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 مقدمة

السيدة مريم كان على رأسهن  1921الباسلة عام  نساء فضليات من مدينة نابلسبجهود مخلصه من جمعية االتحاد النسائي  انطلقت مسيرة
مرورا برغدة المصري ولواحظ عبد  بعدها الحاجة عندليب العمد ومن ثم الحاجة رشده المصري والحاجة منيرة عبد الهادي الرايةوحملت هاشم 
، الجمعية الرائدة التي ائي العربي الخيرية على مدى تسعة عقود ونيف من خالل جمعية االتحاد النسواستمر عطاء المرأة النابلسية  . الهادي
والذي هيأ لقيام  المشئوممهندس ومنفذ وعد بلفور  ، وجاء بعدها االنتداب البريطانيشعب عاش ويالت الحروب والقهر والحرمان إلغاثة أنشأت
 الصهيونية العنصرية على ارض فلسطين الحبيبة. إسرائيلدولة 

ت ادورًا فاعاًل في جمع التبرعغوث السريع فأخذت سيدات الجمعية ليًا واقتصاديًا وصحيًا فكانت بحاجة إلى ااجتماعفي تلك الحقبة عانى شعبنا 
دور على ضوء المعطيات الجديدة فأصبح دورًا وطنيًا هامًا شاركت قياداته تطور هذا ال أنالمدينة وما لبث  أهللمساعدة الفقراء والمحتاجين من 

 األسرةلرفع مستوى  واإلنسانيةاالجتماعية  ألنشطتهاالذي استمر تفعيلها  الوقتوطنية والفعاليات االجتماعية المحلية في المؤتمرات العربية والفي 
 ال تزال مسيرة العطاء متواصلة ومستمرة.و  والمرأة الفلسطينية وهو الهدف الكبير الذي قامت من اجلهالفلسطينية 

ومن خالل مجالس ادارتها المتعاقبة عليها وقيادتها النسوية الحكيمة من ترسيخ وجودها كمؤسسة  على مدار العقود الماضية استطاعت الجمعية
التي ساهمت في خدمة أبناء شعبنا الفلسطينية وسد احتياجته ضمن  وطنية فلسطينية عريقه فأنشأت العديد من المؤسسات والمراكز الخدمية

 اإلمكانيات المتاحة.

النسائي بتاريخا الطويل اشراقه مضيئة في سفر المرأة الفلسطينية بما حققته من نجاحات متميزة حصدت عليه  شكلت مسيرة جمعية اإلتحاد 
 العديد من الشهادات التقديرية فكانت منافسه على مستوى الجمعيات في العالم العربي بأسرة.

 



 جمعية اإلتحاد النسائي العربي

 لمحة تاريخية

وحصلت على ترخيص من الحكومة األردنية بعد  1945سجلت رسميًا عام و  1921تأسست جمعية االتحاد النسائي العربي بنابلس عام 
وزارة الشؤون االجتماعية في السلطة الوطنية  في وتم إعادة تسجيلها  ، ( 194برقم ) 1965عام  ضم الضفة الغربية إلى المملكة األردنية

 .2000لعام  1تنادا لقانون الجمعيات رقم اس م23/7/2001أوضاعها في  توفيقوتم  1997( سنة 59الفلسطينية برقم  )

المنتخبة من سيدات المجتمع في مدينة نابلس ممن تركن بصمات واضحة على مسيرة العمل الخيري  مجالس اإلدارةعدد من  ة الجمعيةتعاقب على إدار 
 ر بها شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.الفلسطيني وساهمن في بناء المجتمع المدني بالرغم من ظروف االحتالل والحصار واالوضاع التي م

 رؤيتها وتجسيد رسالتها في المجتمع الفلسطيني أنشأت جمعية اإلتحاد النسائي عددا من المؤسسات الوطنية وهي: يقوفي سبيل تحق

 .1952 عام  مركز دار اليتيمات .1

 .1962  عام مركز النور للكفيفات .2

 .1971 عام مستشفى اإلتحاد النسائي .3

 .1998 عام حاد النسائيروضة اإلت .4

 .2000 عام كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة .5

 .2013مركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام  .6

 .2014مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي  .7

 .2017مركز كرامة للتدريب المهني  .8
 



 لقد تمكنت الجمعية خالل العقد األخير من تحقيق جملة إنجازات نوعية نذكر منها:

o  بناء النظم اإلدارية والمالية للجمعية ومؤسساتها المختلفة وتدوين اإلجراءات المتعلقة بطبيعة العمل وتطوير النماذج والسجالت
 األيزو. للتوافق مع أحدث المعايير العالمية والتي تؤهلها للحصول على

o  إقامة شبكة عالقات عامة كبيرة من خالل التواصل مع المؤسسات والجهات المانحة والذي انعكس إيجابا على حجم التمويل
 مليون دينار أردني. 2الخارجي للجمعية والذي أسهم بتمويل مشاريع نفذتها الجمعية خالل العقد االخير تجاوز 

o  تخدم المواطن الفلسطيني وتسهم في سد احتياج السوق مثل: العديد من البرامج النوعية التي افتتاح 

  .برنامج القبالة والذي اعتبر تطورا نوعيا أسهم في سد احتياج القطاع الصحي الفلسطيني في هذا المجال 

   مركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام والذي اعتبر كنواة الكاديمية طهي هي األولى على مستوى شمال الضفة
 لغربية.ا

   مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي والذي يعتبر مركزا نوعيا يسهم في االستفادة من جهود الكفيفات وتحويلهن الى
 منتجات.

