
1 مجموعة االتصاالت الفلسطينية

+970 2 294 4019
+970 2 235 0305

رام الله، فلسطين، ص.ب 636

إبقى على تواصل

ir@paltelgroup.ps
www.paltelgroup.ps

الــتــقــريـــــــر الــســنــوي

2018
حكاية فلسطينية مستمرة بالعطاء





3 مجموعة االتصاالت الفلسطينية

مساهمة مجموعة االتصاالت
في المجتمع الفلسطيني

تســـتمر مســـيرة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية منذ العـــام 2005 بتطويرهـــا للبرامج التنمويـــة والمجتمعية 
المســـتدامة الراسخة، ضمن اســـتراتيجيتها وخططها الســـنوية، وبالتعاون مع ذوي العالقة من كافة القطاعات، 

لتحقيـــق هدف المجموعة المجتمعي األســـمى، واالرتقاء بحياة شـــعبنا الفلســـطيني.
 

وقـــد واصلـــت المجموعة جهودها الحثيثـــة في العام 2018 ضمـــن التوجه المجتمعي التنمـــوي المنظم، من خالل 
برامجها التي تســـتهدف القطاعات الحيوية الهامة، إضافة إلى الفئات المهمشـــة وذلك بما يتالءم مع االحتياجات، 

وتشـــمل هذه القطاعات: التعليم وتكنولوجيا المعلومات والقطاع التنمـــوي والصحي وذوي اإلعاقة.
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التعليم
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التعليم

ايمانـــا منهـــا بـــأن التعليـــم هـــو "صناعة الفلســـطينيين" تعمـــل مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية على دعم قطـــاع التعليـــم بمختلف 
مســـتوياته كجـــزء مـــن إيمانها بـــأن التعليم مكون أســـاس من مكونات عملية التنمية الشـــاملة والمســـتدامة. وانطالقا مـــن هذا اإليمان، 
واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت تقديم برنامـــج المنح الجامعيـــة والمهنية األمر الذي يؤســـس الى جيل من الشـــباب قادر علـــى بناء وطن 

متين قـــوي بأبنائه.

قامـــت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية خالل العام 2018 بتقديـــم 550 منحة جديدة ليصـــل عدد الطلبة المســـتفيدين من المنح منذ 
انطـــالق البرنامـــج الى 4800 طالـــب وطالبة من ضمنها 86 منحة للطـــالب األيتام في دور االيواء، إضافة الى 56 منحة لألشـــخاص ذوي 
االعاقـــة، وقـــد اعتمدت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية معاييـــر محددة ومتفق عليها مـــع وزارة التربية والتعليم العالـــي أهمها الحفاظ 

على مســـتوى التفوق األكاديمي والوضع االقتصادي ونوع التخصص للمســـتفيدين والمســـتفيدات. 

كمـــا انضـــم الطلبـــة الخريجون الى رابطة خريجـــي مجموعة االتصاالت الفلســـطينية ليصل العدد الكلي لمنتســـبي الرابطة إلى 498 عضوا 
بعـــد انضمـــام 152 خريجـــا جديدا للرابطة مـــع نهاية العام الدراســـي 2017-2018 وينعكس هـــذا التنامي في أعداد الخريجين والمنتســـبين 
للرابطـــة علـــى تطويـــر برنامج من طالب لطالـــب الذي يقوم الخريجون والمســـتفيدون من المنـــح الجامعية من خالله بتعليـــم طلبة آخرين 
ســـواء مـــن خـــالل تقديـــم دروس التقويـــة لطلبة المدراس أو المســـاهمة فـــي تعليم طلبـــة جامعيين بعد حصـــول منتســـبي الرابطة على 

فرص عمل مناســـبة تمكنهم من مســـاعدة غيرهم مـــن الطلبة.

الهـــدف االســـتراتيجي: تحســـين التحـــاق الطلبـــة بالجامعات والمعاهـــد المهنية فـــي تخصصات مطلوبة لســـوق العمل وتعزيز اســـتخدام 
وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة في التعليم المدرســـي

المدخالت

مشاريع مجتمعية في قطاع التعليم  برنامج إيفاد    برنامج المنح الجامعية والمهنية     

النتائج والمخرجات

Code for Palestine ملخص ألهم النتائج والمؤشرات في برنامج

وصـــل عـــدد الطلبـــة المســـتفيدين من المنح منـــذ انطالق البرنامـــج الى 4800 طالـــب وطالبة مـــن ضمنها 86 منحة للطـــالب األيتام 

فـــي دور االيـــواء، إضافة الـــى 56 منحة لألشـــخاص ذوي االعاقة

وصـــل العـــدد الكلـــي لمنتســـبي رابطة خريجي مجموعـــة االتصاالت إلـــى 498 عضوا بعد انضمـــام 152 خريجا جديـــدا للرابطة مع نهاية 

2017-2018 الدراسي  العام 

بلغ عدد خريجي منحة مجموعة االتصاالت 592 طالبة وطالبا في التخصصات المختلفة

بلغت نسبة اإلناث المستفيدات من المنحة 57% في حين بلغت نسبة الذكور المستفيدين %43
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الزيادة في أعداد الطالب المستفيدين من منح مجموعة االتصاالت حسب السنوات تراكميًا
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592 طالبة وطالب تخرج من منحة مجموعة االتصاالت موزعين على التخصصات التالية 
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 قاسم بشارات
خريج منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

حصلـــت علـــى منحـــة مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية عـــام 2014 
لدراســـة تخصـــص الهندســـة المدنيـــة فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة – 
نابلـــس. المنحـــة ســـاعدتني فـــي تأميـــن األقســـاط الجامعيـــة وكذلـــك 
أعطتنـــي دافـــع قـــوي ألحافـــظ علـــى تفوقي الدراســـي ألن أحد شـــروط 
المنحـــة حصـــول الطالب علـــى تقدير جيد جـــدًا فأعلى فـــي الجامعة. وأنا 
اليـــوم -بعد أربع ســـنوات من اســـتمرارية حصولي علـــى المنحة-تخرجت 
مـــن الجامعـــة بدرجة االمتياز وأعمل كمســـاعد بحث وتدريس في قســـم 

الهندســـة المدنيـــة في جامعـــة النجـــاح الوطنية

لقـــد حصلت على منحة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بعد حصولي 
علـــى معـــدل متفوق فـــي امتحانـــات الثانويـــة العامة عـــام 2014، كنت 
قـــد ُقبلـــت في جامعـــة بيرزيت فـــي كليـــة التمريض والصيدلـــة والمهن 
ـــل لسلســـلة االفراح  الصحيـــة، وجـــاء خبر حصولـــي علـــى المنحة كمكمِّ
والشـــعور بالنجاح، وانني قد حققت شـــيئًا ليســـاعدني في تحقيق حلمي 
واكمـــال دراســـتي، وتخفيـــف االعباء الماديـــة العالية للدراســـة الجامعية 
علـــى اهلـــي، الذيـــن طالما قدمـــوا الدعـــم الالمتناهي. وبفضـــل العمل 
الجـــاد والمجتهـــد، كنـــت قادرة علـــى تجديـــد المنحة طيلة فترة دراســـتي 
والتخـــّرج  عـــام 2018 بدرجة شـــرف، والحصول على وظيفة في ســـوق 
العمـــل الفلســـطيني، تجعلني قـــادرة على تحقيق ذاتي مـــن خالل خدمة 

مجتمعي

اعلنـــت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية عـــن منـــح للخريجيـــن لعام 
2013 لمـــن يزيـــد معدلهـــم عـــن 85 وكانت فرصـــة ممتازة لكـــي أتقدم 
لهـــا للتخفيف من االعباء المالية الدراســـية ومســـاعدة االهـــل وبالفعل 
حصلـــت على هـــذه المنحة وعلـــى مدار اربع ســـنوات كنـــت حاصل على 
هـــذه المنحـــة نتيجـــة لتفوقـــي األكاديمي فـــي الجامعة وبعدمـــا انهيت 
الدراســـة كأي خريـــج نبحـــث عـــن وظائـــف وبالفعـــل قدمـــت المتحـــان 
التوظيـــف لـــدى وزارة التربيـــة والتعليـــم وبفضـــل اللـــه حصلـــت علـــى 

المناســـبة الوظيفة 

 براء رياض مصلح
 خريجة منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 عماد زريقات
 خريج منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية



واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت دعم وتنفيذ برنامج ايفـــاد الذي تم اطالقه في العـــام 2012 مع جامعة بيرزيت، والـــذي يهدف الى تمكين 
أســـاتذة مـــن جامعـــة بيرزيـــت )من الحاصليـــن على درجـــة الماجســـتير( للحصول علـــى درجة الدكتـــوراة من جامعـــات عالميـــة مرموقة في 
تخصصـــات ذات اولويـــة للجامعـــة وفلســـطين، األمر الذي يرفع من نســـبة حملة شـــهادة الدكتوراة بيـــن أعضاء الهيئة التدريســـية وكذلك 
اتاحـــة الفرصـــة لألســـاتذة المشـــاركين بالتواصل والتفاعل مع أســـاتذة من مختلـــف أنحاء العالم وفتـــح األفاق أمامهم ليكتســـبوا معارف 
جديـــدة ويواكبـــوا التطـــور فـــي كافـــة المجـــاالت العلمية. يذكـــر أنه خالل هـــذا العام تـــم ايفاد ثالثـــة من األســـاتذة من حملة الماجســـتير 

