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جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س- برنامج التاأهيل ، 2014. 

دليل املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي يف ال�شفة الغربية 

بيت �شاحور - فل�شطني.
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جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س- برنامج التاأهيل 

�س.ب: 73 ، بيت �شاحور - فل�شطني.

هاتف: 2772713 2 )972/970(

فاك�س : 2772203 2 )972/970(

الربيد اللكرتوين:
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املوقع اللكرتوين:
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مت تنفيذ هذه الدرا�شة بال�رشاكة مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة – اليوني�شيف



�سكر وتقدير
با�شم��ي وبا�شم جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س- برنام��ج التاأهيل، اإدارة وموظفني/ات 
ومتطوعني/ات،  اأتقدم بعظيم ال�شكر والتقدير اىل كل املوؤ�ش�شات التي �شاهمت وتعاونت 
على اجناز هذه الدرا�شة امل�شحية بالغة الأهمية والتي توفر اأ�شا�شا �شاحلا للمعرفة وت�شهيل 
تق��دمي اخلدمة وتوفري اخللفية املعلوماتي��ة الدقيقة لو�شع اخلطط الوطنية وتقدمي خدمات 
احلماي��ة الجتماعي��ة لأبناء �شعبنا خا�شة الأطف��ال منهم، اأولئك الذي��ن تاأثرت حياتهم 
ومنوه��م وم�شتقبله��م بالأحداث الطارئ��ة والتي ميثل الحتالل الع�شك��ري الإ�رشائيلي 
لفل�شط��ني �شببها وم�شدرها الرئي�ش��ي، اإذ اأن اإجراءات الحت��الل القمعية واملتعار�شة 
مع القانون الدويل والقي��م الإن�شانية باتت م�شدر خطر ورعب وقلق وتوتر دائم لدى 

غالبية اأبناء �شعبنا خا�شة الأطفال بينهم.

واإّذ ن�شك��ر ونقدر جهود املخل�شني/ات فاإنن��ا نخ�س بالذكر هنا الزميل ح�شني ورا�شنة، 
م�ش��وؤول وحدة البحث والتدريب على تن�شيقه لكافة اجلهود منذ بداية عملنا وحتى اجناز 
هذه الدرا�شة. كما ن�شكر فريق العمل املي��داين وم�رشفيهم/ م�رشفاتهن واملتطوعني/ات 
والعامل��ني/ات معهم/ن، ومدخل��ي/ات البيانات ملا اأبدوه من مهني��ة وحر�س وتفان 
و �ش��رب اأثناء جمعه��م/ن للبيانات، والتدقي��ق يف م�شداقيتها واإدخاله��ا على الربنامج 

املحو�شب.

كما و ن�شكر كافة املوؤ�ش�شات و مدرائها/ مديراتها،  وممثليها/ ممثالتها على تعاونهم/ن 
مع فريق امل�شح والذي كان له الأثر الأكرب يف احل�شول على هذه املعلومات. 

وختام��ا فاإننا نتوج��ه بال�شكر اجلزيل والكثري من العرفان ملنظم��ة الأمم املتحدة للطفولة 
)UNCEF( الت��ي مولت هذه الدرا�شة امل�شحية ونخ�س بال�شكر والتقدير ال�شيد اإبراهيم 

امل�رشي على دعمه املتوا�شل ومتابعته احلثيثة لجناز هذه الدرا�شة.

نادر اأبو عم�شا
مدير جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س
برنامج التاأهيل



مقدمة
ثمة موؤ�رشات وا�شحة ت�شري اإىل اأن تكرار الأحداث الطارئة التي يتعر�س لها املجتمع 
م�شتمرة  معاناة  تخلق  الغربية،  ال�شفة  مناطق  خمتلف  يف  الحتالل  نتيجة  الفل�شطيني 
النف�شية  امل�شاكل  من  العديد  ويخلق  النف�شية  ال�شحة  م�شتوى  يقو�س  مما  لل�شكان، 
معاناة  من  يزيد  وكذلك  واملجتمعي،  والأ�رشي  الفردي  امل�شتوى  على  والجتماعية 
الفئات املهم�شة ويعمق من حدة امل�شاكل التي كانت قائمة بالأ�شل، وهذا ي�شتدعي من 
النف�شي  والدعم  النف�شية  ال�شحة  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  وبالتحديد  الفاعلة  اجلهات  كل 
ا�شتجابات فعالة  التي حتول دون تطوير  اإزالة كل املعوقات  الجتماعي، العمل على 
توفري  من  ذلك  يتطلبه  وما  الفل�شطيني،  املجتمع  لها  يتعر�س  التي  الطارئة  لالأحداث 
املوارد وم�شادر الدعم وتفعيل التن�شيق امل�شرتك، وتوحيد اجلهود امل�شرتكة والتح�شري 
يتطلب  الطارئة، وهذا  الأحداث  للمتاأثرين من  ال�رشيعة  لال�شتجابة  امل�شبق  والتخطيط 
توفري قاعدة بيانات ومعلومات اأ�شا�شية تتمثل يف ر�شم خارطة جغرافية عن املوؤ�ش�شات 

واخلدمات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي.
قامت جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س- برنامج التاأهيل باإجراء درا�شة "عن مدى توفر 
درا�شات م�شحية �شاملة وحديثة للموؤ�ش�شات التي تقدم خدمات يف ال�شحة النف�شية والدعم 
النف�شي الجتماعي يف ال�شفة الغربية يف حزيران عام 2012 "، واأظهرت نتائج عملية 
ال�شحة  خدمات  ملزودي  وحمدثة  �شاملة  م�شحية  درا�شة  توفر  عدم  والتق�شي  البحث 
النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي، مع العلم اأن هناك حاجة ما�شة و�رشورية لتوفري 
فيه  تتوفر  اأن  على  الغربية،  ال�شفة  يف  خدماتها  وطبيعة  املوؤ�ش�شات  لهذه  �شامل  م�شح 

فر�شة التحديث امل�شتمر وان يكون متاًحا للجميع.

 اأهداف الدرا�سة/ امل�سح
كافة  اإىل عر�س  �شورة مو�شعة عن حجم وطبيعة عمل  ب�شكل رئي�شي  امل�شح  يهدف 
الجتماعي  النف�شي  والدعم  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  العاملة  والربامج  املوؤ�ش�شات 
امل�شتوفية للمعايري يف ال�شفة الغربية،�شواء كانت حكومية اأو اأهلية  اأو دولية ، اأو اأمم 
متحدة اأو خا�شة، يف ظل نق�س البيانات واملعلومات الكمية والنوعية، وميكن تلخي�س 

الأهداف الفرعية يف التايل:
توفري قاعدة بيانات حمدثة للموؤ�ش�شات التي تقدم خدمات يف ال�شحة النف�شية والدعم . 1

النف�شي الجتماعي يف ال�شفة الغربية.
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والدعم . 2 النف�شية  ال�شحة  يف  والأن�شطة  واخلدمات  املوؤ�ش�شات  واقع  اإىل  التعرف 
النف�شي الجتماعي وتوزيعها اجلغرايف يف ال�شفة الغربية.

التعرف اإىل حجم فريق العمل املخت�س يف ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي . 3
وتوزيعه اجلغرايف.

ومكان . 4 والأن�شطة  اخلدمات  نوعية  حول  بالعناوين  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  تزويد 
تقدميها التي متكنها من الو�شول للخدمة.

