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التعامل بمسئولية وإيجابية مع احتياجات المجتمع المستجدة والطارئة.

الحرص على اتباع سياسات تطويرية في المجاالت البيئية والتنموية المختلفة.

ترسيخ العدالة بين الذكور واإلناث في شتى مجاالت الحياة.

اإلعالن واإللتزام بآليات عمل ومتابعة مهنية واضحة للتأكد بشكل مستمر من تحقيق األهداف المرجوة 
وفقًا للمعايير المحددة.

المساهمة في حل المشكالت البيئية والعمل على إيجاد 
حلول للتخفيف والتكيف مع آثار التغيير المناخي.

المساهمة في عالج المشاكل األساسية المتعلقة بالبنية 
التحتية ذات التأثير البيئي وإيجاد الحلول المالئمة لها.

البيئي  والوعي  الثقافة  بمستوى  اإلرتقاء  على  العمل 
لدى المجتمع.

للشباب  المعيشي  المستوى  تحسين  في  المساهمة 
واألسر في قطاع غزة من خالل برامج التمكين االقتصادي.

االستثمار في الشباب من خالل برامج تمكين القدرات في 
العديد من المجاالت.

العمل على بناء مؤسسة مهنية والحفاظ على استدامة 
التمويل وتنوع مصادره.
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ــخ تأسيســها مــا  ــذ تاري ــة نطــوف من تلقــت جمعي

ــد مــن الجهــات  ــون دوالر مــن العدي يقــارب 22 ملي

التمويليــة، وقــد اســتطاعت خــالل فتــرة عملهــا 

استهداف وخدمة ما يقارب  69,900 مستفيــــد/ ة 

من مختلف األعمار والخلفيات بنســبة 55% إناث و

ــد مــن  ــذ العدي ــك مــن خــالل تنفي ــور، وذل 45% ذك

69,900المشاريع في مختلف القطاعات ومنها:
عدد المستفيـــــديـــن المباشريـــن

مستفيــــــد

93,100
عدد المستفيدين الغير المباشرين

مستفيــــــد
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ينــــايـر

فبـرايـر

مـارس

مـارس

مـارس

يونيو

سبتمبر

102020 أكتوبر

أ. هبة الطياموي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ . عاطف أبو شعبان
أميـــن الصندوق

م. عيل سكيك
أمين السـر

م. محمد الريس
عضو مجلس إدارة

م. عبد العال أبو راس
عضو مجلس إدارة

م. طالب الريس
عضو مجلس إدارة

أ. أحمد الشوا
عضو مجلس إدارة

أ. رندة أبو سويرح
عضو مجلس إدارة
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2020
األربعاء

1. تــم تالوة ومناقشــة التقريــر اإلداري للعام 2019م 
وتم إقراره باإلجماع.

2. تــم تالوة ومناقشــة التقرير المالي للعام 2019م 
وتم إقراره باإلجماع.

أبــو غزالــة كمدقــق  تــم اختيــار شــركة طــالل   .3
قانوني لحسابات الجمعية لعام 2020م باإلجماع. 

لدورتــه  اإلدارة  لمجلــس  انتخابــات  إجــراء  تــم   .4
الجديدة ( 2020م – 2023م ) 

اجتامع الجمعية
العمومية العادي



مساعد إداري ومالي

2020

فادي عودة
مسؤول المشتريات

واللوجستيات

سحر أبو جاللة 
مساعد منسق

أالء صقر
منسق برنامج

تنمية البيئة

محمد عاشور
منسق مشروع

شذا أبو جرير
منسق ميداني



إضاءات عام
20201 2
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6,460
عدد المستفيـــــديـــن المباشريـــن

مستفيــــــد

11,490
عدد المستفيدين الغير المباشرين

مستفيــــــد



مشاريع عام
2020

قطاع تنمية البيئة



الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

المســاهمة فــي زيــادة المســاحات الخضــراء المزروعــة فــي قطــاع غــزة مــن خــالل 
إنشــاء حديقــة ترفيهيــة آمنــة لألطفــال مصممــة بشــكل عصــري وبيئــي وتســاهم 

في نموهم البدني واالجتماعي والمعرفي.

