
 
 

 
 

  مؤسسة فيصل الحسيني

 

 
 

Faisal Husseini Foundation 

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

 
 خالل الفترة مؤسسة فيصل الحسيني جازاتنتقرير إملخص 

1/6/2017-31/5/2018 
وحتى  1/6/2017دعمت مؤسسة فيصل الحسيني خالل الفترة من  ،ي القدسففي سعيها لشراء زمن 

جل عملها هذا العام على تنفيذ برامج  وركزت. ةقدسممدينة الالتعليمية وثقافية في  مؤسسة 27، 31/5/2018
تسعى إلى تطوير بيئات مدرسية قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الطفل والتعليم الجامع والمساواة الجندرية 

 ثالثةوطورت لهذا الغرض  وعلى تطوير البنى التحتية في المدارس من جهة أخرى. ،والبحث العلمي من جهة
 منها عددا من المشاريع. كل تضمنيسية برامج رئ

 
تلك التدريبات على الصفوف  وانعكست ،امعلمة ومعلم 230 خالل فترة التقرير من تدريبات المؤسسة استفادو 

أبحاث  اطالبة وطالب 393 تمامبرزت في إعلمية،  جازاتنإاستفاد منها آالف الطلبة، ونتج عنها  ،عدة جهو في أ
 مشاريع من الطلبة 203 وطور اعية.جتملوم االالعو التاريخ لعلوم الطبيعية و ابين  علمية تنوعت مجاالتها

هدفت  للقراءةمسابقة  في طالبا وطالبة 1195 شاركومن ناحية أخرى  .الروبوتاتوبناء برمجة  ارتركزت على
 الدعم األكاديميعبر برامج  همتعلم صعوبات متحدينا وطالبة بطال 178 استفاد ، و إلى تعزيز القيم سالفة الذكر

 .من المستشارين والمدربين 18من  في هذه المجاالت العملوتكونت طواقم  اكي والنفسي.ر دواإل
 
وعوارض ضوئية  ،متنقلة وثابتهأجهزة متنوعة ما بين حواسيب من توفير  واحدة وكلية ةمدرس 17 استفادتو 

 ، إضافة إلى ملحقاتها من برامججهاز وحقيبة 398بلغ عددها و  ،حقائب روبوتو  ،لكترونيةإأجهزة و  ،تفاعلية
 15 وتم توريد أثاث ل مدارس. 9 ل متنوعةتعليمية  وسائلتم توفير و   .تعليمية وتمديدات وغيرهاو  تطبيقية
 ومنها ما تم توريد تم تجديد أثاث صفوفها بالكامل، ومنها ما تم تجديد أثاث بعض من مرافقها،ما منها ، مدرسة

مدارس من أعمال في  4دت ااستففيما قطعة.  3517قطع األثاث عدد وبلغ  .وفق حاجتهالها  أثاث بسيط 
وتأهيل ميم أعمال تر المدارس الثالثة الباقية  وشملت فيلتحتية شملت في أحدها بناء طابق، مجال البنية ا



متخصصا، فيما تكونت طواقم   22 من المتابعة ألعمال الترميم وتكونت طواقم المكاتب الهندسية  متعددة.
 متخصصا وعامال. 72واقم موردي األجهزة واألثاث من وتكونت ط ،عامالو متخصصا  52المقاولين من 

 
 مؤسسات من دعم بسيط تنوع ما بين دعم نشاطاتها الخيرية وتكاليفها الجارية أو التدريبية. 6واستفادت 

 
كون قد ت، وبالتالي ادوالر  1,558,873 خالل فترة هذا التقرير المؤسسة نشاطاتو  أعمال تكاليفوقد بلغت 

وحتى  2002واخر عام أت نشاطاتها أبدأن منذ  ةالمؤسسة التراكمي نشاطاتو  أعمالتكاليف  تبلغ
 .ادوالر   20,343,700مبلغ   31/5/2018
 

اء االقتصادي مني لإلكل من الصندوق العرب خالل فترة التقرير نشاطات المؤسسة تمويلفي وقد ساهم 
االتحاد األوروبي  وفرالبرامج والبنى التحتية، كما اف مؤسسة التعاون في مجال شر إمنحة ب عبر واالجتماعي

الحسيني السيدة سعاد  ت كل من، وقدمدعما رئيسيا لبرامج المؤسسة وقد ساهم بنك فلسطين أيضا في تمويلها 
تبرعات مشكورين  م، وغيرهمالسيد زهير العمدو السيدة جهاد الحسيني، و السيدة ديالى الحسيني، و الجفالي، 

جزء من التكاليف ضافة الى تغطية إ ،أخرى جهة  ةيأة برامج المؤسسة غير الممولة من في تغطي ساهمت
  .داريةاإل
 

 


