مساهمة مجموعة االتصاالت
في المجتمع الفلسطيني

تستقي مجموعة االتصاالت الفلســـطينية اهتمامها والتزامها بالمسؤولية االجتماعية

من قيمها الراســـخة القائمة على احترام المبادئ اإلنســـانية وتعزيز مفهوم االســـتدامة
والمســـاهمة بصورة فعالة في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة للعام .2030

واســـتمرت المجموعة في تنفيذ برامجها التنموية في العام  2019من خالل مؤسســـة
مجموعـــة االتصاالت للتنمية المجتمعية ضمن رؤيتها االســـتراتيجية الملتزمة بتحقيق

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وضمن القطاعـــات والفئـــات المجتمعية األكثـــر احتياجا

للتنميـــة فـــي فلســـطين والعمـــل علـــى تنفيـــذ برامـــج نوعيـــة فـــي قطاعـــات التعليم

والتكنولوجيا والتنميـــة االقتصادية.

وتنفيـــذا لهـــذا االلتـــزام ،فقـــد وقعـــت المجموعـــة مذكـــرة تفاهم مـــع برنامـــج األمم

المتحدة اإلنمائي ،UNDPمن أجل مواءمة برامج المســـؤولية االجتماعية واالســـتدامة
للمجموعـــة مع أهـــداف التنمية المســـتدامة للعـــام  .2030كذلك أصـــدرت المجموعة

تقريرها الخامس لالســـتدامة وباشـــرت العمل علـــى اإلعداد إلصدار تقريرها الســـادس
للفتـــرة  2019-2018ضمـــن معاييـــر  GRIالعالمية لتقارير االســـتدامة.
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التكنولوجيا
الهدف االستراتيجي
تعزيز البيئة التمكينية للصناعة التكنولوجية في فلسطين من أجل تحسين العمالة في العالم االفتراضي وتعزيز روح المبادرة وريادة األعمال.

ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  4من أهداف التنمية المستدامة 2030

برامج التكنولوجيا

ملخص ألهم النتائج والمخرجات
في برامج التكنولوجيا

عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج Code for Palestine
في العام  2019بلغ  51طالبا وطالبة

عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج Code + Design
 Bootcampفي العام  2019بلغ  41طالبا وطالبة

عدد المستفيدين من برنامج صيفك كود في العام
 2019بلغ  223طالبا وطالبة

تجاوز عدد المستفيدين من برنامج ساعة من البرمجة
 77000طالبا وطالبة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

أﺑﺠﺪ ﻧﺖ

عدد المدارس المتصلة باإلنترنت من خالل برنامج
أبجدنت بلغ  1914مدرسة حكومية

مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية

83

برنامج Code for Palestine
يســـتهدف البرنامـــج طلبـــة المـــدارس من الفئة العمرية  14ســـنة ممن يمتلكـــون الرغبة والقدرة على تعلـــم مهارات البرمجـــة والتفكير التصميمي
وحـــل المشـــكالت فـــي بيئة تعليمية متقدمة وضمـــن معايير عالمية وعلى أيـــدي أفضل طلبة الجامعـــات العالمية من الراغبيـــن بالتطوع والقدوم
إلـــى فلســـطين لتعليـــم طلبـــة المـــدارس مهـــارات البرمجة وحل المشـــكالت بطـــرق تكنولوجيـــة إبداعيـــة متقدمة .ويســـتمر البرنامـــج لمدة ثالث
ســـنوات يتلقـــى خاللهـــا الطلبـــة تعليمهم مـــن خالل مناهـــج متخصصة يتـــم تطويرها بما يتناســـب مـــع التطـــور التكنولوجي في العالـــم لينتهي
البرنامـــج خـــال ثـــاث ســـنوات بالتخرج بعد تقديم مشـــروع تخـــرج تتم مناقشـــته مع المدرســـين وبحضور بقية زمالئهـــم لتبادل الخبـــرة والمعرفة
وتعميـــم التجربة بين المشـــاركين.
ويشـــتمل البرنامـــج أيضـــا علـــى تدريبات عملية يقـــوم الطلبة من خاللهـــا بتطبيق مـــا يتعلمونه على أيدي المدرســـين الدولييـــن والمحليين ويقوم
هـــذا التدريـــب علـــى عمل مشـــاريع تكنولوجية تقوم علـــى البرمجة وحل المشـــكالت المجتمعيـــة بطرق إبداعية وعبر اســـتخدام طـــرق مختلفة في
التفكيـــر .ويتـــم تخـــرج الطلبة من البرنامـــج قبيل التحاقهـــم بالجامعات مما يترك اثـــرا على توجهات الطلبـــة في اختيار تخصصات علوم وهندســـة
الحاســـوب عنـــد االلتحـــاق بالجامعـــة وهذا مـــا بينته نتائـــج التحاق الطلبـــة الذين تخرجـــوا من البرنامـــج بتخصصـــات تكنولوجية بنســـبة تقترب من
 90%مـــن خريجي برنامـــج .Code for Palestine

اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
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23
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2016

102

300

2017

296

540

2018

536

846

1072

2019

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

24

اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات

50

43

31

53

ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Code for Palestine

2015

2017

2016

2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ Code for Palestine

%55

2019

%45

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Code for Palestineﻓﻲ ﻋﺎم 2019
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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سجى أبو عودة ،مشاركة في البرنامج 2019
قبـــل التحاقـــي ببرنامج  ،Code for Palestineكنت نادرا ما أشـــارك في الفعاليات واألنشـــطة حتى لو ســـنحت لي الفرصة بالمشـــاركة
وذلـــك خوفـــا من الظهور أمام الجمهور وحكم الناس على مشـــاركتي .هـــذا البرنامج أخرجني من دائرتي بعد جلســـات التفكير التصميمي
التـــي وســـعت آفاق التفكيـــر لدي وجعلتني أرغـــب بتجربة خبرات جديدة وواســـعة والتعرف إلـــى أصدقاء جدد من المبدعيـــن والمتميزين.
خـــال عامين من المشـــاركة فـــي البرنامج ،تعلمت لغـــات البرمجة وتعرفت إلى مبرمجيـــن موهوبين من جميع أنحـــاء العالم ،وهذا بذاته
يعتبـــر إنجازا في فترة قياســـية إذ أصبـــح بإمكاني بناء صفحات إلكترونيـــة وتطبيقات مختلفة.

