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 :مقدمة
 

نساء فضليات من مدينة نابلس الباسلة بجهود مخلصه من جمعية االتحاد النسائي  انطلقت مسيرة 
بعدها الحاجة عندليب العمد ومن ثم الحاجة  الرايةوحملت السيدة مريم هاشم كان على رأسهن  1921عام 

واستمر عطاء  . مرورا برغدة المصري ولواحظ عبد الهادي رشده المصري والحاجة منيرة عبد الهادي
، الجمعية من خالل جمعية االتحاد النسائي العربي الخيرية على مدى تسعة عقود ونيف المرأة النابلسية 

 ، وجاء بعدها االنتداب البريطانيشعب عاش ويالت الحروب والقهر والحرمان إلغاثة أنشأتالرائدة التي 
الصهيونية العنصرية على ارض فلسطين  إسرائيلوالذي هيأ لقيام دولة  المشئوممهندس ومنفذ وعد بلفور 

 الحبيبة.

غوث السريع فأخذت سيدات لاجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا فكانت بحاجة إلى افي تلك الحقبة عانى شعبنا 
تطور هذا  أنالمدينة وما لبث  أهلت لمساعدة الفقراء والمحتاجين من ادورًا فاعاًل في جمع التبرعالجمعية 

المؤتمرات العربية ياداته في دور على ضوء المعطيات الجديدة فأصبح دورًا وطنيًا هامًا شاركت قال
 واإلنسانيةاالجتماعية  ألنشطتهاالذي استمر تفعيلها  الوقتوالوطنية والفعاليات االجتماعية المحلية في 

ال تزال مسيرة و  والمرأة الفلسطينية وهو الهدف الكبير الذي قامت من اجلهالفلسطينية  األسرةلرفع مستوى 
 العطاء متواصلة ومستمرة.

العقود الماضية استطاعت الجمعية ومن خالل مجالس ادارتها المتعاقبة عليها وقيادتها النسوية  على مدار
الحكيمة من ترسيخ وجودها كمؤسسة وطنية فلسطينية عريقه فأنشأت العديد من المؤسسات والمراكز 

 تاحة.التي ساهمت في خدمة أبناء شعبنا الفلسطينية وسد احتياجته ضمن اإلمكانيات الم الخدمية

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

 العالم العربي بأسرة.
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 من تحقيق جملة إنجازات نوعية نذكر منها: لقد تمكنت الجمعية خالل العقد األخير

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

 للحصول على األيزو.
o خالل التواصل مع المؤسسات والجهات المانحة والذي  إقامة شبكة عالقات عامة كبيرة من

انعكس إيجابا على حجم التمويل الخارجي للجمعية والذي أسهم بتمويل مشاريع نفذتها 
 مليون دينار أردني. 2الجمعية خالل العقد االخير تجاوز 

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

   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
 ي األولى على مستوى شمال الضفة الغربية.ه

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

o المبنى الدائم لكلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة بتمويل من  وتأثيث إقامة
 نماء االقتصادي واالجتماعي.الصندوق العربي لإل

o  حوسبة مستشفى اإلتحاد النسائي ليكون أول مستشفى الكتروني على مستوى شمال الضفة
الغربية، وأول مستشفى فلسطيني يتم حوسبته بعقول وخبرات فلسطينية حيث تم بناء قواعد 

 البيانات الخاصة بالمستشفى من خالل شركة إسراء في نابلس.
o والمراكز التابعة لها.الجمعية  يوصيانة مبان إعادة تأهيل وتطوير 
o .بناء وتطبيق الكادر الوظيفي اإلداري والمالي لمختلف مؤسسات الجمعية 
o  قامة العديد من األنشطة المشاركة بفاعلية في مختلف األنشطة الوطنية والخيرية وتنظيم وا 

 وورش العمل وتنظيم االحتفاالت المختلفة.
o قفية اليتيمات حيث تم شراء طابق بعمارة سكنية في نابلس يرصد و  اإلنتهاء من اقامة مبنى

 ريعه لصالح اليتيمات.
 رؤية الجمعية وفلسفتها واألهداف:

 *

نتطلع الى جمعية االتحاد النسائي العربي في نابلس كمؤسسة وطنية عريقة متطورة. قادرة على اظهار  :الرؤية
وطاقاتها من اجل تقديم افضل وأجود الخدمات االجتماعية االستفادة من قدراتها و دور المرأة الفلسطينية 

 واإلنسانية.