نبذة عن املرشوع

قــام المشــروع علــى إنشــاء منطقــة خضــراء تشــمل ســاحة لعــب آمنــة لألطفــال. 
ــة  ــة المحلي ــك مــن أجــل تحســين البيئ ــارة الرمــال وذل ــر حديقــة بي مــن خــالل تطوي

وتعزيز المفاهيم الصديقة للبيئة لدى األطفال

تــم انشــاء وتطويــر حديقــة البيــارة بنــاء علــى تصاميــم 
التــي تنفذهــا  البيــارة  عصريــة ووفقــا لمعاييــر مشــاريع 

مؤسسة التعاون على مستوى فلسطين

$ 74,267.00

حالة املرشوع
مغلق

١ يوليو ٢٠١٩م - ٢٩ فبراير ٢٠٢٠م 

سكان المجتمع المحلي
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
١٨٠ من األطفال

قيمة املنحة

مدة املرشوع

تطوير حديقة
بيارة الرمال 

الجهة املانحة



2020

قطاع التمكني
االقتصادي



   

   

  

الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

المســاهمة فــي تمكيــن الخريجيــن اقتصاديــًا وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل مــن 
ضمــان  علــى  يعمــل  قانونــي  جســم  لهــا  تعاونيــات  فــي  تنظيمهــم  خــالل 

حقوقهم وتوفير التدريب الالزم لهم .

نبذة عن املرشوع

ــم عــدد ٥٠ مــن خريجــي الجامعــات فــي تجمعــات  ــى تنظي يقــوم المشــروع عل
ــب  ــرة محــددة مــن التدري ــة لتمكينهــم مــن دخــول ســوق العمــل بعــد فت تعاوني
والتأهيــل حيــث تــم تشــكيل عــدد ٥ مجموعــات للعمل على أنشــطة المشــروع بما 

يتناسب مع احتياجات السوق المحلية

تــم تطويــر وتنميــة قــدرات ومهــارات عــدد ٥٠ خريــج فــي مجاالت 
المهارات الحياتية وإدارة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

تــم إنشــاء ٥ تعاونيــات بمشــاركةعدد ٥٠ مســتفيد والتــي كانــت 
ثابــت  دخــل  مصــدر  لهــم  وفــرت  اقتصاديــة  مشــاريع  بمثابــة 

وساهمت من جانب آخر في تنمية المجتمع.

$  10,000 

حالة املرشوع
مغلق

١ يوليو ٢٠١٩م – ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م 

خريجي الجامعات
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٥٠

قيمة املنحة

مدة املرشوع الجهة املانحة

ننـهـــض  بالـتــعــاونــيــــات 
الفلســطينية  باألســــــرة 

املرحلة الثالثة



2020

قطاع التعليم



  

 

 

الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

المســاهمة فــي خلــق جيــل مــن الطــالب بقــدرات ممكنــة مــن الناحيــة العلميــة، الثقافيــة، واالجتماعيــة ومؤهــل 
ــول  ــد القب ــًا تعتم ــة دولي ــات مرموق ــاق بجامع ــم لاللتح ــز فرصه ــطيني وتعزي ــي الفلس ــر اإليجاب ــه التغيي لتوجي

على أساس تنافسي مرتبط بالجدارة.

نبذة عن املرشوع

برنامــج بريــدج فلســطين هــو مبــادرة وطنيــة تعنــى بتحســين الفــرص التعليميــة للطــالب 
المتميزيــن والمبتكريــن فــي المجتمــع الفلســطيني مــن أجــل مســاعدتهم لاللتحــاق 
بجامعــات معروفــة ومشــهود لهــا بكفاءتهــا دوليــا ومحليــا، حيــث يقــدم البرنامــج بيئــة 
تدريبيــة متعــددة المســتويات لبنــاء قــدرات الطــالب الشــخصية واألكاديميــة والالمنهجيــة 
علــى مــدى ثــالث ســنوات، ليصبحــوا قــوة متميــزة قــادرة علــى المنافســة فــي العالــم 