Code & Design Bootcamp
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  8من أهداف التنمية المستدامة 2030
يعتب ــر ه ــذا البرنام ــج ف ــي نس ــخته الثالث ــة نموذج ــا يحت ــذى ب ــه ف ــي برام ــج تعلي ــم وتدري ــب التكنولوجي ــا والري ــادة لطلب ــة الجامع ــات الفلس ــطينية م ــن
تخصص ــات هندس ــة الكمبيوت ــر وعل ــوم الكمبيوت ــر والرياضي ــات وذل ــك بن ــاء عل ــى النتائ ــج الت ــي حققه ــا البرنام ــج خ ــال الس ــنوات الثالث ــة األول ــى
م ــن عم ــره .وم ــن أه ــم م ــا يمي ــز البرنام ــج ه ــو رف ــع نس ــبة الفرص ــة التش ــغيلية للخريجي ــن إل ــى م ــا يق ــارب  %100م ــن المش ــاركين ف ــي البرنام ــج،
ويع ــزى ه ــذا التمي ــز إل ــى مس ــتوى الج ــودة الت ــي يحتويه ــا البرنام ــج م ــن حي ــث المحت ــوى التدريب ــي وق ــدرة المدرس ــين والمدربي ــن ونوعي ــة الطلب ــة
المش ــاركين باإلضاف ــة إل ــى التكاملي ــة ف ــي المحت ــوى م ــا بي ــن الم ــادة التدريبي ــة التقني ــة وتدري ــب المه ــارات المتعل ــق بح ــل المش ــكالت والتفكي ــر
اإلبداع ــي والمغام ــرة والمثاب ــرة عل ــى النج ــاح.
يســتمر البرنامــج لمــدة ســتة أشــهر تبــدأ بمخيــم تدريبــي صيفــي مكثــف يحصــل المشــاركين فيــه علــى تدريبــات عمليــة علــى أيــدي أمهــر المدربيــن
والمهندســين مــن كبريــات الشــركات العالميــة فــي وادي الســيليكون ومــن جامعــات عالميــة ذات ســمعة مرموقــة مثــل جامعــة ســتانفورد وغيرهــا
مــن الجامعــات.
وبعـــد االنتهـــاء مـــن المخيـــم التدريبـــي الصيفـــي يباشـــر الطلبـــة بإكمـــال  Udacity Nanodegreesفـــي مجـــاالت مثـــل تطويـــر أندرويـــد وعلـــوم
البيان ــات وتحلي ــل البيان ــات (التعل ــم اآلل ــي  .)Machine Learningوم ــا يمي ــز الحص ــول عل ــى  Nanodegreeه ــو مضاعف ــة ف ــرص دخ ــول س ــوق
العم ــل للمش ــاركين س ــواء محلي ــا أو عالمي ــا م ــن خ ــال الوظائ ــف ف ــي الش ــركات أو العم ــل الح ــر أو تأس ــيس ش ــركات ناش ــئة حي ــث حق ــق البرنام ــج
نس ــبة  %90م ــن الخريجي ــن حصل ــوا عل ــى وظائ ــف مباش ــرة بع ــد االنته ــاء م ــن إح ــراز ش ــهاداتهم.
وبالت ــوازي م ــع تنفي ــذ المخي ــم الصيف ــي ،قام ــت مؤسس ــة مجموع ــة االتص ــاالت بتنظي ــم العدي ــد م ــن الورش ــات واللق ــاءات للمهتمي ــن م ــن الطلب ــة
وأف ــراد المجتم ــع م ــع المدربي ــن والخب ــراء المتطوعي ــن ف ــي البرنام ــج م ــن الش ــركات العالمي ــة ف ــي وادي الس ــيليكون.
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لين أبو شقير
مشاركة في برنامج Code & Design Bootcamp 2019
"لـــم أحتـــاج للذهـــاب إلـــى وادي الســـيليكون ،هو جاء عندي في نيســـان مـــن العـــام  ،2019كنت أجلـــس في إحدى
محاضراتـــي فـــي الجامعـــة وأفكر بعمق في هدف كبيـــر أحلم بتحقيقه وال أعرف كيف ســـيتحقق وماذا يتوجب على
أن أفعل حتى أحققه ،وفي اللحظة ذاتها ســـمعت المحاضر وهو يخبرنا بزيارة للجامعة من قبل مؤسســـة مجموعة
االتصـــاالت الفلســـطينية لعرض برنامج تدريبي مهم ســـيلقى اهتمامكم ،ومن هنـــا كانت البداية"

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﻌﺎم  2019ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:
اﻟﻤﺴﺎر

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻏﺰة

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻻﻧﺪروﻳﺪ

15

11

26

Data Science

15

0

15

 11ﻣﺪرب دوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أبجد نت
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  4والهدف رقم  17من أهداف التنمية المستدامة 2030
واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت ووزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي المرحلة الخامســـة مـــن برنامج أبجـــد نت والتي تتضمن شـــبك جميـــع المدارس
ً
مجانـــا ،وقـــد قامت مجموعة االتصاالت بشـــبك  1,000مدرســـة فـــي اول عامين و 1,807مـــدارس في العام
الحكوميـــة الفلســـطينية باألنترنـــت
الثالـــث و  1918فـــي العـــام الرابع ،وقـــد وصل عدد المدارس التي تم شـــبكها في هذا العام  1914مدرســـة باإلضافة الى االســـتمرار بتطوير كتب
المناهـــج الفلســـطينية الكترونيـــا ،حيث أشـــارت وزارة التربية والتعليم الى مدى أهميـــة برنامج أبجد نت للمدارس ومقدار االســـتفادة من البرنامج.

491,426
ﺗﻠﻤﻴﺬ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺑﺠﺪ ﻧﺖ

26,970
ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺑﺠﺪ ﻧﺖ
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صيفك كود
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  4من أهداف التنمية المستدامة 2030
يهـــدف هـــذا البرنامج إلى االســـتفادة مـــن اإلجازة الصيفيـــة لطالب المـــدارس ،والعمل على تطويـــر مهاراتهم فـــي تكنولوجيا التعليـــم والبرمجة،
ويســـتهدف البرنامـــج الطـــاب فـــي الفئة العمرية ( 16-14ســـنة) ،كجـــزء من برنامج تدريبـــي في مجال برمجـــة المواقع اإللكترونيـــة ،والذي يتكون
مـــن  40ســـاعة تدريبيـــة .ويبـــدأ البرنامج بتدريـــب مجموعة من المدربيـــن من طلبة الجامعـــات ليقوموا بمهمـــة تعليم طلبة المدارس المشـــاركين
مهـــارات البرمجـــة والتصميـــم .وهذا بدوره يحقق هدفا مزدوجـــا في تعليم البرمجة لطلبة المـــدارس من جهة وبناء قدرات طلبـــة الجامعة كمدربين
من جهـــة أخرى.
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻴﻔﻚ ﻛﻮد

اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

2019

HTML/5, CSS/3, Javascript

40

10

أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم 2019

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة

اﻟﺴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﻋﺪد اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ

ذﻛﻮر

اﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﻧﺎدي ﺑﻴﺖ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

1

15

7

22

اﻟﻘﺪس

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻻﻋﻼم

2

10

10

20

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1

16

12

28

ﺟﻨﻴﻦ

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

2

8

12

20

رام اﻟﻠﻪ

ﻧﺎدي ﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺮة

2

14

12

26

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻧﺎدي ﺟﺒﻞ
اﻟﻨﺎر

2

12

13

25

ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ

1

8

12

20

رﻓﺢ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

2

11

11

22

ﺑﻜﺘﻲ

1

22

18

40

ﻏﺰة

88

التقرير السنوي 2019 -

ساعة من البرمجة
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  4والهدف رقم  17من أهداف التنمية المستدامة 2030
هـــي حملـــة عالميـــة تهـــدف إلـــى الوصول إلى عشـــرات المالييـــن من الطالب فـــي أكثر مـــن  180دولة فـــي العالم ،بهدف نشـــر ثقافـــة البرمجة.
يســـتطيع أي شـــخص تنظيـــم فعالية "ســـاعة مـــن البرمجة" في أي مـــكان في العالم ،ويحتـــوي البرنامج علـــى حصص برمجة مدتها ســـاعة واحدة
فـــي أكثر مـــن  40لغة.