 .مركز كرامة للتدريب المهني حيث تم افتتاح اول برنامج فيه وهو برنامج معاون رعاية مسنين وعجزة 
o بتمويل من ه وتأثيث ةتإقامض والقبالة الى المبنى الدائم بعد أن تمكنت الجمعية من أنتقال كلية الحاجة عندليب العمد للتمري

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
o  حوسبة مستشفى اإلتحاد النسائي ليكون أول مستشفى الكتروني على مستوى شمال الضفة الغربية، وأول مستشفى فلسطيني يتم

 ينية حيث تم بناء قواعد البيانات الخاصة بالمستشفى من خالل شركة إسراء في نابلس.حوسبته بعقول وخبرات فلسط
o والمراكز التابعة لها.الجمعية  يإعادة تأهيل وتطوير وصيانة مبان 
o .بناء وتطبيق الكادر الوظيفي اإلداري والمالي لمختلف مؤسسات الجمعية 



o وتنظيم وإقامة العديد من األنشطة وورش العمل وتنظيم االحتفاالت  المشاركة بفاعلية في مختلف األنشطة الوطنية والخيرية
 المختلفة.

o وقفية اليتيمات حيث تم شراء طابق بعمارة سكنية في نابلس يرصد ريعه لصالح اليتيمات. اإلنتهاء من اقامة مبنى 
 

 2018خالل عام  أهم اإلنجازات

 .صيانة الساحات الخارجية للروضة 

 .صيانة الجناح الثالث في المسشتفى 

  وأقسام الصرف الصحي بتمويل من الوكالة التشيكية صيانة مستودعات الجمعية

 .للتنمية

 .تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مقر الجمعية ومقر المستشفى 

  البدء بإنجاز المقر الدائم لمركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام ومركز

 كرامة للتدريب المهني.

  مسرح كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة. بتأهيلالبدء 

  توقيع اتفاقية خاصة بموظفي قطاع التمريض والقبالة في المستشفى مع نقابة

 التمريض.

 .توفير عدد من األجهزة والمعدات الطبية للمستشفى 



 فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يتنا:ؤ ر   
االستفادة من قدراتها و نتطلع الى جمعية االتحاد النسائي العربي في نابلس كمؤسسة وطنية عريقة متطورة. قادرة على اظهار دور المرأة الفلسطينية 

 وطاقاتها من اجل تقديم افضل وأجود الخدمات االجتماعية واإلنسانية.

 رسالتنا:
اهلية خيرية تعمل في مجال التنمية االجتماعية والمساعدات االنسانية، وتتميز بتنوع خدماتها جمعية االتحاد النسائي العربي في نابلس مؤسسة 

ية االسرة كالصحة والتعليم والطفولة واإليواء والرعاية والتأهيل وتسعى باستمرار الى تنسيق الجهود وتوحيدها وتجنيد الدعم الالزم لمساندة وتقو 
 الفلسطينية.

 قيمنا:
 الدين أو العرق أو اللون أو الجنس.ال تمييز حسب * 
 والدينية. واالتجاهات الفكرية والسياسية. جتماعيةالااحترام األعراف والتقاليد *

 والتطوعي.الجماعي ل تعزيز روح العم*

 الشفافية.والمحاسبة والمساءلة و مانةألا*

 التركيز على الكفاءة والفعالية والتميز. *           االحترام والتكريم.*

 المشاركة المجتمعية.  *    االستخدام األمثل للموارد.*

 خدمات ودور اكبر للمرأة في تنمية المجتمع. *      التنسيق والتشبيك.*

 



 غايتنا:
 ةاإلنسعععاني الخعععدمات وتقعععديم وطنهعععا، وععععزة مجتمعهعععا، بنعععاء فعععي دورهعععا ألداء الصعععحيح اإلععععداد وإععععدادها أحوالهعععا، وتحسعععين المعععرأة، مسعععتوى  رفعععع .1

 . بالخير المرأة  على يعود ما كل وعمل الظروف، ومختلف العمل، مراحل مختلف في لها والثقافية والتعليمية واالجتماعية والصحية
 .المجتمعية والتنمية البناء في المساهمة ليشمل المرأة  دور وتفعيل تطوير .2

 .وصحياً  وثقافياً  اجتماعياً  الفلسطينية المرأة  وضع تحسين .3

 .لهن المهني والتدريب التعليم وتوفير النساء توعية .4

 .لهم الصحية والخدمات التعليم وتوفير وحمايتهم، األطفال رعاية .5

 .والمعوزين والفقراء الشهداء اسر مساعدة .6

 .والمحتاجة الفقيرة للعائالت الصحية والخدمات المعالجة تقديم .7

 

 

 



 

صورة جماعية

 

 مجلس اإلدارة 

 كانون أول 2020-2017

العضوهاسم   الموقع 

 رئيسة الجمعية عهود رفعت صالح يعيش/ قناديلو

 نائبة الرئيسة / مقررة الكلية فاطمه عادل احمد الشكعه/فهد

 أمينة السر/ مقررة اليتيمات   مهديكار شيب حافظ  أبو زنط

قطيفانحنين محفوظ عطا هللا  اللجنة المالية أمينة الصندوق / مقررة   

دروزهحنين محمد جواد حمد   مقررة مركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام 

كمال عبد الرحمن  تمارا  الروضةنائبة أمينة الصندوق / مقررة     

 نائبة أمينة السر مقررة مركز لواحظ عبد الهادي فريال حسني حسين خياط

عودة محمد منصور عفاف   عضو 

 مقررة المستشفى سعاد محمود سعيد شاهين

دكتورة زهره الواوي    عضو 

 مقررة العالقات العامة سمر راضي عبد القادر عرفات

 



