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المقدمة:

مت تطوير الدليل املرجعي احلالي للتوظيف بدعم من منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع وزارة 
لتقدمي  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  وتأهيل  بدعم  اإلهتمام  منطلق  من  الفلسطينية،  العمل 
خدمات جديده ذات كفائه عاليه تعود بالفائده واملنفعه على الشعب الفلسطيني. ويهدف الدليل 
إلى تزويد االشخاص الباحثني عن عمل واملتواجدين في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع 
التشغيل  مجال  في  تعمل  التي  واملشاريع  واملؤسسات  البرامج  عن  الالزمة  باملعلومات  غزة 
واإلقراض والتدريب املهني والتي نفذت في عام 2008 وستُنفذ في األعوام القادمه. سيتم توزيع 
الدليل على جميع مكاتب العمل التابعه لوزارة العمل الفلسطينية حيث سيُعزز النظام اإلرشادي 
عمل  فرصة  اليجاد  معلومات  عن  الباحثني  األشخاص  لتزويد  املكاتب  تلك  لِدى  واالستشاري 
معيّنة، أو قرض النشاء أو توسيع مشروع معني أو احلصول على تدريب مهني مبجال يرفع من 
فرص التشغيل للباحثني عن عمل في تلك املؤسسات والبرامج املذكوره في الدليل. كما سياُلحظ 

أن هنالك العديد من هذه املؤسسات تعمل في أكثر من مجال من املجاالت املذكوره.

ونود التنويه هنا أنه مت اعتماد سنة 2008 كسنة أساسية للدليل حيث بني هذا اإلفتراض على 
احتمالية حصول املؤسسات التي َنفذت مشاريع في عام 2008 على دعم لتنفيذ ذات املشاريع 

أو برامج مشابهه في األعوام القادمه.

بشكل  املناسبة  الفرص  بتحديد  العمل  مكتب  موظف  الدليل  في  املتوفرة  املعلومات  وستُساعد 
عام للباحثني/ات عن عمل، ولكن ننصح باإلتصال في املؤسسة املعنية للحصول على معلومات 
تفصيلية أكثر والتأكد ما إذا كان هنالك مشاريع جديده ستطبق في األعوام القادمة إضافة إلى 

إمكانية التأكد من أية معلومه ُمتواجده في الدليل بصورة تفصيلية أكثر. 

لقد بذل فريق البحث كل اجلهود املمكنة جلمع أكبر قدر ممكن من املؤسسات الداعمة للمجاالت 
املذكورة أعاله بهدف تأسيس قاعدة بيانات حول هذه املؤسسات. ومن املتوقع أن كون هناك 
املجاالت،  البرامج واملشاريع ودخول مؤسسات جديدة على هذه  تغيير مستمر في واقع هذه 

لذلك من احملبذ أن يتم جتديد هذا الدليل سنويا على األقل. 



المؤسسات التي تقدم مشاريع تشغيلية
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اإلتحاد اللوثري العالمي - القدس 

 نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دوليـــة غير هادفة للربح تقدم برامـــج تدريب مهنيه في عدة مجاالت لتاهيل العمال املهره في االســـواق احملليه 
باالضافه الى برامج مختصه بتشغيل خريجي املركز وتاهيل الفئات الشبابيه من ذوي االحتياجات اخلاصة من مناطق 

الضفة الغربية. عدد املوظفني 33 ولها فرع واحد في منطقة القدس. 

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

تشغيل اخلريجني كٌل 1
أن يكون احد الطلبه اخلريجني من خريجي املركز2009حسب تخصصه

املركز والذي خضع الى تدريب مهني

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل االتصال املباشـــر مـــع اخلريجني كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

فرنسيس غرفه القدس 

بيت حنينا، شارع مي زيادة
هاتف: 025854102
فاكس: 026561741

جوال: 0547371383

fgharfeh@yahoo.com
lwf.vtc@lwfjerusalem.org

 

 www.lwfjerusalem.org  :للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة  

االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

 نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دولية غير هادفة للربح تعمل في املجال التنموي باالضافة الى العمل مع قطاعات الشـــباب والنســـاء والتعليم. 
عدد املوظفني 23 ولديهم 8 فروع موزعني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1
تشغيل املتطوعني واملتدربني 

على مشاريع مؤقته غير 
ثابته

غير محددة 
وعلى حسب مدة 

املشروع

متطوع لدي 
املؤسسة في 

الضفة الغربية

متطوع لدى املؤسسة في الضفة 
الغربية

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل الصحف واملوقـــع االلكتروني كما وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

suhaib.jarrar@ri.orgجوال: 0598901928صهيب جرار رام الله 

nasfat@ri.orgجوال: 0599841006نصفت اخلفش سلفيت 

jabr.qudyh@ri.orgجوال: 0598998961جبر قديح غزه 

omar@ri.org جوال: 0598901926عمر دهمان اخلليل 

raed.hamouri@ri.org جوال: 0598901927رائد حموري بيت حلم 

hazem.salahat@ri.orgجوال: 0599820171حازم صالحات نابلس 

kameel.khaldi@ri.org جوال: 0598901971كميل اخلالدي جنني  

maram.ewaiwi@ri.orgجوال: 0599742091مرام العويوي دورا اخلليل 

www.ri.org  :للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين – مخيم جنين

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة محليـــة غيـــر هادفـــة للربـــح تقدم العديـــد مـــن البرامـــج التشـــغيلية والتدريبية اخلاصة بتحســـني وضـــع املعاق 
الفلسطيني. عدد املوظفني 12 ولديها 3 افرع في منطقة جنني.

البرامج واالنشطة:

الفئة مدة املشروعاملشروع
معايير اختيار الفئة املستهدفةاملستهدفة

بشكل التعديل السكني للمعاقني1
مستمر

العمال املهره

ان يكون من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، ان يكون من العمال املهره، 

ان يكون له حاجه للمشروع، ان يكون 
من ذوي التخصصات املطلوبة، ان 

يكون من سكان منطقة جنني.
2008برنامج االعاقة بصورة مؤقته2

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف كمـــا وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي 
وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مخيم جنني
Locore2000@yahoo.comهاتف: 042435640جمال ابو العز ميثلون 

عرابة

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

نبذة تعريفية:

املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار – بكدار، مؤسسة محلية شبه حكومية تعمل في مشاريع البنية التحتية 
فـــي مختلف القطاعات، بناء القدرات والتدريب، الدراســـات االقتصادية باالضافة الـــى التمويل االصغر والطاقة البديلة. 

عدد املوظفني 104 موظف من بينهم 14 اناث ولديها 6 افرع موزعني في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

مشروع الدعم 
الطارئ للتجمعات 

السكنية نتيجة 
اجلدار الفاصل 

2009-2008 

التجمعات السكنية 
املتأثرة باجلدار في 

منطقة شمال الضفة 
الغربية )قلقيليا، 

سلفيت، طولكرم( 

املشاريع في القرى والتجمعات 
املتأثرة باجلدار

2
خلق فرص 

عمل في مجال 
االنشاءات

2009/ 3   - 2007 التجمعات الفقيرة في 3/ 
الضفة الغربية 

- التجمعات الفقيرة والتي عدد 
سكانها أقل من 4000 نسمة 

- مشاريع الغرف الصفية  

كما ســـيتم املباشـــرة  في ســـنة 2009 ببرنامج )صندوق إقراض املرأه( والذي يعنى بتمويل املرأه الفلســـطينية لتطوير 
مشاريعها او البدء مبشاريع جديده.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية اضافة الى اعالم املجالس احمللية عن طريق املهندسني التابعني 
للمؤسســـة فـــي مختلـــف مناطـــق الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة كمـــا وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريـــق احلضور 

الشخصي وتقدمي طلب اضافة الى مكتب التشغيل التابع للمؤسسة.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

سامر اخلروفالبيره
البيره- شارع الياسمني

هاتف: 022974323
فاكس: 022974342

samer@pecdar.pna.net

غزه
الرمال-شارع الوحدات

هاتف: 082828184
فاكس: 082824040

فصيح اشتوية نابلس

شارع جامعة النجاح، عمارة شقوع وحماوي، 
الطابق الرابع

هاتف: 092375575
فاكس: 092375581

م. عبد الرحمن جنني 
جوال: 0599286171 قصراوي 

جوال: 0599821972م.عادل قفافطولكرم

مغلق حالياًاخلليل
شارع بير السبع، عمارة الؤلؤة

هاتف: 022226822
فاكس: 022226833

www.pecdar.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

المركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر حكومية متخصصة فـــي مجال اإلقـــراض الصغير وتقـــدم اخلدمـــات التجارية الداعمـــة للمنتجني 
الفلسطينيني ذوي الدخل احملدود  وذوي الدخل املتدني كما وتساهم في توسيع الوصول اجلغرافي إلى املصادر املالية، 
إيصـــال املنتجني الريفيني الصغار وذوي الدخل احملدود  إلى أســـواق اإلقراض الرأســـمالي عـــن طريق نقل ميزان القوى 
جتاه هؤالء احملتاجني للقروض، حشد االدخارات الريفية باالضافة الى تطوير ومتكني التجمعات الريفية املهمشة. عدد 

املوظفني 50 موظف ولديهم 9 افرع موزعني في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

استصالح أراضي مهمله 
لزراعتها واالستفادة من 

انتاجها. يشمل االستصالح 
تكسير الصخور، تعزيل 

األراضي، بناء سالسل حجرية، 
وزراعة االشتال املالئمة للموقع.

ذوي الدخل احملدود ، ملكية صغار املالكني2009-2007
األرض، املساهمة النقدية.

تأهيل أراضي زراعيه لزراعتها 2
ذوي الدخل احملدود ، ملكية صغار املزارعني2007-2008واالستفادة من انتاجها

األرض، الدخل، املساهمة العينية.

حدائق منزلية مثمرة لالستهالك 3
املزارعني ذوي 2007-2009املنزلي

ذوي الدخل احملدود ، مالكني.الدخل احملدود  

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية اضافة الى االندية، اجلمعيات، التجمعات واملجالس القروية كما 
وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.



1819

المؤسسات التي تقدم مشاريع تشغيلية

123

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مركز البيتوني- الطابق لرابعشاكر سعادهمكتب رام الله 
shsad@acad.psهاتف: 022965310

الشارع الرئيسي- عمارة األوقافشريفة عوضاتمكتب أريحا 
shareefa@acad.psهاتف: 2323651-02

شارع احلسبةعاكف حنينيفرع نابلس
akef@acad.psهاتف: 092311084

محمد زياد عبد اللهمكتب طولكرم 
شارع املقاطعة- عمارة سالم أبو صفية- الطابق 

الثاني
هاتف:  092684055

mzaid@acad.ps

الشارع الرئيسي- فوق مكتب تكسي هاتف: عاكف حنينيمكتب طوباس 
092571270akef@acad.ps

شارع أبو بكر- عمارة الياموني- الطابق الثالثياسر القصاروةمكتب جنني 
yaser@acad.psهاتف: 042433944

مجمع بدر التجاري- الطابق الثالثأكرم مناصرةمكتب اخلليل 
akram@acad.psهاتف: 022294771

شارع الكركفة- عمارة املجد- الطابق السابعسيمون حنونةمكتب بيت حلم 
simon@acad.psهاتف: 022766842

شارع حبوش- عمارة حجيمحسن أبو رمضانفرع غزة 
muhsen@acad.psهاتف: 082828106

www.acad.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

المؤسسة األمريكية لمساعدة الالجئين في الشرق األدنى-انيرا 
ANERA

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دوليـــة غير حكوميـــة تعمل في مجـــاالت تنموية متعددة مثـــل الصحة، التعليـــم، التطوير الزراعـــي، تكنولوجيا 
املعلومات، بنية حتتية بهدف حتسني الوضع االجتماعي والتنموي للشعب الفسطيني. عدد املوظفني 45 موظف ولديها 

4 افرع  موزعني في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع
الفئة املستهدفة

1
مشروع تاهيل وتطوير املزارعني 

إلعتماد تكنولوجيا زراعية متطورة 
وذلك لتحسني مستوى الدخل  

املناطق الريفية في الضفة 2008-2003
ذوي الدخل احملدود الغربية وقطاع غزة

مشروع املياه والصرف الصحي 2
احلاجة الطارئةمناطق الضفة الغربية2008-2013والبنية التحتية – من املشاريع الطارئة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من تقييم سريع إلحتياجات املستفيدين كما وميكن التواصل مع املؤسسة من خالل موقع 
البريد االلكتروني للمؤسسة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

rand@anera-jwg.orgهاتف: 022420247رند جاراللهرام الله

aburajab@anera-jwg.orgهاتف: 022213704محمد التميمياخلليل

rabah@anera-jwg.orgهاتف: 092330860رباح عودةنابلس

sakka@anera-gaza.orgهاتف: 082820329صالح سقاغزة

www.anera.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية تعتبر كمظلة للغرف التجارية الصناعية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزه ومتثلها على املســـتوى 
الوطني واإلقليمي والدولي، والدفاع وحماية مصالح القطاع اخلاص الفلسطيني. يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

18 غرفة جتارية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة الفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع
املستهدفة

القدس

تشغيل اخلريجني اجلدد 1
كٌل حسب تخصصه

 2007/6<
إلى 2008/9 

اخلريجني اجلدد من 
القدس واملناطق املهمشة

مدينة القدس احملاصرة 
والفئات األكثر فقراً 

اريحا

2
املشروع الفنلندي 

الفلسطيني لتشغيل 
اخلريجني

خريجي اجلامعات 2008-2004
واملعاهد

خريجني جامعيني جدد ال 
يتجاوز عمرهم 25 عاما 

وعاطلني عن العمل

بيت حلم

3

لنمش في شارع النجمة 
لفتح محال جتاريه مغلقه 

في الشارع بغرض 
تنشيطه جتاريا

 2008-12-25
الى 2009-1-25

أصحاب احملالت 
التجارية في بيت حلم 

- شارع النجمة بشكل 
خاص وسكان احملافظة 

بشكل عام

أصحاب احملالت التجارية 
املغلقة في شارع النجمة 

بشكل خاص و سكان 
احملافظة بشكل عام

 طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم احمللية كما وميكن التواصل مع املؤسســـة من خالل احلضور 
الشخصي وتقدمي طلب في احد الغرف التجارية واالتصال املباشر مع االعضاء من التجار والصناع.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 022344923احمد هاشم الزغيرغرفة القدس 
 chamber@jerusalemchamber.org

هاتف: 022955052محمد احمد امنيغرفة رام الله 
info@ramallahcci.org هاتف: 022956043 

هاتف: 092380335 باسل كنعان غرفة نابلس 
nablus@palnet.com هاتف: 092379615 

qchamber@palnet.com هاتف: 092941473وليد السبع غرفة قلقيلية 

tulkarem@palnet.comهاتف: 092671010 زهدي عبدالله شرميغرفة طولكرم 

jencham@hally.netهاتف: 042501107كمال السموديغرفة جنني

jericho.chamber@gmail.comهاتف: 022323313منصور السالميه غرفة اريحا

bcham@palnet.comهاتف: 022742742د. سمير حزبونغرفة بيت حلم 

services@hebroncci.orgهاتف: 022228218هاشم النتشهغرفة اخلليل

gazacham@palnet.comهاتف: 082821172 محمد القدوة غرفة غزه 

هاتف: 082484201اسماعيل علي غرفة جباليا

هاتف: 082135200مثقال طهغرفة رفح 

هاتف: 082045818 راضي ابو ريده غرفة خانيونس 

هاتف: 082533223 محمد التلباني غرفة دير البلح 

salfeet@pal-chambers.org هاتف: 092515970فؤاد صالح غرفة سلفيت 

tubas@pal-chambers.orgهاتف: 092573050فوزي عنبوسيغرفة طوباس

غرفة جنوب 
southhebchamber@yahoo.comهاتف: 022265555جالل مخارزهاخلليل

غرفة شمال 
shamalalkhaleeleh@yahoo.comهاتف: 092299377زين الدين الشاللدهاخلليل

adel-sadeh@yahoo.com

www.pal-chambers.org للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني
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اتحاد لجان المراة للعمل االجتماعي

 نبذة تعريفية:

جمعية خيرية غير ربحية تعمل على تأهيل وتدريب وتثقيف النساء الفلسطينيات في كافة املجاالت وتقوم بعقد ورشات 
تدريبيـــة فـــي املجـــاالت الثقافية والسياســـية واالجتماعيـــة والصحية كما تســـاهم في خلق فرص عمل للنســـاء من خالل 
تعاونيات صغيرة وبعض املشاريع الصغيرة كالتطريز واحلياكة وإعداد كادر نسوي للتدريب في املوضوعات اخلاصة 
بالنساء اضافة الى إعداد وتأهيل مربيات رياض األطفال وخلق فرص عمل للخريجات والتشبيك مع املؤسسة من أجل 

خلق فرص عمل. لديها 3 فروع في مدينة غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة الفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع
املستهدفة

خلق فرص عمل بالتعاون 1
مع مؤسسة بكدار

 2007/10/23
حتى 2008/1/15

النساء ربات البيوت 
املوقع )خانيونس، دير 

البلح، غزة(

وضع اقتصادي متدني، 
لديها إحدى املهارات 

)التصنيع الغذائي، 
التطريز، التريكو(

2

مشروع بدايه لتدريب 
وتشغيل اخلريجني 

بالتعاون مع مؤسسة 
فارس العرب

 2008/7/1<
حتى 2008/9/30

خريجات جامعيات 
عاطالت عن العمل، 

لديهن القدرة على العطاء 
في مجاالت متعددة

عدد أفراد األسره أكثر 
من 5، وضع اقتصادي 
متدني، حديثي التخرج

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل التنســـيق مع اجلهات الداعمة، اعالنات في املدارس واألحياء ومناطق التجمعات 
السكنية، إعالن في اجلمعية للعضوات املترددات كما وميكن التواصل مع املؤسسة من خالل مكاتب الشؤون االجتماعية 

واملؤسسات االهليه. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع الكنز، هاتف: 082838004أمل عجورغزة

women@gov.ps شارع البحر، جوال: 0599682815ختام شعثرفح

حكر اجلامع، هاتف: 082538909ليلى أبو نصيردير البلح

www.women.gov.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية األمل الخيرية للصم

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفه للربح تهتم بفئة الصم والبكم حتوي على مدرسة خاصة بتعليم الصم للفئة العمرية 5 – 15 
عاما، ومركز تاهيل مهني للصم للفئة العمرية 15 20- عاما وهو املركز الوحيد في فلســـطني. وتعمل على توفير فرص 
عمل لعدد من االعضاء الصم  كالعمل في مشـــتل الزينه واالشـــتال املثمرة ومشـــروع كراج البناشـــر وغســـيل السيارات 
على سبيل املثال. تقدم ايضا انشطة شبابيه ورياضيه ودورات بلغة االشارة. عدد املوظفني فيها 32 ولديها 3 فروع في 

منطقة قلقيليا في شمال الضفة الغربية. 

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

مشروع بناء طابق ثاني 1
للمركز املهني 

6 شهور- 
العمال العاطلني 2009-2008

عن العمل

-1عاطل عن العمل 
 4 -2 عدد افراد األسره اكثر من 

افراد
-3 فرز العمال الى مهني وغير 

مهني 
-4 ان يكون من سكان املنطقة 

مشروع تشطيب الطابق 2
الثاني

8 شهور - 
2009

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع مـــن خالل االعالن فـــي الصحف ومحطـــات التلفزة احملليـــة، االعالن بلوحـــة االعالنات، 
وارســـال الكتـــب واملنشـــورات الـــى املؤسســـات املهتمه بفئة الصـــم كما وميكن التواصل مع املؤسســـة مـــن خالل مكاتب 

الشؤون االجتماعية واملؤسسات االهليه. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

paldeaf@yahoo.comهاتف: 092940627وليد نزالقلقيليا- مقر اجلمعية 

جوال: 0599211067طالب ابو خضرقلقيليا- املشتل 

هاتف: 092900877تيسير حمدانقلقيليا- مركز التاهيل املهني

www.paldeaf.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية األمل لتأهيل المعاقين 

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة والثقافة والتدريب والتأهيل مبا يكفل حياة أفضل 
للفئات املهمشـــة وخصوصاً الصم لبناء جيل قادر على املســـاهمة في رقي املجتمع الفلسطيني. عدد املوظفني 82 موظف 

باجر و4 بغير اجر. لديها فرع واحد فقط في رفح.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

مشروع التأهيل 1
املهني للصم

 2008/10/1
2009/9/31

الصم الكبار فوق 15سنة من
 فئة الكبار من ذوي اإلعاقة محافظة رفح

السمعية.
برنامج التدريب 2

من أجل العمل 
 2008/12/16

2009/4/31
الصم الكبار فوق 15 عام من 

محافظة دير البلح 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية وموقع املؤسســـة االلكتروني، إرســـال نســـخة من اإلعالن الى 
املؤسســـات العاملـــة فـــي نفس املجـــال وتوزيع اإلعالنـــات باحملافظات التـــي ينفذ بها الشـــروع كما وميكـــن التواصل مع 

املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل مكتب التشغيل التابع للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

elamalrsoc@yahoo.comتلفاكس: 082138776درويش احلوليرفح – يبنا

www.elamal.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية البر بابناء الشهداء 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تعمل على اســـتيعاب الطالب ذوي القضايا االجتماعية واملتسربني من املدارس وتقدم 
التعليم املهني ضمن عدة تخصصات حســـب حاجة ســـوق العمل وكذلك تامني املاوى الصحي والتغذية السليمة للطالب 

حيث يقيم الطالب في القسم الداخلي. عدد املوظفني 25 موظف ولديها فرع واحد فقط في مدينة اريحا.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

سوف يتم ترميم املطبخ التابع 
للجمعية والسكن الداخلي 

للطلبة واملعلمني ضمن خطة 
سوف يتم تنفيذها الحقا 

سوف يتم 
تنفيذ املشروع 

الحقاً

عاطلني عن العمل من 
ماطق الضفة الغربية 

ولكن يفضل من 
منطقة اريحا 

ايادي عامله عاطله عن العمل من 
اصحاب األسر ذوي القضايا 

االجتماعية

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية وموقع املؤسسة االلكتروني كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل البريد االلكتروني التابع للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 232264102فواز يوسف محارمه   اريحا
albirsoc@gmail.comفاكس: 232258302

www.albirsoc.com للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية المرابطات الخيرية

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح تعمـــل في مجال تدريب وتاهيل ذوي االعاقة الســـمعية من النســـاء اضافة الى رعاية 
االطفـــال مـــن ذوي االعاقة الســـمعية اكادمييا وصحيا.  عدد املوظفني 25 موظف ولديهـــا فرع واحد في مدينة قلقيليا في 

الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1
البرنامج الطارئ لتشغيل 
السيدات من ذوي االعاقة 

السمعية في اجلمعية 
2008

النساء من ذوي 
االعاقة السمعية من 

منطقة قلقيليا

النساء من ذوي االعاقة السمعية 
وان يكونو معيالت السرهن

مستمرتشغيل مشرفة رياض اطفال2

مستمرتشغيل مشرفة حضانة اطفال3

تشغيل مشرفات للعمل مع 4
مستمرالصم

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم احمللية، نشرات تعريفية باالضافة الى التواصل الشخصي عن 
طريق اتصاالت وزيارات كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

almurabitatsociety@yahoo.comتلفاكس: 092940074مصطفى نزال            قلقيليا

جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تعمل على متكني النســـاء الفلســـطينيات في صنع القـــرار، الدفاع عن حقوق النســـاء 
العامالت، اإلرشـــاد واالستشاره النفسيه ومناهضة العنف ضد النساء وبناء القدرات. عدد املوظفني 42 موظف ولديها 

6 افرع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

مشروع التطريز حيث يتم 
توفير املواد اخلام للنساء للقيام 

بالتطريز ويتم تسويقه في 
معرض اجلمعية الدائم اضافة 
الى املشاركة مبعارض محليه. 

ويتم تسويق املنتج دوليا من 
خالل شبكة معارف اجلمعية

2009-2000

النساء في القرى 
املهمشة التي 

تاذت بشكل كبير 
من جدار الفصل 

العنصري _ 
قرى غرب رام 

الله 

نساء رب أسر – نساء بعدد كبير 
األطفال.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية وشبكة عالقات املؤسسة كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن 
طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

أمال خريشة            رام الله
هاتف: 022981977-

022986761
فاكس: 022963288

pwwsd @palnet.com

pwwsd@gmail.comهاتف: 092347383سمر هواشنابلس
Pwwsd_org@yahoo.comهاتف: 092981210نادية كتانةطولكرم

Bethlehem.pwwsd@gmail.comهاتف: 022765926وجدان العزةبيت حلم
هاتف: 042501610ثورة نزالجنني

Hanan.siam@yahoo.comهاتف: 082843388شادية شاهنيغزة

www.pwwsd.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية المكفوفين في طولكرم

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر هادفـــة للربح تهـــدف الى مســـاعدة املكفوفـــني للحصول علـــى العيش الكـــرمي بتعلـــم مهنة خاصة 
باملكفوفني. لديها فرع واحد في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

مستمر – مدتها صناعة فراشي طرق1
سنة واحدة

عمال مشغل 
اجلمعية

االشخاص املكفوفني الذين لديهم 
خبرة في العمل وهم بحاجة الى دخل.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل وسائل االعالم احمللية واالتصاالت الهاتفية واملراسالت الكتابية مع املؤسسات 
ذات العالقـــة كمـــا وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقـــدمي طلب واالتصال املباشـــر مع 

املستفيدين. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

طولكرم-حي الفقهاء-شارع عمر بن اخلطابمحمد نافع البري            طولكرم
تلفاكس: 092671111

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح تدعم جامعة بير زيت بقطاعاتها املختلفـــة. عدد املوظفني 2 ولديها فرع واحد فقط في 
مدينة رام الله في الضفة الغربية. 