األكاديمي وعلى المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

قيد النفيذ

$   202,000.00 

حالة املرشوع
مستمر

١٥ يونيو ٢٠١٩م – ١٥ مارس ٢٠٢١م 

طالب المرحلة الثانوية
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٣٠

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة

و  األكـاديـــمــــي  اإلرشـــــــــاد 
املوجــه  والتدريــب  الوظيفــي 

الفــوج  بريــدج  برنامــج  لطــالب 
الثاين يف قطاع غزة



   

   

  

الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

تأهيــل طلبــة المســتوى األخيــر وحديثــي التخــرج مــن كليــات العلــوم والهندســة 
علــى مســتوى قطــاع غــزة  وصقــل مهاراتهــم بهــدف تأهيلهــم لســوق العمــل 

وريادة األعمال

نبذة عن املرشوع

ــة  ــات العلمي ــالب الكلي ــي وط ــن خريج ــتفيد م ــدد ٥٠ مس ــروع ع ــتهدف المش يس
الطاقــة  مجــال  فــي  تكنولوجيــة  أفــكار  لديهــم  ممــن  والهندســة  كالعلــوم 
المتجــددة، ويســعى إلــى تنميــة قدراتهــم وتعزيــز فــرص اندماجهــم فــي ســوق 
الحياتيــة  المهــارات  تدريبــات متخصصــة فــي مجــال  تنفيــذ  العمــل مــن خــالل 
والهندســية التقنيــة، مخيــم للعلــوم التطبيقيــة، وتدريــب المشــاريع الصغيــرة 
المهــارات  مجــال  فــي  متخصصــة  تدريبــات  تنفيــذ  خــالل  مــن  للدخــل،  المــدرة 
الحياتيــة، المهــارات التقنيــة والهندســية، العلــوم التطبيقيــة، باإلضافــة إلــى 

تعزيز قدراتهم في مجال إدارة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

ــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وتقديــم  ــار ٣ أفــكار ريادي اختي
التوجيه والدعم الالزم لها. حالة املرشوع

مغلق

١٩ سبتمبر ٢٠١٩م – ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠م 

خريجي كليات الهندسة
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٥٠

$ 15,482.33
قيمة املنحة

مدة املرشوع

ENGeeks

الجهة املانحة



ــام  ــباب األيت ــول الش ــز وص تعزي
مكـــوين  مـــن  املستفـيــــدين 

"وجــد" و "مـسـتـقـبـلـي "
وفــــرص  العــالـــي  للتعـليــــم 

   التدريب املهني

   

  

الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

دعــم فــرص الوصــول للتعليــم العالــي والتدريــب والتطويــر المهنــي لشــباب مكونــي "وجــد" 
و"مستقبلي" ضمن برنامج رعاية األيتام

نبذة عن املرشوع

يستهدف المشروع الشباب األيتام المستفيدين من برنامج "وجد" من أيتام عدوان ٢٠١٤ على 
غــزة وبرنامــج "مســتقبلي " مــن أيتــام عــدوان ٢٠٠٨ علــى غــزة، إناثــًا وذكــورًا، ويســعى الــي 
تعزيــز فــرص وصولهــم للتعليــم العالــي والتدريــب المهنــي وتعزيــز دورهــم التنمــوي فــي 

المجتمع وتوفير حياه كريمة لهم ولذويهم.

تسديد الرسوم الجامعية لعدد ١١٢ طالب من برنامجي وجد ومستقبلي.
تســديد رســوم برامــج الدبلــوم المهنــي للفصــل األول والثانــي لصالــح ١٦ طالــب مــن 

برنامجي وجد ومستقبلي
تنميــة وتطويــر المهــارات األكاديميــة والعلميــة لعــدد ٩٥ مــن طلبــة برنامجي وجد 

ومستقبلي من خالل تزويدهم ببرامج تدريبية متخصصة.
تنميــة قــدرات عــدد ٣٨ طالــب مــن برنامجــي وجــد ومســتقبلي فــي مجــال الحــرف 

اليدوية.
توزيع عدد ٦٣٤ طرد غذائي لصالح ٦٣٢ عائلة مستفيدة من برنامج وجد

تزويــد عــدد ٩٤٦ طفــل ممــن تبلــغ أعمارهــم ١٠ ســنوات فأقــل مــن مســتفيدي 
برنامج وجد بكسوة العيد

تطوير المهارات الوظيفية لصالح ٢٣ مستفيد بند التدريب على رأس العمل .

