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عن اجلمعية

تأســس عمــل جمعيــة الكتــاب املقــدس يف األراضــي املقدســة عــام 1816، ومنــذ عام 1993 تقــوم اجلمعية 
بخدمــة الشــعب الفلســطيني ضمــن إطــار هويتهــا اجلديــدة )جمعيــة الكتــاب املقــدس الفلســطينية( 

وتقــدم خدماتهــا يف القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
جمعيــة الكتــاب املقــدس هــي مؤسســة مســيحية مســكونية تخــدم وتتعــاون مــع كافــة الطوائــف والكنائــس 
املســيحية بشــكل خــاص، وكافــة أفــراد املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام رســالتها توفيــر كلمــة اهلل لــكل 
ــه  ــة يف ظروف ــة الوســائل التنموي ــك دعــم املجتمــع الفلســطيني بكاف ــا، وكذل ــة يســهل فهمه شــخص بلغ

الصعبــة حتــى يبقــى النســيج الوطنــي الفلســطيني مترابطــاً.
اجلمعية لديها مجلس استشاري يضم ممثلني من معظم الكنائس املسيحية، ومن قادة املجتمع.

 
يتلخص عمل وخدمة جمعية الكتاب املقدس كما يلي:

جمعيــة مســيحية فلســطينية تقــدم خدماتهــا لكافــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني ضمــن إطــار االحترام 	 
املتبــادل واحلريــة الفكريــة واملســؤولية الوطنية.

متخصصــة يف ترجمــة وطباعــة ونشــر الكتــاب املقــدس والكتــب األخــرى املتعلقــة بــه، وتوزيــع الكتاب 	 
املقــدس مطبوعــاً ومقــروءاً وإلكترونيــاً وذلــك مــن خــال التعــاون مــع مؤسســات مســيحية صديقــة 

لتوفيــر مــا متيــز مــن اإلنتــاج الفكــري املســيحي العربــي أو املترجــم.
تعمل ضمن احترام القانون والتعاون مع املؤسسات احلكومية والشعبية اخلاصة والعامة.	 
برامجهــا تشــمل خدمــات الشــبيبة وخدمــة طــاب اجلامعــات واألطفــال والنســاء واملكتبــات العامــة 	 

ومعــارض الكتــب والنــدوات املتخصصــة واملخيمــات الصيفيــة وخدمــات املــدارس.
مكاتب اجلمعية منتشرة يف القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.	 
مــن خــال مكاتبهــا تقــوم اجلمعيــة بخدمــة احتياجــات خاصــة للمجتمــع احمللــي وذلــك باالشــتراك 	 

مــع مؤسســات تطويــر وإغاثــة أخــرى. وذلــك مــن خــال إقامــة عــدد مــن املشــاريع التنمويــة.

ABOUT US

The Palestinian Bible Society (PBS) is a national office established in 
1993 and registered with the United Bible Societies (UBS), though 
the work originally started in the Holy Land in 1816. PBS is an inter-
confessional Christian Society committed to making the Word of God 
available to Palestinians in Jerusalem, the West Bank and the Gaza 
Strip. PBS specifically works and partners with all Christian churches 
and denominations, and endeavors to cover all sectors and areas of 
the Palestinian community through different community development 
organizations and other Christian relief groups.

As a Christian Palestinian Organisation, PBS is:

• Serving the entire Palestinian community with mutual respect and 

commitment.

• Making the Bible available to all people and helping them 

understand it, while using every possible avenue within society.

• Holistically serving the needs of local communities through local 

and international partnerships with Christian humanitarian 

organizations, meeting physical, spiritual and social needs.

• Working within all sectors of society, including: young people, 

university students, children, women, marginalized groups and 

unprivileged communities, by means such as book fairs, local 

libraries, lectures, workshops and summer camps.
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من أجلكم أطفالنا
احبائنا األطفال، أردنا يف هذه السنة أن نخصص رزنامة اجلمعية لكم أنتم قفط!

نرجو أن تستمتعوا مبحتواها وتستخدموها على مدار العام...
ــى أفــكار ومناســبات متعــددة، ميكنكــم وضــع  ــوي عل ــز يحت ــا بإرفــاق 100 ملصــق ممي فقــد قمن
امللصــق مباشــرة علــى التاريــخ، كــي تتذكــروا يومكــم اجلميــل، أو عيــد ميــاد شــخص، أو مناســبة 
دينيــة وغيرهــا مــن الصــور واألفــكار. امللصقــات ستســاعدكم يف التعبيــر عــن مشــاعركم يف ذلــك 

اليــوم، ومشــاركة هــذه املشــاعر مــع مامــا وبابــا!
كمــا قمنــا باضافــة شــيفرة االســتجابة الســريعة QR Code يف كل شــهر كــي تشــاهدوا برنامجكــم 
احملبــوب )أخبــار صغــار( عبــر الهواتــف الذكيــة، وتتعلمــوا أكثــر عــن أهميــة املشــاعر، وعن حقوقكم 

كأطفــال، وتتعرفــوا يف كل شــهر علــى قصــة جديدة!
ال تنسوا ان تطلبوا مساعدة شخص بالغ!

كل عام وأنتم بخير،
 نشأت فليمون
وطاقم جمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

تتمنى لكم جمعية الكتاب الـمقدس الفلسطينية
عاماً جديداً صحياً وخالياً من الوباء.

اتبعوا التعليمات لصحتكم وصحة عائلتكم.



ُكوُنوا ُلَطَفاَء َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعٍض

مسؤليتك خليها
جزء من شخصيتك

إضافة شخصية
طمطم

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

كــانــون الثــاني
J a n u a r y جمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY

شاهد/ي فيديو الكورونا: التنمر
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر املسح الضوئي من خال 

هاتفك اخلاص.

