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كلمة رئيس الهيئة االدارية

األخوات واألخوة أعضاء الهيئة العامة المحترمين

بــكل معانــي الشــكر والعرفــان لــكل مــن أســهم فــي دعــم 
ــة   ــاء الجمعي ــم أعض ــي مقدمته ــا وف ــق أهدافه ــة وتحقي الجمعي
اســمحوا لــي ان أتقــدم مــن حضراتكــم بعــرض موجــز عــن 
محتويــات التقريــر الســنوي للجمعيــة للعــام 2015، حيــث شــهد 
هــذا العــام العديــد مــن التحديــات والتطــورات التــي أنجــزت علــى 
صعيــد البرامــج والخدمــات التــي قدمتهــا الجمعيــة ليجســد عــام 

ــات.  الفروق
ــى صعيــد التطــورات  ــام المميــز عل ــام 2015 بالع ــن ع ــم يك ل
ــاع  ــز بارتف ــد تمي ــك فق ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــة ب االقتصادي
نســبة البطالــة، األمــر الــذي نتــج عنــه ارتفــاع نســبة الفقــر فــي 
ــي  ــك الدول ــذي نشــره البن ــر ال ــر األخي فلســطين بحســب التقري
الــى %35.  ان هــذه النســب تنعكــس بــكل تأكيــد علــى حــال 
الطلبــة الذيــن يشــكلون الفئــة المســتهدفة للجمعيــة وبرامجهــا، 
وبالتالــي ارتفعــت إعــداد الطلبــة المتقدميــن لالســتفادة مــن 
برامــج الجمعيــة )المنــح التعليميــة، الكوبونــات الغذائيــة، مكتبــة 
إعــارة كتــب التخصــص، برنامــج التوظيــف، تعاونيــة ايــد بايــد(.  
كمــا انعكــس علــى إمكانيــة الدعــم الــذي يصــل إلــى الجمعيــة.

الجمعيــة مجهــودًا  بذلــت  فقــد  االحتياجــات  لهــذه  واســتجابة 
مضاعفــًا مــن أجــل رفــع عــدد المنــح المقدمة خــالل العــام 2015 
الــى 100 منحــة تعليميــة تســتمر مــع الطلبــة حتــى التخــرج مــع 
التزامهــم بالعمــل التعاونــي المطلــوب منهــم تنفيــذه فــي داخــل 
ــام  ــة ع ــام 2013 و 55 منح ــة ع ــع 35 منح ــة م ــغل مقارن المش
2014، باالضافــة الــى خدمــة 163 طالبــة وطالــب ممن يســكنون 
ــج  ــق برنام ــن طري ــي ع ــرم الجامع ــن الح ــد ع ــق تبع ــي مناط ف
كوبــون الطالــب، وقــد دعمــت الجمعيــة مــن خــالل تبرعــات 
ــص،  ــب التخص ــارة كت ــة اع ــج مكتب ــركائها برنام ــا وش اعضائه
ــد عــن 200  ــاب لخدمــة مــا يزي ــر مــن 4500 كت ــذي يوفــر اكث ال

ــة.  ــة وطالب طالب

برنامــج  تفعيــل  علــى  الجمعيــة  عملــت  اخــرى  جهــة  ومــن 
ــراكة  ــة بالش ــد الدراس ــى مقاع ــة عل ــاص بالطلب ــف الخ التوظي
مــع العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص لتوظيــف الطلبــة مــن 
ذوي الدخــل المحــدود خــالل دوام جزئــي مقابــل اجــر مخصــص 
ــًا باإلضافــة  ــة اقتصادي ــن الطلب ــة بهــدف تمكي للســاعات اليومي

ــى دمجهــم مــع قطــاع العمــل.  ال
ــام  ــالل ع ــا خ ــم تنفيذه ــي ت ــراكات الت ــا الش ــر هن ــدر الذك ويج
ــغل  ــم لمش ــي تبنيه ــوي ف ــا التنم ــز مع ــن مرك ــع كل م 2015 م
تعاونيــة ايــد بايــد، وتجهيــز مقتنياتــه والتكفــل بتنفيــذ مجموعة 
الفلســطيني  التــراث  الــى مركــز  باالضافــة  التدريبــات،  مــن 
واســتمراره فــي دعــم برنامــج كوبــون الطالــب المحتــاج والعديــد 
مــن الشــركات وقطاعــات البنــوك مثــل بنــك فلســطين  فــي 
تبنيــه لشــراء مــواد خــام للمشــغل، وبنــك القــدس فــي رعايتــه 

ــص.  ــب التخص ــارة كت ــة اع ــج مكتب لبرنام
نحــن بحاجــة الــى التصــدي بشــكل دائــم للعديــد  مــن التحديــات 
ــتكمال  ــرص اس ــن وف ــة المبدعي ــن الطلب ــق بي ــف عائ ــي تق الت
تعليمهــم االكاديمــي، وال بــد مــن االشــارة الــى ان الجمعيــة 
بشــكل مســتمر  تعمــل  العامــل  اإلداريــة وطاقمهــا  بهيئتهــا 
لتوفيــر االحتياجــات االساســية للطلبــة من خــالل تفعيــل البرامج 

ــا.  ــة وخارجه ــل الجامع ــات داخ ــف الجه ــع مختل ــبيك م والتش
أكــرر شــكري وتقديــري لزمالئي فــي الهيئــة اإلداريــة وللعاملين 
ــي  ــهم ف ــن أس ــكل م ــة ول ــرة الجمعي ــهم مدي ــى رأس ــا وعل فيه

إنجــاح مشــاريعها.
ــى الحريــة ــا إل ــى غــد أفضــل مــن خــالل تطلعن ــع دائمــًا إل  نتطل
ــتقالل واالس
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كلمة مديرة الجمعية

