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 تقرير سير عمل ونشاطات وانجازات جمعية مدرسة االمهات
 للفترة الزمنية

1/1/2020- 31/12/2020 
            

 لمحتويات:ا
 

  جمعيةعمل الاالنجازات على صعيد برامج : 

 فال(.المفتوحة لألط النوادي الصيفية واأليام صفوف تعليم االمهات واالطفال، )بمحاوره برنامج التعليم 

 النفسي واالجتماعي. رشادبرنامج اال 

  والمشاريع الصغيرة االقتصاديالتمكين برنامج 

 الحقوقي. برنامج التمكين 

 .برنامج المساعدات 

  للجمعية ومواقعها.النشاطات العامة 

 دارة في متابعة سير عمل الجمعية.دور مجلس اإل 

 

 
 مقدمة 

يئة تماع الهلى اجإاألمهات والمرفوع  يعرض التقرير اإلداري السنوي المقدم من مجلس إدارة جمعية مدرسة

 1/1/2020خ تاري الفترة الممتدة من العامة للمصادقة عليه في اجتماعها السنوي انجازات الجمعية خالل

 :ية للجمعيةاستنادا إلى االهداف االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيج ،31/12/2020لغاية 

 

 رؤية الجمعية:

 مةياة العاي الحي تسوده العدالة والمساواة، يضمن المشاركة الفاعلة للمرأة فمجتمع فلسطيني ديمقراط
 

 رسالة الجمعية:

أة كين المرل تمجمعية مدرسة األمهات مؤسسة نسوية مستقلة غير حكومية تعمل على تطوير المجتمع من خال
لفاعلة المشاركة لى اادرة عومشاركتها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية، والسياسية والحقوقية لتصبح ق

 في الحياة العامة 
 
 

 لجمعية مدرسة األمهات:االستراتيجية  األهداف 

 

 عامةلحياة الة في االمساهمة في تعزيز دور المرأة وتمكينها للمشاركة الفاعل الهدف االستراتيجي االول:
 

 واةلى المساإصوال والفلسطينية المساهمة في دعم ومناصرة قضايا حقوق المرأة  الهدف االستراتيجي الثاني:
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المساهمة في رفع قدرات النساء األقل حظا وتمكينها من الوصول إلى الموارد  الهدف االستراتيجي الثالث:
 والفرص 

 
 نكشافا  كثر ا: المساهمة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المناطق األالهدف االستراتيجي الرابع

  
مة في للمساه تطوير القدرات الفردية والمؤسسية لجمعية مدرسة األمهات االستراتيجي الخامس: الهدف

 تحقيق الرؤيا واالهداف االستراتيجية
 

 

  الجمعية:نطاق عمل 

  :)محافظة نابلس )منذ تاريخ التأسيس 

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

  هللا، بيت لحم وأريحا( )رام 2019محافظات الجنوب منذ عام 

 

 

 :عضويه الجمعية في الشبكات واالئتالفات المحلية والدولية 

 

  2007اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية منذ عام. 

  2008االئتالف التربوي العالمي منذ عام. 

  2009الشبكة النسوية العربية )رؤى( منذ عام. 

  2009شبكة المنظمات االهلية منذ عام. 

  منظمة UNESCO 2015منذ عام. 

  2015الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار منذ عام. 

  2017منتدى مناهضة العنف منذ عام. 

  2017االئتالف الفلسطيني للحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام   . 

  2017شبكة حماية الطفولة منذ عام.  

  2019قطاع التعليم )أوتشا( منذ عام. 

  2020منذ عام ائتالف سيداو 

 

 

 :برنامج التعليم 
بات رمهات ومية لألأ رفع القدرات التعليالبرنامج لهدف ييشكل العمود الفقري لعمل جمعيه مدرسة األمهات، 

رياضيات، يزية والإلنجلعلى تدريس الموضوعات الرئيسة في اللغة العربية واللغة ا البيوت الشابات، إذ يعتمد

ا والحجر المنزلي، وبسبب الظروف المتمثلة بجائحة كورون 2020وخالل عام  ،من خالل كتٍب خاصٍة بالجمعية

اعي ل االجتملتواصقامت جمعية مدرسة االمهات باستهداف االمهات لتطوير قدراتهن في التعامل مع وسائل ا

 .سهولةبوالتكنولوجيا لمواكبة التطورات الحاصلة على نظام التعليم عن بعد ومتابعة ابناءهن 
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 اريع المنفذة ضمن برنامج التعليم:المش
 

القتصادي اعلى منحة من الصندوق العربي لالنماء  2020حصلت جمعية مدرسة االمهات في بداية عام 
 10شروع ، يستهدف الملكويت لتنفيذ مشروع بعنوان " تطوير قدرات االمهات واالطفال" ا –واالجتماعي 

 مواقع موزعة على محافظتي نابلس وطولكرم.
   

