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5

ون
ئ
اكء دا�  �ش

ي 2017/2016 ازاتنا للعام االاكد�ي ج
ن

ا�

اتيجية ية ملراجعة النطط االس�ت عات دور    اج�ت

اح مستمر ج
ن

�

از ج
ن

ية راعية ملؤسسة ا� صيات اعتبار ن ش
�

كة الطالبية  مج ال�ش �ن �ج

ن �ي ج ر�ي منتدى الن

ة ن يع مم�ي ااكت ومشار �ش

از واالعالم ج
ن

ا�

ن از فلسط�ي ج
ن

مب�ن ا�

املسامهات النقدية والعينية

ازات جديدة ج
ن

عام جديد.. خطط وا�
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ي 
تمــع املــد�ن ــاص والتعليــ�ي ومؤسســات احملج ن الن ن القطاعــ�ي كــة بــ�ي ا ي عــى ال�ش

يــد مبــ�ن ــوذج معــل فر
ن
لــس االدارة � ــن مج

ن
ن تبنينــا � ــاز فلســط�ي ج

ن
ســيس مؤسســة ا�

ئ "منــذ �ت

دة االمعــال. هــارات االســتعدادية للعمــل والثقافــة املاليــة و ر�ي ي �ج
ن الشــباب الفلســطي�ن هــ�ي ج

ت
كــة عــى � ا كــز هــذه ال�ش لت�ت

يــة  ــا مؤسســة فلســطينية غــ�ي ر�ج  أ�ن
ً
دي، عملــا ن دور الشــباب الــر�ي يبيــة والتوعويــة اهلادفــة لتعــز�ي نــا التدر امج ــا رؤيــة مســتقبلية عــى صعيــد تطــو�ي �ج ن  لد�ي ــاز فلســط�ي ج

ن
إن إ�

ي مؤسســة جونيــور اتشــيفمنت وورد وايــد.
ن

، وهي عضــو � ي
ــاص الفلســطي�ن اكت القطــاع الن بــة مــن �ش ن عاهــا �ن هــا و�ي مســتقلت يد�ي

ا اىل اكفــة فئــات  يصــال رســال�ت ن مســتمرة ومتكــررة تقــوم بشــل فعــال �ج ئ شــبكة متطوعــ�ي ــاز ان تنــسش ج
ن

االن وبعــد 11 ســنة مــن العمــل الــدؤوب اســتطاعت مؤسســة ا�

نتــاج جيــل قــادر عــى خــوض عــامل االمعــال بــل ثقــة وابــداع«.  تمــع مؤكــدة ان 45 دقيقــة مــن وقتــم اســبوعيا كفيــلت �ج احملج

لس االدارة رئيس مج

بسام ولويل

لس االدارة ملكة مج
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اهلدف

الرؤية

الرسالت

. ت ومتطلبات االقتصاد العاملي د�ي
ت

ي ظل �
ن

ي لسوق العمل �
اعداد الشباب الفلسطي�ن

معال.
ئ
ي حقىي االقتصاد وإدارة اال

ن
ي �

ي تطو�ي وصقل املهارات واملعلومات لدى الشباب الفلسطي�ن
ن

املسامهة �

ن فرهصــم  ــدف إهلاهمــم وتعــز�ي دة، واملعرفــة املاليــة وذلــك  �ج يــة العمــل، والــر�ي وز : �ج ي ثــالث حقــول رئيســية وهي
ن

ي �
ن قــدرات الشــباب الفلســطي�ن يبيــة لتعــز�ي امج تدر تقــد�ي �ج

االقتصادية.
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ون
ئ
اكء دا�  �ش

ــازات  ج
ن

عــات �ت خالهلــا متابعــة مســتجدات وا� ــاز خــالل العــام ثالثــة اج�ت ج
ن

لــس ادارة مؤسســة ا�    عقــد مج
طــط املوضوعــة واســتعراض أمه  كــد مــن تنفيــذ الن ي والتأ امج املؤسســة عــى الصعيــد املــاىلي واالداري والــ�ج

