
بسم هللا الرحمن الرحیم

یطا/األیتاملرعایة اإلسالمیةالجمعیة نبذة عن 

في مدینة یطا وما حولھا من قرى وتجمعات األیتاملرعایةاإلسالمیةتعمل الجمعیة 
.نسمة  ألفثمانون ) 80000(بدو حیث یبلغ عدد السكان حوالي ومضاربسكانیة 

الجمعیةأھداف

:رعایة كاملة من خالل بشكل أساسي على رعایة األیتاموتقوم الجمعیة اإلسالمیة

الذي لألیتامفي بیت یطا الخیري لألیتامحیث توفر الجمعیة وجبات طعام -:المأكل
الجمعیة لھذا الغرض وكذلك تقوم الجمعیة بتوزیع الطرود الغذائیة على عائالت إقامتھ
.األیتام

 التعلیم المجاني من خالل مرافقھا التعلیمیة بشكل خاص لألیتامتقدم الجمعیة - :التعلیم
النموذجیة

القویم اإلسالميالتعلیم والخلق الیتیمحیث یتلقى اإلسالمیةاألنصارروضة .1
منذ الصغر

حیث یتعلم الیتیم في ھذه ) واإلناثللذكور (اإلسالمیةاألنصارمدرستي .2
ةوالشرعي بطریقة متمیزاألكادیميالمدرسة المنھاج 

 األعیادمالبس –المالبس المدرسیة (لألیتامتوفیر الجمعیة كافة المالبس -:الملبس–
)مالبس الشتاء

 وصرف الوصفات الطبیة الخاصة بھملألیتامتوفر الجمعیة العالج -:الرعایة الصحیة

النشاطات االمنھجیة

وضعت ,دینار لكل یتیم 20یتیم بقیمة 350من ألكثرتقدم الجمعیة كفاالت شھریة 
حتى أخرىأھدافااألیتامالھدف الخاص وھو خدمة إلىباإلضافةالجمعیة نصب عینھا 

-:النشاطات جماھیر امتنا ومن ھذه إلىتدخل إنتستطیع 
 دورة تحفیظ للقران 40حیث تشرف الجمعیة على -:مراكز تحفیظ القران الكریم

طالب وطالبة ووصل 500من أكثرویدرس في ھذه الدورات واإلناثالكریم للذكور 
حیث تدفع الجمعیة ,جزء حفظا وتجویدا 30إلىمستوى التحفیظ عند بعض الدورات 

دنانیر لكل طالب 5إلىباإلضافةدینار لكل مدرس 50للمدرسین شھریا إكرامیات
ربوع إلى باقيو األقصىإلىالجوائز العینیة والرحالت إلىباإلضافةوطالبة ھذا 

فلسطین

الجماھیریةاإلغاثة



یطا ھي من المؤسسات الفاعلة الوحیدة في / األیتاملرعایة اإلسالمیةكون الجمعیة 
المحتاجین وذوي الحاجات الخاصة في أمامأبوابھاتغلق أنمدینة یطا فال تستطیع 

ومدینة یطا من المدن التي تقع على , الظروف العصیبة التي یعیشھا الشعب الفلسطیني
في مد ید العون لكل فھي ال تتوانى  اإلسرائیلیةخطوط التماس مع المستوطنات 

-:المتضررین نتیجة المواجھة مع العدو الصھیوني
اإلسرائیليلعائالت المتضررة من الحصار اتوزیع الطرود الغذائیة على.1

عملھم أماكنإلىوالذین ال یستطیعون الذھاب 
والطلبة الفقراءواألیتامتوزیع الجمعیة الحقیبة المدرسیة على الطالب الفقراء .2
األضحىعائلة في عید 1000من أكثرعلى األضاحيتوزیع الجمعیة لحوم .3
المدرسیة لعدد كبیر من الطالب الفقراء والذین یدرسون األقساطتدفع الجمعیة .4

