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 تقرير سير عمل ونشاطات وانجازات جمعية مدرسة االمهات

 للفترة الزمنية

1/1/2018- 31/12 /2018 

            

 لمحتويات:ا

 

 : جمعيةعمل الاالنجازات على صعيد برامج  ❖

 .التعليم أوالً: برنامج

 (.المجتمعيو النفسي،: البرنامج اإلرشادي )بمحاوره ثانياً 

 المفتوحة لألطفال.واأليام  ةيفيالص النوادي برنامج: ثالثاً 

  ً  التمكين الحقوقي.برنامج  :رابعا

 برنامج المساعدات.خامساً:  

 .روضة الفيحاءسادساً: 

 للجمعية ومواقعها.: النشاطات العامة ثامناً 

 دارة في متابعة سير عمل الجمعية.دور مجلس اإل ❖

 .الفات المحلية والدوليةعضويه الجمعية في الشبكات واالئت ❖
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 مقدمة 

يعرض التقرير اإلداري السنوي المقدم من مجلس إدارة جمعية مدرسة األمهات والمرفوع 

إلى اجتماع الهيئة العامة للمصادقة عليه في اجتماعها السنوي انجازات الجمعية خالل الفترة 

جية استنادا إلى االهداف االستراتي  ،2018/ 31/12لغاية  1/1/2018الممتدة من تاريخ 

 الواردة في الخطة االستراتيجية للجمعية:

 

 

 رؤية الجمعية: ❖

مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة االجتماعية والمساواة، يضمن المشاركة الفاعلة  

 للمرأة في الحياة العامة من موقعها كمواطنة.

 

 رسالة الجمعية: ❖

داخل االسرة من خالل جمعية نسوية نعمل على تطوير قدرات المجتمع وتحديداً المرأة 

تمكينها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية لتصبح قادرة على تحسين أدائها في 

 إيجابي.مجتمعها إلحداث تغيير 

 

 لجمعية مدرسة األمهات: عامةاألهداف ال ❖

 أوالً: رفع القدرات التعليمية لألمهات وربات البيوت الشابات واألطفال. •

 نفسية واالجتماعية والصحية لدى النساء واالطفال.ثانياً: الحد من المشاكل ال •

 ثالثاً: تطوير مشاركة المرأة المجتمعية في المجاالت السياسية واالجتماعية. •

 رابعا: تمكين المرأة اقتصادياً للمساهمة في زيادة دخل االسرة. •

 .تمكين النساء في المجاالت االجتماعية للتخفيف من العنف الواقع عليهاخامسا:  •

 سا: تعزيز قدرات االطفال وتوسيع مداركهم.ساد •

 

 :2018في عام  نطاق عمل الجمعية ❖

 محافظة نابلس )منذ تاريخ التأسيس(:  •

 .)البلدة القديمة، مركز المدينة والمخفية( .1

 .والباذان( شمال غرب نابلس )عصيره الشمالية .2

 .جنوب نابلس )عصيره القبلية( .3

 .شرق نابلس )بيت فوريك( .4

 عسكر القديم(. يممخيمات نابلس )مخ .5



 

 

3 

 )نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، طوباس، قلقيلية(. 2016محافظات الشمال منذ عام  •

 

 

  التعليم:برنامج  أوال:

بهدف رفع القدرات   يشكل محور التعليم العمود الفقري لعمل جمعيه مدرسة األمهات،

يس الموضوعات إذ يعتمد البرنامج على تدر ،ية لألمهات وربات البيوت الشاباتالتعليم

، من خالل كتب خاصة ية ،اللغة اإلنجليزية والرياضياتالرئيسية في مادة اللغة العرب 

بالجمعية ، مأخوذة من كتب األبناء في المرحلة األساسية ، تم إعدادها خصيصاّ لألمهات من 

خالل موجهين ومشرفين من مديرية التربية والتعليم ،استوعبت هذه الكتب التطوير الحاصل 

على المنهاج الفلسطيني الحديث الذي قامت به وزارة التربية والتعليم ،يجري تدريسها في 

  3، مدة الحصة الواحدة أشهر بواقع ثالث حصص في األسبوع 4 فصل دراسي واحد مدته

ساعات  ويتضمن العام الدراسي فصلين دراسيين ،ومتوسط عدد المشاركات في الصف 

 دارسة. 20  الدراسي الواحد

 

