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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
األخوات واألخوة أعضاء الهيئة العامة المحترمين
بعــد التحيــة والتقديــر لعطائكــم المســتمر فــي دعــم
الجمعيــة ،وتحقيــق أهدافهــا ،أتقــدم لحضرتكــم بعــرض
موجــز عــن محتويــات التقريــر الســنوي للجمعيــة للعــام
 ،2016حيــث كان هــذا العــام مليئــا بالهمــة واإلصــرار علــى
النجــاح والتميــز ،وتوســعة الشــريحة المســتهدفة مــن
طلبــة جامعــة بيرزيــت.
شــهد عــام  2016العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات
علــى عــدة أصعــدة ،أهمهــا االقتصــادي وارتفــاع نســبة
البطالــة ،األمــر الــذي زاد مــن نســبة الفقــر و الحاجــة،
األمــر الــذي وضــع الجمعيــة أمــام تحـ ٍـد كبيــر لقبــول عــدد
أكبــر مــن الطلبــة ذوي الدخــل المحــدود ،لالســتفادة مــن
برامــج إعطــاء المنــح األكاديميــة ،الكوبونــات الغذائيــة،
كتــب التخصــص وغيرهــا .
ً
ولتلبيــة هــذا االحتيــاج فقــد بذلــت الجمعيــة مجهــودا
ً
مضاعفــا مــن أجــل إيجــاد تمويــل أكبــر لهــذه البرامــج،
فخــال عــام  2016تــم تقديــم  105منــح أكاديميــة للفصــل
األول و 90منحــة للفصــل الثانــي؛ أي مــا مجموعــه 195
منحــة.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم توزيــع كوبونــات غذائيــة علــى
ً
مــا يقــارب  220طالــب وطالبــة فصليــا ،ومــن خــال تبرعــات
برنامــج مكتــب إعــارة كتــب التخصــص تــم إعــارة حوالــي
 756طالــب وطالبــة كتــب دراســية (كتــب التخصــص) ،وفــي

ً
ً
المقابــل فقــد قــدم الطلبــة عمــا تعاونيــا للحصــول علــى
جميــع هــذه الخدمــات .
ً
وإيمانــا مــن الجمعيــة بمــد يــد العــون للطلبــة أكثــر،
فقــد عملــت الجمعيــة علــى توفيــر أكثــر مــن فرصــة
عمــل لطالبهــا الخريجيــن مــن خــال عالقــات الجمعيــة
بالمؤسســات والشــركات الوطنيــة.
وتكللــت جهــود الجمعيــة بنجاحــات متميــزة ،فنتيجــة
للجــودة العاليــة التــي أنتجهــا الطلبــة ،اســتطاعت
الجمعيــة العمــل علــى تصديــر إنتاجهــا مــن األشــغال
اليدويــة التــي ينفذهــا الطــاب فــي مشــغل « تعاونيــة
أيــد بأيــد» لخــارج حدود فلســطين كأمريــكا وكندا باإلضافة
علــى المشــاركة بعــدة معــارض محليــة فــي مــدن الضفــة
الغربيــة كالخليــل ونابلــس.
أكــرر شــكري وتقديــري لزمالئــي فــي الهيئــة اإلداريــة
والعامــة وللعامليــن فــي الجمعيــة ولــكل مــن أســهم
ويســهم فــي بنــاء مســتقبل شــباب و شــابات جامعــة
ً
بيرزيــت ،إننــا نتطلــع دائمــا إلــى غــد أفضــل ،و مســتقبل
زاهــر لفلســطين بأيــدي أبنائهــا المخلصيــن.
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كلمة مديرة الجمعية
اســتمرت الجمعيــة هــذا العــام بتطويــر برامجهــا ،وزيــادة
حجــم أعمالهــا مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافهــا الراميــة
إلــى دعــم طلبــة جامعــة بيرزيــت بــكل طاقاتهــا ،وعــدم
اعتمادهــا الكلــي علــى المموليــن ،وقــد عملــت علــى
ذلــك مــن خــال زيــادة برامجهــا التنمويــة ،وتنفيذ أنشــطة
نوعيــة ،فــكان لهــذه األنشــطة الــدور الكبيــر فــي تنميــة
المــوارد الماليــة مــن أجــل تطــور الجمعيــة وازدهارهــا.
كثفــت الجمعيــة جهودهــا هــذا العــام الســتقطاب
داعميــن عبــر توقيــع اتفاقيــات تعاقــد معهــم لتســويق
المظــات اإلعالنيــة داخــل الحــرم الجامعــي ،و بهــذا
ضمنــت ميزانيــة معروفــة تســاعدها فــي التخطيــط
للمســاعدات التــي ســتقدمها للطلبــة وللبرامــج ،فقامــت
بتأجيــر هــذه المظــات لــكل مــن بنــك فلســطين وشــركة
االتصــاالت الفلســطينية و شــركة بلســم ،حيــث أن قيمــة
ً
تأجيــر المظلــة الواحــدة تغطــي منحــة طالــب ســنويا .
أمــا عــن برنامــج الكوبونــات الغذائيــة ،فقــد اســتمر
دعــم مركــز التــراث الفلســطيني فــي عمــان منــذ العــام
 2002ولغايــة هــذا العــام  -مشــكورين  -إليمانهــم
بفكــرة المشــروع وقيمتــه لــدى الطلبــة مــن ذوي
الدخــل المحــدود ،باإلضافــة لتنفيــذ انشــطة فــي معــرض
الصناعــات الغذائيــة داخــل الحــرم الجامعــي ليرصــد ريعــه

