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فريق التخطيط االستراتيجي 

 
 استشاري التخطيط االستراتيجي – الفرا مماجد عبد السال. د.أ .1
 عبد الجميل عبد الحميد رئيس مجمس االدارة. أ .2

 جميمة محمد العمصي أمين الصندوق .3

 .محمد عبد الواحد مدير الجمعية. م .4

 .وفاء جبر العالقات العامة .5

 .عائشة ربيع مدير مركز أمان لأليتام .6

محمد أبو مصطفى منسق قسم المساعدات  .7
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رسبلت رئيس هجلس االدارة 

 

 
: الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وبعد

 
لقد غدا العمل الخيري ضرورة ممحة ونافذة ميمة لتطوير المجتمع الفمسطيني ومؤسساتو والرقي بو في 

ولقد أصبحت الجمعيات الخيرية واألىمية تمعب دورا فعاال في سد . مختمف المجاالت اإلغاثية والتنموية
. حاجات المجتمع الفمسطيني واالرتقاء بأفراده نحو مستقبال أفضل

 
ولقد شيد العمل الخيري في السنوات الماضية تطورا ممحوظا عمى صعيد الرؤية اإلستراتيجية والخدمات 

حيث تعددت وتنوعت مجاالت العمل لمجمعيات الخيرية وأصبحنا نسمع ونممس خططا , المقدمة والتنوع فييا
 .التنمية إلى إطار اإلغاثة إطارلمتطوير ومقترحات لمشاريع نقمت العمل الخيري من 

 
ننا نأمل أن تكون ىذه الخطة دليال يميد الطريق   وا 

 
 

 رئيس مجمس االدارة 
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: الرؤيت والرسبلت والقين والغبيبث واألهذاف الفرعيت

:  الرؤيـة
مؤسسة رائدة في تقديم خدمات متكاممة لمطمبة الفمسطينيين وذوييم لتمكينيم من تحقيق التنمية المجتمعية 

.   المستدامة
 

: الرسـالة
 

جمعية نور المعرفة مؤسسة خيرية غير حكومية مستقمة تحرص دائما عمى التميز في تقديم الخدمات 
التعميمية واالجتماعية والصحية والثقافية والتنموية لمطمبة وذوي االحتياجات الخاصة واسرىم الحداث 

.  نقمة نوعية في المجتمع ونيل ثقتة
 

 القيم

. تنمية ميارات ومعارف الطالب الفمسطيني
. تمكين ذوي االحتياجات الخاصة ودمجيم في المجتمع

. اإلنسان مبادئ حقوقاحترام 
.   في تقديم الخدماتالمساواة واإلنصاف وعدم التمييز

. التنمية المجتمعية المستدامة
. المساءلة والنزاىة والشفافية

. المينية وروح الفريق
 

األهداف العامة /الغايات

 .تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية بما يحقق أهداف الجمعية .1

بما " فئة صعوبات التعلم"تنمية القدرات التعليمية للطلبة وذوي االحتياجات الخاصة  .2

 .يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الذهنية

 .تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية للطلبة وذويهم .3

عبر تطوير تؼشيش دور انجًؼيخ في تقىيخ وتًُيخ انًجتًغ انًذَي انفهظطيُي  .4

 .القدرات العلمية والثقافية والمهارية  لألطفال والشباب

 .تمكين األيتام عبر تقديم الرعاية الشاملة لهم ومساعدة واغاثة المحتاجين .5
 .وامكانات الجمعية لتمكينها من تنمية المجتمع ورقيةبناء قدرات  .6
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لوحت عبهت عن جوعيت  
 

 م 2000تأسست عام , جمعية نور المعرفة ىي مؤسسة خيرية غير حكومية ال تيدف إلى ربح
 م وتحمل 2000لسنة   (1)بقطاع غزة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخيرية الفمسطينية رقم 

بشكل أساسي لدعم وتنمية قدرات الطالب الفمسطيني من الموىوبين  تيدف  )6082)ترخيص رقم 
كما تيتم بمساعدة الطالب الفمسطيني من بداية دراستو االبتدائية , والمتفوقين وذوي صعوبات التعمم

حتى إنياء الدراسة الجامعية، وتقدم ليم الرعاية الشاممة وتتمثل بالخدمات التعميمية والصحية والثقافية 
جاءت فكرة إنشاء . والتربوية والترفييية واالجتماعية وتؤمن ليم كفالة تعميمية تضمن حقو في التعميم

الجمعية لتكون لبنة من لبنات الخير المنتشرة في كل أنحاء فمسطين كي تساىم في إعانة الشعب 
الفمسطيني عمى إكمال مسيرة الصمود في أرضو ووطنو وكي تمكنو من العيش الكريم أسوة بباقي 
شعوب العالم الحر، ولم تكن فكرة الجمعية مجرد إضافة جديدة في سجل الجمعيات الطويل بل 
جاءت نتيجة لتفكير عميق حول كيف يمكن أن تساىم في دعم اإلنسان الفمسطيني في ظل ىذه 
الظروف الصعبة دون أن تدعوه إلى توجو سياسي أو أيديولوجي معين، حيث بنيت فكرة تأسيس 

لتكون لكل الفمسطينيين بعيدة عن أي ارتباط حزبي أو تنظيمي وأن تطمق مشاريعيا من  الجمعية 
حاجات اإلنسان الفمسطيني، كما تسعى الجمعية إلى إحداث نقمة نوعية في المجتمع الفمسطيني 

 .ونطاق عمميا بجميع انحاء فمسطين والتشبيك مع مؤسسات صديقة عبر العالم
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: اإلطبر العبم لإلستراتيجيت الوقترحت
 

: هراحل تطىر الجوعيبث الخيريت في األراضي الفلسطينيت

ترجع بدايات عمل الجمعيات الخيرية في فمسطين والعالم العربي عموما إلى أواخر عيد الدولة العثمانية، 
وقد استمر عمل . حيث استمر إطالق مسمى الجمعيات العثمانية عمى تمك الجمعيات إلى ىذه األيام

الجمعيات الخيرية إبان فترة االحتالل البريطاني ومن بعده الكيان الصييوني الذي خضعت األراضي 
م حيث اعترف بانطباق الشق اإلنساني من اتفاقية جنيف الرابعة عمى 1967الفمسطينية لو بعد ىزيمة عام 

. فاستمر عمل الجمعيات العثمانية في األراضي الفمسطينية بشكل ال يتسم بالقوة, الضفة الغربية وقطاع غزة
وبعد قيام السمطة الفمسطينية زاد عدد الجمعيات وتنوع مجال أنشطتيا، مما استدعى منيا إعادة سن قانون 

 والذي تم إقراره من طرف المجمس التشريعي الفمسطيني، وقد أطمق عميو قانون 2000لسنة  (1)رقم 
وال يفوتنا في ىذا المقام التأكيد عمى دور التنظيمات الفمسطينية في . الجمعيات الخيرية والييئات الخيرية

وفي األغمب ارتبط نمو الجمعيات , تطوير العمل الخيري استنادا إلى ما تممكو من عالقات مع الدول العربية
ولقد مرت الجمعيات . الخيرية الفمسطينية بتطور ونمو الجمعيات والجمعيات الخيرية واألىمية الخيرية العربية
م ثم أحداث 1991الخيرية الفمسطينية بيزات عنيفة أىميا التي نتجت عن حرب الخميج األولى في عام 

حيث أثرت األولى عمى دعم الكويت ودول الخميج وأثرت الثانية في تضييق , م2001سبتمبر أيمول في عام 
. الخناق عمى تمك الجمعيات ومحاولة تجفيف الدعم عنيا

.  منظمة1500 حوالي 2007يقدر عدد المنظمات الغير حكومية في األراضي الفمسطينية المحتمة في عام 
من الدعم الدولي % 10كما تشير دراسة ماس والتي تم اعدادىا لحساب مركز تطوير المؤسسات األىمية أن 

  1لمشعب الفمسطيني يمر عبر المنظمات الغير حكومية
 

: هفهىم العول الخيري

يمكن تعريف العمل الخيري عمى أنو مجموعة من األنشطة و الجيود المنظمة أو غير المنظمة التي يقوم 
ويغمب عمييم صفة التطوع واإليمان بمساعدة المحتاجين , بيا مجموعة من الناس بشكل فردي أو جماعي

والرقي بمجتمعاتيم في مجاالت متعددة عن طريق دراسة احتياجاتيا وتسخير إمكانات وطاقات األفراد 
. والمجتمعات في سبيل تحقيق ىذه الغاية

ومن خالل التعريف السابق يجب االىتمام بالعناصر األساسية والمتمثمة في النشاطات والجيود التي يتم 
ثم األفراد والتجمعات التي يغمب عمييا صفة التطوع واإليمان بأىمية , بذليا في سبيل تحقيق غايات أسمى

وكذلك اليدف الواضح والمتمثل في النيوض والرقي بمجتمعاتيم في مجاالت , ودور ىذا النوع من النشاط
كما يجب االنتباه إلى اآلليات التي يتم إتباعيا من دراسة . شتى وسد النقص والعجز ولو بشكل جزئي