 

5 

 

Page | 5 

جمعية االتحاد النسائي العربي في نابلس مؤسسة اهلية خيرية تعمل في مجال التنمية االجتماعية   :الرسالة 
والتأهيل وتسعى والمساعدات االنسانية، وتتميز بتنوع خدماتها كالصحة والتعليم والطفولة واإليواء والرعاية 

 باستمرار الى تنسيق الجهود وتوحيدها وتجنيد الدعم الالزم لمساندة وتقوية االسرة الفلسطينية.

 :التي تؤمن بها الجمعية القيم

 .ال تمييز حسب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس 
  والدينية. واالتجاهات الفكرية والسياسية.احترام األعراف والتقاليد االجتماعية 

 والتطوعي.الجماعي ل يز روح العمتعز 

  الشفافية.والمحاسبة والمساءلة واألمانة 

 .االحترام والتكريم 

 .التركيز على الكفاءة والفعالية والتميز 

 .االستخدام األمثل للموارد 

  .المشاركة المجتمعية 

 .التنسيق والتشبيك 

 .خدمات ودور اكبر للمرأة في تنمية المجتمع 

 اهدافها العامة:غايات الجمعية او 
عععدادها أحوالهععا، وتحسععين المععرأة، مسععتوى رفععع .1  وعععزة مجتمعهععا، بنععاء فععي دورهععا ألداء الصععحيح اإلعععداد وا 

 مراحععل مختلععف فععي لهععا والثقافيععة والتعليميععة واالجتماعيععة والصععحية اإلنسععانية الخععدمات وتقععديم وطنهععا،
 . بالخير المرأة على يعود ما كل وعمل الظروف، ومختلف العمل،

 .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
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 االنتساب للجمعية الموقع اسم العضوه
 1972رئيسة الجمعية عهود رفعت صالح يعيش/ قناديلو 

 1986/ مقررة اللجنة الماليةنائبة الرئيسة فاطمه عادل احمد الشكعه/فهد 

 
أبو زنط شيب حافظ  مهديكار  

 
 2011/ مقررة مركز اليتيماتأمينة السر

 1988 أمينة الصندوق/ مقررة مركز مريم هاشم  حنين محمد جواد حمد دروزه
 1988 نائبة  أمينة السر / مقررة المستشفى قطيفانحنين محفوظ عطا اهلل 

 2013 / مقررة مركز الكفيفات نائبة أمينة الصندوق  كمال عبد الرحمن  تمارا 
 1989 مقررة العالقات العامة  فلاير حسني حسين خياط

 2014 مقررة الكلية  األغبروليد طه  سمر  
 1990 مقررة الروضه  عودة محمد منصور عفاف 

 2003 عضو  سعاد محمود سعيد شاهين
 2012 عضو  دكتورة زهره الواوي 

 
 

 القوى البشرية:
 ، حسب المؤسسة والجنس.2016توزيع العاملين في مؤسسات جمعية اإلتحاد النسائي حتى نهاية  

 المجموع إناث ذكور المؤسسة
 11 6 5 متفرغ            مقر الجمعية ومركز اليتيمات

 2 0 2 غير متفرغ                       
 13 11 2 متفرغ كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة

 47 24 23 غير متفرغ
 139 60 79 مستشفى اإلتحاد النسائي

 1 1 0 مركز النور للكفيفات
 10 9 1 روضة اإلتحاد

 223 111 112 المجموع
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 2016أهم األنشطة واإلنجازات خالل عام 