لقــد عملنــا فــي جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت 
خــال هــذا العــام علــى تبنــي سياســة التطويــر 
ــة  ــج الجمعي ــن برام ــد م ــدد للعدي ــي المتج النوع
التوصيــات  علــى  بنــاء  المقدمــة،  وخدماتهــا 
المطروحــة مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة 
والثقــة الكبيــرة التــي يمنحنــا إياهــا كل مــن 
الجمعيــة  قامــت  فقــد  ومؤازرينــا  شــركائنا 
بطاقمهــا اإلداري والعامــل بإحيــاء ثقافــة العمــل 
التطوعــي النوعــي والمقــدم مــن قبــل مجموعــة 
مــن  يســتفيدون  الذيــن  والطلبــة  الطالبــات 

خدمــات الجمعيــة.
وعلــى صعيــد برامــج الجمعيــة فقــد كثفــت جهودنــا خــالل هــذا 
العــام نحــو تحويــل برامــج الجمعيــة إلى برامــج مســتدامة تعتمد 
علــى جهــود الجمعيــة اإلداريــة وجهــود الطلبــة المتطوعيــن، 
ــة  ــد مــن أعمــال الطلب ــم تســويق العدي ــال ت ــى ســبيل المث فعل
ــع بأيــدي طلبــة جامعــة بيرزيــت  فــي مشــروع » ايــد بايــد« صن
للقطــاع الخــاص الفلســطيني األمــر الــذي مكــن هــذا البرنامــج 
ــر العديــد مــن المنــح التعليميــة كمــا  مــن المســاهمة فــي توفي
وقــد رحبــت الجامعــة بهــذا البرنامــج بتوفيــر مشــغل مخصــص 
ألعمــال الطلبــة داخــل الحــرم الجامعــي. األمــر ذاتــه مــع برنامــج 
ــل  ــة العم ــل آلي ــم تعدي ــث ت ــص حي ــب التخص ــارة كت ــة إع مكتب
فــي هــذا البرنامــج كتخصيــص مبلــغ %10 مــن قيمــة كل كتــاب 
يدفعهــا الطالــب عــن االســتعارة للمســاعدة فــي ديمومــة شــراء 
ــم  ــة فقــد ت ــح التعليمي ــة،  وبرنامــج المن ــة للطلب ــب األصلي الكت

تزويــد عــدد المظــالت الدعائيــة فــي داخــل الحــرم الجامعــي 
األمــر الــذي ســيزيد بــكل تأكيــد مــن عــدد هــذه المنــح.  

ومــن جهــة برنامــج الكوبونــات الغذائيــة فقد تــم تأكيد اســتمرار 
ــراث  شــريكنا الرئيســي لهــذا البرنامــج وهــم الســادة مركــز الت
الفلســطيني عمــان األمــر الــذي يعــزز مــن قيمــة هــذا البرنامــج 
وأهميــة تواجــده لمــا لــه مــن فائــدة وضــرورة للطلبــة مــن ذوي 

الدخــل المحــدود ومــن يقطنــون بعيــدا عــن أســرهم. 

تواصلــت الجمعيــة خــالل العــام 2014 مــع المجتمــع المحلــي 
بشــكل كبيــر فقــد تــم رفــع أعضــاء هيئتهــا العامــة مــن 38 إلــى 
53 عضــو، ومــا زالــت الجهــود مســتمرة الســتقطاب المزيــد، وقــد 
www.bzufa.( طــورت الجمعيــة موقــع الكترونــي خــاص بهــا

ps( باإلضافــة إلــى تواصلهــا الكبيــر مــع الطلبــة والجامعــة مــن 
ــت  ــة عمل خــالل صفحــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أن الجمعي
علــى توزيــع نشــرة إخباريــة شــهرية باســم » ومضــات اخباريــة« 
التــي  والتحديــات  انجــازات  كل  شــفافية  وبــكل  بهــا  ترصــد 

ــة بشــكل شــهري .  ــا الجمعي تواجهه

ــا فــي هــذا العــام مــن أن جهــود الجماعــة هــي التــي  لقــد أثبتن
ــات  ــل التحدي ــن ج ــم م ــح، فبرغ ــي الواض ــرق االيجاب ــدث الف تح
ــة  ــي الفلســطيني إال أن الجمعي ــع المحل ــى الواق ــرزت عل ــي ب الت
ومــن خــالل ثقــة المجتمــع المحلــي بهــا و بأعضائهــا والقائميــن 
الطلبــة  مــع  الدائــم  التواصــل  تحقيــق  مــن  تمكنــت  عليهــا 

ــه. ــون ل ــا يحتاج ــة م ــة لخدم والجامع
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المساهمة في دعم جامعة بيرزيت ماديًا ومعنويًا وعلميًا. 	 
المساهمة في توفير المساعدات والمنح للطلبة المحتاجين. 	 
المساهمة في توفير فرص عمل للطلبة و خريجي الجامعة. 	 
المســاهمة فــي تعزيــز وتقويــة الروابــط الثقافيــة واالجتماعيــة بيــن 	 

الجامعــة والمجتمــع. 
المســاهمة فــي تشــجيع المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة ومختلــف 	 

الســلطات المحليــة لالســتفادة مــن نشــاطات الجامعــة العلميــة وخبراتهــا 
ــع.  ــي المجتم ف

ــات 	  ــر ميزاني ــي توفي ــهم ف ــر يس ــاط آخ ــأي نش ــام ب ــي القي ــاهمة ف المس
ــن.  ــة المحتاجي ــم الطلب لدع

ــر 	  ــك بتوفي ــة وذل ــدى الطلب ــة ل ــرات العملي ــر الخب ــي تطوي ــاهمة ف المس
ــة.  ــالب بالمنفع ــة والط ــى الجمعي ــود عل ــة تع ــج مختلف برام

اســتقطاب أعضــاء جــدد فاعليــن بالعمــل المجتمعــي مــن أجــل دعــم 	 
برامــج الجمعيــة بطــرق مختلفــة كل حســب تخصصــه. 

المســاهمة فــي تمكيــن الطلبــة مــن ناحيــة منحهــم تدريبــات فــي مجــاالت 	 
الحــرف اليدويــة والفنيــة تضيــف لخبراتهــم العمليــة.

العمــل علــى تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي وتقديــم ســاعات عمــل 	 
تطوعيــة خــالل فتــرة دراســتهم بالجامعــة مقابــل المســاعدات التــي 

يتلقونهــا مــن خــالل برامــج الجمعيــة المختلفــة. 
العمــل علــى دمــج الطلبــة فــي ســوق العمــل خــالل فتــرة دارســتهم مــن 	 

أجــل اخــذ الخبــرات العمليــة أيضــًا باإلضافــة للشــهادة الجامعيــة.
العمــل علــى مســاهمة الطلبــة أنفســهم فــي تعليــم غيرهــم مــن الطلبــة 	 

مــن خــالل توفيــر فــرص عمــل لهــم يقتطــع جــزء بســيط مــن رواتبهــم 
لدعــم صنــدوق المنــح األكاديميــة. 

المســاهمة فــي القيــام بنشــاطات خارجيــة كالمعــارض وغيرهــا مــن 	 
نشــاطات بهــدف التعريــف بالجمعيــة وبرامجهــا.
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تأسســت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت عــام 1993 فــي مدينــة رام 
ــًا  ــا معنوي ــت وطلبته ــة بيرزي ــم لجامع ــاند والداع ــذراع المس ــكل ال اهلل لتش
وماديــًا وعلميــًا مــن خــال تجمــع نخبــة مــن رجــال األعمــال واالقتصادييــن 
واألكاديمييــن وإدارييــن ومهنييــن متخصصيــن وغيرهــم مــن المجتمــع 
المحلــي الفلســطيني منتقــون ومختــارون مــن قبــل الهيئتيــن العامــة 
واإلداريــة للجمعيــة علــى أســاس مجموعــة مــن المعاييــر حســبما جــاء فــي 

ــة. ــي للجمعي ــام األساس النظ

ــة  ــط الثقافي ــز الرواب ــى تعزي ــت عل ــة بيرزي ــاء جامع ــة أصدق ــل جمعي تعم
المحلــي. وتوفيــر  والمجتمــع  الجامعــة  بيــن  واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــؤدي  ــذي ي ــن، وال ــت المتفوقي ــة بيرزي ــة جامع ــاعدات لطلب ــات والمس البعث

ــت.  ــة بيرزي ــن جامع ــن م ــداد الخريجي ــع أع ــى رف إل

ــف  ــة الفلســطينيين فــي مختل ــة هــي تمكيــن الطلب ــة الجمعي حيــث أن رؤي
إلــى الحصــول علــى فــرص متكافئــة ومتســاوية  الماديــة  المســتويات 
لالتحــاق بجامعــة بيرزيــت بواســطة تقديــم المســاعدات الازمــة لهــم مــن 

ــة.  ــة المختلف ــج الجمعي ــال برام خ
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ــة  ــية واالقتصادي ــروف السياس ــن الظ ــم م بالرغ
الصعبــة التــي مــر بهــا الوطــن لهــذا العــام إال أن 
إصرارنــا علــى التحــدي وتقديــم أفضــل الخدمــات 
لطلبــة جامعــة بيرزيــت مــن ذوي الدخــل المحدود 
وتقــدم  الظــروف  جميــع  علــى  نتفــوق  جعلنــا 
العديــد مــن الخدمــات واالنجــازات التــي نعتبرهــا 

بتواضــع رائعــة . 

مقارنــة بالعــام الســابق علــى جميــع األصعــدة وجميــع 
البرامــج والمشــاريع عملــت الجمعيــة جاهــدة علــى توســيع 
قاعــدة داعميهــا وإيجــاد مشــاريع تســاهم بشــكل كبيــر فــي 
ديمومــة البرامــج للوصــول لمرحلــة الدعــم الذاتــي وعــدم 
اعتمادنــا علــى المانحيــن فقــط، وال ننكــر أن لــوال دعــم 
المانحيــن واألعضــاء والثقــة المجتمعيــة الكبيــرة بالجمعيــة 
ســواء لمــا تمكنــا مــن تحقيــق مــا وصلنــا له لغايــة اليــوم.  إال 
أن الظــروف االقتصاديــة والسياســية بانحــدار مســتمر  لــذا 
بــادرت الجمعيــة بإنشــاء مشــاريع صغيــرة حيــث يدعــم كل 
مشــروع برنامجــًا مــن برامجهــا للمحافظــة علــى اســتدامته، 
ــة  ــدد للهيئ ــاء ج ــام أعض ــى انضم ــعيها إل ــى س ــة إل بإضاف
العامــة للجمعيــة ليصــل عددهــم الكلــي إلــى 53 عضــو مــع 

ــة العــام 2015. نهاي

انجازاتنا على صعيد البرامج
تعمــل الجمعيــة علــى أربعــة برامــج رئيســية وتــم إضافــة 
ــح خمســة برامــج وهــي  ــام لتصب ــدًا هــذا الع ــًا جدي برنامج