للحصول علـــى الدكتوراة

الفئة المستهدفة: -  بيوت االيتام 13 بيت ايوائي )ضفة 12، غزة 1(.
لماذا بيوت االيتام:

االيتـــام يســـتحقون من المجتمع االهتمام الزائـــد لفقدانهم االبوين أو احداهما والمصاريف التشـــغيلية لهـــذه البيوت عالية 
بســـبب ســـكن األطفـــال او لتوفير مصاريف تشـــغيليه تســـاهم في تعليمهم او االســـتثمار بهـــم ولتوفير حيـــاة كريمة لفئة 

ننظر اليهـــا انها فئة عظماء المســـتقبل .
اهداف المبادرة:

مشروع مدر للدخل مستدام لبيوت االيتام من خالل تقليص النفقات التشغيلية الشهرية لفاتورة الكهرباء.
مواكبة التوجه العالمي في استخدام طاقة نظيفة تساهم في رفد االقتصاد وتوفير النفقات.
خلق ثقافة تقوم على االستثمار في المجتمع من خالل مشاريع تنموية تنهض بالمؤسسات.

هذا المشروع يعمل على توفير فاتورة الكهرباء اما بشكل كلي او جزئي مما يوفر عائد شهري على الجمعية.
مراحـــل التنفيـــذ: -  ثـــالث مراحـــل )2018، 2019، 2020( حيـــث تـــم انجـــاز المرحلة األولى فـــي خمس محافظـــات )الخليل / 
رام اللـــه والبيـــرة / طولكـــرم / القـــدس / نابلـــس (  ويتم حاليـــا تنفيذ المرحلة الثانية فـــي أربع محافظـــات )قلقيلية / طولكرم 
/اربحـــا /غـــزة( وســـيتم أيضـــا تنفيذ المرحلـــة الثالثة فـــي العام  2020 في ثـــالث محافظات )الخليـــل / العيزريـــة / بيت لحم(.

 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

برنامج إيفاد 

مشاريع طاقة شمسية لبيوت االيتام االيوائية / مبادرة نور حياتك
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تنظيم محاضرة  في جامعة النجاح الوطنية تحت عنوان " فن اختيار الكلمات واإلبداع بالحمالت".
."Video CV" رعاية يوم التوظيف السنوي بجامعة بيرزيت  واطالق ميزة جديدة في عالم التوظيف

تنظيم ورشة عمل “Omni Channel Marketing” قدمها الدكتور أحمد غزاونة.
تقديم رعاية تكنولوجية ألسبوع التعليم المهني والتقني TEVT في غزة.

تقديم محاضرة "أسرار االبداع في تحليل وتوظيف البيانات" لطلبة الجامعات.
رعاية فعالية التسويق من خالل المؤثرين "قعدة تفتاوية" في غزة.

.Rise Up On Up Work رعاية المخيم التدريبي
رعاية مجموعة من المخيمات الصيفية تخللها العديد من األنشطة والفعاليات الترفيهية.

اطالق الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "بالتل شباب".
 تنظيم ورشة عمل "السرعة تبدأ من الداخل" للتوعية بأهمية التمديدات الداخلية في المنازل.

 رعاية محاضرة الدكتور أحمد غزاونة "تحليل البيانات".
رعاية حفل تخريج طالب البوليتكنك.

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(

شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

تنفيذ فعالية لن يقفل باب مدرستي في الخان االحمر.

فعاليات نادي الكوميديا في الجامعات.

فعاليات يوم التوظيف السنوي للطالب الخريجين من جامعة بيرزيت.

اليوم العالمي للقراءة والكتاب.

اطالق الدفعة العاشرة من البرنامج التدريبي الجامعي "انا جوال".

رعاية مؤتمر محاكاة االمم المتحدة في مدارس الفرندز.

تنفيذ فعاليات االيام االرشادية لطلبة الثانوية العامة في الجامعات.

رعاية معرض فلسطين الدولي للكتاب.

رعاية حفالت التخرج للجامعات الفلسطينية.

تنفيذ سلسلة من المخيمات الصيفية في جميع محافظات الوطن.

رعاية اليوم العلمي لملتقى التحول الرقمي بتنظيم من جامعة القدس المفتوحة.

تنفيذ فعاليات ضخمة الستقبال الطلبة الجدد في الجامعات الفلسطينية.

تنظيم فعاليات العودة للمدارس في المناطق المهددة بالمصادرة واالستيطان.

تكريم اوائل الطلبة المتفوقين في امتحان االنجاز واوائل الجامعات وذوي االعاقة.

رعاية المنتدى الوطني للتميز والريادة بتنظيم من المجلس االعلى لالبداع والتميز.

سلسلة كبيرة من الفعاليات الترفيهية واالنشطة الالمنهجية في الجامعات.

9مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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االستثمار في الشباب من خالل قطاع 
تكنولوجيا المعلومات

الهدف االستراتيجي

تعزيـــز البيئـــة التمكينية للصناعة التكنولوجية في فلســـطين، من اجل تحســـين العمالة في العالم االفتراضي، وتعزيـــز روح المبادرة وريادة 
االعمال

المدخالت

النتائج والمخرجات 

  تعزيز البيئة التمكينية للصناعة التكنولوجية في فلسطين، من اجل تحسين العمالة في العالم االفتراضي

  تعزيز روح المبادرة وريادة االعمال

Code for Palestine ملخص ألهم النتائج والمؤشرات في برنامج

زيادة اإلقبال على التسجيل في البرنامج من 101 طلب في 2015 إلى 1076 في 2018 

ارتفاع عدد المدربين الدوليين من 4 في 2015 إلى 24 في 2018 

نسبة 87% من خريجي برنامج Code for Palestine توجهوا لدراسة علوم وهندسة الحاسوب في الجامعات بعد مشاركتهم في 

البرنامج

 Stanford حصل اثنان من الخريجين وهما طالب من جنين وآخر من غزة على منح دراسية الستكمال دراستهم الجامعية في جامعتي

وMIT في تخصصات علوم الكمبيوتر

شارك 6 طالب من الذين أنهوا البرنامج في العام الماضي كمساعدين للمدربين 

تخريج 29 من طلبة البرنامج في العام 2018 بعد إنجازهم 7 مشاريع وتقديمها وعرضها على المدربين الدوليين والمحليين 

برنامج
Code for Palestine 

برنامج
Code and Desgin 

Bootcamp
مركز

اإلبداع واإلبتكار
برنامج

صيفك كود

برنامج
ساعة من البرمجة

برنامج
Hashcode

برنامج
أبجد نت

برنامج
التكنولوجيا والمجتمع

#Aج
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تعلم البرمجة لطالب السنة األولى
Python مقدمة في لغة

تعليم البرمجة لطالب السنة الثالثة (الخريجين)
Mobile Application

تعليم البرمجة لطالب السنة الثانية
 Web Page Design

التدريب على التفكير اإلبداعي
”Design Thinking” التخطيطي/

يتـــم تدريـــب الطالب على البرمجة من خالل ســـبل بســـيطة 
تدريجيـــا مما يجعـــل أجواء التدريـــب مليئة بالمرح والتســـلية 
مـــن خـــالل معرفة كيفيـــة التعامـــل مـــع اللغـــات البرمجية. 
ويتعـــرف الطـــالب على لغـــة Python  للبرمجـــة حيث يقوم 
المدرب بشـــرح أساســـيات البرمجة من المتغيـــرات والجملة 
الشـــرطية والتكـــرار والمصفوفـــات ومعرفـــة وظائـــف هذه 
الجمل الشـــرطية حتـــى يتمكن الطالب من اســـتخدام مكتبة   

للرســـم وعمل أشـــكال من خـــالل البرمجة.

  JavaScript البرمجـــة  لغـــة  خـــالل  مـــن  الطـــالب  يتعلـــم 
أساســـيات انشـــاء تطبيـــق عملـــي علـــى الهاتـــف المحمول 
حيـــث تم تقســـيم الطـــالب إلـــى مجموعات لـــكل مجموعة 
فكـــرة تـــم تطبيقها عمليا مـــن خالل تصميـــم تطبيق خاص 

. بها

ويتلقـــى الطـــالب في مختلـــف المراحـــل التعليمية ضمن التحاقهم فـــي البرنامـــج، تدريبا عمليا ونظريـــا على الطـــرق المختلفة للتصميم 
المعاصـــر واكتشـــاف األفـــكار االبداعيـــة من خالل خلق طـــرق جديدة للتفكيـــر. والعمل على إطـــالق تطبيقات وتصميم ومشـــاركة األفكار 
مـــع االخريـــن عـــن طريق المشـــاركة في النشـــاطات العمليـــة المختلفة والتـــي ينتج عنها بلـــورة األفـــكار وإظهارها وإصدار نمـــوذج عملي 
لتلـــك األفـــكار. ومـــن الجديـــر ذكـــره أن 87% من خريجـــي برنامـــج Code for Palestine توجهوا لدراســـة علوم وهندســـة الحاســـوب في 

الجامعات بعد مشـــاركتهم فـــي البرنامج.

واصلـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية وبدعم مـــن شـــركة جـــوال تنفيـــذ برنامـــج Code for Palestine البرنامج األهم 
واألكبـــر فـــي تعليـــم التكنولوجيـــا وريادة األعمال في فلســـطين، والذي يســـتهدف الطـــالب من الفئة العمرية )14( ســـنة مـــن المتميزين 
والطموحيـــن الذيـــن يملكـــون القدرة علـــى المثابرة والتعلم فـــي مجاالت الحاســـوب والتكنولوجيا والمبـــادرات، وتم إطـــالق البرنامج عام 
2015 بحيـــث يشـــمل الطلبـــة المميزين فـــي الضفة الغربية وقطاع غـــزة، حيث يتم طرح منهاج دراســـي معد للطـــالب يرافقهم من بداية 

التحاقهـــم فـــي البرنامـــج في الســـنة األولى وحتى تخرجهـــم بعد ثالث ســـنوات، ويشـــتمل المنهاج على: 

يتعـــرف الطالب في هـــذه المرحلة على اساســـيات تصميم 
الصفحـــات االلكترونيـــة و ذلـــك من خالل تدريبهـــم )مقدمة 
في انشـــاء صفحة الكترونية HTML, Tags structure تعلم 
 )Css  styling byاالساســـيات، تحديد نمط صفحة الويـــب
باإلضافـــة إلـــى مراجعة لغـــة Python و التعـــرف على لغات 

البرمجة األخرى بشـــكل وجيز.

خـــالل الســـنوات الثالث التدريبيـــة من البرنامـــج، يتم التركيز 
علـــى مهـــارات Design Thinking مـــن أجل تمكيـــن الطلبة 
مـــن الربط بين مهـــارات البرمجة وحل المشـــكالت من خالل 

ابتكار برمجيات تســـتجيب الحتياجـــات مجتمعاتهم.
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عدد الطالب الذين تقدموا
للبرنامج في 2018 مقارنة باألعوام السابقة

2015201620172018

23102296536 540 300 246 78

توزيع الطالب في برنامج Code for Palestine  حسب الجنس 

معايير اإلختيار

اجتياز إمتحان التفكير المنطقي
اجتياز إمتحان الطباعة واللغة االنجليزية

روح العمل الجماعي
موافقة أولياء امور الطالب
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47 42 29

2018 2017 2016

عدد الطالب الملتحقين في المخيم التدريبي
الصيفي موزعين حسب السنوات في برنامج

Code for Palestine

 Code For Palestine نسب الطالب الملتحقين

عدد المدربين الدوليين وعدد المدربين المحليين   

مدربين دوليين

مدربين محليين

الخريجين

%48%52

55

29 خريج 7 مشاريعالمجموع

4
مشاريع

الخريجين

613

3
مشاريع

2015201620172018

3338 24 12 7 4

 Code for Palestine بيانات الخريجين  من برنامج
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تـــم تخريـــج الفـــوج الثاني مـــن طلبـــة Code for Palestine في نهايـــة المخيم التدريبـــي الصيفي في هـــذا العام. حيث تخـــرج )29( طالبا 
وطالبـــة بعـــد تقديـــم مشـــاريع التخرج من خالل فـــرق عمل وعرضها أمام المدرســـين المحلييـــن والدوليين. وقد حصل اثنـــان من الخريجين 
وهمـــا طالـــب من جنيـــن وآخر من غزة على منح دراســـية الســـتكمال دراســـتهم الجامعية فـــي جامعتـــي Stanford وMIT في تخصصات 

علـــوم الكمبيوتـــر. وتتكـــون مشـــاريع التخرج من تطبيقـــات ومواقع إلكترونية لحل مشـــكالت من واقـــع الحياة اليومية للطلبـــة الخريجين

ومـــن الجـــدر ذكـــره أن برنامـــج Code for Palestine يمنـــح الطـــالب مهـــارات عالية المســـتوى بحيث تؤهلهـــم للحصول علـــى منح من 
جامعـــات عالميـــة مرموقـــة خاصة في مجـــال التكنولوجيا والبرمجة والهندســـة، حيـــث حصل طالبان مـــن الذين تخرجوا مـــن البرنامج على 
منحتيـــن عالميتيـــن، وحصـــل مجموعة مـــن الطالب الذين تخرجـــوا من البرنامج علـــى عالمات عالية في امتحـــان الثانوية العامـــة، يذكر ان 

12 مـــن 14 مـــن الذيـــن تقدموا هذا العام لالمتحان الثانوية ســـجلوا في دراســـة برمجة وهندســـة الحاســـوب. 

اشـــتق اســـم تطبيـــق ســـنفور كناية عـــن الطـــالب الجامعيين فـــي ســـنتهم األولى عنـــد االنتقال 
الـــى مرحلة دراســـية جديـــدة وفي بيئـــة جديدة مختلفـــة تماما عن الســـابقة، يقـــوم التطبيق على 
مرافقـــة الطـــالب وتســـهيل المعلومـــات التـــي يحتاجونهـــا وتوفيرها مـــن خالل اظهار الســـكنات 
المتوفـــرة الخاصـــة بالطـــالب وكذلـــك يســـهل علـــى أصحـــاب الســـكنات اإلعـــالن عـــن الشـــقق 
المتوفـــرة ومميـــزات الســـكن وموقعه وعـــدد األفـــراد الذين يســـتطيعون ان يقيموا فـــي الوحدة 

المتوفرة.  الســـكنية 

يوفر هذا التطبيق منصة تقوم على توفير معلومات مهمة بخصوص توزيع الصيدليات 
واألدويـــة فيهـــا وكذلـــك التأمينات التـــي تغطي ثمن األدويـــة، وبالتالي يتوفر لدى المســـتخدمين 

بيانـــات عن الصيدليـــات واألدوية المتوفرة والتأمينات بكل يســـر وســـهولة.

يوفـــر هـــذا التطبيـــق خدمـــة للباحثيـــن عـــن التخييـــم وقضـــاء أفضـــل األوقـــات حســـب رغباتهم 
واهتماماتهـــم، بحيـــث يقـــوم التطبيـــق على الربط بيـــن المهتمين فـــي التخييـــم ليمنحهم قائمة 
بالمخيمـــات المنعقـــدة او التـــي ســـيتم عقدها وكذلك يســـتطيع القائمـــون على المخيـــم ادخال 
المعلومـــات عـــن المخيـــم، وكذلـــك يعمـــل التطبيق على ارســـال تنبيهـــات في الحـــاالت الطارئة 

كتاجيـــل موعـــد التخييـــم او تغيير مـــكان انعقـــاد المخيم. 

ألن طالبنـــا يتطلعـــون الى مســـتقبل أكثر اشـــراقا، طورت مجموعـــة من طـــالب البرنامج تطبيقا 
يقـــوم على التســـهيل بيـــن الطالب في المرحلـــة الثانوية وزمالئهـــم الذين أنهوا دراســـاتهم بحيث 
يقـــوم كل مســـتخدم بفتـــح صفحة له علـــى التطبيق يضـــع فيها بياناتـــه وخبراته وعملـــه الحالي، 
وبالتالـــي يوفـــرون نصائـــح للطـــالب الذيـــن ما زالـــوا علـــى مقاعد الدراســـة وعن اتجاهـــات فرص 

لعمل.  ا

تعلـــق وحب الطـــالب في برنامـــج Code for Palestine كان حافزا الى تطويـــر تطبيق يوفر دليل 
للمهتميـــن بتعلـــم البرمجة بحيـــث يمنحهم المعلومـــات الضروريـــة للبدء بتعلـــم البرمجة وكذلك 

البرمجـــة المتوفرة.  قائمة بلغات 

زورونـــي تطبيق يخاطب الســـواح من الجنســـيات األجنبيـــة والذين يرغبون بزيارة غـــزة، بحيث يوفر 
لهـــم قائمـــة بالمواقـــع الســـياحية على طـــول انحاء غـــزة والمرافـــق والخدمـــات المتوفـــرة والتي 

يحتاجهـــا الســـائح من مطاعـــم وفنادق ومراكز للتســـوق. 

عـــودة مـــرة أخرى للطـــالب وهذه المرة للطالب الذيـــن أنهوا مرحلة الثانوية ويرغبون في الدراســـة 
الجامعيـــة، حيـــث يوفـــر هـــذا التطبيـــق بيانـــات للطـــالب عـــن الكليـــات المتوفرة في فلســـطين 
والتخصصـــات المطروحـــة واألســـعار وكافـــة المعلومات التـــي يحتاجها الطالـــب وبالتالي يضمن 

التطبيـــق اختيـــار أفضل كليـــة للطالب من مختلـــف النواحي. 

