
الشركات والمؤسسات الداعمة

نشرةأخبارنا لعام 2009

قيمة االعتماد على النفس هي احدى القيم العليا التي حملها
المختلفة، نشاطاته  في  وعكسها  بها  وامن  الحسيني  فيصل 
القائد والشهيد، وفضل والده  ارث  ظل  العيش في  مغريات  فرفض 
االسر اعرق  احدى  الى  االنتماء  بشرف  التمتع  على  الذات  انكار 
في فلسطين، فصنع نفسه بنفسه، وشرف الشجرة التي ينتمي
اليها تماما مثلما هي شرفته، واعطى نموذجا لفلسطين حظي
والزال باحترام عربي ودولي شعبي ورسمي ليس له من مثيل.

 

 

االعتماد على النفس كان العنوان االهم من بين عناوين العام 2009 الكثيرة، وان كانت كل العناوين على اختالف مصادرها 
تشير الى اننا ككيان سنكون اكثر حاجة الى المساعدة الخارجية السياسية والمادية من اي وقت مضى، فان تلك العناوين

كانت تؤكد في الوقت  ذاته على حقيقة انه لن يساعدنا احد ما لم نساعد نحن انفسنا اوال.

االعتماد على النفس كان المنطلق االصوب في ظل اجواء االضطراب المالي العالمي وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي قد يدوم
طويال وقد يضرب موارد الدعم المالي الدولي الذي تعتمد عليه معظم المؤسسات لتنفيذ مشاريعها التنموية.

االعتماد على النفس كان يعني ان علينا واجب المساهمة في مواجهة سياسة االمر الواقع االحتاللية الهدامة بسياسة امر
بناء في  الفعالة  الشخصية  المشاركة  في  الراغبين  للمواطنين  المجال  تتيح  برامج  بطرح  اجتهادنا  عبر  بناءة،  وطنية  واقع 
لتحقيق رغبتهم هذه، فنهيئ لهم الفرصة لفتح حوار داخلي هدفه االساسي التحرر من "قفص" سؤال ماذا فعل مستقبلهم 
المبادرة،وندعوهم الى زمام  انفسنا ولنستعيد  لنساعد    نفعل  ان  نحن  علينا  ماذا  الى "فضاءات" سؤال  لمساعدتنا  االخرون 
المشاركة في نشاطات مخطط لها ومنظمة بعناية اعدت خصيصا لتستوعب اكبر قدر ممكن من المشاركات لتحقيق هدف واحد

متفق عليه في فترة زمنية محددة.

مسير من اجل التعليم، والحملة التي سبقته وجهود االعداد لها كان النشاط االبرز لمؤسسة فيصل الحسيني في العام 2009
وقد جاء منسجما مع سعي المؤسسة الدؤوب الحداث نقلة نوعية في التعليم االساسي بالقدس عبر برنامج التطوير الشامل
للمدارس الذي يسعى الى تحويل محور العملية التعليمية من المعلم الى الطالب، بحيث يتحول المعلم من ملقن للمعلومة
الى ميسر لعملية البحث عنها، وبحيث يتحول الطالب من مجرد مستهلك مطيع الى مطوع للوسائل التي بين يديه والمتاحة

في بيئته بهدف خدمة هذه البيئة والتماهي معها.

الحملة والمسير استهدفا توسيع رقعة المشاركة الشعبية والوطنية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين اتجاه الحاجة الى
وضع قضية التعليم في القدس على راس سلم االولويات وكذلك اتجاه ابراز قدرة المواطنين على المساهمة الفعالة في فرض

القضية على اجندة صناع القرار السياسي والمالي.

ان هذه النشرة تلقي الضوء على نشاطات مؤسسة فيصل الحسيني البرامجية والتمويلية في عام 2009 والتي تميزت كما
ستالحظون بالسعي الى االنطالق من القدس بانتاجات وافكار ريادية، والوصول الى اهلنا ومؤسساتنا وابناء الجيل الجديد في
الضفة الغربية الذين حرمهم جدار العزل والحواجز االحتاللية من الوصول الى مدينتهم، وتوفير مجاالت مختلفة للتواصل وكسر

العزلة وتجاوز الحصار باتجاه الضغط العملي لفكه والتحرر منه.