 
الخدمات في إطار سعية الدؤوب على تطوير االداء في الجمعية وتفعيله بما يضمن تقديم مختلف 

بجودة كبيرة بما يحقق رضا المستفدين، فقد تمكن مجلس اإلدارة من تحقيق جمله من اإلنجازات الهامة 
 لعل من أهمها: 2016خالل عام 
 

ومصادقة وزارة العمل على النظام مراجعة مختلف األنظمة اإلدارية للجمعية وتنقيحها وتطويرها  -1
 .والمراكز التابعة لهااإلداري ونظام العاملين في الجمعية 

 افتتاح المقر الدائم لكلية االجة عندليب العمد للتمريض والقبالة. -2
التواصل الفعال مع المؤسسات والوزارت ذات الصلة بنشاط الجمعية ، حيث عكست الجمعية  -3

حضورا مميزا عكس واقع الجمعية الفعال في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وكان حضور الجمعية 
نجازه ا محل تقدير حيث حصلت على شهادات تقدير من وزارة الشئون اإلجتماعية تقديرا لجهود وا 

 الجمعية.
 

تأسس سنة  :ليتيماتا( مركز 1) مؤسسات الجمعية

 

1952

 الخدمات التي يقدمها المركز:
 توفير السكن اآلمن والمناسب لليتيمات.-1
 المأكل والملبس .-2
 التعليم حتى المرحلة الجامعية.-3
 الرعاية الصحية واالجتماعية والتربوية.-4
 الدعم النفسي.-5
 خدمات ترفيهية وتفريغية.-6

 6201األنشطة التي قامت بها دار الفتيات لعام 

   
 قامت منظمة تطوع للتنمية المجتمعية بعمل افطار لليتيمات خارج الجمعية. .1
 حضور الطالبات اليتيمات مهرجان فرح ومرح . .2
 في مقر اطفائية بلدية نابلس وتقديم هدايا للطالبات. حضور الطالبات دورة .3
 ليله. 3000دعوة سينما سيتي لحضور فيلم  .4
 قيام حركة التحرير الفلسطيني فتح بعمل نشاط ترفيهي مفتوح وجولة ترفيهية وتقديم وجبة طعام وهدايا للطالبات اليتيمات. .5
 ز إسعاد الطفولة.المشاركة في نشاط ترفيهي لالطفال األيتام وأمهاتهم في مرك .6
 المشاركة في عدة افطارات جماعية في رمضان. .7
 وفدا. 25استقبال العديد من الوفود التي زارت المركز والتي تجاوزت  .8
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 1962( مركز النور للكفيفات تأسس عام 2) 

 

استجابة لحاجة  1962أسست جمعية االتحاد النسائي العربي في نابلس مركز النور للكفيفات في منزل تراثي قديم افتتح عام 
ملحة في المجتمع الفلسطيني من أجل خدمة هذه الفئة المحرومة من بنات فلسطين ممن فقدن نعمة البصر، حيث يهدف المركز 

 إلى تعليم الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل من خالل إكسابهن مهارة جيده في مجال األعمال اليدوية والحياكة والتريكو.
 أهداف المركز:

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

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

 مساعدة الفتيات على تعلم القراءة والكتابة بلغة بريل. .4

 فير الفرصة لهن إلظهار مواهبهن في المجاالت المختلف: القراءة، الكتابة، الرياضة،.......تو  .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

 في مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي.العمل  .9
 6120األنشطة التي قام بها المركز خالل عام 

 ليله في السجن يروي معاناة األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل. 3000حضور فيلم سينمائي بعنوان -1
 حضور اجتماعات اللجنة التنسيقية الداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.-2
ي جامعة النجاح الوطنية بالتنسيق مع مكتب أصحاب الحاجات الخاصة في الجامعة وبحضور عدد من حضور لقاء ف-3