Sanfoor

Ipharmacy

Camplendar

BreakOut

I code app

Zuruni

Find your 
way

ملخص عن مشاريع التخرج

15



Code & Design Bootcamp

تقسيم الطلبة المقبولين حسب المسار التعليمي: 

بعـــد نجـــاح المخيـــم التدريبـــي األول Code + Design Bootcamp فـــي عـــام 2017، نظمـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت للتنمية 
فعاليـــات المخيـــم الثاني للتصميم والبرمجة Code and Design Bootcamp في هذا العام ليشـــمل هـــذه المرة الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة بمشـــاركة 20 طالبـــا في غـــزة و24 طالبا في الضفة الغربية، اذ تقـــدم لاللتحاق بالبرنامج 254 طالبا منهـــم 128 من قطاع غزة و126 

مـــن الضفة، منهـــم 139 من الذكـــور و115 من اإلناث. 

وقـــد اشـــتمل المخيـــم لهذا العام طلبـــة الجامعات والخريجين في مجال علم وهندســـة الحاســـوب وتكنولوجيا المعلومـــات والتخصصات 
 Android Development ذات العالقـــة بالتصميـــم والبرمجـــة. بحيـــث التحق الطالب في مســـارين رئيســـيين، مســـار تطويـــر االندرويـــد
ومســـار تحليـــل البيانـــات Data Analysis. ومن مميزات هـــذا البرنامج هو التحاق الطلبـــة أيضا ببرامج التعليم والتدريـــب النوعية الخاصة 
بمؤسســـة Udacity العالميـــة التي تســـتمر لمدة أربعة شـــهور ليتمكن الطلبة من الحصول علـــى Nanodegree كل في مجال اختصاصه 
مـــع العلـــم أن الحصـــول على هذه الشـــهادة يعتبر من أهـــم اإلنجازات التي تؤهل المشـــاركين للدخول في ســـوق العمل ســـواء من خالل 

إطالق مشـــاريعهم الخاصـــة أو العمل الفردي أو التوظيف في الشـــركات المحليـــة والعالمية. 

Code and Design Bootcamp ملخص ألهم النتائج والمؤشرات في برنامج

  نسبة 100% من المدربين المتطوعين من سيليكون فالي يوصون زمالءهم اآلخرين بالتطوع للعمل في البرنامج 
  نسبة 83% من المدرسين يرون أن التدريس والتفاعل مع الطلبة هو أهم ما في البرنامج وهو الجزء األكثر متعة

  عقد البرنامج هذا العام في قطاع غزة حيث سجل 21 طالبًا في البرنامج
  ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج من 15 في العام 2017 إلى 43 في العام 2018 

  تقدم 175 متطوعا من سيليكون فالي للقدوم إلى فلسطين والتدريس في لبرنامج، تم قبول 10 من المتقدمين من كبريات       
  الشركات في سيليكون فالي  

بلـــغ عـــدد طلبـــات المتطوعيـــن 
مـــن ســـيليكون فالـــي

175          
تم قبول

10    
للحضور والتدريب في فلسطين

%83
من المدربين يرون أن التدريس 
والتفاعل مع الطلبة هو أهم ما 
في البرنامج وهو الجزء األكثر 

متعة.

%100
من المدربين يوصون زمالءهم 

بالتطوع في هذا البرنامج 

واشـــتمل المخيـــم الذي اســـتمر لمـــدة ثالثة أســـابيع على ورشـــات 
تدريبية ومشـــاريع عملية أشـــرف عليها نخبة من المدربين العالميين 
مـــن خريجـــي جامعة ســـتانفود والعامليـــن في شـــركات عالمية مثل 
فيســـبوك وسنابتشـــات وأوبر وواتســـآب وغيرها من الشـــركات في 

منطقة ســـيليكون فالي. 

غزة

12

8

الضفة الغربية

17

7

المجموع

29

15

المسار

االندرويد

تحليل البيانات
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مجموعة االتصاالت الفلسطينية

عدد المدربين

في البرنامج في الضفة

بيانات المدربين

عدد الطالب (ذكور + اناث) 

Android

Total

GazaWest Bank

10 مدربين

3 محليين7 دوليين 

عدد المدربين

في البرنامج في غزة

4 مدربين

2 محليين2 دوليين 

8

8

10

3
16 13

Data Analyst

Total

GazaWest Bank

4

3

1

7
7 8

Peniche 
مدرب دولي مشارك في المخيم التدريبي

شعرت باألثر هناك، في أثناء تقديم العروض النهائية، تساءلت في نفسي: هل هؤالء
هم نفس الطلبة الذيين التحقوا بالبرنامة قبل أسبوعين؟

O. Abboud 
مدرب دولي مشارك في المخيم التدريبي

شاركت في العديد من التدريبات الفنية وغير الفنية، المخيم التدريبي كان مختلفا في مجاالت كثيرة 
منها جودة المادة التدريبية ومحتوى التصميم التفكيري ونوعية المدربين. في الحقيقة،

ر طريقة تفكيري هذا البرنامج غيَّ
طالب من جامعة النجاح

مشترك في المخيم

التعليم في غزة يعطي أهمية ومعنى لم أشعر بهما من قبل، انها فرصة  نادرة ان تزور
مكان تشعر به بتقدير الناس لما تقدمه لهم من معرفة

17
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Paltel Innovation Center

 From Silicon Valley to Palestine سلسلة لقاءات من سيليكون فالي الى فلسطين

مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية تضـــع الخطـــوات األولـــى نحـــو إطـــالق وتشـــغيل مركـــز لإلبـــداع واالبتكار، حيـــث واصلـــت مجموعة 
االتصـــاالت عملهـــا علـــى تطوير مركز لإلبـــداع واالبتكار وذلك ضمن اســـتراتيجية تقوم على رعايـــة الطاقات الكامنة للشـــباب ودعمها وال 
ســـيما فـــي قطاع تكنولوجيا المعلومـــات. إذ يعمل مركز لإلبداع واالبتكار على توفير أحدث التقنيات للشـــباب الرياديين لمســـاعدتهم على 
الكشـــف عـــن طاقاتهـــم وتحويلها إلى أفكار ريادية وشـــركات ناشـــئة تســـهم في تطويـــر االقتصاد وزيـــادة الفرص للخريجين من الشـــباب 

كمســـاهمة عملية مـــن مجموعة االتصـــاالت في دفـــع عجلة التنمية في فلســـطين.

 حيـــث تـــم خالل هذا العام إنجاز العديد من الشـــراكات مع مؤسســـات وشـــركات عالمية تقـــدم برامج تعليمية وتدريبية للشـــباب الرياديين 
في قطـــاع تكنولوجيا المعلومات. 

كانـــت البدايـــة مـــع اســـتضافة ريادييـــن دولييـــن يعملـــون فـــي ســـيليكون فالي. حيـــث تم عقـــد العديد مـــن اللقـــاءات تحت عنـــوان )من 
ســـيليكون فالـــي الـــى فلســـطين From Silicon Valley to Palestine( مـــن ريادييـــن وخبـــراء في شـــركات عالمية مثل )ســـناب تشـــات، 
أمـــازون، واتـــس آب، أووبـــر( ومـــن جامعات مرموقـــة هارفـــارد وكولومبيا، حيث تحـــدث كل ريادي وعلى مدار ســـاعتين عـــن تجربته ورؤيته 

وقـــدم نصائح للرياديـــن على مدار ســـاعتين. 