 

 

 مبرامج ترفيهية لألومحاضرات ارشادية و لألمهاتوارشادية  صفوف تعليمية 1.1

 واالجتماعي:بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

تم استكمال تعليم االمهات في خمس فصول دراسية ضمن ست مواقع  2018مع بداية عام 

 .ةبالطة، طولكرم، قلقيلي مخيم  ،المخفية، ممخيم عسكر القدي وهي 

دارسة ولمدة اربعة شهور في نهاية الفصل الثاني تم عقد ورشة  100شارك في الصفوف 

والتحضير للمرحلة لصفوف تقييم مع المعلمات والفريق االداري للمشروع من اجل تقييم ا

وانتهى مع نهاية شهر  2016حيث بدا المشروع في منتصف عام  المشروع،النهائية في 

    .2018حزيران 

افتتاح صف لتعليم األمهات في موقع  تم 2018الفصل الدراسي األول من أيلول  مع بداية

                                                       واستمر حتى نهاية الفصل.دارسة  20المخفية بتمويل ذاتي من الجمعية شارك بالصف 

 

 :مالصفوف العالجية لألطفال الذين يعانون من صعوبات في التعل 1.2

جاءت الفكرة من خالل العمل المتواصل مع االمهات والزيارات المتواصلة للمدارس سواء 

حاجة الحيث برزت  (االغوث )األونرو  وكالةتعليم  مدارسالتابعة لوزارة التربية والتعليم او 

كان االولى ان نفكر كيف يمكننا الوصول الى فلفئة الطالب اللذين من صعوبات في التعلم 

ئة ألجل حمايتها من التسرب المبكر من المدارس والحرمان من التعليم، تم التنسيق مع هذه الف

جل عقد لقاءات لتوضيح أمن  الغوث )األونروا( وكالةتعليم  مدارسوزارة التربية والتعليم و

ديرية لم اتتابع مدرستينخالل ذلك تم تنفيذ الصفوف في الفكرة وتعميمها على المدارس و
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وست  : مدرسة ظافر المصري و مدرسة عادل زعيتر.وهن ليم في نابلسالتربية والتع

صفوف عالجية تم توزيعها كاالتي: صفين في مخيم بالطة، وصف في مدرسة بنات نابلس، 

 .طولكرم صفين في قلقيلية، وصف في مخيم

الصفوف بين صفوف للذكور واخرى لإلناث في المرحلة االساسية من الصف االول  تنوعت

تم تعيين معلمات متخصصات في التربية الخاصة وخضعن لتدريب مدته  سادس،الوحتى 

خمسة ايام من اجل التعرف على كيفية التعامل مع هؤالء االطفال والتعرف على الفئات التي 

ئم بأسماء االنتهاء من التدريب تم اختيار المدارس والحصول على قوا بعد، استهدافهايتم 

 .الطالب من كال الجنسين

 

 :2018 عام في التعليمبرنامج  نجازاتإ ❖

ست صفوف تعليمية لألمهات في كل من نابلس، المخفية، مخيم  ستكمال التعليم فيا .1

 .كر، مخيم بالطة، طولكرم، قلقيليةعس

 2018افتتاح صف بتمويل ذاتي في بداية الفصل الدراسي األول من عام  .2

 . 2018راسية من العام دارسة شاركن في الصفوف التعليمية خالل السنة الد 120 .3

عالجية للطالب اللذين يعانون من صعوبات في التعلم الصفوف استكمال العمل في ال .4

زعيتر،  مدرسة ظافر المصري ومدرسة عادل داخل المدارس في كل من نابلس/

مدرسة بنات نابلس، مخيم بالطة، مدرسة ذكور بالطة الثانية، مدرسة بنات بالطة 

بنات قلقيلية الثانية وذكور قلقيلية الثانية، مخيم طولكرم،  الثانية، قلقيلية مدرسة

 .مدرسة ذكور طولكرم الثانية

 االساسية.    المرحلة صفوف طالب وطالبة من  120ف العالجية شارك في الصفو  .5

 

 ثانيا: برنامج االرشاد النفسي والمجتمعي:

ألربااع الصااحي والنفسااي وهو المحور الرئيسي الثاني لعمل جمعية مدرسة األمهااات بمحاااوره ا

واالجتماعي والقانوني حيث يهدف الى نشر الوعي بين صفوف األمهات وربااات البيااوت علااى 

وجه الخصوص، لكونهن الشريحة االوسع واألكثر تهميشاً فااي المجتمااع الفلسااطيني، ماان أجاال 

 زيادة معرفتهن بحقوقهن والحد من مشاكلهن النفسية والصحية والمجتمعية.