ً
للبرنامــج أيضــا .
ً
وقــد حقــق مارثــون «الحــق فــي التعليــم» األول نجاحــا
ً
كبيــرا بالنســبة لعــدد المشــاركين واإليــرادات التــي تــم
تحصيلهــا ،حيــث كان الهــدف الرئيســي منــه مــدة يــد
العــون والمســاعدة للجامعــة فــي المســاهمة فــي
حــل أزمتهــا الماليــة عبــر تجييــر هــذا اإليــراد لصالــح المنــح
األكاديميــة.
ونؤكــد مــن خــال هــذه المســيرة انســجام الجمعيــة
بشــكل كامــل مــع التحديــات التــي يواجهــا االقتصــاد
والمجتمــع الفلســطيني فــي كل عــام مــن خــال ابتــكار
آليــات وأنشــطة تســاعد علــى ســد الثغــرات وتحقيــق
ً
االلتــزام للطلبــة الذيــن قدمــت لهــم الجمعيــة وعــودا
بالتكفــل والمســاعدة.
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السيد اسعد سنقرط

السيد شاهر العاروري

المهندس حسن ابو شلبك

السيدة سميرة حليلة

نائب الرئيس

أمين السر

أمين الصندوق

عضو

السيدة ميسا أبو عواد

خالد محمد محمود الحاج

السيد عمر العقاد
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جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت

في سطور

تأسســت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت عــام  ،1993فــي مدينــة رام اللــه ،لتشــكل الــذراع
ً
ً
ً
المســاند والداعــم لجامعــة بيرزيــت وطلبتهــا معنويــا وماديــا وعلميــا؛ مــن خــال تجمــع
نخبــة مــن رجــال األعمــال واالقتصادييــن واألكاديمييــن واإلدارييــن والمهنييــن المتخصصيــن
وغيرهــم مــن المجتمــع المحلــي الفلســطيني ،تجمعــوا لخدمــة هــدف الجمعيــة الرئيــس
وهــو تحقيــق أكبــر دعــم لطلبــة جامعــة بيرزيــت.
تعمــل جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت علــى تعزيــز الروابــط الثقافيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة بيــن الجامعــة والمجتمــع المحلــي ،وتوفيــر البعثــات والمســاعدات لطلبــة
جامعــة بيرزيــت المتفوقيــن ،األمــر الــذي يرفــع أعــداد الطلبــة الخريجيــن.
وحيــث أن رؤيــة الجمعيــة ترتكــز إلــى تمكيــن الطلبة الفلســطينيين في مختلف المســتويات
الماديــة و الحصــول علــى فــرص متكافئــة ومتســاوية لاللتحــاق بجامعــة بيرزيــت ،تقــوم
بتقديــم المســاعدات الالزمــة لهــم مــن خــال برامــج الجمعيــة المختلفــة .

