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تقـرير حـول أيـبم املعبيشـة يف املركـز اجملتمعـي

 
 

 مقدمة 

قد و  والذي ضمن خطتيا السنوية ، قامت لجنة المساءلة المجتمعية بتنفيذ نشاط أيام المعايشة داخل المركز المجتمعي
وحتى يوم الخميس الموافق  05/09/2022 الموافق عمى مدار أربعة أيام متتالية بدءًا من يوم االثنينتم تنفيذ النشاط 

تمعي حيث كان يتم تناوب لرواد المركز المج المقابمة الشخصية أداة، وقد تم تنفيذ النشاط باستخدام 08/09/2022
يوميًا وعمى مدار أربعة أيام لمقابمة الجميور وقياس مدى  ثالثة من أعضاء لجنة المساءلة المجتمعيةن إلى من اثني

 رضاىم عن الخدمات المقدمة ليم.
 

 أسئلة املقببالت 

  إعداد نموج ألسئمة المقابالت لسيولة التحميل والتقييم.تم 
  العممي واسم الحي.شممت أسئمة النموذج بينات عامة عن النوع المجتمعي والمؤىل 
  وتشمل المحاور التالية:أسئمة( 5عدد )شممت أسئمة النموذج ، 

 مدى رضا المواطن عن الفترة الزمنية إلنجاز المعاممة. -
 ل في البمدية ومدى سيولة الوصول إليو.مدى كفاءة الموظف المسؤو  -
 وسيولة إجراءات تنفيذ المعاممة. مدى رضا المواطن عن سالسة -
 ن عن طريقة تعامل الموظفين.مدى رضا المواط -
 مكان سكناه.مدى رضا المواطن عن خدمات البمدية المقدمة في  -
 ممتاز. 5 –جيد جدًا  4 –جيد  3 –مقبول  2 – غير مقبول 1: الخيارات المتاحة كالتاليوكانت  -

 سؤال عام عن مقترحات وتوصيات المواطن لتحسين خدمات البمدية.ب ختم النموذج 
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 املقببالتحتليل أسئلة  

  وتم تحميميا باستخدام برنامج اإلكسل. اً ( مواطن72أخذ عينة عشوائية من )تم 
  األيام األربعة.% من رواد المركز المجتمعي في 50العينة العشوائية شممت أكثر من 

 

 نتبئج العينة 
 

رقم 
 السؤال السؤال

 النتـــــائــــج
االنحراف 
 المعياري

معامل 
غير  االختالف

 مقبول
 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول

قياس رضى المواطن عن الفترة   1
 الزمنية إلنجاز المعاممة

53% 51% 13% 52% 13% 1421 36441 

قياس رضى المواطن عن كفاءة  5
 إليهالموظف المسئول والوصول 

 بسهولة
5% 16% 13% 15% 56% 1455 13446 

 سهولة قياس رضى المواطن عن 1
 إجراءات تنفيذ المعاممة

52% 55% 53% 55% 5% 1454 25416 

قياس رضى المواطن عن طريقة  2
 تعامل الموظفين 

1% 1% 51% 26% 13% 6476 55412 

قياس رضى المواطن عن خدمات  3
 البمدية في األحياء

56% 13% 53% 53% 5% 1411 26461 

  المعاممة.ن المدة الزمنية إلنجاز ع رضى متوسطةيوجد حالة  
  مع المواطنين موظفي المركز المجتمعييوجد حالة رضى عالية عن أداء وتعامل. 
  رضى متوسطة من إجراءات تنفيذ المعاممة.يوجد حالة 
  عن تعامل موظفي البمدية بصورة عامة مع المواطن.عالية يوجد حالة رضى 
 من خدمات البمدية المقدمة في األحياء بنسبة متوسطة. يوجد حالة عدم رضى 
 بسبب أن أغمب رواد المركز  %( من العينة العشوائية8االجتماعي فوجود اإلناث ضعيف ) بخصوص النوع

 المجتمعي من الذكور.
  بينما نسبة 54عام  40يوجد تنوع في الفئة العمرية لمعينة العشوائية حيث بمغت نسبة من ىم أعمى من ،%

 %، باإلضافة إلى تنوع في المستويات التعميمية.46( عام 40 – 20الفئة العمرية من )



State of Palestine                                                          دولـة فلســطين               

Ministry of local Affairs                                                           ليـكم المحـوزارة الح