                                                 
1

-1999تتجغ انذػى انخبرجي نهًُظًبد انفهظطيُيخ غيز انحكىييخ في انضفخ انغزثيخ وقطبع غشح  (2009)ديفىيز جىسيف وتزتيز ػالء  

 . ، اػذاد يبص نحظبة يزكش تطىيز انًإطظبد األههيخ انفهظطيُيخ2008
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احتياجات تمك المجتمعات وتنسيق الجيود والتشبيك مع المعنيين وان كانت تتم غالبا بشكل غير رسمي 
. وغير منظم

: هصبدر التوىيل في األراضي الفلسطينيت

في تمويل مؤسسات , عمى المستوى المحمي والعربي والدولي, تساىم عدة تجمعات رسمية وغير رسمية
فعمى المستوى المحمي يسعى القطاع . المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العاممة في األراضي الفمسطينية

الحكومي والعام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع األىمي واألفراد عمى لعب دور أساسي بدرجات 
وعمى المستوى العربي تقوم الجمعيات الخيرية . متفاوتة في تمويل وتنمية موارد مؤسسات العمل الخيري

واألىمية العربية واألفراد والحكومات وخصوصا في منطقة الخميج بتمويل العمل الخيري بشطريو االغاثي 
حيث يبرز دور التجمعات المتعاطفة مع الفمسطينيين , والتنموي بشكل معمن وصريح أو عمى وجو غير معمن

كما تتميز األراضي الفمسطينية بوجود عدد كبير من الجمعيات . وتسعى إلى تحسين أوضاعيم المأساوية
الخيرية واألىمية الدولية الرسمية مثل األنروا والبنك الدولي ومؤسسات أخرى تمثل دول وأخرى تمثل تجمعات 

. دولية غير حكومية
:  وفيما يمي نستعرض أىم تمك القطاعات

الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي في فمسطين 
يعتبر االحتالل اإلسرائيمي بممارساتو العدوانية من أىم التحديات التي تواجو : االحتالل اإلسرائيمي- 

ومن أىم الممارسات اإلسرائيمية تشديد الخناق عمى .  والخيريةالفمسطينيين بما فييا المنظمات األىمية
 والقيود المفروضة عمى تحويل األموال لمجمعياتالفمسطينيين في السفر والتواصل مع العالم الخارجي 

.  في فمسطينلالحتالل اإلسرائيمي دور رئيس في نشر الفوضى وغياب األمن واألمانكما أن . واألفراد
 بأن السنوات المقبمة ستكون صعبة الميتمين بالقطاع األىمي والخيري في فمسطينيوجد قناعة لدى غالبية - 

وما يزيد من صعوبة األمر ىو عدم . عميعمى الشعب الفمسطيني بسبب الحصار والتضييق المفروض 
االستقرار الساسي واالقتصادي في بمد الجوار مثل مصر وسوريا واألردن وبخاصة في السنوات الثالث 

 .القادمة
يعتبر الحصار المالي اإلسرائيمي والدولي من أىم التحديات لمسمطة : تحديات التنمية في فمسطين- 

وقف المشاريع التنموية، وقد سبب ىذا في ارتفاع معدل من  وما ترتب عميو  والشعب الفمسطينيالفمسطينية
إن ىذه المعاناة والترىل %. 40من إجمالي السكان وزاد معدل البطالة إلى % 50الفقر حتى بمغ أكثر من 
 بدور  الخيرية واألىميةيزيد من الحاجة لقيام الجمعياتواالنقسام الفمسطيني الداخمي في السمطة الفمسطينية 

تكاممي مع برامج القطاع الحكومي الفمسطيني، كما يجب عمى السمطة الفمسطينية إشراك الجمعيات 
. ومؤسسات المجتمع المدني في التخطيط والتنمية لممجتمع الفمسطيني

المقدمة لمشعب الفمسطيني بسبب الحصار احتياجات المرضى عمى الخدمات الصحية األساسية تزايد - 
وىناك الحاجة لممزيد من الدعم اإلنساني واالغاثي لتخفيض المعاناة عن  .وضعف السمطة الفمسطينية

ولقد أصبح العبء ثقيل عمى الجمعيات في تقديم الخدمات الرئيسة بصورة تتكامل مع . الشعب الفمسطيني
.  والبنية التحتية والتاىيلالتعميم والصحةاالغاثة والسمطة الفمسطينية ومن أىميا 
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سواء أكان ذلك بسبب ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو االقتصادي : الوضع االقتصادي المتدهور- 
وارتفاع العجز في الموازنة العامة بصورة مطردة وزيادة اعتماد السمطة الفمسطينية عمى المساعدات الخارجية 

ويبمغ نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي في قطاع . بسبب ارتفاع اإلنفاق العام وانخفاض اإليرادات
 .2015حسب احصاءات الجياز المركزي الفمسطيني لعام $ 1100غزة 

أما بالنسبة لمدور المتوقع لمجمعيات األىمية في المستقبل : دور الجمعيات الخيرية الفمسطينية في المستقبل
فيتوقع أن يستمر دورىا في المجال االغاثي وبرامج الدعم والتأىيل وفي مجال التعميم والصحة واالستمرار 

 رغم ضعف التمويل المحمي في الدفاع عن حقوق الشعب الفمسطيني ومساعدة الفقراء والطبقات الميمشة
.  والدولي المتاح لبرامج ومشاريع الجمعيات
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الونهجيت 

 

: لقد تم إعداد الخطة اإلستراتيجية عبر الخطوات التالية
 

مراجعة الخطط االستراتيجية السابقة لمجمعية وكذلك التقارير السنوية بيدف تحديد مدى التزام  .1
 .الجمعية بما ورد فييا من أنشطة وبرامج ومعرفة حجم االنحراف وأسبابو

مراجعة وتحميل العديد من األدبيات السابقة المتعمقة بالبيئة الفمسطينية من تقارير صادرة عن  .2
كما تم مراجعة العديد من الوثائق الغير منشورة بيدف . الجمعية ومنظمات دولية وغيرىا باإلضافة

تم ذلك من أجل إعداد تحميل شامل وموضوعي . التعرف عمى التطور الحاصل عمى العمل الخيري
. لمبيئة الداخمية والخارجية لمجمعية كي نتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر

إجراء سمسمة من ورش العمل والمقاءات مع االدارة والعاممين في الجمعية، مع مراعاة التغطية  .3
الشاممة لكافة المراكز والبرامج واألنشطة التي تعمل فييا الجمعيو، من أجل تطوير تحميل البيئة 

الشامل لمجمعية وتطوير رؤية ورسالة وأىداف الجمعية ومناقشة ما يمكن أخذه من استراتيجيات من 
 .أجل تطوير أداء الجمعية وتحقيق رضا الفئات المستيدفة

الكتشاف مدى  (ذوييم)قامت ادارة الجمعية بعقد ورشة عمل مع عينة من الفئات المستيدفة  .4
 . رضاىم عن خدمات الجمعيو وبرامجيا وسبل التطوير

مناقشة الخطة اإلستراتيجية األولية عبر جمسة مركزة مع المدير التنفيذي وأعضاء من مجمس  .5
االدارة من أجل تحديد أولويات العمل وتوزيع األنشطة عمى سنوات الخطة، ومن ثم اقرار الخطة 

. بصورتيا النيائية
 
 

 



 

 

 

تحليل البيئت الذاخليت والخبرجيت الجوعيت  

تحليل البيئت الذاخليت للجوعيت : أوال

االستراتيجيات المقترحة الضعف القوة العوامل البيئية الرقم 
 لدى المؤسسة اسم دولي جيد وسمعة  (1الحكم والتوجيو  1

 جيدة

 مجمس ادارة متميز ومرتبط بأىداف  (2
 الجمعية

 مجمس االدارة يوفر المراقبة  (3
 والمحاسبة

 يوجد نظام مقبول لمتوثيق واتخاذ  (4
 القرار

االجتماعات منتظمة  (5

 الحاجة الى تنشيط بعض أعضاء مجمس االدارة لمقيام  (1
 بدور أكثر فاعمية

 

تفعيل أعضاء مجمس االدارة عبر اشراكم في لجان - 
. الجمعية

. استغالل عالقات مجمس االدارة في جمب التمويل- 

لدييا وعي وفيم وارتباط برسالة  (1االدارة العميا   2
 الجمعية واىدافيا

عمى درجة جيدة من الكفاءة والميارة  (2

الحاجة الى تطوير في ميارات متقدمة في مختمف  (1
المجاالت مثل المغة االنجميزية واعداد المشاريع 

. والتشبيك

 .تنمية ميارات االدارة بما يناسب حاجو العمل -

تنمية ميارات العاممين في ميارات المغة االنجميزية  -
 والتشبيك واعداد المشاريع

 
القدرات المادية  3

مباني ومنشئات )
ومعدات ومختبرات 

 يوجد مباني ومنشئات جيدة (1

2)  
 .ال يوجد حضور لممدرسة في غزة أو المنطقة الجنوبية (1

 .تاسيس قواعد بيانات مركزية متنوعة (2

. ربط جميع برامج الجمعية بقاعدة بيانات مركزية (3

. فتح فرع لممدرسة في غزة- 
. تاىيل المرافق الترفييية من مالعب ومتنزىات-
 .تاسيس قواعد بيانات مركزية متنوعة-
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. ربط جميع برامج الجمعية بقاعدة بيانات مركزية- (وورش
الطاقم والخبرات  4