ن توفــ�ي  الضافــة اىل وضــع اليــات خاصــة لــامن ــاذ القــرارات الالزمــة. �ج ن ــت املؤسســة وا�ت ي وا�ج
ت الــ�ت التحــد�ي

ــا
ن

هدا�
ئ
 ال

ً
ــا قيق

ت
ية معــل املؤسســة � ــظ عــى اســتمرار اف

ت
ــل � وي

ت
ــرص � ف

ــاع الضــور. امك �ت تــالوة  تقــر�ي  �ج ــت املصادقــة عليــه �ج
ت
عضــاء اهليئــة العامــة، �ت خــالل تــالوة التقــر�ي االداري لملؤسســة بعــد أن �

ئ
ع ال اضافــة اىل أنــه �ت عقــد اجــ�ت

ــاع. ال�ج لــس االدارة عــن العــام 2016/2015 وذلــك �ج اء ذمــة اعضــاء مج اكه للســنة املاليــة 2016/2015 الــذي تــاله ا�ج كــة طــالل ابــو غــزالت و�ش ت �ش مدقــق الســا�ج

دمــات اهلندســية و املنتجــات  ي مــن الن
كــة فلســطينية رائــدة تعمــل عــى تلبيــة حاجــة الســوق احملــىي الفلســطي�ن كــة العامــور للصناعــة والتجــارة- وهي �ش م �ش  انــامن

ــاص  اكت القطــاع الن ى �ش  تــمن كــ�ج
ً
ــاز ليصبــح عــدد اعضــاء اهليئــة العامــة 19 عضــوا ج

ن
ي مؤسســة ا�

ن
معــال- اىل اعضــاء اهليئــة العامــة �

ئ
ــال املنشــأت و اال ي مج

ن
الصناعيــة �

. ي
ن الفــرص االقتصاديــة للشــباب الفلســطي�ن ي تــدمع وتؤمــن بتعــز�ي

ي الــ�ت
الفلســطي�ن

    اعضاء اهليئة العامة:

املمثل عنهاالرشكة

ي
ال حورا�ن السيد �ج

السيد معاد السعدي

السيد عىي العقاد

السيد معاد اهلندي

السيد معاد اللحام

السيد همند عساف

السيد ممد موىس

السيد صالح اهلدمي

الفاضلت روان �ج

�ئ �ايل السيد �ش

السيد فواز ادريسي

السيد بسام ولويل

السيد مس�ي جراد

السيد عاطف عالونة

السيد ممد العامور

السيد زاهي عنبتاوي

السيد بشار حوامدة

غام مرعي السيد �ن

ال ملحم السيد �ج

ي البنك العر�ج

ي
البنك االسالمي الفلسطي�ن

ر احملدود _أيبك بية الفلسطينية لالست�ش كة العر ال�ش

ي ت الوطنية كواككوال/اك�ج و�ج كة امل�ش �ش

موعة االتصاالت الفلسطينية مج

ية اتقان للخدمات االستشار

كة رايه لالعالن والن�ش  �ش

بنك القدس

ديكو( ر احملدود)�ج ن للتنمية واالست�ش كة فلسط�ي �ش

ن بنك فلسط�ي

ابو عيس القابضة

ي كة مطاحن القمح الذه�ج �ش

عي 
اء االقتصادي واالج�ت

ن
ي لال� الصندوق العر�ج

ي البنك االسالمي العر�ج

كة العامور للصناعة والتجارة �ش

رز
ئ
كة مصنع بوظة اال �ش

كة مينا ايتك �ش

يل كة الوطنية مو�ج �ش

اكه موعة طالل ابو غزال و�ش مج
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ي 2017/2016: ازاتنا للعام االاكد�ي ج
ن

ا�

ــاز  ج
ن

ي وبذلــك تكــون ا�
ــاص الفلســطي�ن اكت القطــاع الن ــود متطــوعي �ش تلــف مافظــات الوطــن وذلــك بفضــل دمع و�ج     الوصــول اىل 43,000 طالــب وطالبــة مــن من