ملخص ألهم النتائج والمؤشرات لمركز االبتكار 

  اســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات العالميـــة مـــن ســـيليكون فالـــي وأمهـــات شـــركات التكنولوجيـــا لنقـــل خبراتهم إلـــى ريـــادي األعمال في 
فلســـطين عبر مركـــز االبـــداع واالبتكار 

  تنظيم العديد من اللقاءات المهمة بين رياديين عالميين ومحليين من خالل التشبيك مع مؤسسات عالمية 
  توفير أحدث التقنيات للشباب الرياديين لمساعدتهم على الكشف عن طاقاتهم وتحويلها إلى أفكار ريادية وشركات ناشئة

  التشبيك مع أفضل الجامعات العالمية مثل ستانفورد وهارفارد وكولومبيا لنقل الخبرة والمعرفة للخريجين من الشباب الفلسطينيين 
  الزيادة المتنامية في إقبال المتطوعين الدوليين على القدوم إلى فلسطين والتدريب والتدريس فيها 

Juniper Academy و Cisco Academy بناء شراكات استراتيجية مع كبار أكايديميات تعليم التكنولوجيا في العالم مثل  

كمـــا اســـتضاف مركز لإلبـــداع واالبتكار فعاليـــات Startup Huddle Ramallah وهو مجتمع للرياديين يقوم علـــى عقد حوارات مع رياديي 
ورياديـــات أعمـــال ومبدعين ومســـتثمرين، وخبـــراء ناجحين محليين وخارجيين يشـــاركون قصتهم والدروس التي تعلموها في مســـار بنائهم 

ناجحة.  لشركات 

عدد الحضور

 82

82

77

32

107

74

 Snapchatالخبرات

Snapchat يعمل في شركة ،Berkeley خريج من جامعة

 Amazon خريج من جامعة ستانفورد، يعمل في

Whatsapp خريج من جامعة ستانفورد، يعمل في

Uber خريج من جامعة كاليفورنيا، يعمل في

UC Berkeley – PhD خريج من جامعة كاليفورنيا، يعمل في

Squarespace خريج من جامعة هارفرد، يعمل في 

اسم الريادي المتحدث

 NICK STREETS

AFEEF AHMED

ZAFIR Khan

RICHARD ARTOUL

  ALI MADANI

OMAR ABBOUD

الحضور الشركة

harri  + Gamibhy

React +  Wikaya- 
machine

New Relic 
 packagecloud.io

الرياديين

Mohammad rabay’a,

 Aws nablusi

Omar Barkawi,

 Dr. Mahmoud Kaiyal

Joe Demato,

 Mikhail Panchenko

50

40

40



ملخص ألهم نتائج برنامج صيفك كود
   تطويـــر شـــراكة مع تســـعة مؤسســـات شـــبابية ومجتمعية في غـــزة والضفة الغربيـــة لتعليم البرمجـــة خالل العطلة الصيفية وتأســـيس   

نمـــوذج عمل جديد لهذه المؤسســـات 
  تدريب 214 طالبة وطالبا في أسس البرمجة للفئة العمرية 14 – 16 سنة لمدة 40 ساعة تدريبية 

  تدريب 12 من المدربين في البرمجة من طلبة الجامعات والخريجين 
مـــع بدايـــة اإلجـــازة الصيفية للمـــدارس، أعلنت مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت للتنمية المجتمعيـــة وبرعاية من جوال عـــن إطالق برنامج 
"صيفـــك كـــود" للعـــام الثاني علـــى التوالي بعد النجاح الـــذي حققه البرنامج في العـــام الماضي كتجربة أولية لتعميمه على مســـتوى أكبر 
فـــي هـــذا العـــام. يعمل البرنامـــج على اســـتغالل العطلة الصيفية لطـــالب المدارس وتنميـــة مهاراتهم فـــي تعلم التكنولوجيـــا والبرمجة، 
حيـــث اســـتهدف الطالب مـــن ذوي الفئة العمرية )16-14( ضمن برنامـــج تدريبي على برمجة المواقع االلكترونية بواقع 40 ســـاعة تدريبية 

يتـــم تنفيذها على مدار أســـبوعين موزعة 4 ســـاعات تدريبية يوميا، ويشـــتمل تدريـــب الطلبة على لغـــات البرمجة اآلتية: 

113101
عدد الساعات التدريبية 

40 ساعة

نادي بيت
الطفل الفلسطيني

المركز الدولي
للثقافة واإلعالم 

جمعية التنمية
المجتمعية والتعليم المستمر 

نادي جنين الرياضي
جمعية الثقافة

والفكر الحر 
الحاضنة الفلسطينية

تكنولوجيا المعلومات – بيكتي
نادي ثقافي البيرة

نادي جبل النار 
جمعية عطاء بال حدود 

اســـم الــمــركــز

المجموع

اعداد المدربين والطالب المشاركين في البرنامج بناء على المراكز 

المحافظة

الخليل

القدس

بيت لحم

جنين

خان يونس

غزة

رام الله

نابلس
رفح

214

عدد الطالب
لكلي المشاركين

25

20

24

24

26

24

28

23
20

12

عدد المدربين

1

2

1

2

1

1

1

2
1

113

عدد المشاركين
من االناث

10

14

8

12

13

15

12

18
11

101

عدد المشاركين
الذكور

15

6

16

12

13

9

16

5
9
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 Summer Code صيفك كود

قامـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت بتوفيـــر مدربين فـــي قطـــاع ال ICT   تم عمل تدريـــب لهم في مقر شـــركة جوال حيـــث كان عدد 
المدربيـــن 12 مـــدرب موزعيـــن علـــى المراكـــز في مختلـــف المدن وتـــم توفير لهم الخطـــة التدريبيـــة باإلضافة للمـــواد الخاصـــة بالتدريب 

والبرامج 

Html / html5Css /css 3Javascript
123

19
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ساعة من البرمجة 

HashCode مسابقة

أطلقـــت شـــركة جوال وللســـنة الخامســـة على التوالـــي الحملة  العالمية " ســـاعة من البرمجة" بمشـــاركة اكثر من 180دولـــة حول العالم، 
حيـــث تعتبـــر حملـــة "ســـاعة مـــن البرمجة " أكبـــر حدث تعليمـــي تكنولوجـــي عالمـــي تنّظمـــه مؤسســـة code.org العالمية غيـــر الربحية، 
وتهـــدف إلـــى تحفيز الطلبـــة والمهتمين من مختلف األعمار والفئات، على مســـتوى العالـــم، على التعّلم على أساســـيات ولغات البرمجة 
بطريقـــة ســـهلة وممتعـــة والتي يشـــارك فيهـــا 140 مليون طالـــب وطالبة مـــن جميع أنحـــاء العالم ومن مختلـــف الفئـــات العمرية، وقد 
اشـــترك فـــي تنظيم حملة “ســـاعة مـــن البرمجة " كبار المبرمجين فـــي العالم. إذ تم تدريـــب مجموعة من معلمـــي التكنولوجيا إضافة الى 

تدريـــب مجموعـــة مـــن الطـــالب الحاصلين على منحـــة مجموعة االتصاالت الذيـــن قاموا بدورهم بالمشـــاركة في تنفيـــذ الحملة.

ملخص ألهم نتائج برنامج ساعة من البرمجة 

  استهداف قرابة 75000 طالبة وطالب في اللقاءات التثقيفية حول موضوع البرمجة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية 
  مشاركة قرابة 1000 مدرسة في حملة ساعة من البرمجة 

  تدريب العديد من معلمي المدارس وخريجي منحة مجموعة االتصاالت على العمل كمدربين في حملة ساعة من البرمجة 

أعداد المشاركين في برنامج ساعة من البرمجة

عدد الطالب المستفيدين من حملة ساعة من البرمجة على مستوى فلسطين

أطلقـــت شـــركتي جـــوال وبالتـــل مســـابقة البرمجـــة العالميـــة HashCode، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 150 مبرمـــج فلســـطيني، وبتنفيذ من 
مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت للتنمية المجتمعيـــة وذلك في مقر جوال فـــي رام الله، ومقـــر بالتل في نابلس. حيث تهدف المســـابقة 
الـــى مشـــاركة المطوريـــن في العالم في حل مشـــكلة برمجيـــة حقيقية لدى شـــركة Google، يســـتطيع المطورون من خاللها المشـــاركة 

فـــي تطويـــر مهاراتهـــم البرمجية على مســـتوى عالمي والمنافســـة مـــع مطورين آخريـــن من كافة أنحـــاء العالم.

عدد المدارس التي شاركت في الحملة
الضفة 

غزة
651 مدرسة 
295 مدرسة 

حيث سجلت فلسطين 74,784 طالبة وطالب موزعين على
الضفة 

غزة
26,048 طالب وطالبة 
48,736 طالب وطالبة 

فلسطين

37,214

37,570

غزة

24,989

23,747

الضفة الغربية

12,225

13,823

ذكور

اناث
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HashCode ملخص حول مسابقة

ملخص نتائج برنامج أبجد نت 

الموقعالرعاية التنفيذ

نتائج المسابقةالمشاركين

رام اللــه

نــابــلــس

150 انقسموا
الى 35 فريق

قاموا بتحقيق نتائج عالية، تصدرت النتائج العالمية وكانت بمثابة مشاركة مشرفة

لفلسطين وظهور اسمها على الموقع االلكتروني وتحديدها على خريطة العالم.