 

 :2018في عام  برنامج االرشاد النفسي والمجتمعي إنجازات 1.1

 المخفيااة،) بالطة، نااابلسالقديم، عسكر  :يةعي في المواقع التالومجتمرشاد نفسي نفذ برنامج اال

 وماان اهاام المواضاايع التااي طرحاات فاايطااولكرم، وقلقيليااة. والسوق المركزي(،  وحي القصبة

مااع األطفااال فااي فتاارة المراهقااة، تنظاايم : آليااات التعاماال مثاالي عاادة مواضاايع هتثقيف النساء 

الوقت، اتصال وتواصل، المراهقة، الضغط النفسي وكيفية التخلص منه، التعامل مع اآلخاارين، 

تفريغ نفسي للمجموعات النسائية، الجناادر، كيفيااة الااتخلص ماان الطاقااة الساالبية وجااذب الطاقااة 

تااوتر ماان االمتحانااات، أهميااة اإليجابية، النساايان وأساابابه، الخااوف عنااد األطفااال كااالخوف وال
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القتل على خلفيااة الحشيش والمخدرات، التعليم، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، التربية الجنسية، 

، مشكالت كبار السن، مشاكل التواصل االجتماعي، النساايان واساابابه وطاارق الااتخلص الشرف

 .ومخاطرةمنه، التعامل مع الذات واالدمان 

 

 :بالشراكة مع مركز الدراسات النسويةدي الرشاج اانجازات البرنام 1.2

برنامج تعزيز دور المجتمع االجتماعية نفذت جمعية مدرسة االمهات ومن خالل االخصائية 

 المدني في إحداث التغيير المجتمعي والذي ينفذ بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية /نابلس

المبكر ضد الطفالت ونبذ التمييز  رفع الوعي المجتمعي حول أهمية مناهضة التزويجبهدف 

من والطالبات  النساءتم توعية  يتم فيها لقاءات ارشادية من خالل عقدوتم ذلك  ،ضدهن

مخاطر التزويج المبكر وحقوق الطفلة واالثار النفسية والصحية واالجتماعية المترتبة على 

، ن الزواج المبكرالسرة والمجتمع مزواج القاصرات والمخاطر السلبية التي تعود على ا

عرض حاالت دراسية عن زواج القاصرات تم تنفيذ اللقاءات في مواقع باإلضافة الى 

سيدة،  90 من البرنامج تواستفاد القديمة،الجمعية في مخيم عسكر القديم والمخفية والبلدة 

 .طالبة 85و 

 

 2018عام في  لألطفالواأليام المفتوحة  ةالصيفي النواديبرنامج  ثالثاً:

  الشراكة مع المجلس األعلى للشباب والرياضة:ب

مدرسة االمهات الى خلق تكامل في عملها واستهدافها لالم جمعية منذ تأسيسها عمدت 

يشمل  باألطفال،لهذا تقوم الجمعية بتنفيذ برنامج صيفي خاص  برامجها،وأبنائها في تنفيذ 

واستثمار  لألطفال،الضغط النفسي التي تهدف الى تخفيف  المفتوحة،النوادي الصيفية واأليام 

ً في كل  وترفيهية،وقت الفراغ خالل العطلة الصيفية ببرامج هادفة  اذ تنفذ الجمعية سنويا

نوادي  7تم تنفيذ  2018خالل عام  الجنسين،كال من نادي صيفي لألطفال  من مواقعها موقع

تم  أيام ,عشرة  الناديمدة  صيفية بالشراكة مع المجلس األعلى للشباب والرياضة حيث كانت

تنفيذ حفل ختامي يعرض من وفي نهاية كل نادي يتم ,  17-13استهداف األطفال من عمر 

تم اصطحاب و ،اعمال االطفال خالل النادي وبعض الفقرات الفنية التي تدربوا عليها خالله

 م, ت موقعنهاية كل نادي صيفي في كل  االطفال المشاركين وامهاتهم في رحلة ترفيهية في

تنفيذ النوادي الصيفية في كل من موقع بيت فوريك , نابلس البدة القديمة , المخفية , بيت 

مشرفة ومديره نادي لمدة ثالثة  42, تم تدريب امرين , مخيم عسكر القديم , عصيرة القبلية

 أيام مع المجلس األعلى للشباب والرياضة.