 :2020انجازات برنامج التعليم عام  

 

، اس العيننقطة رممحافظة نابلس )المخفية، البلدة القديمة، افتتاح خمس صفوف تعليمية لألمهات في   .1

يالت عض التعدراء بتتالءم مع الوضع القائم في ظل الجائحة وقد تم اج مخيم عسكر القديم وبيت فوريك(

ارات تطوير مهضافة لالنظام المتبع في وزارة التربية والتعليم حسب اعلى طبيعة نظام الحصص التعليمية 

 االمهات في التعامل واالنخراط في نظام التعلم عن بعد 

التطور  واكبةلمتدريب معلمات متخصصات في ثالث مواد أساسية لغة عربية ولغة انجليزية ورياضيات  .2

 الحاصل على نظام التعليم في فلسطين. 

ج لى برناماإلضافة يشتمل على المناهج التعليمية محوسبة باكتروني )نت كتابي( التوفير جهاز تعليمي  .3

 ميةة التعليلعملياالتعليم التفاعلي من الصف األول وحتى الصف السادس، وتزويد األمهات به لمواكبة 

 

 للطالب اللذين يعانون من صعوبات في التعلم: ميصفوف تعل1.1 
خطة عمل رنامج وبتحديد ين يعانون من صعوبات في التعلم ، من خالل للطالب اللذفوف تعليم ح صتافتتم ا

صفوف  مسفتتاح خاتم بحيث ترتكز على التعلم النشط وعمل االختبارات التشخيصية لتحديد مستوى كل طالب 
يم تعلاصة لة الخفي التربي فريق عمل متخصصفي مقرات الجمعية في المواقع الخمسة المستهدفة وتم تدريب 

لغ اجمالي بو،  مناهجعن ال الفئة من الطالب الذين لم يتمكنو من متابعة التعليم عن بعد النقطاعهمذه عة هومتاب
سية من الصف طالب وطالبة في المراحل األسا 60عدد الطالب المشاركون في الصفوف التطويرية حوالي 

ع من ثم وضونيه ضعف الذي يعااألول وحتى الصف السادس، وتقوم كل معلمة بتقييم وضع كل طالب وتحديد ال
 ضمن المدة الزمنية المحددة. ها/خطة لتدريسه

 

 2020 عامفي  لألطفالواأليام المفتوحة  ةالصيفي النوادي 1.2
 

ي تنفيذ فبنائها مدرسة االمهات الى خلق تكامل في عملها واستهدافها لالم وأجمعية منذ تأسيسها عمدت 

 توحة،المفيام ية واأليشمل النوادي الصيف باألطفال،برنامج صيفي خاص لهذا تقوم الجمعية بتنفيذ  برامجها،

فة رامج هادفية ببواستثمار وقت الفراغ خالل العطلة الصي لألطفال،التي تهدف الى تخفيف الضغط النفسي 

  سين،الجن كالمن مواقعها نادي صيفي لألطفال من  اذ تنفذ الجمعية سنويا  في كل موقع وترفيهية،
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 :2020انجازات برنامج النوادي الصيفية وااليام المفتوحة لالطفال عام 

  لسالمة اباجراءات  مع االلتزام الكامل بسبب جائحة كوروناتتالئم والوضع العام نوادي صيفية  5تنفيذ

ذا هوهدفت  سنة 12-10طفل من كال الجنسين من عمر  40 وقد شارك في كل موقع والبروتوكول الصحي

 .الى تخفيف الضغوطات التي يتعرض لها األطفال خالل الجائحةالبرنامج 

 

   وع قع المشرفي موا خمسة أيام ترفيهية لألطفال خالل فترة االغالق في شهر مايوقامت الجمعية بتنفيذ

فل من ط 1000 ضمت اكثر منوانشطة ومسابقات  ترفيهية مهرجين وقاموا بتقديم فقراتال قطار من خالل

ي ر المنزلالحج ضافة الى عدد من األهالي وهدفت هذه االنشطة لتخفيف ضغوطات وعبءسين باإلكال الجن

 واالغالقات التي ادت لتواجد االطفال داخل المنازل لفترات طويلة.