م�شاعدة متلقي خدمات ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي من الو�شول اإىل . 5
اخلدمات باأ�رشع وقت ممكن.

امل�شاهمة يف تطوير التعاون الفعال بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال ال�شحة النف�شية . 6
اإتاحة املعلومات عن  والدعم النف�شي الجتماعي وتفعيل نظام الإحالة عن طريق 

املوؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال.
ت�شاعد يف . 7 التي  والحتياجات  الفجوات  على  التعرف  القرار يف  �شانعي  م�شاعدة 

عملية التخطيط.

وقد نتج عن عملية امل�سح :
• تقرير و�شفي عن مزودي خدمات ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي.	
• دليل للموؤ�ش�شات والربامج واملراكز ذات ال�شلة.	
• النف�شي 	 والدعم  النف�شية  ال�شحة  خدمات  ملزودي  خا�س  الكرتوين  موقع  اإن�شاء 

الجتماعي.

 هيكلية التقرير/ الدليل:
• مت عر�س اأ�شماء املوؤ�ش�شات والربامج واملعلومات ح�شب املناطق 	
• مت ترتيب اأ�شماء هذه املوؤ�ش�شات اأبجديًا 	
• احتوى التقرير على معلومات عن هذه املوؤ�ش�شات واخلدمات التي تقدمها والفئات 	

الت�شال  وطرق  باملوقع  املتعلقة  املعلومات  عر�س  اإىل  بالإ�شافة  تخدمها  التي 
والتوا�شل مع هذه املوؤ�ش�شات 
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الفهرس

أريحا

13 بيت الأجداد لرعاية امل�شنني  
14  )A.B.S( جمعية الرب باأبناء ال�شهداء
15 جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني/ جممع د . فتحي عرفات  
16  )MOHE( مديرية الرتبية و التعليم
17  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
18  )MHD( مديرية ال�شحة
19  )YMCA( مركز التدريب املهني
20 مركز بلدية اأريحا املجتمعي  

الخليل

21  )MSF( اأطباء بال حدود - ا�شبانيا
22  )SRS( املركز الجتماعي لتاأهيل ال�شبيبة
23  )PCDCR( املركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات
25  )HU( جامعة اخلليل
26  )PPU( جامعة بوليتكنك فل�شطني
27 جمعية الأمل اخلريية لل�شم  
28 جمعية الح�شان اخلريية لرعاية وتاأهيل املعاقني  
29  )P.M.R.S( جمعية الغاثة الطبية الفل�شطينية
30  )CRC Fawwar( جمعية التاأهيل الجتماعي / خميم الفوار
31  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
32  )BCS( جمعية الكفيف اخلريية
33  )PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�شطينية للتنمية
34  )PRCS( جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني/ مركز ال�شحة النف�شية
35 جمعية تاأهيل ذو الحتياجات اخلا�شة  
36  )PFPPA( جمعية تنظيم وحماية الأ�رشة الفل�شطينية
37  )PFPPA( جمعية تنظيم وحماية الأ�رشة الفل�شطينية
38 جمعية �شنابل اخلري لذوي الحتياجات اخلا�شة  
39 جمعية مركز اأمان لالإر�شاد والتطوير وال�شحة املجتمعية  
40 جمعية مركز الربامج الن�شوية / خميم العروب  
41  )W.P.C( جمعية مركز الربامج الن�شوية / خميم الفوار
42 جمعية نه�شة بنت الريف اخلريية  
43 عيادة الدكتور اأ�شعد اأبو غليون  
44 عيادة الدكتور �شاحب ال�شاحب  
45  )PTCA( كلية فل�شطني التقنية
46  )ADWAR( موؤ�ش�شة اأدوار للتغيري الجتماعي
47 مديرية الرتبية و التعليم  
48 مديرية الرتبية والتعليم  
49  )DCSED( مديرية الرتبية والتعليم / ق�شم الر�شاد و الرتبية اخلا�شة
50  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
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الفهرس
51  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
52  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
53  )PMCI( مديرية ال�شحة
54  )HCMHC( مركز اخلليل لل�شحة النف�شية املجتمعية
55 مركز ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتاأهيل املهني  
56 مركز الن�شوي اخلليل  
57  )IMCC( مركز بلدية اذنا املجتمعي
58  )SSD( مركز بلدية ال�شموع املجتمعي
59 مركز بلدية حلحول املجتمعي  
60 مركز بلدية يطا املجتمعي  
61  )HCMHCCA( مركز حلحول لل�شحة النف�شية املجتمعية لالأطفال واملراهقني
62 مركز ر�شمة اأمل  
63  )TRC( مركز عالج وتاأهيل �شحايا التعذيب
64 وزارة �شوؤون الأ�رشى واملحررين  
65  )UN( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني
66  )C.M.H.P( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني / برنامج ال�شحة النف�شية املجتمعية

القدس

67  )UCS( احتاد اجلمعيات اخلريية / القد�س
68 الرعاية لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة  
69 ال�رشايا خلدمة املجتمع  
70 املدر�شة الأرثوذك�شية العيزرية  
71  )PCC( املركز الفل�شطيني لالر�شاد
72  )PCC( املركز الفل�شطيني لالر�شاد
73 املركز الن�شوي الثوري �شلوان  
74  )MSD( املقد�شي لتنمية املجتمع
75  )FHOM( امللجئ اخلريي الرثذوك�شي العربي
76 برامج الطفولة والعمل اجلماهريي  
77  )C.A.C( جامعة القد�س / مركز العمل املجتمعي
78  )CDC( جامعة القد�س / مركز تنمية املجتمع
79 جمعية اأ�شدقاء دار الأيتام - بيت الزهراء لليتيمات  
80  )SRA( جمعية التاأهيل الجتماعي / خميم قلنديا
81  )ACS( جمعية اجلالية الفريقية
82  )RCS( جمعية الرازي للثقافة واملجتمع
83  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
84  )ASTA( جمعية ال�شديق الطيب
85  )JACCO( جمعية القد�س لرعاية اأطفال التوحد
86 جمعية القد�س لالر�شاد والأ�رشة  
87 جمعية القد�س للتاأهيل والرتبية اخلا�شة  
88 جمعية املرفاأ لل�شحة النف�شية  
89 جمعية بوابة القد�س اخلريية  
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90  )PFPPA( جمعية تنظيم وحماية الأ�رشة الفل�شطينية
91 جمعية جيل الأمل اخلريية  
92  )RJCA( جمعية زهرة القد�س اخلريية لذوي الحتياجات اخلا�شة
93 جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي  
94 دار الأيتام ال�شالمية ال�شناعية  
95  )JCAN( شبكة القد�س للمنا�رشة املجتمعية�
96  )FHF( موؤ�ش�شة في�شل احل�شيني
97  )FBF( موؤ�ش�شة ملتقى بناة امل�شتقبل
98 مدر�شة املعهد العربي الثانوية  
99  )JDOE( مديرية الرتبية و التعليم
100  )MOE/JS( مديرية الرتبية و التعليم
101  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
102 مركز ابناء و عائالت الثوري  
103  )WCLAC( مركز املراأة لالر�شاد القانوين والجتماعي
104  )SCC( مركز �شبافورد لالأطفال
105 مركز مدى البداعي  
106  )AVH( م�شت�شفى املطلع
107  )MH( م�شت�شفى املقا�شد اخلريية
108  )MOG( نادي جبل الزيتون املقد�شي
109  )SSA/J( هيئة التكافل الجتماعي لبيت املقد�س
110  )UNRWA( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني

بيت لحم

111  )Woh for Trauma( اأجنحة الأمل لل�شدمات النف�شية
112  )NSVH( اجلمعية الأهلية للمعاقني ب�رشيًا
113  )AL.school( املدر�شة العالئية للمكفوفني
114  )BFMCC( بلدية بيت فجار/ ق�شم اخلدمات الجتماعية
115  )B.U( جامعة بيت حلم
116  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
117  )PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�شطينية للتنمية
118  )BASMA( جمعية ب�شمة اأ�شدقاء مر�شى ال�رشطان
119  )BASR( جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل
120  )GCC( جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل / مركز غرا�س الثقايف
121  )RWDS( جمعية تنمية املراأة الريفية
122  ) CRECHE( جمعية راهبات املحبة / مار من�شور
123  )NSSN( جمعية مركز ومدر�شة نحالني للرتبية اخلا�شة
124 عيادة الدكتور توفيق �شلمان  
125 عيادة الدكتور ع�شام بنورة  
126  )SOS( قرية الأطفال
127 ليف جيت  
128  )HWC( جلان العمل ال�شحي/ مركز الواحة
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129  )ICC( موؤ�ش�شة ابداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقايف
130  )Al- Sadeel( موؤ�ش�شة ال�شديل للرعاية بال�رشطان و الأمرا�س املزمنة
131  )GCH( موؤ�ش�شة دار رعاية الفتيات
132 موؤ�ش�شة مييمة  
133  ) SIRA( مدر�شة �شريا للتعليم اخلا�س
134 مديرية الرتبية والتعليم  
135  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
136  )BHD( مديرية ال�شحة
137 مركز الأمل للتاأهيل / اجلمعية املحلية لتاأهيل املعاقني )الأمل ت ذ ح خ ( 
138  )PSCCW( مركز الر�شاد النف�شي والجتماعي للمراأة
139  )GTC( مركز الر�شاد والتدريب للطفل والأ�رشة
140  )WCLAC( مركز املراأة لالر�شاد القانوين والجتماعي
141 مركز حماية ومتكني املراأة والأ�رشة )حمور( )حمور( 
142  )AYC( مركز �شباب عايدة الجتماعي
143  )MHH( م�شت�شفى د.كمال للطب النف�شي
144  )PUSWP( نقابة الأخ�شائيني الجتماعيني والنف�شيني
145 وزارة �شوؤون ال�رشى واملحررين  
146  )UN( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني / ق�شم ال�شوؤون الجتماعية

جنين

147  )AAUJ( اجلامعة العربية الأمريكية
149  )PMRS( جمعية الغاثة الطبية الفل�شطينية
150  )LOCORE( جمعية اجلليل للرعاية والتاأهيل املجتمعي اخلريية
151  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
152  )PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�شطينية للتنمية
153  )PRCS( جمعية الهالل الحمر الفل�شطيني
154 جمعية بيت امل�شنني واملعوقني اخلريية  
155  ) NTF( جمعية كي ل نن�شى الن�شوية
156  )P.C( عيادة الطب النف�شي
157  )D.E.Q( مديرية الرتبية و التعليم
158 مديرية الرتبية والتعليم  
159  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
161  )CMHC( مركز ال�شحة النف�شية املجتمعية
162  )TRC( مركز عالج وتاأهيل �شحايا التعذيب

رام اهلل والبيرة

163  )PCC( املركز الفل�شطيني لالر�شاد
164  )PCGHD( املركز الفل�شطيني للنماء والتطور الن�شاين
165  )BZU( جامعة بريزيت
166 جمعية اأ�شدقاء اأطفال التوحد  
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الفهرس
167 جمعية اأ�شدقاء املري�س اخلريية/ مركز خليل اأبو ريا للتاأهيل  
168  )PMRS( جمعية الغاثة الطبية الفل�شطينية
169  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
170  )ASTA( جمعية ال�شديق الطيب لرعاية وتاأهيل املدمنني على املخدرات والكحول
171  )PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�شطينية للتنمية
172  )AWA( جمعية النه�شة الن�شائية
173  )PRCS( جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني
174  ) C.A.D.R.F.C( جمعية تاأهيل املعاقني والر�شاد الأ�رشي اخلريية
175  )RWDS( جمعية تنمية املراأة الريفية
176 جمعية حياة للتاأهيل و رعاية الطفل  
177 جمعية روان لتنمية الطفل  
179  )JCS( جمعية يا�شمني اخلريية لرعاية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة
180 دار الأمل للمالحظة والرعاية الجتماعية  
181 �شوا  
182 عيادة الدكتور ب�شام الأ�شهب  
183  )HWC( جلان العمل ال�شحي
184 مديرية الرتبية والتعليم  
185  )W.P.C( مركز الربامج الن�شوية / خميم الأمعري
186 مركز ال�شحة النف�شية املجتمعية  
187  )PHCC( مركز الطفل ال�شعيد الفل�شطيني
188  )WCLAC( مركز املراأة لالر�شاد القانوين والجتماعي
189 مركز توا�شل لل�شحة النف�شية  
190  )SMRC( مركز جبل النجمة للتاأهيل
191  )TRC( مركز عالج وتاأهيل �شحايا التعذيب
192 نف�س للتمكني  
193  )MOE( وزارة الرتبية والتعليم/ الإدارة العامة لالإر�شاد والرتبية اخلا�شة
194  )MOSA( وزارة ال�شوؤون الجتماعية
195 وزارة �شوؤون الأ�رشى واملحررين  
196  )UN( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني
197  )CMHP( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني / برنامج ال�شحة النف�شية املجتمعية
198 وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني  
198  )UN( عيادة دير عمار
199 وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني  
199  )UN( عيادة خميم اجللزون

سلفيت

200  )WFL( جمعية ن�شاء من اأجل احلياة
201  )PSD( رشكاء يف التنمية امل�شتدامة�
202 مديرية الرتبية والتعليم  
203  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
204 مديرية ال�شوؤون الجتماعية / مركز الدار البي�شاء لالعاقة الذهنية  
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الفهرس
205  )Salfit CMHC( مركز ال�شحة النف�شية املجتمعية
206 مركز الوفاء لرعاية امل�شنني  

طوباس

207 اجلمعية املحلية للتاأهيل املجتمع  
208  )CBR( جمعية الغاثة الطبية الفل�شطينية
209  )WSCS( جمعية املركز الجتماعي الن�شوي
210  )PRCS( جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني
211 جمعية طوبا�س اخلريية  
212 مديرية الرتبية و التعليم  
213  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية

طولكرم

214 املركز الثقايف لتنمية الطفل  
215  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
216  )PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�شطينية للتنمية
217  )PWDS( جمعية النجدة الجتماعية لتنمية املراأة الفل�شطينية
218  )Autism-learning Disabilities Society( جمعية تاأهيل اأطفال التوحد و�شعوبات التعلم
219 جمعية دار اليتيم العربي  
220  )WPC( جمعية نور ال�شم�س الن�شوية
221  )MOHE( مديرية الرتبية و التعليم
222  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
223 مديرية ال�شوؤون الجتماعية  
224  )MOH( مديرية ال�شحة / عيادة ال�شحة النف�شية املجتمعية
225  )A.C.F.C.Y.W( مركز العودة
226 مركز تاأهيل ال�شبيبة الجتماعي  
227  )UN( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني ق�شم الغاثة واخلدمات الجتماعية