 نوادي بتمويل ذاتي:

سنة في موقع بيت  12-6تم تنفيذ نادي صيفي لألطفال من عمر وبعد االنتهاء من النوادي  

يقوم بتنفيذ هذه البرامج طاقم من المشرفين الموقع، امرين بتمويل ذاتي من الجمعية في 

 المتدربين.والمتطوعين 
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 األيام المفتوحة:

 كانت األيام المفتوحة والترفيهية للعام المنصرم مختلفة قليال حيث تم تنفيذها من خالل

اصطحاب األمهات واألطفال في رحلة الى منتزه في مدينة طولكرم حيث تم تامين 

حوالي شارك في الرحلة  المنتزه،الدخوليات وبعض التذاكر ليتمكن األطفال من اللعب داخل 

تم تنفيذ يوم مفتوح في مدرسة عبد اللطيف هواش  ذلك باإلضافة الى ومشاركة، كمشار500

دنيا في المدرسة قامت متطوعات بتنفيذ األنشطة وفي نهاية اليوم طالبة من الصفوف ال 55ل 

 تم توزيع الضيافة على المشاركات 

 

 :8201في عام  األيام المفتوحة لألطفالالنوادي الصيفية وبرنامج إنجازات  ❖

 مخيم،ية، مخيم عسكر القديم، وعصيرة القبل دي صيفية في كل مننوا سبع .1

شارك في النوادي حوالي حيث  امرين )مخيمين( ، بيتفوريكوبيت  نابلس/المخفية

   سنة. 12-6سنة و  17-12طفل من كال الجنسين من عمر  800

 ام وطفل  500رحلة ترفيهية لألمهات واألطفال شارك فيها  .2

نهاية كل  مسابقات وفيفنية وترفيهية فقرات  اشتملت عل طالبة 55ي ل ترفيه يوم .3

 .اتمشاركال طفالتيوم تم توزيع الضيافة على ال

 

ً رابع  .الحقوقيتمكين البرنامج  :ا

يهدف البرنامج الحقوقي من خالل العمل مع العامالت في القطاع الخاص الى الحد من 

سياسة التمييز الجندري للنساء وذلك من خالل خلق بيئة عمل الئقة تساهم في تعزيز دورهن 

ور والحماية والضمان اإلنتاجي وفقا لمبادئ العمل األساسية وهي: فرص العمل واألج 

 الجتماعي، الحقوق االساسية للعمل وفق معايير العمل، الحوار االجتماعي والمفاوضات الثالثية.ا

 

تمكين النساء من " نفذت جمعية مدرسة األمهات ضمن برنامج التمكين الحقوقي مشروع

المؤسسات غير بالشراكة مع الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير " والمستقبلاجل كرامتهن 

-UNبدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة االمم المتحدة للمرأة الحكومية 

WOMEN  نابلس، جنين، طولكرم،  :محافظات في الشمال وهي 6في  الجمعية نفذهاوالذي ت

 سلفيت، طوباس وقلقيلية.

 

 :2018البرنامج في عام انجازات  أبرز ❖

   يلي:ما  2018/ 31/12 -1/1/2018خالل الفترة الزمنية  االنجازات التي تمت أبرز

من  ( وسيط مجتمعي تم تطوير مهاراتهم العملية والنظرية في الية حل النزاع العمالي12) •

 خالل أسس الوساطة المجتمعية.

والمناصرة ضمن التحالف ( مؤسسة مجتمع مدني انضموا سيشاركون بحملة الضغط 23) •

 المؤسساتي.