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

صنع بأيدي طلبة جامعة بيرزيت: 
عبارة عن اشغال يدوية يقوم 

بصنعها الطالب باستخدام الشمع، 
النحاس او التطريز ويتم تسويقها 
من خالل اجلمعية عبر عمل هدايا 

للشركات مع وضع شعار الشركة 
)مثل مسروجي( مقابل اجر يتم 

دفعة للطلبة

طلبة اجلامعهمفتوح

طلبه جامعيني بيرزيت، اذا كان 
ال ميلك هذه املوهبة يستطيع ان 

يجعل احد افراد عائلته بصنع 
املطلوب واالستفادة من االجر. 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل عمادة شؤون الطلبه باجلامعة وموقع ريتاج، كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع االرسال – عمارة املاسه أمل سامي غضبان / عاروري  رام الله
الطابق الثالث مكتب رقم 7

تلفاكس: 022959247
amal@friends.birzeit.edu
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جمعية المجد النسائية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تتمثل رســـالتها في خدمة املجتمع احمللي وحتســـني الوضع املعيشـــي للفئات املهمشة 
وتوفير البنية املناســـبة والســـليمة ألجيال املســـتقبل ولتحقيق هذه الرسالة تســـعى اجلمعية  لبناء وتقوية قدرات النساء 
واألطفال والشـــباب من خالل توفير اخلدمات التطويرية. عدد املوظفني باجر 10 و25 بغير اجر ولديها فرع واحد فقط 

في غزة في املنطقة الوسطى.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

يتم اختيارهم من قبل وكالة خريجني سنوى تشغيل اخلريجني اجلدد1
الغوث الدولية 

يتم اختيارهم من قبل وكالة نساء بشكل مستمرتشغيل اذنه 2
الغوث الدولية

شباب من كال حسب املشروع تشغيل منشطني 3
اجلنسني 

يتم اختيارهم حسب معايير كل 
مشروع وعن طريق املقابالت 

4

موظفني مشاريع 
- مشروع النساء واملشاركة 

 NPA
 NAN مشروع ما بعد املدرسة -
- مشروع الدعم القانوني للنساء  

)صندوق املراة العاملي(
- مشروع مناداة االطفال 

بحقوقهم

شباب من كال حسب املشروع
اجلنسني 

يتم اختيارهم حسب معايير كل 
مشروع 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع عبر الصحف احمللية واالعالنات احمللية في املؤسسات، كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت. 

عناوين املؤسسة:
البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 082554383   نوال الغصني      غزة - املنطقة الوسطى
almjd2006@hotmail.comتلفاكس:082552556

 www.almajdps.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية المركز التنموي للمراة الفلسطينيه 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تقدم برامج توعية وتدريب للنســـاء في عـــدة مجاالت من خالل تنفيذ عدة مشـــاريع 
خاصة باملؤسســـة. كما تعمل املؤسســـة على توفير فرص عمل للنساء من خالل مشاريع صغيرة تشغيليه مدرة للدخل. 

عدد املوظفني 3 اضافة 10 متطوعني ولها فرع واحد في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

نساء من دائممشروع التراث الفلسطيني1
محافظة 
طولكرم 
وقلقيليه

- عاطالت عن العمل
- وضع اقتصادي متدني

2009مشروع املطبخ الفلسطيني النسوي3
- نساء عاطالت عن العمل 
ومهمشات واالكثر فقرا

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الزيادرات امليدانية للفئة املستهدفه ووسائل االعالم احمللية كما وميكن التواصل 
مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب، االتصال املباشر مع املستفيدين  ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

حنان سلمانطولكرم
شارع بور سعيد /قرب ديوان اجلالد

جوال: 0599675914
تلفاكس: 092675835

hanan716_5@hotmail.com
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جمعية النجدة االجتماعية

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تقدم برامج توعية وتدريب للنساء والطفل، خدمات اجتماعية واغاثية لقطاعات مختلفة 
إضافة إلى البرامج التشغيلية، وبرامج مهنيه وأنشطه المنهجيه. عدد املوظفني 20 موظف باجر و30 متطوع ولديها 6 

افرع في مدينة غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

تشغيل النساء في التطريز حيث يتم 
تزويدهم باملواد اخلام وكل اللوازم 

للتطريز في مصنع في دير البلح 
ويتم تسويق املنتج محليا »في 

غزة« ودوليا من خالل املشاركة في 
معارض او تسويق مباشر. 

 النساء في 2008-2007
 نساء من ذوي الدخل احملدود قطاع غزة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع عبـــر املجتمع احمللي، البريد االلكتروني واالتصاالت املباشـــرة كمـــا وميكن التواصل مع 
املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلب، االتصال املباشـــر مع املســـتفيدين، من خالل االنترنت ومكاتب 

التشغيل التابعة للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

تلفاكس: 082862559نبيل موسى عطا اللهغزة 

najda@p-i-s.com

هانف: 0599730462ماجدة جرغونرفح 

هالة أبو شرخ خانيونس 

جنود الدريني  الشمال 

فايز اللولودير البلح 

خانيونس  الشرقية

www.n-s-a.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينية لتطوير مصادر المياة والبيئة

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تنفذ مشـــاريع تهدف الى تطوير مصـــادر املياة والبيئـــة، التنمية املســـتدامة والتنمية 
الريفية. تساهم في متكني القدرات املجتمعية في ادارة مصادر املياه، متكني النساء الريفيات اضافة الى تطوير املجالس 

القروية والبلدية. عدد املوظفني 65 موظف ولديها 4 فروع موزعني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

مشروع متكني العائالت احملرومة 
اقتصاديا وهو ممول من بنك التنمية 

االسالمي من خالل UNDP هدفة 
مساعدة العائالت حتت خط الفقر 

املطقع على اخلروج منه بشكل كامل 
او جزي وحتويلهم من عائالت 

متلقية للمساعدات الى عائالت منتجة 
)بغض النظر عن نوع املشروع(

2009-2006

األسر احملرومه 
في الضفة 

الغربية وقطاع 
غزة

هناك منوذج خاص إلختيار 
األسر ويتم االختيار بناء على 

معطيات يتم جمعها ميدانيا.

مخيم عسكر 2007-2009مشروع تشغيل في املخيمات2
وجنني

ابناء املخيمات ذوي الدخل 
احملدود والعاطلني عن العمل

الضفة الغربية مستمرمشاريع األسر التي تراسها النساء3
وقطاع غزة

-اسرة مكونه من 5 افراد
-رب االسرة امراة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل االعالن في االماكن العامة وداخل القرية اضافة الى الصحف احمللية كما وميكن 
التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب او من خالل مندوب املؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
a.tamimi@phg.orgهاتف: 022966315، فاكس: 022966319د.عبد الرحمن التميميرام الله
ahmad@phg.orgجوال: 0599217030م. أحمد عالناخلليل
sami@phg.orgهاتف: 092374057م. سامي حمداننابلس

raed@phg.orgهاتف: 082866868م. رياض جننيغزة

www.phg.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية رعاية الكفيف

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر هادفـــة للربح تهـــدف الى مســـاعدة املكفوفـــني للحصول علـــى العيش الكـــرمي بتعلـــم مهنة خاصة 
باملكفوفني. لديها فرع واحد في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

سنة واحدة تصنيع فراشي طرق1
وبشكل مستمر

عمال املشغل املكفوفيني 
من منطقة نابلس

من لدية خبره في العمل وخاصة 
من ذوي الدخل املنخفض

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل وسائل االعالم احمللية واالتصاالت الهاتفية واملراسالت الكتابية مع املؤسسات 
ذات العالقـــة كمـــا وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقـــدمي طلب واالتصال املباشـــر مع 

املستفيدين. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع حطني، قرب مسمكة الوظايفيأسعد عبد الرؤوف             نابلس
تلفاكس: 092372912

جمعية لجان العمل االجتماعي

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غيـــر هادفة للربح تعمل في مجاالت متعـــددة منها االجتماعي، التطوعي، الصحي، النفســـي اضافة الى 
برامج تخص النساء.

واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1
مركز الدراسات 

واحلاسوب )هدفه 
تشغيلي(

ُبدا العمل في 
املشروع من  

منتصف عام 2009

خريجي اجلامعات 
في الضفة الغربية

خريجني اجلامعات من حملة 
شهادة البكالوريوس

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف ووســـائل االعالم احملليه كما ميكن التواصل مع املؤسســـة من خالل 
احلضور، الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع خضوريشريف شحرورطولكرم 
ss_commeties@yahoo.comتلفاكس: 092685874
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جمعية نجوم األمل »لتأهيل المراة المعوقة«

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر هادفـــة للربح تعمـــل اجلمعية على متكـــني النســـاء والشـــابات ذوات اإلعاقات الســـمعية واحلركية 
والبصرية للفئة العمرية ما بني 18-40 سنة، ويشمل التمكني بناء القدرات الذاتية وتطوير املهارات وخلق فرص أفضل 
ملســـاهمة هـــذه الفئة بشـــكل فاعل فـــي املجتمع. ومن جهه أخـــرى تقوم اجلمعية بتصميم برامج مباشـــرة وغير مباشـــرة 
تهدف الى تغيير نظرة املجتمع وتوجهاته نحو فئتها املستهدفة. عدد املوظفني 5 ولديها فرع واحد في مدينة رام الله في 

الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

مشروع التوظيف 1
املؤقت

-2008/9/1
2008/11/1

توظيف 5 نساء 
وشابات من ذوي 

االحتياجات اخلاصة 
من اخلليل، بيت حلم، 

رام الله، نابلس

ان تكون املستفيدة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة

وان تتمتع باملؤهالت التي متكنها 
من العمل

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية واملوقع االلكتروني كما ميكن التواصل مع املؤسسة من خالل 
احلضور، الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل اإلنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

عال أبو الغيبرام الله 
البالوع مجمع احملسيري-الطابق الثالث 

هاتف: 242234502
فاكس: 022422345

info@starsofhope.org

www.starsofhope.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جهود للتنمية المجتمعية والريفية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تعمل في مجال التنمية املجتمعية والريفية ومتكني املراه والشـــباب في املناطق الريفية 
املهشـــمة فـــي املجتمع الفلســـطيني من خالل توفيـــر التدريب والتاهيل للشـــباب واملتطوعني لتمكينهم من إدارة مشـــاريع 
خاصـــة او إيجـــاد عمل اضافة الى العمل على دعم العمل التطوعي في فلســـطني. عـــدد املوظفني 2 وليها فرعني في الضفة 

الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة الفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع
املستهدفة

1
خلق فرص عمل في 
قرى جنوب جنني و 

طوباس

ايار 2008 -
نيسان 2009

مزارعني وعاطلني عن العمل في منطقة 
املشروع

مزارعني ذوي دخل 
محدود وعاطلني عن 

العمل

خلق فرص عمل في 2
منطقة رام الله

اب 2008 
-متوز 2009

مزارعني وعاطلني عن العمل في منطقة 
املشروع )عني سينيا، جفنا، دورا القرع، 

بيرزيت(

مزارعني ذوي دخل 
محدود وعاطلني عن 

العمل

3

حتسني املستوى 
املعيشي للشباب 

والشابات في 
طولكرم وجنني

متوز 2007 
-شباط 2009

شباب وشابات عاطلني عن العمل في 
منطقة طولكرم ورام الله )كفر زيباد 
، كفر عبوش، كفرجمال، كفر صور، 

الراس، فالمية، جيوس، بيت رميا، 
عابود، عني سينيا، رنتيس(

فئات عمرية شابة 
وعاطلني عن العمل

4

استصالح االراضي 
في قرى غرب رام 

الله وجعلها صاحله 
للزراعه

تشرين 
اول 2007 

–نيسان 
2008

مزارعني شبابنعلني، عني سينيا، بيت سيرا

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل االعالن لدى املجالس واجلمعيات احمللية في القرى املستهدفة كما ميكن التواصل 
مع املؤسسة من خالل االنترنت وحاضنة االعمال.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

تغريد ناصربيرزيت
املرج- عمارة عيسى ابوديه الطابق الثالث 

هاتف: 022811629
فاكس: :022811831

tagh@juhoud.org

جوال: 0599303133طولكرم

www.juhoud.org  للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

كلية العلوم التربوية وكلية مجتمع رام اهلل

نبذة تعريفية:

مؤسســـة تعليميـــة تابعه ألنـــوروا تعطي شـــهادة البكالوريوس في اســـاليب التدريس ودبلوم في املهن الهندســـية، املهن 
التجارية واحلاسوب. عدد املوظفني 100 موظف ولديها فرع واحد فقط في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

مشروع التشغيل الطارئ )من 
ضمن سياسة وكالة الغوث يهدف 

الى تبادل تشغيل العاطلني عن 
العمل 3 شهور/السنة/للشخص 

الواحد(

عاطل عن العمل، الجئ وعدد العاطلني عن العملمستمر
افراد اسرته كبيره 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية ومكاتب وكالة الغوث فـــي الضفة الغربية  كما ميكن التواصل 
مـــع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلـــب، من خـــالل االنترنت ومن خـــالل مكاتب وكالـــة الغوث في 

املخيمات.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

طارق سرحانرام الله
املصيون

هاتف: 022956423
فاكس: 022984966

m.omran@unrwa.org

www.un-rmtc.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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مجلس كنائس الشرق األوسط – دائرة مساعدة الالجئين 
الفلسطينيين – منطقة غزة

نبذة تعريفية: 

مؤسسة دولية تعمل في مجاالت صحية وتعليمية وتطويرية وتساهم في خلق فرص عمل وتأهيل املجتمع احمللي. عدد 
العاملني 71 موظف ولديها 5 فروع جميعهم في قطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1
برنامج خلق فرص عمل لتشغيل 

اخلريجني العاطلني عن العمل 
كٌل حسب تخصصه

-2009  2008
اخلريجني

العاطلني عن العمل 
في قطاع غزة

أن ال يكون له مصدر دخل وان 
يكون تخصصة مالئم للنشاط 

املطروح تنفيذه.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي 
وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

قسطنطني سعاد غزة
الدباغ

هاتف: 082860146 – 
082822595 – 082862573

فاكس: 082866331
necc@neccgaza.org

مركز رعاية األسره بخربة 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082130195انعام أبو ركبةالعدس – رفح

مركز رعاية األسره 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082813033لبنى صباحبالشجاعية

necc@neccgaza.orgأسماء أبو حسانمركز رعاية األسره بالدرج

مركز التدريب املهني للشباب 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082800411عماد اجللدة)جنارة وحدادة وأملنيوم(

necc@neccgaza.orgهاتف: 082070413محمود أبو لبدةمركز التدريب املهني - القرارة

www.neccgaza.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

مركز البرامج النسوية – مخيم عسكر

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تنفذ برامج تشغيلية خاصة بالنساء ممولة من قبل وكالة الغوث باالضافة الى دورات 
تدريب مهني ودورات تثقيفية، توعوية وارشـــاد نفســـي، يحوي املركز على روضة وحضانة.  عدد املوظفني 12 موظف 

ولها فرع واحد في مخيم عسكر في نابلس.

البرامج واالنشطة:

الفئة مدة املشروعاملشروع
معايير اختيار الفئة املستهدفةاملستهدفة

5 سنوات2005--2010العمل مقابل الغذاء1

النساء من 
مخيم عسكر

ان تكون السيدة الجئه وحاملة لبطاقة 
اللجوء، وان تكون نشيطة في املركز 

ولديها القدرة على التواصل مع 
املجتمع احمللي.

مشروع اخلياطة 2
سنتني2007--2009اجلاهزة

ان تكون السيدة الجئه وحاملة لبطاقة 
اللجوء، وان تكون نشيطة في املركز 

ولديها القدرة على التواصل مع 
املجتمع احمللي وملمه مبهنة اخلياطه.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من من خـــالل اجلمعيات والدوائـــر احمللية كما ميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مخيم عسكر القدمي، الشارع الرئيسيشجون صيامنابلس 
sh_syam@hotmail.com  تلفاكس: 092327873



4243

المؤسسات التي تقدم مشاريع تشغيلية

123

مركز الشيخ خليفة للتاهيل المهني

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية حكومية تعمل على تأهيل األشـــخاص املعوقني مهنياً وذلك من خالل البرامج املهنية املتوفرة في املركز 
)التقييم املهني، التوجيه واإلرشـــاد املهني، التدريب املهني، التشـــغيل واملتابعة ، صندوق تشـــغيل األشخاص املعوقني(. 

عدد املوظفني 25 موظف ولديها فرع واحد في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

صندوق تشغيل ذوي 1
مفتوحاالحتياجات اخلاصة 

ذوي االحتياجات 
اخلاصة منطقة شمال 

الضفة من املعوقني

الفئة العمرية  )18 - 40( ان يقدم 
جدوى اقتصادية للمشروع تكون 

ناجحة.
ان يساهم املستهدف بنسبة 25% 

من تكاليف املشروع.
ان يكون من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

2
برنامج التشغيل لتشغيل 

اآلشخاص من ذوي 
االحتياجات اخلاصة

ذوي االحتياجات مفتوح
اخلاصة

من مت تأهيلهم مهنياً في املركز وغير 
املركز.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم والصحف احملليـــة، من خالل املؤسســـات واجلمعيات احمللية 
والدوائـــر واملديريـــات ذات العالقـــة اضافـــة الـــى املجتمـــع احمللي كما ميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور 

الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

غانية احسان حلمي الدنبكنابلس 
مقابل كلية هشام حجاوي التكنولوجية 

هاتف: 092327485
فاكس: : 092327692

  skvrtc@gmail.com

مركز تطوير التعليم – EDC مشروع رواد

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية حكومية تسعى لتعزيز قدرات الشباب الفلسطيني الذي تتراوح أعمارهم ما بني) ١٤-٣0 عاماً(، ذكوراً 
وإناثاً، وذلك من خالل خلق فرص في مجال التعليم والعمل والســـعي لتحســـني هذه الفرص، ورفع مســـتوى مهاراتهم 
وصقلهـــا لتمكينهم من اإلســـهام بفعالية وإيجابية في إقتصـــاد بلدهم، و مجتمعهم املدني. عدد املوظفني 41 ولديهم فرع 

واحد فقط في مدينة رام الله.

البرامج واالنشطة:

الفئة مدة املشروعاملشروع
معايير اختيار الفئة املستهدفةاملستهدفة

مشروع تطوير اليات عمل 1
احلاجة الى التطوير، االولويات التي املزارعني 2007-2008املزارعني

حتددها حاجات املنطقة.

2

مشروع الدعم املدني مت 
اعطائة للملتقى املدني 

لبناء قدرات متكنهم 
من ان يصبحو مدربني 
ومستشارين – نفذ من 

خالل مؤسسة امللتقى 
املدني

الشباب من 2009-2008
اجلنسني

احلاجة الى دعم مشاريع التثقيف املدني 
واولويات العمل في املؤسسات الغير 

حكومية واملؤسسات املجتمعية.

مستمرالدائرة الشبابية3
الشباب 

املتطوعني في 
املؤسسة

هي عبارة عن اعضاء/متطوعني يتم 
تدريبهم على اليات القيادة وادارة 

املشاريع وفي نهاية الدورة يتم طرح 
مقترح مشروع ويختار افضل مشروع 
)بيئي او تنموي( ويتم تنفيذه مبساعدة 
من مؤسسة رواد وتكون املجموعة التي 

قدمت الطرح هي املسؤولة عن ادارة 
وعائدات املشروع

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل التواصل مع املؤسســـات لتقدمي مقترحات مشـــاريع كما ميكـــن التواصل مع 
املؤسسة الدائرة الشبابية املكونة من متطوعي املؤسسة.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

محمد بشيتيرام الله 
البالوع، عمارة الفارع ط4

هاتف: 022423541
فاكس: 022423544

mbashiti@ruwwad.org

www.ruwwad.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

مركز الخدمات الزراعية

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تدعم القطاع الزراعي في منطقة اخلليل وضواحيها. عدد املوظفني 7 ولديها فرع واحد 
في مدينة اخلليل في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1
مشروع استصالح اراضي 

زراعية وجعلها مهيئة للزراعة 
عن طريق تشغيل ايدي عاملة

مزراعني  ذوي 2008
الدخل احملدود  

عاطلني عن العمل 
باخلليل وقراها

- مزارعني ذوي دخل متدني 
وقريبني من موقع العمل 
وعدد افراد اسرهم كبير.

- ميلك أرض زراعية.
- لديه القدرة على عمل اجلدران 

االستنادية.
مشروع استصالح األراضي 2

الزراعية وجعلها مهيئة للزراعة
-2008/4

2009/4

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل اللجان احمللية كما ميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي 
وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مجدي احملتسباخلليل 
شارع عني سارة/عمارة النور الطابق 4

هاتف: 022214440
فاكس: 022291207

mohtasebm@yahoo.com
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منتدى شارك الشبابي

نبذة تعريفية:

منظمة شبابية فلسطينية غير حكومية يديرها الشباب، تعمل من اجل تعزيز املجتمع الفلسطيني من خالل متكني الشباب. 
وتعمل في جميع أنحاء فلســـطني بهدف إيجاد حيز للشـــباب لالنخراط بأنفســـهم كمشـــاركني نشطني في جميع قطاعات 
املجتمـــع املدني واملشـــاركة في تنمية املجتمعات احمللية. ويســـعى املنتـــدى إلى بلورة مفاهيم العمل الشـــبابي وفقاً لرؤية 
تتـــالءم واحتياجات الشـــباب، وإلى نشـــر الوعي واإلدراك لدى الشـــباب للمســـاهمة في عملية التنميـــة احلقيقية ولتعزيز 
وتطويـــر قـــدرات املجتمع الفتي. عدد املوظفني 30 موظف ولديها اكثر من 1000 متطوع. كما لديهم 21 فرع منتشـــرين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

خطوة الى األمام1
مستمر كبرنامج 

رئيسي في 
املؤسسة

النساء الريفيات، طلبة 
اجلامعات، الشباب 

الفلسطيني في األسر 
الفقيرة  في الضفة وغزة

معايير مختلفة منها التخصص 
اجلامعي والكلية باالضافة الى 

معايير الفقر وسبل العيش لدى 
األسره، ولكل مشروع ضمن 

البرنامج معايير معينة.

وحدات التوظيف في 2
اجلامعات الفلسطينية

مشاريع مبينة 
على اسس 

استراتيجية النشاء 
وحدات مستدامة 

في اجلامعات 
الفلسطينية.

طالب وخريجي 
اجلامعات )جامعة 

القدس، جامعة القدس 
املفتوحة، جامعة 

بيرزيت، جامعة النجاح، 
جامعة االقصى، 

جامعة األزهر، اجلامعة 
االسالمية(

أن يكون طالبا في السنة الثالثة 
أو الرابعة أو اخلامسة في 

اجلامعة، أو خريج جديد.

3

منحه يتراوح ملبغها 
ما بني )-1،000$

$9،000( لدعم 
مشروع صغير مدر 
للدخل واملتابعه عليه 

ملدة ال تقل عن 6 أشهر 

األسر ذوي الدخل مستمر
املنخفض

ان تكون األسره قد اجتازت 
معايير الفقر لدى املؤسسة 

ولديها فكره ملشروع وعنصر 
بشري في شاب أو شابة قادر 

على قيادة مشروع خاص ناجح.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم، املوقـــع االلكتروني، مراكـــز املنتدى في املناطـــق، ومن خالل 
الشـــركاء واجلامعـــات والكليـــات الفلســـطينية. كما ميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي 

طلب، من خالل مكتب التشغيل التابع للمؤسسة ومن خالل اإلنترنت.

عناوين المؤسسة:

الشخص املوقع
البريد االلكترونيهاتف/عنواناملسؤول

رام الله 
حي الطيرة مقابل املدرسة االجنيلية.

هاتف: 296774102
فاكس: 022967742

info@sharek.ps

شارع اليرموك – مقابل التربية والتعليم غزة  
تلفاكس: 082830511

مركز حمدي منكو شارك بالشراكة مع بلدية نابلس - بجانب نابلس
متنزه جمال عبد الناصر، تلفاكس: 092340794

بالشراكة مع جامعة القدس، القدس
جوال:  0599257893

بالشراكة مع بلدية جنني، تلفاكس: 042430482جنني

بالشراكة مع بلدية عرابة، تلفاكس: 042468929عرابة

بالشراكة مع مجلس قروي كفردان، كفردان
تلفاكس: 244379304

بالشراكة مع بلدية قباطية – قرب مسجد صالح الدين،   قباطية
تلفاكس: 2512008

البلدة القدمية – بالشراكة مع بلدية اخلليل تلفاكس: اخلليل
022233497

حلحول
مركز إسعاد الطفولة- اخلليل – شارع عني سارة 

بجانب مدرسة احلسني- بالشراكة مع بلدية اخلليل، 
تلفاكس:022299545

بالشراكة مع مكتبة بلدية اخلليل، باب الزاوية
تلفاكس: 022294821

مركز شارك للتعليم املساند – عالر – طولكرمطولكرم
تلفاكس: 266689002
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قلقيلية
مركز شارك الشبابي –  النبي الياس، بالشراكة مع مجلس 

قروي النبي الياس، 
تلفاكس:  092900613

حجا
مركز حجة للتعليم املساند -  شارك،حجا،  قلقيلية  – 

بالشراكة مع مجلس قروي حجة
تلفاكس: 092998046

شمال قطاع غزة – جباليا،  تلفاكس: 245653008جباليا

بالشراكة مع بلدية خان يونس– شارع احملطة، خانيونس
تلفاكس: 205375008

بالشراكة مع بلدية رفح –الشارع العام، رفح
جوال: 0599257897

بالشراكة مع نادي خدمات املغازي – الشارع العام، تلفاكس: املغازي
255354408

بالشراكة مع االغاثة الدولية – جوال: 0599257893سلفيت

 
http://www.sharek.ps/ للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

Oxfam منظمة اوكسفام

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية غير حكومية تعمل في مجال الصحة العام، األمن الغذائي وسبل العيش باالضافة الى العديد من األنشطة 
التي تخص املجتمع املدني. عدد املوظفني 47 موظف ولديها فرعني في مدينة القدس وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

املجموعات الفقيرة جدامدينة غزةمستمرالعمل مقابل املال1

تعاونيات زيت الزيتونالضفة الغربيةمستمرمشروع زيت الزيتون2

برنامج تطوير املشاريع 3 
الزراعية

مستمر ملدة 
املزارعني، منتجني بحجم صغير الضفة الغربيةسنتني

وشركات التصنيع الغذائي

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل نشـــرات يتم توزيعها على املســـاجد وعقد ورشـــات عمـــل تعريفية في املجالس 
احمللية والبلديات واملدارس كما ويتم التواصل مع املؤسسة من خالل املجالس احملليه.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 5-026566234محمد صوافطةالقدس
msawafta@oxfam.org.ukفاكس: 026566236

mkudla@oxfam.org.ukهاتف: 082822553ماري قدلةغزة

www.oxfam.org.uk للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دولية غير حكومية تتناول مشـــكلة بطالة الشباب في منطقة الشـــرق األوسط وأفريقيا. تهدف املؤسسة خللق 
فـــرص عمـــل للشـــباب من خـــالل ربط التدريـــب الوظيفي في مـــكان العمل كما تســـاهم في عمل مناذج خللـــق فرص عمل 
واصالح التعليم والتي ميكن ان تطبقها املؤسسات احلكومية، واخلاصة واملؤسسات الغير هادفة للربح. تقوم املؤسسة 
فـــي البدايـــة باحلصـــول على تعهدات من اصحـــاب العمل باحلصول على وظيفـــة معينة ومن ثم تقوم املؤسســـة بتدريب 
املوظف بطريقه تتالئم مع طبيعة الوظيفة املطروحه وذلك لســـد الفجوة بني التعليم وفرص العمل واملهارات العملية مما 
يســـاعد على توظيف اخلريجني اجلدد والعاطلني عن العمل. عدد املوظفني 30 موظف ولديها 7 فروع في اجلول العربية 