Rafah Municipality بلـدية رفـح                                                                                                                         
 
 
 

 

                                                                                                                    2415424فاكس :       TEL: 2415415 – 2415422 –  2415212                                 2415224 – 2415415 – 2415422 – 2415212هاتف : 
2415424  :Fax 

                                                                                                        
E-mail :rbaladya@murafah.ps 

www.murafah.ps    
      

 أهم مقرتحبت املواطنني: 

 كالتالي:جاءت تم تسجيل بعض المقترحات والتوصيات من قبل المواطنين و 
 .تخفيض رسوم البناء 
 .تسييل المعامالت من خالل التعامل مع جية واحدة في البمدية 
 نارة الشوارعتأىيل وتعبيد الشوارع في األحياء  .وتركيب شبكات الصرف الصحي لألحياء الميمشة ، وا 
 .دورات وتوعية وتثقيف صحي لممواطنين 
 .صرف أكياس لمقمامة المنزلية 
 لغ الكبيرة قبل تراكميا عمييم.بالمبا إبالغ المواطنين 
 .إيجاد حمول لمكالب الضالة في أحياء المدينة  
  الشرطة.األوامر من قبل إرسال إشعارات أولية قبل تنفيذ 
  بالمنتزىات العامة وتركيب كراسي وتشجير الحدائق العامة.االىتمام 
 .إزالة النفايات الصمبة يوم الجمعة والسبت نظرًا لتراكميا 
  مشكمة مياه األمطار وخاصة في المفترقات الرئيسية.حل 
 .تفعيل االجتماعات بين أعضاء لجان األحياء والبمدية 
 .تفعيل تقديم طمبات الجميور الكترونيًا 
 إزالة التعديات عمى الطرق المرورية وتسييل الحركة المرورية. 
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 التوصيبت 

 من خدمات كل خدمة  لقياس استبيانوتصميم  رضى المواطنين عن خدمات البمدية، اعتماد نظام دوري لقياس
 ، لمعرفة موضع القصور في خدمات البمدية.عمى حدةالبمدية 

 تصميم أكثر من أداة لقياس رضى المواطن، وتفعيل االستبيان االلكتروني عمى موقع البمدية واالتصال بالجوال 
 .)كول سنتر(

 مبالغ الكبيرة قبل أن تتراكم وتزداد عمييم.إبالغ المواطنين بال 
 عالم و  ،اعتماد منظومة الشباك الواحد في معامالت المواطنين تأخر المعاممة، وىذا يتطمب  المواطن سببا 

  تفعيل منظومة الكترونية لمتابعة إجراءات المعامالت عند مرورىا عمى األقسام المختصة.
  لمعالجة أسباب التأخير.متابعة المدد الزمنية لمعامالت المواطنين 
  عطاء موظفي الصالة صالحيات لسيولة التواصل  خدمات الجميور صالةتفعيل موقع مدير مع المواطن، وا 

 التعامل واإلجابة وحل إشكاالت المواطنين، وعدم تركيز الصالحيات عند مدير المركز المجتمعي.
  نظام لتقديم الطمبات الكترونيًا.العمل عمى إنشاء 
 لمدة الزمنية في منظومة الخدمات، وىذا يتطمب مراجعة تعزيز ثقافة تيسير اإلجراءات وتقصير الظل اإلداري وا

 إلجراءات المعامالت وخاصة إجراءات الترخيص.
 .تنويع طاقم المركز المجتمعي لصالح الشباب والذكور  
  األحياء ضمن الخطة التنموية القادمة. لبمدية فيا خدمات حولإدراج توصيات الجميور 

 
وفي الختام نتوجو بالشكر الخاص لألخ رئيس البمدية)د.أحمد الصوفي( لحرصو الشديد عمى تنفيذ المعايشة، 

لى األخ مدير المركز المجتمعي )أحمد برىوم(، لتيسير لقاء المواطنين وتنفيذ أيام المعايشة.    وا 
 

 املسبءلة اجملتمعية  جلنة 
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 الصـــور 
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 12/00/2021التاريخ: 
 

  مبصلحة مياه بلديات الساحل اءلة اجملتمعيةـاملس لقاء جلنةتقـريـر عن 
 

 

لمقاء لجنة المساءلة المجتمعية مع مصمحة مياه بمديات  جتماعتم عقد ا 12/00/2021الموافق  في يوم الخميسإنو 
 مقر المصمحة. في الساعة العاشرة صباحاً الساحل "مقر رفح" 

