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 الجمعية: جلس اإلدارة فيدور م 

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

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

تترأس الجمعية السيدة سمية الصفدي, اجتماعات الهيئة  على العضوات, توزيع المناصب والمهام

 سنوات قادمة. 3شبه منتظمة ,وتقوم الجمعية باعداد الخطة االستراتيجية ل 

 . عيةللجموفقا للنظام اإلداري والمالي والهيكل التنظيمي  تعمل الجمعية

مسؤوالت مفاصل  ةمكتب تنفيذي ترأسه مديرة الجمعية، وبعضوي في الجمعية يدير العمل اليومي

( وتشارك في اجتماعاته غالبا منسقات البرامج، المحاسبة, امينة سر اتحاد اللجانالعمل الرئيسية )

  هيئة االدارية.رئيسة ال

 2017في عام عضوة  46عدد اعضاء الهيئة العامة 
بتشكيل مجلس استشاري للجمعية برئاسة الرفيقة  2017خاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة تم ات

ماجدة المصري وعدد من الرفاق واالكاديمين المتخصصين في التعليم وبعض عضوات من 
 الهيئة االدارية.

 تعمل الجمعية حاليا بمشروعين رئيسيات
سم تمكين النساء من اجل كرامتهن المشروع االول من صندوق االمم المتحدة للمراة با  -

 الف دوالر 280بمنحة قيمتها ( 2017,2018,2019لمدة ثالث سنوات ) والمستقبل 
المشروع الثاني من صندوق التنمية االفريقي باسم حماية العامالت من االنتهات التي  -

 197820بمنحة قيمتها  (2019,2020لمدة سنتان ) تتعرض لها في القطاع الخاص
 دوالر 

 ة ومبادراتع صغير اريمش
 دوالر  7997من شبكة انهر بعنوان الهوية والتنوع والتغيير بمنحة قيمتها  مشروع  -
المجتمعية بآليات الرصد والتوثيق لالنتهاكات التي  مبادرة بعنوان تمكين وحدات الوساطة -

 دوالر  3000 تتعرض لها العامالت بالقطاع الخاص بمنحة قيمتها
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 دوالر  5500جمعية شاشات سينما المرأة بمنحة قيمتها توقيع اتفاقية مع   -
 موظفات الجمعية

 ) المديرة , منسقة برامج, محاسبة, مساعد اداري( 4موظفات الجمعية االساسيات   -
                    1موظفة على مشروع عدد  -
      4منسقات المواقع عدد  -

  والدولية:عضويه الجمعية في الشبكات واالئتالفات المحلية 

  2008االئتالف التربوي العالمي منذ عام. 

  2009الشبكة النسوية العربية )رؤى( منذ عام. 

  2009شبكة المنظمات االهلية منذ عام. 

  منظمةUNESCO 2015منذ عام. 

  2015الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار منذ عام. 

  2007اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية منذ عام. 

 2017تدى مناهضة العنف منذ عام من. 

  2017االئتالف الفلسطيني للحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام   . 

  2017شبكة حماية الطفولة منذ عام. 

  مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانيةOCHA   2019عام  

 

 نطاق عمل الجمعية: 

  :)محافظة نابلس )منذ تاريخ التأسيس 

 .القديمة، مركز المدينة والمخفية()البلدة  .1

 والباذان(. شمال غرب نابلس )عصيره الشمالية .2

 .جنوب نابلس )عصيره القبلية( .3

 .شرق نابلس )بيت فوريك( .4

 مخيمات نابلس )مخيم عسكر القديم(. .5

  نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، طوباس، قلقيلية(. 2016محافظات الشمال منذ عام( 
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  الجمعيةالبرامج التي تعمل بها 
 

 :أوال: برنامج التعليم

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

لألمهات وربات البيوت الشابات، إذ يعتمد البرنامج على تدريس الموضوعات الرئيسية في مادة 

خاصة بالجمعية ، مأخوذة من كتب  اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية والرياضيات، من خالل كتب

ّ لألمهات من خالل موجهين ومشرفين من  األبناء في المرحلة األساسية ، تم إعدادها خصيصا