ــا هــي :  ــة. وبرامجن ــف الطلب برنامــج توظي

1 - برنامج المنح األكاديمية
بــادرت الجمعيــة في إنشــاء صنــدوق تبنــي طلبة جامعــة بيرزيت 
مــن ذوي الدخــل المحــدود، وقــد تركــزت فكــرة الصنــدوق علــى 
ــن  ــن م ــة محتاجي ــم طلب ــي تعلي ــون بتبن ــخاص يرغب ــاد أش إيج
طلبــة جامعــة بيرزيــت وأن تكــون الجمعيــة كحلقــة وصــل بيــن 
المتبنــي والطالــب حيــث تقــوم لجنــة منتخبــة مــن أعضــاء الهيئــة 
اإلداريــة بدراســة الطلبــات المقدمــة واختيارهــا حســب المعاييــر 
المطلوبــة حيــث تشــترط الجمعيــة أن يحصــل الطالــب المتبنــى 
دخــل  محدوديــة   .  75% عــن  يقــل  ال  تراكمــي  معــدل  علــى 
األســرة،  عــدم وجــود معيــل وأن يكــون للطالــب أخــوة يدرســون 

فــي الجامعــات باإلضافــة إلــى شــروط أخــرى تضعهــا اللجنــة .

المحليــة  الصحــف  عبــر  للطلبــة  باإلعــالن  الجمعيــة  تقــوم 
ــة  ــاج )الخــاص بطلب ــع التواصــل االجتماعــي وبرنامــج رت ومواق
جامعــة بيرزيــت( عــن توفــر فــرص للحصــول علــى منحــة ضمــن 
الشــروط المذكــورة أعــاله، وتقــوم الجمعيــة باســتقبال الطلبــات 
المقدمــة وتفرزهــا وبعدهــا  تقــوم اللجنــة بانتقــاء الطلبــات 
التــي تنطبــق عليهــا والشــروط والطلبــات األكثــر حاجــة ويــدرس  
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كل طلــب علــى حــده ويتــم التأكــد مــن المعلومــات الــواردة فــي 
الطلــب بعــدة طــرق أهمهــا تعزيــز الطلــب بالمســتندات واألوراق 
الثبوتيــة وبنــاء علــى توصيــات اللجنــة يعطــي الطالــب المحتــاج 

المنحــة 

لغايــة  الجمعيــة  قدمــت   2014/2015 الدراســي  العــام  فــي 
اليــوم حوالــي 170 منحــة أكاديميــة بــدأت بالفصــل الثانــي 
2014/2015 ب 70 منحــه إلــى أن وصلــت مــع الفصــل األول 
2015/2016 لـــ 100 منحــة أكاديميــة النســبة األكبــر منهــا هــي 
مــن نصيــب اإلنــاث حيــث أن نســبة اإلنــاث للشــباب هــي األعلــى 

ــور .  ــن الذك ــاث و31 % م ــن اإلن ــى %69 م ــبة إل ــت النس وصل

حيــث ســاهمت ايــرادات مشــروع ايــد بإيــد بتغطيــة حوالــي 60% 
مــن المنــح االكاديميــة تحديــدًا للطلبــة الذيــن ال يوجــد لديهــم 

متنبــي أو داعــم . 

2 - برنامج كوبونات الطعام
بــدأت الجمعيــة هــذا المشــروع منــذ العــام 2002 بدعــم مــن 
ــاعدات  ــى مس ــة إل ــان باالضاف ــطيني / عم ــراث الفلس ــز الت مرك
مــن المجتمــع المحلــي الفلســطيني. تقــوم الجمعيــة بتوزيــع 
الدخــل  ذوي  مــن  الجامعــة  طلبــة  علــى  الطعــام  كوبونــات 

المحــدود. 

الفكــرة مــن المشــروع توفيــر وجبــة مناســبة للطلبــة المحتاجيــن 
ــن  ــة م ــكنات قريب ــي س ــم ف ــن أهله ــدًا ع ــكنون بعي ــن يس الذي
الجامعــة أو الطلبــة الذيــن يتكبــدون مصاريــف مواصــالت عاليــة 
ــي  ــع ف ــب يدف ــح الطال ــث أصب ــز حي ــود الحواج ــع وج ــة م وخاص
بعــض األحيــان مواصلتيــن إلــى ثــالث للوصــول مــن قريتــه إلــى 

الجامعــة . 

تتــم عمليــة الحصــول علــى الكوبونــات عبــر مراحــل أولهــا 
ــاع  ــل االجتم ــع التواص ــاج ومواق ــى رت ــة عل ــالن للطلب ــع إع وض
بتعبئــة طلبــات الحصــول عليهــا مــن خــالل مكتــب الخدمــات فــي 
جامعــة بيرزيــت وبعدهــا يقــوم مكتــب الخدمــات بإرســال هــذه 
الطلبــات لمقــر الجمعيــة وتقــوم الجمعيــة بفــرز هــذه الطلبــات 
ــروط  ــم ش ــق عليه ــي تنطب ــة والت ــر حاج ــة األكث ــار الطلب الختب
كالســكن بســكنات الجامعــة أو الســكن فــي قــرى بعيــدة بحاجــة 
ــرة  ــي لالس ــع االجتماع ــى الوض ــة إل ــرة باالضاف ــالت كثي لمواص
يتقــدم كل فصــل أكثــر مــن 700 - 800 طالــب للحصــول علــى 
هــذه الكوبونــات ويتــم اختيــار حوالــي  100 طالبــًا منهــم   حســب 
الميزانيــة المتوفــرة لهــذا المشــروع والتــي تســعى الجمعيــة 

ــن . ــة المحتاجي ــر مــن الطلب لزيادتهــا لتغطــي عــدد أكب

بأســمائهم  قائمــة  يتــم عمــل  الطلبــة  اختيــار هــؤالء  بعــد   
ــى  ــب الخدمــات مــن أجــل وضــع رســاله لهــم عل وإرســالها لمكت
رتــاج للحضــور الســتالم دفتــر الكوبونــات . حيــث يحتــوي دفتــر 
الكوبونــات علــى 60 كوبــون قيمــة كل كوبــون 5 شــيكل أي 
قيمــة الدفتــر الواحــد 300 شــيكل يســتفيد مــن هــذا المشــروع 