 المؤسسات للحديث حول الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.
لخطة المشاركة في اجتماع نظمته وزارة التنمية االجتماعية في مركز التعليم المجتمعي التابع لجامعة بير زيت حول ا-4

 وبعض الجوانب التي تتعلق بذوي اإلعاقة. 2017اإلستراتيجية للوزارة عن عام 
المشاركة في الفعاليات التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة منها مسيره نظمها االتحاد وشارك فيها العديد -5

ام مقر وزارة الحكم المحلي تؤكد على مطالب عادله من المؤسسات باإلضافة لألشخاص المعاقين وذويهم، وقفه تضامنية أم
 لألشخاص من ذوي اإلعاقة وأهمها الموائمة لالماكن العامة وسهولة الحركة.

 استقبال الكثير من طالب المدارس والجامعات الذين يقومون بزيارة الجمعية والمركز على طوال العام.-6
 في رمضان.قامت بنات مركز النور للكفيفات بأداء العمرة -7
 استقبال العديد من الوفود والشخصبات اإلعتبارية التي زارت المركز. -8

 

  3201 ( مركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام3

 

 -برامج المركز:
   .برنامج فن الطهي 
  برنامج تقديم الطعام 



 

9 

 

Page | 9 

 

 6201أهم األنشطة واإلنجازات   
 

 طالب وطالبة .  14تخريج الفوج الثاني والمكون من  (1

 طالبة .  56عقد نادي صيفي  للفتيات شارك به  .1

 سيدات  9عقد دورة حلويات شارك فيها   (2

 طالب .  7استكمال الدفعة  الثالثة للمواد المتبقية والمكونة من  .2

 طالب وطالبة  12افتتاح  الدفعة الرابعة والمسجل فيها  .3

 ومخبوزات ودمجها مع طالب الدفعة الثالثة.  عقد دورة حلويات .4

 عقد دورة  كوكتيل وعصائر .  .5

 المشاركة في عدد من اإلجتماعات واستقبال عدد من الوفود والتقدم بعدد من المشاريع للتسويق. .6

 .  عمل  فيديو ) قصة نجاح ( ليكون كدعاية عن المركز .7

 
 2014 ( مركز لواحظ عبد الهادي للتصنيع الغذائي4 

 

 
 -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
 ى الخشاش ، الفراوله وحسب المتوفر والمطلوب.مثل مرب والمكابس عمل بعض أنواع المربيات-3
 عمل المخلالت المختلفة مثل الخيار البازنجان والزيتون.-4
 

   1197 عام العربي :تأسس(مستشفى االتحاد النسائي 5

  

سرير، ويبلغ عدد االسرة  ةبقدرة تشغيله تتجاوز المائ( 1971مستشفى االتحاد النسائي  عام ) جمعية اإلتحاد النسائي العربي اسس
وقد كان  وشمال الضفة الغربية ( سريرًا ويعتبر من اهم المستشفيات والمؤسسات الطبية في مدينة نابلس51) المشغله فيه حاليا

صابات االنتفاضتين من كافة مدن الضفة الغربية وخاصة الشمال ،  وهو ليس المستشفى الرئيسي حيث تم عالج آالف الجرحى وا 
شفى عالجي للحاالت العادية والمعقدة ولكن يعتمد كمستشفى رئيسي للتدريب حيث يتدرب فيه معظم طلبة التمريض في فقط مست

والجامعة النجاح الوطنية كليات التمريض والقبالة مثل كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض وكلية الروضة وكلية ابن سينا وجامعة 
 . األمريكيةالعربية 

 : االقسام الطبية
 أقسام المستشفى 

 وجراحات األوعية الدموية ( قسم اجلراحة وعمليات العظام وجترى فيه كافة اجلراحات العامة ومعظم اجلراحات التخصصية 1
( قسم األمراض الباطنية ويشمل كافة التخصصات املتعلقة باألمراض الباطنية والقلب ويشمل ذلك تصوير القلب تلفزيونياً 2