 

 

 برنامج االرشاد النفسي واالجتماعي.

 :2020عام  النفسي واالجتماعي نجازات برنامج االرشادا

 ورونا كائحة جتخفيف الضغوطات النفسية التي يتعرضن لها نتيجة قد لقاء ارشادي لألمهات من اجل ع

  راتن المقمعدد  في تم تنفيذو .جراء الحجر المنزلي واالوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة

  لمركزي قديمة، السوق امثل المخفية، البلدة الومواقع الجمعية مختلف في لقاء ارشادي  60اكثر من  تنفيذ

ثر اكبحضور و ليةعصيرة القبلية وعصيرة الشما كر القديم في مدينة نابلس، بيت فوريك،وموقع مخيم عس

 .لمختلفةماعي االوجاهية وعبر وسائل التواصل االجت امراة استفادت من اللقاءات االرشادية 400من 

ي نف فالع ساء منالثقة بالنفس، الحريات، التعلق المرضي، حماية النتعددت عناوين اللقاءات وشملت: 

 ادارة االزمات.اماكن العمل، 

 
 :للمرأة العاملة الحقوقيتمكين البرنامج 

 
ماعي ضد وع االجتى النيهدف البرنامج بشكل عام من خالل هذا المشروع الى الحد من سياسة التمييز القائم عل
نظمات مزيز دور عة لتالعامالت في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل الئقة وفقا لمعايير العمل الالئق. اضاف
كيل خالل تش اص منالمجتمع المدني في معالجة االنتهاكات الواقعة بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخ

اية الحم تحالف مؤسساتي يسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني، وتمكين وحدات
بيق طباالضافة لت لخاص،االعامالت في القطاع  المجتمعية كوسيلة مبتكرة لمعالجة االنتهاكات التي يتعرضن لها

ى جهات ها ال"علي صوتك" الذي يقوم على رصد وتوثيق االنتهاكات التي يتعرضن لها العامالت وتحويل
 االختصاص لمتابعتها.

 
عملها ضمن مشروع "حماية العامالت من االنتهاكات التي يتعرضن لها في جمعية مدرسة االمهات استكملت 
الذي استهدف خمس قطاعات أساسية )الخياطة والنسيج، رياض االطفال، عامالت المنازل،  خاص"القطاع ال

تسع محافظات في الضفة الغربية )نابلس،  عامالت في مجال السكرتارية، عامالت في المحالت التجارية( في
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دوق تنمية المرأة من صن الممول  طولكرم، جنين، سلفيت، طوباس، قلقيلية، رام هللا، بيت لحم، أريحا(. 
 بفعالية عالية.  2019الذي بدأ في عام  AWDFاالفريقية 

 
ردي وت ورونائحة كجافئة العمال وخاصة المراة العاملة بسبب  نتيجة الزدياد االنتهاكات التي تعرضت لها

 اتلمحافظاة في الوضع االقتصادي فقد قامت جمعية مدرسة االمهات ووحدات الحماية المجتمعية المتواجد
 التسع بدور اوسع بتوفير الدعم واالسناد المكثف لهذه الفئات المتضررة.

تمكين رنامج الخص باثر كبير على جميع مناحي الحياة وبرامج عمل جمعية مدرسة االمهات وباال كان للجائحة
 شك وال لخاص،اقطاع االقتصادي الذي يهدف الى توعية وحماية العامالت والعمال بحقوقهم االقتصادية في ال

 ان االنتهاكات بحقوق العمال خالل الجائحة ازدادت بشكل ملحوظ 
 

 

 :2020عام  برنامجأبرز انجازات ال

 لعامالت الها  تفعيل وترويج تطبيق "علي صوتك" القائم على رصد وتوثيق االنتهاكات التي يتعرضن

 في القطاع الخاص.