أهداف الجمعية:
ً
ً
ً
•المساهمة في دعم جامعة بيرزيت ماديا ومعنويا وعلميا.
•المســاهمة فــي توفيــر المســاعدات والمنــح للطلبــة المحتاجيــن ،مقابــل ســاعات
عمــل تطوعيــة .
•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 فــي المجتمــع.
•المســاهمة فــي القيــام بأيــة أنشــطة قــد تســاهم فــي توفيــر ميزانيــات لدعــم
الطلبــة المحتاجيــن.
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بالرغــم مــن الظــروف السياســية واالقتصاديــة الســائدة لهــذا العــام ،إال أن إصــرار جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت علــى
التحــدي وتقديــم أفضــل الخدمــات للطلبــة مــن ذوي الدخــل المحــدود جعلهــا تتفــوق علــى جميــع الظــروف وتقــدم العديــد
مــن الخدمــات واالنجــازات التــي أضــاءت ســماء بيرزيــت.
ً
أوال :اســتطاعت الجمعيــة زيــادة عــدد الداعميــن لهــا عبــر رفــع عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة ،حيــث بلــغ عــدد األعضــاء الجــدد 7
أعضــاء  ،ليصبــح المجمــوع الكلــي لألعضــاء  56عضــو.
ً
ثانيــا :تمكنــت الجمعيــة مــن إيجــاد مشــاريع تســاهم بشــكل كبيــر فــي ديمومــة البرامــج للوصــول لمرحلــة الدعــم الذاتــي
بالشــراكة مــع الداعميــن وعطائهــم المتواصــل ،حيــث أن دعمهــم المشــكور والثقــة المجتمعيــة الكبيــرة بالجمعيــة مكننــا
مــن تحقيــق مــا وصلنــا لــه اليــوم.
ً
ثالثــا :بــادرت الجمعيــة بإنشــاء مشــاريع إنتاجيــة صغيــرة؛ حيــث يدعــم كل مشــروع برنامجــا مــن برامجهــا للمحافظــة علــى
اســتدامته وضمــان اســتمرار تقديمــه الخدمــات للطلبــة.

برامج الجمعية:
تعمل الجمعية على خمسة برامج رئيسية هي:

 - 1برنامج المنح األكاديمية:

2016
في سطور
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منــذ نشــأتها ،بــادرت الجمعيــة بإنشــاء صنــدوق تبنــي لطلبــة جامعــة بيرزيــت مــن ذوي الدخــل المحــدود ،وقــد تركــزت فكــرة
الصنــدوق علــى إيجــاد متبرعيــن لتعليــم طلبــة محتاجيــن مــن 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 (معــدل تراكمــي ال يقــل عــن  ،75%محدوديــة دخــل األســرة ،عــدم وجــود معيــل وأن يكــون للطالــب أخــوة
يدرســون فــي الجامعــات باإلضافــة إلــى شــروط أخــرى تضعهــا اللجنــة ).
الفصل الثاني
2015/2016

الفصل األول
2016/2017

إجمالي عدد الطلبة
المستفيدون

عدد المنح
اإلجمالية

القيمة اإلجمالية
للمبلغ

 75منحه

 105منحه

 180طالب بالفصلين

 180منحه

 75950دينار
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 - 2برنامج كوبونات الطعام:

 - 3برنامج مكتبة إعارة كتب التخصص:

 - 4برنامج تعاونية أيد بأيد
“صنع بأيدي طلبة جامعة بيرزيت”:

ً
ً
بهــدف المحافظــة علــى اســتمرارية برامــج الجمعيــة التــي ذكــرت ســابقا وتحديــدا برنامــج المنــح األكاديميــة تــم إنشــاء هــذا المشــروع
فــي عــام  2013لدعــم صنــدوق المنــح ،وزيــادة عــدد الطلبــة المســتفيدين مــن المنــح ،باإلضافــة إلــى عــدم تــرك الطالــب بمنتصــف طريقه
الجامعــي نتيجــة توقــف أحــد المانحيــن عــن دفــع منحتــه األكاديميــة ،قامــت الجمعيــة بإطــاق هــذا المشــروع حيــث يعتمــد علــى إنتــاج
القطعــة الفنيــة التراثيــة مــن تطريــز وحفــر علــى النحــاس و تصنيــع ســال مــن القــش وأوراق شــجر المــوز باإلضافــة إلــى إعــادة تدويــر
األقمشــة والالفتــات الدعائيــة للشــركات (البلبــورد).