امعــات. ي عــام 2005 اىل حــواىلي 243,543 طالــب وطالبــة مــن املــدارس والج
ن

ــا � ي منــذ انطالق�ت
ــا�ئ قــد وصلــت وبشــل �ن

رام الله
6634

نابلس
7502

غزة
5605

جنين
4391

سلفيت
3618 

طولكرم 
5152

الخليل
6900

قلقيليه
3197

امج التالية: وقد توزعت اعداد الطلبة عى ال�ج

يبية. �ت افادة 35,651 طالب/ة من خالل الصص االسبوعية والورشات التدر

رات امليدانية والندوات. �ت افادة 5,175 طالب/ة من خالل الز�ي

تلفة. دية احملن ملبادرات والفعاليات الر�ي شارك  2,173 طالب/ة �ج
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داف 27 جامعــة  الضافــة اىل اســ�ت بعــة لــواكلت الغــوث. �ج ن مــدارس خاصــة وحكوميــة واخــرى �ت تلــف مافظــات الوطــن موزعــه مــا بــ�ي ي من
ن

داف 176 مدرســة �     اســ�ت

. ي ولكيــة و 41 مركــز شــبا�ج

ــاص، و10%  اكت القطــاع الن كــة مــن �ش ن عــن 400 �ش ــم ممثلــ�ي كنــت املؤسســة مــن اســتقطاب 633 متطــوع ومتطوعــة %90 م�ن
ت
، فقــد � ن ملتطوعــ�ي     أمــا فــ�ي يتعلــق �ج

صيــة. ن ش
ــم مبــادرات � م�ن

ضافة الصف السابع االساىسي لتصبح 11-25 سنة. ها �ج امج ي �ج
ن

دفة � ية املس�ت از الفئة العمر ج
ن

    وسعت ا�

ن منذ عام 2005: يع اعداد الطلبة املستفيد�ي توز

امعات مننذ انطالقتنا عام 2005 الوصول اىل 243,543 طالب وطالبة من املدارس والج

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

0
1500 3000 4500

10,032
14,938 18,028

29,668 27,256 24,869

38,839

27,913

243,543 طالب منذ عام 2005

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2-14-15 2015-16 1016-17

43,000
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 عــى املعايــ�ي املتبعــة 
ً
ــازات املؤسســة بنــاءا ج

ن
طــط التشــغيلية املوضوعــة وتقيــمي ا� ــدف مراجعــة الن ، وذلــك �ج ايــة العــام الــدراىسي ي �ن

ن
ي املؤسســة �

   �ت عقــد ورشــة معــل ملوظــ�ن

 عــى مــاور معل املؤسســة الرئيســية.
ً
دا اتيجية للعــام القــادم اعــ�ت ي مضــت، اضافــة اىل وضــع  خطــة اســ�ت

ة الــ�ت ــا املؤسســة خــالل الفــ�ت �ت ي وا�ج
ت الــ�ت وعــرض أمه التحــد�ي

الضافــة اىل  ــا، �ج ي تواجــه املؤسســة وكيفيــة التغلــب عل�ي
ت الــ�ت ــدف االطــالع عــى املســتجدات والتحــد�ي ن خــالل العــام �ج يــة لاكفــة املوظفــ�ي عــات دور    �ت عقــد عــدة اج�ت

ي بدايــة العــام. 
ن

دهــا � ي �ت اع�ت
طــط الــ�ت متابعــة تطبيــق الن

اتيجية ية ملراجعة النطط االس�ت عات دور    اج�ت

شــاركة الرؤســاء  ي معــان �ج
ن

ــاز العــرب � ج
ن

ي تنفذهــا مؤسســة ا�
ي الــ�ت اتي�ج ي ورشــة التخطيــط االســ�ت

ن
- رنــدة رمي ســالمة � ن ــاز فلســط�ي ج

ن
مشــاركة املــد�ي التنفيــذي ملؤسســة ا�

يبيــة. ــاز التدر ج
ن

امج ا� ــدف وضــع خطــط واســاليب جديــدة لتنفيــذ �ج ــاز، وذلــك �ج ج
ن

امج ا� ن للــدول االعضــاء املنفــذة لــ�ج التنفيذيــ�ي

اح مستمر ج
ن

�

 Junior Achievement ن من املؤسسة العاملية صل املؤسسة عى جوا�ئ
ت

    لملرة السادسة عى التواىلي �
ليــة وجــودة تنفيــذ 

آ
ملعايــ�ي املتعلقــة �ج اهمــا �ج ن ة االتصــال والتواصــل وذلــك الل�ت ن الضافــة اىل جــا�ئ ، �ج ــودة  لملــرة السادســة عــى التــواىلي ة الج ن ة االمتثــال وجــا�ئ ن هي جــا�ئ