المنطق يحتم علينا اليوم االستمرار في مواجهتنا بدءا ببناء نسيجنا الداخلي، او باالحرى استرجاع هذا النسيج االصيل،
الحميد، واالصالة وحب االرتباط باالرض والتعاون فيما بيننا والتواصل االنساني الحقيقي والفعال. وفي القائم على الخلق

الحفاظ على هذا النسيج بادر بدعمنا هذا العام افراد ومؤسسات ماديا ومعنويا وعينيا، وصلوا الينا قبل أن نصل نحن اليهم. كان
ابرز داعمينا لهذا العام أسرانا البواسل، ذاك الجزء االقوى واالكثر صمودا وصاحب الرؤية االعمق في نضالنا، ذلك الجزء الحر بكل
معنى الكلمة رغم كل القيود، اسرانا البواسل في سجن عسقالن، كانوا اكبر المتبرعين، الى جانب رسالة الدعم العظيمة
التي أرفقوها، فقد قرروا تقديم راتب شهر، وهو كل ما يشكل من دخل ألسرهم الكريمة، قدموه من أجل ترميم بيوت القدس
ومدارسها، من اجل تأمين مقومات صمود االنسان في العاصمة المحتلة، فأعطوا مرة أخرى المثل والقدوة لكل انسان مؤمن

بعدالة القضية الفلسطينية.

ال ننسى أيضًا اللفتة الكريمة التي قامت بها شركة زين، ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور سعد البراك بعد زيارته لضريح
الشهيد فيصل الحسيني في الحرم القدسي الشريف، حيث كانت تلك المبادرة بتقديم دعم مادي ومعنوي كبيرين، بذرة

خصبة في تربة األمل، نحن على يقين بأنها ستونع في الغد أشجارًا مثمرة تمتد من القدس الى كل بساتين االمل العربي.

لقد واكبنا في مسيرتنا خالل عام 2009 الشعب االيطالي الصديق من خالل التعاون االيطالي وعبر صندوق البلديات
الفلسطيني، واالتحاد االوروبي ومؤسسة انقاذ الطفل السويد، واللجنة الوطنية للتنمية والثقافة والعلوم، وصندوق القدس في

ديوان الرئاسة، وشركة فلسطين للتنمية واالستثمار"باديكو"، وشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت، وصندوق التنمية
الفلسطيني وفندق االمباسادور، وشركة سنقرط، والعديد  ابناء مجتمعنا الكرام الذين قدموا كل حسب امكانيته، بدورنا نتقدم

منهم بكل التقدير، املين ان يحقق عملنا وجهودهم ودعمهم مستقبال افضل لمدينة القدس.

 

 
قطاع الشبابمجال العمل مع الطلبةمجال تطوير البنى التحتيةقطاع التعليم
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قطاع التعليم
أقامت مؤسسة فيصل الحسيني خالل هذا العام عدد من المشاريع في قطاع التعليم في القدس، تضمنت تعميم اصداراتها

الخاصة بمباحث العلوم واللغة االنجليزية والتي تستهدف المعلمين، وقامت بتنظيم ورشات عمل في عدد من محافظات الضفة
الغربية بهدف شرح الية استخدام المباحث لدعم اساليب التعليم في المدارس، وقامت بتدريب معلمي ثمانية مدارس في

القدس بشكل مكثف، باالضافة الى ترميم وتاهيل اربعة مدارس ودعم التكاليف الجارية لمدرسة.

ففي مجال التدريب الخاص بالمعلمين، قامت المؤسسة بتعميم التجربة التدريبية التي خاضتها في مباحث العلوم، واللغة
االنجليزية والتي وثقت عبر ملفات تحتوي على نشاطات صفية، طورها معلمو عشر مدارس في القدس، تلقوا تدريبا ضمن

مشروع التطوير الشامل للمدارس الممول من الحكومة االيطالية من خالل صندوق البلديات الفلسطيني. وقد تم تعميم التجربة
 ضمن ورشات عمل تدريبية حضرها 320 معّلما، من مناطق الخليل وبيت لحم والقدس ورام هللا.

 

 وتستمر المؤسسة حاليا في تقديم تدريب
عملي لمعلمي ثماني مدارس في القدس،

يشترك فيه خمسون معلما لمدة عامين، يهدف
الى تحويل محور العملية التدريسية من المعلم
الى الطالب وذلك ضمن مشروع تطوير شامل
ممول من االتحاد األوروبي وبمشاركة مؤسسة

انقاذ الطفل السويد. وتجدر االشارة الى ان
التدريب اتخذ شكل التدريب العملي في

المدارس، وتم وفقا لالحتياجات الفعلية لكل معلم
وركز التدريب على اليات التقويم وادارة الصف
واساليب التعليم، كما تضمن البرنامج تعريف

معلمي المدارس واداراتها على صعوبات التعلم
لدى االطفال وكيفية التعامل معها، والى جانب
التدريب العملي في المدارس، تم تنظيم رحلة
للتعرف على تجربة بعض المدارس في األردن

استمرت ثالثة أيام.