 ون واملعدة وغريها من التخصصات ذات العالقة .وقسم تنظري القول
( سريرا وثالث غرف توليد كل غرفة 15( قسم النسائية والتوليد من اكرب أقسام املستشفى وأكثرها تشغيال اذ حيتوي على )3

 جمهزة لتكون مبثابة وحدة مستقلة .
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 .( قسم األطفال وهو من أقسام األطفال الرائدة يف مستشفيات مدينة نابلس 4
( أسرة جمهزة بأحدث األجهزة الطبية وكادر فين مؤهل يعمل على مدار الساعة وتتم مراقبة املرضى 4( العناية املكثفة سعة)5

 فيه من خالل حمطة مراقبة مركزية .
 ( حاضنه  وهو جمهز بكافة األجهزة واملعدات الطبية . 20( قسم اخلداج وحيتوي على )6
دي  القسم وتشغيله ضمن خطة تطويرية دهدف للتوس  يف تقد م اخلدمات واستقطا  ( قسم العيادات اخلارجية مت حت7

 الكفاءات الطبية يف خمتلف التخصصات .
 ( أسرة . 5( قسم الطوارئ ويضم )8

 نشاطات ومشاركات 
نذكر منهم (  2016( و )2015( تشغيل العيادات اخلارجية : حي  مت التعاقد م  خنبة من االختصاصيني خالل العام )1
: 

 التخصص اسم الطبيب م
 جراحة عامة د.يوسف عبد الرمحن 1
 أطفال د.ماجد ابو جيش 2
 باطنية د.حممود ابو عيسى 3
 نسائية وتوليد د.اكسانا ابو صاحل 4
 جراحة عظام د.امحد ابو يونس 5
 مسالك بولية امحد هند 6
 أعصا  أطفال وتوحد د.مهند دعنا 7
 قلب أطفال  النشاشييبد.حممود  8
 جراحة عظام د.حممد شلبايه 9

 
 ( مت مشاركة املستشفى بالعديد من ورشات العمل واملؤمترات اخلاصة بأطفال اخلدج والنسائية والتوليد واالمراض الباطنيه .2
لنقابات العمال  ( متت املوافقه على عمل ورشة عمل  خاصه مبكافحة العدوى مبشاركة حمافظة نابلس واالحتاد العام 3

 وبتمويل من احلكومه االملانيه   خاصه مبوظفي اخلدمات .
 ( حضور االجتماعات اخلاصه بدعوه من احتاد املستشفيات للمراكز الصحيه .4
 ( املشاركه يف مجي  الفعاليات الوطنيه والشعبيه .5
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 2016توزيع المستفيدين من خدمات المستشفى خالل عام 
 2016-2015-تشفى حسب الشهرتوزي  اإلدخاالت للمس

 
 2015-2016مقارنة بين إدخاالت المستشفى خالل عامي 

 
 

 2016-2015-في المستشفى حسب الشهر أجريتتوزيع العمليات التي 
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 2015-2016أجريت في المستشفى خالل عامي  مقارنة بين العمليات التي

 

 
 2016-2015في المستشفى حسب الشهر  مراجعي الطوارئتوزيع 

 
 

 2016-2015في المستشفى خالل عامي  الطوارئمقارنة بين مراجعي قسم 
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 2016-2015-في المستشفى حسب الشهر العيادات الخارجية توزيع مراجعي

 
 

 2016-2015في المستشفى خالل عامي  العيادات الخارجية مقارنة بين مراجعي

 
 2016خالل عام  المستشفىفي المقدمة   الخدمات الطبية المساندة توزيع

 قسم االشعة بنك الدم المختبر الشهر
 466 365 3939 كانون ثاين

 480 418 3649 شباط
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 499 413 3497 آذار