حالة املرشوع
مغلق

١ فبراير ٢٠٢٠م – ١٥ أغسطس ٢٠٢٠م 

الشباب األيتام من برنامج مستقبلي ووجد 
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٥٢٠

$  ٢٥٤,٣٥٨.٩١ 
قيمة املنحة

مدة املرشوع الجهة املانحة



الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

يهــدف المخيــم إلــى إســعاد األطفــال والترويــح عنهــم ، مــن خــالل دمجهــم فــي 
برامــج وأنشــطة تثقيفيــة متنوعــة تعمــل علــى تنميــة مهاراتهــم الشــخصية 

وتعزيز قدراتهم االبداعية والصحفية.

نبذة عن املرشوع

يســتهدف المشــروع عــدد ٤٥ طفــل تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن ٦-١٤ عامــا لتعزيــز 
وتنميــة مهاراتهــم الصحفيــة وقدراتهــم اإلبداعيــة مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن 
األنشــطة والتدريبــات الصحفيــة الهادفــة ، باإلضافــة إلــى اســتثمار أوقــات فراغهــم 

واالستفادة منها.

تنميــة المهــارات والقــدرات الصحفيــة واإلبداعيــة لعــدد ٤٥ طفل 
تتراوح أعمارهم ما بين ٦-١٤ عاما 

$ 3,381.00 

حالة املرشوع
مغلق

١٩ يوليو ٢٠٢٠م – ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م 

أطفال من عمر ٦ – ١٤ عامًا
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٤٥

قيمة املنحة

مدة املرشوع

مخيم
الصحفي اإلعالمي

الصغري 2020

الجهة املانحة



الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

تعزيز وبناء قدرات ومهارات األمهات الرياديات في فلسطين

نبذة عن املرشوع

يســتهدف المشــروع تعزيــز المهــارات الريادية لعدد ٦٠ ســيدة يمتلكــن حرف يدوية 
وتتــراوح أعمارهــن مــا بيــن ٢١ وحتــى ٥٠ عــام، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن 
بنــاء  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام  الحياتيــة,  بالمهــارات  المتعلقــة  التدريبــات 
المختلفــة،  التواصــل  منصــات  عبــر  والمشــاريع  للمنتجــات  والتســويق  الهويــة 
باإلضافــة الــى بنــاء قدراتهــن فيمــا يتعلــق بإعــداد خطــط العمــل، الخطــط الماليــة، 

وإدارة فرق العمل وربطهن بسوق العمل المحلي.

قيد التنفيذ
$ 19,880.00 

حالة املرشوع
مستمر

٢١ سبتمبر ٢٠٢٠م – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م 

سيدات يمتلكن حرف يدوية تتراوح
اعمارهم ما بين ٢١-٥٠ عام

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٦٠

قيمة املنحة

مدة املرشوع
الجهة املانحة

      مرشوع
Mompreneur



الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

يهــدف المشــروع بشــكل أساســي الــى تنميــة وتطويــر القــدرات الفنيــة والتقنيــة 
للمســتفيدين فــي مجــاالت تخصصاتهــم والعمــل عــن بعــد، وذلــك بهــدف تعزيــز 
فــرص اندماجهــم فــي ســوق العمــل والحصــول علــى وظائــف علــى منصــات 

العمل الحر بهدف تمكينهم اقتصاديا وتوفير مصدر دخل لهم وألسرهم.

نبذة عن املرشوع

يســتهدف المشــروع تعزيــز القــدرات الفنيــة والتقنيــة لعــدد ٢٠ مســتفيد من طلبة 
وخريجي التخصصات الطبية، المعمارية، وهندسة الديكور 

مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن التدريبــات واللقــاءات اإلرشــادية فــي المجــال التقنــي 
ومجــال العمــل الحــر والتســويق االلكترونــي والتــي مــن شــأنها أن تعــزز فــرص 

حصولهم على أعمال عبر منصات العمل الحر.