ــاز  ج
ن

ؤسســة ا� اصــة �ج يــة والتواصــل الن عايــ�ي العالمــة التجار ام �ج ن هــا وإعــداد وتقــد�ي التقــار�ي املطلوبــة بدقــة وهمنيــة عاليــة وااللــ�ت امج اتيجية و�ج خطــط املؤسســة االســ�ت

العــرب.
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از ج
ن

ية راعية ملؤسسة ا� صيات اعتبار ن ش
�

تيجية. از لالطالع عى طبيعة معل املؤسسة وخططها االس�ت ج
ن

ي استضافة مؤسسة ا�
ن

ية رصاص-مستشار دولت رئيس الوزراء د. رامي المدالل �     د.خ�ي

ــام وأمه  ــالل الع ــذة خ ــة املنف يع املؤسس ــار ــطة ومش ــى انش ــالع ع ــدف االط ــك �ج ــة وذل ــر املؤسس ــرار مق ــاع الق ــة وصن ي ــخصيات االعتبار ــن الش ــدد م اوال: زار ع

زمه: ــن ا�ج ــا وم ــة �ج ــازات املتعلق ج
ن

اال�

مج  �ن الضافــة اىل دمع �ج هــا، �ج امج ــاز ملعرفــة طبيعــة معــل املؤسســة وأمه �ج ج
ن

ي اســتضافة مؤسســة ا�
ن

يــون �    الســيد ا�ــد عســاف- رئيــس اهليئــة العامــة لالذاعــة والتلفز

مج �ن ي الــ�ج
ن

ي خــاص لتوثيــق امه قصــص النجــاح �
يــو�ن مج تلفز �ن كــة الطالبيــة وانتــاج وبــث �ج ال�ش

 
ً
هــا خاصــة امج ملؤسســة و�ج اصــة �ج ــاز ملعرفــة اخــر املســتجدات الن ج

ن
ي اســتضافة مؤسســة ا�

ن
كــة االتصــاالت الفلســطينية-جوال � يــد ملحــم- مــد�ي عــام �ش    الســيد عبــد احملج

كــة الطالبيــة مج ال�ش �ن فــ�ي يتعلــق بــ�ج
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ن  ــاز فلســط�ي ج
ن

ــة، أقامــت مؤسســة ا� ــع رواجب ــواء راف ــة الل كــرم الرجــوب، ومافــظ قلقيلي ــواء أ بلــس الل ــط �ن ــوي، وماف اهــمي البل ــواء ا�ج ــة مافــظ ســلفيت الل ــت رعاي
ت

�

 . ــ�ي ــاص والتعلي ن الن ــا مــن القطاعــ�ي اك�ئ ــع �ش ــا م ي حقق�ت
ــ�ت ــا ال ازا�ت ج

ن
ا وا� ــا وامه نشــاطا�ت

ن
ــة معــل املؤسســة واهدا� ــدف تســليط الضــوء عــى الي ــة �ج احتفالي

ي احملافظات
ن

: فعاليات �
ً
نيا �ش
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كة الطالبية:  مج ال�ش �ن �ج

يــة )17-16( ســنة عــى  يــب مــا يقــارب 250 طالــب/ة مــن الفئــات العمر كــة الطالبيــة الــذي �ت خــالل تدر مج  ال�ش �ن ــاز �ج ج
ن