 وكان الحضور كاآلتي:
 مدير مقر رفح(. ....................... م/ محمد العبويني( 
  /(.مياه بمديات الساحل مصمحة)مدير دائرة المياه ب........................  الء الهمصعم 
 مدير دائرة المشاريع بمصمحة مياه بمديات الساحل(. .......................... م/ فريد شعبان( 
  /رئيس لجنة المساءلة المجتمعية(. .......................... وليد أبو نداد( 
 منسقة لجنة المساءلة المجتمعية(. ......................... م/ دعاء قشطة( 
 عضو لجنة المساءلة المجتمعية(. ........................ أ/ حسنى العطار( 
  عضو لجنة المساءلة المجتمعية(.................. أ/ مصطفى أبو السعود( 
  عضو لجنة المساءلة المجتمعية(.......................... أ/ سامي برهوم( 
 عضو لجنة المساءلة المجتمعية(. ................... أ/ عبد القادر ضهير( 
 عضوة لجنة المساءلة المجتمعية(. .......................... أ/ سحر الفي( 
  عضوة لجنة المساءلة المجتمعية(. ...................... ختمةأ/ إيمان أبو( 

 وقد تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص عمل مصمحة مياه بمديات الساحل، وكان مجريات المقاء كاآلتي:
  بدايًة شكر د. وليد األخوة في مصمحة مياه بمديات الساحل عمى حسن االستقبال، وتحدث أن لجنة المساءلة

وأن اليدف من ىذا المقاء ىو  المؤسسات الحكوميةلمجتمعية ىي ىمزة الوصل بين المجتمع المحمي وبين ا
زيادة الثقة والتعاون مع المجتمع المحمي وتعزيز العمل المشترك بين لجنة المساءلة المجتمعية ومصمحة مياه 

ثم طمب من م/ محمد العبويني أن يقدم نبذة مختصرة عن  بمديات الساحل بصفتيا مؤسسة مقدمة لمخدمات.
 طبيعة عمل المصمحة والخدمات المقدمة لممواطنين.

 ،كالتالي: قام م/ محمد العبويني بالحديث عن خدمة المياه والصرف الصحي 
%، والسبب في تأخر وصول 22 -% 00نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في مدينة رفح تتراوح بين  -

رف الصحي لكامل المدينة ىي أن األحياء المتبقية تحتاج إلى مضخات صرف صحي بسبب شبكات الص
في تمك األحياء وارتفاع تكمفة شبكات الصرف الصحي في  واختالف الميول صعوبة الطبيعة الجغرافية
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ع تمك األحياء، باإلضافة إلى قمة عدد السكان في تمك األحياء مما يضعف من رغبة الممول بتمويل مشاري
ولكن المصمحة تسعى جاىدة لتوفير التمويل الالزم لتغطية  كمفة عالية وتخدم عدد قميل من السكان.تذات 

 باقي أحياء المدينة بشبكات الصرف الصحي.
يوجد لدى مصمحة مياه بمديات الساحل خطة لتطوير محطة الصرف الصحي لمقضاء عمى الرائحة من  -

خالل تطوير معالجة المحطة، وكان ىناك زيارة لمجنة رباعية لمحطة المعالجة ومنطقة المواصي من قبل 
 .(مجمس تنظيم المياه وىو )مجمس رقابي لجميع خدمات المياه والصرف الصحي لكامل قطاع غزة

كما أضاف م/ محمد عن مشكمة المخيمات وأنو كان يوجد تمويل إلعادة تأىيل شبكات المياه والصرف  -
الصحي في داخل المخيمات حيث أنيا متيالكة وتحتاج إلى استبدال ولكن حدث تأخير في الحصول عمى 

 التمويل وتسعى المصمحة جاىدة لحل مشكمة المخيمات.
رفح فإن طبيعة اآلبار في مدينة رفح تختمف عن باقي المناطق في بخصوص خدمة المياه في مدينة  -

يوجد آبار في المنطقة الشرقية  قطاع غزة، حيث أن آبار المياه تتكدس جميعيا في المنطقة الغربية وال
غالق جميع اآلبار في المناطق الشرقية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف  نظرًا لمموحة المياه الشديدة وا 

نقل المياه من المناطق الغربية لممناطق الشرقية. باإلضافة إلى تباعد وقت توصيل المياه في والجيد ل
من الممكن أن يكون جدول توزيع المياه يوم بعد يوم أو المناطق الشرقية، حيث أنو في المناطق الغربية 

ض في زيادة عدد أيام مع تعوي 6أو  5كل يومين ولكن في المناطق الشرقية تتباعد الفترات لتصل كل 
 ساعات الوصل.

