
الشركات والمؤسسات الداعمة

نشرة اعمال مؤسسة فيصل الحسيني
لعام 2010 االفتتاحية

القطاع من  مميزة  ومساندة  وبجهود  واسعة  شعبية  بمشاركة 
المجمع مؤسسات  من  عدد  من  وبدعم  الفلسطيني  العام 
الماضي العام  خالل  الحسيني  فيصل  مؤسسة  تمكنت  الدولي، 
في مدرسة   14 ل  التحتية  البنية  تطوير  مجال  في  العمل  من 
مركزا شبابيا، مدرسة و17   12 برامجي ل  دعم  وتقديم  القدس، 
اضافة الى دعم احتياجات طارئة ل 11 مركزا مجتمعيا في القدس

الشريف ومحيطها.

 

 

وقد شملت المدارس المدعومة عددا من مدارس االوقاف العامة والمدارس التابعة للكنائس والخيرية ومدرسة متخصصة لذوي
االحتياجات الخاصة ومدرسة صناعية. وقد بلغت المساحات االجمالية التي تم العمل فيها بالمدارس االربعة عشر 14,385 متر
مختبرات ألربعة  التحتية  البنية  وتأهيل  صفا،   27 اضافة  عن  العمل  جهود  أثمرت  وقد  خارجي،  مربع  متر  و8690  داخلي  مربع 
حاسوب، ومكتبتين، وإقامة مختبري علوم، وتأهيل ملعبين كًال يحتوي عدة مالعب، وتأهيل سّت ساحات خارجية، وإضافة ثالث
تم العمل للغرفة). الى جانب ذلك،  للطالب (بمعدل 7 وحدات  لعشر غرف حمامات  حديقتين، وتحديث شامل  مظالت، وتأهيل 
الصحي الكهرباء والصرف  البالط وشبكات  األبواب والشبابيك، وتحديث  الحمامات وتغيير  المشربيات ونفض  ترميم وصيانة  على 
وفقا المدارس  في  والمقاصف  االدارية  المرافق  الى  اضافة  الخارجية،  األسوار  وتأهيل  المرافق،  ودهان  وطراشة  والتدفئة، 

الحتياجات كل مدرسة وأولوياتها.

من لعدد  األجهزة  بعض  وفرت  كما  مختلفة،  مدارس  أربع  على  توّزعت  حاسوب  جهاز   59 توفير  من  المؤسسة  وتمكنت  كما 
المدارس تنّوعت ما بين طابعات، وجهاز عارض ضوئي، وجهاز فاكس، وكتب وأدوات رياضية، وذلك وفقا لحاجات المدرسة.

العربية واالنجليزية والرياضيات التربوية، واللغة  الرؤى  مجاالت   في  التعليميين  مستشاريها  جهود  عبر  المؤسسة  وقد دعمت 
والعلوم وصعوبات التعلم – معلمي 12 مدرسة في المدينة سعيا اليجاد الطرق االفضل والبيئة االمثل لمساندة العملية التعلمية
الواعية والتي يكّون الطالب محورها. وقد استهدفت البرامج الى جانب تطوير العملية التعليمية، العمل المباشر مع الطالب في
والتفكير التكنولوجي،  واالبداع  للريادة  ابتكر  ومؤسسة  الالمنهجي  للتعليم  النيزك  مؤسسة  عبر  التكنولوجيا  برامج  مجال 
االبداعي والتعلم بواسطة اللعب عبر مؤسسة النيزك للتعليم الالمنهجي، والعلوم والرياضيات عبر متاحف جامعة القدس، والى

العديد من الرحل التعليمية الهادفة والبرامج الموسيقية والفنية والرياضية.

يهدف للشباب،  الحسيني  فيصل  جائزة  برامج  الى  جديدا  برنامجا  المؤسسة  أضافت  الشبابية،  البرامج  مساندة  مجال  وفي 
بشكل اساسي الى رفع شعور المشاركين بااللتزام والمسؤولية تجاه قضية األسرى الفلسطيننين في سجون االحتالل، وتم
ذلك عبر تنظيم مخيم استكشافي تعرف خالله المشاركون على معاناة االسرى، وتواصوا مع اهاليهم من خالل زيارات لبعض
تم وقد  االسيرة.  للحركة  جهاد  ابو  ولمتحف  االسرى،  الهالي  المخيم  اطار  خارج  الزيارات  من  عدد  تنظيم  تم  كما  اسرهم، 

استقبال 116 مشاركا جديدا لينضموا الى الجائزة، وتم تخريج 35 مشاركا انهو متطلبات المرحلة البرونزية للجائزة.