قيد التنفيذ

$ 10,000.00 

حالة املرشوع
مستمر

٢١ سبتمبر ٢٠٢٠م – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م 

طلبة المستوى األخير والخريجين من
تخصصات صحية وهندسة معمارية وديكور

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٢٠

قيمة املنحة

مدة املرشوع
الجهة املانحة

تعزيـز عاملـــة الشبــاب من 
بفـرص  تزويدهـم  خـالل 

التدريـب التقنـي املتخصص 
وخدمات االرشاد املهني 



الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

دعــم فــرص الوصــول للتعليــم العالــي والتدريــب والتطويــر المهنــي لشــباب مكــون 
وجد ضمن برنامج رعاية األيتام

نبذة عن املرشوع

يهــدف المشــروع فــي عامــه الســادس الــى دعــم فــرص الوصــول للتعليــم العالــي 
ــام،  ــة األيت ــج رعاي ــن برنام ــد ضم ــون وج ــباب مك ــي لش ــر المهن ــب والتطوي والتدري
ــة  ــر وتنمي ــى تطوي ــم مجموعــة مــن الخدمــات تهــدف ال ــك مــن خــالل تقدي وذل
مــن  وتمكينهــم  والتعليميــة  والمهنيــة  األكاديميــة  وقدراتهــم  مهاراتهــم 
ــوق  ــي الس ــم ف ــي ودمجه ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــتهم ف ــتكمال دراس اس
الجامعــات  طــالب  مــن  المســتفيدين  مــن   ٣٥١ لصالــح  وذلــك  المحلــي 

والمنقطعين عن التعليم وطلبة المدارس من التاسع، العاشر و الحادي عشر.

قيد التنفيذ

$  343,954.00 

حالة املرشوع
مستمر

٨ نوفمبر ٢٠٢٠م – ٧ سبتمبر ٢٠٢١م 

الشباب األيتام من عمر ١٥ – ٢٢ عامًا 
 من أيتام برنامج وجد 

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٣٥١

قيمة املنحة

مدة املرشوع الجهة املانحة

الشــباب  وصــول  تعزيــز 
االيتــام للتعليــــم العـالـــي 

وفـــرص التدريـــب املهنـي - 
الســنة   – وجــد"   " مكـــون 

السادسة 



2020

قطاع اإلغاثة



الهدف العام للمرشوع

مخرجات املرشوع

ــة  ــة جائح ــي مواجه ــة ف ــر المحتاج ــود األس ــز صم ــم وتعزي ــي دع ــاهمة ف المس
كوفيد ١٩ – كورونا 

نبذة عن املرشوع

علــى  المحتاجــة  األســر  مــن  عــدد  صمــود  لتعزيــز  المشــروع  يهــدف 
مســتوى قطــاع غــزة مــن خــالل توفيــر طــرود صحيــة تحتــوي علــى 
النظافــة  مســتلزمات  الــى  اضافــة  والمعقمــات  الوقايــة  مســتلزمات 

الشخصية.

تم توزيع عدد ٧٠ طرد صحي لعدد ٧٠ أسرة من األسر المحتاجة
المســاهمة فــي دعــم وتعزيــز صمــود عــدد ٧٠ أســرة في ظل تفشــي 

جائحة كورونا

$ 1,170.00

حالة املرشوع
مغلق

١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م 

العائالت المحتاجة
الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين
٧٠ عائلة

قيمة املنحة

مدة املرشوع
الجهة املانحة

صحية  طـــرود  توزيـــع 
للعائـــالت  عاجلـــة 

مديـنـة  يف  املحتاجة 
غـــزة



تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

مخرجات الفعالية

أبرز الفعاليات 
والزيارات:

2020

٢٦ مارس ٢٠٢٠ – ٢٩ مارس ٢٠٢٠م 

من  الممول  فلسطين  بريدج  برنامج  قبل  من  المبادرة  فكرة  جاءت 
اتجاه  لتعزيز وعي األطفال  التعاون وبتنفيذ جمعية نطوف،  مؤسسة 
بفيروس  العدوى  انتشار  مسببات  لتجنب  السليمة  الصحية  العادات 
الظروف  ظل  في  وذلك  كورونا  فيروس  بإسم  المعروف   ١٩ كوفيد 
الصحية الطارئةوالصعبة التي يعاني منها ابناء القطاع من خالل طريقة 

تفاعلية وتعليمية.
تنتهجها  التي  المجتمعية  المسؤولية  إطار  المبادرة في   وتأتي هذه 

مؤسسة التعاون وجمعية نطوف في خدمة أبناء الوطن

تم توزيع عدد ٥٠٠ لعبة على العائالت المستفيدة 

بالبيت  "خليك  مباردة 
 " Stay at home



تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

زيارة وفد من
جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع

لبلدية غزة
١٨ أغسطس ٢٠٢٠م 

قام وفد من جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع يترأسه م. حاتم 
حسونه رئيس مجلس إدارة الجمعية بزيارة مقر بلدية غزة الذي يترأسه 
المشترك  التعاون  بلدية غزة، بهدف تعزيز سبل  رئيس  السراج  د. يحيى 
بين الجمعية والبلدية ومركز إسعاد الطفولة التابع لها من أجل تنفيذ 

أنشطة ومبادرات بيئية ومجتمعية.

زيارة وفد من
جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع

لبلدية أم النرص
تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

١٨ أكتوبر ٢٠٢٠م 

قام وفد من جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع يترأسه م. رامي 
حسين – المدير التنفيذي بزيارة مقر بلدية أم النصر، بهدف تعزيز سبل 
التعاون المشترك بين الجمعية والبلدية إلى جانب بحث سبل تعزيز دور 

البلدية في تخفيف حدة المشكالت البيئية في المنطقة الشمالية



2020
بشكل  أثر  عضوية  بزراعة  محاصيل  انتاج  عىل  "االعتامد 
ثروة  تعترب  الزراعة  الن  املحيل،  السوق  عىل  إيجايب 
اقتصادية كبرية، ويك يتم استغاللها يجب إدارتها بشكل 

صحيح وسليم"

زراعية  المهندس عودة معين عودة، خريج هندسة  قاله  ما  هذا 
ENGeeks   وأحد المستفيدين من مشروع

بعد  وحتى  الصغر  منذ  الزراعة  في  اهتمامي  بدأ   " حديثه:  ويتابع 
العضوية،  بالزراعة  المتعلقة  المشاريع  من  العديد  في  شاركت  التخرج، 

اهتمامي بهذا المجال جاء لعدة أسباب أهمها زيادة نسبة أمراض السرطان 
االستخدام  الطبية،  المصادر  في  ذكر  كما  أسبابه  أحد  ومن  غزة  قطاع  في 

المفرط للمبيدات الكيميائية، والتي تسبب خطر كبير على صحة االنسان فنحن 
المواد  من  تمامًا  خالية  تكون  العضوية،  للزراعة  كبيرة  مساحة  لتوفير  بحاجة 

الكيميائيةللحفاظ على التربة واالنسان.

وعبر عودة عن رأيه ب مشروع ENGeeks، أن هذا المشروع شجعنا بشكل كبير على الزراعة 
العضوية من خالل التطبيق العملي وزراعة بعض المحاصيل، وساهم كذلك في قدرتنا على 

المبادرة واالعالن عن مثل هذه المشاريع المفيدة لإلنسان والتربة، ومن الناحية الشخصية أصبح 
لدينا شبكة عالقات كبيرة مع المزارعين والموردين، وبفضل ذلك أصبحت قادر على العمل بكل 

سهولة والتوجه لهم في حال واجهتني أي من الصعوبات، فشكرًا لكل القائمين والداعمين لمثل 
هذه المشاريع التي تخدم صحة االنسان وتحافظ على تربة سليمة وخالية من االمراض ".

املهندس
عودة معني عودة



استفادتي من البرنامج لم تقتصر على النواحي المادية 
واألكاديمية فحسب،وإنما امتدت لصقل مهاراتي الحياتية، 

من  بالعديد  التحاقي  خالل  من  وذلك  والعملية  المهنية، 
البرنامج  يتيحها  والتي  المتخصصة  التدريبية  والبرامج  الدورات 

اللغة  ومستويات  الجافا،  لغة  الحر،  العمل  الطباعة،  كتدريب 
االنجليزية.