المينية 
لدى الجمعية مجموعة جيدة من  (1

 الكوادر المينية والمتخصصة

لدى الجمعية برنامج تدريب وتطوير  (2
 جيد لمكادر

الطاقم لديو وعي وفيم وارتباط برسالة  (3
الجمعية واىدافيا 

الحاجة الى مرشدين نفسيين واجتماعيين لزيادة عدد (1
. الجمسات النفسية لالطفال واسرىم

. عدم استقرار الكادر الفني لنقص األمان الوظيفي (2
. ضعف التفكير االبداعي (3
. ضعف ادارة الوقت لدى الموظفين (4

 

وضع برنامج دوري لتنمية قدرات العاممين في المؤسسة  -
 .كل حسب تخصصو

 .وضع نظام تقييمي ألداء الموظفين -
توفير األمان الوظيفي -
 .تحفيز الموظفين المادي والمعنوي-
 .استقطاب مرشدين نفسيين واجتماعيين-

كتابة المقترحات  5
والتقارير وجمب 

التمويل 

يوجد لدى المؤسسة أساس جيد لكتابة  (1
 المقترحات والتقارير

قامت المؤسسة بمشاريع متميزة في  (2
 المقر الرئيسي

ميزانية الجمعية المرتفعة نسبيا  (3
واستمرار التمويل ينبئ بجودة وتفاني 

ادارة المشاريع 

 يوجد حاجة الى تنوع أكبر في مصادر التمويل (1

يوجد حاجة الى تطوير قدرات العاممين في مجال  (2
المشاريع لمتعامل مع نماذج المقترحات الخاصة باالتحاد 

  (USAID)االوروبي وبرنامج الدعم األمريكي 

 (Core funding)يوجد حاجة الى توفير دعم محوري  (3
 .لمجمعية

. ضعف في حجم التشبيك والشراكات الدولية (4

-الرسوم)تنويع مصادر التمويل ومنيا التمويل الذاتي - 
. (مشاريع انتاجية

تاسيس وحدة مشاريع مستقمة لتطوير موارد الجمعية - 
. تاسيس وقفية لممؤسسة- 

العالقات العامة  6
محميًا )واالعالم 

 (ودولياً 

يوجد عالقات مقبولة مع المجتمع  (1
 .ووسائل االعالم المحمية

 

يوجد حاجة الى تطوير وترسيخ العالقات مع وسائل  (1
 االعالم والجماىير

الحاجة الى تدعيم التشبيك والتنسيق بين الجمعية وباقي  (2
 .مؤسسات المجتمع المدني والحكومي

عدم وجود موازنة مالية مخصصة لمجانب  (3
 . اإلعالمي

 اصدار كتيب باأللون حول المؤسسة وانجازاتيا (4

تحديث وتطوير الموقع الكتروني متابعة - 
 . لممؤسسة

 لتطوير المياراتعقد دورات تدريبية  -
 . لمكادراالعالمية

  اصدار كتيب باأللون حول المؤسسة وانجازاتيا-

مؤتمرات، "  تنوع في األساليب الترويجية المستخدمة - 
 ".نشرات ،،،،ايام دراسية وورش عمل، 
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. تبادل الزيارات المحمية والخارجية-ضعف الكادر العامل في العالقات العامة  (5
عقد شراكات دولية وتوامة  -

الييكمية والنظم  8
االدارية 

يوجد ىيكمية تفصيمية ووصف وظيفي  (1
 .لمعظم الوظائف

العمل جار عمى تطوير الييكمية  (2
والوصف الوظيفي 

التفكير االبداعي في حسن استغالل الموظفين -  - 
. الموجودين

والنظام المركز  9
 المالي

 .المركز المالي غير مستقر ومرتبط بالتمويل الخارجي (1يوجد نظام مالي واداري مناسبين  (1

 

 

 تفعيل وحدة تجنيد األموال، ايجاد مصادر تمويل أخرى -
 .وجديدة

. تطورير مصادر التمويل الذاتي- 
جودة الخدمات  10

 .والبرامج المقدمة
يوجد متابعة مستمرة عمى  -

جودة األنشطة المنفذة في 
 .المؤسسة

الخدمات نوعية عمى مستوى - 
 القطاع

. متابعة تنفيذ األنشطة التي بحاجو الى تطوير- 
عدم وجود برنامج عمل يومي يبين األولويات - 

. لمموظفين
 

  والمتابعةوضع نظام اداري لمرقابة الداخمية -
 دراسة احتياجات الفئات المستيدفة واعداد -

. االحتياجات التفصيمية المتنوعة
تنظيم انشطة وفعاليات ابداعية مثل الميرجانات  -

 .والمسابقات واألنشطة الصيفية
 .يوجد مقر ممك لممؤسسة- الموقع الجغرافي  11

الموقع الجغرافي قريب من الفئات  - 
 .المستيدفة

 عمل شراكات مع مؤسسات محمية ودولية- - 
 

العمل جار عمى تطوير التجييزات  - القدرات التكنولوجية 
الخاصة بالتكنولوجيا 

العمل جار عمى تطوير قواعد بيانات  -
مركزية 

 .ضعف الشبكات الداخمية- 
 .ضعف خدمة االنترنت- 
 .ال يوجد سيرفر مركزي-  
. ضعف في أمن المعمومات وارشفتيا-  

. االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي- 
تطوير الشبكات الداخمية وتجييزات - 

. الكمبيوتر
بناء قواعد بيانات مركزية ومحدثة يتم - 
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يتم العمل عمى البرمجة االلكترونيو  -
لكل المعامالت الداخمية 

. االشتراك فييا عبر صالحيات محددة
. تطوير خدمة االنترنت- 
توفير وسائل تخزين مالئمة وتطوير أمن -

. المعمومات
تطوير امكانية استخدام التكنولوجيا في اداء - 

 .عمل الجمعية عن بعد
 

تحليل البيئت الخبرجيت للجوعيت : ثبنيب

االستراتيجيات المقترحة المخاطر الفرص العوامل البيئية الرقم 
التغير في العوامل  1

الديموغرافية 
زيادة معدل النمو السكاني في - 

.  سنويا% 4-3قطاع غزة بمعدل 
ىناك تحد كبير أمام الجمعية لمتوسع في أنشطتيا وىذا - 

. يتطمب زيادة في التمويل نظرا لزيادة أعداد المستيدفين
. التوسع في برامج وخدمات الجمعية- 
.  االنتشار الجغرافي- 

االتجاىات الثقافية  2
واالجتماعية 

أخالقيات المجتمع وتدينو يخمق - 
 . تعاطف مع الفئات المستيدفة

 

%. 40معدل الفقر بين الناس يصل إلى - 
. (7: 1)معدل اإلعالة مرتفع في قطاع غزة - 

. تعزيز مشاريع االغاثة وخمق فرص عمل- 
. لتحصيل الدعم (إعداد)زيادة عدد المشاريع المقدمة - 
. (غير حكومية-حكومية)التعاون مع مؤسسات محمية - 
التنويع في المشاريع المنفذة والمقدمة بحيث تغطي كافة - 

. الجوانب االغاثية والثقافية والتربوية والترفييية
 

الوضع االقتصادي  3
العام 

مخاطبة العاطفة لدى الممول - 
. بسبب الضائقة االقتصادية

. زيادة عدد المحتاجين لخدمات الجمعيو- 
. حاجة المواطنين الممحة لمدعم االغاثي- 
خمق فرص عمل لمعاطمين وبخاصة الفئة المستيدفة - 

. زيادة حجم ونوع البرامج المقدمة- 
. تنويع مصادر التمويل لمجمعيو-  
. تطوير مصادر التمويل الذاتي لمجمعيو-  
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. لمجمعية
ارتفاع معدالت البطالة يضعف القدرة عمى مساىمة - 

. المجتمع المحمي

 

االستفادة من التعاطف العالمي مع - التغييرات السياسية  4
. غزة بسبب الحصار والحرب

 

. عدم االستقرار السياسي واالنقسام- 
. القيود المفروضة عمى البنوك والتحويالت المالية- 
. الشرخ المجتمعي بسبب االنقسام السياسي- 
 
 

. العمل عمى تنويع مصادر التمويل- 
تكثيف التواصل الخارجي مع الممولين العرب والمسممين - 

. واألجانب
. التغطية اإلعالمية المكثفة ألنشطة الجمعية- 
. اظيار الطابع الميني المؤسساتي لمجمعية- 

تفعيل قانون دعم الجمعيات الخيرية - التشريعات والقوانين  5
واألىمية المحمية من السمطة 

. الفمسطينية
 

. المجمس التشريعي معطل- 
. عدم االنسجام بين التشريعي والرئاسة- 
يكبتت انجًؼيبد نؼًم  انُبظًخغيبة طيبطبد انحكىيخ - 

 . غشح انًىجىدح فيانخيزيخ واألههيخ انًًىنخ 

 
 