قلقيلية

228  )PCC( املركز الفل�شطيني لالر�شاد
229  )PMRS( جمعية الغاثة الطبية الفل�شطينية
230  )M.C.S( جمعية املرابطات اخلريية
231  )PRCS( جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني
232 جمعية دار الميان لرعاية وايواء الأيتام  
233  )QCSB( جمعية قلقيلية اخلريية للمكفوفني
234 مديرية الرتبية والتعليم  
235  )D.S.A.Q( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
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الفهرس

نابلس

236  )MDM( اأطباء العامل
237  )MSF ( اأطباء بال حدود - فرن�شا
238  )L.A.C.R( اجلمعية املحلية للتاأهيل املجتمعي
239  )L.C.R ( اللجنة املحلية لتاأهيل املعاقني
240  )PCC( املركز الفل�شطيني لالر�شاد
241  )PCDCR( املركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات
243  )CBR( برنامج التاأهيل املجتمعي
244  )NNU( جامعة النجاح الوطنية / ق�شم الر�شاد الجتماعي
245  )HSA( جمعية اأن�شار الن�شان
246  )AWUS( جمعية الحتاد الن�شائي
247  )PMSR( جمعية الغاثة الطبية الفل�شطينية
248  )FDS( جمعية الدفاع عن ال�رشة
249  )YMCA( جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س / برنامج التاأهيل
250 جمعية اللد اخلريية  
251  )PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�شطينية للتنمية
252  )PRCS( جمعية الهالل الحمر الفل�شطيني
253  )CCSNS( جمعية رعاية الطفل ذوي الحتياجات اخلا�شة
254  )MSS( جمعية مدر�شة المهات
255 جمعية مركز ن�شوي / خميم ع�شكر القدمي )ن�شوي ع�شكر( 
256  )PPSMO( جمعية نادي ال�شري الفل�شطيني
257 مديرية الرتبية و التعليم / ق�شم الر�شاد و الرتبية اخلا�شة  
258 مديرية الرتبية والتعليم  
259  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
260  )MOSA( مديرية ال�شوؤون الجتماعية
261  )WPC( مركز الربامج الن�شوية
262  )WSC( مركز الدرا�شات الن�شوية
263  )SKVRC( مركز ال�شيخ خليفة بن زايد للتاأهيل املهني
264  )MCRC( مركز تنمية موارد املجتمع
265  )MADEED( مركز مديد لالر�شاد وال�شحة النف�شية وتنمية املوارد الب�رشية
266  )YCC-MH4( مركز يافا الثقايف / ال�شحة النف�شية
267  )TYO( منظمة �شباب الغد
268  )SOS( منظمة قرى الأطفال
269  )MODE( وزارة �شوؤون ال�رشى واملحررين
270  )UNRWA( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني
271  )UN( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني
272  )UN( وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني / برنامج ال�شحة النف�شية املجتمعية
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أريحا
بيت االأجداد لرعاية امل�سنني 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1955�شنة التاأ�شي�س

2316172-02رقم الفاك�س2322319-02رقم الهاتف

beitalajdad@gmail.comالربيد اللكرتوين

مديرة املوؤ�ش�شةاملن�شبمنال توفيق حممود النربي�شيال�شخ�س امل�شوؤول

0598818603رقم املوبايل2322319-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   اأخ�شائي مهني )1(   معالج طبيعي )1(املتخ�ش�شني

اأريحا / �شارع ق�رش ه�شام - خلف املحافظةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري برامج وخدمات ذات كفاءة واأثر كمًا ونوعًا يف جمالت احلماية والرعاية والوقاية والتمكني 
والتوعية من خالل ال�رشاكة الفاعلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تاأمني ال�شتقرار الجتماعي والنف�شي للم�شن من خالل برامج الرعاية املختلفة.
"2 - توفري اقامة لئقة للم�شنني والعناية بهم.

3 - ا�رشاك امل�شنني يف تخطيط وتنفيذ الربامج الجتماعية الثقافية املهنية والرتفيهية.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي     
2- عالج دوائي

3- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4- اإر�شاد نف�شي جماعي

5- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6- اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل

ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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أريحا
)A.B.S( جمعية الرب باأبناء ال�سهداء

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1952�شنة التاأ�شي�س

2322583-02رقم الفاك�س2322641-02رقم الهاتف

www.tvet.psاملوقع الإلكرتوين

albirsoc@gmail.comالربيد اللكرتوين

طارق زكي حممد �شعيد ابو ال�شخ�س امل�شوؤول
رئي�س اجلمعيةاملن�شبيو�شف

0599297223رقم املوبايل2322641-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي مهني )11(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1( 

خميم عقبة جرب / �شارع القد�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تعليمية ومهنية وم�شاعدة الطالب ذوي احلاجة وذوي الق�شايا الجتماعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

ايواء وحماية ورعاية هذه الفئة من ال�شباب وم�شاندتهم ودعمهم.

�شبابالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3- اإر�شاد نف�شي جماعي
4- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6- تاأهيل مهني

7- اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل
ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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أريحا
جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني/ جممع د . فتحي عرفات 

الهالل الأحمر - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1990�شنة التاأ�شي�س

2324345-02رقم الفاك�س2325212-02رقم الهاتف

arafatcenter@palestinercs.orgالربيد اللكرتوين

رئي�س جمعية الهالل الأحمر/ فرع املن�شبماهر �شليمي خمي�س الناطورال�شخ�س امل�شوؤول
اأريحا

0599207420رقم املوبايل2325212-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج طبيعي )1(        معالج وظيفي )1(  اأخ�شائي اجتماعي   )1( 
معالج نطق )1(

اريحا / �شارع الأغوارالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمثل ر�شالة اجلمعية يف توفري امل�شاعدات الإن�شانية واخلدمات ال�شحية والجتماعية لل�شعب الفل�شطيني حيثما 
تواجدت احلاجة واأينما كان. مبعنى اأن تقوم اجلمعية بدرء املعاناة الإن�شانية والتخفيف منها اأيًا كان �شكلها، 
وحماية حياة ال�شكان و�شحتهم وكفالة احرتام الإن�شان، �شواء يف اأوقات ال�شلم اأو اأثناء النزاعات امل�شلحة ويف 
الجتماعية،  وبالرعاية  بال�شحة  والنهو�س  الأمرا�س  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  اأو�شاع  �شائر 

والرتويج للعمل الطوعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة
جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني موؤ�ش�شة اإن�شانية رائدة ت�شعى لتلبية الحتياجات الإن�شانية لل�شعب الفل�شطيني 
يف الوطن وال�شتات، ومبا ي�شمل توفري خدماتها ال�شحية والجتماعية عالية اجلودة، ون�رش مبادئ احلركة 
الدولية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر والقانون الدويل الإن�شاين، مع اللتزام املتوا�شل بزيادة النتفاع 