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺎر

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻏﺰة

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ذﻛﻮر

16,275

25,250

41,525

اﻧﺎث

11,553

23,993

35,546

اﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﺧﺎص

ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻧﻮروا

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

40

0

95

5

2014

100

60

0

170

30

2015

200

120

80

290

24

2016

340

200

140

26

49

2017

621

400

221

20

552

2018

946

651

295

8

813

125

2019

1,133

809

324

8

959

166

ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  77,071ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

27,828

ﻏﺰة

49,243
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أكاديمية العمل الحر
بالشـــراكة مـــع مؤسســـة  ،Gaza Sky Geeksنفذت مؤسســـة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية أكاديميـــة العمل الحر وذلك فـــي مدينة نابلس
خـــال العـــام  2019بهـــدف بنـــاء قدرات مجموعة مـــن الخريجين لدخول ســـوق العمل العالمـــي عبر منصات العمـــل الحر المعروفـــة عالميا .وتخرج
مـــن هـــذا البرنامـــج  22مـــن المشـــاركين مـــن أصل  25مشـــاركا بعـــد تلقيهـــم تدريبـــات متنوعة فـــي مواضيع التخصـــص من جهة وفـــي مهارات
االتصـــال والتســـويق واإلدارة الماليـــة والتعامـــل مع الزبائن مـــن جهة أخرى.
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  1والهدف رقم  8والهدف رقم  17من أهداف التنمية المستدامة 2030

7

2

ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى

7

ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ

55

ﻣﺘﻘﺪم ﺗﻤﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ

%82
%92

%81
2

2

ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

22

ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﻤﻤﻮا ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ

2

8

ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

8.7
%

%22.8
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜـﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﻳﻤﻴﻞ
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ﺧــﺮﻳــــﺞ

ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ

ﻣﻤﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻞ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ

ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ
Upwork

.6

%88

ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث

ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

%9

148

ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺧﺮى

 320$ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ
Freelancer

4

ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

%58.9
ﻣﻦ ﺧﻼل آﺧﺮﻳﻦ

4

ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ

التعليم
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برامج التعليم
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  4من أهداف التنمية المستدامة 2030

الهـــدف االســـتراتيجي :تحســـين التحـــاق الطلبـــة المتميزين بالجامعات والمعاهـــد المهنية فـــي تخصصات
مطلوبة لســــــوق العمل وتعزيز اســـتخدام وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة في التعليم المدرســـي
المدخالت

ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﻔﺎد

ملخص ألهم النتائج والمخرجات
تقديـــم  300منحـــة في قطـــاع التعليم التقني موزعة علـــى  35تخصص تقني خالل عـــام  2019ليبلغ
العـــدد الكلـــي للمنـــح المقدمة  5,500منحة جامعيـــة وتقنية منذ انطالق البرنامج فـــي العام .2009

التركيـــز علـــى االحتياج عند تقديم المنح الجامعيـــة والتقنية إذ بلغ عدد المنـــح المقدمة للطلبة األيتام
 82منحـــة ،والمنـــح المقدمة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  55منحة ،والمنح المقدمـــة للطلبة من خالل
برنـــاج الحق في حيـــاة كريمة  44منحة

التركيـــز علـــى فئـــة الشـــباب مـــن طلبـــة الجامعـــات من خـــال تنظيـــم برامـــج وفعاليات تســـاهم في
تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية للشـــباب

إشراق الشاللفة

خريجة منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية
ِ
وانت طالبتنـــا ونحنا فخورون
"مـــن اللحظـــة األولى والمكالمة األولى ،إشـــراق أنـــت دخلت معنا بمنحـــة المجموعة
بك وبعد  6ســـنوات والمكالمة :أنت خريجتنا ونحنا فخورون بك .ســـت ســـنوات من الفخر تخللها لحظات اغتنمناها
بـــكل ما فيها.
اخوانـــي وأخواتـــي ،اليوم ال نحتفل فقط بالطالب األطباء والمهندســـين واالقتصادييـــن ،انما نحتفل أيضا بمن نحن
بحاجـــة إليهـــم كما هم بحاجة لنا ،نحتفل بطالب المهني والتقنـــي والذين لوال عملهم المتفاني ال يكتمل المجتمع"
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برنامج مجموعة االتصاالت للمنح التقنية

تميـــز العـــام  2019بالتوجـــه بصورة رئيســـة نحو دعـــم التعليم التقني الـــذي يوفر فرص تشـــغيلية أعلى للخريجيـــن فيها من الخريجيـــن في البرامج
األكاديميـــة وذلـــك ضمن توجه مشـــترك مـــا بيـــن وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمـــي ومجموعة االتصاالت الفلســـطينية .وبالتـــوازي مع هذا
التوجـــه فـــي تقديم المنح الدراســـة ،اســـتمرت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بتوفير المنح الجامعية للطلبة المســـتفيدين منها في الســـنوات
الســـابقة ضمن النتائج والمؤشـــرات التالية:

5,500
حتى نهاية 2019

700

منحة جديدة ومستمرة
للعام 2019

مـــا زالـــت مجموعـــة االتصـــاالت مســـتمرة فـــي أداء دورها الريـــادي في
تمكيـــن الشـــباب مـــن خـــال "برنامـــج مجموعـــة االتصـــاالت للمنـــح
الجامعيـــة والمهنيـــة" حيث قدمـــت مجموعة االتصـــاالت  5,500منحة
منـــذ اطالق البرنامج عـــام  2009منحة ،وبلغ عـــدد الخريجين  640خريجا
جامعيـــا و  66خريجـــا تقنيا.

بلـــغ عدد المنح المســـتمرة  700منحة للعـــام  ،2019حيث تم هذا العام
تقديـــم  300منحـــة فـــي التعليـــم التقنـــي في اكثر مـــن  30كليـــة تقنية
وجامعيـــة تشـــمل  35تخصص تقني تم التوافق عليهـــا ضمن رؤية وزارة
التعليـــم العالـــي والبحث العلمي بغرض تشـــجيع وتحفيز الطالب للتوجه
للدراســـة ذات البعد التقني

توزيع المنح المستمرة هذا العام حسب اآللية
تـــم التحـــول مـــن تقديـــم منـــح جامعية تنافســـية جديـــدة لطـــاب  2019إلى تقديـــم منـــح لطلبة برامـــج التعليـــم التقني مع
االســـتمرار فـــي تقديـــم منح للطـــاب االكاديميين الذين ســـبق وحصلوا علـــى منحة مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية من
األعـــوام  2013حتـــى العـــام  2018والمســـتوفين لشـــروط اســـتمرار المنحـــة والتي وصل عددهـــا الى  200منحة دراســـية.
تـــم االســـتمرار في تقديم منـــح جديدة للطالب األيتام القاطنين فـــي مراكز االيواء من المتفوقين فـــي الثانوية للعام 2019
باإلضافـــة إلـــى اســـتمرار توفير منح للطالب األيتـــام الذين حصلوا على المنحـــة من األعوام الســـابقة  2013وحتى  2018مع
توفر شـــرط التفوق األكاديمي والشـــروط الخاصة بفئة الطالب األيتام بمجموع  82منحة دراســـية.
تـــم االســـتمرار فـــي تقديم منـــح جديدة للطالب األوائـــل من األشـــخاص ذوي اإلعاقة مع االســـتمرار بتوفير منـــح للحاصلين
علـــى المنحـــة من األعوام الســـابقة بمجموع  55منحة دراســـية.
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اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ
ً
ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات

215

2010

2009

4250

1994

1539

1066

3331

2940

2474

3790

4800

5500

2011

2012

2013

ﻋﺪد ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻫﻮ 706

2014

2016

2015

2018

2017

2019

ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻃﺐ

ﻫﻨﺪﺳﺔ

اﻻدارة
واﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻋﻠﻮم

ﺗﻤﺮﻳﺾ

IT

ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ

ﻋﺪد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

106

162

144

33

20

40

3

ﺗﺨﺼﺼﺎت
اﺧﺮى

125

زراﻋﺔ

7

ﺗﺨﺼﺼﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ

66

قيس دريدي

جامعة فلسطين التقنية – خضوري
"نتقـــدم بالشـــكر والعرفـــان وعظيـــم االمتنان لألخوة فـــي مجموعة االتصاالت الفلســـطينية على مـــا قدموه لنا
ً
خصوصا فـــي مجاالت التعليـــم المهني والتقنـــي ،فال يخفى
مـــن منح دراســـية الســـتكمال مســـيرتنا التعليمية
علـــى أحـــد طبيعـــة الظروف التي يعيشـــها أبناء شـــعبنا من قهـــر احتاللي ومن منع ألبســـط حقوقنـــا في العيش
والمتمثـــل فـــي حرماننـــا من أموالنا من قبل ما يســـمى االحتالل الغاصـــب .وهنا يبرز الدور الوطني والمســـؤول
والـــذي إن دل فانـــه يدل علـــى صدق االنتماء لهذا الوطـــن والمواطن من قبل مجموعة االتصاالت الفلســـطينية
حيـــث قدمـــوا وما زالـــوا المنح الدراســـية التي بدورهـــا مكنتنا وســـاعدتنا على االســـتمرار في حياتنـــا األكاديمية
والعلميـــة نحـــو التميـــز األكاديمـــي واإلبداع كل في مجاله .وال يســـعنا نحن كطلبة مســـتفيدين مـــن هذه المنح
الدراســـية إال أن نثمـــن ونشـــكر القائميـــن على المنحة ونعدكـــم أن نكون عند حســـن ظنكم بنا".

برنامج إيفاد
اســـتمر تنفيـــذ هـــذا البرنامج خـــال العام  2019مع العلـــم أنه تم اطالق البرنامج في العــــــام  2012مـــن قبل مجموعة االتصاالت بالشـــراكة مع
جامعة بيرزيت بهدف تمكين أســــــاتذة مــــــن جامعــــــة بيرزيـــت الحاصليــــــن على درجـــة الماجســـتير للحصول علــــــى درجة الدكتـــوراة من جامعـــات
عالميــــــة معروفـــة فـــي تخصصــــــات ذات اولويــــــة لقطـــاع التعليـــم الجامعي في فلســـطين .ويعمـــل البرنامج على رفع نســــــبة حملة شــــــهادة
الدكتـــوراة بيــــــن أعضـــاء الهيئة التدريســــــية خصوصا فـــي التخصصـــات المطلوبة للجامعة ممـــا يؤدي إلى تطويـــر الكادر األكاديمـــي كما ونوعا
وهـــذا بدوره ينعكـــس على جـــودة التعليم وتنوعه فـــي الجامعة.
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برنامج الحق في حياة كريمة
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  1والهدف رقم  8من أهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف االستراتيجي

بناء قدرة العائالت الفقيرة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها باالوضاع والهزات االقتصادية واالجتماعية

النتائج والمخرجات
بلـــغ عـــدد األســـر المســـتفيدة مـــن البرنامج  427أســـرة مع نهايـــة العـــام  2019مع العلـــم أن معدل عدد أفـــراد األســـرة  5.1أفراد وهـــذا يعني أن
البرنامـــج يخـــدم قرابـــة  2,178مواطنا بصورة مباشـــرة منـــذ انطالقه.
أهتمـــت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية بالتركيز على مدينـــة القدس خالل العـــام  2019في تقديم الدعـــم للعائالت الفلســـطينية في داخل
مدينـــة القـــدس من خالل برنامـــج الحق في حيـــاة كريمة.

نتائج البرنامج في العام 2019
اســـتمر تنفيـــذ برنامـــج الحق فـــي حياة كريمة خـــال العام  2019وذلـــك ضمن اســـتراتيجية مجموعة االتصاالت الفلســـطينية لتمكين األســـر محدودة
الدخـــل اقتصاديـــا مـــن خـــال توفير مشـــاريع صغيرة مدرة للدخل لهذه األســـر .وتميـــز البرنامج فـــي العـــام  2019بالتركيز على مدينة القـــدس من أجل
تعزيـــز صمود األســـر المســـتهدفة في ظل مـــا تعانيه مدينة القدس من اســـتهداف من قبل االحتالل بشـــتى الطرق ومنها التضييـــق االقتصادي على
المواطنين الفلســـطينيين في المدينة المقدســـة .وقامت المجموعة بتنفيذ المشـــاريع خالل العام  2019بالشـــراكة مع مؤسســـة فلســـطينية من أجل
ضمان اســـتمرارية تقديم الدعم واإلســـناد لألســـر المســـتفيدة من المشـــاريع لضمان ديمومتها ،وكذلك توفير الدعم التقني واإلرشـــاد والتوجيه من
أجل تطوير المشـــاريع وتنميتهـــا وتعميم التجربة على أســـر جديدة.

427

191

أﺳﺮة

236

أﺳﺮة

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ

أﺳﺮة

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ

111
أﺳﺮة

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ

2,178
أﺳﺮة

اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ

طبيعـــة المشـــاريع التي يتم دعمها من خالل البرنامج :مشـــاريع التصنيع المنزلي ،المشـــاريع الحرفيـــة ،الصناعات الخفيفة ،الزراعـــة ،التجارة والبيع
بالتجزئـــة ،الصيانة وغيرها الكثير من المشـــاريع.
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برنامج دعم الجمعيات التي تعنى باألشخاص ذوي االعاقة
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  10من أهداف التنمية المستدامة 2030
ً
مشـــروعا لجمعيات تعنى باألشـــخاص ذوي االعاقة في العام  2019وقد شـــمل الدعم تجهيز غرف مصـــادر خاصة باإلعاقة
تـــم انشـــاء وتطويـــر 27
البصريـــة ،وغـــرف حســـية للمصابيـــن بإعاقات شـــديدة ،وقـــد تم تجهيـــز وتهيئة غرف صفيـــة لألشـــخاص ذوي االعاقـــة وحدائق عالجيـــة للتوحد،
وقاعـــات للعـــاج الطبيعـــي وأجهـــزة طبيـــة وأدوات مســـانده ومراكز تخطيط للســـمع ومشـــاريع طاقة شمســـية حيث تعتبـــر هذه المشـــاريع رافدا
رئيســـيا مـــدرا للدخل ،وقـــد بلغ عدد الجمعيـــات المســـتفيدة  137جمعية منـــذ العام .2011

الجمعية األهلية للمعاقين بصريا

قامت المجموعة بتمويل انشاء غرفة مصادر خاصة باإلعاقة البصرية والتي تستخدم في تعليم األطفال ذوي االعاقة البصرية.
وكذلـــك انشـــاء غرفة حســـية لتنمية القدرة الحســـية لألشـــخاص ذوي االعاقـــة البصرية من خـــال االضاءة والموســـيقى والمـــواد التفاعلية والتي
من شـــانها تحفيـــز العديد من الحـــواس لديهم.