القيام بحمالت من أجل العمل عمى تطبيق قانون دعم  -
 .الجمعيات

الضغط والمناصرة لدى الحكومة لتحسين الدعم الدولي  -
. لمجمعيات الغير مشروط

يوجد فرص تمويل جيدة في ظل -البيئة التمويمية  6
وجود خطة إستراتيجية متكاممة 
. وتخصصية المؤسسة وانجازاتيا

كثرة الممولين الميتمين بالشان - 
.   الفمسطيني

. التنافس الشديد بين الجمعيات عمى مصادر التمويل-
. الكثير من التمويل مسيس ولو شروطة- 
. نسبة كبيرة من التمويل يعتمد عمى العالقات-
ضعف مستوى التواصل الخارجي مع المؤسسات الدولية - 

. الداعمة والعاممة في نفس المجال

االستفادة من شبكة العالقات الحالية لمجمعية بصورة - 
. أفضل

توسيع العالقات وتطوير التشبيك والتعاون مع مؤسسات - 
. المجتمع المدني والممولين

بناء شراكات محمية وخارجية وربما توأمة مع مؤسسات - 
. دولية تعمل في نفس المجال

استثمارات خارجية لصالح الجمعية / عمل وقفيات- 



 

 

 

 

 

: الداعمة لممؤسسة الرئيسة و المستهدفة اتالفئ: رابعا
 

تعمل جمعية نور المعرفة من خالل تنفيذ برامجيا و مشاريعيا لخدمة شرائح الطالب و ذوييم في 
مجتمعنا الفمسطيني، و تقدم ليم الخدمات التعميمية و االجتماعية و النفسية و الترفييية، و تعمل 
عمى إعادة تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة من فئة صعوبات التعمم و إعادة دمجيم مع أقرانيم، 

 .تعمل عمى تطوير ميارات الموىوبين وتنمية مواىبيم وتبنيياو
 

: الفئات المستهدفة الرئيسة:  والًال 
 

. طمبة المدارس الطبيعيين ومن فئة صعوبات التعمم -
. الفحص والمعينات السمعية ومشكالت النطق لألطفال -
. الدعم النفسي واالجتماعي لمطمبة من فئة صعوبات التعمم وذوييم -
. الطمبة واألسر المحتاجو الى مساعدات انسانية -
. األيتام وذوييم -

 
: الفئات المستهدفة الداعمة: ثانيا

 
 من إداريين وموظفين ومتدربين ومتطوعين : العاممون في المؤسسة .
 المؤسسات المحمية والعربية والدولية العاممة في نفس المجال. 

  والدولية المانحة والداعمةوالعربية المؤسسات المحمية. 

 الشخصيات اإلعتبارية المحمية والعربية والدولية.  

 الوزارت والمؤسسات الحكومية المحمية ذات العالقة. 

 

حتليل الفئات املستهدفة الرئيسة والداعمة للمؤسسة 

: الفئات المستهدفة األساسية لممؤسسة:  والًال 
ماذا تتوقع الفئة المستهدفة الرئيسة من الجمعية 

 .تحسين معارف وميارات الطمبة -

 .تطوير المستوى األكاديمي والعممي لممستفيدين -

 .دمج مستفيدي صعوبات التعمم واألسوياء في الدرسة -

 .تنويع الخدمات المقدمة من تعميمية وترفييية وتربوية واغاثية -
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 .الدعم النفسي واالجتماعي لمطمبة وأسرىم -

تحسين المستوى المعيشي لمفئات الفقيرة والميمشة من المستفيدين وأسرىم، وشرائح المجتمع  -
 .المحمي

 .الرعاية الشاممة لميتيم وذوية -

-  

 :لممؤسسة الرئيسةالتغير المتوقع عمى الفئة المستهدفة  
 

تزايد أعداد المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية بشكل مطرد لزيادة الوعي المجتمعي  -
 . حول االعتناء بيذه الفئة ولزيادة عدد السكان وزيادة حدة الفقر

 .زيادة في عدد الفقراء والمحتاجين الى االغاثة -

 . تزايد االستعداد لدى األىالي لممساىمة الفاعمة في تكمفة تقديم الخدمة -

 .تطوير نوعي لمبرامج وبخاصة استخدام التكتنولوجيا في تقديم الخدمة -

 . التوسع في استخدام تكنولوجيا المعمومات في تقديم الخدمة -

-  
: الفئة المستهدفة الداعمة: ثانيا

 

 مجمس اإلدارة 

 

ماذا يتوقع مجمس االدارة من الجمعية 
. تحقيق رؤيتيم من خالل البرامج المنفذة -
 .االلتزام بالمصداقية والشفافية -

 .اتباع األساليب الحديثة في تقديم الخدمة -

 .تقارير مالية مدققة ومحددة -

 .حسن التعامل مع المستفيدين وذوييم -

 .االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف -

تقارير إدارية واضحة وشاممة لكافة األنشطة والبرامج المنفذة وان يتم تقديميا في الموعد  -
 .المحدد

التغير المتوقع عمى مجمس االدارة 
 .تعاون أوسع بين أعضاء مجمس االدارة في ادارة الجمعية -

 .ازدياد مستوى التكامل بين المجمس واالدارة التنفيذية -
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 العاممين في الجمعية : 

 

ماذا يتوقع العممون من الجمعية؟ 
العمل عمى زيادة األمان الوظيفي من خالل مساىمة مجمس اإلدارة واإلدارة العميا في تجنيد  -

 .الموارد المالية التي تضمن سير العمل في الجمعية

 .تأىيل الكوادر المينية العاممة في الجمعية -

 .االلتزام بمبادئ ولوائح الجمعية الداخمية -

 .افساح المجال أماميم في االرتقاء الميني والتطور الوظيفي -

 .التزام بدفع الرواتب في أوقات محددة وبانتظام -

 .الحصول عمى رواتب تنافسية مقارنة بالمؤسسات الخيرية األخرى -

 .حسن التعامل والتقدير من قبل االدارة -

 .أن يكون ىناك وصف وظيفي وميام محددة -

 ما التغير المتوقع عميهم؟

 .انخفاض في أعداد العاممين بسبب اعادة الييكمة واعادة توزيع الميام -

 .زيادة انتاجية العاممين -

 .استخدام أكثر لتكنولوجيا المعمومات -

. أكثر تقبال لمعمل تحت الضغط -
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 2018-2015األهداف العامة واالستراتيجيات واألنشطة التفصيمية لمسنوات 

 ( 2015   )  
 

 : االول العامالهدف
 تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحمية والدولية بما يحقق أىداف الجمعية                      

$ الموازنة المخرجات  األنشطة االستراتيجيات 
بناء قاعدة معرفية عن (1

البرامج والسياسات المالية 
 .لممؤسسات الداعمة

تجييز  قاعدة بيانات عن -
المؤسسات التمويمية العربية 

 واألجنبية
تجييز معمومات عن -

النشاطات التي تقوم بيا تمك 
 المؤسسات

زيارات رسمية لممؤسسات  -
 .ذات الصمة

 
قاعدة بيانات عن انجاز -

المؤسسات التمويمية العربية 
 .واألجنبية

معرفة سياسات المؤسسات -
 التمويمية

لمؤسسات اجدولة زيارات -
 المستيدفة

اتمام زيارات رسمية -
 المستيدفةلممؤسسات  

3000 

السعي في تعزيز شبكة (2
العالقات مع المؤسسات 
 .الداعمة المحمية  والدولية

نشاطات مشتركة 
مشاركة الممولين في لقاءات -

 .ومناسبات مختمفة
تعزيز حالة التواصل المختمفة -

مع الممولين واختيار 
 .المناسبات لممشاركة

تعزيز قسم العالقات العامة -
 .والمشاريع بالجمعية

 
التواصل مع المؤسسات -

الشريكة في تنفيذ لقاءات 
 مشتركة

رصد المناسبات المختمفة -
 بيدف تحقيق حالة التواصل

المشاركة في تمبية دعوات -
 الممولين

قسم عالقات عامة فعال -
 .وبطاقم مؤىل

وحدة مشاريع فعالة بكادر -
 .متميز

توسع في حجم العالقات مع -
 .الممولين

2500 

 5500   االجمالي
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 :  االول العامالهدف

 تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحمية والدولية بما يحقق أىداف الجمعية                    
 

الجهة  مؤشرات األداء األنشطة/األهداف االستراتيجيات
 المسئولة

$ الموازنة  تاريخ االنجاز  دوات القياس

بناء قاعدة (1
معرفية عن 

البرامج 
والسياسات 

المالية 
لممؤسسات 

 .الداعمة

تجييز  قاعدة بيانات 
عن المؤسسات 
التمويمية العربية 

 واألجنبية
 

 قائمة وجود-
بالمؤسسات 
 المستيدفة 

 

العالقات 
العامة 

تقرير اداري -
سنوي 

قائمة بأسماء -
المؤسسات التي 

. تم زيارتيا
 

النصف األول 
من عام 

2014 
3000 

 

تجييز معمومات 
عن النشاطات التي 

تقوم بيا تمك 
 المؤسسات

تجييز بيانات -
تفصيمية عن 

سياسات الممولين  
والقطاعات التي 

تشارك في تمويميا 
 تمك المؤسسات

 