ــًا. ــي الـــ 163 طالــب فصلي حوال

حيــث قامــت الجمعيــة خــالل هــذا العــام بعــدة زيــارات ميدانيــة 
ــاد  ــروع وايج ــذا المش ــد له ــع للحش ــاب المصان ــركات وأصح للش
داعميــن أكثــر وليــس بالضــرورة أن يكــون التبــرع نقــدي حيــث 
ــا  ــع كافتيري ــه م ــم مقايضت ــي يت ــرع عين ــون التب ــن ان يك يمك
الجامعــة التــي يتــم صــرف الكوبونــات منهــا ويتــم عمــل حســبة 
ماليــة للهــذه التبرعــات وتخصــم مــن قيمــة فاتــورة الكافتيريــا . 

ــة  ــرع بكمي ــي بالتب ــام كل مــن شــركة المطاحــن الذهب ــث ق حي
الطحيــن وأيضــًا كل مــن شــركة ســتار لمــواد التنظيــف وتســعى 
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الجمعيــة إلــى الوصــول لعــدد أكبــر مــن المصانــع النضمــام عــدد 
اكبــر مــن المتبرعيــن لهــذا المشــروع الــذي يعتبــر مشــروعًا 
ــل  ــم أم ــورد وه ــر ال ــي عم ــباب ف ــق ش ــد رم ــًا يس ــًا ومهم حيوي

ــق الحــال. ــون مــن ضي المســتقبل ويعان

تقديــم  فكــرة  بنشــرة  العــام  بدايــة  مــع  الجمعيــة  وقامــت 
خدمــات وســاعات عمــل تطوعيــة مقابــل االســتفادة مــن أي 
خدمــة تقدمهــا الجمعيــة ســواًء كوبونــات غذائيــة أو غيرهــا مــن 
ــرة  ــاء فك ــي وإلغ ــل التطوع ــرة العم ــز فك ــك لتعزي ــج وذل البرام

ــل.  ــدون مقاب ــذ ب األخ

3 - برنامج مكتبة إعارة كتب التخصص
ــت  ــة بيرزي ــي جامع ــن ف ــة المحتاجي ــدد الطلب ــاع ع ــة ارتف نتيج
للكتــب  وثمــن  مواصــالت  اجــور  يتكلــف  الطالــب  أن  وحيــث 
تضاهــي القســط الجامعــي أو حتــى فــي بعــض االحيــان تفوقــه، 
ــب التخصــص عــام  ــة إلعــارة كت ــة بإنشــاء مكتب ــادرت الجمعي ب
2012 بدعــم مــن مركــز التــراث الفلســطيني / عمــان داخــل 
ــو  ــا ه ــدف منه ــت . واله ــة بيرزي ــي جامع ــية ف ــة الرئيس المكتب
ــل  ــاق ويعم ــي للمس ــاب األصل ــتعارة الكت ــوم باس ــب يق أن الطال
علــى إعادتــه إلــى المكتبــة حــال االنتهــاء مــن الفصــل ليســتفيد 
طالــب آخــر منــه بالفصــل الــذي يليــه، وبهــدف المحافظــة علــى 
اســتمرارية هــذا المشــروع وديمومتــه لمــا لــه مــن أهميــة كبيــرة 
لســد احتيــاج الطلبــة الذيــن هــم بتزايــد فقــد عملــت الجمعيــة 
علــى سياســة تأجيــر هــذه الكتــب مقابــل أن يدفــع الطالــب 10% 
ــغ المتوفــرة  ــة المبال ــاب فقــط وتســتغل الجمعي مــن قيمــة الكت

ــة.  ــدة أخــرى للمكتب ــة بشــراء كتــب جدي مــن هــذه العملي

ــه  ــا ل ــروع لم ــم كاف للمش ــر دع ــدة لتوفي ــة جاه تســعى الجمعي
مــن فائــدة كبيــرة تعــود علــى الطلبــة مــن ذوي الدخــل المحــدود 
والمؤسســات  الشــركات  ألصحــاب  الميدانيــة  الزيــارات  عبــر 
الكبيــرة والداعمــة. حيــث تــم التبــرع هــذا العــام بمبلــغ 2000$ 
مــن قبــل بنــك القــدس لصالــح شــراء كتــب جديــده لمكتبــة 
إعــارة كتــب التخصــص ليصــل عــدد الكتــب الموجــوده حاليــًا إلــى 

ــد. ــي بتزاي ــات وه ــم التخصص ــمل معظ ــاب تش 4500 كت

4 - برنامج ايد بإيد )صنع بإيدي طلبة 
جامعة بيرزيت( 

تتلخــص فكــرة المشــروع بتدريــب الطلبــة المســتفدين مــن 
ــرف  ــذه الح ــن به ــن مختصي ــل مدربي ــن قب ــة  م ــج الجمعي برام
كــي يتمكــن هــؤالء الطلبــة مــن انتــاج قطــع فنيــة وتراثيــة 
)كالتطريــز، القــش، الســالت، اكسســوارات، ديكوبــاج، إعــادة 
تدويــر منتجــات ...الــخ( ينتجونهــا بحرفيــة عاليــة ومتقنــه لكــي 
نتمكــن مــن تســويقها  للقطــاع الخــاص كهدايــا لعمالئهــم فــي 
ــاد والمناســبات. ويقــوم الطالــب بااللتــزام  العــام الجديــد واالعي
بالعمــل فــي هــذا المشــروع بعــدد ســاعات تطلــب منــه بشــكل 
فصلــي بنــاًء علــى نســبة المنحــه المقدمــه لــه حيــث يقــوم 
بالعمــل علــى انتــاج هــذه القطــع مقابــل المنحــه الحاصــل 
عليهــا فهــو يســاهم فــي دفــع منحتــه بطريقــة غيــر مباشــرة . 
ــة  ــوع مــن العمــل مــع الطلب ــز هــذا الن ــة لتعزي وتســعى الجمعي
حتــى يشــعر الطالــب بــدوره فــي المســاهمه فــي منحتــه ومنــح 