واالوروبية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

برنامج التوظيف 1
والتدريب الناجح

من شهر الى 
ثالثة اشهر

الشباب العاطلني عن 
العمل في فلسطني

أن تتراوح اعمارهم من 18 إلى 28 
عاما، العاطلني عن العمل، مستوى 
حتصيل علمي جامعى او من كلية 

)وفقا  الحتياجات رب العمل(

2
برنامج التدريب 

في ادارة مشاريع 
البناء والتوظيف

من شهر الى 
ثالثة اشهر

الشباب العاطلني عن 
العمل في الضفة الغربية

أن تتراوح أعمارهم من 22-24، وان 
يكون املستفيد حاصل على شهادة 

جامعة في الهندسة  

3
برنامج التدريب 

في ادارة االعمال 
والتوظيف

من شهرين الى 
ثالثة اشهر

الشباب العاطلني عن 
العمل في غزة

ان يكون املستفيد عاطل عن العمل 
وحاصل على شهادة في ادارة االعمال، 

احملاسبة او تخصص ذات صلة

 4
برنامج التدريب 

في ادارة االعمال 
والتوظيف 

2011-2009
الشباب العاطلني عن 

العمل في نابلس، بيت 
حلم، اخلليل وجنني

أن يكون املستفيد لديه حافز للتدريب 
والعمل وان يكون من ذوي الدخل 
احملدود، عدد افراد اسرة كبير، ان 
يكون لدى احد افراد اسرته اعاقة 

جسدية او حالة مرضية معينة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل املوقع االلكتروني، الصحف احمللية، اجلامعات واملعاهد التدريبية. ويتم التواصل 
مع املؤسسة من خالل احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل اإلنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

mnaja@efefoundation.orgجوال: 59 940 87660محمد جنافلسطني 

www.efefoundation.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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الدولية CHF مؤسسة 

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دولية تعنى بتحســـني الظـــروف املعيشـــية، االجتماعية، االقتصاديـــة والبيئية في البلدان ذات الدخل املتوســـط 
واملنخفض في جميع انحاء العالم، كما تسعى لتغطية االحتياجات االنسانية واالمنائية للشعب الفلسطيني. عدد املوظفني 

4 فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة. 72 موظف ولديها 

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

2007-2010برنامج التشغيل الطارئ1

الشباب والشابات 
العاطلني عن العمل في 
الضفة الغربية وقطاع 

غزة

الشباب والشابات العاطلني عن 
العمل بغض النظر عن امتالك 

املوهبة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من االعالن في املجالس احمللية والقروية املوجودة في املناطق املستهدفة وميكن التواصل 
مع املؤسسة من خالل مكتب التشغيل التابع للمؤسسة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

رام الله

labuhijleh@chf-pal.orgهاتف: 022429522النا ابو حجلة
نابلس

اخلليل

غزة

www.chf-pal.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

Near East Foundation مؤسسة الشرق االدنى الدولية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دولية تعمل في مجاالت متعدده منها الزراعية، رياض االطفال، تغذية االطفال اضافة الى توزيع معدات على 
املعاقني. عدد املوظفني 8 ولديها فرعني في مدن الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

مشروع التغذية املدرسية )حيث 
يتم تدريب النساء في صناعة 

املعجنات وتوزيعها على رياض 
االطفال واملدارس(

2009
النساء في 

مناطق الضفة 
الغربية

األسره التي دخلها اقل من 1،500 
شيكل، األسره التي لديها عدد 

اطفال كبير، األسره التي ال متلك 
دخل

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الوزارات واملؤسسات ذات العالقة كما وميكن التواصل مع املؤسسة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل الوزارت الفلسطينية ذات العالقة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

رام الله
صالح ابو عيشة

عمارة ساما
هاتف: 022960560
فاكس: 022965440

sabuaishah@nefdev.org

هاتف: 092396961نابلس

www.neareast.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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Acción contra el Hambre مؤسسة العمل ضد الجوع

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دوليـــة غيـــر هادفة للربح تعمل على مجموعة مشـــاريع مختلفة منها مشـــاريع املياه والصـــرف الصحي، األمن 
الغذائي ومشاريع طارئة من خالل مكاتبها املوجودة في القدس، نابلس، اخلليل وغزة. عدد املوظفني 33 موظف.

البرامج واالنشطة:

الفئة مدة املشروعاملشروع
معايير اختيار الفئة املستهدفةاملستهدفة

1

مشروع العمل 
مقابل املال – عن 

طريق بناء برك 
لتجميع املياه 
الزراعية في 

قطاع غزة

9 شهور 
-2008/6(

)2009/3

مزارعني 
صغار 

عاطلني عن 
العمل وليس 

لديهم أي 
وسيلة دخل 

اخرى

- ان ميلك املزارع بيت بالستيكي مبساحة ال تقل عن 
دمن واحد وان ال تتجاوز الدمنني.

- املزارعني ذوي الدخل احملدود  الذين ال يتجاوز 
دخلهم السنوي 3،000 يورو.

- أن تكون عدد افراد األسره مكونة من 4 افراد.
- يعتمد على الزراعة بشكل اساسي بحيث ان ال 

يكون هنالك  أي مصدر اخر للدخل.
-لديه االلتزام بالعمل وحضور الدورات التدريبية.

-ان يكون املزارع مقترح من قبل جلنة زراعية محلية.
-ان يكون املزارع مالكا لالرض.

-ان تكون االرض موصى عليها من قبل وزارة 
الزراعة او سلطة املياة الفلسطينية.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل املجالس احملليـــة والقروية والبلديـــات ويتم التواصل مع املؤسســـة من خالل 
الشركاء املنفذين للمشاريع.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

ستيفن ويليامالقدس
بيت حنينا

هاتف: 025839321-025835739
فاكس: 025839655

hom-pt@acf-e.org

البرتو جيرونابلس
رفيديا-عمارة الفولة، بالقرب من عمارة 

االتصاالت الفلسطينية
تلفاكس: 092345866

hob-pt-na@acf-e.org

شارع اجلامعةمحمد عمايرةاخلليل
hob-pt-he@acf-e.org   تلفاكس: 022266120

الرمال-شارع الرشيد، عمارة ابو غليونحسام املدهونغزة
تلفاكس: 082881650

hob-pt-ga@acf-e.org

www.accioncontraelhambre.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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Premiere Urgence مؤسسة بريمير ارجنس

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دولية غير هادفة للربح تقدم العديد من املشـــاريع الطارئة منعا مشـــروع العمل مقابل املال، الدعم االقتصادي 
)للتزويد مبعدات(، مشاريع املياة والصرف الصحي باالضافة الى املشاريع الزراعية. عدد املوظفني 11 موظف ولديها 

3 فروع موزعني  في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

مشروع خلق 1
فرص عمل

-2008/3(
)2009/3

االشخاص ذوي الدخل 
احملدود  جدا في مناطق 

الضفة الغربية وقطاع 
غزة

-يجب ان يكون الشخص حتت سن 18.
-ال يوجد مصدر اخر للدخل.

-عدد افراد اسرته اكثر من 5 افراد.

تقوم املؤسسة حاليا بالعمل على جتهيز مشروع خاص بالتدريب املهني وسيتم تنفيذه في منتصف 2009.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية، النشرات التعريفية، املجالس احمللية والقروية والبلديات ويتم 
التواصل مع املؤسسة عن طريق االتصال املباشر باملستفيدين في مواقعهم.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 025829789دومينيك ليدورتزالقدس

هاتف: 092902531دامني البورتيعزون

هاتف: 082863350مهدب بن خليفةغزة

www.premiere-urgence.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

مؤسسة فارس العرب للتنمية واألعمال الخيرية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح متخصصة فـــي األعمال اخليرية والتنموية بجميع مجاالتهـــا حيث تهتم بجميع فئات 
وطبقات املجتمع الذين هم بحاجة إلى دعمها غرضها األساســـي تقدمي اخلدمات االجتماعية للمواطنني. عدد املوظفني 4 

باجر و15 بغير اجر. لديها فرع واحد في مدينة غزة.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1
مشروع بداية 

لتشغيل اخلريجني 
اجلامعني

اخلريجني اجلامعني من  2008
محافظات قطاع غزة 

خريجني 2005م فما فوق من حملة 
البكالوريوس وان يكون غير مستفيد من 

مشاريع اخرى – عاطل عن العمل

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل املوقـــع االلكتروني والصحف احملليـــة ويتم التواصل مع املؤسســـة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل اإلنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

طارق زياد البناغزة
الرمال – شارع الثورة – عمارة 

الثورة مقابل السفارة املصرية
تلفاكس: 082886061

tarek@fares-alarab.com

www.fares-alarab.com للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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COOPI Organization مؤسسة كوبي

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية ايطالية غير هادفة للربح، تنفذ العديد من املشاريع التشغيلية والتدريب املهني في مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غزة. عدد املوظفني 35 موظف ولديها 5 فروع.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

العمل مقابل املال 1
مستمر-  الضفة الغربية

العاطلني عن العمل 
في مناطق نابلس، 

طوباس، جنني، 
سلفيت وطولكرم

- العاطلني عن العمل
- االشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر

- األشخاص الذين فقدو ارضهم
- األشخاص الذين تدمرت منازلهم

العمل مقابل املال 2
قطاع غزةمستمر- غزة

- العاطلني عن العمل
- االشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر

- األشخاص الذين فقدو ارضهم
- األشخاص الذين تدمرت منازلهم

- األشخاص الذين فقدو اقربائهم

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن املشروع والتواصل مع املؤسسة من خالل املؤسسات الشريكه، البلديات والسلطات احملليه اضافة الى 
االعالم احمللي.

 عناوين المشروع:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

جنني

socie@coopi.orgجوال: 0543179895جروم سوسي

نابلس

طولكرم

غزة

القدس

www.coopi.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دوليـــة غير هادفة للربح تقدم برامج للشـــباب اضافة الـــى برامج املتخصصة باالغاثة وذلك لتحســـني وتعزيز 
املشاركة املدنية للشباب وتهيئتهم لتحسني فرصهم في سوق العمل. عدد املوظفني 9 ولديها 3 فروع في الضفة الغربية، 

غزة والقدس.

البرامج واالنشطة:

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

مشروع االجناز الشعبي 
)تهيئة الشباب للحصول 
واملنافسة على الوظائف 

بشكل افضل(

مستمر

الشباب والشابات من 
عمر 18-25 سنة في 

كل من الضفة الغربية، 
غزة والقدس

عمادة شؤون الطلبة في 
اجلامعات واملؤسسات الشبابية 

هي التي تختار املستفيدين

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن املشروع والتواصل مع املؤسسة من خالل املؤسسات الشريكه. 

عناوين المشروع:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

thuqan@palfriends.orgهاتف: 022984420ذوقان قيشاويالضفة الغربية-رام الله

afscg@palnet.comهاتف: 082849622أمل سبعاويغزة 

thuqan@palfriends.orgهاتف: 026262535ذوقان قيشاويالقدس

www.afsc.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
UNRWA الشرق االدنى-األونروا

نبذة تعريفية:

األونروا هي وكالة اغاثة وتنمية بشـــرية تعنى بتوفير التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية واملعونة الطارئة 
ملا يربو عن 4.6 ماليني الجئ يعيشـــون في الشـــرق االوسط. تقدم املؤسسة العديد من املشاريع الطارئة ومنها مشروع 

خلق فرص عمل حيث لديهم 6 فروع موزعة على مناطق الضفة الغربية. عدد املوظفني في هذا املشروع 36 موظف.

البرامج واالنشطة:

الفئة مدة املشروعاملشروع
معايير اختيار الفئة املستهدفةاملستهدفة

مستمرالعمل مقابل املال1

الالجئون 
من النساء 

والبدو 
وذوي 
اإلعاقة 

اخلاصة

أن يكون املستفيد الجئ او متزوج من الجئ
ان يكون العمر فوق سن 18 سنة 

عاطل عن العمل في حلظة االستفادة من املشروع وليس 
مشترك باي مشروع اخر مماثل ملشروع العمل مقابل 

املال
 أن ال يكون موظف في مخيمات االونروا خالل 12 شهر 

او خالل 3 شهور في البلديات
أن ال يكون له صلة قرابة مع احد موظفني االونروا وال 

يكون مشموال ببطاقة جلوء احد هؤالء املوظفني
أن ال يكون مستفيد من برنامج احلاالت الصعبة التابع 

لالنورا 
أن يكون موقع املستفيد قريب من منطقة العمل )ال تقدم 

االنوروا مصاريف مواصالت(
اسرة املستفيد تعيش حتت خط الفقر ومكونة من 5 افراد

الظروف االجتماعية واالقتصادية للمستفيد  تصنف على 
أنها أكثر حاجة  من غيرها من املتقدمني لهذا البرنامج

مالحظة: 

ابتداء من منتصف عام 2009 ســـيكون املشـــروع جزء من مشـــروع« دعم« التابع لآلونروا وســـيتم اختيار املســـتفيدين 
من قاعدة البيانات املتوفرة لدى املؤسســـة والقائمة على اســـاس احلاجة االجتماعية – االقتصادية. لذلك فان بعض هذه 

املعايير ممكن ان تتغير في االشهر القادمة.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن املشـــروع من خالل امللصقات التي حتدد الية االختيار وطريقة التقدمي للمشـــروع لالستفادة منه اضافة 
الى طريقة االعالن الشـــفهي للمشـــروع. يتم توفير الطلبات اخلاصة باملشروع في املخيمات حيث يتم تعبئتها وتقدميها 

ملكاتب املشروع او ملكاتب اخلدمات التابعة لالونروا او الى رؤساء البلديات واملجالس احمللية والقروية.

عناوين المشروع:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

a.matar2@unrwa.orgهاتف: 022291582عبد الله مطراخلليل

i.mezher@unrwa.orgهاتف: 0542168487اميان مزهربيت حلم 

i.masri@unrwa.orgهاتف: 025890419عطاف مصريالقدس

f.ayyoubi@unrwa.orgهاتف: 022970263فادي ايوبيرام الله

m.juaitem@unrwa.orgهاتف: 092336848محمد جويتمنابلس 

n.bzour@unrwa.orgهاتف: 042504023ناصر بازورجنني

www.unrwa.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دولية غير هادفة للربح تعمل في املجال التنموي باالضافة الى العمل مع قطاعات الشـــباب والنســـاء والتعليم. 
عدد املوظفني 23 ولديهم 8 فروع موزعني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

البرامج واالنشطة:

غرض مدة القرضنوع القرض
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة 
الفائدة

معايير 
وشروط 
االقراض

قروض 1
نسوية 

بهدف انشاء سنه 
او توسيع 

املشروع

%150 دفعات 2000 $
تذهب 

الفائدة  ملنح 
قروض 

جديدة او 
زيادة حجم 

القرض 

للنساء فقط 
في سلفيت 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل الصحف واملوقـــع االلكتروني كما وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
suhaib.jarrar@ri.org جوال: 0598901928صهيب جرار رام الله 
nasfat@ri.org جوال: 0599841006نصفت اخلفش سلفيت 

jabr.qudyh@ri.org جوال: 0598998961جبر قديح غزه 
omar@ri.org جوال: 0598901926عمر دهمان اخلليل 

raed.hamouri@ri.org جوال: 0598901927رائد حموري بيت حلم 
hazem.salahat@ri.org جوال: 0599820171حازم صالحات نابلس 
kameel.khaldi@ri.org جوال: 0598901971كميل اخلالدي جنني  

maram.ewaiwi@ri.org جوال: 0599742091مرام العويوي دورا اخلليل 

www.ri.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة 

FATEN المؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح تقـــدم خدمات ماليـــه متنوعة بجودة عاليـــة وبطريقة مســـتدامة للمبادرين واصحاب 
املشـــاريع الصغيـــرة ذوي الدخـــل املنخفض وخاصة النســـاء للمســـاهمة فـــي متكني األســـره وتنمية املجتمـــع احمللي في 

فلسطني. عدد املوظفني 56 موظف ولديها 12 فرع موزعني  في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
القرض

طريقة املبلغ
السداد

نسبة 
الفائدة

معايير وشروط االقراض

القروض 1
السريعه

شهر 
واحد

دعم 
املشاريع 

التي تتطلب 
املزيد من 

االموال 
خالل 

موسم 
معني مثل 

رمضان 
والعيد، 

وعيد 
األضحى،  

وبداية العام 
الدراسي

املبلغ 
اآلقصى 
للقرض 

يكون مبعدل 
%50 من 

القرض 
اجلماعي 

املمنوح بذات 
الوقت

كامل مبلغ 
القرض 

يتم 
تسديده 

كامال على 
الدفعه  
واحدة

- مجموعات مكونة من ثالثة 
افراد على األقل وان يكونو 

من زبائن املؤسسة ألكثر من 
سنة واحدة.

- دفع رسوم الطلب 
واخلدمات تدفع مسبقا.

2
القروض 

املضمونه 
جماعيا

 18-6
شهر

200$-
2،000$

يقوم 
الزبون 

بتسديد 
القروض 
والفوائد 

على 
دفعات كل 

شهر في 
بنك محلي

- مجموعات مكونة من ثالثة 
افراد على األقل.
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3

القروض 
الفردية-

املرحلة 
االولى

دعم العديد 
من األعمال 

مثل محل 
بيع املالبس، 

بقالة 
صغيرة، 

محل 
خضروات، 

التطريز 
واخلياطة 

وصالونات 
الشعر

- حجم 
القرض 

األول 
يتراوح بني 

700$-
 3،000$

ويستعمل 
فقط لتغطية 

رأس املال 
العامل.

- القرض 
الثاني ممكن 

ان يزيد 
بطريقة 

تدريجية 
ليصل الى 
 10،000$

ليغطى 
راس املال 
واالصول 

الثابتة.

تعطى لزبائن املؤسسة 
الذين انهوا على األقل 

املرحلة االولى من برنامج 
القروض املضمونة جماعيا، 

وان يكون املشروع وصل 
ملرحلة يحتاج الى دعم مالي 

اكبر من الدعم الذي تقدمه 
املرحلة الثانية من القروض 

املضمونة جماعيا.
يجب ان تقدم الزبونه 
كضمان شيكات اجله 

وكمبياالت باالضافة الى 
توقيع تعهد عند كاتب 

العدل في احملكمة بان تلتزم 
قانونيا بسداد جميع املبالغ 

املستحقة. وميكن ان تستبدل 
هذه الشروط بشيكات اجلة 

من راتب محول اليه.
عند سداد مبلغ القرض 

تتأهل الزبونة للحصول على 
قرض اخر مببلغ اكبر.

4

القروض 
الفردية-

املرحلة 
الثانية

 12-4
شهر

النشاء او 
توسيع 

مشروع 
قائم وذلك 

لتليص 
نسبة الفقر 
في الضفة 

الغربية 
وقطاع غزة

1،000$-
10،000$

يجب ان تقدم الزبونه 
كضمان شيكات اجله 

وكمبياالت باالضافة الى 
توقيع تعهد عند كاتب 

العدل في احملكمة بان تلتزم 
قانونيا بسداد جميع املبالغ 

املستحقة. وميكن ان تستبدل 
هذه الشروط بشيكات اجلة 

من راتب محول اليه.

5
قروض 

اسالمية- 
مرابحة

 4-1
سنوات

شراء 
بضائع

1،000$-
%8شهري15،000$

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عنها من خالل الصحف ومحطات التلفزة احمللية واالتصال املباشـــر كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن 
طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 02-2951717ماهر ابو عصيدةرام الله

faten@faten.org

هاتف: 04-2439355ضياء األحمدجنني

هاتف: 09-2686997مها ناطورطولكرم

هاتف: 09-2397118سها شخشيرنابلس

هاتف: 09-2947884وسام اشتويةقلقيليا 

هاتف: 02-2764610انعام زقوتبيت حلم 

هاتف: 02-2258639سناء جبراخلليل

هاتف: 08-2452466باسل عليانجباليا

هاتف: 08-2847068محمود ابو زريقدير البلح

هاتف: 08-2847078منى العلميغزة

هاتف: 08-2054757شيرين صيرمخان يونس

هاتف: 08-2137970شادية نيربرفح

www.faten.palsign.com للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني
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المؤسسة األمريكية لمساعدة الالجئين في الشرق األدنى-انيرا 
ANERA

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دوليـــة غير حكوميـــة تعمل في مجـــاالت تنموية متعددة مثـــل الصحة، التعليـــم، التطوير الزراعـــي، تكنولوجيا 
املعلومات، بنية حتتية بهدف حتسني الوضع االجتماعي والتنموي للشعب الفسطيني. عدد املوظفني 45 موظف ولديها 

4 افرع  موزعني في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

غرض مدة القرضنوع القرض
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة 
الفائدة

معايير 
وشروط 
االقراض

قروض 1
حتسني 1-3 سنواتصغيرة

الدخل
  $3000

$10،000
شهري او 

%8.5كل 3 شهور

أن يكون 
املشروع 

مجدى 
اقتصاديا

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من تقييم سريع إلحتياجات املستفيدين كما وميكن التواصل مع املؤسسة من خالل موقع 
البريد االلكتروني للمؤسسة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

rand@anera-jwg.orgهاتف: 022420247رند جاراللهرام الله

aburajab@anera-jwg.orgهاتف: 022213704محمد التميمياخلليل

rabah@anera-jwg.orgهاتف: 092330860رباح عودةنابلس

sakka@anera-gaza.orgهاتف: 082820329صالح سقاغزة

www.anera.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة تعمل  في بناء قـــدرات اجلمعيات املاليـــة واإلدارية، توفيـــر وتطوير نظام معلومات خـــاص باجلمعيات 
األعضـــاء، التشـــبيك والترويـــج ومتثيـــل اجلمعيات محليـــا، إقليميا وعامليـــا، الضغط واملناصـــرة للتأثير على السياســـات 
والتشـــريعات، بنـــاء قيادات اجلمعيات التعاونيـــة، الرقابة والتدقيق، تطوير وتقدمي خدمات ومنتجات جديدة، الوســـاطة 
املاليـــة، جتنيـــد التمويـــل، رســـم السياســـات اإلقراضية واألمتانيـــة املثلى لعمـــل األعضاء. مجـــال عمل جمعيـــات التوفير 
والتسليف املنظوية حتت اطار االحتاد: من خالل توفيرها خلدمات االدخار املختلفة ومحفظتها اإلقراضية املتميزة ذات 
النمو املتســـارع واملعتمدة على حجم التوفيرات الذاتية لعضوات اجلمعيات من النســـاء الريفيات. حيث تعمل اجلمعيات 
علـــى تعزيز دور النســـاء االقتصادي واالجتماعـــي لتكون عنصرا فاعال  في العملية التنمويـــة من خالل تقدمي التدخالت 
الالزمة املختلفة وبناء قدرات العضوات وذلك بتقدمي الدورات التدريبية االزمة واالستشارات واملتابعة، وتوفير التمويل 
االزم لتغطية حجم الطلب على القروض لصالح العضوات، اضافة الى دراســـة تقدمي خدمات مالية او غير مالية جديدة 
تخدم العضوات بناء على دراسة احتياجات النساء. عدد املوظفني فيها 17 موظف باجر و144 موظف بغير اجر ولديها 

12 فرع موزعني  في مناطق الضفة وقطاع غزة. 

البرامج واالنشطة:

مدة نوع القرض
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة 
الفائدة

معايير وشروط 
االقراض

1

قروض 
اجلمعية 

والصادرة 
من ارصدة 

توفيرات 
العضوات

 24 12-
مختلف شهر

 –1000
5000  دينار

مختلف 
حسب قرار 

الهيئة العامة 
لكل جمعية 

وحجم 
العضوية 

وراس املال

اقساط 
شهرية

 1%
شهري

- ان يكون مر على 
عضويتها في اجلمعية -4 

6 اشهر 
- ان يشكل رصيد 

العضوة ما ال يقل عن ثلث 
قيمة القرض املطلوب

- ان توفر كفيالت من 
داخل املجموعة لتغطية 

باقي قيمة القرض 
- في حال عدم توفر 

الكفالت الداخلية 
وباالخص للعضوات 
اجلدد فممكن توفير 

شيكات بنكية من كفالء 
خارجني )يعتمد على قرار 

كل جمعية( 
- بعض اجلمعيات يطلب 
منها استخدام سند امانه.

املشروع 2
االيطالي

 12- 
 2000 دينار زراعي24 شهر

حسب 
انتاجية 

املشروع
%1شهري
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قروض 
اسالمية 
)مرابحة 

واستصناع(

مشاريع 24 شهر
انتاجية

2000$-
7000$

شهري 
اوحسب 
املشروع

%1شهري

- ان ال يزيد راس مال 
املشروع عند منح التمويل 

عن 10،000$
- ان يكون مر على 

عضويتها في اجلمعية -4 
6 اشهر 

- ان يشكل رصيد 
العضوة ما ال يقل عن ثلث 

قيمة القرض املطلوب
- ان توفر كفيالت من 
داخل املجموعة لتغطية 

باقي قيمة القرض 
- في حال عدم توفر 

الكفالت الداخلية 
وباالخص للعضوات 
اجلدد فممكن توفير 

شيكات بنكية من كفالء 
خارجني )معتمد على قرار 

كل جمعية(

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عنها من خالل ورش عمل واالجتماعات الدورية للمجموعات اضافة الى النشرات كما وميكن التواصل مع 
املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خال ل مجموعات املواقع واالجتماعات الدورية. 

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

info@ucasc.psهاتف: 042504562اسراء هنداويجمعية التوفير والتسليف جنني

هاتف: 042510462وداد بني عودةجمعية التوفير والتسليف طوباس

هاتف: 092675944اميان السفارينيجمعية التوفير والتسليف طولكرم

هاتف: 092900874وفاء جودهجمعية التوفير والتسليف قلقيلية

هاتف: 092380912ليلى العرجاجمعية التوفير والتسليف نابلس

هاتف: 092515220ميسون زيادةجمعية التوفير والتسليف سلفيت

هاتف: 022952650منال ابو غوشجمعية التوفير والتسليف رام الله

هاتف: 022322547حنان ابو نعمةجمعية التوفير والتسليف اريحا

هاتف: 022952650حلوة ربيعجمعية التوفير والتسليف القدس

هاتف: 022770812دالل حسنيجمعية التوفير والتسليف بيت حلم

هاتف: 022294585اروى العطاونة              جمعية التوفير والتسليف اخلليل

هاتف: 082863042مرفت حسونهجمعية التوفير والتسليف غزة الشمال

هاتف:082154400ليلى املدللجمعية التوفير والتسليف خان يونس

www.ucasc.ps للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني
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الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة 

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير حكومية تعمل في مجال االقراض الصغير ومتناهي الصغر، وتقدمي خدمات تساعد النساء اللواتي 
يعشن في حالة من الفقر في تغيير حياتهن ووضعهن االجتماعي من خالل مشاركة ناجحه في النشاطات االقتصادية، 
التدريب وتقدمي االستشـــارات للمشاريع النسوية. كما وتساعد املؤسسة على التشبيك بني املقترضات بهدف التشجيع 
علـــى دخول ســـوق العمل والوصول الى مصادر املواد اخلام باســـعار افضل. عدد املوظفـــني فيها 38 موظف ولديها 10 

فروع موزعني  في مناطق الضفة وقطاع غزة. 