491,426

26,970

 تلميذ استفاد من برنامج ابجد نت 

معلم استفاد من برنامج ابجد نت 

"برنامج" أبجد نت 

واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت ووزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي المرحلـــة الخامســـة مـــن برنامـــج أبجد نت والتـــي تتضمن شـــبك جميع 
المـــدارس الحكوميـــة الفلســـطينية باألنترنـــت مجانـــًا، وقـــد قامت مجموعـــة االتصاالت بشـــبك 1000 مدرســـة فـــي اول عامين و1807 
مـــدارس فـــي العـــام الثالـــث و 1918 فـــي العـــام الرابع، وقد وصـــل عدد المـــدارس التي تم شـــبكها في هـــذا العـــام1914  باإلضافة الى 
االســـتمرار بتطويـــر كتب المناهج الفلســـطينية الكترونيا، حيث أشـــارت وزارة التربيـــة والتعليم الى مدى أهمية برنامـــج أبجد نت للمدارس 
ومقـــدار االســـتفادة حيث يعتبـــر االنترنت من اهم مصادر الربـــط   بين الوزارة والمديريـــات والمدارس الحكومية في فلســـطين فهي تربط 
المـــدارس مـــن خـــالل بيئة التواصـــل االلكتروني في المـــدارس و بوابـــة التعليـــم االلكترونيـــة E-School, E-learning  .... وغيرها، ويعد 

مشـــروع الرقمنـــة والتعلـــم الذكي من المشـــاريع االكثـــر حاجة لإلنترنـــت باعتبارها مصدرا رئيســـيا من مصـــادر المعرفة ومصـــادر التعلم

491,426
تلميذ استفاد

من برنامج ابجد نت 

26,970
معلم استفاد

من برنامج ابجد نت 

رعاية أسبوع فلسطين التكنولوجي الخامس عشر )االكسبوتك 2018 (
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التكنولوجيا في خدمة األيتام 

قامـــت مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية بتوفير 30 جهاز كمبيوتر حديثـــة لمدارس األيتام التابعة للجنة زكاة طولكرم وذلك الســـتخدامها 
كوســـائل تعليميـــة حديثة واالســـتفادة منها في تطويـــر التعليم في هذه المدارس. وقد تـــم توزيع األجهزة ما بين مـــدارس اإلناث والذكور 
علـــى حـــد ســـواء بهدف تحقيق المســـاواة في الفـــرص بين الطلبـــة وتعميم الفائـــدة على أكبر قدر ممكن من المســـتفيدين. وقد ســـاهم 
هـــذا الدعـــم في توجيـــه أنظار إدارة مدارس األيتـــام نحو التعليم الرقمـــي والتطلع نحو اســـتقدام أحدث التقنيات التعليميـــة لتوظيفها في 

مـــدارس األيتام التابعة للجنة الـــزكاة في طولكرم. 

مجموعة االتصاالت واإلنترنت اآلمن 

شـــاركت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت بفعاليات اليوم العالمـــي لألمان علـــى اإلنترنت الذي نظمتـــه جامعة النجـــاح الوطنية من خالل 
مبـــادرة األمـــن واألمان علـــى اإلنترنت التي أطلقتها النجاح بمشـــاركة العديد من المؤسســـات والوزارات وبمشـــاركة فاعلة من مؤسســـة 

مجموعة االتصاالت الفلســـطينية. 

حضارة تشارك في ملتقى المهندسين الشباب ومؤتمر األمان على االنترنت

شـــاركت شـــركة حضـــارة في "ملتقى المهندســـين الشـــباب" الـــذي اقامته نقابة المهندســـين في محافظـــة رام الله في الثالث من شـــباط 
بهدف مناقشـــة المســـتجدات في المجال التكنولوجي والهندســـي ومناقشـــة وضع المهندســـين الشباب في ســـوق العمل ونسب البطالة 
في صفوف المهندســـين الشـــباب، كما شـــاركت حضـــارة كممثل لمجموعة االتصاالت الفلســـطينية فـــي مؤتمر" األمان علـــى اإلنترنت" 
الـــذي عقـــد فـــي محافظـــة جنين في الســـادس من تشـــرين ثانـــي حيث اســـتمع ممثلي شـــركة حضـــارة من األهالـــي واألطفـــال والهيئات 
المختصـــة حـــول احتياجـــات األمـــان على اإلنترنـــت من أجل تطويـــر خدمات الشـــركة. تأتي هـــذه الخطوة كونها الشـــركة األولـــى التي تقدم 
اســـتخدام آمـــن لإلنترنـــت في فلســـطين وتهتم بتوفيـــر الحماية لألطفال من خـــالل خدمة أمان المدعمـــة بأحدث نظـــم التكنولوجيا للحجب 

التلقائـــي للمحتويـــات الضـــارة علـــى مواقع اإلنترنت للعائلة والطفل، وتســـعى الشـــركة دائما لتطويـــر خدماتها حســـب احتياجات زبائنه

فعاليات ذات بعد تكنولوجي تم تنفيذها من شركة االتصاالت بالتل

رعاية مؤتمر "شارك فلسطين"

افتتاح ورعاية BitHub في غزة لدعم
الرياديين الفلسطينيين.

رعاية “Hackathon Creativity” في غزة.

تقديم رعاية تكنولوجية لمؤتمر اكسبوتيك
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برنامج الحق في حياة كريمة

الهدف االستراتيجي: بناء قدرة العائالت الفقيرة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها باالوضاع والهزات االقتصادية واالجتماعية 

المدخالت

   
  

النتائج والمخرجات 

   وصل عدد العائالت المستفيدة من برنامج الحق في حياة كريمة الى 237 أسرة. 
   تم التركيز على منهجية اســـتهداف مجموعة من األســـر في مشـــروع واحد من خالل الشـــراكة مع جميعة خيرية أو مؤسســـة لإلشـــراف 

على المشـــروع وضمان فرص نجاحه 
   تـــم العمـــل مع مئات المؤسســـات المحلية فـــي جميع المحافظات الفلســـطينية مع التركيز على المجتمعات المهمشـــة والفئات األقل 

حظـــا في المجتمع 

اســـتمرت مجموعـــة االتصـــاالت في تنفيذ برنامـــج "الحق في حياة كريمـــة" والذي يعمل علـــى توفير مصدر دخل مســـتدام للعائالت التي 
تعانـــي الفقـــر وذلـــك من خـــالل تقديم مشـــاريع صغيرة مـــدرة للدخل قابلـــة للنمو والتطور، وال ســـيما فـــي المجتمعات التـــي تحتاج إلى 

قـــدر أكبر من الدعـــم والتنمية االقتصاديـــة واالجتماعية والتمكين في فلســـطين. 

واســـتمرارا للمنهجيـــة التـــي تم اعتمادها في الســـنوات الماضييـــة وذلك عبر توفير مشـــاريع لمجموعات من النســـاء للعمل معا من خالل 
جمعيـــة نســـوية أو مؤسســـة غيـــر حكومية لضمان تحقيـــق نتائج فعالـــة ومضمونة للمشـــاريع، وضمان حصـــول أكبر عدد مـــن العائالت 

علـــى دخل مســـتدام قابـــل للنمو يضمن لهم حيـــاة كريمة. 

وقامـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت للتنمية المجتمعية وبعد دراســـة حـــاالت لعائالت في مدينة رفـــح التي تعاني من انتشـــار للفقر 
بدرجـــة كبيـــرة فـــي المحافظة عامـــة ومنطقة المواصـــي خاصة ووجود عدد كبيـــر من العائالت التـــي ليس لديها أي مصـــدر للدخل، قامت 
بتطويـــر مطبـــخ لطهي األســـماك وتوفيـــر الثالجات لحفـــظ االســـماك الطازجة يعمل على مســـاعدة تلـــك العائالت التي تعمـــل في هذا 
المجـــال وذلـــك بالتعـــاون مع جمعية المواصـــي الخيرية. وتعاني العائالت المســـتفيدة من المشـــروع من ضعف االمكانيـــات المادية مما 
يحول دون تلبية طلبات المســـتهلكين على االســـماك المطبوخة والطازجة. فكانت اســـتجابة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية عبر انشـــاء 
مشـــروع )مطعـــم ومســـمكة طبريـــا( األمر الـــذي أدى الى خلق فرص عمل ومصـــدر دخل مالئم لهـــذه العائالت نتيجة العمـــل في المطبخ 
واعـــداد الطعـــام الـــالزم لتلبيـــة احتياجات الزبائـــن باإلضافة الى بيع األســـماك الطازجـــة التي يطلبها المســـتهلكون وإصالها الـــى منازلهم 

مما يســـاعد في دعم ســـبل العيـــش والتمكين االقتصـــادي للعائالت التـــي تعمل في المطبخ وبيع االســـماك.

ويعتبـــر المشـــروع نموذجـــا يحتـــذى في توفير الفرص للنســـاء من خالل دعم مشـــاريع تشـــغيلية مســـتدامة قابلة للنمو وخلـــق المزيد من 
الفـــرص. إلـــى جانب هـــذا المشـــروع، قامت مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت للتنميـــة المجتمعيـــة بتوفير تكتك يســـتخدم كوســـيلة نقل 
"فـــردي، جماعـــي" لغايـــات النقليـــات والبيـــع المتجول. حيث تم شـــراء تكتك لكل أســـرة من اســـرتين يبلغ عـــدد أفرادها 16 فـــرد وهم من 

غـــزة، حيـــث كان توفير التكتك قد ســـاعد في تحســـين الوضع المعيشـــي لألســـرتين. 