 

 

 

جانب من رحلة لمعلمي المدارس الى جرش في االردن
كما أقامت المؤسسة خالل هذا الصيف مدرسة صيفية لمجموعة من طالب مدارس القدس في بناية مدرسة دار االوالد،

هدفت بدورها الى تدريب مجموعة من معلمي المدارس على استخدام تقنيات حديثة في التعليم، قائمة على ربط مواد اللغة
العربية واالنجليزية والعلوم ضمن مشروع متكامل اتخذ فكرة "الجزيرة المهجورة" اساسا لتطوير تعليم المواد. حيث بنى طالب
المدرسة من خالل المواد الثالث مدينة كاملة على الجزيرة، تضمنت وضع نظام قوانين وانشاء مدرسة ومرافق عامة، وصناعة
المالبس، وبناء البيوت وتطوير االلعاب والتعرف على طبوغرافيا الجزر والحيوانات وخواصها. كما شملت المدرسة ثالثة مشاريع

لطالب الصفوف الدنيا بعنوان (علم البحار، القمر والنباتات).

   

   



   

 

مجال تطوير البنى التحتية

فوق  

اوال ترميم المباني:

بتمويل من الحكومة االيطالية عبر التعاون االيطالي وصندوق البلديات الفلسطيني تم تاهيل حمامات مدرسة االيتام ج وتزفيت
تم للمدرسة. كما  لمدرسة الفتاة د وتحديث االسوار والبوابات، واقامة مقصف  ترميم داخلي  ملعبه وتاهيله، وتم العمل على 
اجل من  مسير  حملة  من  بتمويل  وتم  االوالد،  دار  لمدرسة  الخارجي  الحجر  تنظيف  االسالمي  المؤتمر  منظمة  من  بتمويل 
التعليم ترميم المبنى الخلفي لمدرسة النظامية، وتم بتمويل من االتحاد االوروبي وبالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل/السويد

تاهيل لمبنى مدرسة عمر بن الخطاب وتحديدا اقامة مقصف في الطابق االرضي.

ثانيا تزويد المدارس باالثاث واالجهزة: :

بتمويل من ريع حفل رمضان الذي اقيم عام 2008 في القدس قامت المؤسسة بتوفير بعض االثاث المدرسي لكل من مدرسة
حاسوب وطابعة. اجهزة  اربعة  توفير  خالل  من  الزهور  روضة  مدرسة  دعم  ج،  وااليتام  ج  والفتاة  وماريوسف  العربي  الطفل  دار 
باقامة مختبر حاسوب وبتمويل من صندوق االستثمار الفلسطيني عبر حملة مسير من اجل التعليم 2009 قامت المؤسسة 

بعشرة اجهزة في مدرسة ام طوبا.

االرمن، مدرسة  في  والمختبرات  المعلمين  وغرف  وللصفوف  مارمتري  لمدرسة  المرافق  وبعض  للصفوف  اثاث  توفير  تم  كما 
وللصفوف في مدرسة دار االيتام د، ولمختبر الحاسوب والمكتبة وغرف المعلمين في مدرسة عمر بن الخطاب، ولبعض الصفوف
لمدرسة دار االوالد، واثاث مكتبة لمدرسة الدوحة، وخزائن صفوف وطاوالت حاسوب واثاث لغرفة المعلمات في النهضة ب. وياتي

هذا ضمن مشروع التطوير الشامل الممول من االتحاد االوروبي والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل السويد.



 

   

   

جانب من حمامات مدرسة دار االيتام ج

االثاث في مار متري

مجال العمل مع الطلبة

فوق  

مع وبالتعاون  االوروبي  االتحاد  من  بتمويل 
اقامت السويد،  الطفل  انقاذ  مؤسسة 
المبدعين للطلبة  علمي  ناد صيفي  المؤسسة 
بتنظيم من واشراف مؤسسة النيزك، كانت فئته

 



أبدوا الذين  الطلبة  من  مجموعة  المستهدفة 
موضوع على  وركز  العلوم،  في  مميزا  اهتماما 
تضمنه الى  باالضافة  العملية  التكنولوجيا 
نشاطات فنية مختلفة هدفت الى تطوير التفكير

االبداعي لدى الطالب.