مديرية التربية والتعليم ،استوعبت هذه الكتب التطوير الحاصل على المنهاج الفلسطيني الحديث 

أشهر بواقع  4 دراسي واحد مدته الذي قامت به وزارة التربية والتعليم ،يجري تدريسها في فصل

ساعات  ويتضمن العام الدراسي فصلين  3ثالث حصص في األسبوع، مدة الحصة الواحدة 

 دارسة. 20دراسيين ،ومتوسط عدد المشاركات في الصف الدراسي الواحد  

 

 :ثانيا: برنامج االرشاد النفسي والمجتمعي

األمهات بمحاوره األربع الصييييحي والنفسييييي وهو المحور الرئيسييييي ال اني لعمل جمعية مدرسيييية 
واالجتماعي والقانوني حيث يهدف الى نشر الوعي بين صفوف األمهات وربات البيوت على وجه 

الخصيييول، لكونهن الشيييريحة االوسيييع واألك ر تهميشيييا  في المجتمع الفلسيييطيني، من أجل زيادة 

 عية.معرفتهن بحقوقهن والحد من مشاكلهن النفسية والصحية والمجتم
 

 :واأليام المفتوحة لألطفال ةالصيفيبرنامج النوادي ثالثاً: 

مدرسة االمهات الى خلق تكامل في عملها واستهدافها لالم وأبنائها في تنفيذ جمعية منذ تأسيسها عمدت 
برامجها، لهذا تقوم الجمعية بتنفيذ برنامج صيفي خال باألطفال، يشمل النوادي الصيفية واأليام 

التي تهدف الى تخفيف الضغط النفسي لألطفال، واست مار وقت الفراغ خالل العطلة الصيفية المفتوحة، 

كال من نادي صيفي لألطفال  من مواقعها ببرامج هادفة وترفيهية، اذ تنفذ الجمعية سنويا  في كل موقع
لرياضة نوادي صيفية بالشراكة مع المجلس األعلى للشباب وا 7تم تنفيذ  2018خالل عام  الجنسين،

وفي نهاية كل نادي يتم ,  17-13تم استهداف األطفال من عمر  عشرة أيام , مدة النادي حيث كانت

اعمال االطفال خالل النادي وبعض الفقرات الفنية التي تدربوا  تنفيذ حفل ختامي يعرض من خالله
 .عليها
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ً رابع  :: برنامج التمكين الحقوقيا
مل مع العامالت في القطاع الخال الى الحد من سياسة يهدف البرنامج الحقوقي من خالل الع

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

الجتماعي، الحقوق االساسية المبادئ العمل األساسية وهي: فرل العمل واألجور والحماية والضمان 

 الحوار االجتماعي والمفاوضات ال الثية.للعمل وفق معايير العمل، 
 

  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 خالل 

التي تعاني منها النساء العامالت في المستوطنات ،وكيف اصبح عملهن رصد بعض المشاكل 

ظاهرة سائدة في المجتمع الفلسطيني نتيجة ضعف الموارد االقتصادية ،زيادة معدالت البطالة 

والفقر في المجتمع الفلسطيني، فقدان المعيل لألسرة وضيق العيش وغيرها من االسباب التي 

همشات اللجوء للعمل داخل المستوطنات في المجال الزراعي او جعلت العديد من النساء  الم

 الخدماتي وغيرها. 

 سادسًا: برنامج المساعدات: 
تقوم الجمعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وعدد من العائالت 

 حتاجة.لمالميسورة بتقديم مساعدات عينية ومادية لألسر ا

 

 :لفيحاءسابعاً: روضة ا

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

على التعلم النشط والتفكير اإلبداعي، وبإشراف ومتابعة من قبل مشرفة رياض األطفال في مديرية 

جنوب نابلس، الصفوف المعتمدة في الروضة صف بستان ألطفال المرحلة األولى )عمر أربع 

 .سنوات(، وتمهيدي ألطفال المرحلة ال انية )عمر خمس سنوات(

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

 ل من كال الجنسين منذ تأسيسها.اطفا 460
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