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 تقرير سير عمل ونشاطات وانجازات جمعية مدرسة االمهات

 للفترة الزمنية

1/1/2017- 31/12 /2017 

            

 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

 .خامساً: برنامج التمكين االقتصادي 

 المساعدات. سادساً: برنامج

 ً  .روضة الفيحاء: سابعا

 للجمعية ومواقعها.: النشاطات العامة ثامناً 

 دارة في متابعة سير عمل الجمعية.دور مجلس اإل ❖

 .الفات المحلية والدوليةت واالئتعضويه الجمعية في الشبكا ❖

 

 

 

 

 

 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 

ادا إلى االهداف االستراتيجية استن  ،2017/ 31/12لغاية  1/1/2017الممتدة من تاريخ 

 الواردة في الخطة االستراتيجية للجمعية:
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 رؤية الجمعية: ❖

مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة االجتماعية والمساواة، يضمن المشاركة الفاعلة  

 للمرأة في الحياة العامة من موقعها كمواطنة.

 

 رسالة الجمعية: ❖

طينية داخل األسرة والمجتمع من خالل تمكينها في االرتقاء بدور وموقع المرأة الفلس

 الحقوق التعليمية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والصحية.

 

 لجمعية مدرسة األمهات: عامةاألهداف ال ❖

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

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

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

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

 خامسا: استهداف أمهات وأُسر االشخاص ذوي االعاقة في برامج الجمعية. •

 يز قدرات االطفال وتوسيع مداركهم.سادسا: تعز •

 

 :2017في 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

 القديم(. عسكر مخيمات نابلس )مخيم .5

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

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

الموضوعات  إذ يعتمد البرنامج على تدريس ،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 

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

  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  فوف تعليميةص 1.1

 واالجتماعي:بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

تم استكمال تعليم االمهات في خمس فصول دراسية ضمن ست مواقع  2017مع بداية عام 

 وبيت فوريك. ا، طمون، مخيم بالطةوهي مخيم عسكر القديم، نابلس/ الضاحية، بيت 

دارسة ولمدة اربعة شهور في نهاية الفصل الثاني تم عقد ورشة تقييم  20شارك في الصفوف 

مع المعلمات والفريق االداري للمشروع من اجل تقييم الصفوف السابقة والتحضير للصفوف 

 2017مع بداية السنة الدراسية الجديدة من عام  2018-2017القادمة للعام الدراسي الجديد 

مخيم  بالطة،مخيم  القديمة،تم افتتاح خمس صفوف تعليمية لألمهات في كل من نابلس البلدة 

خالل الفصل الدراسي  في الصفوف دارسة 20 تشاركو المخفية  قلقيلية، طولكرم، عسكر،

اطلعت األمهات خالل الفصل الدراسي على مناهج األبناء بالمواد . االول لمدة اربعة شهور

للغة العربية، اللغة اإلنجليزية والرياضيات من الصف األول الى الصف األساسية وهي ا

                                                                   السادس، حيث أصبحن قادرات على متابعة الواجبات المدرسة لألبناء.

 

 

 :الصفوف العالجية لألطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم 1.2

ت الفكرة من خالل العمل المتواصل مع االمهات والزيارات المتواصلة للمدارس سواء جاء

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 

ل حمايتها من التسرب المبكر من المدارس والحرمان من التعليم، تم التنسيق مع هذه الفئة ألج 

جل عقد لقاءات لتوضيح أمن  الغوث )األونروا( وكالةتعليم  مدارسوزارة التربية والتعليم و
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ديرية لم اتتابع مدرستينخالل ذلك تم تنفيذ الصفوف في الفكرة وتعميمها على المدارس و

وست  : مدرسة ظافر المصري و مدرسة عادل زعيتر.وهن نابلس التربية والتعليم في

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  السادس،وحتى 

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

 

 :2017 عام في التعليمبرنامج  إنجازات ❖

كر، مخيم افتتاح ست صفوف تعليمية لألمهات في كل من نابلس، المخفية، مخيم عس .1

 .بالطة، طولكرم، قلقيلية

 . 2017دارسة شاركن في الصفوف التعليمية خالل السنة الدراسية من العام  200 .2

ل المدارس فتح صفوف عالجية للطالب اللذين يعانون من صعوبات في التعلم داخ  .3

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

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

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

 .طولكرم الثانية

 االساسية.    المرحلة صفوف طالب وطالبة من  120ف العالجية شارك في الصفو  .4

 

 

 

 

 ثانيا: برنامج االرشاد النفسي والمجتمعي:

وهو المحور الرئيسي الثاني لعمل جمعية مدرسة األمهااات بمحاااوره األربااع الصااحي والنفسااي 

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

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

 زيادة معرفتهن بحقوقهن والحد من مشاكلهن النفسية والصحية والمجتمعية.