برامج ومشاريع ذات بعد اجتماعي برنامج الحق في حياة كريمة
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تأثيث مراكز الرعاية للمسنين 

شراء معدات مطابخ تعود بالنفع على النساء واألرامل 

انشاء غرف إضافية للبلديات ومراكز استقبال الجمهور 
وتأثيثها 

شراء مولدات كهربائية للجان الشعبية في المخيمات

تطوير أقسام التدريب والتأهيل 

تجهيز نوادي شبابية بقاعات متعددة األغراض 

تطوير أقسام التدريب والـتأهيل لتطوير المرأة 
الريفية

توفير مواد خام لتشغيل النساء العاطالت عن العمل في
مجال التطريز وتوفير مصدر دخل لهن

عمل مشاريع مدرة للدخل للنساء المهمشات

االســـتقالل المالـــي، وقـــد قامـــت مجموعة االتصـــاالت بدعم 
هذه المؤسســـات مـــن خالل: 

ملخـــص برنامـــج الحـــق في حيـــاة كريمـــة منذ 
إطالقـــه فـــي العـــام 2011

األسر المستفيدة في من البرنامج 237 أسرة
 

األسر المستفيدة في الضفة الغربية 160 أسرة

األسر المستفيدة في قطاع غزة 77 أسرة

األسر المستفيدة التي تعيلها نساء 115 أسرة 

تجاوزت نسبة المشاريع المدعومة في األرياف والمخيمات 
والمناطق المهمشة نسبة 90% من إجمالي عدد المشاريع 

طبيعة المشاريع التي تم تقديم الدعم لها: 

مشـــاريع زراعيـــة، تصنيـــع غذائـــي، حياكـــة وتطريـــز، صناعـــات 
يدويـــة، ورش مهنيـــة، مبيعات تجزئـــة، محالت صيانـــة والكثير 

مـــن المشـــاريع األخرى. 

مشاريع ذات بعد اجتماعي 

وانطالقـــًا مـــن دور جوال الريـــادي  في الوقوف إلـــى جانب أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني في كافـــة الميادين نفذت جـــوال فعالية 
)لـــن يقفـــل باب مدرســـتي( اســـتهدفت هـــذه الفعاليـــة طالب 
مدرســـة تجمـــع الخـــان االحمـــر، حيـــث تمـــت زيارتهـــم وتوزيـــع 
القرطاســـية عليهـــم مـــن باب تعزيـــز صمودهم فـــي منطقتهم 

المعرضـــة للتهجيـــر والهدم. 
كمـــا قامـــت جـــوال باســـتقبال الطفليـــن إنعـــام العطـــار وعبـــد 
الرحمـــن نوفـــل الذين قدما مـــن غزة لرام الله للعالج، إذ ســـمح 
لهمـــا فقـــط بدخـــول رام اللـــه دون والديهمـــا، وقامـــت جـــوال 
بعمـــل اتصـــال فيديو بين الطفلين وأســـرهما خـــالل تواجدهما 
فـــي مشـــفى رام اللـــه، وعملت علـــى توفير كافـــة احتياجاتهما. 
كذلـــك قامت جـــوال بدعم نقابة المهندســـين من خـــالل تجهيز 

قاعة اجتماعات للمهندســـين.
وكرمـــت جـــوال عمال الصحة ببلديـــة رام الله تقديـــرًا لجهودهم 
التـــي يبذلونهـــا مـــن أجـــل توفيـــر أفضـــل الظـــروف الصحيـــة 

المدينة.  فـــي  للمواطنيـــن 
واصلـــت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية توزيع 100 كرســـي 
كهربائـــي بشـــكل ســـنوي لـــذوي اإلعاقـــة األمـــر الـــذي يعمـــل 
علـــى التخفيـــف مـــن معاناتهم والمســـاهمة فـــي دمجهم في 
المجتمـــع وتســـهيل حركتهم اليوميـــة وتأهيلهـــم لالنخراط في 

العمل.  ســـوق 
دعـــم  الفلســـطينية  االتصـــاالت  مجموعـــة  واصلـــت  كذلـــك 
البلديـــات والمجالـــس والجمعيـــات التـــي تعمـــل مباشـــرة مـــع 
العوائل بهـــدف تطوير عملها والقيام بواجبها في خدمة األســـر 
الفلســـطينية الفقيـــرة والتخفيـــف عنهـــم، وتعطـــي المجموعة 
أهميـــة كبرى في دعـــم الجمعيات النســـوية والتـــي تعمل على 
تشـــغيل المرأة حتى تســـتطيع االعتمـــاد على نفســـها وتحقيق 

قسم غسيل الكلى في
مجمع فلسطين الطبي رام الله

روضة جمعية كوبر للتنمية
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تزويـــد الجمعيـــة العربيـــة للمعاقين حركيا بأدوات وكراســـي مســـاندة 
لـــذوي االعاقة إلعـــادة تأجيرهـــا لتكون مصـــدر مدر للدخـــل للجمعية

دعـــم جمعيـــة بنك الـــدم المركزي بمشـــروع توليـــد الكهربـــاء بالطاقة 
الشمســـية بهـــدف التخفيف مـــن المصاريـــف التشـــغيلية من خالل 
توفيـــر قيمـــة فاتـــورة الكهربـــاء باإلضافـــة الـــى توفيـــر مصـــدر طاقة 

نظيفة

تــشــغــيـــــل مــبـنــــى بـلـديــــة البريـــج بـالـطـاقــــة الـبـديـلــــة )الـطـاقــــة 
الـشـمســيــــة(.

رعايـــة المؤتمر الطبي الدولي الفلســـطيني الســـابع الذي تنفذه نقابة 
االطبـــاء -مركـــز القدس، بغـــرض النهـــوض بقطاع الصحـــة ومعرفة 

اخـــر المســـتجدات في قطاع الصحـــة عالميًا

تجهيـــز البيـــت االمـــن الخـــاص برعايـــة االيتـــام واالطفـــال ببعـــض 
االحتياجـــات األساســـية التابـــع لجمعيـــة المحبـــة لرعايـــة اطفـــال في 
ضائقـــة )البيـــت االمن( بغـــرض توفير مـــكان مالئم وأمـــن لألطفال 

االيتـــام والنســـاء مـــن أجـــل الحفاظ علـــى الســـلم األهلي

تزويد مؤسســـة بســـمة أمل لرعايـــة مرضى الســـرطان بأجهزة مكتبية 
والمســـاهمة فـــي تطوير عمل المؤسســـة من أجـــل خدمة أفضل 

توفيـــر مظلـــة وألعـــاب لذوي اإلعاقـــة في جمعيـــة ومدرســـة الرعاية 
لـــذوي اإلعاقـــة - العيزرية

دعم نادي اسالمي رام الله وتطوير عمل النادي

تطويـــر وتأهيـــل وتجهيـــز المركـــز الصحـــي في قريـــة خربة ابـــو فالح 
والنهـــوض بقطـــاع الصحة وتوفيـــر أفضل الخدمـــات الطبية من أجل 

ان يكـــون مشـــروع مـــدر للدخل وتشـــغيل عدد مـــن األطباء

دعـــم مشـــروع تطويـــر قســـم الكلـــى فـــي مجمـــع فلســـطين الطبي 
والعمـــل علـــى النهـــوض بقطـــاع الصحـــة، ال ســـيما تطويـــر قســـم 

غســـيل الكلـــى الـــذي يعانـــي مـــن نقـــص فـــي المعدات

دعم مشـــروع الســـلة الغذائية الرمضانية لألســـر الفقيـــرة والمتعففة 
في محافظـــة قلقيلية

إعادة تأهيل المركز الطبي في بلدية نعلين والنهوض بقطاع الصحة 
وتقديم أفضل الخدمات الطبية ليكون مشروعًا مدرًا للدخل

مشروع تجهيز مسرح مركز البيرة لتنمية وإسعاد الطفولة

شراء جهاز تصوير اشعة X-Ray and CR لمجلس قروي حجة

مشـــاريع تنمويـــة تـــم تنفيذهـــا من مجموعـــة االتصاالت مـــع مؤسســـات وبلديات وجمعيـــات تنموية 
خالل العـــام 2018

عدد المستفيدينالمحافظةالمشروع
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رعايـــة مؤتمر بيت المقدس اإلســـالمي الدولي التاســـع بغـــرض المحافظة على 
المقدســـات وجلب رجال الدين في العالم لفلســـطين للتعريف بمكانتها الدينية

مشـــروع تركيـــب نظـــام طاقة شمســـية فـــي االتحـــاد النســـائي العربـــي بهدف 
التخفيـــف مـــن المصاريـــف التشـــغيلية وهـــو مصدر مـــدر للدخل ويعتبـــر طاقة 

نظيفـــة وهو مـــن ضمـــن رؤيتنا فـــي تطويـــر المجتمع

تجهيـــز وحـــدة اإلعالم الذكية لذوي اإلعاقة الســـمعية في جمعيـــة إعمار للتنمية 
والتأهيل

دعـــم بلديـــة بيت حانـــون لتطويـــر بئر مياه "ســـقيا جنيـــن" والعمل علـــى خدمة 
المواطنيـــن فـــي مدينـــة بيـــت حانون لتوفيـــر مصدر ميـــاه نقية