يوجد نسبة فاقد كبيرة في شبكات المياه بسبب الوصالت الغير شرعية والتعديات عمى شبكات المياه مما  -
يؤدي في بعض المناطق إلى شكوى من عدم وصول المياه أو ضعف وصوليا. باإلضافة إلى ضعف 

وأكد د/وليد عمى  ذ اإلجراءات القانونية بحقيم.التعاون من قبل األجيزة األمنية بسبب مخالفة المعتدين وأخ
 ضرورة التعاون مع مصمحة مياه بمديات الساحل لتطبيق القانون والقضاء عمى الوصالت الغير شرعية.

مع مياه  يوجد خطة لدى مصمحة مياه بمديات الساحل بتزويد المناطق الشرقية بخزانات من مياه المكروت -
 اآلبار الغربية لتحسين جودة ونوعية خدمة توزيع المياه في المناطق الشرقية.

 (.L/D 80تم حساب حصة الفرد في اليوم حسب إحصائية قراءة العدادات وبمغت ) -
 يوجد خزان مياه في منطقة حي الزىور وجاىز ولكنو ينتظر تنفيذ الخط الناقل لمضخ. -
مصمحة مياه بمديات الساحل بنشر جدول المياه يوميًا عبر صفحات ية تقوم من مبدأ تعزيز النزاىة والشفاف -

 التواصل االجتماعي لتعزيز النزاىة والشفافية.
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وأيضًا لتعزيز النزاىة والشفافية يتم تطبيق خدمة إدارة الجودة لمخدمات المقدمة من خالل مركز خدمة  -
(call center) عداد تغذية راجعة  من المواطنين. لقياس جودة الخدمات وا 

  إجراء تحسين ىذا العام عمى خدمة توزيع المياه بعد تعاون شركة توزيع كيرباء تحدث م/ عالء اليمص عن
محافظات غزة، حيث تم إمداد بعض آبار المياه بخطوط كيرباء دائمة مما أدى إلى تحسن الخدمة بشكل 

 ممحوظ وقمة عدد الشكاوى من نقص المياه بشكل ممحوظ.
  /إال أن نسبة  في خدمة توزيع المياه أنو عمى الرغم من الجيد الكبير والمبذولاالستفسار ب سامي برىومقام أ

. في مناطق تل السمطان الفاقد في مياه الشرب كبيرة مما يؤدي إلى ضعف الخدمة وتحتاج إلى متابعة
ر لمقادسية وتتكرر مناىل( من مفترق اإلسكان األحم 5باإلضافة إلى الحديث عن مشكمة تسديد لعدد )

 المشكمة بشكل دوري.
  تم الرد عمى أ/ سامي من قبل م/ فريد شعبان وقال أن مشكمة الصرف الصحي ليست من الوصمة نفسيا ولكن

المشكمة في خط الصرف الصحي الواقع في منتصف شارع كندا ويحتاج إلى استبدال وتغيير الشارع األسفمت 
 وفير التمويل الالزم لو.تعمل جاىدة عمى تبأكممو، والمصمحة 

  وأكمل م/ محمد بأن المصمحة تقوم باإلنفاق من موازنتيا عمى برامج الطوارئ لسد االحتياج ولكن احتياجات
ين مما أدى إلى زيادة الضغوطات عمى كاىل المواطنين كبيرة ويوجد ضعف كبير في التمويل من قبل المانح

 المصمحة وتأخر صرف رواتب موظفييا.
  أكد م/ فريد شعبان عمى ضرورة مشاركة مصمحة مياه بمديات الساحل في لقاءات البمدية الخاصة مع

 بخصوص مشاريع البنية التحتية.المواطنين 
  وفي نياية المقاء اقترحت م/ دعاء أن يتم تفعيل العالقات العامة بمصمحة مياه بمديات الساحل وزيادة التوعية

اإلضافة إلى زيادة التعاون مع بمدية رفح لتحديد األولويات المجتمعية لمواطني اإلعالمية بخدمات المصمحة، ب
 .بالتشارك بين البمدية والمصمحة المدينة