 

 

 

 



 

 

5 

 :2017في عام  إنجازات برنامج االرشاد النفسي والمجتمعي 1.1

 المخفيااة،) بالطة، نااابلسالقديم، عسكر  :يةالعي في المواقع الت ومجتمرشاد نفسي نفذ برنامج اال

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

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

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

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

اإليجابية، النساايان وأساابابه، الخااوف عنااد األطفااال كااالخوف والتااوتر ماان االمتحانااات، أهميااة 

القتل على خلفيااة خدرات، الحشيش والمالتعليم، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، التربية الجنسية، 

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

 خاطره.ممنه، التعامل مع الذات واالدمان و 

 

 

في عام  النسويةمركز الدراسات انجازات البرنامج االرشادي بالشراكة والتنسيق مع  1.2

2017 : 

برنامج تعزيز دور المجتمع االجتماعية ن خالل االخصائية نفذت جمعية مدرسة االمهات وم

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

بهدف تطوير داعمين مجتمعيين من كال الجنسين من أجل الضغط لمناهضة العنف 

ت، وتعزيز دورهم إلحداث تغيير أكبر االجتماعي ضد المرآة مع التركيز على النساء المطلقا

في تحسين الخطاب النسوي و رفع مستوى الوعي حول حقوق النساء المطلقات في المجتمع 

 النساءتم توعية  من خالل عقد لقاءات توعية للنساء و لقاءات ارشادية يتم فيها  ،الفلسطيني

عوبات التي تواجهها على تأثير موضوع الطالق على نفسيه المرأة والمجتمع وما هي الص

اضيع اخرى تناول مو باإلضافة الى ، واحتياجاتهاالمطلقة بعد الطالق ونظره المجتمع للمرأة 

مخاطر  ،ية االطفال من التحرشات الجنسيةالتوعية حول حما ،الزواج المبكرتتعلق ب 

 سيدة في كافة المواقع. 100 واستفاد من البرنامج وأثره على األسرةاإلنترنت 

 

 

 

  :2017في عام  لألطفالواأليام المفتوحة  ةالصيفي النواديبرنامج  ثاً:ثال

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،التي تهدف الى تخفيف الضغط النفسي  حة،المفتوالنوادي الصيفية واأليام 

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

وفي نهاية كل  ،اسبوعمدة النادي  الجنسين،كال من نادي صيفي لألطفال  من مواقعها موقع

اعمال االطفال خالل النادي وبعض الفقرات  هتنفيذ حفل ختامي يعرض من خاللنادي يتم 
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 يتم اصطحاب االطفال المشاركين وامهاتهم في رحلة ترفيهية فيو ،الفنية التي تدربوا عليها

ويقوم بتنفيذ  المفتوحة،يضاف الى ذلك سلسلة من االيام  . نهاية كل نادي صيفي في كل موقع

 ين.المتدرب هذه البرامج طاقم من المشرفين والمتطوعين 

 

 

 :2017في عام  األيام المفتوحة لألطفالالنوادي الصيفية وبرنامج إنجازات  ❖

نوادي صيفية في كل من عصيرة الشمالية وعصيرة القبلية، مخيم  ستتم تنفيذ  .1

شارك في النوادي وبيت فوريك حيث  عسكر القديم، مخيم بالطة، نابلس/المخفية

 سنة.   12 وحتى 6طفل من كال الجنسين من عمر  600حوالي 

يام ترفيهية لألطفال اشتملت على عرض للمهرجين ومسرحية هادفة أتنفيذ خمسة تم  .2

وبعض الفقرات الفنية والمسابقات وفي نهاية كل يوم تم توزيع الهدايا والضيافة على 

 االطفال المشاركين من كال الجنسين.