العالقات 
العامة 

تقرير اداري -
سنوي 

نسخة من -
الدراسة المعدة 
حول سياسات 

. الممولين
 

النصف األول 
من عام 

2014 

زيارات رسمية 
   الممولةلممؤسسات
 .ذات الصمة

وجود جدول -
زيارات بال

لممؤسسات 
 .المستيدفة

عدد المؤسسات -
الممولة التي تم 

 .زيارتيا

ادارة الجمعية 
بالتعاون مع 

العالقات 
العامة 

تقرير اداري -
سنوي 

قائمة بأسماء -
المؤسسات التي 

. تم زيارتيا
 

عمى مدار 
 العام

السعي في (2
تعزيز شبكة 
العالقات مع 
المؤسسات 
الداعمة 
المحمية  
 .والدولية

مشاركة الممولين في 
لقاءات ومناسبات 

 .مختمفة
تعزيز حالة التواصل 
المختمفة مع الممولين 
واختيار المناسبات 

 .لممشاركة

 

عدد المقاءات -
التي تمت مع 

 . الممولين

ادارة الجمعية 
وادارة المشاريع 

تقرير اداري -
سنوي 

 

عمى مدار 
 العام

 
2500500  
  
 
 
 

 

تعزيز قسم 
العالقات العامة 

والمشاريع 

التحاق قسم -
العالقات العامة 

من  (4)بعدد 

تقرير اداري -ادارة الجمعية 
 سنوي

عمى مدار 
 العام
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 دورات تدريبية .بالجمعية
 .متنوعة

زيادة عدد -
المشاريع المرسمة 

 .لممولين
بناء عالقات مع -

 .ممولين جدد
 

 5500      االجمالي
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 :  الثانيالعامالهدف 

فئة   "تنمية القدرات التعليمية للطلبة وذوي االحتياجات الخاصة                       

. بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الذهنية"                          صعوبات التعلم

$ الموازنة المخرجات  األنشطة االستراتيجيات 
السعي إلعداد برامج (1

تعميمية منيجية وال منيجية 
  وفق معايير  الجودة

تقييم عام لنتائج عمميات -
 التدريس

رفع كفاءة المعممين عبر -
 . برامج تدريبية متنوعة

تطوير وسائل وادوات تدريس -
 .االبناء

 حوسبة المنياج في المدرسة-

انجاز التقييم الدوري لعممية -
. التدريس

غرف صفية متخصصة معدة -
 .مجيزة بوسائل تعميمية متنوعة

دروس متخصصة ال منيجية -
 .لفئة صعوبات التعمم معدة

 .طاقم معممين مؤىل-
 .منياج مدرسي محوسب-

22000 

العمل عمى إعادة تشكيل (2
وبناء  شخصية الطالب 

 الفمسطيني

تقييم المناىج الدراسية الحالية -
برامج متنوعة تساىم في بناء -

 .شخصية الطالب الفمسطيني
مشاركة الطالب في األنشطة -

 .الالمنيجية المتنوعة
تطوير قدرات الطالب -

 .باستخدام تكنولوجيا المعمومات
تفعيل دور المدرسة واالسرة -

في دمج فئة صعوبات التعمم 
 .في المجتمع

  االجتماعيةتعزيز البرامج-

عرض نتائج تقييم المنياج -
 عمى مجمس االدارة

امتالك الطمبة لميارات -
 .متنوعة

فرق طالبية مؤىمة لممشاركة -
في األنشطة الالمنيجية 

 .المتنوعة
غرف مصادر تعميمية مجيزة -

 .بأدوات تكنولوجية متنوعة
أسرة واعية وليا دور في دمج -

 .فئة صعوبات التعمم
نجاح المدرسة في دمج فئة -

 .صعوبات التعمم
مثل )انجاز الدعم االجتماعي -

 .(االعانات والكفاالت التعميمية

7000 

تطوير مرافق المدرسة (3
 .وامكاناتيا الموجستية
 

تطوير وتفعيل مختبرات -
. الحاسوب

تطوير مصادر المكتبة -
 .وتفعيميا

تطوير وتفعيل غرف -
 .المصادر

تطوير وتفعيل المختبرات -
 .العممية

تطوير وتفعيل مسرح الطفل -

مختبرات حاسوب مجيزة -
. ومفعمة

مكتبة الكترونية وورقية مجيزة -
 .ومفعمة

غرف مصادر معدة بأحدث -
 .الوسائل ومفعمة

مختبرات عممية مجيزة -
بأحدث األجيزة العممية 

 .ومفعمة

25000 
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مسرح لمطفل مجيز بأحدث - .في العممية التعميمية التربوية
 .التجييزات ومفعل

 54000   اجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثانيالعامالهدف 
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       فئة  "تنمية القدرات التعليمية للطلبة وذوي االحتياجات الخاصة                        

. بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الذهنية" صعوبات التعلم                     

 
الجهة  مؤشرات األداء األنشطة/األهداف االستراتيجيات

 المسئولة
تاريخ   دوات القياس

 االنجاز

الموازنة 

السعي (1
إلعداد برامج 

تعميمية 
منيجية و ال 
منيجية وفق 

معايير  
 الجودة

تقييم عام لنتائج -
 عمميات التدريس

 

اتمام التقييم -
الدوري لعممية 

 التدريس

تقرير اداري -مديرة المدرسة 
 سنوي

نياية العام 
 الدراسي

22000 

رفع كفاءة المعممين -
عبر برامج تدريبية 

.  متنوعة

 (3)عقد عدد -
دورات تدريب 

. متنوعة
تدريب عدد -
معمم في  (25)

 .مواضيع متنوعة

المجنة 
التعميمية 

تقرير اداري -
سنوي 

المادة التدريبية -
 المعدة

خالل العام 
 الدراسي

تطوير وسائل -
وادوات تدريس 

. االبناء

اضافة وسائل -
. تدريس جديدة

تحويل كل صف -
الى مركز مصادر 

 .تعمم

تقرير اداري -المدرسين 
سنوي 

 

خالل العام 
 الدراسي

حوسبة المنياج في -
. المدرسة

حوسبة المنياج -
. المدرسي

المنياج المدرسي -
االلكتروني متاح 

لمطمبة داخل 
 .وخارج المدرسة

قسم الحاسوب 
في المدرسة 

تقرير اداري -
سنوي 

عقد باتمام -
 حوسبة المنياج

خالل االجازة 
 الصيفية

تقديم خدمة التعمم  
عن بعد 

قدرة الطمبة عمى -
االطالع عمى 

المناىج 
. المحوسبةعن بعد

التواصل مع -
الطمبة عبر 

الرسائل 
االلكترونية 

وشبكات التواصل 
االجتماعي 

تقرير اداري -ادارة المدرسة 
سنوي 

 

2015 5000 

العمل عمى (2
إعادة تشكيل 

وبناء  

تقييم المناىج -
الدراسية الحالية 

اتمام تقييم -
 المناىج الدراسية

تقرير اداري -الموجيون 
سنوي 

نسخة من -

نياية العام 
 الدراسي

7000 
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شخصية 
الطالب 

 الفمسطيني

عممية التقييم 
 لممنياج

برامج متنوعة -
تساىم في بناء 

شخصية الطالب 
. الفمسطيني

زيادة عدد -
األنشطة المنيجية 

المتنوعة التي 
. تستيدف الطالب

تحسن في -
ميارات ومعارف 

. الطمبة

تقرير اداري -ادارة المدرسة 
. سنوي

سجالت -
 .عالمات الطمبة

خالل العام 
 الدراسي

مشاركة الطالب -
في األنشطة 

. الالمنيجية المتنوعة

زيادة في عدد -
ونوعية األنشطة 

. الالمنيجية
مشاركة واسعة -

من قبل الطمبة في 
األنشطة 
 .الالمنيجية

تقرير اداري -ادارة المدرسة 
. سنوي

 

خالل العام 
 الدراسي

تطوير قدرات -
الطالب باستخدام 

تكنولوجيا 
. المعمومات

استخدام -
المدرسين 

لمتكنولوجيا في 
. القاعات الصفية

تحسن في -
معارف وميارات 

 .الطمبة

تقرير اداري -قسم الحاسوب 
. سنوي

سجالت -
 .عالمات الطمبة

خالل العام 
 الدراسي

تفعيل دور المدرسة -
واالسرة في دمج فئة 
صعوبات التعمم في 

 .المجتمع

زيادة عدد -
المقاءات مع 

الطمبة وأسرىم 
لتحسين عممية 

. الدمج
زيادة دور األسر -

في دمج ذوي 
صعوبات التعمم 

 .في المجتمع

المرشد النفسي 
واالجتماعي 

تقرير اداري -
. سنوي

سجالت -
 .عالمات الطمبة

خالل العام 
 الدراسي

 تعزيز البرامج-
 االجتماعية

توفير كفالة -
تعميمية لمطمبة 

 (270)عدد 
. المحتاجين

منح الطالب -
  (270)عدد 

 الحقيبة المدرسية

قسم 
المساعدات 

 االنسانية

تقرير اداري -
. سنوي
كشف باسماء - 

 المستفيدين

خالل العام 
 الدراسي
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تطوير (3
مرافق 

المدرسة 
وامكاناتيا 
 .الموجستية

 