  ريكة، و ني الشن العامالت، مؤسسات المجتمع المدطاولة مستديرة ضمت الفئات المستهدفة م 20عقد

 صناع القرار.

  االطفال حمالت ضغط ومناصرة بحيث تنوعت العناوين وشملت: العامالت في قطاع رياض 4تنفيذ ،

 امالت فية العدور وواجبات المانحين تجاه الفئات المستهدفة المهمشة، التنظيم النقابي و حماي

 المقاصف المدرسية.

 اعية وتلفزيونية وسبوتات اعالمية حلقات اذ 

 ع الوض مواد اعالمية ومعرفية توعوية وستكرز وبروشورات حول حقوق العامالت وخاصة في ظل

 الراهن واالنتهاكات التي تعرضن لها خالل الجائحة.

  العمالية  لقاءات وزيارات توعوية للعامالت من مختلف القطاعات بحقوقهن 300تنفيذ اكثر من

عاملة في  4700ي صوتك وبوحدات الحماية المجتمعية ، استهدفت فيها ما ال يقل عن وبتطبيق عل

 المحافظات المستهدفة.

  صاص ات االختها لجهدور وحدات الحماية المجتمعية في توثيق ومتابعة القضايا العمالية وتحويلتعزيز

تي فقدن للوااتضررات كوزارة العمل. اضافة للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم النساء الم

 عملهن خالل جائحة كورونا. 

 ل ستقبااستحداث خطوط ساخنة شملت المحافظات التسع من خالل وحدات الحماية المجتمعية ال

 الشكاوى واالنتهاكات التي تعرضت لها العامالت.

 العمل مع تجمع حضانات األطفال لتشكيل نواه لتأسيس نقابة لحضانات االطفال 

 

 ن االقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة:برنامج التمكي

 

ام ع ألمهاتدرسة اجمعية متلقت ضمن سعيها الدائم للتخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء العامالت، 

رئ اإلنعاش الطا –مشروع "جرعة أمل لتنفيذ  نيصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنسامنحة من  2020

  كورونا في الضفة الغربية وباألخص في مناطق ج"للنساء العامالت المتضررات من جائحة 
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يأتي المشروع كاستجابة مباشرة للحاجات الملحة للنساء نتيجة جائحة كورونا وما رافقها من تحديات نفسية 

 .واقتصادية ألقت بظاللها على الفئات المهمشة

ات غير ي القطاعأجر فعامالت بإلى دعم وتمكين النساء العامالت األكثر تأثرا بأزمة كورونا سواء ال يهدف و

تحولن  اللواتي لنساءممن فقدن أعمالهن أو يمتلكن مشاريع صغيرة أو ا أو العامالت في المستوطنات الرسمية

دوار مؤسسات نسوية كما وسيعمل المشروع على تقوية أ للفئات األكثر فقرا وأصبحن بحاجة للمعونة العاجلة

تمع في المج لجمعيةوتعزيز دور وحدات الحماية المجتمعية التابعة لقاعدية في التعامل مع حالة الطوارئ 

لجائحة ه بسبب اجد منالمحلي، إضافة إلى التصدي ألشكال العنف المبني على النوع االجتماعي ال سيما المست

 .في المناطق المستهدفة

 

 :2020انجازات المشروع خالل 

ديات أو ن البلعوممثلين  ات الحماية المجتمعيةمن وحد تشكيل لجنة توجيهية في المواقع المستهدفة .1
ارة اعية ووزالجتمالمجالس المحلية باالضافة الى الغرف التجارية والقطاع الخاص ووزارة التنمية ا

 .لجائحةمشاريعهن المتضررة خالل ا دراسة معايير االختيار وتطويرلالعمل ووزارة المراة 

 

ل تطوير صغيرة تضررت خالل الجائحة من خالغذائي انتاج نساء صاحبات مشاريع  6دعم واسناد  .2
 ويقي.يبل تسمن خالل توفير ل سويق منتجاتهمتمتل مواد خام وادوات مطبخ باالضافة لمشاريعهن 

 

 

 

 : برنامج المساعدات
رة الميسوت لعائالامع عدد من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وعدد من  الجمعية بالتعاون تقوم