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
القرض

طريقة املبلغ
السداد

نسبة
 الفائدة

معايير االقراض

القروض 1
اجلماعية

 18    6-
شهر

املجموعات 
تستفيد 

من 
قروض 
متعددة 

متتالية في 
دورات 
متتابعة

 - 300$( 
 )1،500$
لكل عضو 
باملجموعة 

 

- النساء الفلسطينيات في املدن %2شهريشهري
والقرى واملخيمات اللواتي 

لديهن الرغبة في أخذ قروض 
محددة واالنتفاع بخدمات 

التوفير على أن ميلكن مشاريع 
صغيرة انتاجية قائمة أو يرغنب 

بتأسيس مشاريع صغيرة .
- دخل األسره أقل من 700$ 

شهريا. 
- قيمة املمتلكات للمشروع 
القائم يتراوح بني $100 و 

$2000 كحد أقصى. 
- لديها معرفة جيدة بنشاط 

املشروع. 
- ليس عليها أي مستحقات 

وديون لبرامج اقراض أخرى.

قرض 2
موسمي 

فردي

 -12  6
شهر

لزيادة 
رأس املال 

العامل

 - 250$( 
 )1000$

يجب توقيع اتفاقية قرض مع %2شهريشهري
كفيل واحد بوجود احملامي

قرض 3
فردي 

 24 12-
شهر

لزيادة 
حجم 

املشروع 
وتوسيعه

 1،000$(
 -

)3،000$

%1.5 شهري
شهري

يجب توقيع كمبيالة مع كفيلني 
بوجود احملامي.

قرض 4
فردي

 36-15
شهر .

لتطوير 
أو بدء 

مشروع 
صغير جدا

 - 3500$(
)5000$

%1 شهري
شهري

يجب توقيع سند دين منظم . 
اتفاقية قرض مع كفيلني اثنني 

على األقل أمام احملامي

االقراض 5
الصغير

تتراوح 
بني سنة 

وحتى 
ثالث 

سنوات.

لتطوير 
أو بدء 

مشروع

5500$-(
،)20000$

%7  شهري
سنوي

تستهدف النساء الفلسطينيات 
ذوات الدخل احملدود الى 

املتوسط.
يجب توقيع املقترضة على سند 

 دين منظم.
اتفاقية القرض مع كفيلني اثنني 

على األقل أمام احملامي

القروض 6
الشخصية 
او الطارئة

لغرض 18-6 
شخصي 
او طارئ

1000$-
3000$

يجب توقيع كمبيالة مع كفيلني شهري
بوجود احملامي.

ملقترضات اصالة أو للموظفات 

القروض 7
العائلية

 36-12
شهر

لغرض 
تطوير 

مشروع 
عائلي 

1000$-
5000$

من شهري
 1.5%
 %-1
شهري

يجب توقيع كمبيالة مع كفيلني 
بوجود احملامي.

ملقترضات اصالة فقط

قروض 8
حتسني 

السكن

 36-12
شهر

لغرض 
حتسني 

السكن او 
للبناء

2000$-
8000$

 من شهري
 1.5%
 %-1
شهري

يجب توقيع سند دين منظم . 
اتفاقية قرض مع كفيلني اثنني 

على األقل أمام احملامي
ملقترضات اصالة فقط

قروض 9
اسالمية - 

مرابحة

 36-12
شهر 

تنموي 
 شامل

 1000$
 -15000$

فترة 
سماح 

تتناسب 
وحجم 

 املشروع

نأخذ 
ربح أو 
مرابحة 

حسب 
مدة 

القرض

توقيع سند دين منظم . 
اتفاقية قرض مع كفيلني اثنني 

على األقل أمام أمام احملامي.

طريقة االستفادة من المشروع:

ميكن للمســـتفيد ان يتابع االعالنات في الصحف احمللية املكتوبة واملســـموعة، النشـــرات والكتيبات التعريفية كما وميكن 
التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلب، االنترنت وزيارة املؤسســـات النسوية واملجتمعية 

والتنسيق معها. لالستفادة.
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عناوين المؤسسة:

الشخص املوقع
املسؤول

البريد االلكترونيتلفون/عنوان

ماري خوريرام الله

البيرة حي االذاعة، شارع املبعدين، عمارة عيسى 
الطويل ص.ب. 2136

هاتف: 022400532/022409460
فاكس: 022402433

asala@palnet.com

اميان حساسنةبيت حلم 
شارع القدس -اخلليل ،عمارة عابده، 

فوق املشرق للتأمني هاتف: 275391902
فاكس: 022749179

شارع عني ساره، عمارة الرشيد، ط 5.قمر ابو عصباخلليل
تلفاكس: 221188002

سامية الكيالنيجنني
دوار يحيى عياش، عمارة البساتني قرب محكمة 

الصلح هاتف: 042505480 
فاكس: 042505481

منى ابو منصورنابلس
نابلس عمارة عالول وأبو صاحلة، الطابق الثالث

هاتف: 092370048
فاكس: 092370049

سامي حمودةغزة 

الرمال، تقاطع اجلالء مع الوحدة /عمارة 
 بسيسو

 ص.ب 5099 
تلفاكس:  282716508

asala-g@palnet.com

بجوار مسجد أبو سليم، عمارة ماهر املصريدير البلح
هاتف: 082538240

بيت حانون
الشارع العام مقابل مدارس الوكالة، عمارة 

 سلطان املصري
هاتف: 082482370

الشارع العام، عمارة ماهر الطباعالنصيرات
هاتف: 082551240

الشارع العام، عمارة عطا الله أبو جاللة، جباليا
هاتف: 082450650

www.asala-pal.com للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني

 المركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر حكومية متخصصة فـــي مجال اإلقـــراض الصغير وتقـــدم اخلدمـــات التجارية الداعمـــة للمنتجني 
الفلسطينيني ذوي الدخل احملدود  وذوي الدخل املتدني كما وتساهم في توسيع الوصول اجلغرافي إلى املصادر املالية، 
إيصـــال املنتجني الريفيني الصغار وذوي الدخل احملدود  إلى أســـواق اإلقراض الرأســـمالي عـــن طريق نقل ميزان القوى 
جتاه هؤالء احملتاجني للقروض، حشد االدخارات الريفية باالضافة الى تطوير ومتكني التجمعات الريفية املهمشة. عدد 

املوظفني 50 موظف ولديهم 9 افرع موزعني في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة

معايير االقراض الفائدة

قروض 1
مشاريع 18 شهرنسوية

%18شهري$1200متنوعة
توقيع متطلبات الضمان اتفاقاً 

باإلضافة إلى كفيلني يتلقون 
رواتبهم عبر البنوك. مشاريع 2

%12شهري$2500متنوع24 شهرصغيرة

مشاريع 3
-$4000متنوع36 شهراستثمارية

%6،2شهري6000$

نسوي 4
هامش شهري$2000متنوعإسالمي

مرابحة

إسالمي 5
مرابحةشهري$3000متنوعصغير

إسالمي 6
-$4000متنوعاستثماري

مرابحة/ شهري6000$
مضاربة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية اضافة الى االندية، اجلمعيات، التجمعات واملجالس القروية كما 
وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مركز البيتوني- الطابق لرابعشاكر سعادهرام الله 
shsad@acad.psهاتف: 022965310

الشارع الرئيسي- عمارة األوقافشريفة عوضاتأريحا 
shareefa@acad.psهاتف: 2323651-02

شارع احلسبةعاكف حنينينابلس
akef@acad.psهاتف: 092311084

شارع املقاطعة- عمارة سالم أبو صفية- الطابق الثانيمحمد زياد عبد اللهطولكرم 
mzaid@acad.psهاتف:  092684055

الشارع الرئيسي- فوق مكتب تكسي هاتف: عاكف حنينيطوباس 
092571270akef@acad.ps

شارع أبو بكر- عمارة الياموني- الطابق الثالثياسر القصاروةجنني 
yaser@acad.psهاتف: 042433944

مجمع بدر التجاري- الطابق الثالثأكرم مناصرةاخلليل 
akram@acad.psهاتف: 022294771

شارع الكركفة- عمارة املجد- الطابق السابعسيمون حنونةبيت حلم 
simon@acad.psهاتف: 022766842

شارع حبوش- عمارة حجيمحسن أبو رمضانغزة 
muhsen@acad.psهاتف: 082828106

www.acad.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية تعتبر كمظلة للغرف التجارية الصناعية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزه ومتثلها على املســـتوى 
الوطني واإلقليمي والدولي، والدفاع وحماية مصالح القطاع اخلاص الفلسطيني. يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

18 غرفة جتارية.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
نسبةطريقة السداداملبلغغرض القرضالقرض

 الفائدة
معايير 
االقراض

بيت حلم

قروض 1
مالية

 3
سنوات

تعزيز املشاريع 
الصغيرة

حد اعلى 3 
االف يورو

اول 6 اشهر اعفاء، يليها 
وجود كفيل %0قسط صغير كل 6 اشهر 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم والصحف احمللية كما وميكن التواصل مع املؤسســـة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب في احد الغرف التجارية واالتصال املباشر مع االعضاء من التجار والصناع.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

chamber@jerusalemchamber.org هاتف: 022344923احمد هاشم الزغيرغرفة القدس 

هاتف: 022955052محمد احمد امنيغرفة رام الله 
info@ramallahcci.org هاتف: 022956043 

هاتف: 092380335 باسل كنعان غرفة نابلس 
nablus@palnet.com هاتف: 092379615 

qchamber@palnet.com هاتف: 092941473وليد السبع غرفة قلقيلية 

tulkarem@palnet.comهاتف: 092671010 زهدي عبدالله شرميغرفة طولكرم 

jencham@hally.netهاتف: 042501107كمال السموديغرفة جنني

jericho.chamber@gmail.comهاتف: 022323313منصور السالميه غرفة اريحا

bcham@palnet.comهاتف: 022742742د. سمير حزبونغرفة بيت حلم 

services@hebroncci.orgهاتف: 022228218هاشم النتشهغرفة اخلليل

gazacham@palnet.comهاتف: 082821172 محمد القدوة غرفة غزه 

هاتف: 082484201اسماعيل علي غرفة جباليا

هاتف: 082135200مثقال طهغرفة رفح 

هاتف: 082045818 راضي ابو ريده غرفة خانيونس 

هاتف: 082533223 محمد التلباني غرفة دير البلح 

salfeet@pal-chambers.org هاتف: 092515970فؤاد صالح غرفة سلفيت 

tubas@pal-chambers.orgهاتف: 092573050فوزي عنبوسيغرفة طوباس

southhebchamber@yahoo.comهاتف: 022265555جالل مخارزهغرفة جنوب اخلليل

shamalalkhaleeleh@yahoo.comهاتف: 092299377زين الدين الشاللدهغرفة شمال اخلليل
adel-sadeh@yahoo.com

www.pal-chambers.org للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني

بنك الرفاة لتمويل المشاريع الصغيرة

 نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية مالية خاصة تختص في العمل املصرفي ومتويل املشـــاريع الصغيرة. عدد املوظفني 93 موظف ولديها 
3 فروع في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مدة نوع القرض
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة

معايير االقراض الفائدة

قروض 1
6-36صغيرة جدا 

انشاء 
مشروع جديد 

او توسيع 
مشروع قائم

500$-
25000$

شهري او 
موسيم 
حسيب 

املشروع

5.5%-
 9%

سنوي 
على 

الدوالر
تختلف حسب طبيعة 

املشروع ويعود 
القرار للبنك قروض 2

24-48صغيرة 

انشاء 
مشروع جديد 

او توسيع 
مشروع قائم

500$-
25000$

شهري او 
موسيم 
حسيب 

%5.5 املشروع
ل6.5%

30-60متوسطة3

انشاء 
مشروع جديد 

او توسيع 
مشروع قائم

500$-
25000$

شهري او 
موسيم 
حسيب 

املشروع

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف واالتصال املباشر كما وميكن التواصل مه املؤسسة عن طريق احلضور 
الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
ndawani@alrafahbank.psهاتف: 022978700منر دواني رام الله
hdonbok@alrafahbank.psهاتف: 092380802حلمي الدمبكنابلس
ssharif@alrafahbank.psهاتف: 022216222شادي الشريفاخلليل

www.alrafahbank.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية شمس المستقبل الخيرية

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تهدف لتوحيد جهود األعضاء املنتسبني وحشد طاقتهم في عملية بناء املجتمع الشبابي 
الفلسطيني علي أسس علمية حديثة، حتسني قدرات الطفل علي صعيد السلوك العائلي والسلوك املجتمعي، تعزيز مكانة 
النســـاء وتطويرهـــا من خالل برامج خاصة بها، نشـــر الوعي الثقافي بني طبقات املجتمـــع، العمل على اإلصالح التربوي 
ومســـاعدة الغيـــر، االهتمام بـــذوي االحتياجـــات اخلاصة ومســـاعدتهم وووضع برامـــج خاصة تكفل عمليـــات احلد من 
موضوع البطالة في صفوف اخلرجني وجاري العمل االن على تأسيس مشغل للخياطة  خاص بالنساء بهدف التشغيل.  

عدد املوظفني 3 يعملون باحر و46 بغير اجر. لديها فرعني في قطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة

معايير االقراض الفائدة

تطوير عامنيتشغيل1
حسب شروط اجلهة %7$200شهري $4800مشروع

املانحة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية واملوقع اخلاص باجلمعية كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن 
طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

خالد جمال ابو سيدو                           خان يونس
شارع خالد بن الوليد عمارة العقاد 

الطابق الثالث
تلفاكس: 205427208

khaled_aaz@hotmail.com

جوال: 0599903106حازم جمال كالبرفح

www.shams.7aqsa.com  للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

شركة األمين للتمويل واالستثمار

نبذة تعريفية:

مؤسسة مالية محلية متول مشاريع فردية صغيرة احلجم. عدد املوظفني 5 موظفني ولديها فرع واحد فقط في غزة.

البرامج واالنشطة:

مدة نوع القرض
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة

معايير االقراض الفائدة

حتى 4 اسالمي1
حتى متنوعسنوات

30،000$
أقساط 
يجب توفير الضمانات %5شهرية

الكافية حسب حجم القرض

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن املشـــاريع من خالل النشـــرات التعريفية واحلضور الى املؤسســـة كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن 
طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مقابل اجلندي املجهول أ.د. يوسف حسني عاشور  غزة 
yashour1@yahoo.co.ukتلفاكس: 082824480-1
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شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

نبذة تعريفية:

شـــركة ريـــف خلدمات التمويل الصغير هي شـــركة محلية خاصـــة تقدم خدمات ماليه عالية اجلـــودة للجمعيات واألفراد 
احملتاجني في املناطق الريفيه لسد الفجوة املاليه في هذا اجلانب ودمج ذوي الدخل احملدود  في خدمات التمويل الصغير 

لتعزيز فرصهم في التنمية الشامله وحتسني مستوى املعيشة لآلفراد واجلماعات الفقيره في االرياف الفلسطينية.
عدد املوظفني فيها ١8 موظف ولديها ٣ فروع موزعني  في مناطق الضفة وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
القرض

طريقة املبلغ
السداد

نسبة
 

الفائدة

معايير االقراض

عيني/1
جمعيات

 24
شهر

متويل 
مشاريع/

اوشراء 
مستلزمات 

زراعية/
ماكنات

بحد اقصى 
100،000$

-%6شهري
8%

لالفراد او اجلمعيات في القطاع 
الزراعي مبوجب ضمانات محددة.

مثل:ضمانات نقدية/كفالة اجلمعية 
االعتبارية /كفالة املفوضني بصفة 
شخصية/ضمان صندوق التوفير 

لألعضاء/ شيكات ضمان /كمبيالة 
قيد الطلب/شيكات لإلقساط ) 

الدفعات(

نقدي2

عيني/3
افراد

بحد اقصى 
15،000$

7%-
9%

لألفراد شيكات ضمان، كمبيالة قيد 
الطلب/كفاالت جماعية/كفاالت 

شخصية
معايير اختيار اجلمعيات:

1.أن تكون مسجلة مبوجب القانون
2.حتمل شهادة تسجيل مرخصة 

من وزارة العمل
3.كتب تنسيب من احتاد املزارعني

معايير اختيار األفراد:
املزارعني املستقلني أو املزارعني 
ضمن اجلمعيات نصف فردية/ 

لديه اخلبرة في املشروع ويفضل 
ان يحمل شهادة مزاولة املهنة في 

املجلس القروي او احتاد املزارعني او 
مكتب التعاون في وزارة العمل.

نقدي/4
افراد

طريقة االستفادة من المشروع:

ميكن للمستفيد ان يتابع االعالنات في الصحف احمللية والتلفزيونات اضافة الى النشرات التعريفية والزيارات امليدانية 
التي تقوم بها املؤسسة. كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

عني مصباح عمارة رابية ط4حسام االسعدرام الله 
hussam.alasad@reef.psهاتف: 022951073

شارع وادي التفاح_ عمارة بيت املقدسجميل مناصرةاخلليل 
jamil.manasra@reef.psهاتف: 022211130

جناتي كحالغزة
شارع اليرموك عمارة الزقوت بجانب  

شركة هيواندي
هاتف: 082888914

najati.khayal@reef.ps

www.Reef.ps للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني
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مجلس كنائس الشرق األوسط – دائرة مساعدة الالجئين 
الفلسطينيين – منطقة غزة

نبذة تعريفية: 

مؤسسة دولية تعمل في مجاالت صحية وتعليمية وتطويرية وتساهم في خلق فرص عمل وتأهيل املجتمع احمللي. عدد 
العاملني 71 موظف ولديها 5 فروع جميعهم في قطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
القرض

طريقة املبلغ
السداد

نسبة
 الفائدة

معايير االقراض

قروض 1
جامعية

حسب 
مدة 

الدراسة
جتدد 

سنوياً
اذا التزم 
املقترض 
بالشروط

مساعدة 
الطلبة 

في إمتام 
الدراسة 

اجلامعية 
بكالوريوس 
أو دراسات 

عليا

 750$
بكالوريوس

-
 1،000$
دراسات 

عليا

بعد 
التخرج 

بثالث 
شهور

بدون 
فوائد 

- تصرف القروض اجلامعية 
فقط للطلبة

الناجحني بجميع املواد احلاصلني 
على معدل ال يقل عن 75% 

بامتحان إمتام الدراسة الثانوية 
أو امللتحقني بإحدى جامعات غزة 
أو الضفة الغربية مبا فيها القدس 
الشريف احلاصلني على معدل ال 

يقل عن جيد مع النجاح في جميع 
املواد واستيفاء عدد الساعات 

املطلوبة وذلك بعد موافقة اللجنة 
املختصة على ضوء البحث 

االجتماعي امليداني الذي سيجري 
لكل متقدمـ/ة.

- على الطلبة املتقدمني للدراسات 
العليا أن يكونوا حاصلني على 
معدل ال يقل عن جيد جداً في 

شهادة البكالوريوس وذلك 
للملتحقني حديثاً وللذين أنهوا 

دراسة السنة األولى واستيفاء 
عدد الساعات املعتمدة واملطلوبة.
- يجب أن يكون للمقترض ثالثة 
كفالء مقتدرون لديهم حسابات 

في البنك الذي حتدده اجلمعية 
على أن يوافق

  البنك على كفالتهم مع العلم بأنه
 يتوجب على نفس الكفالء 

االستمرار بكفالته
طوال مدة دراسة الطالبـ/ة 

باجلامعة وحتى 
تسديد القرض حسب االتفاق.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي 
وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

قسطنطني سعاد الدباغغزة
هاتف: 082860146 – 

082822595 –  082862573
فاكس: 082866331

necc@neccgaza.org

مركز رعاية األسره 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082130195انعام أبو ركبةبخربة العدس – رفح

مركز رعاية األسره 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082813033لبنى صباحبالشجاعية

مركز رعاية األسره 
necc@neccgaza.orgأسماء أبو حسانبالدرج

مركز التدريب املهني 
للشباب )جنارة وحدادة 

وأملنيوم(
necc@neccgaza.orgهاتف: 082800411عماد اجللدة

مركز التدريب املهني - 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082070413محمود أبو لبدةالقرارة

 
www.neccgaza.org ملزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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مركز الشيخ خليفة للتاهيل المهني

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية حكومية تعمل على تأهيل األشـــخاص املعوقني مهنياً وذلك من خالل البرامج املهنية املتوفرة في املركز 
)التقييم املهني، التوجيه واإلرشـــاد املهني، التدريب املهني، التشـــغيل واملتابعة ، صندوق تشـــغيل األشخاص املعوقني(. 

عدد املوظفني 25 موظف ولديها فرع واحد في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

طريقة املبلغغرض القرض
السداد

نسبة
 الفائدة

معايير االقراض

انشاء او تطوير سنتنيتشغيلي1
مشروع لتحقيق 

استقاللية اقتصادية  

على 3000$
 24

شهر

ان يكون من ذوي االحتاجات صفر
اخلاصة ويكون متوفر دراسة 

اقتصادية عن املشروع وان 
يساهم في املشروع بنسبة  

.25%

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم والصحف احملليـــة، من خالل املؤسســـات واجلمعيات احمللية 
والدوائـــر واملديريـــات ذات العالقـــة اضافـــة الـــى املجتمـــع احمللي كما ميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور 

الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

غانية احسان حلمي الدنبكنابلس 
مقابل كلية هشام حجاوي التكنولوجية 

هاتف: 092327485
فاكس: : 092327692

  skvrtc@gmail.com

الدولية CHF مؤسسة 

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دولية تعنى بتحســـني الظـــروف املعيشـــية، االجتماعية، االقتصاديـــة والبيئية في البلدان ذات الدخل املتوســـط 
واملنخفض في جميع انحاء العالم، كما تسعى لتغطية االحتياجات االنسانيه واالمنائيه للشعب الفلسطيني. عدد املوظفني 

4 فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة. 72 موظف ولديها 

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة

معايير االقراض الفائدة

مشروع 1
ريادة

 3-1
يعتمد على حسب سكنيسنوات

أن يكون املتقدم من شهريةاحلاجه
ذوي الدخل املنخفض

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من االعالن في املجالس احمللية والقروية املوجودة في املناطق املستهدفة وميكن التواصل 
مع املؤسسة من خالل مكتب التشغيل التابع للمؤسسة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

رام الله

labuhijleh@chf-pal.orgهاتف: 022429522النا ابو حجلة
نابلس

اخلليل

غزة

www.chf-pal.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني
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OXFAM منظمة اوكسفام

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية غير حكومية تعمل في مجال الصحة العام، األمن الغذائي وسبل العيش باالضافة الى العديد من األنشطة 
التي تخص املجتمع املدني. عدد املوظفني 47 موظف ولديها فرعني في مدينة القدس وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

غرض 
طريقة املبلغالقرض

السداد
نسبة

معايير االقراض الفائدة

1
دعم 

املشاريع 
الصغيرة

3 سنوات
مشاريع 

مدرة 
لدخل

تختلف باختالف 
املشاريع ولكنها 

تتراوح بني 7،000 
شيكل20،000- 

شيكل

فترة 
سماح 

6 اشهر 
ومن ثم 
تسديد 
شهري

صفر

-حجم األسره كبير
-ُتعال األسره من قبل 

النساء
-الوضع املالي لألسره

-اخلبرة السابقة في 
مجال املشروع املراد 

انشائه

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل نشـــرات يتم توزيعها على املســـاجد وعقد ورشـــات عمـــل تعريفية في املجالس 
احمللية والبلديات واملدارس كما ويتم التواصل مع املؤسسة من خالل املجالس احملليه.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 5-026566234محمد صوافطةالقدس
msawafta@oxfam.org.ukفاكس: 026566236

mkudla@oxfam.org.ukهاتف: 082822553ماري قدلةغزة

www.oxfam.org.uk للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
UNRWA الشرق االدنى-األونروا

نبذة تعريفية:

األونروا هي وكالة اغاثة وتنمية بشـــرية تعنى بتوفير التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية واملعونة الطارئة 
ملا يربو عن 4.6 ماليني الجئ يعيشون في الشرق االوسط. حتوي املؤسسة العديد من الدوائرومنها مشروع القروض 
البســـيطة التـــي تهدف الـــى تعزيز التنمية االقتصاديـــة واحلد من الفقر في اوســـط االجئني الفلســـطينني والفئات الفقيرة 

واملهمشة االخرى. عدد املوظفني في هذا الدوائر 174 موظف وتنتشر فروعها في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:
برامج القروض بهدف خلق فرص عمل وادرارالدخل: 

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

متويل املشاريع 1
مبادرين من النساء والرجال في مستمرصغيرة احلجم

مناطق الضفة الغربية وغزة

أن يكون لديهم بطاقة اللجوء 
ولديهم مشروع قائم وعمرهم 

يتجاوز 17 باالضافة الى كفالة 
اجتماعية

2
متويل املشاريع 

صغيرة 
احلجم+

مستمر 
مبادرين من النساء والرجال في 

مناطق الضفة الغربية والذين 
يحتاجون لقرض اكبر للتوسع

أن يكون لديهم بطاقة اللجوء 
ولديهم مشروع قائم يحتاج الى 
متويل مالي كبير باالضافة الى 

توفير كفالة اجتماعية ومالية ودفع 
شيك مقدما.

3
اإلقراض 

االجماعي 
التضامني 

مستمر في 
غزة فقط

يستهدف النساء أصحاب املشاريع 
الصغيرة، واجلماعات التي تعمل من 

خالل منهجيات اإلقراض  في غزة 

وجود نشاط مدر للدخل ويحتاج 
إلى متكني مثل مشروع منزلي 
او انشائي. النساء في جماعات 

تضمن بعضها البعض.
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قروض:

نوع 
القرض

مدة 
القرض

طريقة املبلغغرض القرض
السداد

نسبة
 الفائدة

معايير االقراض

قروض 1
صغيرة 

احلجم

 11-4
شهر

تطوير مشروع 
صغير احلجم

300$-
8،000$

دفعات 
شهرية 

 2%
شهري- 

ثابت

أن يكون لديهم 
بطاقة اللجوء ولديهم 

مشروع قائم 
وعمرهم يتجاوز 17 

باالضافة الى كفالة 
اجتماعية

قروض 2 
صغيرة 

احلجم +

 24-18
شهر

تطوير وتوسيع 
مشروع قائم

8،000$-
20،000$

دفعات 
شهرية

1.5%-
 1.65%
شهريا-

ثابت

أن يكون لديهم 
بطاقة اللجوء ولديهم 
مشروع قائم يحتاج 

الى متويل مالي كبير 
باالضافة الى توفير 

كفالة اجتماعية 
ومالية ودفع شيك 

مقدما.