جمعية روان لتنمية الطفل

تـــم دعـــم مشـــروع تأهيل وتجهيز الحديقـــة العالجية التابعة للجمعية حيث تســـتخدم فـــي تأهيل وتطوير األطفـــال الذين يعانون مـــن مرض التوحد
والتشـــتت الحركي والذهني.

جمعية روان لتنمية الطفل

برنامج دعم االفراد:
مبادرة توفير كراسي كهربائية

تم تقديم  90كرســـيا كهربائيا خاصا باألشـــخاص ذوي اإلعاقة
الحركيـــة في العـــام  ،2019وقد بلغ العدد اإلجمالي للكراســـي
الكهربائيـــة التي تم توزيعها خالل هذا العام واالعوام الســـابقة
 390كرسيا كهربائيا.
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تطوير وتجهيز الوحدات العالجية للجمعيات بالمعدات واألجهزة
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  -أﺑﻮ دﻳﺲ

اﻟﻘﺪس

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻳﻒ ﺟﻴﺖ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻏﺰة

ﻣﺮﻛﺰ اذﻧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ

ﻏﺰة

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﺑﺼﺮﻳﺎ  -ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻴﻢ أﺻﺪﻗﺎء ﻣﺘﻼزﻣﺔ
داون

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪات  -ﺳﻠﻮاد

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮد ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻃﻔﺎل اﻟﺘﻮﺣﺪ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﺟﻤﻌﻴﺔ روان ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪه ﺣﺒﻠﺔ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻗﻮن اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﺣﺮﻛﻴﺎ

اﻟﻘﺪس

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -اﻟﻨﺼﻴﺮات

ﻏﺰة

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻒ

ﺟﻨﻴﻦ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  -ﺣﻠﺤﻮل

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻒ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ -
ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮر

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮاﺣﺔ ﻟﺬوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  -ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮر

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻠﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺑﺪاع

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻢ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة
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اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

برنامج دعم القطاع الصحي
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  3من أهداف التنمية المستدامة 2030
تـــم انشـــاء وتطويـــر  25مركـــزا وعيادتـــا طبية فـــي العـــام  ،2019وقد بلـــغ اجمالي عـــدد الجمعيات والمراكـــز والعيـــادات الطبية المســـتفيدة 155
مؤسســـة طبيـــة منـــذ العام ( 2011عدد المستشـــفيات المســـتفيدة  36مستشـــفى) في المناطق النائية والمهمشـــة بشـــكل خاص ،وقد شـــمل
الدعـــم تجهيـــز العيادات الطبية وإنشـــاء وتطوير المستشـــفيات والمراكز الصحية وإقامة أقســـام ووحـــدات متخصصة ،وتوفيـــر األجهزة والمعدات
الطبية بهدف مســـاعدة هذه المؤسســـات لخدمة المرضى للحصول على التشـــخيص المناســـب والرعاية الطبية للمواطن الفلســـطيني وال سيما
العـــاج المجاني للفقـــراء والمحتاجين.

عيادة حزما  -القدس

تطويـــر وتأهيـــل العيـــادة والتـــي تعتبـــر العيـــادة الوحيـــدة التي
تقـــدم الخدمـــات الطبيـــة فـــي البلدة ويســـتفيد منهـــا أكثر من
 8,000مواطـــن.

مركز األمل  -نابلس

تحســـين الخدمـــة المقدمـــة للمرضـــى مـــن األشـــخاص ذوي
اإلعاقـــة والمســـاهمة فـــي تحويـــل المركـــز الـــى مستشـــفى
ً
شـــهريا.
متخصـــص ويســـتفيد من المركز قرابة  800مســـتفيد

مشروع التكافؤ الحيوي

بالشـــراكة مـــع جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة تـــم تنفيذ المشـــروع
والـــذي يعتبـــر من المشـــاريع المتميزة ويصنف علـــى أنه األول
مـــن نوعـــه فـــي فلســـطين ،حيث يهـــدف إلـــى توفيـــر الخدمة
للصناعـــات الدوائيـــة بمســـتوى عالمـــي وتحســـين المســـتوى
الصحـــي المقـــدم للمواطـــن الفلســـطيني بأقـــل التكاليـــف
وبأفضـــل مواصفات من خـــال الكوادر المؤهلـــة في الجامعة
مـــن أطبـــاء وصيادلـــة وفنيـــي مختبـــرات وأكاديمييـــن وإداريين
حيـــث ســـتكون طبيعـــة عمـــل الوحـــدة فـــي مجـــال الدراســـات
الدوائيـــة وقياس نســـب األدوية في جســـم متطوعين ،وعمل
استشـــارات ودراسات ســـريرية.
عيادة حزما  -القدس

وحدة التكافؤ الحيوي
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مشاريع لجمعيات تعنى بالصحة في العام 2019
تأهيل وتجهيز المراكز والعيادات والمستشفيات بأجهزة ومعدات طبية
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

ﻋﻴﺎدة اﻻﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ  -دﻳﺮ
اﺑﺰﻳﻊ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﻮن ﻟﻠﻌﻴﻮن

اﻟﻘﺪس

ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ  -ﺧﺮﺑﺔ اﺑﻮ ﻓﻼح

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻧﻌﻠﻴﻦ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺠﺔ
اﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻏﺰة

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻋﻴﺎدة ﻣﺰارع اﻟﻨﻮﺑﺎﻧﻲ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﺟﻨﻴﻦ

ﻋﻴﺎدة اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ

اﻟﻘﺪس

ﻋﻴﺎدة ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي

ﻃﻮﺑﺎس

ﻋﻴﺎدة ﺣﺰﻣﺎ

اﻟﻘﺪس

ﻋﻴﺎدة ﺑﻴﺖ ﻓﻮرﻳﻚ اﻻﻫﻠﻴﺔ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﺻﺪﻗﺎء ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮارئ ﻋﺮاﺑﺔ

ﺟﻨﻴﻦ

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﺑﻮ رﻳﺎ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ

ﻋﻴﺎدة ﺑﺮﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ -
اﻟﻴﺎﻣﻮن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
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ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻞ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة
ﺟﻨﻴﻦ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻏﺰة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻳﺎﺳﺮ
ﻋﺮﻓﺎت

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺮﻳﺾ

ﻏﺰة

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ  -ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ

ﻃﻮﺑﺎس

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺒﺾ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻲ

ﺧﺎﻧﻴﻮﻧﺲ

التقرير السنوي 2019 -

برنامج دعم القطاع التنموي
ينسجم هذا البرنامج مع الهدف رقم  1والهدف رقم  8من أهداف التنمية المستدامة 2030
انشاء وتطوير  58مشروعا تنمويا لجمعيات خيرية خالل العام  2019وبإجمالي  572مشروعا تنمويا منذ العام .2011

الحدائق العامة

انشاء وتطوير  10حدائق عامة في العام  2019ومنذ العام  2011بلغ عدد الحدائق العامة التي تم انشاؤها  50حديقة.