 :حيث تممساعدات عينية ومادية  تقديمب

  الفلسطيني من مركز التراثسر بدعم أ6 ـل شهرية مساعدات نقديةتقديم 

 مانحة بدعم من عدة مؤسساتمتفوقين طالب محتاجين و 7ـلمنح م يتقد 

 عيلة السرتها تضررت خالل الجائحةم امراة عاملة 47تقديم مساعدات نقدية لـ 

  اجة خالل عيد االضحى المباركمحت عائلة 65توزيع لحوم اضاحي لـ 

 

  األحمر، الهالل زا ،تيري األم المحبة، دار( نابلس محافظة في إيواء بيوت 5 تقديم مساعدات عينية لـ 
 )األم وتوجيه الطفل رعاية اآلمن، البيت

 وتزويدهم بــ: 
 اآلمن والبيت المسنين لبيوت د تعقيم اومو صحية فوط  
 واتوخضر وفواكه ولحوم غذائية مواد 
  خالل فترة الطوارئ المتعففة لألسر غذائية طرود 120 توزيع 
  اسرة 130لـ  خبز توزيع 
  أسرة 15 ل ملحة مالية مساعدات تقديم 
 

 

 
 روضة الفيحاء   
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منهاج مركز مصادر الطفولة المبكرة في الروضة الذي يعتمد على التعلم  ويتم اعتماد 2004تأسست عام 

بإشراف ومتابعة من قبل مشرفة رياض األطفال في مديرية جنوب نابلس، الصفوف النشط والتفكير اإلبداعي، و

المرحلة الثانية المعتمدة في الروضة صف بستان ألطفال المرحلة األولى )عمر أربع سنوات(، وتمهيدي ألطفال 

 )عمر خمس سنوات(.

ل اطفا 410 فيحاءت روضة الوقد خرجيتم ترخيص الروضة حسب االنظمة المتبعة في وزارة التربية والتعليم 

 من كال الجنسين منذ تأسيسها.

 

 
 2020م في عا انجازات روضة الفيحاء 

  من عدة قرى عصيرة القبلية، مادما وبورين. طفل من كال الجنسين 60خرجت الروضة 

  وطنية.احتفاالت دينية  أسبوعية،وجبة  رحالت،أنشطة متنوعة 
 
 

 النشاطات العامة للجمعية/ المخفية:
 

ن وية: رهاة التربالحركات النسوية العربية ودورها في الحركفي مؤتمر بعنوان "عبر الزوم المشاركة " .1
السيدة  –ية . قامت رئيسة المجلس االستشاري للجمع2020ديسمبر  شهر في "المساواة وتكافؤ الفرص

وقف ولفرص اماجدة المصري بتقديم ورقة بعنوان" كيف يمكن للحركات النسوية ان تساهم في تكافؤ 
جندة اتعليم في السيدة نادية شحادة حول "ال –اضافة لورقة قدمتها مديرة الجمعية  التمييز في التعليم"
 الحركات النسوية".

نساء والفتيات في الدول العربية على العنف ضد ال 19-ثر جائحة كوفيد االمشاركة في ورشة عمل حول  .2

ألمم لـهيئة ا بالشراكة مع شبكة المجتمع المدني التابعة  من منظور منظمات المجتمع المدني النسائية

 2020المتحدة للمرأة عبر تقنية الزوم في شهر نوفمبر 
ائحة داعيات جتي ظل المشاركة في مؤتمر بعنوان "التوجهات الدولية الحديثة حول مستقبل تعليم الكبار ف .3

 2020يوليو شهر ية الزوم في صر عبر تقنم –كورونا" المنظم من قبل جمعية المراة والمجتمع 
 
 

 
 عسكر القديم: موقع مخيم نشاطات  
ول الصحة ح  -ونرواا –بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية  اسبوعية ارشاديةعقد سلسلة لقاءات  -1

 .الضغوطات النفسيةو، االنجابية
 .1325قرار لادي رش، الدليل االلقاءات مع مؤسسة مفتاح بعنوان النوع االجتماعي والمساواة سلسلةعقد  -2
فقدات واكرة عقد سلسلة لقاءات ارشاد مع االخصائية الرا يعيش من جمعية مدرسة االمهات حول الذ -3

 التركيز، العناد عند االطفال، الصحة النفسية ، ومرحلة المراهقة.
 مسار لقطف الزيتون. -4
 
 