 393 372 3636 نيسان

 532 285 3951 أيار

 305 354 3330 حزيران

 338 418 3768 متوز

 289 462 3812 أ 

 329 621 3834 أيلول

 395 305 3972 تشرين أول

 360 295 3566 تشرين ثاين

 4249 336 432 

 4818 4644 45203 المجموع

 
 2016-2015في المستشفى خالل عامي اجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية المساندة  مقارنة بين

 
 2016في المستشفى خالل عام  حاالت الوالدة المسجلة توزيع 

 والدة قيصرية والدة طبيعية الشهر
 68 64 ثانيكانون 

 57 65 شباط

 63 70 آذار

 50 71 نيسان

 57 79 أيار

 64 73 حزيران

 111 68 تموز

 91 90 أب

 72 72 أيلول

 60 87 تشرين أول

 64 65 تشرين ثاني

 57 61 كانون أول
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 814 865 المجموع

 2016-2015مقارنة بين أعداد المواليد خالل عامي 

 
 
 

 2016المستشفى خالل عام  المنامة  أقسامتوزيع  حاالت المعالجة في بعض 
 قسم الباطني قسم االطفال الشهر

 62 101 كانون ثاني

 77 67 شباط

 65 86 آذار

 63 86 نيسان

 111 124 أيار

 26 88 حزيران

 18 78 تموز

 68 93 أب

 26 49 أيلول

 25 72 تشرين أول

 23 66 تشرين ثاني

 50 75 كانون أول

 614 985 المجموع

 
 

 2016-2015خالل عامي  المستفيدين من خدمات اإلقامةمقارنة بين أعداد 
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 1997 ( روضة االتحاد الحديثة تأسست سنة6)

 

 

نجازاتها    :6201خالل عام  أنشطة الروضة وا 

 القيام بالعديد من األنشطة الترفيهية والتفريغية لألطفال واإلحتفاالت. .1
 ندوة بعنوان مرض التوحد عند األطفال بالتعاون مع طالبات القدس المفتوحة. .2
 حضور األطفال مسرحية األرنب العنيد في مركز حمدي منكو مسرحية تعليمية ترفيهية. .3
 المشاركة في العديد من اإلجتماعات وورش العمل ذات الصلة برياض االطفال. .4
 ستاذ باسل عطا اهلل.حضور مسرحية ريري والعم فهمان من إعداد األ .5
 القيام بإعداد وجبات غذائية متنوعة لألطفال على مدار العام والهدف التشجيع على تناول الغذاء المفيد والضروري للنمو. .6
 عمل فحص نطق مجاني ألطفال الروضة من قبل مركز ذوي االحتياجات الخاصة بأشراف السيدة جهاد جاموس. .7

 الزيارات
 القدس المفتوحة وعمل بعض األنشطة الترفيهية لألطفال من رسم على الوجوه وتوزيع الهدايا.زيارة طالب جامعة -1
 زيارة الدفاع المدني للروضة وتفقد طفايات الحريق. -2

 

 

(7

 

والقبالةكلية الحاجة عندليب العمد للتمريض ( 

ويعمل في . تخصصي القبالة والتمريض سنويا طالبا وطالبه في( 225 ) بعد االنتقال الى المبنى الجديد تستوعب الكلية حاليا
كمحاضرين (  50 الكلية خمسة عشر موظفين في المجالين اإلداري واألكاديمي في الكلية بوظيفة دائمة، بينما يعمل مع الكلية)

 .ومدربين غير متفرغين
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 قسم الباطنية قسم األطفال

887 

496 

985 

614 

2015

2016



 

17 

 

Page | 17 

والتدريب المهني والتقني، للمشاركة في مشروع بعنوان : )تعزيز بناء القدرات مؤسسات التعليم الحصول على قبول  .1
منح مبادرات التعلم من خالل العمل "تمويل بلجيكي"( وتم الموافقة على مبادرة التمريض " إنعاش القلب والرئتين 

