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Faisal Husseini Foundation 

 من اجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة، من اجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية إسالمية مسيحية 

 "اشتر زمنا في القدس" 

 
 

 1202تقرير إنجازات مؤسسة فيصل الحسيني للعام 
 

البنية التحتية وتوفير تطوير  برنامج  و   ا التدريبي،امجهنبر   عبر،  2021دعمت مؤسسة فيصل الحسيني خالل عام  
واألدوات  القدس    ،األجهزة  لمدارس  زمنا  اشتر/ي  والطارئةبرنامج  و وبرنامج  الصغيرة  المشاريع   مؤسسة   87،  دعم 

  6و   في القدس  مدرسة  81  التي دعمت   المؤسسات   من بينو   باإلضافة إلى معلمين ومعلمات خارج إطار مدارسهم. 
أما المعلمين والمعلمات الذين استفادوا من الفرص التدريبية خارج إطار مدارسهم .  شبابيةمؤسسات تعليمية وثقافية و 

التربية في ثالث جامعات   مدرسة.  29من  فجاؤوا   المعهد و   فلسطينية  فيما طورت المؤسسة آفاقا للعمل مع كليات 
 .  ن في إطار البحث العلمي والتفكير الناقد. بهدف تدريب المعلمين المستقبليي    الوطني لتدريب المعلمين

العلمي    تعميم  علىالمؤسسة    وعملت  والبحث  الناقد  التفكير  على  القائم  التعليم  بمجال  صفحاتها  لجرؤيتها  مهور 
والبحث العلمي   ،أدلتها الخاصة بنظرية الذكاء الثالثي وانعكاسها في الصف  من خالل تعميم أجزاء مناإللكترونية،  

 . والوساطة الطالبية والدستور المدرسيفي التاريخ والبحث العلمي في العلوم الطبيعية 
اجات حتين ال تأمي الذي هدف لتحت عنوان "اشتر/ي زمنا لمدارس القدس"   هامشروعالمؤسسة العمل على  استكملت و 

الخاصة بالوقاية خالل جائحة    حتياجات وتأمين ال،  في مدارس القدس  رونافي ظل جائحة كو   التعليم عن بعد بالخاصة  
 . دعم وتحديث البنية التحتية لمدارس القدسكورونا في مدارس القدس ضمن مشروع 

 
وقد ساهم في تمويل نشاطات   دولر أمريكي.  756,423، ما قيمته  2021وبلغت تكاليف نشاطات المؤسسة للعام  

 ، شركة سجائر القدس  ،مؤسسة فلسطين للتنمية  القتصادي والجتماعي،  نماءلإلالصندوق العربي    من   كل  ،المؤسسة
   الداعمين مشكورين. وعدد من األفراد الجفالي  السيدة سعاد الحسيني

  



 البرامج 
 برامج هي:أربع ذكر أن هذا الجهد جاء عبر ي  

 دعم وتحديث البنية التحتية لمدارس القدس الممول من الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي. برنامج  .  1
الممول من مؤسسة فلسطين للتمنية وشركة   تعميم أدلة التعليم القائمة على البحث العلمي والتفكير الناقد برنامج   .2

 . قدسسجائر ال
 برنامج اشتر/ي زمنا لمدارس القدس الممول من مجموعة من األفراد. .3
 برنامج المساعدات الصغيرة والطارئة. .4

 
 التفاصيل:

  الممول من الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي   دعم وتحديث البنية التحتية لمدارس القدس  برنامج .1
 .15/06/2021  – 2020/ 10/ 01خالل الفترة ما بين   المنفذ و 

حددتها كل مدرسة التي  و   الخاصة بالوقاية خالل جائحة كورونا  الحتياجات أولويات    هدف هذا المشروع الى توفير
توفير تم  فروع تابعة لمدارس منها(.    6مدرسة و  68مدرسة )  74من المدارس المستهدفة ضمن المشروع وعددها  

توفير خزانات شملت  في ضواحيها(    13مدرسة داخل مدينة القدس و  26مدرسة )  39ل   خاصة بالميكانيك   ات ج احتيا
يلزم  ما تقديم الصيانة الالزمة للوحدات الصحية و/أو المغاسل و و  ه و/أو ثالجات مياه باردة ،مياه و/أو مشربيات ميا

وتوفير سالت مهمالت   ،مدرسة  20، باإلضافة إلى توفير قواطع بالستيكية شفافة بين األدراج لـ  في الوحدات الصحية
صابون ورولت وتوفير أجهزة الصابون والتعقيم وحامالت المحارم وموازين الحرارة ومواد التعقيم وال  ،لعشر مدارس

  .74محارم لـجميع المدارس الـ

بلغ عدد أفراد طواقمها التعليمية واإلدارية طالب وطالبة و   24,172بلغ    دارس المستهدفة  الم  طلبةيذكر أن أعداد  
 .افرد  2,294

 كويتي  دينار 130,000  بقيمةو  تم تمويل المشروع من الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي
  

  

 

 

 



 : شمليو  التدريب برنامج  .2

- 2021/ 16/3  المنفذ خالل الفترة ما بين   تعميم أدلة التعليم القائمة على البحث العلمي والتفكير الناقد  مشروع  
31 /12 /2021.   