تطوير وتأهيل حدائق ومرافق للجمعيات والمراكز الخيرية
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ

ﻏﺰة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﻮن ﻟﻠﻌﻴﻮن

اﻟﻘﺪس

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺮى رام اﻟﻠﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﻋﺎرورة

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪﻳﺎ

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﻧﺎدي اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -
ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠﺰون

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﻨﻴﻦ

ﺟﻨﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮوي ﻃﻠﻮزة

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﺎ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﺰون

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻗﻮن اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

حديقة طلوزة

قاعات تنموية مستدامة

تـــم انشـــاء وتطويـــر  6قاعـــات مـــدرة للدخل في العـــام  ،2019قاعـــات رياضية ،قاعـــات مناســـبات ،قاعات متعـــددة األغراض ،وقاعـــات تدريب.
ويهـــدف انشـــاء هـــذه القاعـــات الى تحقيـــق ريع مالي يعـــود بالنفع على أهالـــي البلدات من خـــال إعادة تدوير الدخـــل العائد على هذه المشـــاريع
علـــى ذوي الدخـــل المحـــدود ،ومنـــذ العـــام  2011بلغ عدد القاعـــات المدرة للدخـــل التي تم انشـــاؤها  53قاعة.

تأهيل وتطوير وتجهيز قاعات تنموية مستدامة
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ

ﻏﺰة

ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠﺰون

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

ﻏﺰة

ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮوي ﺑﻴﺮ اﻟﺒﺎﺷﺎ

ﻧﺎدي ﺷﺒﺎب اﻟﺰﺑﻴﺪات

أرﻳﺤﺎ

ﻧﺎدي اﻟﻮﺣﺪة  -أم اﻟﺸﺮاﻳﻂ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة
ﺟﻨﻴﻦ
رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة
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مراكز خدمات جمهور

انشاء وتطوير  3مراكز خدمات جمهور في العام  ،2019ومنذ العام  2011بلغ عدد مراكز خدمات الجمهور التي تم انشاؤها  15مركزا.

مركز خدمات الجمهور في بلدية سبسطية

تأهيل وتجهيز مراكز خدمات الجمهور
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ زﻋﺘﺮة

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ اﺳﺘﻴﺎ

ﺳﻠﻔﻴﺖ

مشاريع التصنيع الغذائي

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻧﺎﺑﻠﺲ

انشـــاء وتطويـــر  3مطابـــخ لإلنتـــاج الغذائـــي في العـــام  ،2019حيـــث يهدف انشـــاء وتطوير هـــذه المطابـــخ الى توفيـــر مصدر للدخـــل للجمعيات
والعائـــات الفقيـــرة ،ومنـــذ العـــام  2011بلـــغ عدد مشـــاريع التصنيـــع الغذائي التي تم انشـــاؤها  29مشـــروعا.
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تطوير مطابخ إنتاجية وتنفيذ دورات تدريبية
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 -ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮر

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﻏﺰة

رياض أطفال غير ربحية

انشـــاء وتطويـــر  6ريـــاض أطفال خيرية وغير ربحيـــة خالل العام  2019في المناطق النائية والمهمشـــة حيث يهدف المشـــروع الـــى تعليم األطفال
مـــن ذوي الدخـــل المحـــدود وكذلك يهدف المشـــروع الى تشـــغيل نســـاء عاطالت عـــن العمل ،ومنـــذ العام  2011بلـــغ عدد ريـــاض األطفال وغير
الربحيـــة التي تم دعمهـــا 29روضة.

تأهيل وتطوير وتجهيز رياض أطفال خيرية
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
روﺿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻸﻳﺘﺎم

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

روﺿﺔ ﺑﻴﺖ ﻋﻨﺎن

اﻟﻘﺪس

روﺿﻪ ﻋﻴﻦ ﻋﺮﻳﻚ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

انشاء وتجهيز مقر جديد إلطفائية بلدية الخليل

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
روﺿﺔ اﻟﻤﻐﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

روﺿﻪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻴﺎس

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

روﺿﺔ ﻧﺎدي ﺳﻠﻮاد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

يعتبـــر هـــذا المشـــروع من المشـــاريع االســـتراتيجية الحيوية التي وفرت ســـبل الســـامة للمواطنين وتقليل المخاطر والســـيطرة علـــى الحرائق من
خـــال انشـــاء مركز متطور مجهـــز بأفضل معـــدات اإلطفاء على مســـتوى الوطن.

مبادرة نور حياتك

انشـــاء مشـــاريع مســـتدامة صديقـــة للبيئـــة لمـــا مجموعـــه  13بيـــت أيتـــام ايوائي من خـــال إقامة محطـــات طاقة شمســـية تعمل علـــى تقليص
نفقـــات فاتـــورة الكهربـــاء الشـــهرية لبيوت االيتـــام ،حيث ان توفيـــر قيمة الفاتورة الشـــهرية ســـيعمل على تطويـــر الجمعية في نواحـــي أخرى وبلغ
عـــدد مشـــاريع الطاقة الشمســـية التي تـــم تنفيذها لجمعيـــات غير ربحية  15مشـــروعا.

المرحلة األولى
تم تنفيذها 2018

المرحلة الثانية
تم تنفيذها 2019

المرحلة الثالثة
قيد التنفيذ 2020

خمس بيوت أيتام إيوائية

أربع بيوت أيتام إيوائية

أربع بيوت أيتام إيوائية

عدد النزالء المستفيدين 240

عدد النزالء المستفيدين 256

عدد النزالء المستفيدين 328

الجمعيــة الخيريــة االســامية للذكــور  -بيــت جمعيــة دار االيمــان لرعايــة وايــواء األيتــام  -الجمعية اإلسالمية  -دورا  -الخليل
االيتــام  -الخليــل
قلقيليــة
جمعية إنعاش األسرة  -رام الله  -البيرة

جمعية دار اليتيم العربي  -طولكرم

مركــز حمايــة الطفولــة  -الهــال األحمــر -
طولكــرم

جمعية البر بأبناء الشهداء  -اريحا

مدرســة دار االيتــام اإلســامية الصناعيــة  -قرية األطفال  - SOSرفح  -غزة
العيزريــة

جمعية جيل االمل  -العيزرية

الجمعيــة الخيريــة االســامية لإلنــاث بيــت
اليتيمــات  -الخليــل
قرية االطفال  - SOSبيت لحم

جمعية االتحاد النسائي العربي  -نابلس
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مشاريع طاقة شمسية نفذت لخمس جمعيات غير ربحية في العام 2019

ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي  -ﻏﺰة

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺞ  -ﻏﺰة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻻﻣﻞ
ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ  -ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻼﻃﺔ  -ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺟﻤﻌﻴﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺑﺼﺮﻳﺎ  -ﻏﺰة

إنجازات المسؤولية االجتماعية حقائق وأرقام ()2019-2011

1630

ﺟﻤﻌﻴﻪ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

65

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺪرا ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