كما نظمت المؤسسة مدرسة يوم العطلة (السبت) الذي اقيم في مدرسة النهضةأ خالل خريف 2009، والذي هدف الى تطوير
دراسية حصص  تنظيم  تم  المنهجية.كما  حصص  ذلك  متضمنا  والعلوم،  والرياضيات  واالنجليزية  العربية  اللغة  مواد  في  الطلبة 
المنهجية شملت حصص دبكة في مدرسة النهضة أ وحصص موسيقى في مدرسة مار متري والنهضة ب والدوحة، وحصص فن

في مدرسة االيتام د، وحصص مكتبة في مدرسة دار االوالد وحصص رياضة في مدرسة االرمن.

   

   



 

 

دعم مؤسسات اخرى:

للرفاه والتطوير والتي لجمعية القدس  برامج ونشاطات المؤسسات المقدسية، تضمنت دعم  دعمت المؤسسة مجموعة من 
والتعليم في التربية  لمديرية  ونشاطات  حركيا،  للمعاقين  العربية  الجمعية  دعم  تم  كما  القديمة،  البلدة  مباني  بترميم  تعنى 
القدس وجمعية الفتاة الالجئة وجمعية اليتيمات العربيات. وقد دعم مسيرة المؤسسة في هذا المجال عددا من المؤسسات
والشركات من ابرزها "شركة زين"، وذلك من خالل تقديم دعم سخي، استخدم في تغطية عدد من مشاريع المؤسسة في
للمؤسسة. وقد التوسعية  النشاطات  تمويل  الدعم دورا في  لهذا  المدينة، كما كان  التعليم والقطاعات االجتماعية في  قطاع 
قامت مؤسسة انقاذ الطفل السويد بالمساهمة مشكورة في تغطية التكاليف التطويرية والبحثية في المؤسسة خالل النصف

الثاني من عام 2009.

 

 

قطاع الشباب
فوق  

جائزة فيصل الحسيني للشباب

   

   

 



   

واصل المشاركون في جائزة فيصل الحسيني للشباب نشاطاتهم طوال السنة. وقد تضمنت هذه النشاطات عدة فعاليات من
المبارزة الخيل ورياضة  ركوب  رياضة  على  لتعريف الطالب  اريحا  رحلة الى  تضمنت  الجدد  للمشاركين  تهيئة  ايام  تنظيم  ابرزها 
نشاطات تضمنت  باهر  مدرسة صور  ثالثة اشهر في  أيام السبت ولمدة  حلقات دراسية  تنظيم  تّم  المنطقة، كما  والطيور في 
النيزك، كما مؤسسة  الحلقات  هذه  نظمت  علمية وقد  رحالت  االبداعي وشملت  التكولوجيا والتفكير  مادة  على  ركزت  علمية 

شملت رياضة كرة الطاولة ورياضة كرة القدم.

كما نظمت المؤسسة ناد صيفي في مدرسة مار متري في البلدة القديمة شارك فيه عددا من المشاركون والمشاركات في
الموسيقى مجاالت  الطالب في  معرفة  اثراء  الى  هدفت  نشاطات  عدة  النادي  تضمن  سنة، وقد   (17) (14) عمر  من  الجائزة 

والدراما والدبكة وكرة السلة واللغة االنجليزية.

ومن األنشطة التي قام بها الطالب أيضًا، ثالث زيارات لمتحف العلوم والرياضيات في جامعة القدس، بما في ذلك قسم صناعة
باالضافة للنباتات. كما تعرف المشاركون على الطرق المختلفة لحماية البيئة،  الشامبو، وفحص الدم، وتحليل الحمض النووي 
الى القيام بثالث رحالت الى المناطق التاريخية في القدس. وقد بادر الطالب بعمل تطوعي شمل على تنظيم مكتبة مدرسة

مار متري كما قامو بزيارة دار الرحمة للمسنين بهدف التعرف على حياة المسنين وقضاء وقت معهم.

الى باالضافة  الفولكلوري والدبكة،  للرقص  عرضا  المشاركون  حيث قدم  الصيفي،  النادي  ختام  مفتوح في  يوم  تنظيم  تم  كما 
التمثيل والغناء ولعب كرة السلة، وحل بعض األلغاز والقاء بعض الكلمات باللغة االنجليزية.

ومن الجدير ذكره أن الطالب مستمرون حاليا في مواصلة نشاطاتهم المختلفة بما في ذلك تطوير مهاراتهم، والعمل التطوعي.