 القوى البشرية:

 ، حسب المؤسسة والجنس.2018توزيع العاملين في مؤسسات جمعية اإلتحاد النسائي حتى نهاية  

 المجموع إناث ذكور المؤسسة

 11 7 4 مقر الجمعية ومركز اليتيمات  متفرغ

 2 0 2 غير متفرغ                       

 16 12 4 كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة متفرغ

 72 34 38 غير متفرغ

 137 70 67 مستشفى اإلتحاد النسائي

 1 1 0 مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي

 10 9 1 روضة اإلتحاد

 249 133 116 المجموع

 

 

 

 



 مؤسساتنا:

 

 1952      دار اليتيمات مركز. 

 1962       مركز النور للكفيفات. 

 1971     مستشفى اإلتحاد النسائي. 

  1998     الحديثةروضة اإلتحاد. 

 2000  كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة. 

 2013  مركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام. 

 2014   مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي. 

 2017     مركز كرامة للتدريب المهني. 
 

 

 



 مركز دار اليتيمات

اللواتي تقطعت بهن السبل، تلم شعثهم وتصلح أمرهم وتأهلهم إلى  تلتكون مالذا لليتيما 1952أسست جمعية اإلتحاد النسائي العربي مركز اليتيمات في األول من حزيران عام 
 حياة كريمة يستطيعوا من خالل ما يوفره المركز من خدمات إلى إدماجهم في المجتمع.

وتخرج في مرحلتين األساسية والثانوية( يتيمة يدرسن في المدارس الحكومية في ال50) إلى أكثر من يتسع المركزسنة حيث  18سنوات إلى  6المركز من سن  تقيم اليتيمات في
 . نسانية والمهن الطبية المساعدةمن الجامغات الفلسطينية حوالي عشرين طالبة في تخصصات مختلفة منها الهندسة والقانون والعلوم اإل 2018-2000الفترة من 

 وهي: يق جمله من األهداف اإلستراتيجيةالمرحلة القادمة إلى تحقيهدف مركز اليتيمات في جمعية االتحاد النسائي العربي خالل اإلستراتيجية: األهداف 

 استيعاب اليتيمات من الفئات العمرية المختلفة على مستوى شمال الضفة الغربية. .1

 توفير المأوى والمسكن والمأكل والملبس والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية للنزيالت في المركز. .2

 للنزيالت خالل فترة الدراسة في المدرسة واإلسهام في متابعة تحصيلهن العلمي في الجامعات.توفير الخدمات التعليمية  .3

 .نفسياواجتماعياوفكرياوتهيئتهاللمستقبلوإدماجهامجتمعياالنزيله بناءشخصيةالفتاةاليتيمة .4

 دعم األسر الفقيرة والمحتاجة وخصوصا اسر النزيالت في المركز. .5
سنوات يوفر لهن فيها المأكل والملبس والنوم ومتابعة الدراسة للمتفوقات، أو يتعلمن مهنة يعتشن منها في  6تقبل الفتيات في دار اليتيمات من سن خدمات المركز: 

 المستقبل والبعض يتزوجن.

سب لليتيمات.توفير السكن اآلمن والمنا-1  
المأكل والملبس .-2  
التعليم حتى المرحلة الجامعية.-3  
الرعاية الصحية واالجتماعية والتربوية.-4  
الدعم النفسي.-5  
خدمات ترفيهية وتفريغية.-6  

 

 



 

 

 
 

 

 طاقم العمل

يشرف على الفتيات في المركز طاقم مكون من سبع موظفات، مديرة المركز، :
ومشرفتين يتابعن أمور الفتيات المختلفة ويقمن معهن ليال مرشدة اجتماعية 

 باإلضافة إلى عامالت المطبخ.



 2018 عامالمركز خالل  أهم أنشطة 

 تنظيم عدة أنشطة ترفيهية وإجتماعية هادفة لليتيمات من قبل عدد من المؤسسات: .1
I. موظفي نوفارتس 
II. ام اإلغاثة الطبية يق 
III.  مجموعة المدافعين عن حقوق االنسان 
IV. طالب جامعة النجاح 

 ذكرى المولد النبوي الشريف المشاركة بفعاليات احياء  .2
 من قبل الجميعة. للطالبات اليتيمات تنظيم عدد من األنشطة الترفيهية .3
 .طوباس مشاركة الطالبات اليتيمات برحلة مدرسية الى مدينة المورفن التي اقيمت على ملعب بلدية محافظة .4
 .زيارة الطالبات اليتيمات لدار المسنين .5

 2018خالل عام التي تمت للمركز  الزيارات 

 زيارة القنصل الفرنسي ووفد من القنصل الفرنسي للجمعية-1
 زيارة مجموعة من نساء عرب الداخل ) المركز النسائي إكسال( للجمعية-2
 من االلعاب والقصص لصالح مكتبة اليتيماتزيارة طلبة اكاديمية القران الكريم وتقديم مجموعة -3
 زيارة مدرسة بورين للطالبات اليتيمات-4
 زيارة المدرسة الصالحية -5
 زيارة مدرسة اجنسينا -6
 زيارة جمعية الهالل االحمر وعمل نشاط ترفيهي ورياضي بمناسبة يوم الطفل العالمي وتقديم الهدايا-7
 زيارة اطباء نقابة طب االسنان-8
 ة مدرسة الشروق زيار -9