ضمن برنامج متكامل تهدف من خالله مؤسسة فيصل الحسيني إلى التأثير في تحويل العملية جاء المشروع  
حيث شكل   ،في فلسطين إلى عملية تعلم قائمة على البحث العلمي والتفكير الناقد صعيد المدارس    على التعليمية  

 . التعلمية المنشود في العملية التعليميةتأثير للوصول لل للعمل مع كليات التربيةهذا المشروع النواة األولى 

في مجال التفكير الناقد والبحث العلمي ونقل طرحها الخاص في كيفية تطوير تعليم  وبهدف نقل خبرات المؤسسة  
الوطني  والمعهد  عة النجاح وجامعة القدس وكلية هند الحسينيمكليات التربية في جا  قائم عليهما، تم التفاق مع

تتناول طرح الجوانب النظرية   طلبتها مع    على تنفيذ ورشات   مع محاضريها ومدربيها ءات متعددة  لقابعد    للتدريب 
 ا محاضر   17  في اللقاءات   وقد شارك  .والعملية والتدريب على نماذج عملية مختارة من مقررات المنهاج الفلسطيني

  . تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومدربة من المعهد الوطني ل  امدرب  14و   جامعية  ومحاضرة
 في جامعتي النجاح والقدس. تربيةال ات وطالبة من كلي اطالب 78فيما شارك في التدريبات  

، حيث الغربيةمعلمين والمعلمات على مستوى المدارس في القدس والضفة  لل  الى تنفيذ ورشات المشروع  كما هدف  
استفاد من المشروع معلمي/ات المدارس التي تم العمل معها سابقًا من قبل المؤسسة في إطار برامج التطوير  

 تحتية البنية  ال  مشروع دعمالمدارس التي عملت معها المؤسسة ألول مرة هذا العام ضمن  الشامل، ومعلمي/ات  
على صفحات  عبر إعالن مفتوح  بالورشات  المشاركة    معلمين ومعلمات راغبين وراغبات في، و المذكور أعاله

مدرسة ومركز تعليمي في القدس والضفة    75معلم ومعلمة من    124  واستفاد من التدريبات   .التواصل الجتماعي
وجاءت التدريبات في نظرية الذكاء الثالثي والبحث العلمي في العلوم الطبيعية والبحث العلمي في اللغة   الغربية.  
 العربية.

مؤسسة فلسطين  و دولر،    7000  بقيمةشركة سجائر القدس  بتمويل من  دولر    25,360  المشروع  تكلفة وبلغت  
 .دولر  6108 ويل ذاتي بقيمةتمر، كما ساهمت مؤسسة فيصل الحسيني بدول  12,250 للتنمية بقيمته

العربية،  مولت من قبل المؤسسة،  معلم ومعلمة آخرين ضمن ورشات في فهم المقروء في اللغة    16فيما استفاد  
 معلمات ومعلمين من ورشة مدفوعة من قبلهم في مجال نظرية الذكاء الثالثي.  10واستفاد 

 



وعلى صعيد آخر وكنتاج للتدريبات التي تمت ضمن هذا المشروع في جامعة النجاح، اتفقت المؤسسة والجامعة 
، ونشر البحث العلمي وممارسته  تدريب الطلبة وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم  تنفيذ برامج مشتركة تتضمن  على

 وضمن عدد من األطر حددتها التفاقية.   ضمن سياقات تربوية

 برنامج اشتر/ي زمنا لمدارس القدس الممول من مجموعة من األفراد. .3
على دعم احتياجات   نا لمدارس القدس"عملت مؤسسة فيصل الحسيني منذ بداية الجائحة عبر مشروعها "اشتر/ي زم

موديم    23ألواح كتابة إلكترونية و   7جهاز حاسوب و   151أثمر عن توفير  الذي  و   المدارس )معلمين وطلبة( الطارئة
لنفس    2021أفراد خالل عام    5خالل تبرع  من    استكمال هذا البرنامجب  وقامت ،  2020في العام    وشريحة إنترنت 