للســنة الاديــة عــ�ش عــى التــواىلي نفــذت ا�

اف  يــب وإ�ش ــا وذلــك بتدر ديــة وادار�ت اكت الر�ي ســيس الــ�ش
ئ ي �ت

ن
ا أن تســاعدمه � ي مــن شــأ�ن

يــة والتســويقية والــ�ت اكت باكفــة تفاصيلهــا املاليــة واالدار آليــة انشــاء الــ�ش

 . ي
ــاص الفلســطي�ن اكت القطــاع الن مبــا�ش مــن متطــوعي �ش

   
مدرسة امللك 

طالل الثانوية
احملتســب  عــىي  ممــد  مدرســة 

للبنــات الثانويــة 

مدرسة الاجة 

رشدة املرصي 
ن الثانوية للبنات مدرسة الر�ي

كة ايست ويست �ش
كة القمة  كة Kids World�ش كة نقشة        �ش         �ش

يلية االسقفية العربية ج
ن

مدرسة بنات رام الل الثانويةاملدرسة اال�

Third Eye كة كة OilZeit�ش �ش

رام الله 
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ــة  عاي ــوزارء، و�ج  عــن دولت رئيــس ال
ً
عيــة ممثــال اهــمي الشــاعر- وز�ي التنميــة االج�ت ــوز�ي د. ا�ج ضــور معــاىلي ال ــل، و�ج ــوزراء د. رامي المــد ال ــة دولت رئيــس ال ــت رعاي

ت
�   

ي حفــل 
ن

كــة الطالبيــة للعــام � ن الوطنيــة، عقــدت املؤسســة مســابقة ال�ش كــة التأمــ�ي ي ملنتجــات االلبــان بنــك القــدس وبنــك القاهــرة معــان و�ش
يــ�ن �ج كــة الج كــة بيجــو و�ش �ش

يــة اخــرى. صيــات اعتبار ن ش
ن عــن املــدارس و� ــاص وممثلــ�ي اكت القطــاع  الن ن مــن �ش ه لك مــن أهــاىلي الطلبــة واملتطوعــ�ي حــرصن

ن  كــة طالبيــة للعــام لتمثــل فلســط�ي ة افضــل �ش ن يــب مــن ا�ــد الــرمي مــن جــوال عــى جــا�ئ بيــة بتدر يليــة االســقفية العر ج
ن

كــة Third Eye مــن املدرســة اال�    حصلــت �ش
لــت  ي مسش

نــة التحكــمي الــ�ت كــة االفضــل مــن قبــل لج بيــة، حيــث �ت اختيــار ال�ش ي احــدى الــدول العر
ن

ــاز العــرب � ج
ن

ي ســتنظم مــن قبــل مؤسســة ا�
ي املســابقة االقليميــة الــ�ت

ن
�

 مــن:
ً
الك

املسمى الوظيفياالسم

السيد صادق النضور

الفاضل سالم أبو عواد

يق السيدة منال زر

ال ملحم السيد �ج

ادة
ش

السيد عودة �

بية والتعلمي العاىلي ي وزارة ال�ت
ن

مد�ي عام االنشطة الطالبية �

ي بنك القدس
ن

ة مركز التدريب � مد�ي

كة مسار العاملية ي �ش
ن

لس ادارة � عضو مج

اكه موعة طالل ابو غزالت و�ش الرئيس التنفيذي حملج

اد العام للصناعات الفلسطينيه
ت

ن العام لال� االم�ي

ال عبد النا� الثانويةمدرسة بنات سلفيت الثانوية مدرسة بنات �ج

ية الثانوية مدرسة بنات العمر

كة امس للدعاية واالعالن والتوسيق ول للتسويق�ش
ئ
كة اال �ش

كة ايالن �ش

قلقيلية

طولكرم
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موعــات  ي احملج
ن

ي للتعــارف عــى الطلبــة � ت الوطنيــة كواككــوال/اك�ج و�ج كــة املــ�ش ســتضافة �ش ي �ج فــهي ي يــوم �ت
ن