باخلدمات ال�شحية والجتماعية وتاأمني التمتع بها على نحو متكافئ، وبدعم حقوق املجموعات امل�شت�شعفة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4- منا�رشة 3- اإر�شاد نف�شي جماعي  2- اإدارة حالة  1- اإر�شاد نف�شي فردي  
5- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية             6- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

9- اأن�شطة دعم جمتمعية  8- تاأهيل مهني  7- عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

16

أريحا
)MOHE( مديرية الرتبية و التعليم

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2321278-02رقم الفاك�س2321244-02رقم الهاتف

www.jericho.edu.psاملوقع الإلكرتوين

hawash-m@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�شة ق�شم الر�شاد والرتبية املن�شبمي�شون داود �شالمةال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0599430771رقم املوبايل2321278-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )1(   املتخ�ش�شني

اأريحا / احلذيوي/ �شارع املتنزهاتالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي تعليم وتطوير املدر�شة لت�شبح �شديقة للطفل تعنى بالطالب نف�شيا وج�شديا كونه حمور العملية التعليمية 
بتطوير البيئتني املادية والب�رشية من خالل زيادة عدد املدار�س املجهزة وتوفري فر�س تعليمية متكافئة 

جلميع الطلبة، والتنمية املهنية امل�شتدامة للقيادات الرتبوية وتوظيف تكنولوجيا التعليم والأن�شطة الالمنهجية 
وتف�شيل دور امل�شاركة املجتمعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تربوي

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي            2- اإدارة حالة
4- اإر�شاد نف�شي جماعي 3- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

6- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 5- منا�رشة 
8- اأن�شطة دعم جمتمعية 7- تاأهيل مهني 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

17

أريحا
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2324290-02رقم الفاك�س2322504-02رقم الهاتف

jericho.mosa@gmail.comالربيد اللكرتوين

مديراملن�شبغ�شان حممد �شمالويال�شخ�س امل�شوؤول

0599723804رقم املوبايل2325525-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )6(   املتخ�ش�شني

اأريحا / �شارع املغط�س - عمارة الفتياينالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري برامج وخدمات ذات كفاءة واأثر كمًا ونوعًا يف جمالت احلماية والرعاية والوقاية والتمكني 
والتوعية من خالل ال�رشاكة الفاعلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تخفيف حدة الفقر بني الفل�شطينيني ورعاية ومتكني الفئات امل�شت�شعفة واملهم�شة وتعزيز التاأمينات الجتماعية 
والو�شول اىل نظام �شمان اجتماعي متكامل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اإدارة حالة

3- اإر�شاد نف�شي جماعي
4- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

5- اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

18

أريحا
)MHD( مديرية ال�سحة

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1958�شنة التاأ�شي�س

2321292-02رقم الفاك�س2322573-02رقم الهاتف

www.moh.psاملوقع الإلكرتوين

مدير مديرية �شحة اأريحااملن�شبد . اأرب يون�س عناينال�شخ�س امل�شوؤول

0598818929رقم املوبايل2322573-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1(  طبيب نف�شي )1( 

اأريحا / و�شط البلد - �شارع القد�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي رعاية �شحية اأولية للمواطنني كافة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

عالجي، وقائي، رعاية اأولية

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- عالج دوائي

3- اإدارة حالة
4- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5- اإر�شاد نف�شي جماعي
6- منا�رشة

7- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
8- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

9- عالج نف�شي تخ�ش�شي
10- اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

19

أريحا
)YMCA( مركز التدريب املهني

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1948�شنة التاأ�شي�س

2321375-02رقم الفاك�س2322649-02رقم الهاتف

ymcavtc@palnet.comالربيد اللكرتوين

مدير املركزاملن�شبا�شماعيل �شالح حمدانال�شخ�س امل�شوؤول

0599208584رقم املوبايل2322649-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

خميم عقبة اجلرب / خميم عقبة اجلرب- مقابل النرتكونتننتالالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

خدمة املجتمع الفل�شطيني من خالل تقدمي تدريب مهني وتدريب يف جمال املهارات احلياتية مالئم لل�شوق 
الفل�شطيني ولل�شباب الفل�شطيني الفقري واملهم�س ) ذكور واناث( من اأجل اعطائهم فر�س مت�شاوية لدخول اىل 

�شوق العمل لكي ي�شبحوا اأع�شاء فاعلني يف جمتمعاتهم املحلية ويف املجتمع.

اأهداف املوؤ�ش�شة

امل�شاركة يف البناء القت�شادي الفل�شطيني والتنمية ال�شمولية لل�شباب.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اإدارة حالة

3- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4- اإر�شاد نف�شي جماعي

5- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7- تاأهيل مهني
8- اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

20

أريحا
مركز بلدية اأريحا املجتمعي 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س

2326082-02رقم الفاك�س2326082-02رقم الهاتف

reemahamdan88@yahoo.comالربيد اللكرتوين

ماهرة فوزي �شهاب الدين ال�شخ�س امل�شوؤول
مديرة املركزاملن�شبجابر

059966279رقم املوبايل2326082-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
غري ذلك )1(املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1(      معالج طبيعي )2(    معالج نطق )1( 

اأريحا / �شارع عمان - جانب �شجن املخابراتالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

Move وهي اعطاء الفر�شة لالأطفال ذو العاقة للحركة والقيام بالواجبات احلياتية الأ�شا�شية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي اخلدمة لذوي الحتياج اخلا�س من خمتلف الدرجات ال�شديدة واملتو�شطة والب�شيطة.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اإر�شاد نف�شي جماعي

3- تاأهيل مهني
4- اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

21

الخليل
)MSF( اأطباء بال حدود - ا�سبانيا

دولية NGO نوع املوؤ�ش�شة1971�شنة التاأ�شي�س

2226804-02رقم الفاك�س2226803-02رقم الهاتف

www.msf.orgاملوقع الإلكرتوين

msfe-hebron@barcelona.msf.orgالربيد اللكرتوين

رئي�شة بعثةاملن�شبكري�شتينا فالكوينال�شخ�س امل�شوؤول

0598931008رقم املوبايل6566132-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )4( 

اخلليل / �شارع املول - مقابل اخلليل مولالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري الرعاية للنا�س الذين يعي�شون يف حمن و�شحايا الكوارث الطبيعية والتي من �شنع الن�شان ول�شحايا 
النزاعات امل�شلحة بغ�س النظر عن العرق اأو الدين اأو النتماء ال�شيا�شي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اإدارة حالة

3- اإر�شاد نف�شي جماعي
4- منا�رشة

5- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6- عالج نف�شي تخ�ش�شي

7- اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

22

الخليل
)SRS( املركز االجتماعي لتاأهيل ال�سبيبة

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1976�شنة التاأ�شي�س

2228214-02رقم الفاك�س2228214-02رقم الهاتف

kamary_akram@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير املركزاملن�شباأكرم �شليم القيمريال�شخ�س امل�شوؤول

0599758651رقم املوبايل2255703-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي مهني )4(   اأخ�شائي اجتماعي )2( 

اخلليل / احلر�س- بجانب مركز ال�رشطةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

مل ت�شاغ.

اأهداف املوؤ�ش�شة

مل ت�شاغ.