عيد الغطاس )غربي(

عيد الغطاس )شرقي(

عيد املياد املجيد )شرقي(

2021

رأس السنة اجلديدة )شرقي(
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ْحِك َوْقٌت... َصَنَع اْلُكلَّ َحَسًنا ِف َوْقِتِه ِلْلُبَكاِء َوْقٌت َوِللضَّ
أنا اشعر

إذا أنا موجود 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



شباط
F e b r u a r yجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY 2021 jerusalemunitesus

شاهد/ي فيديو الغضب: سليم
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية

عبر املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص.

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

أربعاء الرماد )غربي(



ُ

َمْن ُيِحُبّ اهلَل ُيِحُبّ أََخاُه أَْيضًا

 أنا أحب عائلتي 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



آذار
M a r c hجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY 2021 jerusalemunitesus

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 شاهد/ي فيديو التيتا وقطف الزيتون
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية

عبر املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص.

االسراء
واملعراج

بدء الزمن األربعيني )شرقي( عيد القديس يوسف )غربي(

أحد الشعانني )غربي(



   

َفَرًحا َمَع اْلَفِرِحنَي

 بكره بتشرق شمس ُ
العيد وبتبشر بنهار جديد 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



نيسان
A p r i lجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY 2021 jerusalemunitesus

عيد الفصح
)غربي(

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

شاهد/ي فيديو األلوان
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر 

املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص. خميس األسرار )غربي(اجلمعة العظيمة )غربي(

األول من رمضان

أحد الشعانني )شرقي(

سبت النور )غربي(



ِقّ َساِن، َبْل ِباْلَعَمِل َواْلَ اَل ُنِحَبّ ِباْلَكاَلِم َواَل ِبالِلّ

 أسامح  ألني األقوى 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



أيار
M a yجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY 2021 jerusalemunitesus

عيد الفصح
)شرقي(

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

ليلة القدر عيد الفطر

شاهد/ي فيديو عائلتي تتغير
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر املسح الضوئي من خال هاتفك 

اخلاص.



َماَواِت َوْقٌت َت السَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َزَماٌن، َوِلُكلِّ أَْمٍر َتْ

 وقتي ثمين 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



حزيران
J u n eجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية
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Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 شاهد/ي فيديو وقتي ثمني
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر املسح 

الضوئي من خال هاتفك اخلاص.

عيد العنصرة )شرقي(



ْيِر َفاَل َنْفَشْل ِف َعَمِل اْلَ

 ساعد كل الناس...
ما تقول في فرق بين األشخاص 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



تـموز
J u l yجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية
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Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

شاهد/ي فيديو مختلفون متشابهون
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية

عبر املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص.

عيد االضحى



َثْرَوُة اإِلْنَساِن اْلَكِرمَيُة َفِهَي االْجِتَهاُد

 أنا إنسان ... بحب ألعب! 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



آب
A u g u s tجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY

شاهد/ي فيديو سلمى والرياضة
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر املسح الضوئي

من خال هاتفك اخلاص.

2021 jerusalemunitesus

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

رأس السنة الهجرية

عيد التجلي )شرقي(

عيد انتقال العذراء )شرقي(

عيد التجلي )غربي(



ٍة ِلَتِصْر ُكلُّ ُأُموِرُكْم ِف َمَحبَّ

 مش شرط الكل يحبني
بس شرط أحب الكل 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



أيلول
S e p t e m b e rجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY 2021 jerusalemunitesus

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

شاهد/ي فيديو الصداقة
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية

عبر املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص.



اِئِه. َلْيَس أَلَحٍد ُحٌبّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا أَْن َيَضَع أََحٌد َنْفَسُه أَلْجِل أَِحَبّ

 حب غيرك...
منشوف خيرك 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



تشرين األول
O c t o b e rجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY

شاهد/ي فيديو الزراعة: املهندس الزراعي سعد داغر
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر املسح الضوئي

من خال هاتفك اخلاص.

2021 jerusalemunitesus

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

املولد النبوي



ى َوَتْرُفُق ُة َتَتأَنَّ بَّ َ اْلَ

 من حقي أن أهتم
بمساحتي الشخصية 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



تشرين الثاني
N o v e m b e rجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية
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Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 شاهد/ي فيديو اليارات
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية

عبر املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص.

عيد جميع القديسني )غربي(



اهلل محبة

 ال تفكر وال تحتار
المحبة هي الخيار 

يا كورونا وينك وينك ... 
الوعي بفرق بيني وبينك



كانــون األول
D e c e m b e rجمعية الكتاب املقدس الفلسطينية

PALESTINIAN BIBLE SOCIETY 2021 jerusalemunitesus

Sun األحد  Mon االثنني  Tue الثاثاء  Wed االربعاء  Thu اخلميس  Fri اجلمعة  Sat السبت  

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

شاهد/ي فيديو اهلل يهتم بي
ميكنك مشاهدة الفيديو اخلاص بالفعالية عبر 

املسح الضوئي من خال هاتفك اخلاص.

عيد املياد
املجيد )غربي(

عيد انتقال العذراء )غربي(

عيد انتقال العذراء )شرقي(
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جمعية الكتاب املقدس الفلسطينية
PALESTINIAN BIBLE SOCIETY
Tel: 02-5850086 | Fax: 02-5850173 
Email: pbsinfo@biblesocieties.org

www.pbs-web.com

جمعية الكتاب املقدس للتنمية 
كلمة اهلل 

 jerusalemunitesus

اخبار صغار 