كما تواصلت المؤسسة خالل النصف الثاني من العام 2010 مع 17 مركزا شبابيا وثقافيا في مدينة القدس، وذلك ضمن برنامج
دعم كذلك  المراكز،  حددتها  التي  الشبابية  الفئة  مع  التعامل  ومجاالت  االدارية  المجاالت  في  للمراكز  استشارة  توفير  تضمن 
الرحالت الى  باالضافة  وموسيقية،  ورياضية  وثقافية  ولغوية  فنية  من  للشباب  توجهها  التي  التدريبية  المؤسسات  لبرامج 
اجهزة بين  ما  تنوعت  البرامج  تنفيذ  خالل فترة  االجهزة  بعض  المؤسسة  ذلك، وفرت  جانب  الى  العلمية.  التعليمية والمعارض 
عارض ضوئي، وأثاث، وآالت كشفية موسيقية، وأدوات فن وقرطاسية ومستهلكات للتجارب العلمية، وألعاب تعليمية، وذلك وفقًا

لحاجات المراكز لتنفيذ البرامج.

رواتب من  جارية  تكاليف  تغطية  بين  ما  تنوعت  والتي  الطارئة  االحتياجات  دعم  برنامج  من  مؤسسة   11 أيضًا  استفادت  وقد 
وتكاليف كهرباء وتدفئة، الى تغطية تكاليف أمسيات تربوية أو توعوية، وتوفير ُمعدات خارجية للمرافق العامة، إلى توفير ماكنات

تصوير وطراشة ودهان للمقرات.

وتجدر االشارة الى مشاركة 2500 شخص في العام الماضي في حملة "مسير من اجل التعليم2" التي نظمتها المؤسسة،
تواجهها المؤسسات التعليمية المقدسية في ظل االحتالل، ودعوا توعوية حول المشاكل التي  بوجودهم الية  والذين شكلوا 
من خاللها الى دعم صمود قطاع التعليم في القدس، باالضافة الى تقديمهم الدعم المادي الذي استفادت منه خمس مدارس
في المدينة المقدسة. وكان لهذا المسير االثر في دعم المؤسسات التعليمية. وكان من ابرز الداعمين لقطاع التعليم السلطة

الوطنية الفلسطينية واالتحاد االوروبي ومنظمة المؤتمر االسالمي وعدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية.

 

دعم المؤسسات الشبابيةقطاع الشباببرامج التعليمحملة مسير من أجل التعليم 2
أ . أعمال الترميم والصيانة

ب. برامج تعليمية

 

حملة مسير من أجل التعليم 2

فيصل مؤسسة  قامت  خاص،  بشكل  فيها  التعليم  وقضية  عام  بشكل  القدس  مدينة  قضية  حول  التوعوي  عملها  إطار  في 
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الحسيني بتنظيم حملة توعوية استهدفت بشكل رئيسي طالب المدارس في خمس محافظات فلسطينية.

وقد استطاعت المؤسسة الوصول الى 7000 طالب بشكل مباشر في 35 مدرسة ولفت انتباههم الى خصوصية قضية مدينة
خالل من  القدس  مدينة  دعم  في  للمساهمة  المختلفة  والمؤسسات  المدارس  طلبة  المؤسسة  ودعت  ومعاناتها،  القدس 
المشاركة الى  دعت  كما  ثانيا.  لمؤسساتها  والمادي  المعنوي  الدعم  تقديم  خالل  ذلك ومن  يستطيع  لمن  أوًال  اليها  الوصول 
ريعها لدعم مدارس القدس. وقد شارك في هذا المسير الذي تم في مدينة أريحا 2500 شخص بمسير مقابل رسوم يذهب 

قطعوا مسافة 6كم بهدف التوعية حول قضية التعليم في القدس من جهة، وتقديم الدعم المادي من جهة أخرى.

وقد تم دعم خمس مدارس من ريع هذا المسير هي مدرسة تراسنطا (مختبر حاسوب)، ومدرسة األمة (مكتبة)، ودار الطفل
العربي (تكاليف جارية)، وعمر بن الخطاب (كشافة وأثاث وبرامج)، والدوحة ( أثاث وأجهزة لغرفة المصادر). ويذكر أن ريع المسير
الزهور الملعب)، وروضة  تأهيل  (المساهمة في  الثوري  مدارس، وهي  أربع  2009، قد ساهم في دعم  عام  اقيم  الذي  األول 

(تكاليف جارية)، مدرسة ام طوبا (مختبر حاسوب)، والنظامية (طراشة ودهان صفوف وتغيير أبواب).

 

 

 

 



 
وقد شارك في المسير الدكتور صائب عريقات، والمحامي حسن صالح رئيس بلدية أريحا، والسيد كامل حميد محافظ اريحا واالغوار

وممثلي المؤسسات الداعمة، كما شاركت كشافة العائلة المقدسة رام هللا، وكشافة بيت صفافا. 

 
واختتم المسير باحتفال لتكريم الطلبة الذين جمعوا أكثر التبرعات، وعدد كبير من الداعمين، من أبرزهم: شركة جوال وصندوق
االستثمار الفلسطيني وشركة كهرباء القدس والبنك االسالمي الفلسطيني وشركة سجاير القدس ومجموعة كبيرة من الشركات

والمؤسسات المساندة، وجمع غفير من طلبة المدارس وذويهم والمعلمات والمعلمين وأفراد من العديد من المؤسسات والشركات العامة
والخاصة. كما تخلل االحتفال أيضا عروضا للدبكة، أحيتها فرقة عوشاق للفنون، وعرضا للفنان يعقوب أبو عرفة (نخلة الشبر).

برامج التعليم

فوق  

أ . أعمال الترميم والصيانة

احتياجات دراسة  ضوء  على  وذلك  القدس،  في  مدرسة   14 ل  ترميما   2010 صيف  خالل  الحسيني  فيصل  مؤسسة  نّفذت 
مناسبة وخارجية  داخلية  تعليمية  بيئة  وتوفير  والسالمة،  األمان  أولويات  االعتبار  بعين  أخذت  والتي  مفصل  بشكل  المدارس 
تنفيذ األعمال بدأ  تتضمن االحتياجات الرئيسية من مرافق عامة ومساحات لمختبرات ومكتبات وحدائق ومالعب مناسبة، وقد 

لمعظم المدارس بتاريخ 201071 وانتهى مع بداية العام الدراسي. فيما يلي تفصيال لألعمال في كل مدرسة.

1 مدرسة األمة الثانوية: مدرسة للذكور تقع في ضاحية البريد الى الشمال من القدس، ويبلغ عدد طالبها 490
طالبًا.

يستخدم كمخزن الثاني والذي كان  الطابق  للمدرسة وتأهيل  الخلفي  تأهيل الساحة والمدخل  الترميم إعادة  شملت اعمال 
متعددة وغرفة  حديث  حاسوب  ومختبر  ومكتبة  ادارة  وغرفة  معلمين  وغرفة  جديدة  دراسية  صفوف   10 ليتضمن  السابق  في 
تمديدات شبكة باالضافة الى تشجير الحديقة الخلفية. كما تضمنت األعمال تحديث  االغراض، ومرافق صحية لالدارة والطالب، 

الصرف الصحي والكهرباء والتبليط وتغيير الشبابيك واألبواب وتنظيف األسوار واستكمالها واضافة أسوار حديدية.

بعدقبل



بعدقبل

بعداثناء العمل



2 مدرسة االتحاد اللوثري العالمي: وهي مركز للتدريب المهني للذكور، يقع في حي بيت حنينا شمال القدس،
ويبلغ عدد طالبه 300 طالبا.

صفوف ستة  واضافة  والحمامات  والمنامات  التدريبي  والمطبخ  والمشاغل  الصفية  الغرف  تأهيل  اعادة  الترميم  اعمال  شملت 
وتغيير الصحي  والصرف  الكهرباء  شبكة  وتحديث  التقنية  للمختبرات  التحتية  البنى  تأهيل  الى  باالضافة  تعليمية).  (مشاغل 

الشبابيك واألبواب والبالط، علما أن األعمال تّمت في مبنيين من أصل أربع مباٍن.

 

 

 



 

3 مدرسة هيلن كيلر: هي مدرسة مختلطة للمكفوفين، تقع في حي بيت حنينا شمال القدس، يبلغ عدد طالبها
62 طالبا وطالبة.

للمدرسة، وتحديث الشبابيك واألبواب. إضافة لطابق التسوية  تضمنت اعمال الترميم في الصفوف والساحات استبدال البالط 
إلى أعمال تأهيل في الساحات الخارجية، تضمنت تأهيل مساحات ومالعب مخصصة الستخدامها لذوي االحتياجات الخاصة.

    اعمال في الساحات الخارجية

قبلبعد

اعمال اعادة تاهيل االرضيات وتبليطها



   اعمال اعادة تاهيل االرضيات وتبليطها

4 مدرسة االيمان الثانوية، هي مدرسة للذكور، تقع في حي بيت حنينا شمال القدس، ويبلغ عدد طالبها 682
طالبا.

تأهيل الكهرباء وتبليط الساحات الخارجية وعمل مظلة في تعليميين وإعادة  تضمنت االعمال في هذه المدرسة إضافة صفين 
الساحة.

    اعمال في الكهرباء



اعمال في الساحات

   تتمة/ اعمال مدرسة االيمان الثانوية

5 مدرسة االيمان األساسية، هي مدرسة للذكور تقع في حي في بيت حنينا شمال القدس، ويبلغ عدد طالبها
321 طالبا.

تبليط الساحات الخارجية وانشاء مظالت واقية واضافة أدراج طوارئ خارجية اشتملت على  جميع األعمال في هذه المدرسة 
وممرات خاصة بالمعاقين حركيا.



 

   

 

6 مدرسة النظامية الثانوية هي مدرسة لالناث، تقع في حي في بيت حنينا، شمال القدس، يبلغ عدد طالباتها
1200 طالبة.

تبليط اعادة  الصفوف،  ودهان  طراشة  األعمال  تضمنت  وقد  للمدرسة  واألساسي  االول  المبنى  على  الترميم  اعمال  اقتصرت 
مختبر الحاسوب، اعادة تقسيم داخلي الضافة صف وغرفة ادارة وغرفة للمرشدة، تحديث الحمامات الداخلية والخارجية ومطبخ

المعلمات وإنشاء جديدة، وتحديث الواجهات الزجاجية، وتحديث حديد الحماية، وتبليط الساحات.

    اعمال في الصفوف والمرافق



 

الساحات والحمامات

 

 



 

   الحمامات والمطبخ

 

 

 

   تتمة / مدرسة النظامية

 



 

 

 

7 مدرسة عثمان بن عفان، هي مدرسة لالناث، تقع في حي صورباهر جنوب القدس، ويبلغ عدد طالباتها 418
طالبة.

االعمال في هذه المدرسة هي أعمال خارجية فقط وتتضمن قصارة الجدار االستنادي وطراشته وتلبيس واجهات العمارة بحجر
وتغيير البوابات.

   اعمال خارجية

 



 

 

8 مدرسة األرمن، مدرسة مختلطة داخل البلدة القديمة، يبلغ عدد طالبها 101 طالبا وطالبة.

تضمنت األعمال في المدرسة إعادة تبليط الطابق األرضي (الروضة)، واستبدال األبواب والشبابيك، وتأهيل الحمامات والمطبخ،
وطراشة ودهان الصفوف، كما تضمنت أعمال الطراشة ودهان الطابق الثاني وتأهيل صفين إضافيين وتنظيف الحائط الخارجي

للمدرسة.

   اعمال خارجية

 



 

9 مدرسة الدوحة هي مدرسة لالناث، تقع في حي في وادي الجوز وسط القدس، يبلغ عدد طالباتها 165 طالبة.

النشاء باالضافة  المدرسة  مدخل  بجانب  مخزن ومقصف  بناء  أعمال  شملت  خارجية  أعمال  هي  المدرسة  هذه  االعمال في 
مختبر علوم في المنطقة الخلفية للمدرسة، وأعمال تاهيل الحديقة.

   اعمال خارجية

 



 

 

10 مدرسة أبو بكر الصديق، هي مدرسة لالناث، تقع في حي صورباهر جنوب القدس، ويبلغ عدد طالباتها 563
طالبة.

تأهيل قاعة الخارجية، وأعمال  القاعة  عزل سقف  المدرسة، وأعمال  ملعب  تأهيل  إعادة  المدرسة  هذه  االعمال في  تضمنت 
لتصبح قاعة مكتبة.

   اعمال خارجية



   

11 مدرسة روضة الزهور، مدرسة أساسية مختلطة، تقع في حّي باب الساهرة وسط القدس، ويبلغ عدد طالبها
219 طالبا وطالبة.

خارجية واعادة معدنية  اسوار  الصحية ووضع  المرافق  الصفوف ونفض  طراشة ودهان  تضمنت  المدرسة  الرئيسية في  االعمال 
تقسيم غرف االدارة.

   

   

   

12 مدرسة دار األوالد، مدرسة اعدادية للذكور، تقع في حّي باب الساهرة وسط القدس، ويبلغ عدد طالبها 250
طالبا.

تتضمن االعمال في المدرسة اقامة مختبر علوم ونفض وتغيير المرافق الصحية وطراشة ودهان المدرسة واعادة تأهيل الكهرباء
وتركيب وحدات تكييف.



13 مدرسة دار الطفل العربي، مدرسة لالناث، تقع في حّي باب الساهرة وسط القدس، ويبلغ عدد طالباتها
1131 طالبة.

تأسيس من  الالزمة  الميكانيكية  التمديدات  وأعمال  الخارجية،  الصحية  المرافق  تغيير  المدرسة  هذه  في  األعمال  تضمنت   
مواسير للمجاري والمياه، تحت البالط وتغيير المشربيات التالفة.

بلغت المساحات الداخلية الذي تم العمل بها في هذه المدرسة 5000 متر مربع، وبلغت المساحات الخارجية 1800 متر مربع،
وتغيير الكهربائية  والتمديدات  الحمامات،  ونفض  الصحي،  والصرف  التدفئة  لمواسير  البالط  تحت  تمديدات  األعمال  تضمنت  وقد 

االضاءة حيث لزم، وتغيير شبابيك المبنى الرئيسي للمدرسة،

اعمال داخل المبنى

بعدقبل

الجهة وتبليط  األلواح،  وتغيير  االدارية،  والغرف  الصفوف  لكافة  ستائر  واضافة  الداخلي،  والمبنى  المدرسة  ودهان  وطراشة 
وصيانة المشربية  وصيانة  للمقصف،  مظلة  ووضع  الخارجية،  والحمامات  والمشربية  والمقصف  الحائط  حجر  ووضع  الخارجية، 
األبواب ووضع أسوار حديدية داخلية وخارجية، وتحديث المدخل الرئيسي. ووضع أسقف مستعارة وقواطع زجاج للغرف االدارية.

 تتمة / مدرسة دار الطفل العربي

اعمال في الحمامات



اعمال على السطح

14 مدرسة المطران، مدرسة خاصة للذكور، تقع في وسط القدس، يبلغ عدد طالبها 860 طالبا.

النشاطات في تقسيم قسم  ترميم قسمي االبتدائي واالعدادي وانشاء كافتيريا، وإعادة  المدرسة  تتضمن االعمال في هذه 
تغيير البالط وطراشة ودهان تم  ليشمل غرفة حاسوب وغرفة فن وتغيير الشبابيك وتأهيل حمام االدارة، كما  مبنى االبتدائي 
الغرف وتغيير األبواب وتأهيل شبكة الكهرباء وتحديث االضاءة، وتم كذلك تغيير البالط وطراشة في قسمي االبتدائي واالعدادي.

اعمال تغيير بالط واعمال في ممرات

 

 

اعمال في الغرف الصفية والمرافق



 

تتمة / مدرسة المطران

اعمال في المرافق

 

 

ب . برامج تعليمية

فوق  

عملت المؤسسة ضمن برنامجها الرئيسي التطوير الشامل في مدارس القدس مع 12 مدرسة هذا العام، وهي:
مدرسة دار االوالد، الدوحة، دار االيتام د، مدرسة االرمن "سانت تركمنشاتز" والتي جاء العمل فيها تتمة للعمل
الذي تم البدء فيها عام 2008، كما تم البدء بالعمل مع مدرسة دار الطفل العربي، روضة الزهور، النظامية والثوري

خالل عام 2010

1 مشروع التطوير الشامل في 8 مدارس في القدس

مدرسة الثوري
ملعب كرة قدم وملعبي سلة وملعب أربعة مالعب،  ليضم  مربع  متر  المدرسة والبالغة مساحته 1200  ملعب  تأهيل  تم اعادة 

طائرة. وقد تضمنت األعمال ازالة أجزاء الزفتة وإعادة التزفيت، ودهان الملعب وتخطيطه وتركيب األهداف المختلفة.



 

 

استكملت الطفلالسويد،  إنقاذ  مؤسسة  مع  بالتعاون  والمنفذ  األوروبي،  االتحاد  من  الممول  الشامل  التطوير  مشروع  ضمن 
المؤسسة برنامج التدريب العملي لمعلمي ثماني مدارس في القدس، وذلك عبر مستشارين متخصصين في مجاالت التربية
وتطور الرؤى التعليمية من لغة االنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا وصعوبات التعلم، باالضافة إلى مؤسسة
المشروع، كما كان برامج  من  معلما ومعلمة   153 استفاد  والتكنولوجيا. وقد  االبداعي  التفكير  مجال  عملت في  التي  النيزك 
عملي بتدريب  بدورهم  المستشارون  طالبا وطالبة. قام  جميعها 1881  المدارس  المستفيدين في  الطالب والطالبات  مجموع 
للمعلمين كل حسب اختصاصه، ووفقا لالحتياجات الفعلية لكل معلم مع التقييم الدوري له ولتطوره بهدف تحويل محور العملية
التعلمية من المعلم الى الطالب. وقد ركز التدريب على بناء خطة فصلية وتحديد النتائج المرجوة وإدارة الصف وأساليب التعليم،

باإلضافة إلى مراجعة أوراق المعلمين وعقد ورشات عمل وأخذ حصص نموذجية في جميع المواد. 
المواد معلمي  يجمع  تكاملي  نموذج  ايجاد  الى  المختلفة  المواد  مستشارو  سعى  بحيث  تكامليًا  شكًال  التدريب  اتخذ  وقد 
الوحدات وأهداف وآليات خطط  الفصلية وبناء  الخطط  تطوير  آليات  التدريب  جوانب  موحدة. وقد شملت  أهداف  على  األساسية 
التقويم، وأساليب التعليم رغم وجود ورشات عمل جمعت المعلمين خارج الصفوف، اال أن أساس التدريب اتخذ شكل التدريب
يدرسون، للوحدات التي  تطوير الخطط  مع المعلمين على  العملي والتطبيق الفوري داخل الصفوف. فقد عمل المستشارون 
ألساليب تعزيزًا  نموذجية  حصص  بإعطاء  قاموا  كما  يقومون،  الذي  بالدرس  المرتبطة  التقويم  وامتحانات  العمل  ألوراق  وتطوير 
التعليم التي يتم التدريب على استخدامها، باالضافة الى تنظيم الرحل التعليمية للمعلمين والطالب. وقد سعى المستشارون
والمعلمون من خالل عملهم هذا الى ايجاد السبل التي تحقق تحويل العملية التعلمية من المعلم الى الطالب، والتحول من
االعتماد على الحفظ الى االعتماد على التفكير واالستنتاج، إضافة الى تحديد كيفية االستخدام األمثل للعمل الفردي والثنائي

والجماعي. 
وسعيا الشراك معلمي مختلف المدارس بنتائج المشروع وتعزيزًا للتعاون الذي ظهر خالل المشروع، طّورت المدارس المختلفة
صورتها التي  والتربوية  واألخالقية  االنسانية  القيم  يجمع  ميثاق  للمشروع  الرئيسي  المستشارون  قبل  من  مباشر  بإشراف 
تم خالله استعراض يومًا  نهاية المشروع  نظم في  يقودنا الى النجاح". كما  المدارس المختلفة والتي حملت عنوان "االحترام 

نتائج المشروع وعرض مجموعة من األساليب التعليمية الحديثة والتجارب تعزيزًا الستخدامها.

2 مشروع التطوير الشامل في أربع مدارس في القدس

مدارس أخرى في القدس وهي: دار الطفل العربي، النظامية، بدأ في أيلول هذا العام مشروع التطوير الشامل في أربع  وقد 
روضة الزهور، دار األيتام اإلسالمية الثوري.

المؤسسة مستشاري  زيارات  تضمنت  والتي  األربعة،  المدارس  هذه  في  التدريب  احتياجات  بفحص  العمل  استهل  وقد 
التعليميين للصفوف وحضور الحصص ومقابلة المعلمين والمدراء وتطوير خطط التدريب وإياهم لتتناسب واحتياجاتهم وتطلعاتهم.
للتعليم النيزك  مؤسسة  وتحديدا  المشروع،  ضمن  معها  ستعمل  التي  التدريبية  المؤسسات  على  المدارس  تعريف  تم  كما 
الالمنهجي التي ستعمل مع الطالب في المدارس األربع ضمن مشاريع تطوير التفكير، ومؤسسة االميدايست التي ستعمل
بعمليات البدء  الى  باالضافة  االنكليزية،  اللغة  مادة  المدرسة في  طالب  لدى  العلمي  التحصيل  رفع  بهدف  الثوري  مدرسة  مع 
تشخيص الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم في ثالث من المدارس األربع، إلى جانب ذلك تم تعيين معلمة للموسيقى

في مدرسة الثوري وأخرى في مدرسة النظامية.

 

قطاع الشباب
فوق  

جائزة فيصل الحسيني للشباب

الرحالت التطوعي،  العمل  برامج  في  المشاركين  من  جديدة  افواج  وتهيئة  استقبال  العام:  هذا  الجائزة  برامج  تضمنت 
االستكشافية، التخييم، التخريج.

مدرسة النظامية، مختلفة ضمت  مدارس  من  جدد  الرابع من مشاركين  جديدة: استقبلت الجائزة فوجها  افواج  استقبال  أ . 
مدرسة دار األيتام الثوري، مدرسة دار الطفل، الفتاة الشاملة الثانوية، مدرسة النهضة أ، مدرسة دار األيتام الثانوية، مدرسة
ضمن المشتركين  تهيئة  تم  وقد  الخطاب.  بن  عمر  مدرسة  األوالد،  دار  مدرسة  المسلمات،  الشابات  مدرسة  الثانوية،  الفتاة 
برنامج االعداد والتهيئة والذي عقد على أربع جلسات، وهو أحد البرامج الخمسة في جائزة فيصل الحسيني للشباب. وتجدر
هدف وقد  مشاركًا.   116 هو  الجدد  المشاركين  عدد  حين  مشارك في   133 هو  القدامى  المشاركين  أعداد  أن  إلى  االشارة 
في والعريضة  الفتية  الشريحة  كونهم  الشباب  دور  على  الضوء  وتسليط  الجائزة،  بفلسفة  المشتركين  تعريف  الى  البرنامج 



برنامج الخدمة االجتماعية، والمهارة، برامج الجائزة األربعة األخرى، وهي:  المجتمع الفلسطيني. كما تعرف المشاركون على 
والرياضة، والرحالت االستكشافية.

 

نظمت المؤسسة رحلتي استكشاف الى قرية عين قينيا قضاء رام هللا، في األسبوع األول من ب . الرحالت االستكشافية: 
نيسان 2010، تهدفان الى اعادة العالقة بين االنسان واألرض عبر اثارة حواس الطالب. فقد قطع الطالب المسافة بين رام هللا
الرحلتين 100 مجموع الطالب والطالبات في  الماء الموجودة في المنطقة. كان  عين  والقرية، مشيًا على األقدام، وصوًال الى 

طالب وطالبة، وقد قسمت على يومين: األول للطالب، والثاني للطالبات.

   

   

على كل مشارك في جائزة فيصل الحسيني للشباب خدمة المجتمع من خالل تقديم عمل ج . االعمال التطوعية العامة: 
تطوعي لمدة ثالثة اشهر على االقل بواقع مرة في االسبوع في احد المؤسسات الخيرية، وعمل مشاركي الجائزة خالل الفترة

الماضية من المشروع في خدمة الفئات التالية:

المراكزالفئة المستهدفة من خالل الخدمة
جمعية نور العين، روضات لألطفال التي يختارونها المشاركون (الخيارات مفتوحة)األطفال

مستشفى المقاصد، مستشفى المطلعاالطفال المرضى
جمعية نور العينالمكفوفين

مركز السرايا في المكتبة: ومكتبات المدرسة المتواجدين بها الطالبمساعدة في اعمال ادارية
جمعية نور العينالمسنين

باالضافة الى ذلك، قام الطالب باعمال تطوعية فردية تتضمن العمل في خدمة المرضى، االطفال، وذوي االحتياجات الخاصة، وقد
شارك طالب الجائزة في عدة نشاطات مشتركة من ضمنها التحضير لحملة "مسير من أجل التعليم2"، اذ تطوعوا في صناعة
دمى كبيرة الحجم، ساهمت في اضفاء جو مرح في المسير. كما مشى الطالب يوم المسير في 23 نيسان 2010، في مدينة



أريحا، حاملين األعالم الفلسطينية والدمى التي صنعوها، معبرين عن التزامهم ودعمهم لقضية التعليم في القدس.

   

   

على والتعلم  االيقاع  على  سلة وسباحة وعزف  من كرة  دورات،  عدة  الجائزة في  طالب  شارك  وقد  والرياضة:  المهارات  د . 
للذكور في جمعية الشبان المسيحية. وعليه، قامت إدارة الجائزة في أقيمت دورتي سباحة، واحدة لالناث وأخرى  الحاسوب. 

نهاية الدورة بتكريم المشتركين الذين التحقوا بدورة السباحة ضمن برنامج الرياضة الخاص بالجائزة.

   

بيت الجائزة في  بمشتركي ومشتركات  خاصين  مخيمين استكشافيتين  الجائزة  ادارة  نظمت  االستكشافية:  المخيمات  ه . 
الكشافة بمدرسة طاليتا قومي في بيت جاال. وقد اشترك في معسكر الذكور ثالثون طالبا من 19 تموز حتى 24 تموز 2010،

كما شاركت 23 طالبة في معسكر االناث في الفترة الواقعة بين 26 تموز و 31 تموز 2010. 
تنوعت النشاطات في المعسكر اال انها اندرجت جميعها تحت شعار واحد وهو اعادة اللحمة بين االنسان واألرض.

   



 

وقد امتاز المخيم االستكشافي بكونه التجربة الكشفية األولى لجميع المشاركين والمشاركات، حيث تعرضوا من خالله لنصب
واإلشارات واالتجاهات  البوصلة  استخدام  كيفية  على  التدريب  كذلك  والحبال،  العقد  الستخدام  المتعددة  واالمكانيات  الخيم 

الكشفية المتنوعة.

 

 

، و جبرين المهجرة  بيت  لقرية  زيارة  زيارات عدة ضمت  ترتيب  تم  التاريخية والسياحية والطبيعية  وبهدف التعرف على المعالم 
زيارة لمزرعة حيوانات ومنحلة نظمت بالتعاون مع وزارة الزراعة، باالضافة الى زيارة قرية بتير.

 

 



 

كما ضم المعسكر تدريبات على االنزال واطفاء الحريق اشرف عليها الدفاع المدني الفلسطيني، باالضافة الى تدريبات كشفية
اشرف عليها كشفيين متخصصين.

 

وغير المباشر  والتعذيب  معاناتهم  على  والتعرف  األسرى،  أهالي  وزيارة  لالجئين  والدهيشة  عايدة  مخيمي  زيارة  تمت  كما 
تلفزيون على  "ألجلكم"  برنامج  عبر  أرسلوها  لألسرى،  رسالة  بكتابة  زياراتهم  المشتركون  وتّوج  له.  يتعرضون  الذي  المباشر 

فلسطين لجميع األسرى في سجون االحتالل الصهيوني.



 

تخريج الفوج الثاني من جائزة فيصل الحسيني للشباب: نظمت إدارة الجائزة حفل تخريج ثالثون مشتركا ومشتركة انهو
متطلبات الجائزة البرونزية، واقيم الحفل في المسرح الوطني الفلسطيني في 17 من كانون األول 2010.

 

 

لرياضة الهوية، وعرض  عن  مسرحية  من ضمنها  المشاركين،  مواهب  ابراز  الى  هدفت  عدة فقرات  التخريج  برنامج  تضمن  وقد 
الكاراتيه، وفقرة بيت بوكسينغ وأغنية راب فلسطينية. وكما عبر كل خريج بكلمة قصيرة عن تجربته التي خاضها للحصول على
الجائزة.، اذ كانت الجائزة االنطالقة األولى لعدد كبير من المشتركين لالنخراط في نشاطات ذهنية ورياضية وتطوعية واالستمرار

بها.

ب. دعم المؤسسات الشبابية
فوق  

بتنفيذ مشروع يستهدف قطاع الشباب تحت عنوان بتمويل من منظمة المؤتمر االسالمي، قامت مؤسسة فيصل الحسيني 
"رفع مستوى الخدمات المقدمة للشباب في القدس"، حيث تم دعم عدد من المراكز الشبابية ولمدة ستة أشهر متتالية خالل
المراكز هذه  تقدمها  التي  الفنية والرياضية  المهارات  من  العديد  تكاليف  تغطية  خالل  من  2010، وذلك  عام  من  الثاني  النصف 
لقطاع الشباب في القدس، باالضافة الى تطوير خبرات الكادر االداري والمدربين في هذه المراكز من خالل عقد دورات تدريبية

متخصصة في مجاالت االدارة وكيفية التعامل مع الفئات الشبابية.