ــن . ــه اآلخري زمالئ
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جديدنا هذا العام في مشروع التعاونية صنع بإيدي طلبة جامعة بيرزيت: 
ــدف . 1 ــام به ــة الع ــذ بداي ــي من ــرم الجامع ــي الح ــغل ف ــيس مش ــوي لتأس ــًا التنم ــة مع ــع مؤسس ــراكة م ــد ش ــة عق ــت الجمعي وقع

التخفيــف عــن الطلبــة التنقــل مــا بيــن الجامعــة والجمعيــة فــي رام اهلل وأيضــًا بهــدف اســتغالل أوقــات الفــراغ بيــن المحاضــرات 
ليقضــوا هــذا الوقــت بشــكل إيجابــي وعملــي . وعملــت الجمعيــة هــذا العــام علــى عقــد عــدة تدريبــات تؤهلهــم لعمــل منتجــات 
متقنــه عبــر اســتقطاب مدربيــن محلييــن ومــن الخــارج إلعطــاء التدريبــات المطلوبة.وتــم خــالل هــذا العــام عقــد عــدة تدريبــات 

منهــا:

تدريب عمل سالت من القش )مدربة محلية(	 
تدريب االكسسوارات )مدربة محلية(	 
تدريب الديكوباج ) مدربة من مؤسسة نهر االردن(	 
تدريب نسيج سالت الموز )مدربة من مؤسسة نهر االردن( 	 
تدريــب إعــادة تدويــر مخلفــات الكــوكا كــوال والبلبــورد )اللوحــات االعالنيــة التــي تســتخدمها الشــركات للحمالتهــا الدعائيــة( 	 

)مدربــة مــن مؤسســة نهــر االردن باالضافــة الــى تدريــب محلــي(.
تدريب على التطريز وعمل قطع مطرزه.	 
أســتفاد مــن هــذه التدريــب حوالــي 120 طالــب وطالبــة أصبحــوا قادريــن علــى اتقــان هــذه الحــرف ولديهــم االمكانيــة لتدريب 	 

غيرهــم مــن الطلبة. 
ــر منتجــات . 2 ــة كــوكا كــوال وكابــي لدعــم تدريــب إعــادة تدوي ــة بينهــا وبيــن شــركة المشــروبات الوطني ــة اتفاقي وقعــت الجمعي

الشــركة باالضافــة إلــى اعــادة تدويــر البلبــورد لعمــل قطــع يســتفاد منهــا )كشــنط – مريــول مطبــخ – جيــب ايبــاد – محافــظ – 
جزاديــن – ســالت للمجــالت ... الــخ( مــن أفــكار يتــم توزيعهــا مــن قبــل الشــركة كهدايــا لزوارهــم وعمالئهــم ولالســتفادة منهــا 

فــي حمالتهــم التســويقية .

وقعــت الجمعيــة مــن خــالل Press Conference مــع شــركة التأميــن الوطنيــة اتفاقيــة إعــادة تدويــر اللوحــات االعالنيــة الخاصــة . 3
ــم  ــة يت ــي 15000 محفظ ــاج حوال ــيتم انت ــث س ــم حي ــى عمالئه ــا عل ــم توزيعه ــن يت ــظ الوراق التأمي ــاج محاف ــركة النت بالش

تســليمهم اياهــا علــى دفعــات .

وقعــت الجمعيــة اتفاقيــة مــا بينهــــا وبيــن مؤسســةPMDP (Palestinian Market Development Programmer( مــن أجــل دعم . 4
مشــروع التعاونيــة مــن ناحيــة المشــاركة فــي المعــارض الخارجيــة واســتقطاب مدربيــن مــن الخــارج لتدريــب الطــالب علــى حرف 
فنيــة جديــدة . حيــث ســتقوم هــذه المؤسســة بمقاســمة الجمعيــة مناصفــة فــي المشــاركة فــي المعــارض الخارجيــة والتدريبــات  
حيــث تــم االتفــاق مــع مؤسســة الـــ PMDP  علــى عمــل أربعــة تدريبــات خارجيــة تكــون جديــدة لتضيــف علــى المشــروع فنــون 
وحــرف جديــدة يتكســب الطــالب مــن خاللهــا مهــارات فنيــة تمكنهــم مــن انتــاج اصنــاف وفنــون جميلــة وايضــًا تــم االتفــاق علــى 
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المشــاركة فــي معــرض عالمــي خــالل العــام يتــم تســويق االنتــاج الــذي تــم تصنيعــه مــن قبــل الطلبــة بعــد هــذه التدريبــات . 

اتفقــت الجمعيــة مــع بــالزا مــول )برافــو مــول( علــى عمــل زاويــة دائمــة لتســويق انتــاج ســالت المــوز باإلضافــة إلــى بيــع أكيــاس . 5
المعــاد تدويرهــا مــن اللوحــات االعالنيــة )البلبــورد( لتســتخدم كأكيــاس للتســوق.