تقــوم الجمعيــة بتوزيــع كوبونــات الطعــام علــى طلبــة الجامعــة
مــن ذوي الدخــل المحــدود عبــر توفيــر وجبــة غذائيــة مناســبة
ً
للطلبــة المحتاجيــن الذيــن يســكنون بعيــدا عــن أهلهــم فــي
ســكنات قريبــة مــن الجامعــة أو الطلبــة الذيــن يتكبــدون مصاريــف
مواصــات عاليــة  ،يتــم عــادة اختيــار الطلبــة األكثــر حاجــة والذيــن
تنطبــق عليهــم شــروط القبــول .
و تنفــذ الجمعيــة هــذا البرنامــج الهــام بالشــراكة والدعــم مــن
مركــز التــراث الفلســطيني فــي العاصمــة األردنيــة عمــان منــذ
عــام  ، 2002حيــث يتبــرع المركــز ســنويا بمبلــغ  13000دينــار.
غيــر أن الجمعيــة لــم تكتفــي بهــذا المبلــغ الرتفــاع عــدد الطلبــة
المحتاجيــن فقامــت بتخصيــص أنشــطة لدعــم هــذا البرنامــج،
ومنهــا :
•معــرض الصناعــات الغذائيــة فــي جامعــة بيرزيــت :حيــث
شــاركت حوالــي  20شــركة وطنيــة ،باإلضافــة إلــى رعايــة
كريمــة مــن شــركتي ســنقرط و مســروجي للمعــرض .وقــد
كلــل هــذا النشــاط بإيــرادات وصلــت إلــى  14500دوالر
ُ
خصصــت لصالــح دعــم مشــروع الكوبونــات الغذائيــة.
•مبــادرة تبــرع موظفيــن «الوطنية موبايــل» لحملة كوبون
الطالــب المحتــاج تمثلــت بخصــم مــن رواتــب الموظفيــن كل
حســب رغبتــه ليتــم جمــع مبلــغ  8400شــيكل للبرنامج .

إضافــة إلــى عمــل اإلكسســوارات والبراويــز وصناديــق الخشــب وغيرهــا مــن القطــع الفنيــة ،حيــث توفــر الجمعيــة تدريبــات مــن قبــل
مدربيــن مختصيــن للطلبــة مــن أجــل تعلميهــم هــذه الحــرف وإتقانهــا ،وتقــوم الجمعيــة بالتعاقــد مــع الشــركات والمؤسســات واألفــراد
مــن المجتمــع المحلــي لتســويق هــذه القطــع مــن أجــل شــرائها هــذه القطــع و دعــم المنــح التعليميــة .وقــد نجــح مشــروع تعاونيــة
«إيــد بإيــد» فــي عــام  2016بتوفيــر مــا يزيــد عــن  70%مــن قيمــة المنــح المدفوعــة عــن الطلبــة .
بــادرت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت بإنشــاء مكتبــة إلعــارة كتــب
التخصــص عــام  2012بدعــم مــن مركــز التــراث الفلســطيني  /عمــان
داخــل المكتبــة الرئيســية فــي جامعــة بيرزيــت ،وذلــك نظــرا الرتفــاع
ثمــن كتــب التخصــص .وتهــدف المكتبــة أن يقــوم الطالب باســتعارة
الكتــاب األصلــي للمســاق ويعمــل علــى إعادتــه إلــى المكتبــة حــال
االنتهــاء مــن الفصــل ليســتفيد طالــب آخــر منــه بالفصــل الــذي
يليــه.