اكت الطالبيــة � ، �ت مشــاركة طلبــة الــ�ش مج �ن ة الــ�ج    وخــالل فــ�ت

 لملســابقة والفــل الســنوي الــذي تقيمــه املؤسســة.
ً
ا ضــ�ي

ت
ن الطلبــة � مــود بــ�ي ي املســابقة ومعــل نشــاطات كــ� الج

ن
االخــرى وعــرض اليــة التحكــمي �
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كة الطالبية عى املستوى احملىي للعام 2016/2017. ي تنظمي واعداد حفل مسابقة ال�ش
ن

موعة من اعضاء املنتدى �    شارك مج

: ن �ي ج ر�ي منتدى الن

از ما يقارب ال 1000 عضو فاعل. ج
ن

ن ا� �ي ج    وصل عدد اعضاء منتدى خر�ي

ن اكحــد اعضــاء  ي البحــر�ي
ن

ــاز العــرب � ج
ن

ي تنظمهــا ا�
كــة الطالبيــة الــ�ت مج ال�ش �ن ي املســابقة االقليميــة لــ�ج

ن
ــاز � ج

ن
ي ا� ج ن ابــو بكــر ، وهي احــدى خــر�ي     شــاركت الطالبــة لــ�ي

ــا. ن واحــد طلب�ت ــاز فلســط�ي ج
ن

ة مؤسســة ا� ــا ســف�ي ــا كو�ن �ت ي املســابقة لتشــارك الطلبــة خ�ج
ن

نــة التحكــمي � لج



15

ة ن يع مم�ي ااكت ومشار �ش

ي از والبنك العر�ج ج
ن

1.ا�

از ومؤسسة كواككوال العاملية : ج
ن

2.ا�

ن البيئة املدرسية" س�ي
ت

مج "� �ن ن �ج ا �ن
ن

دا� 18 مدرسة حكومية �ت اس�ت

ي 
ن

ــس مــدارس حكوميــة جديــدة � وع �ن ي  للســنة الرابعــة عــى التــواىلي للعــام 2017 ليشــمل املــ�ش لتعــاون مــع البنــك العــر�ج ن البيئــة املدرســية �ج ســ�ي
ت

   �ت توقيــع اتفاقيــة �

مــمي  وع �ت تلــف مافظــات الوطــن. يــمت خــالل املــ�ش ي من
ن

وع منــذ بدايتــه هي 18 مدرســة حكوميــة � لهــا املــ�ش ي مسش
ــذا تكــون حصيــلت املــدارس الــ�ت 5 مافظــات جديــدة. و�ج

 عــى االبــداع والتعــم.
ً
 ومشــجعا

ً
ــا

ئ
 مال�

ً عــل مــن املدرســة مــاك�ن ج
ت

ــا � املــدارس واصــالح املرافــق اليويــة ف�ي

مج “امــواج فــرح” املمــول مــن مؤسســة كواككــوال العامليــة. شــارك  �ن ــاز �ج ج
ن

ي نفــذت ا� ت الوطنيــة كواككــوال/اك�ج و�ج كــة املــ�ش لتعــاون مــع �ش امــس عــى التــواىلي و�ج    للعــام الن

ي البيئــة 
ن

ــة أوجــه القصــور � ــم مــن خــالل معالج تمعا�ت  عــى مج
ً
ــا�ج ج ي التأثــ�ي ا�ي

ن
تمعيــة تهســم � ديــة مج يع ر�ي ــم عــى تنفيــذ مشــار ي�ج مج 255 طالــب/ة �ت فيــه تدر �ن ي الــ�ج

ن
�

ــم.  احمليطــة �ج

ــم عــى مبلــغ $10,000 و $7,000 الســتامكل  تيــب, وحصــل لك م�ن ليــل عــى املرتبــة االوىل والثانيــة عــى ال�ت وع طلبــة جامعــة الن يــت ومــ�ش ز وع طلبــة جامعــة ب�ي حــاز مــ�ش

وهعم. فكــرة م�ش

از واليونيسيف ج
ن

3.ا�

ديــد 2017/2018 . حيــث  ي الج ــن للعــام االاكد�ي ، وذلــك �ن ن بلــس ورام الــل وجنــ�ي ليــل و�ن ــاز لتشــمل لك مــن قــرى الن ج
ن

