
 من أجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة، من أجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية إسالمية مسيحية
 في القدس" "اشتر زمنا  
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  مؤسسة فيصل الحسيني

 

 
 

 
 

Faisal Husseini Foundation 

 
 لمدارس القدس زمنا   ي/اشتر مشروع

 مدارس القدس خالل جائحة كورونا دعمل
 

 مقدمة  .1
توجيه إلى  امن خالله في القدس"، قبل رحيله بفترة وجيزة، هادفا   أطلق فيصل الحسيني فكرة برنامج "اشتر زمنا  

من جهة، والمساهمة في دعم صمود المدينة برامج عملهم ية على و كأولية القدس قض وضعلالشعوب والحكومات 
 . صمود مؤسساتها من جهة أخرى  دعم عبر

 
س القدس، في ر مدال تحت عنوان اشتر/ي زمنا  تطلق مؤسسة فيصل الحسيني مشروعا خاصا بدعم مدارس القدس 

تضاعف مدارس القدس للتمكن من االستمرار في العملية التعليمية في المدينة المحتلة، وذلك في ظل  لدعمسعي 
 من ناحية أخرى.   إجراءات االحتالل المتناميةو  ، جائحة كورونا من ناحية جراء هاالمخاطر التي تحيط ب

 
ووفق المشهد الحالي وما يتم تداوله حول كيفية استمرار عملية التعليم، فإن التعليم سيكون في المرحلة القادمة 

عالية. وبالتالي  متنوعا  ما بين التعليم عن بعد وما بين التعليم داخل المدارس بواقع مناوبات ضمن إجراءات وقائية
   في الحالتين.القدس مدارس  توفير ما يلزم  تسعى المؤسسة إلى

 أهداف المشروع .2

، م في ظل الجائحةاالستمرار في التعل فيلطلبتها شراء زمن في المدينة من خالل إتاحة الفرصة المشروع إلى يهدف 
حالة في توفير ما يلزم لتسييرها وكذلك  ،لعملية التعلمية داخل المدارسلتسيير اتوفير بيئة مدرسية آمنة  وذلك من خالل

 بعد.التعليم عن 
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 ،مدرسة 146لسيادة الفلسطينية في القدس وعددها التابعة لالتي تعكس احتياجات المدارس  وفق دراسات المؤسسةو 
وال تتوفر لدى جائحة كورونا،  البنية التحتية األساسية للعمل بأمان في ظل متطلبات ال تتوفر لديهاالمدارس معظم فإن 

وقد وطلبتها ما يلزم من أجهزة وأدوات لتنفيذ العملية التعليمية عن بعد. ومعلميها من معلماتها  ال يستهان بهانسبة 
  :صابة بالفايروس كاآلتيفي المدارس للحد من اإل رالتي يجب أن تتوف حددت الدراسة مجموعة من النقاط

  فة من غرفة للحجر المؤقت في حالة اكتشاف ارتفاع حرارة أحد أفراد الطاقم أو الطلبة، وتوفير ما يلزم الغر
 .موازين حرارة، من أجل المعاينة واتخاذ إجراء العزل قبل حدوث أي حاالت عدوى 

 .قواطع شفافة بين الطلبة داخل الغرف الصفية، أو توفير غطاء وجه واقي لكل طالب/ة 
 خطوط التباعد في أماكن التجمع واالنتظار، وذلك لضمان االلتزام بمسافات التباعد اآلمنة بين الطلبة.  
  حامالت للمطهرات ومعدات تعقيم في المداخل والممرات والغرف الصفية والساحات وعلى مداخل المصاعد

  .وداخلها وحيث يلزم
 ماكنات محارم تجفيف األيدي تعمل عبر المجسات، في الوحدات الصحية والمطابخ وغرف المعلمين/ات.  
 ت الصحية والمشربيات.حنفيات تفتح عبر كبسة بالقدم أو عبر المجسات، وذلك للوحدا  
 مجسات لوحدات اإلضاءة، أو نظام أتمتة لدمج مفاتيح األباجورات الكهربائية معها. 
  أبواب تعمل دون أيدي(swing)مع توفير واقفات لألبواب لفتحها عند الرغبة بذلك ،.  
 روبوتات للتنظيف، تقوم بفرك األرضيات وتنظيفها بشكل دوري خالل الدوام. 

 
 الدراسة احتياجات الطلبة والمعلمات والمعلمين للقيام بالعملية التعليمية عن بعد كاآلتي:كما حددت 

  من الطلبة12.3 ـأجهزة لتوفير %. 
  المدارس من معلمات ومعلمي %36 ـأجهزة لتوفير. 
  من المعلمات7.9 ـنترنت لإخطوط توفير %. 
  والمعلمين. % من المعلمات54 ـالتكنولوجية لتدريبات للتعليم عن بعد في مجال المهارات توفير 
  والمعلمين. % من المعلمات45 لـ تدريبات للتعليم عن بعد في مجال المهارات األخرى غير التكنولوجيةتوفير 

 
 القدس( ي مدارس: )شراء زمن ف المطلوب توفيره من الجهة الداعمة .3

من وذلك يعمه األمل، هناك فرصة حقيقية إلنقاذ العملية التعليمية في القدس ولتحويل المشهد القاتم إلى مشهد 
 خالل تضافر الجهود لتوفير ما يلزم للعملية التعليمية في المدينة لالستمرار. 
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بشراء ا  ءبدفي القدس آلية لمشاركة األفراد والشركات والمؤسسات لشراء زمن لمدارس القدس  يطرح مشروع اشتر/ي زمنا  
لشراء أيام وأسابيع وأشهر. ويعول المشروع على أن يتمكن األفراد من تقديم دعم بسيط من خالل  وصوال  و دقيقة واحدة 

، ويتوقع أن تتمكن الصناديق والمؤسسات سابيعشراء دقائق أو ساعات، فيما يتوقع أن تساهم الشركات بشراء أيام أو أ
 المدارساحتياجات  تغطيةنهاية المطاف من في للتمكن  ،الرسمية المحلية والعربية والدولية من شراء أشهر في المدينة

 . يون دوالرمل 14.5 ـلتسيير العملية التعليمية المقدرة ب

وخيارات الدعم التي تريد أن يصرف عليها ، الداعمة التبرع بهاوللوصول للهدف قمنا بتحديد القيم التي يمكن للجهة 
جدوال حد الخيارات ومن ثم أوردنا فيما يلي مثاال على أ أوردنا .تبرع فئةمبلغ الدعم، والجانب اإلعالمي الخاص بكل 

 لكل الخيارات المتاحة:

 شراء يوم لمدارس القدس 
مدارس القدس عبر أحد للشراء زمن  المبلغ ويمكن استخدام ،دوالر 40,000 شراء يوم لمدارس القدس ما قيمته يعادل

 الخيارات اآلتية:
م عن بعد لهم. بإمكانكم من خالل هذه القيمة توفير أجهزة حاسوب محمولة للطلبة عبر إتاحة إمكانية التعل شراء زمن

 لن يتمكنوا من االلتحاق بالتعلم عن بعد بدونها. طالب وطالبة  55لـ
  وأ

معلمة ومعلم، من خالل توفير أجهزة حاسوب محمولة وتقديم اشتراك إنترنت لمدة عام لمن ال يتوفر  30شراء زمن لـ 
للطلبة بمجرد تمكين معلماتهم ومعلميهم  لديهم ذلك، مع تدريبهم على تقنيات التعليم عن بعد. تشترون بهذا أيضا زمنا  

 من التواصل معهم. 
  أو

لمين والمعلمات والهيئات اإلدارية داخل المدارس عبر توفير كل ما يلزم من متطلبات وقاية شراء زمن للطلبة والمع
تسمح بتسيير العملية التعلمية بها بأمان. من خالل هذا المبلغ سيكون بإمكانكم توفير كافة متطلبات الحماية لمدرسة 

 ستين صغيرتين. طالب وطالبة أو لمدر   250-150ما يقارب غيرة إلى متوسطة تضم واحدة ص
 

 اإلعالم الخاص بهذه الفئة:
 عالنات الخاصة بالمشروعيظهر اسم الجهة المتبرعة في كافة اإل 
  يظهر االسم ضمن قائمة المتبرعين وفق ترتيبه من حيث قيمة التبرع 
 قيمة الدعم. وفقترتيبه يكون عالنات التي تتضمن شعارات و في كافة اإلالمتبرعة ر شعار الجهة يظه 
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 آلتي: المثال خبر خاص بالتبرع على مواقع المؤسسة اإللكترونية كا يظهر 
  
 في القدس شتري زمنا  ت (الجهة الداعمةاسم )

طالبا  وطالبة في مدارس القدس، من خالل تمكينهم من  ء زمن لخمسة وخمسينفي شرا (اسم الجهة الداعمة)ت ساهم
ك ضمن مشروع مؤسسة فيصل المشاركة في عملية التعليم عن بعد عبر توفير أجهزة حواسيب محمولة لهم، وذل

 مدارس القدس. لالحسيني الخاص بشراء زمن 
 قد اشترى يوما  لمدارس المدينة المقدسة. (اسم الجهة الداعمة)وبهذا يكون 

 
 الخيارات المتاحة لشراء زمن في مدارس القدس:جميع يظهر الجدول اآلتي 

 فئات التمويل الرقم

 إمكانيات الدعم

 اإلعالم الخاص بكل فئة

 األول:الخيار 
شراء زمن 

للطلبة عبر 
إتاحة إمكانية 

التعليم عن بعد 
 لهم

 الخيار الثاني:
شراء زمن للمعلمين 

والمعلمات، وبهذا 
أيضا  تشترون زمنا  

للطلبة بمجرد 
تمكين معلماتهم 

ومعلميهم من 
 التواصل معهم

 الخيار الثالث:
شراء زمن للطلبة 

والمعلمين والمعلمات 
والهيئات اإلدارية 

المدارس عبر داخل 
توفير كل ما يلزم من 
متطلبات وقاية تسمح 

بتسيير العملية 
 التعلمية بها بأمان

شراء يوم لمدارس  1
 القدس 
 40,000يعادل 
 دوالر 

توفير : 1خيار
أجهزة حاسوب 

 55محمولة لـ
 طالب/ة

توفير أجهزة : 2
حاسوب محمولة 

معلم/ة  30لـ
اشتراك إنترنت و 

لمدة عام لمن ال 
لديهم ذلك، يتوفر 

مع تدريبهم على 
تقنيات التعليم عن 

 بعد

توفير كافة : 3
متطلبات الحماية 

 لمدرسة واحدة صغيرة
تضم ما  لمتوسطة 

 250-150 يقارب
أو مدرستين طالب/ة 
 صغيرتين

  المتبرعة يظهر اسم الجهة
 المشروع إعالناتفي كافة 

والتي ستكون على مواقع 
التواصل االجتماعي 

  .الخاصة بالمؤسسة
 يظهر االسم ضمن قائمة 

المتبرعين وفق ترتيبه من 
  .حيث قيمة التبرع
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شراء يوم ونصف  2
 لمدارس القدس 

 60,000يعادل 
 دوالر

كما في البند 
السابق ولكن لـ 

 طالب/ة 85

ما في البند ك
 45السابق ولكن لـ 

 معلم/ة

كما في البند السابق 
ولكن لمدرستين 

أو -صغيرتين 
مدرسة واحدة 

تضم  -متوسطة
251- 450 

 طالب/ة

  المتبرعة يظهر شعار الجهة
في كافة االعالنات التي 
تتضمن شعارات وترتيبه 
 بنفس ترتيب قيمة الدعم.

 خبر خاص بالتبرع  يظهر
على مواقع المؤسسة 

 .اإللكترونية
  

هو  3عن  2عن  1ما يميز 
عن أعداد الطلبة اإلعالن 

اسم و والمعلمين والوقت، وموقع 
الجهة المتبرعة في قائمة 

 المتبرعين.

شراء يومين  3
 لمدارس القدس 

 80,000يعادل 
 دوالر

كما في البند 
السابق ولكن لـ 

 طالب/ة 110

ما في البند ك
 60السابق ولكن لـ 

 معلم/ة

كما في البند السابق 
ولكن لمدرسة 

متوسطة تضم 
451- 600 

 طالب/ة

شراء نصف أسبوع  4
 لمدارس القدس

 140,000يعادل 
 دوالر

كما في البند 
السابق ولكن 

  200لـ
 طالب/ة

كما في البند 
السابق ولكن لـ 

 معلم/ة 105

كما في البند السابق 
ولكن لمدرسة 

متوسطة إلى كبيرة 
 750 -601تضم 

 طالب/ة

وضع نفس أعاله إضافة إلى 
 .تبرعةالماقتباس للجهة 

عالن اإلهو  5عن  4ما يميز 
عن أعداد الطلبة والمعلمين 

اسم الجهة و والوقت، وموقع 
 المتبرعة في قائمة المتبرعين.

سبوع في أشراء  5
 القدس
 280,000يعادل 

 دوالر

كما في البند 
السابق ولكن لـ 

 طالب/ة 400

كما في البند 
السابق ولكن لـ 

 معلم/ة 210

كما في البند السابق 
ولكن لمدرسة كبيرة 

أو مدرستين -
تضم  -متوسطتين

 طالب/ة 1,500

 المشروعتكاليف إدارية وإعالمية لتفيذ   4% مالحظة: يضاف
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 مبررات المشروع

لقد تم تحديد االحتياجات وفقا  للدراسات التي قامت بها مؤسستنا حول وضع مدارس القدس في ظل هذه الجائحة، والتي 
الوحدات الصحية والغرف الصفية والساحات وأماكن تظهر مدى الحاجة إلى توفير مالءمات خاصة للمدارس في 

 التجمع الرئيسية بها.

يمكن االطالع على الدراسة عبر الرابط اآلتي: 
%D8%A7%D9%84%D8%A-http://www.fhfpal.org/basic_files/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5

11217156758791591.pdf-pdf-docx-F%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA 

 للمشروع الزمني طاراإل .4

 2020من تموز وحتى تشرين أول 

 زمة الستيرادها في حال عدم توفرهاالالمطلوبة والمدة التوفر المستلزمات وأهمها  هناك عدة عوامل تؤثر على هذه المدة،
 .محليا

 :كية التي يمكن التحويل لهانالبلحسابات ا .5

 

وحماية الوجه الحضاري االستمرار في العطاء  تمكن مدارس المدينة المقدسة منس ،في هذا المشروع ساهمتكمم
 .الفلسطيني العربي للمدينة

 شاكرين لكم اهتمامكم

 

http://www.fhfpal.org/basic_files/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-docx-pdf-11217156758791591.pdf
http://www.fhfpal.org/basic_files/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-docx-pdf-11217156758791591.pdf