مشــاركة الجمعيــة بعــدة معــارض خــالل العــام 2015 حيــث تــم تســويق عــدد كبيــر مــن المنتوجــات وكان الهــدف أيضــًا التعريــف . 6
بالمشــروع ونشــر فكرتــه التــي القــت استحســان وإقبــال  مــن الحضــور وأثنــى الحضــور علــى نوعيــة وجمــال القطــع التــي يتــم 

انتاجهــا ومــن أهــم هــذه المعــارض تــم المشــاركة بهــا : 

معرض بالزا مول البالوع 	 
معرض سوق الحرجه لستة أيام 	 
معرض مهرجان ليالي بيرزيت / جامعة بيرزيت	 
معرض ملتقى الخريجين في جامعة بيرزيت 	 
مهرجات التسوق / قاعة منتزه بلدية البيرة 	 
معرض في جامعة القدس المفتوحه/ طولكرم	 

تــم االتفــاق والتعــاون بيــن الجمعيــة وشــؤون الطلبــة علــى المســاعدة فــي التنســيق الحتياجنــا مــن الطلبــة الذيــن هــم بحاجــه . 7
إلــى ســاعات عمــل تطوعــي للجامعــة بغــرض االنتهــاء مــن متطلبــات التخــرج للعمــل فــي مشــغل الجامعــة الخــاص بالتعاونيــة 

عنــد الحاجــة لهــم وعنــد وجــود طلبيــات كبيــرة بحاجــه فيهــا اليــدي عاملــة كثيــرة .

ــى اإلردن . 8 ــارة إل ــه بزي ــاج ونوعيت ــر اإلنت ــق العمــل علــى تطوي ــه بمديرتهــا ومســؤولة البرامــج مــن منطل ــة ممثل قامــت الجمعي
ــاج  ــح آفــاق لخطــوط انت ــي لديهــم لفت ــرة الت ــن بحكــم الخب ــن الطرفي )مؤسســة نهــر األردن( لعمــل تشــبيك عمــل شــراكه بي
جديــدة . حيــث تــم الترتيــب لحضــور مدربــة مــن مؤسســة نهــر األردن قامــت بإعطــاء الطلبــة تدريــب فــي إعــادة تدويــر مخلفــات 
أوارق شــجر المــوز )عمــل ســالت ( باإلضافــة إلــى تنفيــذ دورة ديكوبــاج )عمــل تدويــر الوراق بطريقــة فنيــة( اســتمرت الــدورة 

حوالــي ســتة أيــام.

أوجــدت التعاونيــة هــذا العــام عالمــة تجاريــة للمنتجــات التــي ينتجهــا مشــروع ايــد بإيــد تحمــل اســم كنعانــي حيــث تــم العمــل . 9
علــى تســجيل هــذه العالمــة فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي لتكــون عالمــة تجاريــة مســجلة لــكل  انتــاج مــن خــالل المشــروع.
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علــى صعيــد انجــازات المشــروع  خــالل هــذا العــام أنتجــت الجمعيــة العديــد مــن الهدايــا والقطــع الفنيــة ســوقتها كهدايــا للقطــاع . 10
الخــاص والشــركات والمؤسســات والبنــوك ومــن أهــم العمــالء الذيــن تــم أنتــاج هدايــا لهــم هــذا العــام: 

شركة القدس للمسحتضرات الطبية . 1
شركة مسروجي . 2
المتحدة لالوراق المالية. . 3
شركة السارة ميديا . 4
بال تريد . 5
6 .Chrome Distrubution شركة
شركة الكاسا القابضة . 7
شركة التأمين الوطنية . 8
شركة المشروبات الوطنية )كوكا كوال وكابي(. 9

10 .Plan B
طابو . 11
بلدية رام اهلل .. 12
ديوان الموظفين . 13
جامعة بيرزيت / مكتب الرئيس . 14
مطاحن القمح الذهبي . 15
عينات لمؤسسة الكويكرز االمريكية.. 16
شركة سكاي . 17
مركز ضحايا التعذيب . 18
مركز معًا التنموي . 19
مركز القدس لحقوق االنسان.. 20

تــم تصويــر  فيلــم وثائقــي مــن قبــل الســيد Rechel Didman وهــي تقــوم بالتحضيــر لعمــل فلــم وثائقــي عــن التطريــز وإلــى أيــن 
وصــل ليومنــا الحالــي وتــم التصويــر مــع نســاء مــن لبنــان واالردن وأيضــًا مــع طــالب وطالبــات يعملــن بالمشــغل الخــاص بالتعاونيــة 
وعمــل مقابلــة يعرضــون بهــا تجربتهــم بالجمعيــة ومــا قدمــت لهــم الجمعيــة مــن تدريبــات للوصــول الــى مــا وصلــوا لــه مــن مهــارات 

فــي مجــال التطريــز والحــرف اليدويــة وكيــف أن المشــروع ســاهم فــي دفــع منحهــم مقابــل عملهــم بــه. 
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5 – برنامج توظيف الطلبة
ــدى الشــركة  ــة للعمــل ل ــًا مــع شــركة رتيــش مــن أجــل إســتعاب عــدد مــن الطلب ــت اتفاق ــاء جامعــة بيرزي ــة أصدق * وقعــت جمعي
بهــدف توفيــر فــرص عمــل لهــم حيــث تــم االتفــاق علــى دفــع عشــرة شــواقل للســاعة للطالــب ويتــم خصــم شــيكل واحــده مــن كل 
طالــب علــى كل ســاعة لصالــح صنــدوق المنــح األكاديميــة كمســاهمه منــه فــي تعليــم طــالب آخريــن وبلــغ عــدد الطــالب الذيــن تــم 

توظيفهــم لغايــة اآلن حوالــي 15 طالبــًا وهنــاك خطــة لتوظيــف 100 طالــب مــن الخريجيــن أيضــًا مــع بدايــة العــام القــادم. 