تطويـــر وحـــدة التصنيـــع الغذائي "مطبـــخ كرموســـة" لجمعية البراعـــم التنموية 
والعمـــل علـــى تمكين النســـاء العامالت في الوحدة لخلق مشـــروع مـــدر للدخل

تجهيـــز عيـــادة برقـــة بمعـــدات طبيـــة وتوفيـــر االحتياجات مـــن األجهـــزة الطبية 
لعيـــادة برقـــة الصحيـــة لخدمـــة أهالـــي قرية برقـــة حيث ان هـــذا المركـــز الطبي 

الوحيـــد الذي يقـــدم هـــذه الخدمة

تمويـــل شـــراء جهاز تصويـــر األســـنان والفكين لمســـتوصف الشـــيخ محمد بن 
راشـــد ال مكتـــوم/ اليامون

توفيـــر اإلحتياجات من األجهـــزة الطبية لجمعية مرضى الفشـــل الكلوي  الخيرية 
لمرضـــى الفشـــل الكلـــوي في محافظـــة طوبـــاس للتخفيف من معاناة الســـفر 

لتلقـــي الخدمة فـــي محافظات الضفة

تجهيـــز غرفـــة العالج الطبيعي وحديقـــة األلعاب الخارجية لجمعيـــة تأهيل اطفال 
التوحـــد وصعوبات التعلم الخيريـــة لخدمة أطفال مرضى التوحـــد وتوفير مصدر 

للدخل مدر 

دعـــم أنشـــطة مركز يبـــوس الثقافي ورعاية التـــراث الوطني الفلســـطيني ودعم 
صمود أهالـــي القدس

المشاركة بتجهيز احتياجات مركز لجان الرعاية الصحية الفلسطينية-مركز األمل

مشـــروع مبـــادرة توفير الطاقة الشمســـية لبيوت االيتـــام )نور حياتـــك( المرحلة 
األولى للجمعيـــة الخيرية االســـالمية للذكور

إقامة دوار عدد2 وتنظيم بلدة طوباس وخدمة المحافظة بشكل عام 

خدمـــة أهالـــي بديـــا بإيجاد مـــكان لاللتقـــاء والتجمع وتنفيـــذ المناســـبات )أفراح 
وأتراح(

دعـــم التـــراث والمواهـــب والفـــن للحفـــاظ على تـــراث شـــعبنا عبر دعـــم معهد 
إدوارد ســـعيد الوطنـــي للموســـيقى

دعـــم التعليـــم المســـاند للعائـــالت الفقيرة والمحتاجـــة في البلـــدة القديمة في 
نابلـــس بالتعاون مـــع اللجنة الشـــعبية لالجئين

عدد المستفيدينالمحافظةالمشروع
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الشهر الكريم واألعياد
تشـــارك مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية وشـــركاتها أبناء فلســـطين مناســـباتهم الدينية و الرســـمية، حيث تقـــوم مجموعة االتصاالت 
الفلســـطينية ممثلة بشـــركاتها بدعم ورعاية المشـــاريع الخيرية والعمل على نشـــر الفرحة والســـعادة في المناســـبات الدينية والرســـمية، 

ومن هذه المشـــاركات:

إحياء ذكرى يوم األرض.
زيارة قرية األطفال SOS في مدينة بيت لحم واالحتفال معهم بيوم األم.

خدمة الصائمين في حاجز قلنديا خالل شهر رمضان.
المشـــاركة بــــ "العونـــة" فـــي قطف الزيتـــون ومســـاعدة المزارعيـــن بقطف 

أراضيهم.
رعاية حفل "يوم الزي الفلسطيني" في دير استيا".

تنظيم فعاليات بمناسبة عيد األضحى.
تنفيـــذ فعالية تجّمع جبـــل البابا في القدس لدعم صمود أهالينا في شـــمال 

القدس.
تنفيذ فعاليات بمناسبة  يوم االم في كافة معارض "بالتل".

المشـــاركة بمســـيرات علـــى االقـــدام بمناســـبة  يـــوم الطفل  بالشـــراكة مع 
محافظـــة نابلس وبلديـــة نابلس.

رعاية معرض العروس األول من نوعه في فلسطين.
رعاية معرض بيتي للصناعات الوطنية.

رعاية معرض مقدسيات لألشغال اليدوية.

كما كان لجوال العديد من الفعاليات في الشهر الكريم والمناسبات الرسمية والدينية:

هـــي حملة أطلقتها جوال في شـــهر رمضان المبارك اســـتهدفت عـــدة محافظات، بعديد النشـــاطات التي تعنى بالمســـؤولية المجتمعية، 
كإقامـــة حديقـــة أطفال في مشـــفى فلســـطين الطبي بـــرام الله، إقامة يوم ترفيهـــي لالطفال بغزة وإضـــاءة البلدة القديمـــة بمدينة خليل 

الرحمن 

فعاليات قطف الزيتون.

فعاليات كشافة عيد األضحى.

عيد الميالد المجيد.

فعاليات خاصة بعيد الفصح.

فعاليات خاصة بعيد العمال.
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فعاليات كشافة عيد األضحى.
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فعاليات خاصة بعيد العمال.

فعالية فيك الخير
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الرياضة والشباب

جـــوال تكمـــل مشـــوارها فـــي دعـــم ورعاية الرياضـــة الفلســـطينية، حيـــث واصلت جوال دعـــم قطـــاع الرياضة والشـــباب عبـــر رعاية ودعم 
الفعاليـــات الرياضيـــة والشـــبابية فـــي فلســـطين، حيث باتـــت جوال الرفيـــق الدائـــم والمســـاند للفدائي مؤكـــدة بذلك على الـــدور المهم 
والرئيســـي فـــي دعـــم الرياضة الفلســـطينية، ومن منطلق رعاية جـــوال للرياضة الفلســـطينية، ورعايـــة المنتخب الفلســـطيني لكرة القدم 

)الفدائي(،  
وقـــد شـــاركت جوال الشـــباب الفلســـطيني المحب لكرة الســـلة شـــغفهم حيث تقـــوم جـــوال بالرعاية الحصرية لكرة الســـلة الفلســـطينية 
وذلـــك برعايتهـــا لـــدوري كرة الســـلة للدرجـــة الممتازة وكأس فلســـطين الـــذي أطلق عليـــه كأس جوال لكرة الســـلة للعـــام 2018. عدا عن 

تنفيـــذ العديـــد من الفعاليـــات التي تهتـــم بتنمية المواهب الشـــبابية. 

الـــى جانـــب الفدائـــي واتحاد الســـلة ترعى جوال بطولة الدرجـــة الممتازة في اتحـــاد الطائرة واتحاد اليـــد في الضفة وغـــزة، كذلك فإن جوال 
هـــي راعي رئيســـي للعام الخامس علـــى التوالي لمارثون فلســـطين الدولي.

ونظمـــت جوال ايضًا سلســـلة فعاليـــات ضخمة اثناء بطولـــة كأس العالم وتتوجت باطـــالق فيديو لدعم المنتخبات العربية المشـــاركة في 
كأس العالـــم تجـــاوز مشـــاهداته ال 7 مليـــون مشـــاهدة. هذا باالضافـــة الى تجهيز وتاثيـــث عدد كبير من المنشـــئات والمالعـــب الرياضية 

فـــي الضفة وغزة

وحرصـــا مـــن بالتـــل علـــى دعم الشـــباب وتنميـــة قدراتهـــم، قامت شـــركة االتصـــاالت الفلســـطينية "بالتـــل" بتنفيـــذ ورعايـــة العديد من 
الغعاليـــات الرياضيـــة والشـــبابية فقد باتت بالتل رفيقة الشـــباب الرياضي والشـــريك الحصـــري ألجمل الفعاليات الرياضيـــة. حيث تواجدت 
"بالتـــل" طـــوال فتـــرة كأس العالم لهذا العام مع المشـــجعين في مختلـــف المناطق الفلســـطينية، وقامت بتنظيم مســـابقات وفعاليات 

للمشـــجعين مـــع توزيع هدايـــا مميزة وتميـــزت األجواء بالحماس والتشـــجيع.

 ومـــن خـــالل رعايتهـــا التكنولوجيـــة لفعاليـــات نهائـــي دوري األبطال األوروبـــي في ســـرية رام الله، قدمـــت بالتل خدمة االنترنـــت المجاني 
والهدايـــا للمشـــجعين مـــن الحضور األمر الذي ســـهل على الشـــباب نشـــر اجمل لحظاتهم وشـــغفهم اثنـــاء مشـــاهدة دوري االبطال. 

واهتمامـــًا مـــن بالتـــل بالطفـــل الفلســـطيني ونشـــر الفرحة فـــي قلوبهم قامـــت برعاية مجموعة مـــن المخيمـــات الصيفية بلـــغ عددها 6 
مخيمـــات، وتـــم تنفيذهـــا فـــي مناطق عديـــدة، تخللها العديد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات الترفيهية التي شـــارك بها األطفـــال بأجواء من 

الفرح والســـعادة.
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