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي جماعي
2- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

3- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
4- تاأهيل مهني

5- اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: ل



23

الخليل
)PCDCR( املركز الفل�سطيني للدميقراطية وحل النزاعات

حملية NGO - )الفرع نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س
الرئي�شي(

2296669-02رقم الفاك�س2296669-02رقم الهاتف

www.pcdcr.orgاملوقع الإلكرتوين

pcdcr4@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير فرع اخلليلاملن�شب�شعد �شاللدةال�شخ�س امل�شوؤول

0599254049رقم املوبايل2296669-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )3( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )1( 

اخلليل / احلر�س- عمارة ال�رشاء- الطابق 3.العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ي�شتثمر املركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات يف اخلربة الدميقراطية للمجتمع الفل�شطيني من خالل 
م�شاندة وتطوير نظام املحا�شبة العامة. حيث يتم العمل على برنامج متكامل يتكون من تعبئة وحتريك املجتمع 
والق�شايا  امل�شائل  حلل  الذاتية  قدراتهم  يف  الثقة  بناء  من  املواطنني  يتمكن  بحيث  القدرات  بناء  اإىل  بالإ�شافة 
املجتمعية. وبالتايل اأخذ دور فعال للح�شول على ثقة املجتمع، وبعيدًا عن اأي تبعية �شيا�شية جامدة. ولتحقيق 
معهم  والعمل  لتمكينهم  الر�شمية،  وغري  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع  الفل�شطيني  املركز  يعمل  الر�شالة،  هذه 

لال�شتجابة بفعالية وم�شئولية ملتطلبات جمتمع مدين اأكرث وعيًا وفعالية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الهدف العام: الذي ي�شعى املركز لتحقيقه هو برنامج لتطوير الدميقراطية ذو اأثر فعال وعايل، وذلك بتنفيذ برنامج 
 متكامل لتطوير الدميقراطية يحقق نتائج واأثر قابل للقيا�س.

 اأ- الأهداف العامة للمركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات:
"1- ن�رش الوعي املجتمعي باأهمية مفاهيم حل ال�رشاعات.

"2- ن�رش الوعي املجتمعي العام مببادئ حقوق الإن�شان والدميقراطية وت�شجيع املمار�شات املوؤ�ش�شية واملدنية.
3- امل�شاهمة يف تفعيل كفاءات العمل املدين ب�شكل فاعل مع جميع القوى واملوؤ�ش�شات احلية يف املجتمع لتحقيق اأعلى ن�شبة 

 م�شاركة للمواطنني يف �شناعة القرار.
4- توعية الأفراد واجلماعات واملوؤ�ش�شات وكافة ال�رشائح املجتمعية املختلفة، داخل املجتمع الفل�شطيني بالتعامل مع 

 النزاع ب�شكل اإيجابي وبناء، خللق توازن اجتماعي ي�شاعد على التطوير والتنمية.
5- امل�شاهمة يف بلورة روؤية اجتماعية فل�شطينية لديها القدرة على الندماج يف املجتمع الدويل، مع املحافظة على 

 خ�شو�شيتها وثقافتها وح�شارتها الفل�شطينية.
6- رفع الكفاءة الداخلية للنظم الإدارية داخل املوؤ�ش�شات املختلفة للم�شاهمة يف دفع عجلة الإنتاج يف كافة املوؤ�ش�شات 

 الفل�شطينية.
 ب- الأهداف اخلا�شة باملركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات:

"1- تنظيم مناهج تعليمية يف مو�شوع حل النزاعات لطلبة املدار�س واجلامعات.
2- تنظيم برامج تدريبية جمتمعية لطلبة املدار�س واجلامعات وفئات من قطاعات خمتلفة من املجتمع، لإك�شابهم 

مهارات التعامل الإيجابي مع ال�رشاع.
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الخليل
3- توفري خدمة حل النزاعات بالطرق البديلة، الإر�شاد الفردي واجلماعي، واخلدمة الأ�رشية من خالل الهاتف 

 املجاين، ويف مقرات ومكاتب املركز املنت�رشة.
"4- العمل على حتليل وت�شميم ن�شاطات حول مفاهيم وحقوق الإن�شان يف املناهج املدر�شية الفل�شطينية.

5- تنظيم برامج تدريب جمتمعية للعاملني يف احلقل الجتماعي يف املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية لإك�شابهم مهارات حل 
 ال�رشاع، وتكييف هذه اخلربات واملهارات مبا يالئم خرباتهم املنبثقة من الثقافة العربية والتقاليد الفل�شطينية.

6- العمل مع و�شائل الإعالم الفل�شطينية املختلفة لتقدمي مناذج ناجحة من خالل عر�س ن�شاطات وفعاليات متثل النموذج 
 الناجح يف �شبيل تعزيز مفاهيم علم حل ال�رشاعات، الدميقراطية وحقوق الإن�شان.

"7- تنظيم برامج ميدانية لزيادة م�شاركة املواطنني يف �شناعة القرارات املتعلقة بتح�شني حياتهم اليومية.
8- تنظيم برامج تدريبية جمتمعية للعاملني يف احلقل الجتماعي من جلان اإ�شالح وخماتري لإك�شابهم مفاهيم حل 

 ال�رشاع.
"9- تقدمي برامج تدريبية جمتمعية للهيئات النقابية يف مهارات حل ال�رشاع.

10- تقدمي برامج خا�شة لل�شحفيني لإيجاد اأر�شية م�شرتكة ت�شاهم يف تعزيز حلمة املجتمع الفل�شطيني وخف�س حدة 
 التوتر والت�شدع التي قد تغذيها ال�شحافة.

11- تاأهيل وتدريب كوادر تدخل جمتمعي ت�شاهم يف حل النزاعات املجتمعية وت�شتطيع التعامل مع كافة ال�رشائح 
 املجتمعية.

"12- توفري مكان اآمن و�شحي للو�شول اإىل حلول مر�شية يف حل نزاعاتهم العائلية واملجتمعية.
13- العمل على تطوير مركز م�شادر يف مو�شوع حل النزاعات للباحثني، الدار�شني واملهتمني بق�شايا حل ال�رشاع، 

الدميقراطية، واملجتمع الفل�شطيني واإ�شكالته.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اإدارة حالة

3- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4- اإر�شاد نف�شي جماعي

5- منا�رشة
6- اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم
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املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
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الخليل
)HU( جامعة اخلليل

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1971�شنة التاأ�شي�س

2229303-02رقم الفاك�س2220995-02رقم الهاتف

www.hebron.eduاملوقع الإلكرتوين

info@hebron.eduالربيد اللكرتوين

اأخ�شائية اجتماعية نف�شية املن�شباألء حازم حميدةال�شخ�س امل�شوؤول
وم�شوؤولة خدمة جمتمع

0568201025رقم املوبايل2220995-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

اخلليل / حي اجلامعة- بالقرب من م�شجد الرباطالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

لكل طالب احلق يف التعبري �شواء عن طريق جل�شات فردية م�شاريع....

اأهداف املوؤ�ش�شة

ال�شعي دائمًا للتوا�شل املبا�رش مع الطالب عن طريق دورات وجل�شات فردية وجمموعات.

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي 
2- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3- اإر�شاد نف�شي جماعي
4- منا�رشة

5- اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
)PPU( جامعة ب�ليتكنك فل�سطني

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1978�شنة التاأ�شي�س

2233050-02رقم الفاك�س2233050-02رقم الهاتف

www.ppu.eduاملوقع الإلكرتوين

info@ppu.eduالربيد اللكرتوين

رئي�س اجلامعةاملن�شبابراهيم امل�رشيال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2233050-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

اخلليل / وادي الهرية- اخلليلالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

اي�شال فكرة الر�شاد الجتماعي للطالب.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1- ا�شناد الطلبة وتقدمي الدعم املعنوي والمان لهم وخلق احلوافز واملثريات التي ت�شهم يف اعدادهم ب�شكل 
 جيد.