ــة للعمــل فــي  ــات مــن تخصــص الخدمــة االجتماعي ــة لطالب ــة بترشــيح عــدد مــن الســير الذاتي * وفــي نفــس االطــار قامــت جمعي
ــاًء علــى طلبهــم مــن أجــل عمــل تدريبــات خاصــة لهــم.  شــركة ريتــش بن

وأيضــًا تســعى الجمعيــة جاهــدًا إلــى التشــبيك بيــن القطــاع الخــاص والطلبــة اليجــاد فــرص عمــل لهــم كل فــي مجــال تخصصــه 
بنــاًء علــى احتيــاج الشــركات والمؤسســات والبنــوك . 

توفير فرص عمل للطلبة بالساعة في نشاط لشركة أرابتك جردانه لعمل احصائيات تخص عملهم . 	 
تــم  توفيــر فــرص تدريبيــة للطلبــة فــي المتحــدة لــأوراق الماليــة بهــدف تأهيلهــم ومســاعدتهم بتقديــم كل مــا يتــاح مــن 	 

فــرص لجعلهــم أكثــر كفــاءة ومهــارة ليتمكنــوا مــن دخــول ســوق العمــل بخطــوات واثقــة .

نشاطات تساهم في ديمومة المشاريع
بــدأت الجمعيــة هــذا العــام بالعمــل علــى تطويــر فكــرة البرامــج المســتدامه وزيادتهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى ديمومــة البرامــج وأن 
ال تبقــى هــذه البرامــج مربوطــة فقــط بالمانــح واألوضــاع االقتصاديــة المتقلبــة فســعت إلــى ايجــاد بدائــل تســاهم فــي تحســين 
ايــرادات الجمعيــة حيــث قامــت هــذا العــام ببنــاء 25 مظلــة اعالنيــة داخــل الحــرم الجامعــي باإلضافــة إلــى ســبعة مظــالت ســابقة 
ــام  ــت القي ــس الوق ــر بنف ــر والمط ــت الح ــا اواق ــوس فيه ــة للجل ــل الطلب ــن قب ــتخدامها م ــا اس ــرة منه ــوال. الفك ــركة ج ــرة لش مؤج
بتأجيرهــا للشــركات لالســتفادة منهــا بوضــع الدعايــات االعالنيــة حيــث تــم توقيــع اتفــاق مــا بيــن الجمعيــة وبنــك فلســطين لتأجــر 

عــدد منهــا وأيضــًا توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة عويــس للدعايــة واالعــالن. 

ويشكل الدخل الذي يتم تحصيله من هذه المظالت دخاًل يدعم ايرادات الجمعية خاصة صندوق المنح األكاديمية. 
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السيد محمد المسروجي . 1
السيد أسعد سنقرط. 2
السيد سميح صبيح. 3
م.  منذر وادي. 4
السيدة سميرة حليلة. 5
م. حسن أبو شلبك . 6
االستاذة نجمة غانم. 7
السيد عمر العقاد . 8
السيد خالد الحاج . 9

بلدية رام اهلل . 10
شركة التأمين الوطنية . 11
البنك العربي . 12
أ. إياد المسروجي . 13
م. ابراهيم برهم . 14
م. أديب عبد اهلل . 15
السيد زاهي عواد . 16
السيد معن بسيسو. 17
بنك القاهرة عمان . 18
السيد هيثم مسروجي . 19
م. ايمان وادي . 20
السيد مدحت عورتاني . 21
غرفة تجارة وصناعة رام اهلل والبيرة . 22
شركة ترست للتأمين . 23
د. محمود سحويل . 24
شركة اكزولت تكنولوجي، م. طارق معايعه . 25
االستاذة عبلة معايعة . 26
السيدة ريم المسروجي . 27

أعضاء 
الهيئة 
العامة

20



السيدة ربى المسروجي . 28
الحاج أديب البكري . 29
السيد بسام الولويل. 30
السيد عمر أمين . 31
شركة البان حمودة . 32
السيدة سوزان خوري. 33
بلدية البيرة. 34
أ. شاهر العاروري. 35
السيد محمد العلمي / شركة مدى. 36
السيد رجائي أميل. 37
السيد أمجد غوشه. 38
السيد أشرف العتيق. 39
شركة بيسان، السيد مروان طوطح. 40
شركة V&V، السيد شادي شمشوم. 41
بلدية بيرزيت . 42
شركة البان حمودة . 43
شركة سكاي . 44
أ. رمزي أبو العظام. 45
السيد أسامة عمر . 46
م. سالم الصيرفي . 47
البنك اإلسالمي العربي . 48
السيد خميس ادكيدك. 49
السيد غسان عنبتاوي. 50
السيد سائد عبد اهلل . 51
السيد زياد عنبتاوي. 52
53 .BCI السادة شركة

شركاؤنا بالعطاء
 مركز التراث الفلسطيني - عمان . 1
مركز معًا التنموي. 2
السيد باسم فارس / مغترب فلسطيني في اليونان . 3
السيد علي الحاج العطاري/ مغترب فلسطيني في أمريكا . 4
شركة المشروبات الوطنية  كوكا كوال. 5
السفارة الفانزويلية . 6
مؤسسة طالل أبو غزالة . 7
شركة يونت ون . 8
السيده هيفاء الشوا . 9

السيد طالل ناصر الدين / شركة بيرزيت لصناعة األدوية . 10
التعليم المستمر ممثل بمديره السيد مروان ترزي. 11
مجموعة االتصاالت الفلسطينية . 12
شركة القدس للمستحضرات الطبية . 13
شركة مسروجي . 14
المتحدة لالوراق المالية . . 15
مؤسسة التعليم من أجل التوظيف . 16
السيدة ايناس الشعيبي. 17
السيد عماد أبو بكر. 18
السيد عبد الرحيم المالكي. 19
20 .PMDP مؤسسة الـ
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البيانات المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت المحترمين

رام اهلل- فلسطين
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