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تربٌة وتعلٌم2014مركز إبداع المعلم $3060400-03-012014-01-2014الصفوف العالجٌةمشروع7657

موهوبٌن22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق English For Fun2014-01-012014-03-3080فعالٌة7657

موهوبٌن22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 3060-03-012014-01-2014نادي اللغة اإلنجلٌزٌةفعالٌة7657

تربٌة وتعلٌم2014اللجنة الخٌرٌة لمناصرة فلسطٌن فرنسا دٌنار3136027,463-12-012014-01-22014أنا متفوق مشروع7657

تربٌة وتعلٌم2014ضمن فعالٌات مشروع الصفوف العالجٌة0220-01-022014-01-2014مجلس طموح ألولٌاء األموراجتماع7657

موهوبٌن2014تموٌل ذات1015ً-01-082014-01-2014مخٌم طموح اإلعالمً الثانًمخٌم7657

شباب2014تموٌل ذات3020ً-01-152014-01-2014رجعت الشتوٌةمخٌم7657

شباب2014تموٌل ذات2718ً-01-262014-01-2014مهارات النجاحدورة7657

2830-01-282014-01-2014مبادرة أنصر نبٌكمبادرة7657
بالتعاون مع طالبات برلمان مدرسة بنات 

الشاطئ اإلعدادٌة ج
شباب2014

تنمٌة مجتمعٌةOCHA2014 129,149$301200-06-152014-02-2014صٌانة رٌاض األطفالمشروع7657

حقوق ودعم نفس2014ًتموٌل ذات3150ً-03-312014-03-2014معرض الرسم الثانً من حقًفعالٌة7657

حقوق ودعم نفس2014ًضمن فعالٌات مشروع صٌانة رٌاض األطفال30800-04-012014-04-2014الدعم النفسً ألطفال رٌاض األطفالفعالٌة7657

الدعم النفس22014ًضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 0660-04-062014-04-2014رحلة ترفٌهٌة لألم والطفلرحلة7657

تربٌة وتعلٌم22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 3040-04-302014-04-2014ٌوم دراسً التعلٌم المساند مفهوم جدٌدندوة7657
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تنمٌة مجتمعٌة2014تموٌل ذات2020ً-05-132014-05-2014 الٌك48,000حملة فعالٌة7657

 $0330100-06-032014-06-2014القانون األعلى لمجلس الشبابورشة عمل7657
ضمن فعالٌات مشروع الشباب هم المستقبل 

تموٌل اتحاد المراكز
شباب2014

مخٌمات صٌفٌة2014الندوة العالمٌة للشباب اإلسالمً شٌكل25606,300-06-142014-06-32014همم شبابٌة مشروع7657

شبابVALUE!2014#0820-07-062014-07-2014مخٌم فراشاتمخٌم7657

مشروع7657
الدعم النفسً لألطفال واألهلً فً 

مراكز اإلٌواء
حقوق ودعم نفس22014ًضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 2014-07-242014-08-251000

تربٌة وتعلٌم2014ضمن فعالٌات مشروع الصفوف العالجٌة3010-08-282014-08-2014اتجاهات حدٌثة فً التدرٌسدورة7657

مشروع7657
الدعم النفسً لألطفال فً المناطق 

األكثر تضررا
حقوق ودعم نفس22014ًضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 2014-09-012014-09-15800

حقوق ودعم نفس22014ًضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 151200-09-012014-09-2014الدعم النفسً لألطفال فً المدارسمشروع7657

ICDL2014-09-152014-11-1630دورة دورة7657
- بالتعاون مع قسم األنشطة الالمنهجٌة 

الجامعة اإلسالمٌة
شباب2014

24800400-09-242014-09-2014الٌوم الترفٌهً لطلبة الجامعةفعالٌة7657
- بالتعاون مع قسم األنشطة الالمنهجٌة 

الجامعة اإلسالمٌة
الدعم النفس2014ً

تنمٌة مجتمعٌة22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 11100-10-112014-10-2014الٌوم الترفٌهً الثانً لألطفال واألهالًفعالٌة7657

الدعم النفس2014ًبالتعاون مع غزة للصحة النفسٌة1240-10-122014-10-2014التفرٌغ النفسً لألطفالدورة7657

شباب2014تموٌل ذات2020ً-11-202014-11-2014مهارات التفكٌر اإلبداعًدورة7657

تربٌة وتعلٌم22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 2220-11-222014-11-2014أهمٌة اللعب لألطفالندوة7657
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موهوبٌن2014تموٌل ذات2630ً-12-262014-11-2014البرلمان الطالبًفعالٌة7657

شباب2014تموٌل ذات0715ً-12-272014-11-2014كٌف تبدأ مشروعك الخاصدورة7657

الدعم النفس2014ًتموٌل ذات07200ً-12-072014-12-2014نعلب سوٌا نسعد سوٌافعالٌة7657

شباب2014تموٌل ذات1120ً-12-112014-12-2014مهارات التفكٌر اإلبداعًدورة7657

شباب2014تموٌل ذات1310ً-12-132014-12-2014رتب حٌاتكدورة7657

موهوبٌن2014تموٌل ذات3130ً-12-172014-12-2014نادي الموهوبٌنفعالٌة7657

موهوبٌن2014تموٌل ذات1820ً-12-182014-12-2014الكتابة اإلبداعٌةدورة7657

الدعم النفس22014ًضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 21100-12-212014-12-22014الرحلة الختامٌة لمشروع أنا متفوقرحلة7657

ندوة7657
دور المؤسسات األهلٌة فً دعم 

المسٌرة التعلٌمٌة
تربٌة وتعلٌم22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 2014-12-242014-12-2440

تربٌة وتعلٌم22014ضمن فعالٌات مشروع أنا متفوق 24200-12-242014-12-22014الحفل الختامً لمشروع أنا متفوق حفل7657

رحلة7657
رحلة ترفٌهٌة لطلبة مشروع الصفوف 

العالجٌة
تربٌة وتعلٌم2014إبداع المعلم شٌكل201-01-16201-01-1660500
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المشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة في قطاع غزة

مشاركة في مؤتمر مؤسسة التعاون لبحث الخطة 

اإلستراتيجية

لقاء تلفزيوني مع فضائية فلسطين اليوم عن معرض 

الرسم

تكريم طموح من اتحاد المراكز لمشاركتها في 

مشروع الشباب هم المستقبل

تسجيل طموح في موقع صلتك

إعتماد طموح في مجموعة التعليم الدولية

إعتماد طموح في مجموعة حقوق اإلنسان الدولية

"نبني مدرستي "NRCمشاركة في مؤتمر 

تكريم طموح ضمن المؤسسات الفائزة في مسابقة 

أفضل مؤسسة شبابية

 في دورة إدارة SWATالمشاركة مع مؤسسة 

المؤسسات
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