 .وتم إنياء المقاء الساعة الحادية عشر والنصف ظيرًا 
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 21/00/2021التاريخ: 

  مديرية الرتبية والتعليم "رفح"مع  اءلة اجملتمعيةـاملس لقاء جلنةر عن تقري
 

 مديرية التربية والتعميملمقاء لجنة المساءلة المجتمعية مع  جتماعتم عقد ا 21/00/2021الموافق  ثالثاءفي يوم الإنو 
 مديرية التربية والتعميم "رفح".مقر  في الحادية عشر والنصف ظيراً الساعة "مقر رفح" 

 وكان الحضور كاآلتي:
 رئيس لجنة المساءلة المجتمعية(. ........................ د/ وليد أبو ندا( 
  /منسقة لجنة المساءلة المجتمعية(. ........................ دعاء قشطةم( 
 عضو لجنة المساءلة المجتمعية(. ....................... أ/ حسنى العطار( 
 عضو لجنة المساءلة المجتمعية(. ................... أ/ عبد القادر ضهير( 
  لجنة المساءلة المجتمعية(. ة...... )عضو ................أ/ نجالء عصفور 
  لجنة المساءلة المجتمعية(. ة....... )عضو ..................أ/ أميرة النحال 
 عضوة لجنة المساءلة المجتمعية(. .......................... أ/ سحر الفي( 
 عضوة لجنة المساءلة المجتمعية(. ...................... أ/ إيمان أبو ختمة( 
  رفح(. -ية التربية والتعميم ر مدي........ )مدير ............... عابدينأ/ أشرف 
 (.رفح -الدائرة اإلدارية بمديرية التربية والتعميم  ..... )مديرسمير الحوراني ................/ أ 
 .....................  (.رفح -رئيس قسم العالقات العامة بمديرية التربية والتعميم .... )أ/ زايد قشطة 

 

 ، وكان مجريات المقاء كاآلتي:مديرية التربية والتعميموقد تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص عمل 
 .بدايًة رحب أ/ أشرف عابدين بالحضور وتم التعارف بين الحضور 
 عمى حسن االستقبال، وتحدث أن لجنة المساءلة المجتمعية  مديرية التربية والتعميمشكر د. وليد األخوة في  ثم

وأن اليدف من ىذا المقاء ىو زيادة الثقة  المؤسسات الحكوميةىي ىمزة الوصل بين المجتمع المحمي وبين 
بين لجنة المساءلة المجتمعية ووزارة التربية والتعميم التي  والتعاون مع المجتمع المحمي وتعزيز العمل المشترك

 .بر المفصل الرئيسي ألسس المجتمعتعت
  وما 00بدأ أ/أشرف حديثو بمكانة وتفوق مدينة رفح في التعميم حيث بمغ عدد الطمبة الحاصمون عمى معدل %

وعن سعي المديرية الدائم لتطوير منظومة التعميم وتحسين البيئة الصفية طالب(،  11وق في الثانوية العامة )ف
جراء بعض التعديالت عمى أنظمة المدارس المجاورة  وتحدث أ/ عابدين عن افتتاح مدرسة مسقط الجديدة وا 

طالب في الصف  10-51لمدرسة مسقط، ثم تحدث أ/ عابدين عن الكثافة الصفية المرتفعة وتصل إلى 
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ىناك عدة عوامل أدت إلى زيادة الكثافة الصفية منيا جائحة كورونا وأن الكثير من الطمبة أقبموا  الواحد وأن
وأضاف أن الوزارة  لمدينة.ألىالي اعمى التعميم بعد جائحة كورونا باإلضافة إلى الزيادة السكانية الطبيعية 
م تنفيذ بعض ىذه المقترحات مثل ما لدييا رؤية توسع أفقي أو رأسي في المدارس لتخفيف الكثافة الصفية وت

 حدث في مدرسة القدس.
 دارس وقاموا بطمب من البمدية بتكميفثم تم التطرق إلى الحديث عن صعوبة توفير المرافق العامة لبناء الم 

واضحة ووضع رؤية  مع البمدية لجنة لمناقشة ىذه القضية، وتم االتفاق عمى تشكيل لجنة لدراسة ىذه القضية
 .المرافق العامة قضيةل

  قام أ/ حسني العطار بمناقشة قضية المياه الحموة ونقصيا في المدارس، فتم التعقيب من أ/ عابدين أنو يوجد
ويوجد لكل مديرية بئر مياه ومحطة ، ولكن ممنوع إنشاء محطات تحمية في المدارس لكل مدرسة بئر مياه