اإلقراض 3
االجماعي 
التضامني 

 11-4
شهر

تطوير ومتكني 
مشروع صغير 

نسوي

300$-
8،000$

دفعات 
شهرية

 2%
شهري- 

ثابت

وجود نشاط مدر 
للدخل ويحتاج إلى 

متكني مثل مشروع 
منزلي او انشائي. 

النساء في جماعات 
تضمن بعضها 

البعض.

قروض 4 
استهالكية 

 11-4
شهر

لبناء األصول 
املنزلية وتلبية  

احتياجات املناسبات
العائلية والطوارئ 

وتغطية تكاليف 
التعليم واخلدمات 

الطبية

ثالثة 
اضعاف 

الراتب 
الشهري

دفعات 
شهرية

 2%
شهري- 

ثابت

األسر ذات الدخل 
املنخفض

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن املشـــروع من خالل املنشـــورات والكتيبـــات التي توزع من قبـــل موظفو االقراض ومـــدراء. كما وميكن 
التواصـــل مـــع املؤسســـة عن طريـــق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلـــب ويقوم موظف االقـــراض بعمل زيـــارات ميدانيه 

للمستفيدين ومواقع املشاريع  ويقوموا بتعبئة الطالبات خالل الزيارة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

i.jaber2@unrwa.orgهاتف: 092387871 ابراهيم جابرنابلس

s.ikbarieh@unrwa.orgهاتف: 092670252شذا اكباريةطولكرم

a.alomari@unrwa.orgهاتف: 042433430 عبد الله العمريجنني

092942684m.enayeh@unrwa.orgهاتف: معاذ عنايةقلقيليا

y.jubran@unrwa.orgهاتف: 022984831يوسف جبران رام الله 

z.darwish@unrwa.orgهاتف: 022748186زيدون درويشبيت حلم

m.noufal@unrwa.orgهاتف: 022290026موفق نوفلاخلليل

i.elmadhoun@unrwa.orgهاتف: 082820001عماد املدهونغزة

k.hamad@unrwa.orgهاتف: 082061288خالد حامدخان يونس

a.marshoud@unrwa.orgهاتف: 082552003احمد ابو مرشودالنصيرات

http://www.un.org/ للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني
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االتحاد اللوثري العالمي – رام اهلل

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دولية غير هادفة للربح تعمل على توفير تدريب مهني للشـــباب والشـــابات من خالل برنامج تدريب مهني ملدة عام 
دراسي واحد مرخص من وزارة العمل، تنظيم دورات مهنية قصيرة خلدمة الشباب والشابات الغير مؤهلني مهنيا والعاطلني 
عن العمل وبخاصة في القرى املعزولة واملهمشة، تنظيم دورات تطويرية للعاملني في املهن املختلفة بهدف تطويرهم وتعريفهم 

بالتكنولوجيا احلديثة الالزمة لتطوير اعمالهم. عدد املوظفني 10 ولديها فرع واحد في مدينة رام الله.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

ميكانيكا سيارات1
إكساب املتدرب 

املهارات 
األساسية لكل 

مهنة. 
الشابات 

يتدربون على 
االتصاالت / 
االلكترونيات 

فقط

سنة واحدة
فئة الشباب 

والشابات 
العاطلني عن 

العمل وان يكون 
قد اجتاز الصف 

العاشر

أن ال يقل عمر 
املتدرب/ة عن 15 

عاماً، ان يكون املتدرب 
الشاب قد اجتاز الصف 

التاسع او العاشر، أن 
تكون املتدربة الشابة قد 
اجتازت الصف العاشر 
او التوجيهي، أن يكون 

املتدرب/ة لديه/ا 
الرغبة وامليل املهني.

جنارة 2

اعمال املنيوم 3

االتصاالت4

5

دورات قصيرة حسب 
الطلب )صيانة اجهزة 

خليوية، كهرباء 1 فاز، 
صيانة ستااليت، رسم 

اوتوكاد وغيره(

دورة قصيرة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية اضافة الى مؤسســـات املجتمع احمللي كما وميكن التواصل مع 
املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

يوسف جميل شاليان  رام الله 
املنطقه الصناعية – مقابل مصنع النصر

هاتف: 022953013
فاكس: 022953014

yousef@lwfjerusalem.org

www.lwfjerusalem.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

االتحاد اللوثري العالمي - القدس 

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دوليـــة غير هادفة للربح تقدم برامـــج تدريب مهنية في عدة مجاالت لتاهيل العمال املهرة في االســـواق احمللية 
باالضافة الى برامج مختصه بتشغيل خريجي املركز وتاهيل الفئات الشبابية من ذوي االحتياجات اخلاصة من مناطق 

الضفة الغربية. عدد املوظفني 33 ولها فرع واحد في منطقة القدس. 

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

الكترونيات 1

إكساب املتدرب 
املهارات األساسية 
لكل مهنه وتاهيلهم 
لدخول سوق العمل

سنتني

فئة الشباب 
والشابات 

العاطلني عن 
العمل وان يكون 
قد اجتاز الصف 

العاشر

فئة الشباب 
والشابات العاطلني 

عن العمل وان 
يكون قد اجتاز 

الصف العاشر من 
جميع انحاء الضفة 

الغربية

ميكانيكا السيارات2

كهرباء السيارات3

تدفئة ومتديدات صحية4

حدادة واملنيوم5

النجارة والديكور6

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل االتصال املباشـــر مـــع اخلريجني كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

فرنسيس غرفه القدس 

بيت حنينا، شارع مي زيادة
هاتف: 025854102
فاكس: 026561741

جوال: 0547371383

fgharfeh@yahoo.com
Lwf.vtc@lwfjerusalem.org

www.lwfjerusalem.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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اإلدارة العامة للتدريب المهني – وزارة العمل

نبذة تعريفية:

مؤسسة حكومية تشارك في املشاركة في إعداد املوارد البشرية وخاصة فئة العمال مبختلف مستوياته وذلك عن طريق 
تدريـــب الداخلـــني اجلدد ورفع كفاءة العمال املمارســـني بإحلاقهم فـــي دورات مهنية منظمة واملســـاهمة في تنظيم العمل 
املهنـــي بتصنيـــف الكوادر البشـــرية وتصنيف مواقـــع العمل في الدولة. كمـــا تعمل على تقدمي خدمـــة  التدريب والتوجيه 
املهني في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، إعداد اخلطط الالزمة لعمل اإلدارة العامة ومراكز التدريب، إعداد وتنفيذ 
املشاريع لتطوير التدريب املهني، تأهيل الكادر الوظيفي، تطوير خدمات اإلرشاد والتوجيه املهني، تطوير عالقة اإلدارة 
العامـــة مـــع اإلدارات األخرى فـــي وزارة العمل، متابعـــة إجراءات التصنيـــف والتوصيف املهني، إعـــداد وتطوير املناهج، 

ترخيص مؤسسات التدريب اخلاصة، إعداد الدراسات واملعلومات اخلاصة بعمل اإلدارة. عدد املوظفني 122 موظف.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

التبليط1

إكساب املتدرب 
املهارات األساسية 
لكل مهنة ) إدارية 

وعملية ( والتي 
تؤهله لبدء العمل 

واكتساب مزيد من 
املهارات املتخصصة 

من خالل العمل.
 

2/28-9/1
6/30-2/1

1.الطالب من 
الفئات الشابة 

الذين لديهم 
القدرة على 

االنخراط في 
البرامج التدريبية 

2.العاطلون عن 
العمل القادرين 

على االلتحاق في 
البرامج التدريبية 

املتخصصة 
التي تتواءم 

مع احتياجات 
السوق احمللي. 

 .املتسربون 
من املدارس من 

كال اجلنسني 
إلكسابهم مهن 

متكنهم من العمل 
للعيش بكرامة.

1. أن ال يقل عمر 
املتدرب/ة عن 16 

عاماً
2. إن يكون املتدرب 

قد اجتاز الصف 
العاشر

3. أن يكون املتدرب 
الئقاً صحياً.

4. أن يحضر 
املتدرب مقابلة 

شخصية.
5. أن يكون املتدرب 

لديه الرغبة وامليل 
املهني.

6. أن يكون املتدرب 
حسن السيرة 

والسلوك.

السكرتارية 2
واستخدام احلاسوب

2/28-9/1
6/30-2/1

تصفيف الشعر 3
والتجميل 

2/28-9/1
6/30-2/1

9/1-6/30الرسم املعماري4

اخلياطة وتصميم 5
9/1-6/30األزياء

9/1-6/30النجارة6

جتليس ودهان 7
9/1-6/30السيارات

9/1-6/30كهرباء السيارات8
9/1-6/30ميكانيك السيارات9

صيانة األجهزة 10
9/1-6/30املكتبية

9/1-6/30الكهرباء العامة 11
9/1-6/30الراديو والتلفزيون12
9/1-6/30التكييف والتبريد13
9/1-6/30اخلراطة والتسوية14
9/1-6/30األدوات الصحية15
9/1-6/30احلدادة واألملنيوم16

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية اضافة الى وســـائل اإلعالم احمللية في كل محافظة كما وميكن 
التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

ناصر منورة مسلم منورةمركز مهني اخلليل
هاتف: 022227804

جوال: 0598944312
جوال: 0598924600

nasernam2005@yahoo.com

عماد سالممركز مهني بيت جاال
هاتف: 022744246

جوال: 0598944309
جوال: 0598579996

imad9099@hotmail.com

درويش رجب محمد أبو مركز مهني رام الله
خالد

هاتف: 022409482
جوال: 0598944311
جوال: 0598030125

klm27571@yahoo.com

وليد حسني عالء الدين أبو مركز مهني طولكرم
احلسن

هاتف: 092671242
جوال: 0598944310
جوال: 0599794196

waleedhh60@yahoo.com

إبراهيم أحمد سليمان مركز مهني قلقيلية
عويصات

هاتف: 092940006
جوال: 3070598944
جوال: 0599048194

center_q2008@hotmail.com

دعاس حسني ذيابمركز مهني جنني
هاتف: 042504811

جوال: 0598944313
جوال: 0599357767

daasdiab@yahoo.com

نافذ خليل حسن عالونةمركز مهني نابلس

هاتف: 092384890
هاتف: 092381698

جوال: 0598944308
جوال: 0599240150

abed.41@hotmail.com

 
www.mol.gov.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

 نبذة تعريفية: 

مؤسســـة دولية غير هادفة للربح تعمل في املجال التنموي باالضافة الى العمل مع قطاعات الشـــباب والنســـاء والتعليم. 
عدد املوظفني 23 ولديها 8 فروع موزعني  في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
اهدافهاالتدريب

فتراتها 
املعتمدة 

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

االتصال 1
والتواصل 

حتسني مهارات 
عشوائي – في الضفة الغربيةالشباب غير محدداالتصال

2ICT
ادراج التكنولوجيا 

في التعليم 
دائمة بشكل 

اساسي

املدارس 
والطالب 

واملشرفني 
واملعلمني. 

حسب االحتياجات –  في الضفة الغربية

التصوير 3
تطوير مهارات 

اللمتطوعني والطالب 
في هذا املجال

دائمة بشكل 
الشباباساسي

للمتطوعني والطالب – في الضفة 
الغربية. اذا كانت املادة املصورة ناجحة 
how cast يتم شرائها من قبل مؤسسة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل الصحف واملوقـــع االلكتروني كما وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

suhaib.jarrar@ri.org جوال: 0598901928صهيب جرار رام الله 

nasfat@ri.org جوال: 0599841006نصفت اخلفش سلفيت 

jabr.qudyh@ri.org جوال: 0598998961جبر قديح غزه 

omar@ri.org جوال: 0598901926عمر دهمان اخلليل 

raed.hamouri@ri.org جوال: 0598901927رائد حموري بيت حلم 

hazem.salahat@ri.org جوال: 0599820171حازم صالحات نابلس 

kameel.khaldi@ri.org جوال: 0598901971كميل اخلالدي جنني  

maram.ewaiwi@ri.org جوال: 0599742091مرام العويوي دورا اخلليل 

www.ri.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة 
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المركز االجتماعي لتأهيل الشبيبة

 نبذة تعريفية: 

مؤسســـة محلية حكومية تعمل في مجال التاهيل والتدريب املهني للشـــابات والذكـــور. عدد املوظفني 11 موظف ولديها 
فرع واحد فقط.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

قسم النجارة للذكور1

سنتنيتدريب وتاهيل

ذكور من 
عمر 16-12 

سنة

-ابناء القضايا االجتماعية
-متسربني من املدارس

-ان يكون امللتحق غير معاق
-ان ال يكون طالبا ناجحاا 

في املدرسة
-بخصوص الشابات: ان ال 

تكون مخطوبة او متزوجة

قسم احلدادة واالملنيوم2

شابات من قسم التجميل3
عمر 20-12 

سنة قسم اخلياطة4 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم قبول الطالبات والطلبة من خالل مديرية الشؤون االجتماعية كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور 
الشخصي وتقدمي طلب ملديرية الشؤون االجتماعية.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

info@etvtc.org تلفاكس: 092691619غسان سبوبةطولكرم 

المركز األسقفي للتكنولوجيا والتدريب المهني

نبذة تعريفية: 

مؤسسة محلية خاصة تعمل في مجال التعليم والتدريب املهني والتكنولوجي. عدد املوظفني 13 ولديها فرع واحد فقط 
في مدينة رام الله في الضفة الغربية. 

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

املهن الفندقية1

النهوض بالتدريب املهني، تزويد 
سوق العمل بخريجيني مميزين، 
تلبية متطلبات التطور في قطاع 

السياحة والفنادق

عامني وتعقد 
بشكل مستمر

طالب 
املدارس 

بعمر 16 
عام جتاوزوا 

الصف 
العاشر

النجاح في امتحان 
القبول، النجاح في 

الصف العاشر، 
املقابلة الشخصية

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل الصحف واملوقـــع االلكتروني كما وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 022989172جوفاني عنبر رام الله 
info@etvtc.org فاكس: 022960907

www.etvtc.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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المركز العربي للتطوير الزراعي - اكـاد

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر حكومية متخصصة فـــي مجال اإلقـــراض الصغير وتقـــدم اخلدمـــات التجارية الداعمـــة للمنتجني 
الفلسطينيني ذوي الدخل احملدود  وذوي الدخل املتدني كما وتساهم في توسيع الوصول اجلغرافي إلى املصادر املالية، 
إيصـــال املنتجني الريفيني الصغار وذوي الدخل احملدود  إلى أســـواق اإلقراض الرأســـمالي عـــن طريق نقل ميزان القوى 
جتاه هؤالء احملتاجني للقروض، حشد االدخارات الريفية باالضافة الى تطوير ومتكني التجمعات الريفية املهمشة. عدد 

املوظفني 50 موظف ولديهم 9 افرع موزعني في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

تدريب على برنامج 1
IPM املكافحة املتكاملة

منتوجات زراعية 
منتجني اخلضار، 2006-2009ذات نوعية جيدة

صغار املنتجني
منتجني اخلضار، 

صغار املنتجني

تطوير مهارات 2
منتجني اخلضار، 2006-2009تسويق املنتوجاتالتسويق

صغار املنتجني
منتجني اخلضار، 

صغار املنتجني

تهيئة وتصميم احلدائق املنزلية3
النساء، املالكنينساء ريفيات2006-2009زراعة احلدائق

تربية األغنام بطريقة العناية باألغنام4
نساءنساء+مزارع2006-2009صحيحة

تأهيل البيوت 5
مزارعني في شمال 2006-2009إعادة تأهيلالبالستيكية

صغار املنتجنيالضفة الغربية

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية اضافة الى االندية، اجلمعيات، التجمعات واملجالس القروية كما 
وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مركز البيتوني- الطابق لرابعشاكر سعادهرام الله 
shsad@acad.psهاتف: 022965310

الشارع الرئيسي- عمارة األوقافشريفة عوضاتأريحا 
shareefa@acad.psهاتف: 022323651

شارع احلسبةعاكف حنينينابلس
akef@acad.psهاتف: 092311084

شارع املقاطعة- عمارة سالم أبو صفية- الطابق الثانيمحمد زياد عبد اللهطولكرم 
mzaid@acad.psهاتف:  092684055

الشارع الرئيسي- فوق مكتب تكسي هاتف: عاكف حنينيطوباس 
092571270akef@acad.ps

شارع أبو بكر- عمارة الياموني- الطابق الثالثياسر القصاروةجنني 
yaser@acad.psهاتف: 042433944

مجمع بدر التجاري- الطابق الثالثأكرم مناصرةاخلليل 
akram@acad.psهاتف: 022294771

شارع الكركفة- عمارة املجد- الطابق السابعسيمون حنونةبيت حلم 
simon@acad.psهاتف: 022766842

محسن أبو غزة 
رمضان

شارع حبوش- عمارة حجي
muhsen@acad.psهاتف: 082828106

www.acad.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب » بياالرا«

نبذة تعريفية:

هي مؤسســـة فلســـطينية أهلية تعنى بالشـــباب الفلســـطيني ما بني 13 و25 عاما. تأسســـت عام 1999 خلدمة الشـــباب 
الفلســـطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة. وتركز »بياالرا« على اإلعالم الشـــبابي املتخصص، وتفعيل 
دور الشـــباب، باســـتخدام تقنية »من شـــباب إلى شـــباب« لتحقيق أهدافها. عدد املوظفني 30 موظف ولديها 4 فروع في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

اهدافهامواضيع التدريب
فتراتها 
املعتمدة 

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير 
االختيار

1

برنامج تدريبي: 
التفريغ النفسي 

االجتماعي، حقوق 
الطفل، اعالم مرئي 

ومكتوب 

تفعيل شباب منطقة القدس 
وتزويدهم بالقدرات االعالمية 

والتعبير عن الذات وجعلهم فاعلني 
اكثر في مجتمعهم

 2008
طالب مدارس 

في منطقة 
القدس

امتحان نظري 
ومقابلة

تدريب اعالمي2

زيادة عدد املتطوعني لكتابة في 
الصحيفة الشهرية صوت الشباب 
الفلسطيني، واملشاركة في برنامج 

علي صوتك

سنوي
يختلف من 

سنة لسنة على 
حسب املشروع

امتحان نظري 
ومقابلة

املؤسســـة بصدد تاســـيس مركز تدريب اعالمي لتدريب الشـــباب اخلريجني من جميع اجلامعات الفلسطينية في الضفة 
والقطاع على كل املهارات التي لها عالقة باالعالم والعالقات العامة لرفع مستوى االداء واخراطهم بسوق العمل.

طريقة االستفادة من املشروع:
يتم االعالن عنها من خالل الصحف احمللية واالعالن في اجلامعات واملدارس )بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم( كما 

وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
pyalara@pyalara.orgتلفاكس:2426280/102هانية البيطاررام الله

pyalaragz@p-i-s.comتلفاكس: 284388008ماجد املجدالوي غزة
pyalaranb@yahoo.comتلفاكس: 923997110سميرة املصرينابلس

www.pyalara.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة تعمل  في بناء قـــدرات اجلمعيات املاليـــة واإلدارية، توفيـــر وتطوير نظام معلومات خـــاص باجلمعيات 
األعضـــاء، التشـــبيك والترويـــج ومتثيـــل اجلمعيات محليـــا، إقليميا وعامليـــا، الضغط واملناصـــرة للتأثير على السياســـات 
والتشـــريعات، بنـــاء قيادات اجلمعيات التعاونيـــة، الرقابة والتدقيق، تطوير وتقدمي خدمات ومنتجات جديدة، الوســـاطة 
املاليـــة، جتنيـــد التمويـــل، رســـم السياســـات اإلقراضية واألمتانيـــة املثلى لعمـــل األعضاء. مجـــال عمل جمعيـــات التوفير 
والتسليف املنظوية حتت اطار االحتاد: من خالل توفيرها خلدمات االدخار املختلفة ومحفظتها اإلقراضية املتميزة ذات 
النمو املتســـارع واملعتمدة على حجم التوفيرات الذاتية لعضوات اجلمعيات من النســـاء الريفيات. حيث تعمل اجلمعيات 
علـــى تعزيز دور النســـاء االقتصادي واالجتماعـــي لتكون عنصرا فاعال  في العملية التنمويـــة من خالل تقدمي التدخالت 
الالزمة املختلفة وبناء قدرات العضوات وذلك بتقدمي الدورات التدريبية االزمة واالستشارات واملتابعة، وتوفير التمويل 
االزم لتغطية حجم الطلب على القروض لصالح العضوات، اضافة الى دراســـة تقدمي خدمات مالية او غير مالية جديدة 
تخدم العضوات بناء على دراسة احتياجات النساء. عدد املوظفني فيها 17 موظف باجر و144 موظف بغير اجر ولديها 

12 فرع موزعني  في مناطق الضفة وقطاع غزة. 

البرامج واالنشطة:

اهدافهامواضيع التدريب
فتراتها 
املعتمدة 

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

1

ادارة املتاخرات: )14( 
دورة في )12( جمعية 

على مستوي الوطن 
وفرعني في قطاع غزة

تعزيز قدرت امينات 
الصناديق على معرفة 
اهمية سداد القروض 

في مواعيدها واملخاطر 
الناجمه عن اي 

تأخيرعلى اجلمعية 
وطرق تالفي املخاطر

حسب احلاجه

امينات 
صناديق 

املجموعات 
الفرعية

جميع امينات الصناديق 
في املواقع اللواتي 

بالعمليات املالية 
للمجموعة من جمع 
التوفيرات وتوزيع 
ومتابعة القروض 

املمنحه

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عنها من خالل ورش عمل واالجتماعات الدورية للمجموعات اضافة الى النشرات كما وميكن التواصل مع 
املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل مجموعات املواقع واالجتماعات الدورية.
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عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 042504562اسراء هنداويجمعية التوفير والتسليف جنني

هاتف: 042510462وداد بني عودةجمعية التوفير والتسليف طوباس

هاتف: 092675944اميان السفارينيجمعية التوفير والتسليف طولكرم

هاتف: 092900874وفاء جودهجمعية التوفير والتسليف قلقيلية

هاتف: 092380912ليلى العرجاجمعية التوفير والتسليف نابلس

هاتف: 092515220ميسون زيادةجمعية التوفير والتسليف سلفيت

info@ucasc.psهاتف: 022952650منال ابو غوشجمعية التوفير والتسليف رام الله

هاتف: 022322547حنان ابو نعمةجمعية التوفير والتسليف اريحا

هاتف: 022952650حلوة ربيعجمعية التوفير والتسليف القدس

هاتف: 022770812دالل حسنيجمعية التوفير والتسليف بيت حلم

هاتف: 022294585اروى العطاونة              جمعية التوفير والتسليف اخلليل

هاتف: 082863042مرفت حسونهجمعية التوفير والتسليف غزة الشمال

هاتف: 082154400ليلى املدللجمعية التوفير والتسليف خان يونس

www.ucasc.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

اتحاد الجمعيات الخيرية – محافظات شمال الضفة الغربية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تقدمي برامج تدريب بشـــكل مســـتمر ملختلف كوادر اجلمعيات واملؤسســـات اخليرية، 
تعمـــل على تطوير مرافق اجلمعيات وحتســـني البيئـــة الداخلية لها، تدريب متطوعني في العمل االجتماعي، وتســـاهم في 
رفـــع مســـتوى النســـاء والتركيز علـــى دورها في املجتمع. عـــدد املوظفني 5 موظفـــني ويقع االحتاد في مدينـــة نابلس في 

الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
التدريب

فتراتها املعتمدة اهدافها
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

بناء قدرات 1
عاملني 

تاهيل املتدربني 
للحصول على مهنة في 

رياض االطفال

معلمات رياض اطفال مستمر
في مناطق شمال 

الضفة الغربية

ان تكون مجتازة 
الدراسة الثانوية او 

اجلامعية 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عـــن هذه املشـــاريع من خـــالل االعالن فـــي الصحف احمللية كمـــا وميكـــن التواصل مع املؤسســـة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب واالتصال املباشر مع املستفيدين.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع الشويترة-بالقرب من مكتب بلدية نابلسعرسان جنارنابلس
itihad58@itihad-ucs.orgتلفاكس: 092381433

www.itihad-ucs.org  للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية تعتبر كمظلة للغرف التجارية الصناعية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزه ومتثلها على املســـتوى 
الوطني واإلقليمي والدولي، والدفاع وحماية مصالح القطاع اخلاص الفلسطيني. يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

18 غرفة جتارية.

البرامج واالنشطة:

اهدافهامواضيع التدريب
فتراتها 
املعتمدة 

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

اخلليل

برنامج التلمذة املهنية / تخصص 1
ميكاترونكس السيارات 

تأهيل املشاركني 
مهنيا من اجل 
احلصول على 

مهنة
 ) 60 مشارك (

-2006
2008

والبرنامج 
لفترة 

سنتني 

الشباب 

إنهاء الصف 
العاشر 

األساسي، لدية 
رغبة في تعلم 

مهنة، التزام 
بالدوام 

صيانة األجهزة اخللوية 2

تأهيل املشاركني 
مهنيا من اجل 
احلصول على 

مهنة
 ) 30 مشارك (

50 ساعة 
الشباب تدريبية

الرغبة باكتساب 
مهارة وااللتزام 

بالدوام 

محاسبة الكمبيوتر 3

 تأهيل املشاركني 
مهنيا من اجل 
احلصول على 

مهنة )47(

 30 ساعة 
الشباب تدريبية

الرغبة باكتساب 
مهارة وااللتزام 

بالدوام 

برنامج تدريبي في الرخصة 4
)ICDL( الدولية لقيادة احلاسوب

تأهيل املشاركني 
مهنيا من اجل 
احلصول على 

مهنة )12(

 65
ساعة 

تدريبية
الشباب 

الرغبة باكتساب 
مهارة وااللتزام 

بالدوام 

رام الله

5

مجموعة دورات استكمالية )16 
دورة ( لبرنامج التلمذة املهنية في 

تخصص الكهروميكانيك للسيارات 
وهي:

1.إنتاج وجتميع وتوصيل القطع 
الكهربائية 

“البطارية”بادئ  2. املركم 
احلركة”السلف”

املولد”الديزل”
3. األنظمة االلكترونية

4. إدارة محركات الديزل 
5. نظام التوجيه ونظام تعليق 

اإلطارات والفرامل 
6.وحدة ميكانيكا السيارات 

7.إدارة محركات الديزل 
8. انتاج وجتميع وتوصيل القطع 

الصناعية

تخريج حرفيني 
في مجال صيانة 

واصالح املركبات 
وتسهيل عملية 

دمجهم في سوق 
العمل

ال يوجد 
وقت معتمد 

ودوري 
للقيام بهذه 

الدورات 

الطلبة 
الراغبني في 

تخصص 
صيانة 

واصالح 
املركبات

مت اختيار الطلبة 
من قبل الوكالة 

GTZ االملانية

اريحا

استعمال برامج احلاسوب وتدريب 6
على البرنامج الهندسي )االتوكاد(

تطوير معارف 
التجار وخريجيني 

اجلامعات

شهرين 
وحسب 
احلاجة

اخلريجيني 
والتجار

الرغبة باكتساب 
مهارة جديدة 

من التجار 
واخلريجني اجلدد

سلفيت

تدريب خريجي جامعة القدس 7
املفتوحة في محافظة سلفيت

تهدف الى تعريف 
اخلريجني على 

كل اقسام الغرفة 
ومن ثم يركز 

كل طالب حسب 
تخصصة. 