 .لتوعية العامالت في قانون العمل الفلسطينيانية تم تنفيذها زيارة ميد 40 •
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تلقوا تدريباً مكثفا حول اليات فض النزاع والوساطة المجتمعية بمعدل  وسيط مجتمعي 12 •

من خالل ساعة تدريبية شملت اإلطار النظري والعملي لحل النزاع العمالي والية حلة  75

 .وحدات الوساطة المجتمعية

 .حاالت تم معالجتها من قبل أعضاء وحدات الوساطة المجتمعية في المحافظات الشمالية 7 •

عاملة وعامل في  700عاملة في مجال السكرتاريا، 100 :عامل /ة  910تم الوصول إلى  •

من العامالت في رياض  60عاملة في المحالت التجارية،  50قطاع الغزل والنسيج، 

ية المخطط لها من قبل فريق المشروع بالتنسيق مع من خالل حمالت التوع.األطفال

مؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى زيادة وعي العامالت وأصحاب العمل بحقوقهم 

كة لفلسطيني واالتفاقيات الدولية لتعزيز مشاراوواجباتهم وفق ما نص عليه قانون العمل 

 .المرأة بسوق العمل الفلسطيني

في قطاع رياض األطفال، الغزل  اناث( 34 ذكور، 58العمل )من أصحاب  92الوصول الى  •

والنسيج والخدمات المهنية من خالل عقد لقاءات طاولة مستديرة لتبصيرهم بالحقوق 

 العمالية األساسية

في وحدات الوساطة بالتعاون مع قسم  مجتمعيينال وسطاءال من قبلزيارة توعوية نفذت  60 •

 .افظاتتيش في وزارة العمل في المح التف

 51تنفيذ لقاءات جماعية حول الورقة مع العديد من المؤسسات النسوية والحقوقية حضرها  •

 اناث( 38 ذكور، 14)مشارك/ة 

 ل االنتهاكات وحدات الوساطة وورقة الموقف بناء قدرات طاقم المشروع بعمان وتركيا و حلقات متلفزة ح •

 

  .ن برنامج التوعية الموجه لهمم صاحب عمل 92ة في الخمسة قطاعات و عامل 2361استفاد  •

  خامسا: برنامج التمكين االقتصادي:

 

تبلورت فكرة مشروع التمكين االقتصادي للنساء العامالت في المستوطنات من خالل العمل 

المتواصل مع النساء واألطفال والشباب في العديد من البرامج التي تنفذها الجمعية ،ومن 

ني منها النساء العامالت في المستوطنات ،وكيف اصبح خالل رصد بعض المشاكل التي تعا

عملهن ظاهرة سائدة في المجتمع الفلسطيني نتيجة ضعف الموارد االقتصادية ،زيادة 

معدالت البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، فقدان المعيل لألسرة وضيق العيش وغيرها 

لجوء للعمل داخل المستوطنات في من االسباب التي جعلت العديد من النساء  المهمشات ال

 المجال الزراعي او الخدماتي وغيرها. 

 

نفذت جمعية مدرسة االمهات مشروع )تمكين النساء العامالت في المستوطنات اقتصاديا في 

محافظة نابلس( في كل من )النصارية، مخيم بالطة، مخيم عسكر والعقربانية(، الذي بدء 
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االمم المتحدة اإلنمائي بتمويل من برنامج  15/6/2017- 1/7/2016تنفيذه بتاريخ 

UNDP . 

يهدف المشروع الى تسليط الضوء على عمل النساء داخل المستوطنات االسرائيلية، وإبراز 

تتم متابعة المشاريع التي نفذت االثار المترتبة لعمل النساء داخل المستوطنات للرأي العام، 

ذه القضية على سلم أولويات الجمعية حرصاً منها في هذه المواقع باستمرار من اجل إبقاء ه

 قضية العامالت في المستوطنات والحد منها.  رعلى تظهي 

 

 

 : رنامج المساعداتب: سادسا  
مع عدد من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وعدد من  الجمعية بالتعاون تقوم

 :حيث تملمحتاجة مساعدات عينية ومادية لألسر ا تقديمب الميسورة العائالت 

بتمويل من مركز التراث  في شهر رمضانسلة غذائية لألسر المحتاجة  100تقديم  •

 الجمعية.الفلسطيني وبإشراف 

البالغ عددهن  الفلسطيني المحتاجين بتمويل من مركز التراث ألسرمساعدات نقدية  •

 أسر.6

البالغ عددهم  الفلسطينيمتفوقين من خالل مركز التراث لطالب محتاجين ومنح م ي تقد •

 طالب  4

 6وبلغ عددهم  مؤسسة المانيةمن خالل تقديم منح لطالب محتاجين ومتفوقين   •

 طالب.