وخــال عــام  2016تطــور المشــروع بشــكل ملحــوظ؛ حيــث وصــل إنتاجــه إلــى خــارج فلســطين ليصــل إلــى كل مــن أمريــكا وكنــدا باإلضافــة
إلــى مناطــق الضفــة المختلفــة مثــل نابلــس والخليــل وبيــت لحــم وغيرهــا  ،عبــر المشــاركة بعــدد كبيــر مــن المعــارض الخارجيــة والمحليــة
وكان أبرزهــا :

 – 1المشاركة بمعارض خارجية ودولية  ،أبرزها:

تســعى الجمعيــة جاهــدة لتوفيــر دعــم كاف للمشــروع لمــا لــه
مــن فائــدة كبيــرة تعــود علــى الطلبــة مــن ذوي الدخــل المحــدود
عبــر الزيــارات الميدانيــة ألصحــاب الشــركات والمؤسســات الكبيــرة
والداعمــة .و قــام بنــك القــدس بالتبــرع هــذا العــام ( ) 2016بمبلــغ
 2000$لصالــح شــراء كتــب جديــدة لمكتبــة إعــارة كتــب التخصــص
ً
ليصــل عــدد الكتــب الموجــودة حاليــا إلــى  1023نســخة  لـ 126
ً
مســاقا كتــاب تشــمل معظــم التخصصــات وهــي بتزايــد ،أمــا بمــا
يخــص الطلبــة المســتفيدين مــن البرنامــج فيبلــغ عددهــم 2262
ً
طالبــا.
•معــرض نيويــورك للحــرف اليدويــة الســنوي  : NY NOWوهــو معــرض عالمــي شــارك فيــه أكثــر مــن  55ألــف زائــر مــن عــدة دول حــول
العالــم ،تــم مــن خاللــه التعــرف علــى صناعــات وحــرف جديــدة ،كذلــك تــم التشــبيك مــع عــدد كبيــر مــن الشــركات لفحــص إمكانيــة أنتــاج عــدد
مــن المنتجــات وشــحنها لهــم.
• معرض الجالية الفلسطينية في مدينة كاليفورنيا.
•معرض البيت الفلسطيني في كندا.
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 – 2المشاركة بمعارض محلية أبرزها:
1.1معرض بلدية رام الله
2.2مهرجان التسوق في رمضان
3.3معرض منتدى سيدات األعمال «هداياكم من عنا غير» في فندق جراند بارك

 – 3التشبيك من أجل االستدامة:
حيــث ســعت الجمعيــة بشــكل حثيــث للتشــبيك مــع الشــركات المحليــة مــن أجــل دخــول منتجــات المشــروع «تعاونيــة إيــد بإيــد» إلــى
األســواق؛ حيــث تــم االتفــاق مــع محــات ســبيتاني هــوم وتخصيــص زاويــة عــرض دائمــة لديهــم لتســويق منتجــات الطلبــة .وتتــم
المتابعــة الدوريــة للمنتجــات ،لتحديثهــا بشــكل مســتمر ،مــع العلــم أن هنــاك إقبــال مــن قبــل زوار المــكان علــى شــراء هــذه المنتجــات.

4.4معرض استقبال الطلبة الجدد في جامعة بيرزيت
5.5معرض ليالي بيرزيت على أرض الجامعة
6.6المعرض البيئي في الهالل األحمر الفلسطيني
7.7مهرجان التراث السابع في قصر رام الله الثقافي
8.8معرض الثامن من آذار في مؤسسة شباب البيرة
9.9معرض المشاريع النسائية الصغيرة في فندق اإلمباسادور بالقدس
1010سوق الميالد المجيد في قصر رام الله الثقافي
1111معرض الرجاء اللوثري الرابع.
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 - 4خــال عــام  2016قامــت الجمعيــة بالتعاقــد  - 5استقطاب الوفود والسفارات والممثليات:
مــع كل مــن الشــركات التاليــة والتــي كان لهــا حيــث تعتبــر تعاونيــة «أيــد بإيــد» قصــة نجــاح متميــزة تفتخــر
الجمعيــة بإبرازهــا لــكل الــزوار والوفــود األجنبيــة والعربيــة
األثــر بزيــادة ريــع المبيعــات:
1.1المتحدة لألوراق المالية.
2.2شركة مسروجي.

لتعريفهــم بالتعاونيــة و أنشــطتها ،وفــي عام  2016زار المشــغل
وفــد مــن البرلمــان التشــيلي مكــون مــن رئيــس البرلمــان وعــدد
مــن أعضــاءه حيــث أبــدى الوفــد إعجابــه بالمشــروع .