مت توظيف 3 
خريجني في 

الغرفة 

ذكور واناثمدة شهر
تقوم جامعة 

القدس املفتوحة 
بترشيحهم 
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 طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم والصحف احمللية كما وميكن التواصل مع املؤسســـة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب في احد الغرف التجارية واالتصال املباشر مع االعضاء من التجار والصناع.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

chamber@jerusalemchamber.org هاتف: 022344923احمد هاشم الزغيرغرفة القدس 

هاتف: 022955052محمد احمد امنيغرفة رام الله 
info@ramallahcci.org هاتف: 022956043 

هاتف: 092380335 باسل كنعان غرفة نابلس 
nablus@palnet.com هاتف: 092379615 

qchamber@palnet.com هاتف: 092941473وليد السبع غرفة قلقيلية 

tulkarem@palnet.comهاتف: 092671010 زهدي عبدالله شرميغرفة طولكرم 

jencham@hally.netهاتف: 042501107كمال السموديغرفة جنني

jericho.chamber@gmail.comهاتف: 022323313منصور السالميه غرفة اريحا

bcham@palnet.comهاتف: 022742742د. سمير حزبونغرفة بيت حلم 

services@hebroncci.orgهاتف: 022228218هاشم النتشهغرفة اخلليل

gazacham@palnet.comهاتف: 082821172 محمد القدوة غرفة غزه 

هاتف: 082484201اسماعيل علي غرفة جباليا

هاتف: 082135200مثقال طهغرفة رفح 

هاتف: 082045818 راضي ابو ريده غرفة خانيونس 

هاتف: 082533223 محمد التلباني غرفة دير البلح 

salfeet@pal-chambers.org هاتف: 092515970فؤاد صالح غرفة سلفيت 

tubas@pal-chambers.orgهاتف: 092573050فوزي عنبوسيغرفة طوباس

southhebchamber@yahoo.comهاتف: 022265555جالل مخارزهغرفة جنوب اخلليل

shamalalkhaleeleh@yahoo.comهاتف: 092299377زين الدين الشاللدهغرفة شمال اخلليل
adel-sadeh@yahoo.com

www.pal-chambers.org للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني

اتحاد لجان المراة للعمل االجتماعي

 نبذة تعريفية:

جمعية خيرية غير ربحية تعمل على تأهيل وتدريب وتثقيف النساء الفلسطينيات في كافة املجاالت وتقوم بعقد ورشات 
تدريبيـــة فـــي املجـــاالت الثقافية والسياســـية واالجتماعيـــة والصحية كما تســـاهم في خلق فرص عمل للنســـاء من خالل 
تعاونيات صغيرة وبعض املشاريع الصغيرة كالتطريز واحلياكة وإعداد كادر نسوي للتدريب في املوضوعات اخلاصة 
بالنساء اضافة الى إعداد وتأهيل مربيات رياض األطفال وخلق فرص عمل للخريجات والتشبيك مع املؤسسة من أجل 

خلق فرص عمل. لديها 3 فروع في مدينة غزة.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

تدريب خياطة 1
+ تطريز

تشجيع النساء 
ومحاولة دمجها 

في العملية التنموية 
تأهيل النساء وخلق 

فرص عمل واملساهمة 
في حتسني الوضع 
االقتصادي للنساء 

الفلسطينيات

2008/5/1 حتى 
2008/7/30

النساء في 
محافظات غزة

عضوة في اجلمعية، 
لديها وضع اقتصادي 

متدني، لديها القدرة 
على التدريب على 
احلياكة وااللتزام 

بفترات التدريب، عدد 
أفراد األسره أكثر من 

5 أفراد

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل التنســـيق مع اجلهات الداعمة، اعالنات في املدارس واألحياء ومناطق التجمعات 
السكنية، إعالن في اجلمعية للعضوات املترددات كما وميكن التواصل مع املؤسسة من خالل مكاتب الشؤون االجتماعية 

واملؤسسات االهليه. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع الكنز، هاتف: 082838004أمل عجورغزة

women@gov.ps شارع البحر، جوال: 0599682815ختام شعثرفح

حكر اجلامع، هاتف: 082538909ليلى أبو نصيردير البلح

www.women.gov.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية األمل الخيرية للصم

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تهتم بفئة الصم والبكم حتوي على مدرسة خاصة بتعليم الصم للفئة العمرية 5 – 15 
عاما، ومركز تاهيل مهني للصم للفئة العمرية 15 20- عاما وهو املركز الوحيد في فلســـطني. وتعمل على توفير فرص 
عمل لعدد من االعضاء الصم  كالعمل في مشـــتل الزينه واالشـــتال املثمرة ومشـــروع كراج البناشـــر وغســـيل السيارات 
على سبيل املثال. تقدم ايضا انشطة شبابية ورياضية ودورات بلغة االشارة. عدد املوظفني فيها 32 ولديها 3 فروع في 

منطقة قلقيليا في شمال الضفة الغربية. 

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

تدريب وتاهيل قسم النجارة 1
الطالب الصم 

تخريج فئة مهنية 
فنية لسوق العمل 

االعتماد على النفس 
دمج الصم باحملتمع 

احمللي 
تعميم لغة االشارة 

باملجتمع احمللي

سنتان 
1\9 من بداية 
العام الدراسي 

فئة الصم  من 
الفئة العمرية 

 20 –  15
عاما والطالب 

الناطقني الذين 
انهوا الصف 

العاشر 

-ان يكون اصم او 
ضعيف السمع 
- ال يعاني من 
اعاقات اخرى 

- ان يتجاوز العمر 
15 عاما 

- بخصوص 
الناطقني  ان يكون 

انهى الصف العاشر 

قسم االملنيوم 2

قسم اخلياطة 3
وتصميم االزياء 

قسم احلدادة 4

قسم الكوافير 5
والتجميل 

قسم احلاسوب 6

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع مـــن خالل االعالن فـــي الصحف ومحطـــات التلفزة احملليـــة، االعالن بلوحـــة االعالنات، 
وارســـال الكتـــب واملنشـــورات الـــى املؤسســـات املهتمه بفئة الصـــم كما وميكن التواصل مع املؤسســـة مـــن خالل مكاتب 

الشؤون االجتماعية واملؤسسات االهليه. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
paldeaf@yahoo.comهاتف: 092940627وليد نزالقلقيليا- مقر اجلمعية 

جوال: 0599211067طالب ابو خضرقلقيليا- املشتل 
هاتف: 092900877تيسير حمدانقلقيليا- مركز التاهيل املهني

www.paldeaf.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية األمل لتأهيل المعاقين 

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة والثقافة والتدريب والتأهيل مبا يكفل حياة أفضل 
للفئات املهمشـــه وخصوصاً الصم لبناء جيل قادر على املســـاهمه في رقي املجتمع الفلسطيني. عدد املوظفني 82 موظف 

باجر و4 بغير اجر. لديها فرع واحد فقط في رفح.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

قسم النجارة “ النقش 1
واألعمال اخلشبية “ 

- اكتساب 
مهارات مختلفة 

متكنهم من إيجاد 
فرصة عمل 

باملجتمع احمللي
- التدريب على 

مهارات قص 
الشعر واألشغال 
اليدوية والنحت 

على اخلشب 
والتفصيل 

واخلياطة وإعداد 
وجبات غذائية.

برنامج دائم 
ومستمر ضمن 
سياسة اجلمعية

فئة الصم
جمعية األمل 

لتأهيل املعاقني 
في رفح

- أن يكون من 
ذوي االحتياجات 

اخلاصة فئة 
الصم.

- عمر املتقدم 
فوق 15 عام. 

- اجتياز الصف 
التاسع.

قسم التجميل “ حالقة – 2
كوافير”

قسم الطهي “ االقتصاد 3
املنزلي”

قسم التفصيل واخلياطة 4
واألشغال اليدوية 

2008/12/16قسم صيانة احلاسوب5
2009/5/31

فئة الصم
كلية فلسطني 

التقنية في دير 
البلح

قسم إعداد وجبات غذائية 6

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية وموقع املؤسســـة االلكتروني، إرســـال نســـخة من اإلعالن الى 
املؤسســـات العاملـــة فـــي نفس املجـــال وتوزيع اإلعالنـــات باحملافظات التـــي ينفذ بها الشـــروع كما وميكـــن التواصل مع 

املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل مكتب التشغيل التابع للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
elamalrsoc@yahoo.comتلفاكس: 082138776درويش احلوليرفح – يبنا

www.elamal.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية البر بابناء الشهداء 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تعمل على اســـتيعاب الطالب ذوي القضايا االجتماعية واملتسربني من املدارس وتقدم 
التعليم املهني ضمن عدة تخصصات حســـب حاجة ســـوق العمل وكذلك تامني املاوى الصحي والتغذية السليمة للطالب 
حيـــث يقيـــم الطالب في القســـم الداخلـــي. عدد املوظفـــني 25 موظف ولديها فرع واحـــد فقط في مدينة اريحـــا في الضفة 

الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

ذكور ثالث سنوات اكتساب املهنة النجارة و الدهان 1

ال يوجد

ذكورثالث سنواتاكتساب املهنةاحلداده و اللحام 2

ذكورثالث سنواتاكتساب املهنةميكانيك سيارات 3

ذكورثالث سنواتاكتساب املهنةالكهرباء و الصيانة العامة 4

ذكورثالث سنواتاكتساب املهنةالتنجيد و الديكور 5

اناث سنة واحدة اكتساب املهنةاخلياطة و فن التفصيل 6

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية وموقع املؤسسة االلكتروني كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل البريد االلكتروني التابع للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 232264102فواز يوسف محارمه   اريحا
albirsoc@gmail.comفاكس: 232258302

جمعية اللد الخيريه

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تعمل في مجـــال الرعاية والتنمية املجتمعيـــة اضافة الى تدريب قدرات بشـــرية. عدد 
املوظفني 4 ولديها مئات املتطوعني. لديها فرع واحد في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

معايير اختيار الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةمدة املشروعاملشروع

1

تدريس وتدريب عاملني 
وعامالت اجتماعيني 

على املواضيع املجتمعية، 
احلاسوب، اللغة 

االجنليزية والفرنسية

مدة الدورة 
سنة وتعقد 

بشكل مستمر

طلبة خريجيني 
عاطلني عن 

العمل من 
محافظة نابلس

-طالب من حملة شهاد الدبلوم
-طالب من حملة شهادة البكالوريوس
-لديهم قدرة على التدريب والتدريس

-لديهم القدرة على العمل املجتمعي
-كانوا متطوعني لدى اجلمعية سابقا

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من االعالنات املوزعه على املنطقة املستهدفة، الصحف ووسائل االعالم احمللية كما وميكن 
التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل البريد االلكتروني التابع للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

د.وليد الصاحلينابلس
شارع عسكر

هاتف: 092328081
فاكس: 092328630

drwalid@allodpal.org

www.ellidpal.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية المكفوفين في طولكرم

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر هادفـــة للربح تهـــدف الى مســـاعدة املكفوفـــني للحصول علـــى العيش الكـــرمي بتعلـــم مهنه خاصة 
باملكفوفني. لديها فرع واحد في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

تصنيع فراشي طرق 1
وفراشي بالط

اكساف الفئة 
املستهدفة 

مهارات التصنيع

مستمر-مدتها 3 
شهور

اعضاء اجلمعية ممن 
تنقصهم اخلبرة في 

منطقة طولكرم

الفئة الشابة من 
اعضاء اجلمعية

تصنيع كراسي2

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل وسائل االعالم احمللية واالتصاالت الهاتفية واملراسالت الكتابية مع املؤسسات 
ذات العالقـــة كمـــا وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقـــدمي طلب واالتصال املباشـــر مع 

املستفيدين. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

طولكرم-حي الفقهاء-شارع عمر بن اخلطابمحمد نافع البري            طولكرم
تلفاكس: 092671111

جمعية الشبان المسيحية 

نبذة تعريفية:

هي مؤسسة دولية تضم في عضويتها اكثر من 45 مليون شخص منتشرين في 124دوله عربية وعاملية ملتزمة برؤية 
فريده للمجتمع يقوم على اســـاس القيم العامليه للكرامة اإلنســـانية والســـالم والعدل من خالل تقدمي البرامج واألنشـــطة 

املتنوعة، مع التركيز على الشمولية لتنمية الشباب الفلسطيني. لديها 4 افرع في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

أريحا

ميكانيك سيارات 1

تنمية 
شمولية 

اقتصادية 
واجتماعية

11 شهر تدريب 
عملي ونظري 
باملركز بواقع 
%20 نطري 
%80 عملي.

7 شهور تدريب 
عملي في ورش 
خارجية حسب 

معاير معينه.

الشباب الذكور 
من جميع املناطق 

الفلسطينية 

الفئة العمرية 16 سنة، 
انهى الصف التاسع، 

حسن السيره والسلوك، 
خالي من جميع 

األمراض السارية، ان 
يتقدم إلمتحان القبول 

الفئة العمري: 16-
19.5سنة الذكور 

16-28 سنة اإلناث

جناره وأشغال 2
خشبية

3

دهان عام: دهان 
ديكور موبيليا 

جتليس ودهان 
سيارات 

معادن :حداده أملنيوم4

صيانة عامة: 5
متديدات صحية 

6
صيانة أجهزة 

مكتبية،  صيانة 
حاسوب وشبكات

ذكور وإناث من جميع 
املناطق الفلسطينية

 اإلناث من 28-16 
سنة، وللجميع ذكور 

وإناث انهو صف 
احلادى عشر، من جميع 

انحاء فلسطني

 إناث فقط من جميع  تصميم جرافيكي7
مناطق فلسطني

لإلناث فقط  من 16-
28سنة، انهت الصف 

الثاني عشر، من جميع 
انحاء فلسطني 
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طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع عبر الصحف احمللية، الزيارات امليادنية، اتصاالت مباشرة على جميع املؤسسات الشبابية 
في الضفة الغربية وتوزيع نشـــرات تعريفية. كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي 

طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

الهام سالمةالقدس
ميشيل عصفور

هاتف: 026286888   
فاكس: 026276301

 esalameh@east-jerusalem-ymca.org
masfour@east-jerusalem-ymca.org

هاتف: 022772713نادر ابو عمشةبيت ساحور
فاكس: 022772203

nader@shepherdsfieldymca.org 
 nabuamsha@ej-ymca.org

هاتف: 022956769مي جراررام الله
mjarrar@east-jerusalem-ymca.org فاكس: 022959986

هاتف: 022322649اسماعيل حمداناريحا
ymcavtc@palnet.com فاكس: 022321375

 www.ej-ymca.org/ للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

YMCA جمعية الشابات المسيحية

نبذة تعريفية:

هي مؤسسة دولية ملتزمة برؤية فريده للمجتمع يقوم على اساس القيم العاملية للكرامة اإلنسانية والسالم والعدل. من 
خالل البرامج واألنشطة الشبابية املتنوعة التي تقدمها.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

رام الله

ادارة األعمال 1
والسكرتارية

تعلم مهنة للدخول 
مستمرفي سوق العمل

شابات في 
منطقة رام الله 

وضواحيها

شابات اجتازوا املرحله 
الثانوية في منطقة رام 

الله وضواحيها

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع عبر الصحف واالذاعـــات احمللية، كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق الصفحة 
االلكترونية التابعة للمؤسسة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 022966452  عبير طوطحرام الله
abeer-ramywca@alqudsnet.comفاكس: 2951285

manal-ramywca@alqudsnet.comهاتف: 022812350منال قروعةمخيم اجللزون

 www.ywca-palestine.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية المجد النسائية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تتمثل رســـالتها في خدمة املجتمع احمللي وحتســـني الوضع املعيشـــي للفئات املهمشة 
وتوفير البنية املناســـبة والســـليمة ألجيال املســـتقبل ولتحقيق هذه الرسالة تســـعى اجلمعية  لبناء وتقوية قدرات النساء 
واألطفال والشـــباب من خالل توفير اخلدمات التطويرية. عدد املوظفني باجر 10 و25 بغير اجر ولديها فرع واحد فقط 

في غزة في املنطقة الوسطى.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

وموقعها
معايير 
االختيار

تعليم النساء على كيفية قص الشعر فن التجميل 1
وفن املاكياج

مدة الدورة 3 
نساءشهور  

تصنيع غذائي 2
تعريف النساء على عمليات التصنيع 

الغذائي الصحيحة والسليمة 
وتشغيلهم

نساء مدة الدورة شهر 

التدريب على كيفية استخدام تدريب كمبيوتر3
الكمبيوتر واالنترنت 

مدة الدورة 3 
خريجني وطالب شهور 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع عبر الصحف احمللية واالعالنات احمللية في املؤسسات، كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل االنترنت. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 082554383   نوال الغصني      غزة - املنطقة الوسطى
almjd2006@hotmail.comتلفاكس:0825525569

www.almajdps.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية المرابطات الخيرية

نبذة تعريفية: 

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح تعمـــل في مجال تدريب وتاهيل ذوي االعاقة الســـمعية من النســـاء اضافة الى رعاية 
االطفـــال مـــن ذوي االعاقة الســـمعية اكادمييا وصحيا.  عدد املوظفني 25 موظف ولديهـــا فرع واحد في مدينة قلقيليا في 

الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

فن التجميل 1
وقص الشعر

دمج ذوي االعاقة 
السمعية في 

املجتمع واالعتماد 
على الذات لتعزيز 

الثقة بالنفس 
والتواصل مع 

املجتمع 

نساء ورجال مستمر 6 شهور
من ذوي االعاقة 

السمعية في 
منطقة قليقيليا

نساء ورجال  من ذوي 
االعاقة السمعية او احد 
افراد العائله لديه نفس 

االعاقة، يعيشون في 
منطقة قليقيليا وضواحيها، 

بحاجة لعمل.

اخلياطة والتطريز2

اللياقة البدنية3
مستمر 3 شهور

لغة االشارة4

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم احمللية، نشرات تعريفية باالضافة الى التواصل الشخصي عن 
طريق اتصاالت وزيارات كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

almurabitatsociety@yahoo.comتلفاكس: 092940074مصطفى نزال            قلقيليا
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جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تعمل على متكني النســـاء الفلســـطينيات في صنع القـــرار، الدفاع عن حقوق النســـاء 
العامالت، اإلرشـــاد واالستشارة النفسية ومناهضة العنف ضد النساء وبناء القدرات. عدد املوظفني 42 موظف ولديها 

6 افرع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

معايير االختيارالفئة املستهدفة وموقعها)من-الى(

1
 تطوير وإدارة 

املشاريع املدرة 
للدخل

متكني النساء 
2008اقتصادياً

نساء تعمل على مشاريع 
خاصة بها.

نساء تنوي تنفيذ مشروع 
خاص بها.

نساء رب أسر – 
نساء بعدد كبير 

األطفال.

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية وشبكة عالقات املؤسسة كما وميكن التواصل مع املؤسسة عن 
طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

أمال خريشة            رام الله
هاتف: 022981977-

022986761
فاكس: 022963288

pwwsd @palnet.com

pwwsd@gmail.com هاتف: 092347383سمر هواشنابلس

Pwwsd_org@yahoo.comهاتف: 092981210نادية كتانةطولكرم

Bethlehem.pwwsd@gmail.comهاتف: 022765926وجدان العزةبيت حلم

هاتف: 042501610ثورة نزالجنني

Hanan.siam@yahoo.comهاتف: 082843388شادية شاهنيغزة

www.pwwsd.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية المركز التنموي للمراة الفلسطينيه 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تقدم برامج توعية وتدريب للنســـاء في عـــدة مجاالت من خالل تنفيذ عدة مشـــاريع 
خاصة باملؤسســـة. كما تعمل املؤسســـة على توفير فرص عمل للنساء من خالل مشاريع صغيرة تشغيليه مدره للدخل. 

عدد املوظفني 3 اضافة 10 متطوعني ولها فرع واحد في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

دورة نتش 1
وتطريز

تعليم النساء مهارة النتش 
والتطريز

احلفاظ على التراث الفلسطيني

 2008

نساء من 
محافظة 
طولكرم 
وقلقيليه

- نساء من مهن 
مختلفه بحاجة 

الى عمل مشاريع 
صغيرة تساعدهم 

على التغلب 
على الوضع 
االقتصادي 

املتدني

دورة التصنيع 2
الغذائي

العمل على ترويج وتسويق 
املنتوجات النسويه

دورة التصوير3

-تعليم النساء مهارة التصوير 
والقدرة على مسك الكاميرا 

والتصوير
-ايجاد فرصة عمل للنساء

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الزيادرات امليدانية للفئة املستهدفه ووسائل االعالم احمللية كما وميكن التواصل 
مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب، االتصال املباشر مع املستفيدين  ومن خالل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

حنان سلمانطولكرم
شارع بور سعيد /قرب ديوان اجلالد

جوال: 0599675914
تلفاكس: 092675835

hanan716_5@hotmail.com
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جمعية النجدة االجتماعية 

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تقدم برامج توعية وتدريب للنساء والطفل، خدمات اجتماعية واغاثية لقطاعات مختلفة 
إضافة إلى البرامج التشغيلية، وبرامج مهنية وأنشطة المنهجية. عدد املوظفني 20 موظف باجر و30 متطوع ولديها 6 

افرع في مدينة غزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

1

تدريب معلمات 
رياض األطفال على 
مهارات  التعامل مع 

األطفال 

تطوير قدرات 
املعلمات 

شهر من 9/-2008 
2008/9-30

املشرفة التربوية وكل 
معلمات الرياض في 

كل الفروع 

 املسئول املباشر 
عن الرياض 

مع املربيات في 
الرياض  

 التطريز التراثي 3

تدريب النساء 
على التطريز 

للمحافظة على 
التراث الشعبي 

 –  2007/6
2008/2

 النساء واألسر 
الفقيرة 

 النساء واألسر 
الفقيرة في 

املناطق القروية 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع عبـــر املجتمع احمللي، البريد االلكتروني واالتصاالت املباشـــرة كمـــا وميكن التواصل مع 
املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلب، االتصال املباشـــر مع املســـتفيدين، من خالل االنترنت ومكاتب 

التشغيل التابعة للمؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
تلفاكس: 082862559نبيل موسى عطا اللهغزة 

najda@p-i-s.com

هانف: 0599730462ماجدة جرغونرفح 
هالة أبو شرخ خانيونس 

جنود الدريني  الشمال 
فايز اللولودير البلح 

خان يونس  الشرقية

www.n-s-a.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية النهوض باألسره الفلسطينية

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تعمل على تدريب وتأهيل النساء ربات البيوت وتقدمي مجموعه من االنشطه الشبابية. 
عدد املوظفني 4 ولديها فرع واحد في قطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

اكساب النساء مهارات مهارات التطريز 1
حرفية تساعدهن على 
اعالة بيوتهن وتسويق 

منتجاتهم عن طريق 
معرض يعود ريعه 

للمشتركات. كما وتقدم 
اجلمعية بعض املواد 

االولية حسب التوفر باخر 
املشروع

-2008
2009/7 ينفذ 

بشكل مستمر

النساء في املناطق 
املهمشة

النساء اللواتي 
يعلن اسرهن، 

االرامل، النساء 
في املناطق 

املهمشة، النساء 
الراغبات في 
دخول سوق 

العمل

مهارات صناعة 2
الصوف

مهارات التفصيل 3
وتصميم االزياء

اخلياطة النسائية4

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من موقع املؤسسة االلكتروني ونشرات تعريفية توزع في املناطق املستهدفة، كما وميكن 
التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلب، مكتب التشغيل التابع للمؤسسة ومن خالل البريد 

االلكتروني. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مفترق ضبيط – بجوار برج اجلوهرةوليد ابو شنبغزة
info@pfda.psتلفاكس: 082841312

www. pfda.ps للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينية لتطوير مصادر المياة والبيئة

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تنفذ مشـــاريع تهدف الى تطوير مصـــادر املياة والبيئـــة، التنمية املســـتدامة والتنمية 
الريفية. تساهم في متكني القدرات املجتمعية في ادارة مصادر املياه، متكني النساء الريفيات اضافة الى تطوير املجالس 

القروية والبلدية. عدد املوظفني 65 موظف ولديها 4 فروع موزعني  في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

– االدارة الرشيدةادارة شبكات املياة1 4 اسابيع 
حسب احلاجة

مهندسي البلديات 
في مناطق الضفة 

الغربية

- مدى حاجة 
املستفيد )بناء 

على االستطالع 
امليداني( 

-أن يكون لديه 
مهارات اساسية 

في املوضوع.

الفنيني في مناطق اكساب مهاراتانظمة املعلومات اجلغرافية2
الضفة الغربية دورة متقدمة في انظمة 3

املعلومات اجلغرافية
اكساب مهارات 

متقدمة
 – 6 اسابيع 

حسب احلاجة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل االعالن في االماكن العامة وداخل القرية اضافة الى الصحف احمللية كما وميكن 
التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب او من خالل مندوب املؤسسة. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 022966315عبد الرحمن التميميرام الله
a.tamimi@phg.orgفاكس: 022966319

ahmad@phg.orgجوال: 0599217030م. أحمد عالناخلليل

sami@phg.orgهاتف: 092374057م. سامي حمداننابلس

raed@phg.orgهاتف: 082866868م. رياض جننيغزة

www.phg.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح تدعم جامعة بير زيت بقطاعاتها املختلفـــة. عدد املوظفني 2 ولديها فرع واحد فقط في 
مدينة رام الله. 