في المدارس الحكومیة 

مرافق الجمعیة
 طالبا الغالبیة العظمى 350تضم بین جناحیھا ما ال یقل عن -:األنصارمدرسة ذكور

وتقدم لھم التعلیم المجاني وكل حیث ترعاھم الجمعیة من الناحیة  التعلیمیة األیتاممن 
الرسميوالزىن القرطاسیة واللوازم المدرسیة ما یلزم م

 طالبة معظمھن من الیتیمات اللواتي تقوم 320تضم حوالي -:األنصارمدرسة بنات
قرطاسیھالجمعیة على رعایتھن تعلیمیا وتقدم في ھذا المجال كل االحتیاجات من 

الرسميوالزىولوازم مدرسیة 
 باألیتاماالھتمام إلىللجمعیة تھدف سیاأساوھي رافدا -:اإلسالمیةاألنصارروضة

طالب وطالبة  غالبیتھم 500وتضم حوالي أحزانھمالصغار والترفیھ عنھم وتخفیف 
األیتاممن 

 توفیر بعض االحتیاجات إلىمشروع استثماري للجمعیة یھدف -:اإلسراءمخیطة
في لألیتامالرسميالزىتوفیر أھمھااألیتامللجمعیة ومشاریعھا خدمة األساسیة
المدارس

الجمعیةأقسام
للجمعیة إداريفي مقر الجمعیة ویتكون من مدیر اإلدارةحیث یقع قسم -:اإلدارة.1

على تنفیذ قرارات الھیئة واإلشرافالجمعیة والمدراءأمورلإلدارةوسكرتیرة 
المختلفة في الجمعیةاألقساموالربط بین اإلداریة

شؤون الكفاالت إدارةحیث یعمل ھذا القسم على -:واألیتامقسم العالقات العامة .2
إلىومتابعة التقاریر مع الكافلین ومتابعة شؤون صرف الكفاالت باألیتامالخاصة 
إدارةوكذلك یتولى ھذا القسم ,التقاریر الالزمة لذلك وتوثیق الصرف وإعدادمستحقیھا 

خدمة إلىي الجمعیة والتي تھدف المشاریع وتوفیر تمویل المشاریع المتعددة فأمور
وتوفیر مصادر دخل للجمعیةاألیتام



حیث یتكون ھذا القسم من تسع باصات وتسعة سائقین یقومون بنقل -:قسم الحركة .3
المدارس والروضةإلىوالطالب األیتام

من حفظة اإلداریةلجنة مكلفة من الھیئة إدارتھاعلى حیث یقوم -:دار القران الكریم .4
أبناءوغیرھم من األیتامبعلوم القران الكریم وتجویده لتعلیم , كتاب هللا تعالى والعالمین 

المدینة 
ھي مشروع استثماري للجمعیة لتوفیر بعض الدخل الذي یساھم في سد -:الحضانة .5

األساسیةاألیتامبعض احتیاجات 
مصادر التمویل

تبرعات المحسنین من داخل فلسطین.1
واإلسالمیةوالمساعدات من المؤسسات الخیریة في البالد العربیة األیتامكفاالت .2

:الجمعیة رسالة

یطا األیتاملرعایة اإلسالمیةھذا شرح موجز عن الجمعیة األفاضلإخواننا
منكم التكرم بدعم الجمعیة التي أملینوضوحا بالكلمة والصورة أكثروسنوافیكم بشرح 

......) عالج–تعلیم –إغاثة-تربیة(لإلنسانخدمة أفضلقدیم على عاتقھا تأخذت
أموالكمیبارك لكم في أنبیت المقدس ندعو هللا العلي القدیر أكنافونحن بدورنا من 

كل محسن كریم إلىونقدم شكرنا , واھلیكم وان یحفظكم بما یحفظ بھ عباده الصالحین
.قدم ویقدم قرشا في سبیل هللا تعالى