3.3بنك القدس.

 – 8حصلت الجمعية على عطاء طباعة وخياطة شنط مارثون فلسطين الدولي:
حيــث تــم تنفيــذ  4210شــنطه بقيمــة  41258شــيكل ،باإلضافــة إلــى عمــل  30درع مــن التطريــز مــع خشــب الزيتــون للمارثــون بقيمــة 6000
شــيكل .ولضمــان تعزيــز حرفيــة الطلبــة فــي العمــل الفنــي مــن خــال مشــروع تعاونيــة أبــد بإيــد ،فقــد تــم عقــد تدريبــات حرفيــة للطلبــة
مــن أجــل إضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة للمشــروع كان أبرزهــا:
•تدريب إعادة تدوير السيراميك والفسيفساء.
•تدريب الخط العربي ليدخل في اإلنتاج.

ً
•باإلضافــة إلــى تمكيــن الطلبــة الجــدد مــن التدريبــات التــي نفــذت ســابقا مــن قبــل مســؤولة المشــغل للطلبــة كالتطريــز ونســيج الســال
واإلكسســوارات.

4.4بنك فلسطين.
5.5الوطنية موبايل.
6.6شركة جوال.
7.7شركة مدى لالنترنت.
8.8إذاعة راية أف ام.
9.9شبكة إذاعة  24أف أم.
1010شركة التأمين الوطنية.
1111شركة ماركوم للدعاية واإلعالن.
1212السيدة تاال خليفة
1313مؤسسة الناشر.
1414الدكتور صالح ياسين مغترب من الخارج.
1515وزارة الثقافة.
1616اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.
1717سلطة النقد الفلسطينية.
1818جامعــة بيرزيــت (مكتــب الرئيــس – عمــادة شــؤون الطلبــة –
مكتــب تعزيــز المــوارد وغيرهــا).
1919بلدية البيرة.
2020شركة سبيتاني.
2121شركة القدس للمستحضرات الطبية.
2222شركة طابو.
2323أفراد بصفتهم الشخصية.

 – 6تنمية عبر التدوير:
تشــجع الجمعيــة المؤسســات والشــركات علــى المحافظــة علــى
البيئــة وتســعى لتصميــم و عمــل هدايــا مــن مخلفــات الالفتــات
الدعائيــة (ـ  .)Billboardونتيجــة لذلــك فقــد اســتطاعت الجمعيــة
توقيــع اتفاقيــة بقيمــة ســتين ألــف شــيكل ل 15000ألــف حافظــة
ألوراق التأميــن مصنوعــة مــن مــادة ال PVCالمســتخدمة فــي
اللوحــات اإلعالنيــة ،وحضــر هــذا التوقيــع رئيــس الجمعيــة الســيد
محمــد المســروجي ومديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة الســيد
أحمــد المشعشــع ورئيســه ســلطة وزارة جــوده البيئــة الســيدة
عدالــة األتيــره.

 – 7المساهمات الدائمة لضمان التطوير:
عقــدت الجمعيــة اجتماعــات مــع بنــك فلســطين الســتعراض أهمية
إنجــازات التعاونيــة ،وعليــه فقــد اســتمر دعــم بنــك فلســطين
للعــام الثانــي علــى التوالــي بملبــغ  5000$لشــراء المــواد الخــام
للمشــروع .
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 – 9برنامج المظالت اإلعالنية:
قامــت الجمعيــة فــي عــام  2016بتســويق المظــات داخــل الحــرم
الجامعي والبالغ عددها  30مظلة إلى كل من:
•تجديد العقد مع بنك فلسطين بـ  4مظالت مدة عام آخر.
•تم توقيع اتفاقية تأجير  6مظالت لشركة بلسم.
• 8مظالت مؤجره لشركة جيب و هيونداي.
• 7مظالت مؤجرة لشركة جوال.
•مظلة خارج الحرم الجامعي لشركة االتصاالت الفلسطينية (بال تل).