 

 

 

خالل من  الشرقية، وذلك  القدس  األكبر واألهم في  القطاع  يعد  الشباب والذي  لدعم قطاع  رئيسي  بشكل  المشروع  ويهدف 
خلق فرص لجميع الفئات الشبابية في القدس للمشاركة في البرامج المتنوعة التي تقدمها المراكز الشبابية المدعومة من
بشكل فراغهم  أوقات  استثمار  نحو  طاقاتهم  والفكرية وتوجيه  والعلمية  والرياضية  الفنية  قدراتهم  مجانا، وتطوير  المشروع  قبل 
االحتالل ظل  في  صمودها  ودعم  وجودها  وتثبيت  المقدسية،  الشبابية  المراكز  دعم  الى  المشروع  يهدف  كما  وفعال.  غني 
االسرائيلي خاصة وأن بعض هذه المراكز تقع بين المستوطنات االسرائيلية، مما يجعلها عرضة للمحاوالت االستفزازية من قبل

المستوطنين القتحام هذه المراكز واالشتباك مع مرتاديها بهدف اغالقها.
جمعية النسوية،  شعاع  جمعية  اللقلق،  برج  مركز  جمعية  تحديدًا:  القدس،  شبابيًا في  مركزًا   17 المشروع  هذا  من  استفاد 
لخدمة السرايا  مركز  للشباب،  ايليا  مؤسسة  الفلسطينية،  الرؤيا  مؤسسة  المسيحية،  الشابات  جمعية  للسيدات،  المرتقى 
المركز االفريقية،  الجالية  جمعية  المقدسي،  التراثي  الشباب  ملتقى  للموسيقى،  الوطني  سعيد  ادوارد  معهد  المجتمع، 
نادي القدس،  هالل  نادي  القدس،  نادي  الفلسطيني،  الفن  حوش  الفلسطيني،  الوطني  المسرح  شعفاط،  النسويمخيم 
دالسال القدس، ونادي االتحاد العربي األرثوذكسي. كما استفاد منه ما يزيد عن 931 شاب/ة، باالضافة الى 30 فردا من الكوادر

االدارية والمدربين في هذه المراكز.
تطوير قدرات الشباب الفكرية، والرياضية، والفنية، وتضمن هذا المشروع التدريب على العديد من المهارات التي تساهم في 
وكرة التنس،  مهارة  الى  االبداعي،  والتفكير  التكنولوجي،  واالبداع  الشطرنج،  بين  المهارات  هذه  وتنوعت  واللغوية.  والعلمية 
اليدوي، ومهارات الحاسوب، باالضافة الى الفن  والتصوير، واالعالم، والفن البصري، والدراما، والموسيقى، والكشافة،  السلة، 

وكتابة النصوص، والمهارات اللغوية ومهارة الرقص الفلكلوري الفلسطيني ومهارة الثقافة الجغرافية.



 

 

 



 
 

 

 

 



قامت حيث  المدعومة،  الشبابية  المراكز  في  والمدربين  االداري  للكادر  متخصصة  تدريبية  دورات  تنفيذ  المشروع  تضمن  كما 
مؤسسة فيصل الحسيني بالتعاقد مع مدربين ذوي خبرات علمية وعملية عالية في مجاالت االدارة والمحاسبة، وعلم االجتماع
والفنون التعبيرية. وقد تناولت هذه الدورات مواضيع تلبي احتياجات الكادر االداري في هذه المراكز كدورات ادارة الموارد البشرية،
مالية، وتطوير استرايجيات وادارة الوقت، وكتابة التقارير، والمهارات االدارية، وتطوير كتيب اجراءات ادارية، وتطوير كتيب اجراءات 
العمل، ومحاسبة جمعيات خيرية. كما تناولت مواضيع تلبي احتياجات طواقم المدربين الذين يتعاملون مع الفئات الشبابية في
بلورة الهوية، واستخدام هذه المراكز كسيكولوجية المراهقة والبلوغ، والتعرف على احتياجات مرحلة المراهقة والبلوغ وقضية 
الفن التعبيري واألشغال اليدوية، والتفعيل الشبابي وعمل فعاليات جماعية، ومهارات االتصال والتواصل، ومهارات االرشاد وادارة
النفسي التفريغ  برامج  ادارة  وتطوير  ضائقة،  في  الشباب  وسيكولوجية  المساند،  التعليم  ومنهجيات  وآليات  المجموعات، 
المراكز احدى  في  الطواقم  تجتمع  كانت  حيث  الشبابية،  المراكز  في  الدورات  هذه  عقد  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  للشباب. 
غني بشكل  البعض  بعضهم  خبرات وتجارب  من  الشبابية  المراكز  طواقم  استفادة  ساهم في  مما  التدريب،  لتلقي  الشبابية 

وفعال.

 

 



 

 
 