 
 روضة الفيحاء  سابعاً: 

منهاج مركز مصادر الطفولة المبكرة في الروضة الذي  ويتم اعتماد 2004تأسست عام 

قبل مشرفة رياض  يعتمد على التعلم النشط والتفكير اإلبداعي، وبإشراف ومتابعة من

األطفال في مديرية جنوب نابلس، الصفوف المعتمدة في الروضة صف بستان ألطفال 

 .المرحلة الثانية )عمر خمس سنوات(المرحلة األولى )عمر أربع سنوات(، وتمهيدي ألطفال 

وقد خرجت روضة يتم ترخيص الروضة حسب االنظمة المتبعة في وزارة التربية والتعليم 

 ل من كال الجنسين منذ تأسيسها.اطفا 410الفيحاء 

 

 
 :8201في عام  انجازات روضة الفيحاء ❖

 .طفل من كال الجنسين 50خرجت الروضة  •
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طفل في الروضة من  95سجل  (2019-2018) في بداية الفصل الدراسي األول  •

 عصيرة القبلية، مادما وبورين.عدة قرى 

 تنفيذ أيام ترفيهية أسبوعية للطالب.  •

 وطنية.احتفاالت دينية  أسبوعية،وجبة  رحالت،عة أنشطة متنو  •

 

 
  ً  المخفية: /: النشاطات العامة للجمعيةثامنا

حول التعليم التحرري بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية فبراير ورشة عمل   -1

2018 

"المرأة المقدسية واقع وتحديات" ورشة عمل في الجمعية حول واقع المرأة المقدسية  -2

 .2018 مارس

 الوطنيةوالنجاح  المفتوحةنفذه فريق الطالب من جامعتي القدس  لألطفاليوم ترفيهي  -3

حيث بلغ عدد الطالب  الجمعيةالتي يتم تنفيذها في  العمليةضمن مساقات التدريبات  كوذل

 .2018الب وطالبة مارس ط 20العام لهذا  الجمعيةاللذين يتدربون في 

ب العام أو النفوذ للحصول على مصلحة خاصة، لقاء توعوي حول استغالل المنص -4

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة بالتنسيق مع  كالتحرش الجنسي في أماكن العمل

 .2018مارس  "أمان"

تعليم صفوف االمهات وغرف المصادر للطلبة من ذوي  أثربعنوان  تنفيذ يوم دراسي -5

 .2018ة الغوث الدولية ابريل بالتنسيق مع وكال  الصعوبات التعليمية واقع وطموح 

حول التعليم التحرري بالتشبيك مع اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية ابريل  ورشة عمل -6

2018 . 

ورشة بعنوان تزويج القاصرات بين القانون والواقع بالشراكة مع مركز الدراسات  -7

سن الورشة المحامية سو وأدارت مع عدد واسع من االخصائيات االجتماعيات  سويةالن 

 .صالحات

فعالية مشوار ع بكير المنظم من قبل الجمعية االلمانية لتعليم الكبار في رام هللا المشاركة ب  -8

 2018 و ماي الكبارفعاليات نادي تعليم  كإحدىوتحديدا في قرية بلعين 

عمل إلعداد الخطة االستراتيجية بالجمعية لثالثة أعوام من ابريل حتى  ورش -9

 2018ديسمبر

 2018ارسات لمشروع صفوف تعليمية وارشادية لألمهات يوليو حفل تخريج الد -10

تنفيذ أنشطة ترفيهية للطالب في مدرسة الخان األحمر بالتنسيق مع ابداع المعلم  -11

 .2018أغسطس 

 2018حضور تدريب لمدة ثالثة أيام مع لجنة االنتخابات المركزية أيلول  -12

ئة الوطنية الفلسطينية حول كتابة المشاركة في تدريب لمدة أربعة أيام بالتنسيق مع الهي  -13