1594

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

55

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻢ دﻋﻤﻬﺎ

572

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

53

ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

390

ﻛﺮﺳﻴﺎ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

50

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

300

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻴﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

36

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ

156

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺪرا ﻟﻠﺪﺧﻞ )ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،
ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ(

29

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺪرا ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ

ﻋﻴﺎدة وﻣﺮﻛﺰا ﺻﺤﻴﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ودﻋﻤﻬﺎ

29

روﺿﺔ أﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

17

ﺑﻴﺘﺎ ﻟﻸﻳﺘﺎم ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ

83

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻸﻳﺘﺎم

15

ﻣﺸﺮوع ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ

81

ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ

15

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

155
137

10

104

ﺑﻴﻮت ﻣﺴﻨﻴﻦ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ و  23ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
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أنشطة
وفعاليات
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شركة االتصاالت الفلسطينية

التعليم

المشاركةبفعالياتيومالتوظيففيالجامعاتالفلسطينية "بالتل"
رعايـــةحفالتالتخرجفـــيالجامعاتالفلســـطينيةمنخـــالتقديم
ً
مجانا
خدمـــةاالنترنتالالســـلكي
اســـتضافةالخبيـــرخالـــداالحمـــدفيجامعـــةالنجـــاحالوطنيـــة ليقدم
ورشعمـــل بعنـــوان "السوشـــالميديـــاشـــوبتعـــرفعنك"
استضافةبرنامجYouth Led Growth
اســـتضافةخبيـــرةاالتصـــاالتالتســـويقيةإيدينـــافيجامعـــةالنجاح
الوطنيـــة لتقـــدم محاضـــرة بعنـــوان "اســـرار إدارة الحـــدث وتنظيـــم
الفعاليـــات".

التكنولوجيا والريادة

رعاية مهرجان علم البيانات
رعاية تكنولوجية لفعاليات أسبوع اكسبوتك 2019
رعايـــة مســـابقة  Google Hash Codeلتطوير مهـــارات المبرمجين
الفلســـطينيين وتمكينهـــم من المنافســـة على مســـتوى عالمي.
رعاية ورشة عمل بعنوان "سد الفجوة التقييسية"
رعايـــة برنامـــج  Startup Weekendالخـــاص بالمهـــارات الحياتيـــة
المرتبطـــة بالنـــوع االجتماعـــي.
رعايـــة مخيـــم السوشـــال ميديـــا الثالـــث الـــذي نظمـــه نـــادي االعالم
االجتماعـــي فـــي غزة.

دعم التعليم والشباب
تنظيم فعاليات وأنشطة
106

رعاية تكنولوجية لمؤتمر قمة الشباب – شباب فلسطين 2030
رعايـــة المبادرة الشـــبابية "بهمتنـــا غير" لدعـــم المجموعات الشـــبابية
ا لتطو عية .
اســـتضافة اجتماعـــات أســـبوع الريـــادة العالمـــي لتبـــادل الخبـــرات
والمعرفـــة القائمـــة علـــى اإلبـــداع والتطويـــر.

حفـــلالنجـــاحتجمعنا 4الذيضـــمخريجيجامعةالنجـــاحالوطنيةعلى
مدى السنين.
فعاليات شهر التوعية باضطراب التوحد
تنظيم فعالية مرضى الكلى والسرطان
فعاليـــات  Yalla VRفـــي معـــارض بالتـــل لالســـتمتاع باســـتخدام
تكنولوجيـــا .VR
تنظيم مخيمات صيفية لألطفال في كافة المدن الفلسطينية.
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تطوع ومبادرة

المشاركة بالحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة
خدمـــة الصائميـــن بمشـــاركة أطفـــال التوحـــد من خالل
توزيـــع المـــاء والتمر علـــى الصائمين.
فعاليـــات يـــوم األرض من خالل زراعة ورود وأشـــجار في
مدرســـة قبالن الثانوية
فعاليات موسم قطف الزيتون
المشـــاركة باإلفطـــار الرمضاني الجماعـــي "يال نفطر مع
بعـــض" الذي نظمتـــه مجموعة ً
"يدا بيـــد للتغيير".
رعاية ماراثون "لنركض من أجل انترنت آمن"
المشـــاركة بتحديات شـــبابية مميزة أهمها "انس ولين"،
"اختـــراق الضاحية"" ،اركض للحرية".
المشاركة ببطولة فلسطين الدولية للتايكواندو
تنظيم ورشة "استراتيجيات إدارة الحدث"
المشاركة بفعاليات عيد الميالد المجيد في بيت لحم
زيـــارة منتـــدى شـــارك الشـــبابي لشـــركة االتصـــاالت
ا لفلســـطينية .
رعايـــة فعاليـــات "نوفمبـــر الرقمـــي" فـــي غـــزة لتعزيـــز
الوعـــي الرقمـــي لـــدى الريادييـــن الفلســـطينيين.

معارض ومناسبات مميزة

رعاية تكنولوجية لمعرض الصناعات الفلسطينية
رعاية تكنولوجية لمهرجان التسوق الوطني
رعاية تكنولوجية لمعرض العروس
المشاركة باحتفاالت سبت النور وعيد الفصح

رعاية تكنولوجية لمهرجان قصة ابن البلد

ثقافة وفن

رعاية مهرجان البحر والحرية
المشاركة في مؤتمر مغتربي بيت لحم
المشاركة في مهرجان الكمنجاتي
رعاية حفل محمد عساف محبوب العرب
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شركة جوال
برنامـــجأنـــاجوالالـــذي يتيحلطالبتخصصاإلدارةوالتســـويقوعلمالحاســـوبوتكنولوجيـــاالمعلوماتوالتخصصاتاإلنســـانية،
فرصـــةالتدريـــبعلىالعديدمنالمهاراتالتســـويقيةخاللتواجدهمعلىمقاعدالدراســـةوالتطبيقبشـــكلعمليعبـــرإعدادالخطط
الترويجيـــةداخلالجامعة.

التعليم

ً
ً
دعمالهمفيمســـيرتهم التعليميـــةلينطلقوابســـوقالعملويبدعوا
ســـنويا
حفـــلتكريـــمأوائـــلالجامعاتوالكلياتالفلســـطينية
في شـــتى المجاالت .
ً
ســـنويايومالتوظيفبالجامعاتالفلســـطينية من منطلقمســـؤوليتهاالمجتمعيةتجـــاهالقطاعالتعليمي
يـــومالتوظيفترعىجوال
في فلسطين وطالبه.

الرياضة والشباب
108

ً
ً
ودوليـــا ،وخالل
محليـــا
رعايـــة المنتخـــب الفلســـطيني الوطنـــي لكـــرة القـــدم «الفدائـــي» خالل مشـــاركاته فـــي البطـــوالت والدوريات
مشـــاركته بـــكأس آســـيا ومباراتـــه مع المنتخب الســـعودي ،من باب حرص جـــوال على القطـــاع الرياضي ودعم المنتخـــب الوطني الذي
يمثـــل فلســـطين في المحافـــل الدولية.
ً
ً
رياضيا من أهـــم األحداث الرياضيـــة التي ينظمها المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة وبرعاية
حدثـــا
يعتبـــر ماراثـــون فلســـطين الدولي
رئيســـية من جوال
رعاية االتحادات الرياضية «الســـلة ،واليد ،والطائرة ،والطائرة جلوس ،واتحاد الســـيارات» بعديد مـــن الفعاليات والمباريات والبطوالت
التـــي ُنفذت في الضفـــة الغربية وقطاع غزة.
ً
رعاية مسابقات الدفع الرباعي لعام  ،2019استمرارا في رعايتها لالتحاد الرياضي للسيارات في العديد من فعالياتهم وبطوالتهم.
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ً
ً
ً
ً
وطنيا يرســـخ مفاهيـــم حفظ التـــراث والفن الفلســـطيني الراقي
ثقافيا
حدثـــا
ســـنويا
يعتبـــر مهرجـــان ليالـــي بيرزيـــت الـــذي ترعاه جوال
والملتـــزم ،كما ويشـــكل هـــذا المهرحان هوية وطنيـــة للمجتمع الفلســـطيني.