تطوير وتفعيل -
 .مختبرات الحاسوب

 

تحديث مختبرات -
الحاسوب عدد 

جياز  (30)
. وربطيا باالنترنت

اشغال مختبرات -
الحاسوب باستمرار 

 .من قبل الطمبة

المجنة 
التعميمية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد بتوريد -
 .وتحديث األجيزة

خالل االجاز 
 الصيفية

25000 

تطوير مصادر - 
 .المكتبة وتفعيميا

 

زيادة عدد الكتب -
والمصادر الورقية 

10% 

توفير اساس -
 .لمكتبة الكترونية

تقرير اداري -ادارة المدرسة 
. سنوي

 

خالل العام 
 الدراسي

تطوير وتفعيل - 
 .غرف المصادر

 

تجييز كافة -
القاعات الصفية 
بمصادر تعمم 

. جديدة

تقرير اداري -ادارة المدرسة 
. سنوي

 

خالل العام 
 الدراسي

تطوير وتفعيل - 
 .المختبرات العممية

 

تزويد المختبرات -
العممية بأجيزة 

. جديدة
التوسع في -

استخدام المختبرات 
 . العممية في التعميم

تقرير اداري -ادارة الجمعية 
. سنوي

عقد بتوريد -
 .وتحديث األجيزة

خالل العام 
 الدراسي

تطوير وتفعيل - 
مسرح الطفل في 
العممية التعميمية 

 .التربوية

تزويد المسرح -
. بأجيزة جديدة

زيادة فعاليات -
% 10المسرح 
 .سنويا

تقرير اداري -ادارة الجمعية 
. سنوي

عقد بتوريد -
 .وتحديث األجيزة

خالل العام 
 الدراسي

 25000      االجمالي

 

 : الثالث العامالهدف 

  .تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية للطلبة وذويهم                            

$ الموازنة المخرجات  األنشطة االستراتيجيات 
تقديم الدعم النفسي لمطمبة  (1

 وذوييم
تنفيذ جمسات الدعم النفسي -

في الجمعية ومن خالل 
. الزيارات المنزلية

التدخل النفسي السريع -

انجاز الدعم النفسي لمفئات -
. المستيدفة

تحقق االستقرار النفسي -
 .لمفئات المستيدفة

5000 
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 .لممستيدفين وقت األزمات
تطوير الكادر الفني لمجمعية -

تقديم خدمات الدعم المكمف ب
 .النفسي

انجاز الدعم النفسي وقت -
 .األزمات

كادر فني مؤىل في تقديم -
 .الدعم النفسي

تأىيل الطمبة الذين يعانون (2
من مشاكل في السمع والنطق 

 . والمشكالت الصحية

الكشف المبكر عن -
. مشكالت السمع والنطق

تقديم جمسات تأىيل لمطمبة -
الذي يعانون من مشاكل في 

 .النطق والسمع
تنفيذ الكشف الطبي الشامل -

 .لمطمبة
تنفيذ أيام طبية لمطمبة -

 .وذوييم

تحديد الطمبة الذين يعانون -
من مشكالت سمعية وفي 

. النطق
تأىيل الطمبة ذوي المشاكل -

 .في النطق والسمع
انجاز الكشف الطبي السنوي -

 .الشامل لمطمبة
انجاز الكشف الطبي لمطمبة -

 .وذوييم

6000 
 

   المجموع
11000 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثالث العامالهدف 

  .تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية للطلبة وذويهم                        

 

الجهة  مؤشرات األداء األنشطة/األهداف االستراتيجيات
 المسئولة

تاريخ   دوات القياس
 االنجاز

الموازنة 

 5000 خالل العامتقرير اداري -قسم الرعاية تنفيذ عدد -تنفيذ جمسات الدعم -تقديم الدعم (1
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النفسي 
 لمطمبة وذوييم

النفسي في الجمعية 
ومن خالل الزيارات 

. المنزلية

جمسات دعم (12)
ارشاد )نفسي 
. لمطمبة (جماعي

تنفيذ عدد -
زيارات  (120)

منزلية لتقديم الدعم 
. النفسي لألسر

تحسن االستقرار -
النفسي 

 .لممستيدفين

. سنويالشاممة 
 

التدخل النفسي -
السريع لممستيدفين 

. وقت األزمات

تنفيذ زيارات -
منزلية لتقديم الدعم 

النفسي لألسر 
. وقت األزمات

تحسن االستقرار -
النفسي 

 .لممستيدفين

قسم الرعاية 
الشاممة 

تقرير اداري -
. سنوي

 

 وقت األزمات

تطوير الكادر -
الفني لمجمعية 

تقديم المكمف ب
خدمات الدعم 

 .النفسي

 (4)تنفيذ عدد -
دورات تدريبية 
. متنوعة لمكادر

اكتساب الكادر -
ميارات  (6)عدد 

ومعارف جديدة 
في مجال الدعم 

 .النفسي

تقرير اداري -مركز أمان 
. سنوي

قائمة بأسماء -
 .الحضور لمدورات

 خالل العام

تأىيل (2
الطمبة الذين 
يعانون من 
مشاكل في 

السمع والنطق 
والمشكالت 

 .الصحية

الكشف المبكر -
عن مشكالت 
. السمع والنطق

الفحص السنوي -
 (3700)لعدد 

طالب عمى 
مشكالت السمع 

. والنطق
تشخيص حاالت -

المفحوصين حول 
مشكالت السمع 

 .والنطق لدييم

عيادة 
التخاطب 

والسمعيات 

تقرير اداري -
. سنوي

قائمة بأسماء -
المستفيدين من 

الكشف 
 .والتشخيص

 6000 خالل العام

تقديم جمسات -
تأىيل لمطمبة الذي 
يعانون من مشاكل 
. في النطق والسمع

تنفيذ جمسات -
لتأىيل المصابين 

بمشاكل في النطق 
. والسمع

تحسن عمى -

عيادة 
التخاطب 

والسمعيات 

تقرير اداري -
. سنوي

قائمة بأسماء -
المستفيدين من 
 .جمسات العالج

 خالل العام
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حاالت المستفيدين 
من جمسات 

 .العالج
تنفيذ الكشف -

الطبي الشامل 
. لمطمبة

الكشف الطبي -
السنوي الشامل 

من  (2600)لعدد 
 .الطمبة

تقرير اداري -مركز أمان 
. سنوي

قائمة بأسماء -
المستفيدين من 

 .الكشف

 خالل العام

تنفيذ أيام طبية -
 .لمطمبة وذوييم

 (4)تنفيذ عدد - 
. أيام طبية

 (1000)استفادة -
شخص من األيام 

 .الطبية

تقرير اداري -ادارة الجمعية 
. سنوي

قائمة بأسماء -
المستفيدين من 

 .الكشف

نشاط ربع 
 سنوي

 $11000      االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 : الرابع  العامالهدف 

 تعزيز دور الجمعية في تقوية وتنمية المجتمع المدني الفمسطيني عبر                     

. تطوير القدرات العممية والثقافية والميارية  لألطفال والشباب                    

$ الموازنة المخرجات  األنشطة االستراتيجيات 
بناء قاعدة معرفية عن 

احتجاجات األطفال والشباب  
 

اعداد دراسة حول احتياجات -
األطفال والشباب العممية 

. والثقافية والميارية
تنفيذ دروات تدريبية لتنمية -

انجاز دراسة متكاممة حول -
االحتياجات العممية والثقافية 
. والميارية لمشباب واألطفال

 انجاز عممية التدريب -

5400 
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 ميارات الشباب واألطفال
عقد لقاءات وأيام تثقيفية -

 .ودراسية
 .رعاية وتنفيذ مبادرات شبابية-
اكتشاف ورعاية األطفال -

 .الموىوبين
تنظيم أنشطة كشفية ورياضية -

 .لألطفال والشباب
تنظيم مسابقات ثقافية -

 .لألطفال والشباب

. لمشباب واألطفال
تنمية ميارات الشباب -

واألطفال في مجاالت 
. متنوعة

انجاز المقاءات واأليام -
. الثقافية

وجود عدد من المبادرات -
. الشبابية تم احتضانيم

وجود عدد من األطفال -
الموىوبين في تم اكتشافيم 

. واحتضانيم
 أنشطة كشفية ورياضية -

 قد تم لألطفال والشباب
. انجازىا

مسابقات ثقافية لألطفال قد -
 .تم تنظيميا

    االجمالي

 

 

 

 

 

 

 :الرابع العامالهدف 

 تعزيز دور الجمعية في تقوية وتنمية المجتمع المدني الفمسطيني عبر                 

. تطوير القدرات العممية والثقافية والميارية  لألطفال والشباب                  

الموازنة  تاريخ االنجاز  دوات القياس مؤشرات األداء األنشطة/األهداف االستراتيجيات
بناء قاعدة 
معرفية عن 
احتجاجات 