ح كتابة الو أ(  3، كما قامت بتوفير )مدارس  4ـفي    ات /حاسوب محمول للمعلمينأجهزة  (  9توفير )   الغرض، مكنتها من
 .في مدرسة  للمعلمات  ةالكتروني

 الصغيرة والطارئة  المساعداتبرنامج تقديم  .4
 اآلتية:  في المؤسسات التعليمية والشبابية والثقافيةدعمت المؤسسة عبر برنامجها للمساعدات الصغيرة والطارئة 

 وقيمة الدعم البند  الجهة 
 دولر  5082.22بقيمة عبوة حبر لطابعات غرف التوجيهي  100توفير  مديرية التربية والتعليم / القدس / للتوجيهي 

 دولر  2000بازار أبواب الخريف بقيمة تغطية جزء من تكاليف   للتعليم المجتمعي مؤسسة تامر  
 شيكل 5,500تغطية تكاليف أدوات ومعدات رياضية بقيمة  المقدسي  نادي سلوان 

 شيكل  10,500تغطية تكاليف مخيم صيفي بقيمة  سلوان   -البستان جمعية 

ورشة فنية ضمن فعاليات عيد الميالد في القدس    14تغطية جزء من تكاليف   المقدسي  السياحيالتجمع 
 دولر  1950بقيمة 

 دولر  10,000منحة لتغطية تكاليف جارية للمركز بقيمة  مركز يبوس الثقافي
 

 تراث فيصل الحسيني 

في الصفحات األولى   وصور  تم نشر مقولت   قد و فيصل الحسيني،  القائد  الذكرى العشرين لرحيل    2021صادف عام  
على    خالل العام وبمختلف المناسبات واألحداث   المؤسسة  عملت   السنوية لرحيله، كما   من الصحف بمناسبة الذكرى 

الحسينيوفيديوهات  منشورات  تطوير   ال  ها وإصدار   من أرشيف فيصل  هذه    توذكر    . تواصل الجتماعيعلى مواقع 
 .مواقفهو  وأفكاره فيصل الحسيني مواقفبالمنشورات واألفالم  

 . المنشورات الخاصة بمقولت ومواقف فيصل الحسيني مرفقه ضمن هذا التقرير

 



 يةاإلعالمالنشاطات 

السابق،   البند  في  ذكر  ما  الى  المؤسسة  باإلضافة  المتابعين    علىحرصت  المهتمين  من  ممكن  عدد  أكبر  توعية 
التواصل الجتماعي في إطار التعليم القائم على البحث العلمي والتفكير الناقد في بيئات تعليمية    علصفحاتها على مواق

ديمقراطية جامعة. وبالتالي قامت بتطوير منشورات تلخص بعض النقاط الهامة التي وردت في أدلتها التعليمية، في 
م الطبيعية والتاريخ ونظرية الذكاء الثالثي  و لمي في العلعالقائمة على التفكير الناقد والبحث ال  والكتابة  إطار القراءة

لى منشورات باإلضافة إم المتكرر.  ات لالستخد اوطورت هذه المنشور   ،التشاركي والوساطة الطالبية  يوالدستور المدرس
كما قامت .  ومشروع دعم البنية التحتية وغيرها  ي زمنا في القدسخاصة بمشروع اشتر/وصور  وفيديوهات قصيرة  

أفالم إلنتاجات مؤسسات وجهات أخرى تسهم في ايصال رسالة المؤسسة وتم استخدامها ضمن ورشاتها    المؤسسة بنشر
 . التدريبية

 المنشورات الخاصة بالنشاطات العالمية الخاصة بالمؤسسة مرفقة بهذا التقرير. 

 العمل طواقم 

 أوال: الجمعية العمومية 

  يوم الثالثاء   مرة واحدة  الجمعية العمومية  ت واجتمع  ،اعضو   21  ،2021بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للعام  
 ،عضوا  21عضوا من أصل    15في مقر الجمعية الواقع في ضاحية البريد. حضر الجتماع    1/6/2021الموافق  

 فاكتمل بذلك النصاب القانوني.