مجال  في  الحرفي  التدريب  برنامج  من  استفادتي  إلى  باإلضافة   "
رسومات  وأنشأت  المجال  هذا  في  أبدعت  فقد  الخشب"،  على  "الحرق 

وأشكال مختلفة، حيث قررت البدأ بالعمل  في هذا المجال بشكل موسع،  
مما  الحرفي  وحتى  الميداني  للعمل  الكافية  الخبرة  أمتلك  اليوم  فأنا 

المادية  األعباء  من  والتخفيف  االقتصادي  وضعي  تحسين  في  سيساعدني 
قطاع  سكان  منها  يعاني  التي  االقتصادية  األوضاع  سوء  ظل  في  أسرتي  على 

غزة".
 مضيفًا:" لم يتوقف دعم البرنامج لي عند هذا الحد فأنا اليوم ليس مثل األمس، حيث 

أصبحت أكثر خبرة ومهارة وقوة من خالل التجارب المختلفة التي خضتها مع وجد، فضًال 
عن البرامج التدريبية المميزة التي أثرت بشكل كبير و واضح في شخصيتي ونمط تفكيري 

وثقافتي ومستوى الوعي لدي، باإلضافة إلى تعزيز مهارة الحوار والنقاش والتحدي لدي".
 ويختتم اسالم حديثه:" من خالل تجربتي مع برنامج وجد هناك بعض التوصيات للقائمين على 

البحث  مهارات  في  وتأهيلهم  المتميزين  بالطلبة  يهتم  مختص   فريق  توفير  ومنها  البرنامج  
العلمي والذي من شأنه أن ينقلهم إلى ميدان البحث والمشاريع الدولية والعالمية، باإلضافة إلى 

االهتمام بشكل كبير بتعليم اللغة اإلنجليزية، وأتمنى أن تقبلوا هذه التوصيات، ومرة أخرى كل الشكر 
والتقدير لكم ونثمن جهودكم ودعمكم لنا ".

للبرنامج  الرئيسي  الممّول  للتنمية  قطر  وصندوق  التعاون  مؤسسة  أطلقته  وجد  برنامج  أن  بالذكر  جدير 
وبمساهمة من صندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري في بنك فلسطين  لدعم أيتام العدوان على 

قطاع غزة عام٢٠١٤ .

نحُب الحياَة إذا ما استطعنا إليها سبيال...!

دون  أمل  ال  للقمة  الوصول  اىل  دامئاً  أطمح  كنت   "
املجال  يف  املهندسني  كبار  أحد  أكون  بأن  السعي 

امليكانييك"

اسالم محمد عباس 

اسالم محمد عباس ٢٠ عامًا، فقد والده في العدوان األخير على 
غزة، وهو أحد المستفيدين من مشروع تعزيز وصول الشباب االيتام 
السنة   – وجد"  -مكون"  المهني  التدريب  وفرص  العالي  للتعليم 
السادسة والذي يهدف إلى دعم فرص الوصول للتعليم العالي والتدريب 

والتطوير المهني لشباب مكون وجد ضمن برنامج رعاية األيتام.

عن حياته العلمية
 يقول اسالم:" انتهيت من الثانوية العامة بمعدل ٩٣,٧�  في الفرع العلمي، حيث 
اجتهدت كثيرًا كي أحصل على هذا المعدل لكي أتخصص في المجال الذي لطالما 

أحببته".
في  الهندسة  قسم  في  بالتسجيل  الجامعية  حياتي  بدأت  قائًال:"  حديثه  واستكمل 
الجامعة اإلسالمية  تخصص "الهندسة الميكانيكية"، وأنا اليوم في العام الدراسي الثالث 

ضمن رحلتي الجامعية". 

الخدمات المقدمة
المواصالت والرسوم  الجامعية من توفير مصاريف  المرحلة  برنامج وجد في  استفاد اسالم ضمن 

الدراسية والقرطاسية.
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