اعداد دراسة حول -
احتياجات األطفال 
والشباب العممية 

دراسة  (1)اعداد عدد -
حول احتياجات 

 المستيدفين

. تقرير اداري سنوي-
نسخة من الدراسة -

 .المعدة

الربع األخير من 
 العام

600 
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األطفال 
 والشباب 

 .والثقافية والميارية
تنفيذ دروات تدريبية -

لتنمية ميارات الشباب 
واألطفال 

دورات  (4)عقد عدد -
. تدريب

 (100)استفادة عدد -
. من عممية التدريب

تنوع المواضيع -
. المطروحة

تنمية ميارات -
المستفيدين في 

المجاالت التي تم 
 .التدريب فييا

. تقرير اداري سنوي-
نسخة من المادة -

. التدريبية
كشف بأسماء -

 .الحضور

خالل العام مع 
تركيز التدريب فترة 

 االجازة الصيفية

2000 

عقد لقاءات وأيام -
. تثقيفية ودراسية

لقاءات  (4)عقد عدد -
. وأيام ثقافية

 (200)حضور عدد -
. لمقاءاتواأليام الثقافية

تنوع المواضيع -
 .المطروحة

. تقرير اداري سنوي-
 

 1000 نشاط ربع سنوي

رعاية وتنفيذ -
. مبادرات شبابية

 (2)رعاية عدد - 
 .مبادرة شبابية

. تقرير اداري سنوي-
 

 400 خالل العام

اكتشاف ورعاية -
. األطفال الموىوبين

اكتشاف ورعاية عدد -
 من األطفال الموىوبين

. تقرير اداري سنوي-
 

 - خالل العام

تنظيم أنشطة كشفية -
ورياضية لألطفال 

. والشباب

أنشطة  (4)عقد عدد -
. كشفية ورياضية

تنوع الفقرات التي -
 .تعرض

. تقرير اداري سنوي-
 

 600 خالل العام

تنظيم مسابقات 
ثقافية لألطفال 

 .الشباباو

مسابقة  (2)عقد عدد -
. ثقافية

تنوع الفقرات التي -
 .تعرض

. تقرير اداري سنوي-
 

خالل العام 
ومسابقة أثناء 

 رمضان

800 

 5400     االجمالي
 

 :الهدف العام الخامس
 .تمكين األيتام عبر تقديم الرعاية الشاممة ليم ومساعدة واغاثة المحتاجين                        

$ الموازنة المخرجات  األنشطة االستراتيجيات 
 تحسين المساعدات (1

المقدمة العينية والمادية 
 لأليتام

 تقديم الكفاالت النقدية -
المقدمة لأليتام المكفولين 

. والعمل عمى زيادتيا

زيادة حجم المساعدات - 
ىدايا ). لأليتامالعينية المقدمة 

الكفاالت النقدية لاليتام قد -
. تمت
الكفاالت العينية لأليتام قد -

. تمت

24000 $ 
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 –األعياد - لممتفوقين
 (األضاحي- رمضان

 تقديم رعاية تربوية وثقافية (2
لميتيم وأسرتو 

تاسيس قسم خاص بالرعاية -
 . لميتيمالتربوية

تقييمية لواقع  القيام بدراسة -
 المكفولين في أليتاما

. الجمعية
 تأهيم وتذريت أيهبد -

األيتبو يٍ خالل َذواد 

َذواد : -يثبل: تثقيفيخ وَفظيخ

- فقه انًىاريث- انذػى انُفظي

يحبضزاد تزثىيخ و ديُيخ 

. أليهبد االيتبو

 عقد دورات تدريبية متنوعة -
لتنمية الميارات الحياتية 

فٍ انتؼبيم : -نأليتبو وتشًم

يهبراد -يغ األخزيٍ

دورح تذريجيخ في -انحبطىة

. ادارح انذاد و اػذاد قبدح

وجود قسم خاص بالرعاية -
. التربوية لميتيم

الدراسة لمتقييمية لواقع -
األيتام في الجمعية قد 

. انجزت
ميارات ومعارف أميات - 

. األيتام قد تحسنت
ميارات ومعارف األيتام قد - 

. تحسنت

12000 $

الخدمات تحسين جودة (3
لألسر المكفولة المقدمة 

. وزيادة عدد الكفاالت

االستمرار في تقديم -
الكفاالت النقدية المقدمة 

لألسر الفقيرة والعمل عمى 
 .التوسع فييا

تقديم المساعدات العينية - 
لألسر الفقيرة والعمل عمى 

 .زياده عددىا

. المشاريع الموسميةتحسين -

الكفاالت النقدية لألسر -
. الفقيرة قد تمت

الكفاالت العينية لألسر - 
. الفقيرة قد تمت

التحسن عمى نوعية وحجم -
. المشاريع الموسمية قد تحقق

 

24000 $

$ 60.000  االجمالي 
 

  :الهدف العام الخامس
 .تمكين األيتام عبر تقديم الرعاية الشاممة ليم ومساعدة واغاثة المحتاجين                       

 
الجهة  مؤشرات األداء األنشطة/األهداف االستراتيجيات

 المسئولة
تاريخ   دوات القياس

 االنجاز

الموازنة 

 تحسين (1
المساعدات 

العينية 

 تقديم الكفاالت -
النقدية المقدمة 

لأليتام المكفولين 

زيادة عدد االيتام -
المكفولين بنسبة 

20 % 

كشوف المكفولين -مركز أمان 
 الشيرية

الحواالت البنكية -

  خالل العام
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والمادية 
المقدمة 
 لأليتام

والعمل عمى 
. زيادتيا

تقرير سنوي - 
 اجمالي

زيادة حجم - 
المساعدات العينية 

. لأليتامالمقدمة 
- ىدايا لممتفوقين)

 –األعياد 
- رمضان

 (األضاحي

زيادة عدد االيتام -
المستفيدين من 

المساعدات العينية 
 %20بنسبة 

كشوف -مركز أمان 
المساعدات 
 والعيديات

 الحواالت البنكية-

  خالل العام

 تقديم (2
رعاية تربوية 

لميتيم وثقافية 
وأسرتو 

تاسيس قسم -
خاص بالرعاية 
 التربوية والتثقيفية

مركز ) لميتيم
 .(أمان

ايجاد قسم -

متخصص وفاعل 

في الرعاية 

التربوية والتثقيفية 

. لليتيم

تقرير اداري ومالي ادارة الجمعية 
عن فعاليات القسم 

2014 64000 

 القيام بدراسة - 
 أليتامتقييمية لواقع ا
المكفولين في 

 .الجمعية

اعداد دراسة -

سنوية لواقع اليتيم 

االجتماعي 

والسلوكي 

. والعلمي

نسخة من -مركز أمان 
الدراسة 

 خالل العام

 تأهيم وتذريت - 

أيهبد األيتبو يٍ 

خالل َذواد تثقيفيخ 

: -يثبل: وَفظيخ

َذواد انذػى 

فقه - انُفظي

- انًىاريث

يحبضزاد تزثىيخ 

و ديُيخ أليهبد 

 .االيتبو

حضور عدد -

. أم يتيم  (500)

اكتساب -

المشاركين 

المعارف 

والمهارات 

. المناسبة

تعزيز الجانب -

االيماني والروحي 

. للمشاركين

تقرير اداري -مركز أمان 
. ومالي

التغذية الراجعة -
من المشاركين 

خالل العام 

 عقد دورات - 
تدريبية متنوعة 
لتنمية الميارات 

نأليتبو الحياتية 

فٍ : -وتشًم

انتؼبيم يغ 

يهبراد -األخزيٍ

دورح -انحبطىة

تذريجيخ في ادارح 

 .انذاد واػذاد قبدح

حضور عدد -

يتيم   (880)

. مكفول

اكتساب -

المشاركين 

لمعارف ومهارات 

. متنوعة

تحسن في سلوك -

. المشاركين

تقرير اداري -مركز أمان 
. ومالي

قصص نجاح -
من المشاركين 

خالل العام 

يزكش أيبٌ زيادة عدد -االستمرار في -تحسين (3

وقظى 

تقبريز ئداريخ - 

ويبنيخ 
  خالل العام
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جودة 
الخدمات 
المقدمة 
لألسر 

المكفولة 
وزيادة عدد 

. الكفاالت

تقديم الكفاالت 
النقدية المقدمة 
لألسر الفقيرة 

والعمل عمى التوسع 
 .فييا

 

المستفيدين من 
الكفاالت النقدية 

 %20بنسبة 

انًظبػذاد 

االَظبَيخ 

قبئًخ ثبطًبء - 

انًظتفيذيٍ 

 الحواالت البنكية-

تقديم المساعدات -  
العينية لألسر 

الفقيرة والعمل عمى 
. زياده عددىا

زيادة عدد -
المستفيدين من 

المساعدات العينية 
 %20بنسبة 

قظى 

انًظبػذاد 

االَظبَيخ 

تقبريز ئداريخ - 

ويبنيخ 

قبئًخ ثبطًبء - 

انًظتفيذيٍ 

 الحواالت البنكية-

  خالل العام

المشاريع تحسين - 
 .الموسمية

زيادة حجم -
المشاريع الموسمية 

 %20بنسبة 

قظى 

انًظبػذاد 

االَظبَيخ 

تقبريز ئداريخ - 

ويبنيخ 

قبئًخ ثبطًبء - 

انًظتفيذيٍ 

 الحواالت البنكية-

  خالل العام

تقديم (4
المساعدات 

العينية 
والنقدية 

الطارئة وقت 
األزمات 

اعداد خطة -
طواري لتقديم الدعم 

لممحتاجين وقت 
األزمات 

وجود خطة -
طوارئ 

رصد موازنة -
لمطوائ بمبمغ 

20000$ 

تقارير ادارية - ادارة الجمعية
. ومالية

نسخة من خطة -
 الطوارئ

 20000 وقت الزمات

      االجمالي 

 
 