ة الستثمار، والتقرير المالي المدقق. وعرض مدقق نعرض مجلس اإلدارة التقرير اإلداري وتقرير النشاطات وتقرير لج 
على كامل التقرير بكافة جوانبه بما في ذلك    الجمعية العمومية  صادقت و تقريرهم.    KPMGالحسابات القانوني، السادة  

 . ثم أعادت تعيين مدقق الحسابات القانونيKPMGري والمالي وتقرير مدقق الحسابات القانوني، السادة  التقريرين الدا
 لسنة جديدة. KPMGالسادة 

 س اإلدارةلثانيا: مج

 وهم:مرات هذا العام،  6اإلدارة  واجتمع مجلس  7بلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
 الحسيني رئيسا لمجلس اإلدارة "محمد عبد القادر" فيصل عبد القادر  -1
 لميس مصطفى محمد العلمي نائبة لرئيس مجلس اإلدارة -2
 أحمد شرف أحمد شرفا أمينا للصندوق  -3
  نظمي أمين محمد جعبة أمينا للسر -4



 )عضوة( ميسون عزت حسن وحيدي   -5
 )عضوة( يت توفيق عبد النور حبشد كلو  -6
 )عضو( نبيل داوود علي حمودة  -7

كما طوروا   ذية واإلعالمية والمالية،تفاصيل مجريات عمل المؤسسة؛ اإلدارية والتنفي  اجتماعاتهالمجلس خالل    تابعو  
 2025-2022استراتيجية عمل المؤسسة لألعوام 

 وتابعت اللجنة أسعار الفوائد وقرارات الربط والتحويل.، أفراد  5بلغ عدد أعضاء لجنة الستثمار :  لجنة الستثمار

 والطواقم األخرى ن ثالثا: الموظفو

ثالثة بعقود بعقود كاملة و   4منهم  موظفين وموظفات  (  7  )  2021نهاية عام    مع  ات المؤسسة/بلغ عدد موظفي
وأثاث وطباعة وتوفير الكترونية ومواد تعقيم  أجهزة    توريد ات  شركشركة مقاولت و   (57)  ع. وتعاقدت المؤسسة مجزئية

واعادة تركيب مكيفات   انترنت وكهرباء  وتمديد شبكات   صيانة وترميم وتنظيفوأعمال    نقل   وأعمال  وتأمين  قرطاسية
وتعاقدت المؤسسة خدام قاعاتها للتدريبات،  تألغراض اس تينومع مؤسس ،  ميكانيك  مكتبي اشراف هندسةمع  و   ،وغيرها

 . وغيرها في مجال الستشارات والتدريبات والتعليم والترجمة والعالم فرداً  15مع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 مرفقات: 
 المنشورات الخاصة بمقوالت ومواقف فيصل الحسيني:  

 فيصل الحسيني على جبل أبو غنيم  .1
 . نبأ استشهاد عبد القادر الحسيني .2
 .كيف تذكر الفلسطينيون فيصل الحسيني في ذكرى رحيله العشرين  .3
 مقتطفات من حياة فيصل الحسيني في ذكرى مجزرة القصى الواحد وثالثون. فيديو  .4
 منشور شهادة فيصل الحسيني عن مجزرة القصى.  .5
 . طريقنا الى الحرية بالتشبث باألرض والعتماد على الذات )انقذوا حي الشيخ جراح وسلوان( .6
 وجوه الفلسطينيين المبتسمة عند اعتقالهم من قبل قوات الحتالل.  .7
 .، والنضال مستمر حتى نيل الحرية2001في ذكرى النكبة  .8
 ."كلمة السر :من المحظور أن نفزع من خسائرنا، سندفع ثمنا غاليا، لكن الستقالل يستحق مثل هذا الثمن .9
 . هذا المكان فلسطيني وسيبقى فلسطيني .10
 .1998/ 26/5فيصل الحسيني خالل مواجهة بناء مستوطنة في البلدة القديمة من القدس في  .11

 . معركة الوجود في القدس .12
 .وطنينتعرض منزل فيصل الحسيني إلطالق الرصاص من أحد المست .13
 .ركة منتصرا، مدافعا عن البيت في القدس ليبقى مفتوحا شامخا، ورحل نتنياهو     مهزوماً -خاض فيصل الحسيني المع .14
 .طريقنا للنصر والحرية يأتي عبر الوحدة واللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان .15
 ما الذي يحتاجه الفلسطينيون اآلن؟  .16
 1 منشور النتفاضة .17
 2منشور النتفاضة  .18
   منشور الواقع الديموغرافي  .19
 منشور مقولة لفيصل الحسيني "ارفعوا الرايات، اختلفوا بهذه الرايات ولكن ل تخرجوا عن هذه األلوان" .20
 1990مجزرة القصى منشور فيصل الحسيني مواجهات  .21

https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4969143129762681/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=665034124292254&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=209454304354370&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=209454304354370&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/photo?fbid=1344009176015265&set=a.425601947855997
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1999784983522668&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1903869089774930&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=476250180125032&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=477977816644644&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4014926095239281&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4159344180796778&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=900260117439705&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=263701975541308&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3475743415859409&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=935861167173942&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/1210718402271858/videos/482376229546722/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.4878762692134059/4916690301674631/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.4878762692134059/4916686878341640/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4322682584408742/