 بالطريقة المتقدمة"

تطوير الخطط الدراسية و مناقشة المقتعرح المقعدم معن رؤسعاء األقسعام حعول تطعوير وتحعديث الخطعط الدراسعية المقدمعة  .2
 التربية والتعليم العالي لوزارة

 ،هادفةالعمل الورشات المشاركة في العديد من  .3
%  100م وتحقيق الكلية نسبة نجاح كاملة  07/09/2016اعالن نتائج امتحان الشامل لطلبة الكلية بتاريخ  .4

 % من الطلبة على تقدير امتياز .16وحصول 

 ورشات عمل هادفة:
تععم حضععور عععدة ورشععات عمععل هادفععة تععم طرحهععا مععن قبععل عععدة جهععات ومؤسسععات " التعلععيم العععالي ، وزارة الصععحة ، مكتععب العمععل ، 
وجامعععة النجععاح" حيععث لهععا دور كبيععر فععي تطععوير وتحععديث القطععاع التعليمععي لكليععات المجتمععع المتوسععطة  لبععرامج الععدبلوم  التعليمععي 

 شات : "التمريض و القبالة " ، أهم هذه الور 
 تحديث المعايير األكاديمية لبرامج دبلوم التمريض في فلسطين واجتماع مع كليات المجتمع .1
 منح مبادرة التعلم من خالل سوق العمل .2
 الصحة النفسية في فلسطين تحديات الحاضر والمستقبل .3
 التعليم الريادي ضمن برامج الكليات لمستوى درجة الدبلوم المتوسط .4
 تعلم من خالل سوق العملحفل انطالق مبادرات ال .5
 ورشات عمل حول تحديث امتحان الشامل ومناقشة التعديالت المقترحة على امتحان الشامل .6
 لتدريب على إدارة واستخدام نظام برنامج متابعة الخريجيناعمل ورشة  .7
 حضور ورشات العمل الخاصة بالمشروع البلجيكي من قبل من منسقة المشروع و مديرة الكلية .8
معايير جودة التعليم في جامعة وكليات التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة  مدى تطبيق .9

 التدريسية
 في فندق البيوتي ان 02/08ورشة تدريبية بعنوان " تطوير منح الجودة " وذلك برام اهلل يوم   .10
 ملاجتماع منسقي امتحان الشامل كذلك حضور مؤتمر الخاص باعالن نتائج امتحان الشا .11
 م 25/09/2016ومساقات الريادة في مقر الوزارة/رام اهلل وذلك بتاريخ  KABورشه عمل بخصوص  برنامج   .12
 فعالية يوم  التوظيف في محافظة نابلس .13

 :الطالبية  النشاطات واالحتفاالت
 م. 10/12/2015عقد حلقة علمية لموضوع سرطان الثدي من قبل طالبات القبالة وذلك بتاريخ  .14
التطوع من قبل القسم اإلرشادي وبالتعاون مع قسم شؤون الطلبة للبدء باألنشطة و لتعزيز القيم اإلنسانية فتح وحدة  .15

 والتربوية والمبادرات الشبابية في الكلية.
 عقد دورة مزاولة المهنة للتمريض والقبالة  . .16
 عقد دورة الشامل لطلبة التمريض و طالبات القبالة من قبل الكلية .  .17
 اإلسعاف األولي بالتعاون الخدمات العسكرية الطبية .عقد دورة  .18
 عقد ورشة عمل من قبل الهالل االحمر بعنوان عمل الشباب وسطاء لتغير السلوك. .19
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 "انعاش القلب والرئتين بالطريقة المتقدمة" من قبل منسقة المشروع أ.بنان جبر.   ALSعقد دورة المشروع  .20
 الكلية من قبل قسم االرشاد التربوي في الكلية .تم عقد ورشات عمل متنوعة وهادفة لطلبة  .21