"2- متابعة ظروف الطالب الجتماعية والقت�شادية التي قد تكون لها اأثر كبري يف حت�شيله الأكادميي.
"3- خلق اأجيال قادرة على مواجهة التحديات امل�شتقبلية والتي قد تواجههم يف حياتهم العملية والأكادميية.

"4- بيان اأهمية الر�شاد الجتماعي بالن�شبة للطلبة وتوعيتهم لذلك وما يرتتب عليه من نتائج ايجابية.
5- تنمية الروح الجتماعية لدى الطلبة الأمر الذي ي�شهم يف اعدادهم كقياديني يف مناحي احلياة.

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2- اإدارة حالة 1- اإر�شاد نف�شي فردي  
4- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 3- اإر�شاد نف�شي جماعي 

5- اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات
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الخليل
جمعية االأمل اخلريية لل�سم 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1987�شنة التاأ�شي�س

2220114-02رقم الفاك�س2220114-02رقم الهاتف

www.alamalsociety.orgاملوقع الإلكرتوين

alamal_society@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س اجلمعيةاملن�شبرا�شد عابدينال�شخ�س امل�شوؤول

0599225666رقم املوبايل2220114-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

مر�شد تربوي  معالج نطق )2(  اأخ�شائي مهني )22(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 
)1(

اخلليل / اخلليل- منطقة ال�شح�شاح- قرب دائرة ال�شريالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ن�شاأت فكرة جمعية الأمل خلدمة الأطفال ذوي الحتياجات ال�شمعية والنطقية )لل�شم( والدفع بهم و�شهرهم 
يف بوتقة احلياة العملية كاأفراد ينتمون ب�شكل مبا�رش اإىل جمتمعهم وبيئتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1- بناء مدر�شة اأَكادميية للمرحلتني الأَ�شا�شية والثانوية .
"2- بناء مركز تاأْهيل مهني لل�شم بعد �شن الرابعة ع�رشة .

3- اإن�شاء مركز تاأْهيل لالإعاقة ال�شمعية ي�شمل: 1- وحدة التخطيط ال�شمعي .   
"2- وحدة العالج النطقي واللغوي .

3- وحدة �شناعة قوالب للمعينات ال�شمعية)ال�شماعات( .    4- وحدة فح�س و�شيانة املعينات ال�شمعية .

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي                2- اإدارة حالة
3- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم              4- اإر�شاد نف�شي جماعي
6- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية           7- اأن�شطة دعم جمتمعية  5- منا�رشة 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات
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الخليل
جمعية االح�سان اخلريية لرعاية وتاأهيل املعاقني 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1983�شنة التاأ�شي�س

2224742-02رقم الفاك�س2215037-02رقم الهاتف

www.al-ihsan.orgاملوقع الإلكرتوين

info@al-ihsan.orgالربيد اللكرتوين

العالقات العامة وامل�شاريعاملن�شباياد �رشورال�شخ�س امل�شوؤول

0598901501رقم املوبايل2219217-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج وظيفي  عامل جمتمعي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )2(  طبيب نف�شي )2( 
)1(

معالج نطق )1(   معالج طبيعي )5( 

اخلليل / ال�شح�شاح - بالقرب من دائرة ال�شريالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

حت�شني و تعزيز حياة املعاقني ،و دجمهم يف جمتمعاتهم من خالل تقدمي خدمات مبهنية عالية وجودة عاملية .

اأهداف املوؤ�ش�شة

 الأهداف :
"1- تاأهيل ورعاية الأ�شخا�س ذوي الإعاقة .

"2- توفري الرعاية الطبية ال�شليمة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة وللمجتمع املحلي.
"3- تقدمي التعليم لالأطفال ذوي الإعاقة على طريق دجمهم يف املجتمع .

4- توعية املجتمع الفل�شطيني باأ�شباب الإعاقة و�شبل مكافحتها .

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1- اإر�شاد نف�شي فردي              2- عالج دوائي                3- اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4- اإر�شاد نف�شي جماعي            5- منا�رشة                       6- اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7- اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء            8- اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
)P.M.R.S( جمعية االغاثة الطبية الفل�سطينية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1979�شنة التاأ�شي�س

2969991-02رقم الفاك�س2969970-02رقم الهاتف

www.pmrs.psاملوقع الإلكرتوين

pmrs@pmrs.psالربيد اللكرتوين

د. عثمان حممد عثمان ابو ال�شخ�س امل�شوؤول
مديرة منطقة اخلليلاملن�شب�شبحة

0599204902رقم املوبايل2979284-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
معالج وظيفي )1( املتخ�ش�شني عامل جمتمعي )30(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 

اخلليل / اخلليل - مفرق اجلامعةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العرق  عن  النظر  بغ�س  الفل�شطينيني،  جلميع  الجتماعي  والرفاه  والعقل  عام  ب�شكل  اجل�شد  لتح�شني  ي�شعى 
اأو ال�شيا�شة اأو الأو�شاع الجتماعية اأو القت�شادية اأو الدين اأو اجلن�س. خدماتنا ال�شحية اجليدة تركز على 
احتياجات اأع�شاء املجتمع الفل�شطيني الأكرث �شعفا : الن�شاء والأطفال وذوي الحتياجات اخلا�شة والفقراء يف 

القرى الريفية وخميمات الالجئني واملراكز احل�رشية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

يتمثل الهدف الأ�شمى لالإغاثة الطبية يف توفري ال�شحة النوعية للجميع، وذلك بالعتماد على مبادئ الرعاية 
ال�شحية الأولية، وم�شاركة املجتمعات املحلية ومتكينها لتقوم بدور فاعل يف حل م�شاكلها ال�شحية، والتاأثري 
يف ال�شيا�شات الوطنية نحو تبني �شيا�شات ونظم عمل تكفل حتقيق امل�شاواة والعدالة الجتماعية وتوفري ال�شحة 

النوعية للجميع.

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة         3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم  1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 4 - اإر�شاد نف�شي جماعي            5 - منا�رشة 

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

30

الخليل
)CRC Fawwar( جمعية التاأهيل االجتماعي / خميم الف�ار

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1990�شنة التاأ�شي�س

2283980-02رقم الفاك�س2283980-02رقم الهاتف

CRCFawwar@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س الهيئة يف جمعية التاأهيل املن�شبحممد جابر ال�شدفانال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعي

0599801592رقم املوبايل2283980-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج نطق  معالج طبيعي )1(  عامل جمتمعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )2( 
)1(

مر�شد تربوي )2(   

خميم الفوار / بجانب مدر�شة ذكور الفوار الأ�شا�شيةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل على توعية وتدريب وتاأهيل املعاقني يف املجتمع املحلي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

دمج املعاقني يف املجتمع املحلي وتغيري الجتاهات الأ�رشية واملجتمعية اجتاه املعاق وتقدمي امل�شاعدة وامل�شورة 
النف�شية والجتماعية للمعاقني وذويهم.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - تاأهيل مهني

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
2253773-02رقم الفاك�س2253773-02رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين
ymcarp@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين
م�رشف منطقة اخلليلاملن�شبعالء ابو عيا�سال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2253773-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

غري ذلك )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )7( 

اخلليل / عمارة الإ�رشاء، راأ�س اجلورة.العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن طريق 
اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية واىل قيم  اإن�شاء برامج لتطوير 
الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س على دمج اجلميع بغ�س 
النظر عن عمرهم اأو دخلهم اأو قدراتهم اأو عرقهم اأو دينهم اأو جن�شهم. اإن جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من 
اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
 الهدف العام:

امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني، لإعادة اندماجهم 
 يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.