 منشور مقولة لفيصل الحسيني. .22
 العشرين منشور ذكرى رحيل فيصل الحسيني .23
 منشور ذكرى رحيل فيصل الحسيني العشرين .24
 اقتباس من مقالة نهاد أبو غوش اليوم في صحيفة القدس عن ذكرى رحيل فيصل الحسيني العشرينمنشور  .25
 لميالد القائد الراحل فيصل عبدالقادر الحسيني ٨١رى ال منشور الذك .26
 رى استشهاد عبد القادر الحسيني  منشور عن ذك .27
 منشور فيصل الحسيني مع بطل المالكمة تايسون  .28
 مقالة من سيادة الرشمندريت عزاريا األورشليمي في ذكرى فيصل الحسيني العشرين .29

 : التعليمية ة المؤسسةأدلمنشورات تلخص بعض النقاط الهامة التي وردت في 
الوصول على   الرابط على فيس بوك  عنوان المنشور  .1

 فيسبوك

  |مؤسسة فيصل الحسيني ...-  Faisal Husseini Foundationتريدون مهارة الكتابة الوظيفية 

Facebook 
2400 

  الثالثي الذكاء  الطلبة/ دليل لدى الدماغية  القشرة  تفعيل  في  المعلم/ة  دور

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/49

60273823982945/?d=n 
3006 

https://www.instagram.com/p/CXtaUjKtPTf/?utm_mediu
m=copy_link 

 الطالبية  الوساطة  دليل / النزاعات  مواقف  تسوية 
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/49

26443607365967/?d=n 1725 
dFNq_r/-https://www.instagram.com/p/CXYx 

 الطالبية  الوساطة  دليل النزاعات/  حدوث  عند األشخاص  انماط

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48

88623414481320/?d=n 
28,811 

https://www.instagram.com/p/CW8WeA5tzo2/ 

  الطالبية الوساطة دليل  / حياتنا في النزاعات  من نتخلص كيف
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48

85375614806100/?d=n 
18,368 

BtTrV/-https://www.instagram.com/p/CW5yM 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48 التشاركي  المدرسي الدستور دليل /المدرسي الدستور بناء  عملية

78751312135197/?d=n 
4541 

 التشاركي المدرسي الدستور دليل  المشاركة/ النتماء:  محددات
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48

77654818911513/?d=n 11,123 
https://www.instagram.com/p/CW0hDeFNOzL/ 

https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1338180689525628/4200825079927827/?__cft__%5b0%5d=AZUP5S8xvvifwL9UCVjO2tY5QXHNW_g7g_QnAThDFXaYj6ZJgUmaRbsjI3wlTCF5O1nVwYRhJoA8O4rPhByU4Mjm_OOyuLLs3SdnQ_F6WwIsjry0bMDPFYyWZgGSFuyOFgoOZMsWIpQw-6SO7qSUkv5s9gZzRT-oJaHZtGKuwrxEAw&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1258545841228266&set=a.425601947855997
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242966299452887&set=a.425601947855997
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1257612704654913&set=a.425601947855997
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1289142851501898&set=a.425601947855997
https://www.facebook.com/Faisal-Husseini-Foundation-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-1210718402271858/photos/pcb.4166906306653038/4166905756653093/?__cft__%5b0%5d=AZWfGR5VTqaGtWtNnn3FNh9UQ-9QbsKejuUHtwoETIlL1wtf3UZi2iIHA5jTN6qpicGarcJZUSXeyscCvV9A-mWlGoZxYq3rVn86m65kJYBEf_-nA_bfKIDr26WcJkXWWKYoceR3-FvAjkRdYEcaNR29&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/Faisal-Husseini-Foundation-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-1210718402271858/photos/pcb.4166906306653038/4166905756653093/?__cft__%5b0%5d=AZWfGR5VTqaGtWtNnn3FNh9UQ-9QbsKejuUHtwoETIlL1wtf3UZi2iIHA5jTN6qpicGarcJZUSXeyscCvV9A-mWlGoZxYq3rVn86m65kJYBEf_-nA_bfKIDr26WcJkXWWKYoceR3-FvAjkRdYEcaNR29&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4328115370532130/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4324879714189029/
https://www.facebook.com/1210718402271858/videos/830615354236586/
https://www.facebook.com/1210718402271858/videos/830615354236586/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4960273823982945/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4960273823982945/?d=n
https://www.instagram.com/p/CXtaUjKtPTf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXtaUjKtPTf/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4926443607365967/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4926443607365967/?d=n
https://www.instagram.com/p/CXYx-dFNq_r/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4888623414481320/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4888623414481320/?d=n
https://www.instagram.com/p/CW8WeA5tzo2/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4885375614806100/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4885375614806100/?d=n
https://www.instagram.com/p/CW5yM-BtTrV/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4878751312135197/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4878751312135197/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4877654818911513/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4877654818911513/?d=n
https://www.instagram.com/p/CW0hDeFNOzL/