 زيارة وفد الماني-10
 زيارة المركز االلماني الفلسطيني للتدريب المهني وعمل فعاليات منوعه للطالبات اليتيمات-11



 زيارة مغتربي نابلس للجمعية-12
 زيارة مدرسة تحفيظ القران -13
 زيارة مدرسة عقاب مضي الثانوية-14
 نزيارة مدرسة رواد المعرفة الخاصة / قبال-15
 زيارة جامعة القدس المفتوحة  " مجلس اتحاد الطلبة  وتوزيع جوائز  وعمل حفل ترفيهي-16
 زيارة مدرسة ياصيد-17
 زيارة مدرسة الناقوره-18
 زيارة المدرسة البرتغاليه  االساسية بيت فوريك-19
 زيارة مدرسة قريوت-20
 زيارة مدرسة ايثار-21
 زيارة مدرسة بيت فوريك الثانوية  -22
 زيارة مدرسة العراق التايه للبنات-24
 الكشافهوطالبات زيارة مدرسة هواش للبنات -25
 

 

 

 

 

 



 مركز النور للكفيفات

استجابة لحاجة ملحة في المجتمع الفلسطيني من أجل خدمة  1962أسست جمعية االتحاد النسائي العربي في نابلس مركز النور للكفيفات في منزل تراثي قديم افتتح عام 
مجاالت ل من خالل إكسابهن مهارة جيده في هذه الفئة المحرومة من بنات فلسطين ممن فقدن نعمة البصر، حيث يهدف المركز إلى تعليم الفتيات وتأهيلهن لسوق العم

 .مختلفة

 سنة، حيث يوفر لهن المركز اإلقامة ومتطلبات المعيشة خالل مدة التحاقهن بالمركز، كما يوفر لهن التأمين الصحي. 25-13فتاه من الفئات العمرية  20يتسع المركز إلى 

المركز عضو في اتحاد المعاقين ولديه حضور و تجاوز عدد الخريجات عشرات الخريجات ما بين دورات طويلة وقصيرة  خرج المركز خالل مسيرته الطويلة العديد من الخريجات
 فاعل في أنشطتهم المختلفة.

سة بمختلف مراحلها وكان لدراكانت االنطالقة األولى للمركز عند التأسيس ليكون منارة علمية تعني بالتعليم األكاديمي للكفيفات وظل يستقطب الفئات العمرية في سن ا
 .يدرس مناهج وزارة التربية والتعليم بطريقة بريل )اللمس( 

 أهداف المركز:

 تدريب الفتيات على أعمال النسيج والنول والخيزران. .1
 تدريب الفتيات لالعتماد على النفس والقيام بجميع شئونهم الخاصة من نظافة وتحضير وجبات الطعام. .2

 للفتيات لمساعدتهن على قضاء حوائجهن بأنفسهن. التدريب والتأهيل الحركي .3

 مساعدة الفتيات على تعلم القراءة والكتابة بلغة بريل قديما وحاليا بواسطة الكمبيوتر الخاص بالمكفوفين. .4

 توفير الفرصة لهن إلظهار مواهبهن في المجاالت المختلف: القراءة، الكتابة، الرياضة،....... .5

 توفير فرص عمل للكفيفات. .6

 مساعدة الكفيفات على تقبل الواقع واإلعاقة مما يسهل دمجها في المجتمع. .7

 تدريب الفتيات على أعمال النظافة الذاتية ومتابعة أعمال النظافة والترتيب. .8

 تدريب الكفيفات في مجال التصنيع الغذائي من خالل العمل في مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي. .9



 ديم الطعاممركز مريم هاشم لفنون الطهي وتق

 

 

بدعم من برنامج تطوير قطاع التعليم التقني والمهني في  2013أسست الجمعية المركز عام 
فلسطين والممول من االتحاد االوروبي والمنفذ من قبل الوكاله االلمانية للتعاون االنمائي 

GIZ  ويعتبر هذا المشروع انسجاما لهدف الجمعيه في خدمة وتلمس احتاجات المجتمع
ل توفير اول مركز تعليمي في منطقة الشمال يمنح درجة الدبلوم المهني الفلسطيني من خال

.ويعد مركز مريم والمرخص من وزارة العمل والتدريب المهني  في فن الطهي وتقديم الطعام 
هاشم ضمن الخطط االستراتيجيه الوطنيه المشتركه مع وزارة العمل و التعليم المهني في 

 مع احياجات السوق المحلي .فلسطين لتوفير فرص عمل تتالئم 

تنويع مجال خدمات الجمعية المجتمعية حيث يعتبر أول برنامج في في إطار كما يأتي 
تأهيل الشباب الذين تنطبق عليهم شروط مجال التدريب المهني تفتحه الجمعية في إطار 

فن  يفي مجال تخصص  ,ممن انهو الصف العاشر بنجاح القبول والتسجيل في المركز
بعد تأهيلهم لسوق العمل وبالتالي  الطهي وتقديم الطعام ليرفد بهم سوق العمل الفلسطيني

من مصادق عليها شهادة الدبلوم  على خريجيحصل الحيث  فرص عمل لهم حصولهم على
 وزارة العمل الفلسطينية في احد التخصصين) فن الطهي أو تقديم الطعام(.

 

 



 

 

 -برامج المركز:

  .برنامج فن الطهي 
  برنامج تقديم الطعام 

 

 

 



 :2018أنشطة المركز خالل عام 

 صناعة المعجنات والحلويات. ( طفال وتم فيه تدريب األطفال على27تنفيذ برنامج تدريبي نادي الطاهي الصغير لمدة ثالثين ساعه حيث شارك فيه ) .1

 ساعه( استفاد منها احدى عشرة طالبة . 20المخبوزات والحلويات الغربية ) تنفيذ دورة .2

 تنفيذ دورة مساعد شيف استفاد منها  واحد وعشرين طالبا وطالبه المنفذه من قبل وزارة العمل وبدعم من مؤسسة الرؤيا العالمية. .3

 ام .لمدة ثالثة اي GIZالمشاركة في دورة عن الصحة والسالمة المهنية بدعوة من  .4

 تخريج الفوج الخامس من طالب دبلوم فن الطهي وتقديم الطعام الدفعه الخامسه حيث بلغ عدد الطالب)     (. .5

 طالب وطالبة. 47الدوام العملي لدبلوم فن الطهي وتقديم الطعام الدفعه السادسه بمشاركة بدء .6

قلقيليه ، للتعرف على االدوات المستخدمة في المطابخ في لمعدات وتجهيز المطاعم الدبلوم الدفعه السادسة الى معرض ابو شادي للطلبة رحلة ميدانية  تنفيذ .7

 وانواعها.

 .بممثل واحدبتركيا لمدة ثالثة ايام مؤسسة سفراء للتطوير المهني شارك المركزفي معرض .8

 لبحث آفاق العمل المشترك.اللجنة االهلية و قام مركز مريم هاشم باستقبال وفد نرويجي  .9

 واالجتماعية . مريم هاشم باستقبال مجموعة من نساء جمعية اماتين التعاونية وجمعية جينصافوط الخيرية  من خالل المركز الفلسطيني للتنمية االقتصاديةقام مركز  .10

 .زيارة وفد من القنصلية االيطالية لمركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام  بتاريخ  وتحضيرات السبوع الطبخ االيطالي .11

 م فن الطهي.من اسبوع الطبخ االيطالي وبالتنسيق مع القنصلية االيطالية تم عمل ايام تدريبية لالكل االيطالي مع الشيف فداء ابو حمدية لطالب دبلو ض .12

 .  فوض التجاري في القنصلية االيطاليةالمو القنصل االيطالي بمشاركةحفل عشاء ايطالي إقامة  .13

 .gizومدربي مركز مريم هاشم من قبل  إلدارة أولية إسعافاتدورة  عقد .14



 دورة دفاع مدني واسعافات اولية لطالب دبلوم فن الطهي بالتنسيق مع قسم التدريب في الدفاع المدني . عقد .15

 زيارة طالبات مدرسة بنات سنيريه الثانويه لمركز مريم هاشم وعمل محاضرة للطالبات عن اهمية التعليم المهني . .16

قلقيلة لمركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام ، وتعريف الطالبات باهمية التخصصات المهنيه ،كما قام طالب دبلوم -كفر ثلث الثانويةزيارة طالبات مدرسة  .17

 .فن الطهي بتعريفهم بمادة تقديم الطعام واالتيكيت

 المجتمع. مدير مركز تنمية مواردو وفد فرنسي مكون من نائب في البرلمان الفرنسي ومساعدته  زيارة .18

 قديمة.رحلة تعليمية وجولة في البلد القديمة لطالب دبلوم فن الطهي شملت محالت الحلويات بانواعها والتعرف على االماكن االثرية في البلد ال .19

 

 مركز لواحظ عبد الهادي

تعليمهن الكثير في المهارات ومساعدتهن في إنتاج عدة أصناف من  ليكون مركزًا لتدريب الفتيات الكفيفات في مجال التصنيع الغذائي من خالل عام2014أسس المركز تم ت
 المنتجات الغذائية.

 .كفيفاتأربع فتيات  2017شارك بالعمل خالل عام 

 -األصناف التي نقوم بإنتاجها وهي:

 الخضار الورقية مثل الملوخيه والزعتر والنعنع حيث نقوم بتقطيفها وبيعها إما خضراء أو مجففه.-1

 المعجنات بأشكال مختلفة مثل السمبوسك، الجبنه، الزعتر ، الفتوت، السفيحه، الششبرك، المفتول.-2

 مثل مربى الخشاش ، الفراوله وحسب المتوفر والمطلوب. والمكابس عمل بعض أنواع المربيات-3

 عمل المخلالت المختلفة مثل الخيار البازنجان والزيتون.-4



وتقبل نطالق من خالل اعتمادة من قبل المؤسسات واألهالي في مدينة نابلس ليصبح مركزا انتاجيا مميزا وذلك يحتاج الى مزيد من الجهود والدعم ما زال المركز يهدف الى اإل
د الهادي للتصنيع الغذائي مركزًا نتطلع أن يكون مركز لواحظ عبالفكره في المجتمع المحلي، حيث ال تزال الكميات التي ينتجها المركز متواضعه وتتم بجهود وعالقات شخصية 

 تدريبًا وتعليميًا لألشخاص ذوي اإلعاقة هذا من جهة ومركزًا منتجًا ألصناف غذائية بجودة عالية من جهة أخرى.

 :8201أهم أنشطة المركز خالل عام 

 ضار الموسمية ) الزعتر، والنعنع.....الخ(العمل بالخ .1

 .المختلفةعمل المعجنات والمخبوزات بإشكالها  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستشفى اإلتحاد النسائي العربي

 
المستشفى المركزي إلصابات  وكاناخذ على عاتقه خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني وامن حاجتهم الصحيه والذي ( 1971المستشفى عام ) أسست الجمعية 

مئات المرات المستشفى  تعرض الوطن وخصوصا شمال الضفة الغربية، االنتفاضتين األولى والثانية حيث تم استقبال اآلالف الجرحى ومن كافة محافظات 
 القتحامات جيش االحتالل اإلسرائيلي العتقال جرحى مطلوبين وشهداء .

ريض الفقير ولذلك ارتبط منذ تأسيسه باتفاقيات لجان الزكاة ووكالة الغوث ولجان الم يعتبر المستشفى احد ركائز المؤسسات الصحية األهلية في محافظة نابلس
أهدافها خدمة المجتمع الفلسطيني، والذي يحرص على المساهمة في تغطية فاتورة عالج المرضى الفقراء  والعديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي من ضمن

 .من صندوق المريض الفقير



ه , باطنيه , نسائية وتوليد , جراحة عظام , قلب أطفال , اعصاب ( كان مميزا حيث تم استقطاب العديد من االختصاصيين في عدة تخصصات )جراحي2018عام )
 اطفال , امراض نفسيه ...( مما كان له األثر في ارتفاع نسبة اإلشغال ألسريري وعدد العمليات الجراحية . 

 2018مشاركات ونشاطات وانجازات عام  أهم
 . مع شبكة المنظمات األهلية في دورة تدريبية حول برامج االتصال والعالقات العامة المشاركة .1
 .بتمويل من مؤسسة تكا التركيةشراء جهاز اشعة تلفزيونيه متطور  .2
 .شراء أجهزة تنفس اصطناعي لقسم العناية المكثفة وقسم األطفال الخدج  والحاضنة .3
 العمل على صيانة الجناح الثالث بالكامل. انتهاء .4
 ( حاضنات جديدة .8توسعة قسم الحاضنة ليشمل ) .5
 النفايات الطبيه . للتخلص منتوقيع اتفاقية مع بلدية نابلس  .6
 .االشتراك ببرنامج الرقابة النوعية لقسم المختبر وبنك الدم .7
 سفارة فلسطين. من خاللالبرتغالمؤسسة غير حكومية في  بتمويلسيارة إسعاف جديدة توفير  .8
 . بتمويل من البنك الدوليوالمستشفياتدبلوم التمريض بمشاركة كليات التمريض برنامج تحديث  المشاركة في .9

 استحداث خدمة غسيل الكلى حيث تم تشغيل جهاز غسيل الكلى في قسم العناية المكثفة . .10
 الكهرباء  ومولدتوليد األكسجين محطة عمل الصيانة الالزمة ألجهزة  .11
 بمشاركة نقابة الخدمات الصحية ومكتب العمل . موظفين جديدةلجنة  انتخاب .12
 .موقف خاص للسيارات بتمويل من البنك اإلسالمي للتنميةوتجهيزها كعمل درج الهروب للمنطقة الشرقية وعمل طريق للساحة الخلفية لمشروع ذ تنفيالبدء ب .13
 م توليد البخار من سوالر الى غاز.تحويل نظا .14



 

 :الطبية أقسام المستشفى

 الطوارىء نسائية وتوليد الباطني
 العيادات الخارجية اطفال وخداج العناية المكثفة

 اشعة ومختبر الجراحة صيدلية

   

 



 

 العيادات الخارجية:

 جراحة عامة أمراض باطنية أطفال

 جراحة عظام ومناظير الركبة والكتف نسائية توليد قلب أطفال

  مسالك بولية أعصاب أطفال وتوحد

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017/2018توزيع المستفيدين من خدمات المستشفى 

 2018-2017-توزيع اإلدخاالت للمستشفى حسب الشهر

 

 2018-2017إدخاالت المستشفى خالل عامي إجمالي مقارنة بين 
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 2018-2017-توزيع العمليات التي أجريت في المستشفى حسب الشهر

 

 2018-2017أجريت في المستشفى خالل عامي  مقارنة بين العمليات التي
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 2018-2017في المستشفى حسب الشهر  الطوارئ توزيع مراجعي 

 

 

 2018-2017مقارنة بين مراجعي قسم الطوارئ في المستشفى خالل عامي 
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 2018-2017-في المستشفى حسب الشهر العيادات الخارجية توزيع مراجعي

 
 2018-2017في المستشفى خالل عامي  العيادات الخارجية مقارنة بين مراجعي
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 2018الطبية المساندة  المقدمة في المستشفى خالل عام توزيع الخدمات 

 قسم االشعة بنك الدم المختبر الشهر

 310 435 3858 كانون ثاني

 315 283 3332 شباط

 370 314 4261 آذار

 427 515 4806 نيسان

 430 316 4142 أيار

 340 336 3740 حزيران

 370 394 4415 تموز

 370 390 3184 أب

 296 469 3592 أيلول

 420 294 3972 تشرين أول

 300 333 3300 تشرين ثاني

 455 351 4145 كانون أول

 4403 4430 46747 المجموع

 

 



 2018-2017في المستشفى خالل عامي اجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية المساندة  مقارنة بين

 

 2018-2017مقارنة بين أعداد المواليد خالل عامي 
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 2018حاالت الوالدة المسجلة في المستشفى خالل عام توزيع  

 والدة قيصرية والدة طبيعية الشهر

 72 80 كانون ثاني

 54 56 شباط

 32 68 آذار

 66 50 نيسان

 82 109 أيار

 79 79 حزيران

 105 79 تموز

 77 80 أب

 104 116 أيلول

 87 66 تشرين أول

 78 64 تشرين ثاني

 86 77 كانون أول

 922 924 المجموع



 2018خالل عام  قسم الخاضنة واألطفال توزيع  حاالت المعالجة 

 الحاضنة قسم قسم االطفال الشهر

 27 50 كانون ثاني

 26 25 شباط

 29 35 آذار

 33 53 نيسان

 29 36 أيار

 22 23 حزيران

 44 33 تموز

 17 41 أب

 33 28 أيلول

 30 39 تشرين أول

 30 56 تشرين ثاني

 46 36 كانون أول

 366 455 المجموع

 



 روضة اإلتحاد الحديثة
 

 

 

، تم تأثيثها حسب أفضل المواصفات 1/9/1998، تم افتتاحها بتاريخ مؤسسة التعاون ( بمساعدة مالية من مركز االستشارات التنموية1997تأسست عام )

 في تطويرها تربوياً وعلمياً واجتماعياً.التربوية، كما أنها من أفضل الرياض المتوفرة في المدينة وسنستمر 



 مصادر مركز  وبإشراف نموذجية رياض في تدريبهن وتم المبكرة الطفولة مصادر مركز يعقدها تدريبية دورات حضرن الروضة لهذه مؤهالت معلمات اختيرت

 والتعليم. التربية ومديرية الطفولة

عن طريق اللعب وذلك من خالل المراكز التالية: التعلمتتتبع الروضة أساليب حديثة في التعليم والتأهيل لألطفال من خالل   

.. 

 مركز الفن:

يهدف إلى تدريب وتقوية أصابع الطفل 
ومساعدته على الكتابة، يحتوي القسم زاوية 

 الطبيعة وزاوية الفن.

 



 

 

 

 

 مركز الخيال: 

إلى مساعدة األطفال على يهدف 

تنمية خيالهم ورفع مستوى الذكاء 

لديهم، يحتوى القسم على زوايا الدكان 

 والبيت والطبيب

  

 

 

 

 

 

 



 

 مركز القصة: 

يهدف هذا المركز إلى إثراء الثروة الغوية عند الطفل، 
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 كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة

 
والعملية في خدمة تحاد النسائي العربي، بدأت مسيرتها العلمية مجتمع متوسطة وهي مؤسسة غير ربحية تابعة لجمعية اإلكلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة هي كلية 

تحاد النسائي في إسعاف جرحى الحرب، إضافة إلى عقد دورات تمريضية اإل ساهمتمنتسبات مدرسة التمريض فيكمدرسة للتمريض،  1975عام أبناء شعبنا الفلسطيني 
 متنوعة.

ارة التربية والتعليم بدأت الجمعية بمسيرة تحديث وتطوير مدرسة التمريض واإلرتقاء بها لتصبح كلية مجتمع متخصصة لتدريس التمريضحيث حصلت على الترخيص من وز 
 ةومدعمة بطاقم إداري وأكاديمي بأعلى المستويات.بأحدث الوسائل العلمي حيث تم تزويدها  2000/2001 العالي الفلسطينية واستقبلت اول فوج لها في العام الدراسي

، وانطالقًا من االستمرار مع في حينة األول من نوعه في منطقة الشمال حيث كان،  2006عام ضمن مسيرة اإلرتقاء في الكلية تم ترخيص برنامج القبالة بتمويل من البنك 
 ية والعمل على تخريج أفواج ذات أداء متميز.العملية التطويرية للمؤسسة وتقديمًا ألفضل الخدمات األكاديم



ي يشغل حيزًا والذ 2015عام  جتماعينجحت الكلية باإلنتقال الى المبنى الدائم الذي بنته جمعية اإلتحاد المسائي العربي بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإل
 أكثر اتساعًا وتعددًا في مرافقه المختلفة وذلك في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الصرح األكاديمي المتميز.  

 ، وبتمويل من التعاون األلماني نجحت الكلية باضافة برنامجدبلوم مهني جديد لتخريج فني مساعد رعاية مسنين. 2017في عام 

  2018إنجازات الكلية لعام 
 : إداريا

 الممول من قبل الوكالة األلمانية، دبلوم مهني مساعد رعاية المسن  العمل لمركز كرامة /  ترخيص من وزارةالحصول على  .1
 .دبلوم مهني مساعد رعاية المسنلبرنامج الخطة الدراسية  إعداد .2
 ( طالبا وطالبة.14حيث تم تخريج )  2018كرامة تخريج اول دفعة لمركز  .3
 ( طالبا وطالبة.15الدورة ) لطلبة المسجلين في افتتاح الدورة الثانية لمركز كرامة حيث بلغ عدد ا .4

 %.100( قابلة ، تقدموا جميعا إلمتحان الشامل وكانت نسبة النجاح 26( ممرضا وممرضة و )65تخريج ) .5
 .بخصوص مشروع تحديث برنامج التمريض الممول من قبل البنك الدولي  تم عقدهامشاركة الكلية في االجتماعات التي ال .6
 ديث برنامج التمريض.حبمشروع تمشاركة الكلية في الرحالت العلمية إلى األردن وتركيا الخاصة   .7
 الدورات العلمية األخرى كدورة مختبرات المحاكاة لقسم التمريض في االردن،وذلك لدراسة وتجهيز مختبر المحاكاة في مبنى الكلية. مشاركة الكلية في .8

 

 برامج الكلية:

 برامج الدبلوم األكاديمي ) مدة الدراسه عامان بعد امتحان الثانوية( -1
 .برنامج التمريض  .1
 برنامج القبالة. .2

 أشهر بعد الصف العاشر( 9برامج التأهيل المهني )مساعد رعاية مسنين( ) مدة الدراسة  -2