 2018المشاريع أكتوبر 

المشاركة بتدريب مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار وعقد عدة لقاءات في الجمعية  -14

 .2018لمناقشة إمكانية تحويل الجمعية الى مركز مهني متخصص أكتوبر 
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النتائج  دراسة استطالعية بعنوانورشة عمل مع الباحثة منار يونس تضمنت عرض  -15
بمناسبة اإلسرائيلية النفسية واالجتماعية المحددة لعمل المرأة الفلسطينية في المستعمرات 

 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 16

عقد لقاء حول التعريف بالمعامالت المصرفية بالتنسيق مع بنك فلسطين ديسمبر  -16

2018 

تي تم تنفيذها اليوم ورشة عمل بعنوان ال للعنف "ال تعاني بصمت "عنوان الورشة ال -17
 في جمعية مدرسة االمهات بالتشبيك مع مديرة الصحة قسم االرشاد النفسي في المخفية

رض مسرحي بعنوان "سطر جديد "يقدمه اتحاد لجان الطلبة الثانويين بدعم من اتحاد  -18
المؤسسات االهلية للتنمية وبالتنسيق مع جمعية مدرسة االمهات حيث تم العرض في 

 2018سبتمبر  يةقاعة الجمع

يوم طبي للنساء وتم اجراء فحوصات للثدي والسكري والضغط بالتشبيك مع مركز  -19
 الدراسات النسوية 

 تنفذ زيارة لمستشفى النجاح ألطفال مرضى السرطان والكلى وتقديم الهدايا لألطفال. -20

  الدارسات.دورة لياقة بدنية لعدد من  -21

 
 عسكر القديم: موقع مخيم نشاطات  
 لة لقاءات لمجموعة النساء البدينات عقد سلس -1

 عقد عدة لقاءات مع مؤسسة مفتاح بعنوان النوع االجتماعي والمساواة -2

 تنفيذ عدة لقاءات مع اخصائية الوكالة اشتملت عدة مواضيع  -3

 

 

 بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية تم تنفيذ:

ة مواضيع منها: دورة بعنوان االم الدليل من خالل لقاءات اسبوعية وتم تناول عد .1

التواصل االسري، المراهقة واثارها واليات التعامل مع المراهقين، التعامل مع مشكالت 

 الطفولة واهمها العناد والعصبية ومخاطر االنترنت. 

 وكبار السن.سلسلة لقاءات ارشاد وتثقيف للمسنات  .2

ن البيتي، االسس )التربية االيجابية( مثل كيفية توفير الحناحول سلسلة لقاءات اسبوعية  .3

 الحديثة في التربية، اليات التعامل مع المحيط، المسن الصحة النفسية.

 سلسلة لقاءات ارشادية مع النساء الناجيات من العنف. .4

 .حول صحة المرأة بالتعاون مع عيادة صحة الوكالةلقاء  .5

 يوم ترفيهي للمسنات في متنزه الشهيد ياسر عرفات. .6
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 مخدرات(.لقاء بعنوان )طرق انتشار ال .7

 

 

 

 موقع بيت فوريك:نشاطات 

 فحوصات شاملة.و وورشات توعوية مع جمعية تنظيم األسرة  سلسلة -1

دورات للطالب بعنوان تعزيز اليات المقاطعة للعنف المبني على النوع االجتماعي  -2

 2018ديسمبر بالتنسيق مع جمعية المرأة العاملة 

 . 2018بات المسيحيات ديسمبر مع الشا قبالتنسي  ةورشة بعنوان الملكية المشترك -3

 ورشة عمل ويوم طبي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالتنيق مع مركز فرح للتأهيل. -4

 الجنسين.الطالب من كال  أرجليوم طبي مع مركز العناية بالقدم اشتمل على فحص  -5

دورات لطالب التوجيهي في مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات بالتنسيق مع مدرسين  -6

 ين.متخصص

 دورات المحادثة للغة اإلنجليزية بالتنسيق مع البروجكت هوب -7

مشروع مكافحة السمنة بالتنسيق مع جمعية الدفاع عن االسرة لمدة أربعة شهور بداية  -8

 يناير وحتى نهاية ابريل.