ي صيانة محطة التحمية وفي قمة السوالر المتوفر فيسبب تحمية وسيارة لتوزيع المياه ولكن اإلشكالية تكمن ف
عدم تنقل سيارة توزيع المياه بالصورة المطموبة، ولكنو كافي لسد احتياجات المدارس، وسبب حدوث بعض 

 الضغط أحيانًا أيضًا فصل الصيف والحر الشديد فيزيد ممن استيالك المياه.
  روضات في شارع واحد فسألت عن  1طفال وأحيانًا يوجد رياض األقامت أ/ إيمان أبو ختمة بمناقشة قضية

أنظمة عمل الروضات وىل يوجد أنظمة وقوانين لمتوزيع الجغرافي لمروضات وأيضًا ىل يوجد حد أدنى 
لألجور، فتمت اإلجابة من قبل أ/ سمير الحوراني بأنو ال يوجد أنظمة وقوانين تخص التوزيع الجغرافي ولكن 

مدى توفر الشروط الصحية والبيئة التعميمية في رياض األطفال، وبخصوص الرواتب  القوانين المتبعة ىي
ألنيا تصنف ضمن التعميم  فالرياض تعتبر تعميم خاص والوزارة ليس لدييا أي صالحيات عمى مقدار الراتب

 .الخاص
  س خطر وما ىي تحدث د/ وليد أبو ندا عن حادثة مدرسة الشمال في بيت حانون وىل المديرية تعتبرىا ناقو

اإلجراءات المتبعة بعد الحادثة، فقام أ/ عابدين بالرد بأن الوزارة أخذت قرارات وتعميمات صارمة وخاصة فيما 
 يخص الجواالت وتم تنفيذىا عمى أرض الواقع.

  تحدث أ/ العطار عن المبالغة في إقامة الميرجان وأن ىذه الميرجانات مرىقة ومكمفة، فكانت اإلجابة أنيا
 جانات تخص العائالت وأنيا مشجعة ومحفزة لمطالب المقمبين عمى مرحمة التوجييي.مير 

  متقاعدين واالستفادة من خبراتيم وتجاربيم في لمتحدث أ/ العطار عن مقترح إنشاء مجمس تربوي استشاري
 مجال التعميم والقت الفكرة ترحيب واستجابة من قبل الوزارة.

  وعن التعميم الميني وأىميتو الصيانة والوحدات الصحية داخل المدارستحدثت م/ دعاء قشطة عن أعمال ،
في المديرية ويتابع كافة فكانت اإلجابة أن الوحدات الصحية يتم صيانتيا بشكل دوري ويوجد قسم صيانة 
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إلى  بيا ذنة ، ولكن المدارس التي تعمل بفترتين تم إحالة النظافةكذلك األفي المدارس و أعمال الصيانة 
وبخصوص التعميم الميني فإن الوازرة تقوم بحمالت توعية لمطالب عن أىمية  ركات النظافة وليس لألذنة.ش

 التعميم الميني وكانت بصدد إنشاء صفوف تعميم ميني ولكن العائق ىو عدم توفر األماكن الالزمة.
 واستعداد مكتبة البمدية لتقديم  ي المديرية،تم طرح قضية المكتبات واالىتمام بيا وتعزيزىا في جميع المدارس وف

 الدعم الالزم لمكتبات المدارس.
 .تم طرح قضية جائحة كورونا ومدى تطبيق إجراءات األمن والوقاية في المدارس الحكومية والرقابة عمييا 
 شكر د. أبو الندا مدير مديرية التربية والتعميم وكافة العاممين عمى مجيوداتيم وعن أىمية تمك  وفي نياية المقاء

في المدارس النوادي التعميمية  إنشاء القمعة وذلك الصرح المفصمي في بناء المجتمعات وكما شكرىم عمى
ة في مجال الخدمات التعميمية وتحدث عن نشاطيا وأىميتيا، كما أوصى د. أبو الندا بزيادة التعاون مع البمدي

 لتحسين البيئة التعميمية في مدينة رفح.
  ظيرًا. الواحدةالمقاء الساعة  انتياءوتم 

 :المقــاء  صــــور 
 

          

           
 

 تخطيط االستراتيجيال وحدة
 م/ دعاء قشطة
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