 الرابط على فيس بوك  عنوان المنشور  .1
الوصول على  

 فيسبوك

 التشاركي  المدرسي الدستور دليل  المساواة/  النتماء:  محددات

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48

71191196224542/?d=n 
4417 

https://www.instagram.com/p/CWvKlB6tQ7x/ 

 التشاركي المدرسي الدستور  دليل النتماء/ محددات منشور
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48

68403146503347/?d=n 11,668 
https://www.instagram.com/p/CWs4GzXtyVE/ 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48 التشاركي  المدرسي الدستور دليل  /  الرأي  ابداء  النتماء:  محددات

65087463501582/?d=n 
2369 

 الكتابة  دليل النصوص/ تعشيب  منشور
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/48

45623995447929/?d=n 4408 
https://www.instagram.com/p/CWa4rUXtooa/ 

  العليا/  التفكير مهارات تستخدم التي  السئلة أنواع منشور
  الثالثي  الذكاء  دليل

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/47

05764839433846/?d=n 

2178 https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/ 

https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/?utm_medi

um=copy_link 

  الثالثي  الذكاء  دليل مقرراتنا/  في  والتساؤل العرب المفكرين

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/47

-03739899636340/?d=n 
2344 

https://www.instagram.com/p/CUm_0JBt1pS/?utm_med

ium=copy_link 

  القراءة مدارج  على دليل /   المؤلف(  موت )نظرية فهم النصوص رمنشو 
https://fb.watch/atL7U4DXt3/ 

704 
https://www.instagram.com/p/CUaFFdsj0IW/ 

 الثالثي  الذكاء نظرية دليل / القراءة  حول  تساؤلت 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/46

84772101533120/?d=n 

14,414 
https://www.instagram.com/p/CUXe588NT8U/?utm_me

dium=copy_link 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/46 البحث العلمي في العلوم الطبيعية  دليل السؤال/ منشور

81281451882185/?d=n 
2696 

الطبيع  العلوم   في العلمي البحث دليل  العلمي/ والبحث التجربة  بين الفرق 
 ية 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/46

67673533242977/?d=n 
1768 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4871191196224542/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4871191196224542/?d=n
https://www.instagram.com/p/CWvKlB6tQ7x/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4868403146503347/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4868403146503347/?d=n
https://www.instagram.com/p/CWs4GzXtyVE/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4865087463501582/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4865087463501582/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4845623995447929/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4845623995447929/?d=n
https://www.instagram.com/p/CWa4rUXtooa/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4705764839433846/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4705764839433846/?d=n
https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/
https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4703739899636340/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4703739899636340/?d=n
https://www.instagram.com/p/CUm_0JBt1pS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUm_0JBt1pS/?utm_medium=copy_link
https://fb.watch/atL7U4DXt3/
https://www.instagram.com/p/CUaFFdsj0IW/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4684772101533120/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4684772101533120/?d=n
https://www.instagram.com/p/CUXe588NT8U/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUXe588NT8U/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4681281451882185/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4681281451882185/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4667673533242977/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4667673533242977/?d=n


 الرابط على فيس بوك  عنوان المنشور  .1
الوصول على  

 فيسبوك

https://www.instagram.com/p/CUKS3BmNZS8/ 

م  و العل في لميعال البحث دليل / المالحظة مهارة منشور
 الطبيعية 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/46

57961514214179/?d=n 4349 
https://www.instagram.com/p/CUCvPhhtuww/ 

 

 

 

 : الخاصة بمشروع تعميم األدلة المنشورات اإلعالمية حول الورشات

 واالنستغرام:تدريب االطفال كباحثين عبر الفيسبوك  منشورات حول 
الوصول على  

 فيسبوك

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4664059290271068 9589 

https://www.instagram.com/p/CUHgsTWts3M/?utm_medium=copy_link  

 وانعكاسها في العمل الصفي عبر الفيسبوك:تدريب نظرية الذكاء الثالثي منشورات حول 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4922752797735048 9100 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4916466825030312 3206 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4881781171832211 2273 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4691284470881883 2249 
https://fb.watch/9pUJFh6NnA/  1885 

https://fb.watch/9pUUzkj7vU 834 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4661045273905803 1606 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4619922021351462 2237 