ت وفوازير وفي تنفيذ خمسة ايام ترفيهية لألمهات تخللها فقرات فنية ومسابقاتم  .3

نهاية اليوم تم توزيع الهدايا والضيافة على المشاركات في كل موقع من المواقع 

 السالفة الذكر.  

 

 

 

 

ً رابع  .الحقوقيتمكين البرنامج  :ا

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

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

اإلنتاجي وفقا لمبادئ العمل األساسية وهي: فرص العمل واألجور والحماية والضمان 

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

 

تمكين النساء من " قوقي مشروعنفذت جمعية مدرسة األمهات ضمن برنامج التمكين الح 

بالشراكة مع الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير " والمستقبلاجل كرامتهن 

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

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

 سلفيت، طوباس وقلقيلية.
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 :2017البرنامج في عام انجازات  أبرز ❖

   يلي:ما  2017/ 31/12 -1/1/2017االنجازات التي تمت خالل الفترة الزمنية  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 الفلسطينيزيارة ميدانية تم تنفيذها  40 •

ية بمعدل تلقوا تدريباً مكثفا حول اليات فض النزاع والوساطة المجتمع 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 •

لتوعية المخطط ذكور( من خالل حمالت ا 155اناث،  755عامل /ة ) 910تم الوصول إلى  •

لها من قبل فريق المشروع بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى زيادة 

وعي العامالت وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم وفق ما نص عليه قانون العمل 

 .كة المرأة بسوق العمل الفلسطينيلفلسطيني واالتفاقيات الدولية لتعزيز مشارا

في وحدات الوساطة بالتعاون مع قسم  مجتمعيينال وسطاءال من قبلت زيارة توعوية نفذ 75 •

 .تيش في وزارة العمل في المحافظاتالتف

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

 

  االقتصادي:: برنامج التمكين خامسا

لعامالت في المستوطنات من خالل العمل تبلورت فكرة مشروع التمكين االقتصادي للنساء ا

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

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

قتصادية ،زيادة معدالت عملهن ظاهرة سائدة في المجتمع الفلسطيني نتيجة ضعف الموارد اال

فقدان المعيل لألسرة وضيق العيش وغيرها من  ،الة والفقر في المجتمع الفلسطينيالبط

االسباب التي جعلت العديد من النساء  المهمشات اللجوء للعمل داخل المستوطنات في 

  المجال الزراعي او الخدماتي وغيرها.

 

في  اء العامالت في المستوطنات اقتصادياع )تمكين النسمشرو مدرسة االمهات جمعية نفذت

الذي بدء  (،والعقربانية مخيم عسكر ،بالطة )النصارية، مخيم( في كل من نابلسمحافظة 

 . UNDPاإلنمائي االمم المتحدة  من برنامجبتمويل  15/6/2017- 1/7/2016تنفيذه بتاريخ 
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ت االسرائيلية، وإبراز يهدف المشروع الى تسليط الضوء على عمل النساء داخل المستوطنا

االثار المترتبة لعمل النساء داخل المستوطنات للرأي العام، والعمل على حمالت ضغط 

ومناصرة للضغط على صناع القرار لتوفير فرص عمل والحد من ظاهرة عمل النساء داخل 

المستوطنات وتبني سياسات وإجراءات عمالية وحقوقية تتناسب وحقوق العامالت 

 التمكين االجتماعي واالقتصادي لألسر الفقيرة والمهمشة المشروع استهدف .المستهدفات

برامج النساء والفتيات العامالت في المستوطنات في إطار هن و سرالنساء المعيالت ألو 

 االرشاد االجتماعي والنفسي.

 

 : 2017في عام  التمكين االقتصادي برنامج انجازات أبرز ❖

ن قبل األخصائية النفسية بمواضيع هادفة لتعزيز النساء استهداف النساء بلقاءات توعيه م .1

ال والتواصل واتخاذ وهي )توكيد الذات واحترامها والنظرة االيجابية للذات، االتص

 .لمشكالت وغيرها من المواضيع وذلك من اجل تعزيز الذات لهنقرارات وحل ا

يرا عن ذاتهن واتخاذ قرارات تعب  وأكثروعيا  أكثرالنساء المستفيدات بعد لقاء االرشاد أصبحن  .2

 امرأة في المواقع المستهدفة. 100البالغ عددهن  اسرهن داخل

 وحمايته والدفاع عنه. وألسرهنقادرات على اختيار المشروع المناسب لهن  أصبحن .3

ساعات  6ساعة تدريبية ) 36 هداف المستفيدات بتدريب اقتصادي بواقعاست و عقد لقاءات ارشادية  .4

 يام( وعمل خطة تطوير أعمال لكل مستفيدة.أ 6يوميا ولمدة 

ة، ( مشروع مدر للدخل للنساء العامالت في المستوطنات في مناطق النصارية، العقرباني 23تنفيذ ) .5

، مثل مشاريع تربية ثروة حيوانية، بقاالت، أدوات منزلية، مخيم بالطة، مخيم عسكر القديم

 كوزمتكس ومالبس.

 
 

 : برنامج المساعدات: سادسا  
مع عدد من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وعدد من  الجمعية بالتعاون قومت 

 :حيث تممساعدات عينية ومادية لألسر المحتاجة  تقديمب الميسورة العائالت 

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

 الجمعية.الفلسطيني وبإشراف 

 المحتاجة.قرطاسية لطالب االسر  ومستلزمات مدرسية يبةحق 100 تقديم •

 4البالغ عددهن  الفلسطيني المحتاجين بتمويل من مركز التراث ألسرمساعدات نقدية  •

 أسر.

  الشباب.مركز واصل لتنمية يتام من خالل أ ألطفالمساعدات نقدية  3تقديم  •
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البالغ  لفلسطينيامتفوقين من خالل مركز التراث لطالب محتاجين و منح م يتقد  •

 طالب  4عددهم 

 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 

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

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 

 طفل من كال الجنسين منذ تأسيسها. 360فيحاء ال

 

 
 :2017في عام  انجازات روضة الفيحاء ❖

 .طفل من كال الجنسين 50خرجت الروضة  •

طفل في الروضة من  80سجل  (2018-2017) في بداية الفصل الدراسي األول  •

 عدة قرى منها عصيرة القبلية، مادما وبورين.

 

 : 2017فالهن في روضة الفيحاء في عام إنجازات برنامج االرشاد لألمهات وأط ❖

مدرسة االمهات على عقد ورش عمل ولقاءات توعوية ألمهات األطفال جمعية ملت ع .1

في روضة الفيحاء تناولت عدة مواضيع منها: الزواج المبكر، التوعية لحماية االطفال 

 من التحرشات الجنسية، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، صعوبات التعلم والتشتت،

 السرحان والتبول الالإرادي. 

تم تنفيذ لقاءات تفريغ نفسي اسبوعية تم عمل فيها ارشاد ومسابقات ترفيهية وألعاب  .2

 متنوعة لألطفال والعاب لتفريغ طاقاتهم.

تم تنفيذ تمارين بهدف توكيد الذات وتقوية الشخصية والتخلص من المشاكل السلوكية  .3

ل عدة مواضيع منها: الصدق، توكيد الذات، مثل الكذب والعدوانية والخوف وتم تناو 

 احترام الكبير، بناء الشخصية.
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  ً  المخفية: /: النشاطات العامة للجمعيةثامنا

بالتعاون مع االئتالف  2022-2017عرض الخطة القطاعية للتعليم ورشة عمل ل  -1

 . 25/2/2017بتاريخ  التربوي

 . 12/4/2017بتاريخ  يلتم عرض فيلم سميحة خل ضمن نشاطات الثامن من آذار -2

المشاركة في مؤتمر كمبوديا حول المشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية بشأن  -3