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

اشغال يدويه باستخدام 1
النحاس

يتم تدريب 
الطالب اجلدد 

عند كل طلبية من 
الشركات

يعتمد على طلبية 
الشركات

طالب جامعة 
بيرزيت

لديهم موهبه 
والتزام

اشغال مطرزات يدويه2

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل عمادة شؤون الطلبه باجلامعة  وموقع ريتاج، كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع االرسال – عمارة املاسه أمل سامي غضبان / عاروري  رام الله
الطابق الثالث مكتب رقم 7

تلفاكس: 022959247
amal@friends.birzeit.edu
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جمعية انعاش األسره

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تهتم بالنســـاء وتســـاهم في تعزيز دورها في بناء املجتمع، اجلوانب الثقافية املختلفة، 
احلفاظ على التراث الفلســـطيني، تقدمي العون لالســـر احملتاجة. عدد املوظفني 115 ولديها فرع واحد في مدينة رام الله 

في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

سكرتارية وادرة 1
األعمال

التاهيل في 
مستمرالسكرتارية

طالبات الثانوية العامة 
من مناطق الضفة الغربية

طالبات الثانوية 
العامة

تعلم مهنة تربية طفل2
مستمر تربية الطفل

تعلم مهنة جتميل3
طالبات الثانوية مستمرالتجميل

العامة وما دونها

تعلم مهنة سكرتارية طبية 4
مستمرسكرتارية طبية

طالبات التوجيهي من 
مناطق الضفة الغربية

طالبات 
التوجيهي 

واملعدل
مستمردبلوم متريضمتريض5

دبلوم عالج عالج طبيعي6
مستمرطبيعي

تعلم مهنة خياطة وطارة7 
طالبات ما دون التوجيهي مستمراخلياطة

من مناطق الضفة الغربية

طالبات اجتازو 
مرحلة ما دون 

الثانوية

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحـــف احمللية، التوعية املدرســـية، دليـــل اجلمعية والنشـــرات الدورية، كما 
وميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل موقع املؤسسة االلكتروني. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
usra@palnet.comهاتف: 022401123-022408071نبيل عنبتاويالبيرة

www.inash.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جمعية رعاية الكفيف

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غيـــر هادفـــة للربح تهـــدف الى مســـاعدة املكفوفـــني للحصول علـــى العيش الكـــرمي بتعلـــم مهنة خاصة 
باملكفوفني. لديها فرع واحد في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

1
تصنيع فراشي 
طرق وفراشي 

بالط

اكساف الفئة 
املستهدفة 

مهارات التصنيع

مستمر-مدتها 3 
شهور

مكفوفني من 
منطقة نابلس

التركيز على الفئة صعبة 
السن من املكفوفني، ليس 

لديهم دخل

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل وسائل االعالم احمللية واالتصاالت الهاتفية واملراسالت الكتابية مع املؤسسات 
ذات العالقـــة كمـــا وميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقـــدمي طلب واالتصال املباشـــر مع 

املستفيدين. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع حطني، قرب مسمكة الوظايفيأسعد عبد الرؤوف             نابلس
تلفاكس: 092372912
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جمعية رعاية شؤون الطلبة الخيرية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة خيرية غير هادفة للربح تهدف الى مســـاعدة الطالب اجلامعيني في جامعـــات الضفة الغربية احملتاجني 
واملتفوقني ماديا وتقدمي منح كاملة او جزئية. كما وستعمل املؤسسة على تقدمي دورات تدريبية مهنية في السنة احلالية 

وذلك لتمكني الطالب من دخول سوق العمل. عدد املوظفني 3 ولديها فرع واحد في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

املؤسســـة االن بصدد توســـيع البنـــاء لتقدمي دورات تدريبية علـــى الكمبيوتر واللغات اضافة الـــى مواضيع اخرى مهنية 
تساعد طالب اجلامعات في االنخراط بسوق العمل. كما تعمل على تدريب الطالب املوجهني من قبل مؤسسة شارك في 

املؤسسة ملدة اشهر محدوده. 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل االعالن محطات التلفزة احمللية وتوزيع منشورات تعريفية كما وميكن التواصل 
مع املؤسسة من خالل احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

student_aca@yahoo.comتلفاكس: 092676414عبد الناصر محمد حمدانطولكرم 

جمعية مركز بيت لحم للنشاط النسوي

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تهدف الى تنمية وتطوير أداء النساء بشكل عام وتاهيلهم مبجاالت متعددة إلشراكهم 
في مجال العمل عن طريق تقدمي دورات مهنيه بشكل مستمر. عدد املوظفني 4 ولديها فرع واحد في مدينة بيت حلم في 

الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

دورات في مجال 1
تطوير مهارات تصفيف الشعر

النساء واكسابهم 
مهنه تساعدهم 

على الدخول في 
سوق العمل

شهر الى 6 اسابيع

النساء من 
منطقة بيت حلم 

وضواحيها

النساء العاطالت 
عن العمل فوق 

سن 16 وربات 
البيوت

شهر ونصفدورات حاسوب2

شهردورات نسيج3

شهريندورات اشغال يدوية4

شهريندورات لياقة بدنية5 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل وتوزيع منشورات تعريفية في املجتمع احمللي كما وميكن التواصل مع املؤسسة 
من خالل احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

السينما، مقابل فندق شيردسهى ابو غوش       بيت حلم
sosesuh1993@yahoo.comتلفاكس: 022754277
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جمعية مركز نسوي فقوعة الخيرية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفـــة للربح تعمل على تنمية قدرات النســـاء الريفيات مـــن خالل تنفيـــذ دورات تثقيفية وتعليمية 
باالضافة الى دورات مهنية تاهلها لغوض ســـوق العمل وانشـــاء مشـــاريع انتاجية خاصه بهن. عدد املوظفني 5 ولديها 

فرع واحد في منطقة فقوعة في جنني.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

مستمر ملدة شهر تعلم مهنةمهارات يدوية1
لكل سيده

النساء من منطقة 
فقوعه

النساء من سن 15 وحملة 
بطاقات اللجوء

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من االعالن داخل املركز لألعضاء ووضع اعالنات في االماكن العامة في البلدة كما ميكن 
التواصل مع املؤسسة من خالل املجلس القروي.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

فقوعة، مجمع اخلدمات، شارع املدارسمنى بركاتجنني 
تلفاكس: 042410272

جمعية منتدى المرأه اإلجتماعي اإلسالمي

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تهدف الى تنمية وتطوير أداء النساء بشكل عام والنساء الريفيات على وجه اخلصوص 
وإشـــراكهم في مجال العمل الذي يالئمهم ويناســـبهم عبر إطالق مشـــروعات صغيرة ومتوســـطة لتشـــكل نقطة البداية 
لالنطـــالق نحو حياة أفضل وتطوير مصادر الدخل لتلك الشـــريحة النســـائية عبر تلك املشـــاريع. كمـــا تعمل على تطوير 
اجلانب االجتماعي للنســـاء من خالل عقد دورات اإلرشـــاد والتوجيه وإشراكهن بدورات متخصصة لالستفادة الكاملة 
منهـــا مثـــل دورات اخلياطـــة والســـيراميك وغيرها من األعمـــال اليدوية التي ميكن أن تشـــكل نواة للمشـــاريع  الصغيرة. 

موظف واحد يعمل في املؤسسة ولديها فرع واحد في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

دورات جتويد 1
مستمرة

القدرة على 
ترتيل القران 

الكرمي
الشابات سنتني

هناك امتحان تقوم به وزاره 
األوقاف وعلى أثره تعطى 

شهادة والتي متكن املتدربة من 
اعطاء دورات في هذا املجال

حفظ القران دورات حتفيظ2
الشاباتحتى ختم القرانالكرمي

هناك امتحان تقوم به وزاره 
األوقاف وعلى أثره تعطى 

شهادة والتي متكن املتدربة من 
اعطاء دورات في هذا املجال

دورة كمبيوتر3
التعرف على 

أجزاء والبرامج 
املشغلة له

امتحان تقوم به وزاره التربية الشابات 3 أشهر
والتعليم 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل االعالن محطات التلفزة احمللية وتوزيع منشورات تعريفية كما وميكن التواصل 
مع املؤسسة من خالل احلضور الشخصي وتقدمي طلب. 

عناوين املؤسسة:
البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

دوار شويكه – عماره الغضبان – الطابق الثانيمها علي حمدان       طولكرم 
almontada_2005@hotmail.comهاتف: 092686617، فاكس: 092686617 
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جمعية شمس المستقبل الخيرية

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تهدف لتوحيد جهود األعضاء املنتسبني وحشد طاقتهم في عملية بناء املجتمع الشبابي 
الفلسطيني علي أسس علمية حديثة، حتسني قدرات الطفل علي صعيد السلوك العائلي والسلوك املجتمعي، تعزيز مكانة 
النســـاء وتطويرهم من خالل برامج خاصة بهم، نشـــر الوعي الثقافي بني طبقات املجتمع، العمل على اإلصالح التربوي 
ومســـاعدة الغيـــر، االهتمام بـــذوي االحتياجـــات اخلاصة ومســـاعدتهم وووضع برامـــج خاصة تكفل عمليـــات احلد من 
موضوع البطالة في صفوف اخلرجني ويجري العمل االن على تأسيس مشغل للخياطة خاص بالنساء بهدف التشغيل.  

عدد املوظفني 3 يعملون باحر و46 بغير اجر. لديها فرعني في قطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

تأهيل املؤسسات 1
األهلية 

تطوير مهارات 
املتطوعني

 7-13/6-3
حسب حاجة مدراء املؤسسات /2008

املؤسسة املستهدفة

دورات إعداد كادر 2
شبابي 

تطوير قدرات 
فئة اخلرجني الراغبني شريحة الشبابثالث شهورالشباب 

بالتطوع

3
دورات إعداد قادة 

للمخيمات الصيفية  
لصيف 2008

خلق فرص عمل 
للشباب

2008/4-3
فئة اخلرجني الراغبني شريحة الشباب شهرين

بالتطوع

حسب الكفاءة  ونتائج اخلرجني ثالث شهورخلق فرص عمل مشروع الدعم النفسي4
االختبار

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية واملوقع اخلاص باجلمعية كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن 
طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

شارع خالد بن الوليد عمارة العقاد الطابق الثالثخالد جمال ابو سيدو                           خان يونس
khaled_aaz@hotmail.comتلفاكس: 205427208

جوال: 0599903106حازم جمال كالبرفح

www.shams.7aqsa.com للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

جهود للتنمية المجتمعية والريفية

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تعمل في مجال التنمية املجتمعية والريفية ومتكني النساء والشباب في املناطق الريفية 
املهشـــمة فـــي املجتمع الفلســـطيني من خالل توفيـــر التدريب والتاهيل للشـــباب واملتطوعني لتمكينهم من إدارة مشـــاريع 
خاصـــة او إيجـــاد عمل اضافة الى العمل على دعم العمل التطوعي في فلســـطني. عـــدد املوظفني 2 وليها فرعني في الضفة 

الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

تاهيل نساء للعمل في تدريب خياطة1
مجال اخلياطة

نساء في منطقتي 2008
رام الله وطولكرم

الرغبه واالحتياج 
والفئة العمرية

تدريب رسم على 2
الزجاج

تدريب مجموعة من 
الشباب للعمل في الرسم 

على الزجاج

تصنيع الصابون3
تدريب مجموعة من 

الشباب للعمل في مجال 
تصنيع الصابون

تدريب مجموعة من النساء التصنيع الغذائي4
للعمل في التصنيع الغذائي

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل االعالن لدى املجالس واجلمعيات احمللية في القرى املستهدفة كما ميكن التواصل 
مع املؤسسة من خالل االنترنت وحاضنة االعمال.

عناوين املؤسسة:
البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

تغريد ناصربيرزيت
املرج- عمارة عيسى ابوديه الطابق الثالث 

tagh@juhoud.orgهاتف: 022811629، فاكس: 022811831

جوال: 0599303133طولكرم

www.juhoud.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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كلية تدريب قلنديا

نبذة تعريفية:

مؤسســـة تابعة لوكالة األمم املتحدة متخصصة بتقدمي دورات في التدريب املهني لالنخراط في الســـوق احمللي، متابعة 
اخلريجني والبحث عن فرص عمل لهم. عدد املوظفني 104 موظف ولديها فرع واحد في منطقة قلنديا- القدس.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

طالب العاشر سنتني دراسيتنيتخريج فنني مهرةميكانيكا السيارات1
االساسي

حسب التحصيل 
االكادميي

طالب العاشر سنتني دراسيتنيتخريج فنني مهرةاملعادن2
االساسي

حسب التحصيل 
االكادميي

طالب العاشر سنتني دراسيتنيتخريج فنني مهرةالبناء والنجارة3
االساسي

حسب التحصيل 
االكادميي

طالب العاشر سنتني دراسيتنيتخريج فنني مهرةالكهرباء العامة4
االساسي

حسب التحصيل 
االكادميي

طالب العاشر سنتني دراسيتنيتخريج فنني مهرةكهرباء السيارات5
االساسي

حسب التحصيل 
االكادميي

طالب العاشر سنتني دراسيتنيتخريج فنني مهرةالكمبيوتر والشبكات6
االساسي

حسب التحصيل 
االكادميي

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية واملذكرات الداخلية كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب باالضافة الى زيارة مكاتب وكالة الغوث في مناطق الضفة الغربية.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

أديب ابراهيم سليمانالقدس-قلنديا
القدس-شارع قلنديا

هاتف: 022351740 / 022351825
فاكس: 2351740

  a.sulaiman@unrwa.org

دائرة العمل النسائي

 نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية حكومية تابعة لوزارة االوقاف الفلســـطينية تهتم بعمل دورات مهنية وتثقيفية للنساء املهمشات. لديها 
4 فروع في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

دورة اشغال باخلرز 1

اكساب النساء 
مهارات معينة في 

التدريب املهني 
من اجل دخول 

سوق العمل، تنمية 
املواهب، ملئ وقت 

الفراغ ويعود عليهم 
بالفائدة

3 شهور

ربات البيوت 
يكون مقر سكنهم 

قريب من مكان 
عقد الدورات

النساء وربات 
البيوت من الفئة 

املهمشة وغير 
العامالت

اسبوعنيدورة في تنسيق الزهور2

2-3 شهوردورات ستائر3

3-4 شهوردورة تنجيد منزلي4

2-5 شهوردورة تعليم الصنارة5

دورة تعليم التطريز6
شهرين

دورة اشغال يدوية7

4 شهوردورة تصنيع غذائي8

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع عن طريق تواصل اجلمعية مع اجلمعيات النسوية االخرى كما ميكن التواصل مع املؤسسة 
عن االتصال الهاتفي من قبل اجلمعية بالنساء املستهدفات.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

myesernobani@yahoo.comهاتف: 092341004ميسر النوبانينابلس

هاتف: 092947803نفاذ عبد الرحمنقلقيليا

جوال: 0599769625نسمة عسافجنني

هاتف: 092675154آمال عودةطولكرم
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كلية العلوم التربوية وكلية مجتمع المراة برام اهلل

نبذة تعريفية:

مؤسسة تعليمية تابعه لوكالة الغوث الدولية تقدم خدماتها في برنامجني هامني على الصعيد التنموي: برنامج التدريب 
املهني والتقني )كلية مجتمع املراة( والبرنامج التعليمي )كلية العلوم التربوية(. يعنى برنامج التدريب املهني في توفير 
فـــرص التدريب املهني للشـــابات الالجئات الفلســـطينيات واعدادهن اعداد مهنيا ونظريـــا لتاهيلهن للحصول على فرص 

عمل مناسبة في مجال التخصص. لديها فرع واحد فقط في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

الكمبيوتر1

تخريج طلبة 
سنتنيدبلوم

ان يكون معدل 
الطالبة في 

التوجيهي ال يقل 
عن 65%

-ان يكون معدل 
الطالبة في التوجيهي ال 

يقل عن 65%
-الجئة

-ان ال تتجاوز الطالبة 
عمر 22 سنى

-أن تكون الطالبه 
قد اجتازت  مرحلة 
التوجيهي حديثا او 

مر على تخرجها سنة 
واحدة على االكثر

ادارة وامتتة املكاتب2

رياض األطفال واخلدمة 3
االجتماعية 

املهن الطبية املساعدة4 
الهندسة5 

ادارة الفنادق والتجميل6
ان تكون الطالبة 

ناجحة في مرحلة 
التوجيهي

ليس شرط أن الفنون التطبيقية 7
جتتاز الطالبه 

مرحلة التوجيهي اخلياطة وتصميم االزياء8

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع من خـــالل الصحف احمللية ومكاتب وكالة الغوث في الضفـــة الغربية كما ميكن التواصل 
مـــع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلـــب، من خـــالل االنترنت ومن خـــالل مكاتب وكالـــة الغوث في 

املخيمات.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع
الطيرة، هاتف: 022956281د. عائشة الرفاعيرام الله

www.un-rwtc.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

كلية العلوم التربوية وكلية مجتمع رام اهلل

نبذة تعريفية:

مؤسســـة تعليميـــة تابعـــه لوكالـــة الغوث الدوليـــة تعطي شـــهادة البكالوريـــوس في اســـاليب التدريس ودبلـــوم في املهن 
الهندســـية، املهن التجارية واحلاســـوب. عدد املوظفني 100 موظف ولديها فرع واحد فقط في مدينة رام الله في الضفة 

الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

مهن هندسية1

تخريج طلبة 
سنتنيدبلوم

طلبه من الذكور 
واالناث اجتازوا 
مرحلة التوجيهي

-ان يكون معدل الطالب/ة في 
التوجيهي ال يقل عن 65%

-الجئ/ة
-عمره/ها ال يتجاوز 22 سنة

مهن جتارية2

مهن في 3
احلاسوب

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية ومكاتب وكالة الغوث فـــي الضفة الغربية  كما ميكن التواصل 
مـــع املؤسســـة عـــن طريق احلضور الشـــخصي وتقدمي طلـــب، من خـــالل االنترنت ومن خـــالل مكاتب وكالـــة الغوث في 

املخيمات.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

طارق سرحانرام الله
املصيون

هاتف: 022956423
فاكس: 022984966

m.omran@unrwa.org

www.un-rmtc.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة



140

مؤسسات التدريب المهني

141

123

كلية هشام حجاوي التكنولوجية

 نبذة تعريفية: 

تأسســـت كلية هشـــام حجاوي التكنولوجية لتحقيق عدد من األهداف التي مت وضعها بعد دراســـات ميدانية حول مدى 
حاجة الســـوق لوجود كلية تقنية، فنية في فلســـطني، ومدى انســـجام قيام هذه الكلية مع حاجة الســـوق احمللي للخبرات 
التـــي ســـتخرجها الكليـــة من كـــوادر فنية مؤهلة علميا وعمليـــا، بحيث تكون هـــذه الكوادر قادرة على الدخـــول في احلياة 
العملية بكل ســـهولة، واملســـاهمة في حتويل املجتمع الفلسطيني من مجتمع اســـتهالكي إلى مجتمع منتج. عدد املوظفني 

57 ولديها فرع واحد فقط في مدينة نابلس.

البرامج واالنشطة:

اهدافهامواضيع التدريب
فتراتها 
املعتمدة 

)من-الى(

الفئة 
املستهدفة 
وموقعها

معايير االختيار

ميكانيكا السيارات 1

تعلم مهنة 
للدخول 

في سوق 
العمل

سنة 
وبشكل 
مستمر

ذكور اجتازوا الصف العاشرذكور 
ذكور/إناث اجتازوا الصف العاشرذكور/إناث االتصاالت 2
االلكترونيات الصناعية 3

ذكور اجتازوا الصف العاشرذكور

أعمال املعادن 4
الكهرباء العامة 5
شبكات احلاسوب 6
التكييف والتبريد 7
صيانة األجهزة املكتبية 8
الكهرباء احملوسبة 9

اخلراطة احملوسبة 10
ذكور/إناث اجتازوا الصف العاشرذكور/إناث التصميم اجلرافيكي 11
امليكاترونيكس12

ذكور اجتازوا الصف العاشرذكور

الكهروهوائي 13
أنظمة التحكم 14
اخلراطة واللحام 15
األدوات الصحية 16
احلدادة واللحام واألملنيوم 17
الديكور 18
ذكور/إناث اجتازوا الصف العاشرذكور/إناث السكرتارية 19
ذكور األمتتة الصناعية 20
ذكور/إناث اجتازوا الصف العاشرذكور/إناثتصميم وصناعة املالبس21

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصفحة االلكترونية التابعة للمؤسســـة واملؤمتر الذي تعقده املؤسســـة ســـنويا 
كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق الصفحة االلكترونية او االتصال الهاتفي.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

quraish2004@yahoo.comهاتف: 092311337اشرف قريشنابلس

www.najah.edu للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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مجلس كنائس الشرق األوسط – دائرة مساعدة الالجئين 
الفلسطينيين – منطقة غزة

نبذة تعريفية: 

مؤسسة دولية تعمل في مجاالت صحية وتعليمية وتطويرية وتساهم في خلق فرص عمل وتأهيل املجتمع احمللي. عدد 
العاملني 71 موظف ولديها 5 فروع جميعهم في قطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

اهدافهامواضيع التدريب
فتراتها 
املعتمدة 

)من-الى(

الفئة املستهدفة 
وموقعها

معايير 
االختيار

1

النجارة وصناعة األثاث 
ودهانها أو

-2 أشغال املعادن 
واألملنيوم واللحام

كلتا الدورتني تشمل 
مواضيع الرياضيات 

واللغة العربية -قراءة 
وكتابة-الوقاية 

والسالمة باإلضافة إلى 
مواضيع ثقافية

تدريب وتأهيل الطلبة 
وحمايتهم من االنحراف 

وتعلميهم مهنة تساعدهم 
على حتسني وضعهم 

االقتصادي واالجتماعي 

ثالث 
سنوات

الطالب املتسربون 
من املدارس من سن 

يتراوح )14-16عاماً( 
األفضلية لهؤالء 

الذين ينتمون لعائالت 
محرومة.

امتحان 
قبول يقدم 

للطلبة 

كهرباء عامة ولف 2
احملوالت واحملركات

تدريب وتاهيل الطلبة 
للحصول على مهنة 

تساعدهم في حتسني 
وضعهم االقتصادي 

واالجتماعي

سنتان

الذين أمتوا بنجاح على 
األقل الصف العاشر 

وينجحون في امتحان 
القبول وأعمارهم ما بني 

16-23 عاماً ويأتون 
من جميع مناطق قطاع 

غزه .

امتحان 
قبول يقدم 

للطلبة

مركز السكرتارية 3
وأعمال املكتب

لتعليم وتدريب الشابات 
ليصبحن شريكات في 

املسؤوليات التي متارس 
في نطاق املجتمع. ولتحسني 

فرص الشابات لكي 
يشاركن في عملية التنمية 

ولتحسني وضعهن العائلي 
في املنزل وفي مستويات 

املجتمعية احمللية.

11 شهر

الشابات اللواتي حصلن 
على شهادة الثانوية 
العامة باالضافة الى 

اجتياز امتحان القبول 
باللغة االجنليزية

امتحان 
قبول 

باللغة 
االجنليزية

اخلياطة الراقية4

إعداد نساء يقمن بعمل 
حيوي باالعتماد علي 

الذات في املهنة يساعدهن 
في حتسني وضعهن 

االقتصادي واالجتماعي

الشابات احلاصالت 11 شهر
على الشهادة اإلعدادية

امتحان 
قبول

--غير محدد3 شهوررفع قدرات العاملنياحلاسوب5

 طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الصحف احمللية كما ميكن التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي 
وتقدمي طلب.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

قسطنطني سعاد الدباغغزة

هاتف: 082860146 
 –  082862573 –

082822595
فاكس: 082866331

necc@neccgaza.org

مركز رعاية األسره بخربة 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082130195انعام أبو ركبةالعدس – رفح

مركز رعاية األسره 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082813033لبنى صباحبالشجاعية

necc@neccgaza.orgأسماء أبو حسانمركز رعاية األسره بالدرج

مركز التدريب املهني 
للشباب )جنارة وحدادة 

وأملنيوم(
necc@neccgaza.orgهاتف: 082800411عماد اجللدة

مركز التدريب املهني - 
necc@neccgaza.orgهاتف: 082070413محمود أبو لبدةالقرارة

www.neccgaza.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

مركز البرامج النسوية – مخيم عسكر

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية غير هادفة للربح تنفذ برامج تشغيلية خاصة بالنساء ممولة من قبل وكالة الغوث باالضافة الى دورات 
تدريب مهني ودورات تثقيفية، توعوية وارشـــاد نفســـي، يحوي املركز على روضة وحضانة.  عدد املوظفني 12 موظف 

ولها فرع واحد في مخيم عسكر في نابلس.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

دورة جتميل1

تاهيل النساء 
اليجاد فرصة 

عمل

6 شهور

النساء املهمشات 
غير العامالت 

الذين يعيشون 
في املنطقة 

الشرقية من 
نابلس 

النساء من عمر 
15 سنة وما 

فوق 

4 شهوردورة اشغال يدوية وتطريز2

6 شهوردورة ستائر وبرادي3

6 شهوردورة خياطة4

حسب اجلهة دورة تصنيع غذائي5 
املمولة

شهرينزيادة موهبهدورة دراما 6

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من من خـــالل اجلمعيات والدوائـــر احمللية كما ميكـــن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

مخيم عسكر القدمي، الشارع الرئيسيشجون صيامنابلس 
sh_syam@hotmail.com  تلفاكس: 092327873
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مركز الرجاء – الهالل األحمر

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية غير هادفة للربح تعمل على تأهيل األشخاص املعوقني عقلياً وذلك من خالل البرامج املهنية املتوفره في 
املركز. يوجد للمركز فرع واحد في مدينة اخلليل في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

التطريز 1
تاهيل اصحاب واالشغال اليدوية

االعاقة العقلية 
مهنيا وذلك 

محاولة 
الخراطهم بسوق 

العمل

تختلف حسب 
احلاجة

ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذين 

لديهم اعاقة عقلية 
ويعيشون في 

محافظة اخلليل

ملن تتوفر لديه القدرات 
واإلمكانيات اجلسدية 

والتعليمية والنفسية 
والرغبة وامليول والتي 

يتطلبها البرنامج التدريبي.
ان يكون عمر املتدرب/ة 

6-18 سنة وان تكون 
لديهم اعاقة بسيطة او 

متوسطة

البيوت 2
البالستيكية

الدواجن3

الشمع4

ورشة جلود5

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم والصحف احمللية كما ميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هارون اجلوالنياخلليل
شارع امللك فيصل

هاتف: 022228720
فاكس: 022228598

harounhb@yahoo.com

مركز الشيخ خليفة للتاهيل المهني

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية حكومية تعمل على تأهيل األشـــخاص املعوقني من ناحية مهنيه وذلك من خالل البرامج املهنية املتوفرة 
في املركز )التقييم املهني، التوجيه واإلرشـــاد املهني، التدريب املهني، التشـــغيل واملتابعة ، صندوق تشـــغيل األشـــخاص 

املعوقني(. عدد املوظفني 25 موظف ولديها فرع واحد في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

استخدام احلاسوب احلاسوب1
– 2 سنةوالصيانة ذوي االحتياجات 6 شهور 

اخلاصة
ملن تتوفر 

لديه القدرات 
واإلمكانيات 

اجلسدية 
والتعليمية 

والنفسية والرغبة 
وامليول والتي 

يتطلبها البرنامج 
التدريبي.