 عبر االنستغرام وانعكاسها في العمل الصفي تدريب نظرية الذكاء الثالثي منشورات حول 

https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXqq4ZYNLXE/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXlIH_3tffh/?utm_medium=copy_link 

salhusseini.foundation/p/CXQxHyaNpZN/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/fai 

https://www.instagram.com/tv/CUsGQ_kDtW2/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CUKS3BmNZS8/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4657961514214179/?d=n
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4657961514214179/?d=n
https://www.instagram.com/p/CUCvPhhtuww/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4664059290271068/
https://www.instagram.com/p/CUHgsTWts3M/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4922752797735048
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4916466825030312
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4881781171832211
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4691284470881883
https://fb.watch/9pUUzkj7vU/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4661045273905803/
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4619922021351462/
https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXqq4ZYNLXE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXlIH_3tffh/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXQxHyaNpZN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUsGQ_kDtW2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUpcG8bty4p/?utm_medium=copy_link


https://www.instagram.com/tv/CUkVdCyjkE4/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CUFwUh5NArW/?utm_medium=copy_link 

 البحث العلمي في العلوم الطبيعية "خطوات على سلم البحث" عبر الفيسبوكمنشورات حول تدريب 
الوصول على  

 فيسبوك
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4234760889867579 2477 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4881781171832211 2273 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4895939133749748 43,660 

199https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4898987956778 28,326 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4910402978970030 2313 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4941709495839378 5380 

https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4994751780535149 7589 

 عبر االنستغرام البحث العلمي في العلوم الطبيعية "خطوات على سلم البحث"  منشورات حول 

https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXA8v4WNsNJ/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXA8v4WNsNJ/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CXL9EyoNIVj/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CYCCzWtt3Xp/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CYCCzWtt3Xp/?utm_medium=copy_link 

 

 : أفالم إلنتاجات مؤسسات وجهات أخرى تسهم في ايصال رسالة المؤسسة

 .أغنية قصص مش للنوم من إنتاج مؤسسة تامر للتعليم .1
 .فيلم قصير يوثق تجربة للمعلم الفلسطيني زياد خداش قام خالله بالطلب من طلبته الهروب من المدرسة .2
 مسرحية "ثالث رسائل" ضمن ورشات مؤسسة فيصل الحسيني الخاصة بتعليم القراءة وتطوير مهارات التفكير والخيال .3
الفيلم اآلتي بعنوان )كيف نتعلم(، يوضح كيف نصمم التعليم كمربيين لتيسير وصوله إلى الطلبة باختالف ميولهم، وقدراتهم،   .4

 وإمكانياتهم ؟
 واسعًا للتحليل والنقد والتساؤل ولربما لطرح بدائل فيلم مرتبط بورشة القراءة، يفتح مجال .5
 

 : منشورات وفيديوهات قصيرة خاصة بمشروع اشتر/ي زمنا في القدس ومشروع دعم البنية التحتية وغيرها

 2009مسير من أجل التعليم عام  .1
 صور من ورشات تدريبية في الروبوت من مشاريع سابقة .2

https://www.instagram.com/tv/CUkVdCyjkE4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUFwUh5NArW/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4234760889867579
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4881781171832211
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4895939133749748
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4898987956778199
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4910402978970030
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4941709495839378
https://www.facebook.com/1210718402271858/posts/4994751780535149
https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXA8v4WNsNJ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/faisalhusseini.foundation/p/CXA8v4WNsNJ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXL9EyoNIVj/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CYCCzWtt3Xp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CYCCzWtt3Xp/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3195574157337308&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=4384186115004744&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1053881325368765&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1015887039244972&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1015887039244972&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=707136686905075&external_log_id=46f5a8c6-a4fd-4018-9951-7c2ff84d92a4&q=faisal%20husseini%20foundation%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.facebook.com/faisal.husseinifoundation?__cft__%5b0%5d=AZV59MUNEs01pXJzeJ1cDtogNu1hTmrMCLWY4u9Q5Awr3PTX_SQQpjyauF1A4esdS2IVi9Gr-OMgSREtLkgFiVp9UGnc00Xe23gVHNHd5dQ8Dw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Faisal-Husseini-Foundation-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-1210718402271858/photos/pcb.4442799219063744/4442787505731582/?__cft__%5b0%5d=AZVh9mCyBhbDFhsPmCpzXFATw4aT2TFpTgqBRLEuwiIYb4_16Flic0hiFPc_xl08cp93t52rCJ-qZxcTfUxw6sZChyZUM99fdAjqfUPEvIoLE1VqxpDJGx2TiK9SOJIYvt_QT94LgwJDJePqTYgAi14TXhliUV2oBIQax4iUT3SikA&__tn__=*bH-y-R


أجهزة حاسوب لطلبة التوجيهي في مجموعة من مدارس القدس في البلدة القديمة    شكر للشركات والفراد على دعمهم في توفير .3
 . 2020ومحيطها  ضمن مشروع اشتر زمنا لمدارس القدس خالل العام 

 Nisaa Radioرئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني خالل مقابلة هاتفية مع  .4
 7.9.2021بوست صور وتفاصيل مشتريات وأعمال مشروع البنية التحتية بتاريخ  .5

 

 منشورات متنوعة: 

اعادة نشر صور لمحاولت جيش الحتالل إزالة العلم الفلسطيني في الشيخ جراح، وفشله عدد من المرات )المصدر كرستين  .1
 .الريناوي(

 انقذوا الشيخ جراحفيديو اعادة نشر  .2
 كتب عبدالقادر الحسيني رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني عن بيت الشرق المغلقمنشور  .3
 1 عشرون عام على اغالق بيت الشرق منشور  .4
 2 عشرون عام على اغالق بيت الشرق منشور  .5
 استقبال وزيرة الخارجية التركية في بيت الشرق منشور  .6
 اعالن طرح عطاء خاص ببرنامج إدارة معلومات المؤسسةمنشور  .7
 .يوم المعلم/ةمنشور  .8
 قيع اتفاقية تعاون مع جامعة النجاحتو منشور  .9

 

https://www.facebook.com/1210718402271858/videos/776995452954783/
https://www.facebook.com/1210718402271858/videos/776995452954783/
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/fuqry3utyf9y?fbclid=IwAR0diIhwDpWFeWCj04kj-HSsF71Gzv5lRt1nYNtkC7AT3CDvcJGP7xwuWeA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1248246902258160&set=pcb.1248247122258138
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1248246902258160&set=pcb.1248247122258138
https://www.facebook.com/christine.rinawi/videos/10157941154702233
https://www.facebook.com/photo?fbid=1295021144247402&set=basw.Abrw6kUQbe-RnX_-sd_y7f8GQkcP5KFouNgkobLh-GaGUhTGvenIQ98PWU2ROBn2CyfwkQgup24OtVwmJrtB2mJ41f4fprcpEnIgYgLEOEF_xpjEcUh1cuw93TZLUEkWeXiEYId-SjzlB6wEm-i5OtSR3VEW2sDjjPF6byaEeMHVLQ1t7MAjHl_cTpl3-PH_cZj2ceK2dLkYx4m_4LxQHoeypdT75v4VLR5up0fSoRd7FC5FTBWe98cEv3j6yzq96NX7p-D61qtcTjzjSjf6JeAYPMf0aAFAgd0ODrs5Oq8jyQ&opaqueCursor=Abos2QOdPjDfSYt7twIOacVjrUbYppesBsh_JcybjAU6EIu0fQMkghXkkHhb4VqRLO4YpzGZDeCb2cmL-87sTjxu39c2fQ5s5Dy6TqtcU2xQA_0b051959swmjVVl0I-ReadAsGPlJEfc3TvG-5tMxkw_M4wVpNBKCpacHehXTL_HjyfzgdqRAC87u3kIq6saqA9WLZhEuXMpCTr1kaNMfRM3Ssc_EenJFy44RO9pNy4lbN0MZhPgsAwf37k8omVz3XZIEX8Cg8JQSejjw-hZDys7VDSWef91LU8MNqSs5kVtqkOFXrUbDwqCt9S_zR5JCICjssUZ68ysARjQMq3OEx3_kBfJKU7iDZl3SIxWt9oEuuryJrRJTJBcB0RARDSF9Bxup_irFw_DpbRfg2ZjdCstezR0Z_8OKwSZY9mM9jrt4uOpg6RRVINPyLHje5jUqKh3Dq4QF-1NIuP8wmVHygDzmEFLFwDBnFfXfPXwgKhme1-5zKfCP2GNQ5Do0FsKeU8i8QvwFjrXSHrH-GldzKiYDXu-f7iYgtF-d-8YlCN-2pwlFaiU8rMSAfLvB1vmQRs1dupqyv2BOJGT5rqewi34AqmlNu_bRABudbGplI3kaBS2pxRocFpIc8L0SvAqvEukpAbnzhcnbGcKAoDPN9ku3jMLsTHPfhMvwQ5nnJXag
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4536927256317606/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4534603046550027/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4490138264329839/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.1270409979636033/4690612660949064/
https://www.facebook.com/1210718402271858/photos/a.4878762692134059/4932375096772818
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4986705704673090&id=1210718402271858