 
 وهي : الجدد اإلجراءات الخاصة بقبول الطلبة

وذلك بعد ان تم تقسيمهم إلى ثالثة دفعات خالل ثالث أيام متتالية، و بلغ ععدد للبرامج األكاديمية عقد امتحان مستوى )كتابي( لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات التحاق  .1
 طالب/عة للتخصصين . 250لالمتحان ما يقارب المتقدمين 

 .ن المتحان المستوى لطلبة المتقدميإجراء المقابالت لجميع ا  .2
 .2018/2019للعام الدراسي قبالة طالبة 30طالب/عة تمريض، وقبول   75 قبول .3

 أكاديميًا :

 

 التقويم األكاديمي للكلية



 التسلسل  الزمني للفصول الدراسية

 06/05/2018-14/01/2018 2017/2018الفصل الدراسي الثاني للعام 

 25/04/2018-22/01/2018 التدريب العملي للفصل الدراسي الثاني 

 10/07/2018-13/05/2018 الفصل الدراسي الصيفي 

 19/06/2018- 21/05/2018 التدريب العملي للفصل الدراسي الصيفي 

فعععي مجمعععع نقابعععات العمعععال / مسعععرح سعععليم أفنعععدي  حفلة تخرج الفوج السابع عشر " رزان النجار"
  11/07/2017بتاريخ 

 27/12/2019 – 09/09/2018 2018/2019الفصل الدراسي األول للعام 

 12/12/2019-17/09/2018 التدريب العملي للفصل الدراسي االول

 

 

 

 

 



 تطلعاتنا للمستقبل.

 الفلسطيني.أوال: خدمة ابناء شعبنا  -

اإلتحاد النسائي  يعتبر مؤشر خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني في نابلس خصوصا ومنطقة شمال الضفة الغربية بل وفلسطين عموما هو حجر الزاوية في رسالة جمعية
فلسطيني وقد تجلت هذه الرؤية والرسالة في العربي ورؤيتها لدورها كجمعية ريادية في مجال العمل الخيري في فلسطين ومن اقدم المؤسسات على مستوى الوطن ال

الشامل للخدمة المجتمعية جملة الغايات واألهداف اإلستراتيجية التي صاغتها الجمعية لنفسها في المراحل المختلفة من عملها في مدينة نابلس، منطلقة من المفهوم 
سة العمل الخيري والتوسع األفقي والعمودي به ليشمل قطاع التعليم والصحة باعتبارهما من والذي تجاوزت فيه مفهوم المساعدات االجتماعية العينية أو المادية لمأس

 مؤسسات العمل الخيري فكان تقديم خدمات متميزة في :االساسيات في الخدمة االجتماعية المتعارف عليها بين 

 والحاالت االجتماعية التي عاندتها ظروف الحياة القاسيةالذي يسهم في دفع فاتورة العالج للمرضى الفقراء : صندوق المريض الفقير. 

 الذي يسهم في تخفيف األعباء عن الطلبة الفقراء ويجعل فرصة اكمال تعليمهم ممكنا. : صندوق الطالب الفقير 

 :ادية بسيطة أو عينية موسمية لأليتام وأسرهم الى حيث كانت المرة األولى التي يتم فيها االنتقال النوعي في خدمة اليتيمات من تقديم مساعدات م ايواء اليتيمات
عليمية والصحية توفير المأوى لليتيمات وما يصاحب ذلك من توفير جو اسري نموذجي فباإلضافة للمسكن والمأكل والمشرب والملبس تقدم الجمعية الخدمات الت

في المجتمع بشكل كامل، لذا حرصنا على أن يتلقين تعليمهن المدرسي في  والترفيهية وخدمات الدعم واإلرشاد النفسي حيث نهدف بذلك الى دمج اليتيمات
 المدارس الحكومية مع باقي مختلف شرائح المجتمع.

 :ء الحظت جمعية اإلتحاد النسائي العربي في نابلس ضعفا في العناية في هذه الشريحة الهامة من ابناء شعبنا وخصوصا فئة الفتيات فكان إنشا تأهيل الكفيفات
نتجة وتسويق هذا ركز النور للكفيفات نقله نوعية على المستوى الوطني حيث تقوم الفلسفة لهذا المركز على استيعاب الكفيفات وتأهيلهن على بعض المهن المم

 اإلنتاج ليصبحن قادرات على اإلنفاق على أنفسهن وعلى عائالتهن وبذلك يتحولن من مصدر ثقيل على العائله الى مصدر منتج.

 يا: تحقيق قيم اإلتقان والتميز والشفافية:ثان -

ات مععن الععداخل بعععد ان تجععاوزت جمعيععة اإلتحععاد النسععائي العربععي فععي نععابلس مرحلععة التأسععيس والتمكععين وإنشععاء المؤسسععات اتجهععت الععى مرحلععة بنععاء وتطععوير المؤسسعع

ت فععي سععبيل ذلععك بتحقيععق مجموعععة مععن اإلنجععازات علععى مععدار السععنوات لتكععون فععي مسععتوى الئععق بتقععديم الخععدمات ألبنععاء شعععبنا الفلسععطيني بشععكل محتععرم، وقععد قامعع



مختلععف مؤسسععات الماضععية وخصوصععا فععي العقععد االخيععر مععن عمععر الجمعيععة حيععث تمكنععت الجمعيععة بفضععل هللا أوال وجهععود هيئاتهععا اإلداريععة المتعاقبععة والعععاملين فععي 

 ة .الجمعية بمختلف مستوياتهم الوظيفية من مراكمة اإلنجازات الكبير 

 

 