 موقع بيت فوريك:نشاطات 
 عربي، انجليزي ورياضيات. صفوف تعليم لالمهات في المناهج التعليمية الثالث -1
ة ءات ارشاديلقا ،ادارة الغضب، سن المراهقة، تفريغ نفسيللنساء حول   ارشادية سلسلة لقاءات توعوية -2

 والضغوطات النفسية التي سببتها الجائحة. حول العنف ضد المرأة
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ة استفادت منها ع جمعية المراة العاملة واالتحاد العام للمراة ضمن برنامج حياساعة م 30تدريب لمدة  -3
 امراة. 20

لطفل اؤسسة انقاذ بالشراكة مع مركز معا  للعمل التنموي بالشراكة مع مللشابات ساعة  30 تدريب لمدة -4
 سنة 18-15من شابة  35ضمن مشروع نجاحها، استفادت من التدريب 

 
 

 :حي القصبة - نشاطات موقع البلدة القديمة
فل تخريج لهن حوعمل  لكل دورة لقاءات اسبوعيا 3ر بواقع اشه 6تنفيذ دورتين تجميل للسيدات لمدة   -1

 مع شهادة مصدقة من الجمعية.
واد اللغة مايام باالسبوع في  3امهات بواقع  10تنفيذ عدة صفوف تدريس لالمهات استفادت منها  -2

 العربية، االنجليزية والرياضيات.
نجليزية د اللغة العربية، االمن الصف االول حتى السادس في موا طالب 15ل تنفيذ دروس تقوية -3

 والرياضيات.
ء لكل واقع لقابقوية تنفيذ لقاءات وايام مفتوحة دورية للسيدات امهات االطفال المستفيدين من دروس الت -4

 ام وطفل. 22شهر ل 
 20ر كرة بحضوالذا تنفيذ لقاء مع االمهات بالتنسيق مع جمهية الشبان المسيحية عن كيفية الحفاظ على  -5

 سيدة.
يتعرضن لها في  عاملة حول االنتهاكات التي 20فيذ لقاء مع عامالت من مختلفة القطاعات مكون من تن -6

 القطاعات الخاصة كرياض االطفال، مشاغل الخياطة والسكرتارية
 
 

 زي:السوق المرك -نشاطات موقع نابلس
 سيدة. 20ور بحضورشة عمل عن الحقوق الزوجية في الملكية بعد الزواج مع مركز االرشاد القانوني  .1
 ة.سيد 20الضمان االجتماعي مع كتلة الوحدة العمالية بحضور  تثقيفية عن قانون ورشة  .2
 ود بحضورال حدلقاء تثقيفي ارشادي عن االضطرابات النفسية والسلوكية في سن المراهقة مع اطباء ب .3

 سيدة. 22
 .سيدة 18بحضور ورشة توعوية حول موضوع التحرش الجنسي في اماكن العمل مع النقابات  .4
 املة.ع 15ورشة عمل حول ضرورة تطبيق قانون الحدة االدنى لالجور مع دائرة المراة بحضور  .5
ب من ابو الر عزمي دورة تدريبية للعامالت عن االتفاقيات الدولية وقانون العمل الفلسطيني مع المدرب .6

 سيدة. 23كتلة الوحدة العمالية بحضور 
 

 

 الجمعية:سير عمل  دور مجلس اإلدارة في متابعة 

ة حيث كانت االداري لهيئةيتم انتخاب مجلس ادارة جديد كل سنتين حيث يتم عقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب ا

  19/10/2019اخر دورة انتخابية بتاريخ 

 يليوماير العمل يدية. للجمعيضطلع مجلس اإلدارة بدوره وفقا للنظام اإلداري والمالي والهيكل التنظيمي حيث 

سقات من)ية مسؤوالت مفاصل العمل الرئيس ةالجمعية، وبعضويمكتب تنفيذي ترأسه مديرة  في الجمعية

برفع يذي كتب التنفالموم يق ونائبتها، هيئة االدارية( وتشارك في اجتماعاته غالبا رئيسة الالبرامج، المحاسبة

 موظفين،الشؤون  ،)الماليةالمرفوعة ويبت بالتوصيات التقارير  ةناقشلمتقارير سير العمل وتوصياته إلى 

 (.العمل استراتيجيةتطويرات على وأية  المشاريع،

 