مشروع تعليم زراعة األعشاب الطبية مع المدرسة الحقلية التابعة لكلية هشام حجاوي  -9

  2018مايو 

ية التابعة المدرسة الحقلل الزراعة في البيوت البالستيكية لمدة ثالثة أيام مع دورة حو -10

  2018 ايلوللكلية هشام حجاوي 

لقاءات حول العنف المبني على النوع االجتماعي مع جمعية المرأة العاملة ضمن  -11

  2018أنشطة مجلس الظل نوفمبر 

 الشبان المسيحية ورشة عمل حلو الملكية المشتركة بين األزواج مع جمعية  -12

 2018النفقة الفلسطيني ابريل  للتعريف بصندوقورشة عمل  -13

 

 :حي القصبة-نشاطات موقع البلدة القديمة
دروس تقويه من صف اول للعاشر بمادة انجليزي عربي رياضيات علوم دورة تجميل مدتها ستة    -1

رسة االمهات ومركز لقاءات من مد  7امهاتهم للطالب مع  مفتوحةسيده ايام  11مكونه من  أشهر

 الدراسات النسوية 

مؤسسات من داخل البلد  8اجتماعات شهريه شبكة مؤسسات البلدة القديمة بما فيهم مدرسة االمهات و -2

 كل مره اجتماع بمؤسسه 

 نشاطات تهدف خدمة اهالي البلد من سيدات واطفال ومسنين  -3

 ايام ترفيهيه لألطفال مع مؤسسة فن من القلب   -4

 النصاري لجميع اهالي البلد بالتعاون مع المؤسسات جميعها يوم طبي بديوان ا -5

زيارات ميدانيه لمسنين مع المؤسسات واالمن الوطني وتقديم مساعدات عينيه وطبيه لهم بالتنسيق   -6

 معنا جميعا 

زيارات للمدارس وعمل ورش ارشاد واستهداف طالب مدارس لصفوف التقوية وامهاتهم لإلرشاد  -7

 لدراسيلتحسين مستوى التحصيل ا
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 السوق المركزي: -نشاطات موقع نابلس

 سيدة. 22التغذية بحضور لقاء مع اخصائية  .1

 عاملة. 15ورشة عمل حول تطبيق الحد األدنى لألجور بحضور  .2

 سيدة. 25مع المرشد )محمد علي( حول الصحة العامة بحضور  لقاء ارشاد .3

 سيدة. 17بحضور  PACCورشة عمل مع هيئة مكافحة الفساد  .4

 

 الجمعية:جلس اإلدارة في متابعة سير عمل دور م ❖

يتم انتخاب مجلس ادارة جديد كل سنتين حيث يتم عقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب الهيئة 

عضوات للهيئة  9وتم انتخاب  11/11/2017االدارية حيث كانت اخر دورة انتخابية بتاريخ 

 على العضوات. دارية وتم توزيع المناصب والمهاماال

. للجمعيةضطلع مجلس اإلدارة بدوره وفقا للنظام اإلداري والمالي والهيكل التنظيمي ي حيث 

مسؤوالت  ةالجمعية، وبعضوي مكتب تنفيذي ترأسه مديرة  في الجمعية يدير العمل اليومي

( وتشارك في اجتماعاته غالبا رئيسة منسقات البرامج، المحاسبة)مفاصل العمل الرئيسية 

 ةناقشلمتقارير سير العمل وتوصياته إلى برفع المكتب التنفيذي يقوم  بتها،ونائ  هيئة االداريةال

تطويرات وأية  المشاريع، الموظفين،شؤون  )المالية،ويبت بالتوصيات المرفوعة  التقارير

 (.العمل استراتيجيةعلى 

 

 

 عضويه الجمعية في الشبكات واالئتالفات المحلية والدولية: ❖

 .2008منذ عام االئتالف التربوي العالمي  •

 .2009الشبكة النسوية العربية )رؤى( منذ عام  •

 .2009شبكة المنظمات االهلية منذ عام  •

 . 2015منذ عام UNESCOمنظمة  •

 . 2015الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار منذ عام  •

 .2007اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية منذ عام  •

 . 2017منتدى مناهضة العنف منذ عام  •

    .2017تالف الفلسطيني للحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام االئ  •

 . 2017شبكة حماية الطفولة منذ عام  •

 

 