 
 
 
 
 

: السادس الهدف العام 
 .بناء قدرات وامكانات الجمعية لتمكينيا من تنمية المجتمع ورقية                         

 

$ الموازنة المخرجات  األنشطة االستراتيجيات 
رفع المستوى االداء الميني (1

لمعاممين في الجمعية 
رفع قدرات العاممين في -

 .مجال كتابة المشاريع
رفع قدرات العاممين في -

 .مجال حشد وتجنيد االموال 

رفع قدرات العاممين قد -
. تحققت

رفع قدرات وميارات مجمس -
 .االدارة قد تحققت

8000 $ 
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رفع قدرات العاممين في -
 .االعالممجال 

رفع قدرات العاممين في -
مجال إعداد التقارير الداخمية 

 والخارجية
دورات تخصصية لتطوير -

ميارات أعضاء مجمس 
 االدارة

النيوض بتكنولوجيا (2
المعمومات واالمكانات 

 . الموجستية لمجمعية

االستفادة من شبكات - 
التواصل االجتماعي في 

. تسويق الجمعية
تطوير الشبكات الداخمية - 

. وتجييزات الكمبيوتر
بناء قواعد بيانات مركزية - 

ومحدثة يتم االشتراك فييا 
. عبر صالحيات محددة

. تطوير خدمة االنترنت- 
توفير سيرفر مركزي مالئم -

. وتطوير أمن المعمومات
تطوير امكانية استخدام - 

التكنولوجيا في اداء عمل 
. الجمعية عن بعد

فتح فرع لممدرسة في -
 .مدينة غزة

تسويق الجمعية عبر -
شبكات التواصل االجتماعي 

. قد بدء بو
الشبكات الداخمية وتجييزات -

. الكمبيوتر قد تم تطويرىا
قواعد بيانات مركزية قد تم -

. بناءىا
خدمة االنترنت قد تم -

. ترقيتيا
سرفر مركزي قد تم ربطة -

. واستخدامة
البدء باستخدام التكنولوجيا -

. في العمل عن بعد قد بدء بو
فتح فرع لمجمعية بمدين غزة -

 .قد تحقق

12000 $

تطوير ايرادات الجمعية (3
 ومواردىا المالية

. تاسيس وقفية لممؤسسة- 
زيادة االيرادات عبر -

. الرسوم

زيادة ايرادات الجمعية -
 .الذاتية قد تحققت

60000 

تحسين مستوى الشفافية (4
 والمساءلة لدى الجمعية

وضع نظام اداري لمرقابة  -
 والمتابعة الداخمية

وضع نظام تقييمي ألداء  -
 .الموظفين

تطوير النظام االداري -
والمالي بما يعزز األمان 

. الوظيفي
 
 

نظام لمرقابة الداخمية قد تم -
. بناؤة
نظام لتقييم أداء الموظفيت -

. قد بدء العمل بو
النظام االداري المالي الذي -

يضمن األمان الوظيفي قد تم 
. بناؤة

 

 26000  االجمالي 
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: السادسالهدف العام 
 .بناء قدرات وامكانات الجمعية لتمكينيا من تنمية المجتمع ورقية                        

 

الجهة  مؤشرات األداء األنشطة/األهداف االستراتيجيات
 المسئولة

الموازنة  تاريخ االنجاز  دوات القياس

رفع (1
المستوى 

االداء الميني 
لمعاممين في 

الجمعية 

رفع قدرات -
العاممين في مجال 

. كتابة المشاريع

 (4)تدريب عدد -
في مجال كتابة 

. المشاريع
تحسن نوعية وعدد -

 .المشاريع المعدة

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

نسخة من -
. المادة التدريبية

قائمة باسماء -
 .المتدربين

 - خالل العام
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رفع قدرات -
العاممين في مجال 

حشد وتجنيد االموال 

 (4)تدريب عدد -
في مجال الحشد 
. وتجنيد األموال

تحسن في حجم -
التمويل عبر 

 .المشاريع

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

نسخة من -
. المادة التدريبية

قائمة باسماء -
 .المتدربين

 - خالل العام

رفع قدرات -
العاممين في مجال 

 .االعالم

 (3)تدريب عدد -
في مجال االعالم 

تحسن في مستوى -
الظيور االعالمي 

 .لمجمعية

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

نسخة من -
. المادة التدريبية

قائمة باسماء -
 .المتدربين

 - خالل العام

رفع قدرات -
العاممين في مجال 

إعداد التقارير 
 الداخمية والخارجية

 (6)تدريب عدد -
في مجال اعداد 

التقارير 
تحسن في نوعية -

 .التقارير المعدة

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

نسخة من -
. المادة التدريبية

قائمة باسماء -
 .المتدربين

 - خالل العام

دورات تخصصية -
لتطوير ميارات 
أعضاء مجمس 

 االدارة

 (7)تدريب عدد -
. في مواضيع متنوعة

تحسن في فعالية -
 .مجمس االدارة

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

نسخة من -
. المادة التدريبية

قائمة باسماء -
 .المتدربين

 - خالل العام

النيوض (2
بتكنولوجيا 
المعمومات 
واالمكانات 
الموجستية 
 . لمجمعية

االستفادة من - 
شبكات التواصل 
االجتماعي في 
. تسويق الجمعية

وجودة صفحات -
لمتواصل االجتماعي 

. لمجمعية مفعمة
% 50زيادة بنسبة -

في عدد المعجبين 
 .بصفحة الجمعية

العالقات 
العامة 

تقرير اداري -
 .سنوي

 - خالل العام

تطوير - 
الشبكات الداخمية 

وتجييزات 
 .الكمبيوتر

وجود شبكات -
. داخمية حديثة

شراء أجيزة -
 (10)كمبيوتر عدد 

لزوم الموظفين 
 .وربطيا عمى الشبكة

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد تطوير -
 .الشبكة

 10000 خالل العام

بناء قواعد - 
بيانات مركزية 
ومحدثة يتم 

وجود وقواعد -
. بيانات مركزية

جميع الموظفين -

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

 

2014-2016 18000 
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االشتراك فييا 
عبر صالحيات 

 .محددة

لدييم صالحية 
استخدام قواعد 

 .البيانات
تطوير خدمة - 

 .االنترنت
زيادة سرعة -

. االنترنت
تمتع الموظفين -

بصالحية استخدام 
 .االنترنت

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد تطوير -
 .االنترنت

2014 - 

توفير سيرفر -
مركزي مالئم 
وتطوير أمن 
 .المعمومات

وجود سيرفر -
مركزي مرتبط عمى 

. الشبكة
جميع الموظفين -

لدييم صالحية 
 .استخدامة

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد تطوير -
 .السيرفر

2016 5000 

تطوير امكانية - 
استخدام 

التكنولوجيا في 
اداء عمل 

 .الجمعية عن بعد

وجود بدايات ألداء -
. العمل عن بعد

تنفيذ بعض -
األعمال التي تخص 

 .  الجمعية عن بعد

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد تطوير -
 .الشبكة

2016 4000 

فتح فرع لممدرسة -
 .في مدينة غزة

استئجار بناية -
. مطابقة لممواصفات

 

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد بتنفيذ -
. عممية فتح الفرع

نسخة من فيشة -
 .التحويل

2015 100000 

تطوير (3
ايرادات 
الجمعية 
ومواردىا 

 المالية

تاسيس مشاريع - 
استثمارية مدرة 

لمدخل 

شراء وتاجير شقق -
سكنية 

البدء بتنفيذ عممية -
 البناء

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

عقد بتنفيذ -
. عممية البناء

نسخة من فيشة -
 .التحويل

2014 100000 

زيادة االيرادات -
 .عبر الرسوم

تحسن في ايرادات -
الجمعية الذاتي 

 %10بنسبة 

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. ومالي سنوي

 

2014  

تحسين (4
مستوى 
الشفافية 

والمساءلة لدى 
 الجمعية

  البدء بتأسيس-
نظام اداري لمرقابة 

 والمتابعة الداخمية

وجود أساس لنظام -
جديد لمرقابة 

. الداخمية
 تقيييم جودة العمل-

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي

 

2014 - 

 - 2014تقرير اداري -ادارة وجود نظام -وضع نظام  -



 39 

تقييمي ألداء 
. الموظفين

مستخدم لتقييم أداء 
 .العاممين

. سنويالجمعية 
نسخة من -

. انموذج التقييم
تقرير بنتائج - 

 .عممية التقييم
تطوير النظام -

االداري والمالي بما 
يعزز األمان 

. الوظيفي
 

وجود نظام مالي -
واداري محدث 

ومطبيق يضمن 
 األمان الوظيفي

ادارة 
الجمعية 

تقرير اداري -
. سنوي
نسخة من - 

 .النظام المحدث

2014 - 

 20000      االجمالي

 
  

                                     
 

 
 