 . 8/5/2017بتاريخ  للجميع بدعوة من منظمة اليونسكو التعليم

 بعنوان "واقع وغد الشباب الفلسطيني" -سينما المرأة-بالتعاون مع شاشات  ورشة عمل -4

 . 20/8/2017بتاريخ 

فية بنشاطات وعمل الجمعية بمشاركة وزارة التنمية االجتماعية ومكتب ورشة تعري  -5

ضمن مشروع المساعدة الفنية  فريق ادارة الحالة التنمية االجتماعية في نابلس الذي ضم

اريع االوروبية لتطوير نظام الحماية االجتماعية في فلسطين تعرف فيها الوفد على مش

 . 1/11/2017 بتاريخ األمهاتوبرامج جمعية مدرسة 

 -ورشة عمل توعوية حول "التحرش الجنسي في مكان العمل" بالتعاون مع مؤسسة امان -6

 . 7/11/2017بتاريخ  -االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة

 ورشة عمل بعنوان المساءلة والحق في التعليم ضمن نشاطات االئتالف التربوي -7

مفتوحة مع طالب ي جامعة القدس الالفلسطيني وجمعية مدرسة األمهات التي تم تنفيذها ف

 . 10/12/2017بتاريخ  الخدمة المجتمعية

"مناهضة العنف الواقع على العامالت الفلسطينية في المستوطنات  عقد لقاء بعنوان -8

وفي إطار  2017بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة لعام  االسرائيلية"

 . 4/12/2017بتاريخ  ضد المرأة الفلسطينيةاهضة العنف يوم لمن 16فعاليات حملة 

-2017لعامي  11/11/2017بتاريخ  عامة وانتخاب هيئة إدارية جديدةهيئة اجتماع عقد  -9

2019 . 

 
 عسكر القديم: موقع مخيم نشاطات  
 المشاركة في يوم ترفيهي للعامالت بمناسبة عيد العمال بالتنسيق مع مؤسسات المخيم. -1

 .طالب 50 األساسية من الصف األول الى السادس وعددهم دروس تقوية لطالب المرحلة -2

 

 

 بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية تم تنفيذ:

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

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

 واهمها العناد والعصبية ومخاطر االنترنت.  الطفولة

 وكبار السن.سلسلة لقاءات ارشاد وتثقيف للمسنات  .2

)التربية االيجابية( مثل كيفية توفير الحنان البيتي، االسس حول سلسلة لقاءات اسبوعية  .3

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

 مع النساء الناجيات من العنف. سلسلة لقاءات ارشادية .4



 

 

11 

 .حول صحة المرأة بالتعاون مع عيادة صحة الوكالةلقاء  .5

 يوم ترفيهي للمسنات في متنزه الشهيد ياسر عرفات. .6

 لقاء بعنوان )طرق انتشار المخدرات(. .7

 

 

 

 موقع بيت فوريك:نشاطات 

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

ثة لغة انجليزية مع البروجكت هوب للطالب والطالبات من الصف الثالث دورات محاد -2

 وحتى العاشر.

 مع مركز فرح للتأهيل المجتمعي. مجاني يوم طبي -3

 سيدة. 25-20شارك بها  صندوق النفقة الفلسطيني لألمهات ورشة عمل مع -4

 رنسا ف-بالتعاون مع أطباء العالم ورشة عمل توعوية حول كيفية التعامل مع االحداث -5

 .شارك بها

 

 

 :حي القصبة-نشاطات موقع البلدة القديمة

 .مستفيدة 12دورات تجميل بلغ عدد النساء   -1

 األسرة. مع جمعية الدفاع عنبالتعاون نامج الغذائي البر حول سلسلة لقاءات -2

تنفيذ صف تقوية للطالب من الصف األول حتى السادس في مواد اللغة العربية،  -3

 طالب. 30واستفاد  اإلنجليزية والرياضيات

 لألمهات بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية.تنفيذ لقاءات ترفيهية لألطفال و   -4

 

 السوق المركزي: -نشاطات موقع نابلس

 سيدة. 22التغذية بحضور لقاء مع اخصائية  .1

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

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

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

 

 الجمعية:دور مجلس اإلدارة في متابعة سير عمل  ❖

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

. للجمعيةيضطلع مجلس اإلدارة بدوره وفقا للنظام اإلداري والمالي والهيكل التنظيمي حيث 

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

( وتشارك في اجتماعاته غالبا رئيسة منسقات البرامج، المحاسبة)ئيسية مفاصل العمل الر
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 ةناقشلمتقارير سير العمل وتوصياته إلى برفع المكتب التنفيذي يقوم  ونائبتها، هيئة االداريةال

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

 (.العمل استراتيجيةعلى 

 

 

 عضويه الجمعية في الشبكات واالئتالفات المحلية والدولية: ❖

 .2008االئتالف التربوي العالمي منذ عام  •

 .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  •

    .2017االئتالف الفلسطيني للحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام  •

 . 2017شبكة حماية الطفولة منذ عام  •

 

 