نشاطات نفذت لتجنيد ميزانيات إضافية:
* اإلفطار النسوي الصباحي (من أياديهن ينبع العطاء)
تــم تنفيــذ ثالثــة إفطــارات صباحيــة نســوية خرجــت عــن إطــار المألــوف عبــر وصــول الجمعيــة إلــى مناطــق خــارج مدينــة رام اللــه؛ حيــث
تــم تنظيــم ثــاث إفطــارات :أولهــا بمدينــة رام اللــه تحــت رعايــة شــركة بســلم وثانيهــا بمدينــة نابلــس تحــت رعايــة شــركة الكــي بيبــي
(نضــال الشــكعه) وشــركة األرز ،وثالــث إفطــار بمدينــة الخليــل حيــث كانــت إفطــارات هادفــة إلــى تجنيــد ميزانيــات لدعــم صنــدوق المنــح
األكاديميــة حيــث تــم عمــل معــرض لمنتجــات الطلبــة فــي زاويــة هــذه اإلفطــارات وكان هنــاك إقبــال كبيــر علــى شــراء منتجــات الطلبــة
خاصــة فــي مدينــة رام للــه .

تعتبــر هــذه المظــات مشــروع داعــم لصنــدوق المنــح األكاديميــة
حيــث تغطــي أجــرة كل مظلــة منحــه طالــب لمــدة عــام دراســي كامــل
 .والهــدف منهــا هــو وضــع اإلعالنــات التــي تخــص الشــركات والبنــوك
لترويــج لخدماتهــم ومنتجاتهــم عبــر وضــع لصــق لوحــات إعالنيــة خاصــة
بهــم.

 – 6مشروع تربية النحل:
تــم التبــرع مــن قبــل (  )World Visionبعشــرة خاليــا مــن النحــل بمعداتهــا الكاملــة بمبلــغ  10000شــيكل وتــم وضعهــا علــى أرض الحــرم
الجامعــي وتــم تدريــب عــدد مــن الطلبــة علــى العنايــة بهــا ويتــم اإلشــراف عليهــم مــن قبــل مختــص كتبــرع منــه للمشــروع.
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مارثون الحق بالتعليم
األول:
نفــذت الجمعيــة فــي عــام  2016مارثــون
«الحــق بالتعليــم» األول ،حيــث شــارك مــا
يقــارب الـــ  2000مشــارك مــن طلبــة الجامعــة
والداعميــن مــن المجتمــع المحلــي ،جــاءت
فكــرة المارثــون بعــد إضــراب خاضــه الطلبــة
بســبب قــرار الجامعــة برفــع األقســاط ،وكانــت
مبــادرة الجمعيــة فــي تنفيــذ هــذا المارثــون
للمســاعدة فــي حــل المشــكلة مــن خــال
تســديد األقســاط عــن عــدد مــن الطلبــة مــن
ذوي الدخــل المحــدود.
قدمــت الجمعيــة فــي نهايــة المارثــون 8
منــح تعليميــة ألول ثمانيــة مــن الطلبــة الذيــن
وصلــوا خــط النهائيــة قســمت بيــن  4ذكــور و4
انــاث.

آمال وأحالم أكبر من كل التحديات
لقــد واجهــت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات ،ورغــم كبــر هــذه التحديــات إال أنهــا لــم تثننــا عــن
المســير بعــزم وقــوة ،إليماننــا العميــق بــأن الطلبــة يســتحقون األفضــل ،وأن العائــق المالــي ال يجــب أن يكــون مانعــا أمــام مــن يحلــم
بمســتقبل أفضــل.
لقــد تحملــت الجمعيــة فــي هــذا العــام ضغطــا ماليــا إضافيــا نظــرا النســحاب عــدد مــن المانحيــن والداعميــن للجمعية ألســباب اقتصادية،
ولحــل هــذه اإلشــكالية فقــد ســعت الجمعيــة لمضاعفــة حجــم تســويقها لمنتجــات تعاونيــة أيــد بأيــد مــن أجــل تغطيــة هــذا العجــز .
ً
إن الصعوبــات والعوائــق لــم تكــن يومــا حاجــزا أمــام األحــام الكبيــرة والغايــات الصادقــة ،وإن الجمعيــة تؤمــن بعمــق بــأن الغايــات
النبيلــة اذا مــا ارتبطــت بالهمــم العاليــة فســيكون النجــاح حليــف كل خطــوة.
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