تفصيل وجمع وتركيب األملنيوم2
– 2 سنةاشغال األملنيوم ذوي االحتياجات 6 شهور 

اخلاصة

– 2 سنةافرجنية وعربيةالنجارة3 ذوي االحتياجات 6 شهور 
اخلاصة

صيانة أجهزة خلوية االلكترونيات4
– 2 سنةوأجهزة منزلية ذوي االحتياجات 6 شهور 

اخلاصة

استخدام ماكنات الدرزة اخلياطة5
– 2 سنةواخلياطة ذوي االحتياجات 6 شهور 

اخلاصة

– 2 سنةتفصيل وخياطة الستائر الستائر6 ذوي االحتياجات 6 شهور 
اخلاصة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل وســـائل االعالم والصحف احملليـــة، من خالل املؤسســـات واجلمعيات احمللية 
والدوائـــر واملديريـــات ذات العالقـــة اضافـــة الـــى املجتمـــع احمللي كما ميكـــن التواصل مع املؤسســـة عـــن طريق احلضور 

الشخصي وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

غانية احسان حلمي الدنبكنابلس 
مقابل كلية هشام حجاوي التكنولوجية 

هاتف: 092327485
فاكس: 092327692

  skvrtc@gmail.com
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مركز تدريب مهني وثانوية السالزيان الصناعية 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دينية غير هادفة للربح تســـاهم في تأهيل الطلبة للحياة العمليه وتعلم صناعه متكنهم من خوض سوق العمل. 
عدد املوظفني 15 ولديها فرعني احدهم في الناصرة واالخر في بيت حلم في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

الكهرباء املنزلية 1

اكتساب 
مهنه تاهلهم 

في دخول 
سوق العمل

9 اشهر

طالب اجتازوا 
الصف التاسع 

-ذكوراجتازو الصف 
التاسع 

-ان يجتازو املقابلة 
التي تعقد من قبل 

الكلية
 

الكهرباء الصناعية 2

الكهرباء محوسبة 3

اخلراطة والتسوية 4

اخلراطة احملوسبة 5

النجارة العامة 6

االلكترونيات الصناعية 7

األوتوكاد باحلاسوب 8

كهرباء وميكانيكا السيارات 9

الصدف والسراميك 10
سنتني وخشب الزيتون باحلاسوب 

-ذكور/إناث اجتازوا 
الصف التاسع

- ان يجتازو املقابلة 
التي تعقد من قبل 

الكلية

نظام املدرسة 

اكتساب الكهرباء استعمال 11
مهنه تاهلهم 

في دخول 
سوق العمل

2-3-4 سنوات 
طالب اجتازوا 

الصف الثامن

-ذكوراجتازوا الصف 
الثامن

-ان يجتازو املقابلة 
التي تعقد من قبل 

الكلية

الراديو والتلفزيون 12

اخلراطة والتسوية13

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عبر الصحف ووســـائل االعالم احمللية كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي 
وتقدمي طلب واملقابلة الشخصية.

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

أآلب ايراندو فاكابيت حلم والناصرة
املدبسة - بيت حلم

هاتف: 022742421 
فاكس: 022747162 

stsbeth@gmail.com
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مركز تدريب مهني الشابات المسيحية - القدس

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية غير هادفة للربح تســـاهم في تأهيل االلنساء املهمشات للحياة العمليه وتعلم صناعه متكنهم من خوض 
سوق العمل اضافة الى تقدمي برامج توعوية خاصة بالنساء واالطفال. عدد املوظفني 12 موظف.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

السكرتارية 1

اكتساب مهنه 
تاهلهم في دخول 

سوق العمل
12 شهر

الطالبات الذين 
وصولو للصف 

الثاني عشر 
أواملنقطعات عن 
الدراسة بشرط 

وصولهم لصف 
الثاني عشر

- الطالبات الذين وصولو 
للصف الثاني عشر 

أواملنقطعات عن الدراسة 
بشرط وصولهم لصف 

الثاني عشر
- اجتياز املتحان القبول

صحة مجتمع 2

عالج طبيعي 3

سكرتارية طبية 4

تصميم جرافيكي 5

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل الصحف احمللية ويقوم املركز بزيارة طالبات التوجيهي في املدارس احلكومية 
واخلاصـــة وتعريفهـــم بالبرامج املقدمة من قبل املركز كما ميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي 

وتقدمي طلب.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

سناء خشيبونالقدس
واد اجلوز

هاتف: 026282593-026282087 
فاكس: 026282082

vtc-jerywca@alqudsnet.com

مركز تعليم مستمر كلية طاليتا قومي

 نبذة تعريفية:

مؤسســـة محلية متنح شـــهادة دبلـــوم في إدارة الفنادق والبرامـــج معترف بها من  قبل وزارة التربيـــة والتعليم والتعليم 
العالـــي. وتقـــدم دورات قصيرة وطويلة االمد باالضافة الى برامج مســـتمرة في ادارة الفنـــادق بطريقة مهنية. كما تقدم 
دورات في اللغات والتي تعتبر شـــيء اساســـي في تخصص ادارة الفنادق. عدد املوظفني 25 موظف ولديها فرع واحد 

في بيت جاال في الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

شهادة دبلوم في 1
ادارة الفنادق

التعرف على علم الضيافة 
و اإلدارة، إشراف 

على شؤون التدبير 
املنزلي،مبادئ التسويق، 

االقتصاد، مبادئ 
اإلدارة، قوانني الضيافة، 

تصميم قوائم الطعام و 
الشراب، إدارة الفنادق و 

السياحة، مبادئ التخطيط 
للمؤمترات

سنتني
الشابات والشباب 

احلاصلني على 
شهادة التوجيهي

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة

2
شهادة دبلوم في 

إدارة الطعام و 
الشراب

التعلم على كيفية حتضير 
الطعام ونتاجه، خدمات 
الطعام والشراب، صحة 
األغذية وسالمتها، علم 

األغذية، التدريب امليداني

سنتني
الشابات والشباب 

احلاصلني على 
شهادة التوجيهي

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة 
واملطاعم الفندقة 

شهادة دبلوم في 3
االيواء الفندقي

التعلم على تقنيات الدوائر 
األمامية  واالستقبال، 
تقنيات شؤون التدبير 

املنزلي، الطباعة واالتصال 
ووسائله، التسويق، 

التدريب امليداني

سنتني
الشابات والشباب 

احلاصلني على 
شهادة التوجيهي

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة.
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4

دورات 
متخصصة في 

مجال االستقبال 
وخدمات 
املاكوالت 

واملشروبات  
والتنظيف

ليصبح عامل ماهر في 
سنةالفندق

الشابات والشباب 
احلاصلني على 
شهادة الصف 

العاشر

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة.

5

دورات 
متخصصة في 

مجال صناعة 
املاكوالت 

واملشروبات  

ليصبح عامل ماهر في 
سنة واحدةالفندق واملطعم

الشابات والشباب 
احلاصلني على 
شهادة الصف 

العاشر

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة.

6

دورات 
متخصصة في 

خدمات املاكوالت 
واملشروبات  

ليصبح عامل ماهر في 
سنة واحدةالفندق واملطعم

الشابات والشباب 
احلاصلني على 
شهادة الصف 

العاشر

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة.

ليصبح عامل ماهر في سكرتيرة تنفيذية7
سنة واحدةاملكاتب

الشابات والشباب 
احلاصلني على 
شهادة الصف 

العاشر

لديهم حافز 
وقدرة على العمل 
في مجال الفندقة.

اللغة االجنليزية 8
واللغة االملانية

التعلم على مهارات اللغات 
الشابات 6-12 شهرفي ادارة الفنادق

والشباب

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عبر الصحف ووســـائل االعالم احمللية كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور الشـــخصي 
وتقدمي طلب واملقابلة الشخصية.

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

mayounan@yahoo.comهاتف: 022745160موريس يونانبيت جاال

www.talithakumi.org للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني

OXFAM منظمة اوكسفام

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية غير حكومية تعمل في مجال الصحة العام، األمن الغذائي وسبل العيش باالضافة الى العديد من األنشطة 
التي تخص املجتمع املدني. عدد املوظفني 47 موظف ولديها فرعني في القدس وقطاع غزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

تدريب مهني للسيدات1
توفير فرص عمل،
حتسني املهارات، 
وتطوير املجتمع 

اداريا وتقنيا

الشباب والنساء 2008
في املناطق ذوات 
الدخل املنخفض 

واملهمشة في 
الضفة الغربية

تقوم املؤسسة 
الشريكة 

بتحديد املعايير 
واختيارها مع 

منظمة اوكسفام

التعليم البديل2

مستمراالعالم والتوعية3
بناء قدرات4 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعالن عن هذه املشـــاريع من خالل نشـــرات يتم توزيعها على املســـاجد وعقد ورشـــات عمـــل تعريفية في املجالس 
احمللية والبلديات واملدارس كما ويتم التواصل مع املؤسسة من خالل املجالس احملليه.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 5-026566234محمد صوافطةالقدس
فاكس: 026566236

 msawafta@oxfam.org.uk

mkudla@oxfam.org.ukهاتف: 082822553ماري قدلةغزة

www.oxfam.org.uk للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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Near East Foundation مؤسسة الشرق االدنى الدولية

نبذة تعريفية:

مؤسســـة دولية تعمل في مجاالت متعددة منها الزراعي، رياض االطفال في فلســـطني، تغذية االطفال اضافة الى توزيع 
معدات على املعاقني. عدد املوظفني 8 ولديها فرعني في مدن الضفة الغربية.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

تصنيع غذائي1
اكتساب مهاره

النساء في مناطق حسب املشروع
الضفة الغربية

سيدات ربات بيوت 
عاطالت عن العمل 
لديهم القدرة على 

االلتزام والرغبه في 
دخول سوق العمل

صناعة الصابون2

3
تدريب مربيات 

على التعليم 
النشط

تاهيل كوادر للروضات 
يستطعن التعامل مع 

طفل دون سن السادسة

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن هذه املشاريع من خالل الوزارات واملؤسسات ذات العالقة كما وميكن التواصل مع املؤسسة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل الوزارت الفلسطينية ذات العالقة.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

رام الله
صالح ابو عيشة

عمارة ساما
هاتف: 022960560
sabuaishah@nefdev.orgفاكس: 022965440

هاتف: 092396961نابلس

www.neareast.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة

COOPI Organization مؤسسة كوبي

نبذة تعريفية:

مؤسسة دولية ايطالية غير هادفة للربح، تنفذ العديد من املشاريع التشغيلية والتدريب املهني في مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غزة. عدد املوظفني 35 موظف ولديها 5 فروع.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

تعلم مهنة تؤهلهم تدريب على نظام التدفئة1
لدخول سوق 

العمل

– مدة   2009
يتم حتديدها مع القدس الشرقيةالدورة سنة

املراكز الشريكه صيانة السيارات2

الكمبيوتر3

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عن املشروع والتواصل مع املؤسسة من خالل املؤسسات الشريكه، البلديات والسلطات احملليه اضافة الى 
االعالم احمللي.

عناوين المشروع:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

جنني

socie@coopi.orgجوال: 0543179895جروم سوسي

نابلس

طولكرم

غزة

القدس

www.coopi.org للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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معهد وجدي نهاد ابو غربية التكنولوجي الجامعي

نبذة تعريفية:

مؤسسة محلية خاصة تعمل في مجال التعليمي التدريبي. عدد املوظفني 37 موظف ولديها فرع واحد في القدس.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

1

استخدام 
االنترنت 

وبرنامج العرض 
التقدميي 

التعرف على املهارات 
األساسية واملتقدمة في 

استخدام االنترنت 

-2008/2/13
2008/4/27

موظفوا مكتب 
مديرية التربية 

والتعليم في 
القدس

تقدمي امتحان 
قدرات

التخطيط واعداد 2
املشاريع

التعرف على برنامج 
العرض التقدميي 
والتخطيط واعداد 

املشاريع

-2008/2/13
2008/4/27

موظفوا مكتب 
مديرية التربية 

والتعليم في 
القدس

تقدمي امتحان 
قدرات

3 Advanced
Excel

التعرف على املهارات 
األساسية واملتقدمة في   

استخدام برنامج اإلكسيل

-2008/5/7
2008/6/30

موظفوا  مؤسسة 
UNDP

4+A دورة
التعرف على املهارات 
األساسية في صيانة 

احلاسوب

-2008/10/25
طلبة معهد وجدي2008/12/27

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عبر الصحف احمللية وموقع املؤسســـة االلكتروني كما وميكن التواصل مع املؤسســـة عن طريق احلضور 
الشخصي وتقدمي طلب ومن خال ل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

الصوانة-جبل الزيتوند. صفاء ناصر الدينالقدس
info@wit.edu.psهاتف: 026286357، فاكس: 026261096   

www.wit.edu.ps للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني

مؤسسة فارس العرب للتنمية واألعمال الخيرية 

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة غير هادفة للربح متخصصة فـــي األعمال اخليرية والتنموية بجميع مجاالتهـــا حيث تهتم بجميع فئات 
وطبقات املجتمع الذين هم بحاجة إلى دعمها غرضها األساســـي تقدمي اخلدمات االجتماعية للمواطنني. عدد املوظفني 4 

باجر و15 بغير اجر. لديها فرع واحد في مدينة غزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
وموقعها

معايير 
االختيار

كتابة مشاريع + جتنيد أموال 1
+ اجلندر+ اإلدارة املالية

تطوير وتنمية 
متطوعون لدى ثالث سنواتاملؤسسة 

اجلمعية 

حسب حاجات 
املؤسسة

مهارات االتصال والتواصل 2
بالعالقات العامة

عالقات بني 
املؤسسات

شهر لعمل دورات اإلرشاد البيئي3
تطوير للبيئة 

املتطوعون 
لدى اجلمعية 

+ خريجي 
اجلامعات مفاهيم الدميقراطية وحقوق 4

للتوعيةاإلنسان

السكرتارية التنفيذية وإدارة 5
للمتطوعنيأسبوعنيلتنظيم املؤسسةاملكاتب

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن هذه املشـــاريع من خالل املوقـــع االلكتروني والصحف احملليـــة ويتم التواصل مع املؤسســـة من خالل 
احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خالل اإلنترنت.

عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

طارق زياد البناغزة
الرمال – شارع الثورة – عمارة الثورة مقابل 

السفارة املصرية
تلفاكس: 082886061

tarek@fares-alarab.com

www.fares-alarab.com للمزيد من املعلومات يرجي زيارة العنوان االلكتروني للمؤسسة
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وحدة النجاح للخريجين

نبذة تعريفية:

مؤسســـة محليـــة عامـــة تعمل في تاهيـــل خريجي جامعـــة النجاح الوطنيـــة لالنخراط بســـوق العمل من خـــالل تدريبهم، 
مســـاعدة اخلريجني في احلصول على فرص عمل تناســـب تخصصهم، تقدمي النصح واالرشـــاد للطلبة اخلريجني حول 
كيفيـــة االســـتعداد للعمل والبحـــث عنه وحول اختيار التخصص وطرق صقل الشـــخصية. عـــدد املوظفني فيها 3 موظف 

باجر و1 موظف بغير اجر.

البرامج واالنشطة:

مواضيع 
فتراتها املعتمدة اهدافهاالتدريب

)من-الى(
الفئة املستهدفة 

معايير االختياروموقعها

كن مستعدا للبدء 1
بالعمل

تدريب اخلريجني على 
املهارات الالزمة لسوق 

العمل

20 ساعة 
تدريبية

خريجوا جامعة 
النجاح الوطنية

ال يوجد شروط 
لاللتحاق 
بالدورات

حاسوبك في 2
العمل

تدريب الطلبة على برامج 
الكمبيوتر في العمل

20 ساعة 
تدريبية

خريجوا جامعة 
النجاح الوطنية

الطلبة الذين ال 
ميلكون مهارات 
استخدام برامج 

الكمبيوتر

االجنليزية في 3
مقابالت العمل

تدريب الطلبة واطالعهم 
على نوعية وطرق طرح 

األسئلة باللغة االجنليزية 
أثناء مقابالت العمل

20 ساعة 
تدريبية

خريجوا جامعة 
النجاح الوطنية

الطلبة الذين 
تنقصهم مهارات 

التواصل في اللغة 
االجنليزية 

طريقة االستفادة من المشروع:

يتم االعالن عبر موقع االنترنت والبريد االلكتروني للمؤسسة ووسائل االعالم املسموعة واملرئية كما وميكن التواصل 
مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب ومن خال ل االنترنت.

عناوين المؤسسة:

املوقع االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

هاتف: 092394972رافع احمد دراغمهجامعة النجاح الوطنية
rafidr@najah.eduفاكس: 092345982 

www.najah.edu/career للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني

 وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
UNRWA الشرق االدنى-األونروا

نبذة تعريفية:

األونروا هي وكالة اغاثة وتنمية بشـــرية تعنى بتوفير التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية واملعونة الطارئة 
ملا يربو عن 4.6 ماليني الجئ يعيشون في الشرق االوسط. حتوي املؤسسة العديد من الدوائرومنها مشروع القروض 
البســـيطة التـــي تهدف الـــى تعزيز التنمية االقتصاديـــة واحلد من الفقر في اوســـط االجئني الفلســـطينني والفئات الفقيرة 

واملهمشة االخرى. عدد املوظفني في هذا الدوائر 174 موظف وتنتشر فروعها في مناطق الضفة الغربية وغزة.

البرامج واالنشطة:

فتراتها املعتمدة اهدافهامواضيع التدريب
)من-الى(

الفئة املستهدفة 
معايير االختياروموقعها

1

مهارات اإلدارة، وجتارة 
التجزئة والتسويق، اللغة 

اإلجنليزية ، والتدريب 
التضامني اجلماعي 

القدرة على ادارة 
مشروع صغير 

احلجم

حسب احلاجه 
)تتراوح من يوم 

الى خمس ايام(

املستفيدين الذين 
حصلوا على 

قروض في قطاع 
غزة

املستفيدين الذين 
حصلوا على 

قروض

طريقة االستفادة من المشروع:

يتـــم االعـــالن عن املشـــروع من خالل املنشـــورات والكتيبـــات التي توزع من قبـــل موظفو االقراض ومـــدراء. كما وميكن 
التواصل مع املؤسسة عن طريق احلضور الشخصي وتقدمي طلب.
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عناوين المؤسسة:

البريد االلكترونيهاتف/عنوانالشخص املسؤولاملوقع

i.jaber2@unrwa.orgهاتف: 092387871ابراهيم جابرنابلس

s.ikbarieh@unrwa.orgهاتف: 092670252 شذا اكباريةطولكرم

a.alomari@unrwa.orgهاتف: 042433430 عبد الله العمريجنني

m.enayeh@unrwa.orgهاتف: 092942684 معاذ عنايةقلقيليا

y.jubran@unrwa.orgهاتف: 022984831 يوسف جبران رام الله 

z.darwish@unrwa.orgهاتف: 022748186 زيدون درويشبيت حلم

m.noufal@unrwa.orgهاتف: 022290026 موفق نوفلاخلليل

i.elmadhoun@unrwa.orgهاتف: 082820001 عماد املدهونغزة

k.hamad@unrwa.orgهاتف: 082061288 خالد حامدخان يونس

a.marshoud@unrwa.orgهاتف: 082552003 احمد ابو مرشودالنصيرات

http://www.un.org/ للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع املؤسسة االكتروني



ملحق
قائمة المؤسسات والمشاريع موزعه حسب فروعها 
ومناطق تقديم الخدمات والمشاريع في محافظات 

الضفة الغربية وغزة
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ملحق

قائمة المؤسسات والمشاريع موزعه حسب فروعها ومناطق تقديم الخدمات والمشاريع 
في محافظات الضفة الغربية وغزة

رقم الصفحة اسم املؤسسة 

القدس

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

106 الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “ بياالرا”

121 جمعية الشبان املسيحية

155 مركز تدريب مهني الشابات املسيحية - القدس

161 معهد وجدي نهاد ابو غربية التكنولوجي اجلامعي

47 منتدى شارك الشبابي

56 مؤسسة العمل ضد اجلوع

160  ،59 COOPI Organization- مؤسسة كوبي

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

164  ،91  ،61 UNRWA-وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االدنى-األونروا

136 كلية تدريب قلنديا

اخلليل

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل

100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

 اجلمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة  74

12 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

68  ،16 ANERA-املؤسسة األمريكية ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى-انيرا

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

80 بنك الرفاة لتمويل املشاريع الصغيرة

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

129  ،33 جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينية لتطوير مصادر املياة والبيئة

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

36 جمعية جنوم األمل “لتأهيل املراة املعوقة”

85 شركة ريف خلدمات التمويل الصغير

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

46 مركز اخلدمات الزراعية

151 مركز الرجاء – الهالل األحمر

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

56 مؤسسة العمل ضد اجلوع

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

164  ،91  ،61 UNRWA-وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االدنى-األونروا

بيت حلم

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل
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100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

اجلمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة  74

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

121 جمعية الشبان املسيحية

125  ،25 جمعية املراة العاملة الفلسطينية للتنمية

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

134 جمعية مركز بيت حلم للنشاط النسوي

36 جمعية جنوم األمل “لتأهيل املراة املعوقة”

153 مركز تدريب مهني وثانوية السالزيان الصناعية 

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

155 مركز تعليم مستمر كلية طاليتا قومي

158  ،90  ،50 -Oxfam منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

164  ،91  ،61 UNRWA- وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االدنى-األونروا

رام الله

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل

100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

 اجلمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة  74

12 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

103 املركز األسقفي للتكنولوجيا والتدريب املهني

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

68  ،16 ANERA-املؤسسة األمريكية ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى-انيرا

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

106 الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “ بياالرا”

80 بنك الرفاة لتمويل املشاريع الصغيرة

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

121 جمعية الشبان املسيحية

122 جمعية الشابات املسيحية

125  ،25 جمعية املراة العاملة الفلسطينية للتنمية

130  ،28 جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت

129  ،33 جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينية لتطوير مصادر املياة والبيئة

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

36 جمعية جنوم األمل “لتأهيل املراة املعوقة”

138  ،37 جهود للتنمية املجتمعية والريفية

85 شركة ريف خلدمات التمويل الصغير

142 كلية العلوم التربوية وكلية مجتمع املراة برام الله

143  ،39 كلية العلوم التربوية وكلية مجتمع رام الله

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام
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51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

164  ،91  ،61 UNRWA-وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االدنى-األونروا

اريحا

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

121 جمعية الشبان املسيحية

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

نابلس

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

110 احتاد اجلمعيات اخليرية – محافظات شمال الضفة الغربية

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل

100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

 اجلمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة  74

12 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

68  ،16 ANERA-املؤسسة األمريكية ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى-انيرا

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

106 الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “ بياالرا”

80 بنك الرفاة لتمويل املشاريع الصغيرة

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

118 جمعية اللد اخليرية

125  ،25 جمعية املراة العاملة الفلسطينية للتنمية

129  ،33 جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينية لتطوير مصادر املياة والبيئة

132  ،34 جمعية رعاية الكفيف

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

36 جمعية جنوم األمل “لتأهيل املراة املعوقة”

141 دائرة العمل النسائي

145 كلية هشام حجاوي التكنولوجية

150  ،42 مركز البرامج النسوية – مخيم عسكر

152  ،88  ،43 مركز الشيخ خليفة للتاهيل املهني

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة
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159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

56 مؤسسة العمل ضد اجلوع

57 مؤسسة برميير ارجنس

160  ،59 COOPI Organization - مؤسسة كوبي

163 وحدة النجاح للخريجني

164  ،91  ،61 UNRWA -وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االدنى-األونروا

سلفيت

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

قلقيليا

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

115  ،21 جمعية األمل اخليرية للصم

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

124  ،24 جمعية املرابطات اخليرية

126  ،30 جمعية املركز التنموي للمراة الفلسطينيه

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

141 دائرة العمل النسائي

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam -منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

طولكرم

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل

12 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

102 املركز االجتماعي لتاهيل الشبيبة

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

131 جمعية انعاش األسره
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117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

125  ،25 جمعية املراة العاملة الفلسطينية للتنمية

119  ،27 جمعية املكفوفني في طولكرم

126  ،30 جمعية املركز التنموي للمراة الفلسطينيه

133 جمعية رعاية شؤون الطلبة اخليرية

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

136 جمعية منتدى املرأه اإلجتماعي اإلسالمي

138  ،37 جهود للتنمية املجتمعية والريفية

141 دائرة العمل النسائي

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

160  ،59 COOPI Organization - مؤسسة كوبي

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

طوباس

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

37 جهود للتنمية املجتمعية والريفية

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

جنني

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

96  ،95  ،9 االحتاد اللوثري العاملي

97 اإلدارة العامة للتدريب املهني – وزارة العمل

100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

اجلمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة  74

11 اللجنة احمللية لتأهيل املعاقني – مخيم جنني

12 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

68  ،16 املؤسسة األمريكية ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى-انيرا

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

131 جمعية انعاش األسره

117  ،23 جمعية البر بابناء الشهداء

125  ،25 جمعية املراة العاملة الفلسطينية للتنمية

35 جمعية جلان العمل االجتماعي

135 جمعية مركز نسوي فقوعة اخليرية

37 جهود للتنمية املجتمعية والريفية
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123

141 دائرة العمل النسائي

44 مركز تطوير التعليم – EDC   مشروع رواد

47 منتدى شارك الشبابي

158  ،90  ،50 Oxfam - منظمة اوكسفام

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

159  ،54 مؤسسة الشرق االدنى الدولية

57 مؤسسة برميير ارجنس

160  ،59 COOPI Organization - مؤسسة كوبي

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز

164  ،91  ،61 UNRWA-وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االدنى-األونروا

غزة

108  ،70 احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

111  ،78  ،17 احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

114  ،19 احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي

100  ،64  ،10 االغاثة الدولية – مدارس عبر االنترنت

اجلمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – أصالة  74

12 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار- بكدار

104  ،76  ،14 املركز العربي للتطوير الزراعي-اكـاد

67 املؤسسة الفلسطينية لالقراض والتنمية فاتن

106 الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “ بياالرا”

116  ،22 جمعية األمل لتأهيل املعاقني

125  ،25 جمعية املراة العاملة الفلسطينية للتنمية

123  ،29 جمعية املجد النسائية

127  ،31 جمعية النجدة االجتماعية

128 جمعية النهوض باألسره الفلسطينية

129  ،33 جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينية لتطوير مصادر املياة والبيئة

137  ،82 جمعية شمس املستقبل اخليرية

83 شركة األمني للتمويل واالستثمار

85 شركة ريف خلدمات التمويل الصغير

147  ،87  ،40 مجلس كنائس الشرق األوسط – دائرة مساعدة الالجئني الفلسطينيني – منطقة غزة

47 منتدى شارك الشبابي

51 مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

89  ،53   الدولية CHF مؤسسة

56 مؤسسة العمل ضد اجلوع

57 مؤسسة برميير ارجنس

162  ،58 مؤسسة فارس العرب للتنمية واألعمال اخليرية

160  ،59 COOPI Organization - مؤسسة كوبي

60 هيئة االصدقاء األمريكية – مؤسسة خدمات الكويكرز