الثقافة والفنون

اســـتهدفت جـــوال خالل شـــهر رمضان لهذا العام الريف الفلســـطيني إذ نفذت فيه فعاليـــة الكرنفال الترفيهية جمعـــت به األطفال مع
األهالي في ســـاحات مفتوحة وواســـعة يتخللـــه العديد من األلعاب التفاعليـــة والفقرات الفنية.
رعـــت جـــوال هـــذا العـــام مهرجـــان الكمنجاتي والـــذي نفذ في الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة ،وهـــذا المهرجان يعـــزز الهويـــة الوطنية في
الموســـيقى والغنـــاء ،ويدعم المواهـــب المحلية.
رعاية مهرجان ســـيرك فلســـطين الذي نفذ هذا العام في قطاع غزة ويهدف إلى تقوية اإلمكانات اإلبداعية والجســـدية للفلســـطينيين
ً
ً
ودوليا.
محليا
تعزيزا للهوية والثقافة الفلســـطينية
رعـــت جـــوال فعاليـــة «أيام فلســـطين الســـينمائية» التي تهـــدف إلى وضع فلســـطين على خارطة صناعـــة األفالم العالميـــة ،والترويج
لألفالم المحليـــة والدولية.

التعليم والتكنولوجيا

رعايـــة أســـبوع فلســـطين التكنولوجـــي «معـــرض اإلكســـبوتيك» وأطلقت جـــوال خالل معـــرض هذا العـــام تطبيـــق Jawwal pay
«المحفظـــة اإللكترونيـــة» التي تحاكـــي التكنولوجيـــا العالمية.
رعايـــة معـــرض الصناعـــات الفلســـطينية يعزز المنتـــج الوطني المحلي ،ويدعـــم العامل والمـــزارع والمنتِ ج الفلســـطيني تحت مظلة
هـــذا المعـــرض ،بمواجهة كافة القيـــود التي تفـــرض عليه من االحتالل اإلســـرائيلي.
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شركة حضارة

رعاية حفل تكريم مؤسســـة شـــباب البيـــرة الكروي الذي
أقيـــم في منتزه بلديـــة البيرة ،حيث تـــم تقديم مجموعة
من األنشـــطة بحضـــور رئيـــس البلدية وأهالي الشـــباب
وفـــي نهايـــة الحفـــل قدمـــت الشـــركة جوائـــز تكريميـــة
لشـــباب األكاديمية.
رعاية فعاليات كرنفال شـــهر رمضان في قرية الســـموع
فـــي محافظـــة الخليـــل ،حيـــث شـــاركت حضـــارة ممثلة
بموظفيهـــا وأهالـــي القريـــة األمســـيات والمســـابقات
الرمضانيـــة .كمـــا قدمـــت الشـــركة فـــي ذلـــك اليـــوم
مجموعـــة مـــن الهدايـــا تضمنت أشـــهر انترنـــت مجانية،
أجهـــزة حضـــارة TVو راوتـــرات .SuperBox-v
رعايـــة فعاليـــات مـــرور  150عـــام على تأســـيس مدارس
الفرنـــدز فـــي رام الله وشـــملت الفعاليات (يـــوم لزراعة
األشـــجار ،يـــوم ميدانـــي  ،field dayيوم دفن كبســـولة
الزمـــن وافتتاح متحف لألنشـــطة الطالبية ،عشـــاء خيري
لدعم صنـــدوق الطالب
رعايـــة معـــرض الفـــن التشـــكيلي لجمعيـــة الفتيـــات
المبدعـــات فـــي نابلس حيـــث أفتتح المعـــرض مجموعة
مـــن العروض واألعمال الفنية لفنانين فلســـطينيين من
فئة شـــباب ،هدف المعرض الى إيصال رســـالة حضارية
فنيـــة مفادهـــا اإلضـــاءة علـــى التداعيـــات المتناقضـــة
لصـــورة المـــرأة مـــن منظـــور الفـــن التعبيـــري وعكـــس
نضالها بطـــرق متعددة لمحاربة أشـــكال التمييز والعنف
ضددهـــا ودفعهـــا لتحقيق ذاتهـــا وبنـــاء مجتمعها.
رعايـــة إفطـــار نقابـــة أطبـــاء األســـنان في شـــهر رمضان
المبـــارك حيـــث تـــم توزيـــع مجموعـــة مـــن الهدايا خالل
األمســـية تضمنـــت أشـــهر انترنـــت مجانيـــة ،وأجهـــزة
راوتـــرات ســـوبربوكس ،Vوأجهـــزة حضـــارة.TV
شـــركة حضارة تســـتمر في تقديم عروضها للمؤسسات
المجتمعيـــة فـــي الوطـــن حيث اســـتمرت الشـــركة عام
 2019فـــي تقديـــم الدعم لمؤسســـات المجتمع المدني
والجمعيـــات الخيريـــة ،فـــي كافـــة أنحـــاء الوطـــن وذلـــك
مـــن خـــال تقديم التســـهيالت والعروض علـــى خدماتها
لهذه المؤسســـات ،ومن هذه المؤسســـات والجمعيات
(جمعيـــة أصدقـــاء المســـن الفلســـطيني ،جمعيـــة
المكفوفيـــن ،مركز شـــهداء دورا ،اللجنـــة المحلية لتأهيل
المعاقيـــن ،جمعية دار األمل لألطفـــال ،جمعية قلقيلية
الخيريـــة للمكفوفين).
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شركة ريتش
قامت الشركة بتأسيس وتمويل مختبر كمبيوتر يقوم بتطوير الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.
التزام موظفي ريتش بالتبرع بالدم بشكل متواصل ودوري لمن يرغب بذلك.
توظيف  200طالب جامعي بشكل دوري,
تدريب موظفي ريتش حول االندماج والتعامل مع األشخاص ذوي االعاقة.
تشـــكيل لجنـــة خاصـــة في شـــركة ريتـــش إلعداد خطـــة تهيئة الشـــركة ومرافقها بمـــا يتالئم مـــع احتياجات األشـــخاص ذوي اإلعاقة والتي ســـيتم
البدء فـــي تنفيذها في عـــام .2020
المشاركة في أعمال تطوعية متنوعة على مدار العام كجزء أصيل من ثقافة الشركة.
توفير فرص تدريب وتشغيل لطلبة جامعة النجاح منذ عام  2010من خالل فرع الشركة بمدينة نابلس.
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البيانــات
الماليــــة
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