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مؤسسة فيصل الحسيني

من اجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة ،من اجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية إسالمية مسيحية
"اشتر زمنا في القدس"

ملخص تقرير إنجازات مؤسسة فيصل الحسيني خالل الفترة
2018/5/31-2017/6/1

في سعيها لشراء زمن في القدس ،دعمت مؤسسة فيصل الحسيني خالل الفترة من  2017/6/1وحتى
 27 ،2018/5/31مؤسسة تعليمية وثقافية في المدينة المقدسة .وركزت جل عملها هذا العام على تنفيذ برامج

تسعى إلى تطوير بيئات مدرسية قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الطفل والتعليم الجامع والمساواة الجندرية

والبحث العلمي من جهة ،وعلى تطوير البنى التحتية في المدارس من جهة أخرى .وطورت لهذا الغرض ثالثة

برامج رئيسية تضمن كل منها عددا من المشاريع.

واستفاد من تدريبات المؤسسة خالل فترة التقرير  230معلمة ومعلما ،وانعكست تلك التدريبات على الصفوف

في أوجه عدة ،استفاد منها آالف الطلبة ،ونتج عنها إنجازات علمية ،برزت في إتمام  393طالبة وطالبا أبحاث

علمية تنوعت مجاالتها بين العلوم الطبيعية والتاريخ والعلوم االجتماعية .وطور  203من الطلبة مشاريع

ارتركزت على برمجة وبناء الروبوتات .ومن ناحية أخرى شارك  1195طالبا وطالبة في مسابقة للقراءة هدفت

إلى تعزيز القيم سالفة الذكر ،واستفاد  178طالبا وطالبة متحدين صعوبات تعلمهم عبر برامج الدعم األكاديمي
واإلدراكي والنفسي .وتكونت طواقم العمل في هذه المجاالت من  18من المستشارين والمدربين.
واستفادت  17مدرسة وكلية واحدة من توفير أجهزة متنوعة ما بين حواسيب متنقلة وثابته ،وعوارض ضوئية

تفاعلية ،وأجهزة إلكترونية ،وحقائب روبوت ،وبلغ عددها  398جهاز وحقيبة ،إضافة إلى ملحقاتها من برامج

تطبيقية وتعليمية وتمديدات وغيرها .وتم توفير وسائل تعليمية متنوعة ل  9مدارس .وتم توريد أثاث ل 15
مدرسة ،منها ما تم تجديد أثاث صفوفها بالكامل ،ومنها ما تم تجديد أثاث بعض من مرافقها ،ومنها ما تم توريد
أثاث بسيط لها وفق حاجتها .وبلغ عدد قطع األثاث  3517قطعة .فيما استفادت  4مدارس من أعمال في

مجال البنية التحتية شملت في أحدها بناء طابق ،وشملت في المدارس الثالثة الباقية أعمال ترميم وتأهيل

متعددة .وتكونت طواقم المكاتب الهندسية المتابعة ألعمال الترميم من  22متخصصا ،فيما تكونت طواقم
المقاولين من  52متخصصا وعامال ،وتكونت طواقم موردي األجهزة واألثاث من  72متخصصا وعامال.
واستفادت  6مؤسسات من دعم بسيط تنوع ما بين دعم نشاطاتها الخيرية وتكاليفها الجارية أو التدريبية.
الر ،وبالتالي تكون قد
وقد بلغت تكاليف أعمال ونشاطات المؤسسة خالل فترة هذا التقرير  1,558,873دو ا

بلغت تكاليف أعمال ونشاطات المؤسسة التراكمية منذ أن بدأت نشاطاتها أواخر عام  2002وحتى
الر.
 2018/5/31مبلغ  20,343,700دو ا
وقد ساهم في تمويل نشاطات المؤسسة خالل فترة التقرير كل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

واالجتماعي عبر منحة بإشراف مؤسسة التعاون في مجال البرامج والبنى التحتية ،كما وفر االتحاد األوروبي
دعما رئيسيا لبرامج المؤسسة وقد ساهم بنك فلسطين أيضا في تمويلها  ،وقدمت كل من السيدة سعاد الحسيني

الجفالي ،والسيدة ديالى الحسيني ،والسيدة جهاد الحسيني ،والسيد زهير العمد ،وغيرهمم مشكورين تبرعات
ساهمت في تغطية برامج المؤسسة غير الممولة من أية جهة أخرى  ،إضافة الى تغطية جزء من التكاليف

اإلدارية.