في فيكتوريا)  (االوغستا  المطلع  مستشفى  في  السرطان  مرضى  ألطفال  ترفيهي  بنشاط  حديثا  المشاركون  قام  قد  وفي 
وجوه على  البسمة  لرسم  مبادرة  في  وذلك  نوران،  جمعية  من  مهرجين  وبحضور  العالمي،  المريض  يوم  بمناسبة  القدس، 

األطفال وادخال البهجة الى قلوبهم للتخفيف عن االمهم.

   



 
   

المدارس، وهي: من  عدد  ليشمل  العام  للشباب اتسع هذا  جائزة فيصل الحسيني  العمل في  نطاق  وتجدر االشارة الى ان 
مدرسة النهضة (أ) – البلدة القديمة مدرسة مارمتري – البلدة القديمة، مدرسة القديس تارمنتشاز األرمنية – البلدة القديمة،
الفتاة مدرسة  الجوز،  – وادي  (د)  األيتام  دار  مدرسة  الجوز،  – وادي  األوالد  دار  مدرسة  صورباهر،  الخطاب –  بن  عمر  مدرسة 

الثانوية – القدس، مدرسة الشابات المسلمات القدس، مدرسة الفتاة الشاملة – القدس.

دعم مؤسسات شبابية

دعمت المؤسسة عددا من المؤسسات والنشاطات الشبابية من ضمنها مركز البلدة القديمة لالرشاد الذي يعنى بنشاطات
القيادة الشابة والتوعية حول االفات االجتماعية، كما تم دعم نادي صور باهر الرياضي، وفريق القدس النسوي لكرة القدم، وهو

الفريق االول للنساء في القدس. كما دعمت المؤسسة انشاء غرفة لبرنامج ذوي االحتياجات الخاصة في مركز برج اللقلق
المجتمعي في البلدة القديمة. وكذلك برنامج "انـّـا باقون" المنفــّذ من المركز ذاته، والذي يستهدف الطالب من عمر 186 ويركز

على تقوية مهاراتهم فيما يتعلق بتحديد مستقبلهم الدراسي.

حملة "مسير من أجل التعليم"

نقص شديد في تعاني مؤسسات القدس التعليمية من  يفرضها االحتالل، اذ  يكابد قطاع التعليم ظروف قاسية وعراقيل جمة 
عدد الصفوف، فهي بحاجة الى ما يزيد على 1500 صف اضافي، وهناك 9000 طالب ليس لديهم مقاعد دراسية داخل المدينة،
للطالب في بعض المدارس الى 0.5 م2 ، عدا عن االكتظاظ الحاّد الموجود في الغرف الصفية حيث تصل المساحة المخصصة 
األمر الذي يحّد من حرية الطالب في الحركة ويقّيده. باالضافة الى عدم توفر المقومات األساسية في المدارس، فأغلبها مبان
حاسوب وعلوم ومكتبات، مختبرات  منها  عدد كبير  تتوفر في  ال  انها  تعليمية، كما  للخدمة كمؤسسات  مهيأة  مستأجرة وغير 

عالوة على ذلك هناك العديد من المشاكل التمويلية الكبيرة التي تعاني منها المدارس.

لذا تضافرت الجهود كافة لدعم قطاع التعليم، حيث
قامت مؤسسة فيصل الحسيني بتنظيم حملة توعوية
وتمويلية تحت عنوان "مسير من أجل التعليم"، تّوجت
بمسير في مدينة رام هللا بتاريخ 20091016، وذلك
لدعم عدد من مدارس القدس الخيرية والعامة بهدف

تغطية احتياجاتها الطارئة.

وقد انطلق المسير من مدرسة الفرندز للبنين، يتقدمه
موكب كشافة العائلة المقدسة في رام هللا، حيث قام

أكثر من الف مشارك، مرتدين قبعات وقمصان
المسيربقطع مسافة ستة كيلومترات مشيا على

األقدام، لنصرة قضية التعليم في مدينة القدس. قطع
المشاركون مسافة 6 كيلومترات، وقد واكبت الشرطة
الفلسطينية وسيارات االسعاف المسير، كما تقدم
موكب المسير كشافة العائلة المقدسة في رام هللا

ومهرجون أضفوا على الفعالية البهجة والفرح.