   جــددت اليونيســف االتفاقيــة مــع مؤسســة ا�
ن اكفــة االمــور اللوجســتية االخــرى.  هــ�ي ج

ت
ن بعقــود جزئيــة اضافــة اىل � ن موظفــ�ي ــل تعيــ�ي ي هــذة املناطــق، والــذي مسش

ن
ــاز � ج

ن
امج ا�  لتنفيــذ �ج

ً
تيبــات الالزمــة اســتعدادا �ت اعــداد ال�ت
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كــة  مج ال�ش �ن ــازات وامه فعاليــات �ج ج
ن

ــدف عــرض ا� بــع حلقــات، �ج ي مكــون مــن ار
يــو�ن مج تلفز �ن يــون، �ت اعــداد وبــث �ج لتعــاون مــع اهليئــة العامــة لالذاعــة والتلفز    �ج

مج �ن ي الــ�ج
ن

ي احملافظــات املشــاركة �
ن

ي 2016/2017 � الطالبيــة خــالل العــام االاكد�ي

يــف  الضافــة اىل تعر ج لملؤسســة وتوســيع نطــاق معلهــا �ج و�ي ــدف الــ�ت لتعاقــد مــع امه احملطــات االذاعيــة ولوحــات اعالنيــة �ج ــاز �ج ج
ن

� ت اذاعيــة خاصــة �ج    �ت بــث ســبو�ت
ا. ها وانشــط�ت امج مه �ج

ئ
تمــع احملــىي �ج احملج

ك. عي ووصوهلا اىل ما يقارب 71,000 مش�ت
ملؤسسة عى الفيسبوك ووسائل التواصل االج�ت اصة �ج    تفعيل الصفحة الن

ونيــة واالذاعــات  ــازات املؤسســة مــن قبــل امه الصحــف احملليــة واملواقــع االلك�ت ج
ن

ــاز مــع العديــد مــن وســائل االعــالم احملليــة امم ادى اىل تغطيــة ا� ج
ن

   توطيــد عالقــة ا�
يون.  والتلفز

ا.  ازا�ت ج
ن

تلفة وا� ا احملن ها وفعاليا�ت امج از يعرض امه ماور معل املؤسسة و�ج ج
ن

ي عن ا�
ي�ن    انتاج فم قص�ي تعر

از واالعالم: ج
ن

ا�
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ن از فلسط�ي ج
ن

مب�ن ا�

ــاز خــالل  ج
ن

ي اســتمكلت ا�
ي اكنــت قيمتــه 150 الــف دينــار كويــ�ت

، والــ�ت عي
ــاء االقتصــادي واالجــ�ت

ن
ي لال�    املرحــلت االوىل مــن مبناهــا املمــول مــن الصنــدوق العــر�ج

ــاز مســاحة 1000 م : ج
ن

املرحــلت االوىل ا�

خالل معلية البناء 

املرحلت االوىل

ن از فلسط�ي ج
ن

مب�ن ا�
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املسامهات النقدية والعينية:

از ج
ن

امج و استامكل مب�ن ا� ادات النقدية مبلغ وقدره 1,060,470 دوالر رصدت لتنفيذ ال�ج اىلي اال�ي    بلغ ا�ج

ا يعادل 949,000 دوالر. اص �ج اكت القطاع الن ثلت بتجنيد 633 متطوع من �ش
ت
ي �

• بلغت قيمة املسامهات العينية وال�ت

بلغت تلكفة الطالب هلذا العام 13.6 دوالر.

ازات جديدة ج
ن

عام جديد.. خطط وا�

ي اىل: طة السنوية للعام االاكد�ي اص لوضع الن ن التعلي�ي و الن ا من القطاع�ي اك�ئ تتطلع املؤسسة وبدمع من �ش

Junior Achievement امج جديدة معتمدة من املؤسسة العاملية    اضافة �ج

كة. يع مش�ت ن مشار ي بعض احملافظات �ن
ن

داف طلبة املناطق املهمشة �    اس�ت

از. ج
ن

   استامكل مب�ن ا�




