئـيسية تـوحـيًدا لـلجهود 

ومن أجل تقديم خدمة أفضل.

وحــــرصــــت عــــلى مــــواكــــبة األحــــداث والــــتطورات الفلســــطينية عــــلى وجــــه 
الــــــخصوص، بــــــاإلضــــــافــــــة لنشــــــر مــــــواد تــــــعرف بــــــالــــــقضية الفلســــــطينية 
والــشعب الفلســطيني، وأهــم وأبــرز األحــداث الــعربــية مــثل الــوضــع فــي 

مصر وسوريا.
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مـحور الـصور (مـحور 
الـشهيد مجـد) 

مــــن أبــــرز املــــحاور فــــي تــــغطية األحــــداث 
عــــلى الــــساحــــة الفلســــطينية واإلســــالمــــية 
بـــــــــالـــــــــصورة والـــــــــعدســـــــــة وبـــــــــتوثـــــــــيق أهـــــــــم 

األحداث.

وجـــــاءت نـــــشاطـــــات املـــــحور عـــــلى 
النحو اآلتي:

مـــــــــتابـــــــــعة ذكـــــــــرى الشهـــــــــداء واألحـــــــــداث •
الهامة.

مـــــــــتابـــــــــعة صـــــــــور أحـــــــــداث املـــــــــواجـــــــــهات •
والحرب في غزة والضفة والقدس.

مـــــتابـــــعة صـــــور تخـــــريـــــج دورات الـــــقسام •
واألمن بغزة املختلفة.

متابعة أحوال معبر رفح بالصور.•
متابعة فعاليات رمضانية بالصور.•
مــــــــسابــــــــقة فــــــــي ذكــــــــرى الــــــــنكبة بــــــــعنوان •

(قادمون يا فلسطني).
إنتاج معرض الصور الشهري.•
نــــــــــــشاطــــــــــــات األعــــــــــــضاء املــــــــــــختلفة مــــــــــــع •

الطبيعة.

https://www.facebook.com/paldf
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قــــامــــت إدارة الــــصفحة بزيــــادة أعــــداد طــــاقــــم إدارة 
الـــصفحة وزيـــادة االهـــتمام بـــاألخـــبار واملـــشاركـــات 
الــــتي يــــزودنــــا بــــها زوار الــــصفحة، وذلــــك مــــن أجــــل 
مــــــواكــــــبة األحــــــداث عــــــلى مــــــدار الــــــساعــــــة، وتــــــقديــــــم 

أخبار أكثر سرعة وأفضل مصداقية.

حــــــــيث تــــــــعتمد الــــــــكثير مــــــــن املــــــــواقــــــــع والــــــــصفحات 
اإلخـــباريـــة عـــلى مـــا تنشـــره صـــفحة الشـــبكة، نـــظرًا 
لسـرعـة نشـر الـخبر الـعالـية واملـصداقـية الـتي تـتمتع 

بها.

كــما تســتخدم الــصفحة مــن أجــل الــترويــج إلنــتاج الــلجان املــختلفة فــي 
الشــــبكة، مــــن مــــواضــــيع وأنــــاشــــيد ومــــونــــتاج فــــيديــــو، وتــــصامــــيم فــــنية، 
بــــــاإلضــــــافــــــة لنشــــــر مــــــواد تــــــرفــــــيهية مــــــختلفة تــــــراعــــــي تــــــنوع أذواق زوار 

الصفحة.

إلــــى جــــانــــب طــــرح األســــئلة الــــتفاعــــلية حــــول أهــــم األحــــداث الــــسياســــية 
الفلســــطينية، وإيــــالء مــــقاطــــع الــــفيديــــو املــــختلفة اهــــتمامًـــــا أكــــبر وحجــــم 

نشر أكبر.

وكــــانــــت أبــــرز األحــــداث الــــتي تــــمت مــــتابــــعتها عــــلى الــــصفحة: إضــــراب 
األســــرى فــــي ســــجون االحــــتالل، واخــــتطاف املســــتوطــــنني الــــثالثــــة فــــي 
الخـــليل واألحـــداث الـــتي تـــلت اســـتشهاد محـــمد أبـــو خـــضير، والـــعدوان 

الصهيوني على غزة (حرب العصف املأكول)، وانتفاضة القدس.

وبـــــلغ عـــــدد املـــــعجبني بـــــالـــــصفحة 443 ألـــــف شـــــخص، مـــــنهم 145 ألـــــف 
تقريبًا من داخل فلسطني، و119 ألف من مصر.

وتــجاوز عــدد مــشاهــدات مــنشورات الــصفحة خــالل حــرب غــزة الــنصف 
مـــليون مـــشاهـــدة يـــومـــيًا، وبـــمعدل مـــشاهـــدات عـــلى مـــدار الـــعام يـــقارب 

املئة ألف يوميًا.

ثانيًا: تويتر:

واصــــــلت شــــــبكة فلســــــطني لــــــلحوار تــــــقديــــــم خــــــدمــــــة األخــــــبار مــــــن خــــــالل 
حـــسابـــها عـــلى مـــوقـــع تـــويـــتر حـــيث حـــرصـــت عـــلى مـــواكـــبة األحـــداث 
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املـحور اـلثقافـي 

مــــذْ نــــشأ املــــحور الــــثقافــــي وهــــو يحــــمل عــــلى 
عـــاتـــِقِه قـــَضايـــا هـــامـــة فـــي مـــقدمـــتها الـــقضية 
األم "فلســـطني"، فـــتنوعـــت الـــنشاطـــات عـــامًــــا 
بــعد عــام لــتوســيعِ املــدارك وإضــافــة الــفوائــد، 
فـــــــكانـــــــت الـــــــنشاطـــــــات الـــــــتي دعـــــــمها املـــــــحور 

الثقافي كالتالي:

1. الفعاليات الثقافية:

 إحـياء الـفعالـيات الـوطـنية كـذكـرى الـعياش •
والـــرنـــتيسي والـــنكبة ويـــوم األرض ومـــخيم 

اليرموك.

 نشاطات ومواد رمضانية.•

 مواكبة حرب العصف املأكول.•

2. نشاطات أعضــاء املحــور:

 سلسلة مقالب.•

 مشروع مناظرات.•

3. نشاطات تعليمية:

 تسهيل النحو. •

https://twitter.com/paldf
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والــتطورات الفلســطينية عــلى وجــه الــخصوص، بــاإلضــافــة لنشــر مــواد 
تــــــعرف بــــــالــــــقضية الفلســــــطينية والــــــشعب الفلســــــطينية بــــــكافــــــة أمــــــاكــــــن 

تواجده.
تــمت زيــادة أعــداد الــطاقــم املــغذي لــلحساب مــن أجــل مــواكــبة األحــداث 
عـلى مـدار الـساعـة، كـما تـم زيـادة الـتركـيز عـلى نشـر الـصور واملـرئـيات 
مــن أجــل تــنويــع الخــدمــة املــقدمــة ملــتابــعي الشــبكة، وأصــبحت تــغريــدات 
حـساب الشـبكة عـلى تـويـتر تظهـر أعـلى املـنتدى مـن أجـل تـقديـم خـدمـة 

إخبارية مباشرة ومختصرة وموثوقة لزوار الشبكة الكرام.
ومــن خــالل الــحساب يــتم الــترويــج إلنــتاج الــلجان املــختلفة فــي الشــبكة 

من أجل الوصول إلى أوسع نطاق ممكن.
وكانت أبرز األحداث التي تمت متابعتها على الحساب: 

إضـراب األسـرى فـي سـجون االحـتالل، واخـتطاف املسـتوطـنني الـثالثـة 
فـــــــي الخـــــــليل واألحـــــــداث الـــــــتي تـــــــلت اســـــــتشهاد محـــــــمد أبـــــــو خـــــــضير، 
والـــعدوان الـــصهيونـــي عـــلى غـــزة (حـــرب الـــعصف املـــأكـــول)، وانـــتفاضـــة 

القدس.
وبــــلغ عــــدد مــــتابــــعي الــــحساب عــــلى تــــويــــتر حــــوالــــي 91 ألــــف شــــخص، 
ويــوجــد عــلى الــحساب حــوالــي 83 ألــف تــغريــدة، مــنها 15 ألــف تــغريــدة 

تحتوي على صور أو مقاطع فيديو.

ثالثًا: يوتيوب:

اهـــــتمت شـــبكة فلســـطني لـــلحوار بـــــإيـــــصال رســـــالـــــتها عـــــلى كـــــافـــــة 
املســـتويـــات، وكـــان إنـــشاء قـــناتـــها عـــلى الـــيوتـــيوب عـــام 2011م مـــن أجـــل 
نشـــر إنـــتاجـــها املـــرئـــي، وخـــصوصًـــــــــــا إنـــتاج لـــجنة الـــصوتـــيات واملـــرئـــيات، 
بـاإلضـافـة لنشـر أهـم املـقاطـع الـتي تـتعلق بـاألحـداث الفلسـطينية، حـيث 

تمت متابعةأحداث حرب غزة واألحداث في القدس بشكل مكثف.

بلغ عدد املشاهدات منذ إنشاء القناة 4.4 مليون مشاهدة.

تــطمح الشــبكة لــتطويــر أداء قــناة الــتيوب الــخاصــة بــها خــالل الــعام 
القادم، ونرحب باقتراحاتكم لتطوير األداء.
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املـحور الـفني 

نـــسعى عـــبره إلبـــراز الـــشخصية الـــحضاريـــة 
لــــــلقضية الفلســــــطينية مــــــن خــــــالل املــــــحاكــــــاة 
الــــــــــفنية لــــــــــلفعالــــــــــيات والــــــــــعناويــــــــــن الــــــــــوطــــــــــنية 
الـــــفـــــلـــــســــــــــــــــــطـــــيـــــنـــــيـــــة، ومــــــــــــــــــجـــــاراة األحــــــــــــــــــداث 
واملســــــــــتجدات ومحــــــــــطات الــــــــــفعل الــــــــــوطــــــــــني 

الفلسطيني املقاوم.

ومن وظائف املحور:

 التوثيق الفني للحدث الفلسطيني.•

 إعـــداد خـــطة عـــمل ســـنويـــة تـــضمن ثـــوابـــتنا •
الفلسطينية.

 إطالق مشروعات تواكب الحدث.•

من أهم نشاطات املحور لهذا العام:

إعــــــــداد شــــــــعارات رمــــــــزيــــــــة مــــــــميزة  .1
للمناسبات؛ ومنها: 

 أعمال النكبة •

 أسبوع الشهداء.•

 رمضان الحرية•

 نشاط الصيف السنوي.•

 حـــــملتا: كـــــلنا مـــــقاومـــــة ولـــــبيك يـــــا أقـــــصى./ •
شعار االنطالقة 27.

إعــــــــــــداد بــــــــــــنرات دعــــــــــــائــــــــــــية ألهــــــــــــم  .2
مــوضــوعــات الشــبكة عــلى واجهــتها الــرئــيسة 

وداخل املنتدى. 

https://www.youtube.com/user/fbpaldf
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محور األخبار والنقاش السياسي 

مــن املــحاور ذات األهــمية الــبالــغة ملــا يــتناولــه مــن مــواضــيع وأخــبار 
ذات أهــــــمية؛ فــــــهو يــــــواكــــــب األحــــــداث أواًل بــــــأول مــــــن خــــــالل نشــــــر 
األخـبار وتحـليل األحـداث وإجـراء االسـتطالعـات حـول الـعديـد مـن 

القضايا املهمة .
ويتضمن املحور عددا من اللجان املهمة:

لجنة محور األخبار. -
لجنة محور الوظائف. -

لجنة أصدقاء األسرى. -
لجنة األحوال الجوية. -

بـعض اإلنـجازات واألنشـطة الـتي قـام بـها املـحور لهـذا •
العام :

قــــــيام كــــــتاب املــــــحور بــــــتغطية األحــــــداث املــــــهمة بــــــمقاالتــــــهم  .1
وتحليالتهم.

إجــراء مــقابــالت مــع نــخبة مــن الــشخصيات حــول جــملة مــن  .2
األحداث املهمة؛ وأهمها:

املـهندس إيـهاب الـغصني - رئـيس مـكتب اإلعـالم الـحكومـي  -
في الحكومة الفلسطينية السابقة.

الـنائـب مـشير املـصري، خـالل يـومـي التهـدئـة اإلنـسانـية فـي  -
حرب العصف املأكول.

مــــــــواكــــــــبة األحــــــــداث واألخــــــــبار عــــــــلى الــــــــساحــــــــات الــــــــعربــــــــية  .3
والساحة الفلسطينية أواًل بأول. 
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مـحور الـصوتـيات واملـرئـيات 

ثـــــالـــــث أهـــــم املـــــحاور فـــــي شـــبكة فلســـطني 
لـلحوار مـن حـيث اإلقـبال واملـشاركـة، والـذي 
يهـدف ملـتابـعة الـقضية الفلسـطينية بـالـصورة 
املـرئـية املتحـركـة؛ بـما يـعزز مـوقـفها ويـرفـع مـن 

قدرها وينشر معاناة أهل فلسطني.

وقـد تـعددت نـشاطـات ومـتابـعات املـحور عـلى 
النحو اآلتي:

مـتابـعة مـونـتاجـات خـاصـة بـمعركـة  .1
العصف املأكول .

مـــتابـــعة مـــا يســـتجد عـــلى الـــساحـــة  .2
الفنية اإلسالمية من أناشيد وكليبات .

تـــــــــــــــلبية طـــــــــــــــلبات األعـــــــــــــــضاء مـــــــــــــــن  .3
األنـــــــاشـــــــيد واملـــــــقاطـــــــع مـــــــن خـــــــالل مـــــــوضـــــــوع 

مخصص لذلك .

نشــــــــــــــــر عــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن األنــــــــــــــــاشــــــــــــــــيد  .4
والفيديوهات الخاصة وحصرية بالشبكة . 

عـمل عـدة مـونـتاجـات فـيديـو تـواكـب  .5
األحداث على الساحة الفلسطينية 

إنـــــــشاء مـــــــوضـــــــوع جـــــــديـــــــد إلنـــــــتاج  .6
الــنغمات وتــلبية طــلبات األعــضاء فــي جــانــب 

التقطيع الصوتي.  

نشـر بـعض املـقاطـع الـدعـويـة لـعدد  .7
من العلماء املعروفني. 

الــــــــسعي قــــــــدر اإلمــــــــكان ملــــــــواكــــــــبة  .8
األحداث واملناسبات الفلسطينية . 
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إعـــداد تـــقريـــر شهـــري عـــن  .4
حـــــــــصاد املـــــــــقاومـــــــــة فـــــــــي الـــــــــضفة 

املحتلة.
مـــواكـــبة انـــتفاضـــة الـــضفة  .5

املحتلة.
إصــــدار تــــقريــــر أســــبوعــــي  .6
عـــــــن األســـــــرى الفلســـــــطينيني مـــــــن 

خالل لجنة أصدقاء األسرى.
تــغطية األخــبار الــريــاضــية  .7

محليًا وعربيًا ودوليًا.
إجــــراء الــــعديــــد مــــن االســــتفتاءات لــــالطــــالع عــــلى تــــوجــــهات  .8
األعـضاء تـجاه الـعديـد مـن الـقضايـا املـهمة؛  كـاملـصالـحة وانـتصار 
املقاومة وموضوع مهرجان انطالقة حماس وغيرها من القضايا.
9. نشــر كــافــة إعــالنــات الــوظــائــف الــعامــة والــخاصــة 
والــتطوع والــدورات مـــما قـــدم خـــدمـــة كـــبيرة لـــلمعنيني كـــما وتـــم 

الرد على جميع تساؤالت األعضاء ذات الصلة.
10. إجــراء مــسابــقة خــاصــة بــمحور الــوظــائــف وتــكريــم 

الفائزين بها.
استضافة محور الوظائف لألخت دعاء الشريف في 1. .11

في (قصة نجاح وإبداع).
إصدار تقارير عن املناسبات الوطنية والهامة باستمرار. .12

املحور الشرعي 

واكـب املـحور بـعض الـقضايـا املـعاصـرة مـن خـالل مـا يـطرحـه األعـضاء 
أو يـــطرقـــه الـــكتّاب والـــزوار، وكـــانـــت نـــشاطـــاتـــه هـــذا الـــعام عـــلى الـــنحو 

اآلتي:
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املـحور اـلطالبـي والـنقابـي 

  

يــعمل املــحور عــلى مــتابــعة املــسائــل الــطالبــية 
املـختلفة، وخـالل الحـرب األخـيرة ودع املـحور 
أحــد مــراســليه، فــيما كــانــت نــشاطــات املــحور 

على النحو اآلتي: 

مـتابـعة مسـتجدات الـجامـعات مـن  .1
تسجيل وانتخابات ودوام أو تعليق. 

2.  مـتابـعة االسـتفسارات األكـاديـمية 

وما تعلق بها. 

3.  مــــواضــــيع تــــنمويــــة مــــتفرقــــة خــــالل 

العام. 

4.  تــــناول قــــضايــــا طــــالبــــية وتــــعليمية 
حســـب املـــوســـم الـــدراســـي؛ خـــاصـــة الـــثانـــويـــة 

العامة. 

الـــــتواصـــــل مـــــع الـــــكتلة اإلســـــالمـــــية  .5
فـــــــي غـــــــزة لـــــــلحصول عـــــــلى دلـــــــيل الـــــــثانـــــــويـــــــة 

العامة. 

مــــــــشاركــــــــة األعــــــــضاء إنــــــــجازاتــــــــهم  .6
الخاصة كالتخرج والنجاح. 
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اإلجـابـة عـلى أسـئلة األعـضاء الـديـنية والـفقهية الـخاصـة بـمحور  .1
الفتاوى .

تســـــــليط الـــــــضوء عـــــــلى قـــــــضية املسجـــــــد األقـــــــصى ســـــــواء بـــــــقلم  .2
أعضاءاملحور أو املنقولة.

املسجـــــد األقـــــصى يُـــــطلق عـــــلى الـــــكل، وال إشـــــكال فـــــي إطـــــالق  .3
االسم على الجزء أيًضا.

نقل املواضيع الدينية واإلرشادية، مثل : .4

فـــــقه الـــــتربـــــية وفـــــضول املـــــعرفـــــة: أســـــئلة األطـــــفال حـــــول الـــــخالـــــق  -
والوجود.

فقه النفس في الصيام. -

فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر. -

املــواضــيع املــطروحــة الــتي تــميزت فــي املــحور خــالل هــذه الــفترة  .5
بأقالم أعضاء املحور الشرعي:

مخيم اليرموك بعدسة سورة التوبة. -

حرمة زيارة صفحة أفيخاي أدرعي واملواقع املشابهة. -

مقاومة على نهج النبوة. -

الصراع الديني في فلسطني.. شبهة ملحد والرد عليها. -

انتصار غزة. -

براءة شعرة معاوية. -

ما بني فتح مكة وانتصار غزة. -

- نظرات في النصرة كما نتعلمها من موسى عليه السالم.

"وما النصر إال من عند اهلل" . -

صالتي.  -

مكر الظاملني ومواجهة الجبال في سورة إبراهيم. -
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مـحور الـعلوم والـتكنلوجـيا 

 

مـــــــــــحور مـــــــــــتخصص فـــــــــــي املـــــــــــجال الـــــــــــتقني 
والـــعلمي، ويـــحتل املـــرتـــبة الـــثانـــية بـــعد مـــحور 

األخبار من حيث الزيارة واملتابعة.

تــنوعــت نــشاطــات املــحور عــلى الــنحو 
اآلتي:

1. رفــــــــــــد املــــــــــــحور بــــــــــــاألخــــــــــــبار الــــــــــــتكنلوجــــــــــــية 
واملواضيع الطبية والعلمية.

2. اإلجــــــــابــــــــة عــــــــن أســــــــئلة األعــــــــضاء الــــــــطبية 
والـــــــثقافـــــــية واالســـــــتفسارات الـــــــعامـــــــة داخـــــــل 
املحور وفي موضوع عيادة شبكة فلسطني.

3. مــتابــعة طــلبات األعــضاء لــلبرامــج املــتعلقة 
بالكمبيوتر .

4. عقد دورات؛ منها :

 برمجة وتصميم الدوائر اإللكترونية.•

 دورة أمـــــــــن مـــــــــواقـــــــــع وبـــــــــرامـــــــــج الـــــــــتواصـــــــــل •
االجتماعي .

 دورة اإللكترونيك التطبيقية .•

5. تـــــقديـــــم ســـــلسىة تـــــوعـــــويـــــة - بـــــني الـــــحقائـــــق 
واملــعتقدات تــتضمن تــبيان ملــعتقدات خــاطــئة 

متعلقة بالصحة.

6. تــــــقديــــــم حــــــلقة مــــــن املــــــواضــــــيع الــــــخاصــــــة 
باإللكترونيك.

7. مـــواضـــع حـــصريـــة لـــلمحور مـــثل : مـــقدمـــة 
فـــــــــــــــي الـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء االصـــــــــــــــطناعـــــــــــــــي وبـــــــــــــــعض 
تــــطبيقاتــــه ،املــــالحــــة اآللــــية نــــظرة مــــن قــــرب ، 

نظريّة التطابقات. 
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عنوان صيف 2014م: [ لوِّن صيفك ]

أطـــــلقت الشـــــبكة لـــــلعام الـــــخامـــــس عـــــلى الـــــتوالـــــي نـــــشاط الـــــصيف 
بــبرنــامــج خــاص، تــضمن 46 مــوضــوعًـــا مــنشورًا، تــراوحــت 
قــــراءات املــــوضــــوع الــــواحــــد مــــن 500 إلــــى 4500 قــــراءة، 
وقـــد انـــطلق الـــنشاط فـــي الـــفترة مـــن 8 حـــزيـــران إلـــى بـــدء 

الحرب على غزة.

أهداف النشاط:

استثمار للوقت في جو من املرح واملتعة والفائدة. -

تـــنمية مـــهارات وتـــبادل خـــبرات واكـــتشاف طـــاقـــات ومـــواهـــب  -
جديدة.

تقريب املسافة بني األعضاء وطاقم العمل. -

تـــغطية املـــجاالت الـــثقافـــية والـــروحـــية والـــفكريـــة والـــريـــاضـــية  -
واالجتماعية بنشاطات مختلفة.

استعداد لشهر رمضان وشحذ للهمم. -
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ـتاـبع .. مـحور الـعلوم 

  

تــقديــم شــروحــات خــاصــة بــاألمــور  .8
التقنية؛ منها :

 طــــريــــقة مــــنع اســــترجــــاع املــــلفات املحــــذوفــــة •
مــــن الــــهارديــــسك أو بــــطاقــــة الــــذاكــــرة بــــعد 

البيع .

 كـــــــيف تـــــــمنع الـــــــفأرة مـــــــن تـــــــشغيل شـــــــاشـــــــة •
حـــاســـوبـــك (عـــندمـــا يـــكون الـــحاســـوب فـــي 

.( Sleeping وضع

 كـــــــــــــيف تحـــــــــــــذف عـــــــــــــمليات الـــــــــــــبحث الـــــــــــــتي •
أجريتها على يوتيوب وفيسبوك .

 شــرح الــدخــول الــى شــبكة فلســطني لــلحوار •
عن طريق الهواتف الذكية .

تـــــــقديـــــــم الـــــــعديـــــــد مـــــــن املـــــــواضـــــــيع  .9
العلمية والهادفة؛ مثل :

 الرياضيات والفيزياء.•

 كــــــــيف تــــــــحافــــــــظ عــــــــلى الــــــــبطاريــــــــة وتــــــــشغل •
الجهاز ببطارية اخرى غير متوافقة معه؟ 