 



 

 

وكان من بين الحشد طالب من 35 مدرسة من منطقتي رام هللا والقدس، باالضافة الى ذوي الطالب ومعلميهم، وممثلين عن
البلديات والمؤسسات والقنصليات، الى جانب جمع من أهالي القدس ورام هللا، حيث ثابروا جميعا لقطع مسافة المسير كاملة

بعزم وثبات، بالرغم من أشعة الشمس الحارقة.

   

   

   



توقف المشاركون على المحطات الممتدة والتي أعدت بفاصل كيلو متر واحد عن بعضها البعض، حيث قام متطوعون بتزويدهم
بمياه الشرب وختم البطاقات التي بحوزتهم دليال على قطعهم المسافة المذكورة.

واختتم المسير باحتفال لتكريم الطلبة الذين جمعوا أكثر التبرعات، وعدد كبير من الداعمين، من أبرزهم: مكتب الرئاسة، شركة
الفلسطيني، االستثمار  صندوق  االمبسادور،  فندق  موبايل،  الوطنية  شركة  باديكو،  المحدودة  واالستثمار  للتنمية  فلسطين 

شركة سنقرط، شركة سجائر القدس، بنك القدس.

   

   

كما تخلل االحتفال أيضا عروضا للدبكة، أحيتها فرقة الرجاء االنجيلية اللوثرية. وقد تّوج الحملة أسرى سجن عسقالن الذين قرروا
لها تتعرض  لترميم مدارس وبيوت القدس الشريف في ضوء الهجمة االسرائيلية التي  براتب شهر تشرين الثاني 2009  التبرع 
وعلى القدس  عروبة  على  تأكيدًا  ومواصلتها،  مبادرتهم  دعم  واالسالمية  العربية  األمة  األسرى  ناشد  حيث  القدس.  مدينة 
التمسك بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها. نضع فيما يلي جزءا من رسالة األسرى كما جاءت إلى فخامة الرئيس محمود
عباس حفظه هللا: " اننا وأمام هذه الهجمة التي ندرك خطورتها بادرنا الى دعم القدس وأهلها ليس معنويا فقط وإنما قررنا أن
نتبرع براتب شهر من راتبنا كأسرى دعما للقدس آملين أن يتقبل هللا منا وان يكون ذلك أساسًا لحملة يتم تبنيها من سلطتنا
في نقبع  والسالسل  بالقيود  مكبلين  أسرى  ونحن  تقديمه  يمكننها  ما  أقل  وهذا  بالقدس  المعنية  المؤسسات  وكل  الوطنية 
غياهب السجون ونخوض مواجهتنا اليومية ضد كل إجراءات القمع والتنكيل المستمرة بحقنا." ونظرا لما القته الحملة من نجاح
الفلسطينية المدن  مختلف  مرات في  عدة  واستنساخها  ذاتها  التجربة  تعميم  األمر  تطلب  الجمهور،  من  وتقدير  واستحسان 

لدعم مدارس القدس بشكل أوسع.

من المتوقع أن تنطلق الحملة مرة أخرى منذ مطلع شهر آذار وستختتم في 2010423 في مسير في مدينة اريحا.

نتائج المسير

بلغ ريع الحملة (119,239) دوالر، وقد أعطيت األولوية في الدعم ألربع مدارس، وهي: مدرسة ام طوبا، ومدرسة الثوري، لقد 
جديدة أجهزة  بعشرة  طوبا، وتزويده  ام  مدرسة  حاسوب في  مختبر  تجهيز  تم  الزهور. وقد  روضة  النظامية، ومدرسة  ومدرسة 

وطابعة، مع طالء الغرفة وامدادها بالكهرباء، وتركيب جهاز انذار، وخط انترنت، وشراء أثاث كامل مع 19 كرسيا.



 

   

   

عام من  الثاني، وكانون األول  تشرين  لشهري  الجارية  التكاليف  تمت المساهمة في دفع  الزهور، فقد  روضة  مدرسة  أما في 
2009. كما ستعمل المؤسسة في شهر نيسان على تأهيل ملعب مدرسة الثوري واستصالحه، علمًا أنه مهدد لوقوعه مقابل

مستوطنة اسرائيلية.

   

   

 



   

أما في مدرسة النظامية، فقد تم طالء الصفوف والممرات واعادة تهيئتها، ووضع الحماية و"الدربزين" لحماية الطالبات من خطر
لتحويلها الى صفوف بأبواب خشبية، مع وضع الجابصين على الفراندات  السقوط، كذلك تم استبدال األبواب الحديدية الخطرة 

آمنة، كذلك تم اقتطاع زاوية وتخصيصها كغرفة معلمات.
   
 