 

 تطلعاتنا للمستقبل.الخاتمة: 
 

 أوال: خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني. -

يعتبر مؤشر خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني في نابلس خصوصا ومنطقة شمال الضفة الغربية بل وفلسطين عموما هو 
حجر الزاوية في رسالة جمعية اإلتحاد النسائي العربي ورؤيتها لدورها كجمعية ريادية في مجال العمل الخيري في 

تجلت هذه الرؤية والرسالة في جملة الغايات واألهداف  فلسطين ومن اقدم المؤسسات على مستوى الوطن الفلسطيني وقد
اإلستراتيجية التي صاغتها الجمعية لنفسها في المراحل المختلفة من عملها في مدينة نابلس، منطلقة من المفهوم الشامل 

خيري والتوسع للخدمة المجتمعية والذي تجاوزت فيه مفهوم المساعدات االجتماعية العينية أو المادية لمأسسة العمل ال
األفقي والعمودي به ليشمل قطاع التعليم والصحة باعتبارهما من االساسيات في الخدمة االجتماعية المتعارف عليها بين 

 مؤسسات العمل الخيري فكان تقديم خدمات متميزة في :
 ة التي عاندتها الذي يسهم في دفع فاتورة العالج للمرضى الفقراء والحاالت االجتماعي: صندوق المريض الفقير

 .ظروف الحياة القاسية

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

 :حيث كانت المرة األولى التي يتم فيها االنتقال النوعي في خدمة اليتيمات من تقديم مساعدات مادية  ايواء اليتيمات
ة موسمية لأليتام وأسرهم الى توفير المأوى لليتيمات وما يصاحب ذلك من توفير جو اسري نموذجي بسيطة أو عيني

فباإلضافة للمسكن والمأكل والمشرب والملبس تقدم الجمعية الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وخدمات الدعم 
امل، لذا حرصنا على أن يتلقين تعليمهن واإلرشاد النفسي حيث نهدف بذلك الى دمج اليتيمات في المجتمع بشكل ك

 المدرسي في المدارس الحكومية مع باقي مختلف شرائح المجتمع.

 :الحظت جمعية اإلتحاد النسائي العربي في نابلس ضعفا في العناية في هذه الشريحة الهامة من  تأهيل الكفيفات
نقله نوعية على المستوى الوطني حيث تقوم  ابناء شعبنا وخصوصا فئة الفتيات فكان إنشاء مركز النور للكفيفات

الفلسفة لهذا المركز على استيعاب الكفيفات وتأهيلهن على بعض المهن المنتجة وتسويق هذا اإلنتاج ليصبحن 
 قادرات على اإلنفاق على أنفسهن وعلى عائالتهن وبذلك يتحولن من مصدر ثقيل على العائله الى مصدر منتج.

 قان والتميز والشفافية:ثانيا: تحقيق قيم اإلت -

نشعاء المؤسسعات اتجهعت الععى  بععد ان تجعاوزت جمعيعة اإلتحعاد النسعائي العربعي فعي نعابلس مرحلعة التأسعيس والتمكعين وا 

مرحلععة بنععاء وتطععوير المؤسسععات مععن الععداخل لتكععون فععي مسععتوى الئععق بتقععديم الخععدمات ألبنععاء شعععبنا الفلسععطيني بشععكل 

بتحقيعق مجموععة معن اإلنجعازات علعى معدار السعنوات الماضعية وخصوصعا فعي العقعد محترم، وقد قامت في سبيل ذلعك 

االخيعععر معععن عمعععر الجمعيعععة حيعععث تمكنعععت الجمعيعععة بفضعععل اهلل أوال وجهعععود هيئاتهعععا اإلداريعععة المتعاقبعععة والععععاملين فعععي 

 مختلف مؤسسات الجمعية بمختلف مستوياتهم الوظيفية من مراكمة اإلنجازات الكبيرة .

 