 اأهداف الربنامج:
"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.

"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.
"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.

"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.
5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة         3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم  1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي              5 - منا�رشة           6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

9 - غري ذلك  8 - اأن�شطة دعم جمتمعية  7 - تاأهيل مهني 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

32

الخليل
)BCS( جمعية الكفيف اخلريية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1992�شنة التاأ�شي�س

2213278-02رقم الفاك�س2225278-02رقم الهاتف

www.hebronbcs.org/portalاملوقع الإلكرتوين

blind_hebron@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س اجلمعيةاملن�شباملهند�س راتب البكريال�شخ�س امل�شوؤول

0599205813رقم املوبايل2225278-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني عامل جمتمعي )2(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 

اخلليل / حي جامعة اخلليل - دخلة الهيموينالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة ت�شود فيها قيم العدالة والنتماء �شمن جو اأ�رشي دافئ تعلي من قيمة العمل الت�شاركي داخليا وخارجيا وتعمل على 
توفري الحتياجات املادية الالزمة للكفيف وذوي الكف اجلزئي وفق اأحداث التقنيات احلديثة)بريل( وي�شعى العاملون فيها 
لتطوير قدراتهم واأ�شاليبهم ومواكبة التغريات وامل�شتجدات لرفع امل�شتوى الرتبوي والعلمي للطلبة ليكونوا قادرين على 

النخراط يف املجتمع وافادته.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تعليم الطالب من عمر 4 - 13 �شنة يف مدر�شة ورو�شة خا�شة بهم.

"2 - تقدمي خدمات التاأهيل النف�شي والجتماعي للمكفوفني.
"3 - امل�شاهمة يف توفري فر�س التعليم واملعرفة للمكفوفني.

"4 - دمج املكفوفني يف املجتمع واك�شابهم الثقة باأنف�شهم.
5 - ا�شتثمار الطاقات الكامنة للمكفوفني وتنميتها وتطويرها.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة           3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم  1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي             5 - منا�رشة             6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية             9 - غري ذلك  7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
)PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1981�شنة التاأ�شي�س
2273070-02رقم الفاك�س2273070-02رقم الهاتف

www.pwwsd.orgاملوقع الإلكرتوين

afaf_mousa1@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعية والأخ�شائية املن�شبعفاف مو�شى اأبو عزيزةال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية- فرع يطا

0548420760رقم املوبايل2273070-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

مر�شد تربوي  عامل جمتمعي )1(  اأخ�شائي مهني )1(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 
)1(

يطا / و�شط البلد- مدر�شة ال�شخرة- دخلة دير الهوىالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة تنموية توعوية ت�شعى اىل تقوية ومتكني الن�شاء للم�شاركة يف جميع املجالت القت�شادية والجتماعية 
وال�شيا�شية و�شمان امل�شاواة يف جميع الت�رشيعات والأنظمة والجراءات وا�رشاك الن�شاء يف الن�شاطات القت�شادية 

واحلد من التهمي�س والفقر والعنف املبني على النوع الجتماعي والت�شدي لالحتالل ومواجهة الهيمنة البوية 
بهدف الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تعزيز ومتكني املراأة يف مواقع �شنع القرار.

2 - امل�شاهمة يف تطوير القوانني والنظمة والجراءات والهياكل الدارية مبا ي�شمن امل�شاواة والق�شاء على كافة 
 اأ�شكال التمييز.

"3 -توفري الدعم النف�شي والجتماعي للن�شاء واأطفالهن والعمل على احلد من العنف املمار�س �شد املراأة بكافة اأ�شكاله.
"4 - امل�شاهمة يف تطوير خطاب ن�شوي تقدمي.

5 - تطوير الأداء املوؤ�ش�شاتي واملايل والتنظيمي للجمعية.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي         2 - اإدارة حالة          3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء     8 - تاأهيل مهني       9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

34

الخليل
)PRCS( جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني/ مركز ال�سحة النف�سية

الهالل الأحمر - )املكتب نوع املوؤ�ش�شة1965�شنة التاأ�شي�س
الفرعي(

2406518-02رقم الفاك�س2406515-02رقم الهاتف

www.palestinercs.orgاملوقع الإلكرتوين

info@palestinercs.orgالربيد اللكرتوين

من�شق املركزاملن�شبمو�شى علي اأبو اجلراي�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599254591رقم املوبايل2292066-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )3( 

اخلليل / البلدة القدمية - بجانب جلنة العمار و الأوقافالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمات نف�شية اجتماعية نوعية للفئات الأكرث احتياجا من ال�شعب الفل�شطيني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

امل�شاهمة يف رفع م�شتوى ال�شحة النف�شية الجتماعية لل�شعب الفل�شطيني يف اأماكن تواجده يف فل�شطني 
وال�شتات.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

35

الخليل
جمعية تاأهيل ذو االحتياجات اخلا�سة 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س

2522016-02رقم الفاك�س2522016-02رقم الهاتف

مدير جمعية تاأهيل ذوي املن�شب�شالح الدين مهديال�شخ�س امل�شوؤول
الحتياجات اخلا�شة

0599762697رقم املوبايل2522016-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
معالج نطق )1( املتخ�ش�شني عامل جمتمعي )4(  اأخ�شائي نف�شي )1( 

خميم العروب / مقابل مدر�شة ذكور العروب- ال�شارع الرئي�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تهدف اىل حتقيق �شعار الدمج املجتمعي للمعاقني بعد اعادة تاأهيلهم يف كافة اجلوانب مبا يتنا�شب مع اعاقتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - دمج املعاق يف املجتمع املحلي واعادة تاأهيله من جديد ح�شب اعاقته.
2 - العمل على ت�شكيل ج�شم موحد من املوؤ�ش�شات الأهلية واحلكومية لل�شغط على اجلهات الر�شمية لينال 

 املعاقني حقوقهم.
3 - توفري كافة الحتياجات الأ�شا�شية للمعاقني من خالل توفري الأدوات امل�شاعدة وتاأهيل ال�شكن والعالج 

 والتاأهيل املهني.
"4 - اقامة م�شاريع انتاجية للمعاقني. 

"5 - توفري الأن�شطة والربامج العملية الهادفة اىل اخراج املعاق واظهار مواهبه وطاقته.
6 - توفري وحدة �شيانة لالأجهزة امل�شاعدة تخدم املعاقني.

عائالتالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 

4 - منا�رشة 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
6 - تاأهيل مهني 5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

36

الخليل
)PFPPA( جمعية تنظيم وحماية االأ�سرة الفل�سطينية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1964�شنة التاأ�شي�س
2219187-02رقم الفاك�س2219187-02رقم الهاتف

www.pfppa.orgاملوقع الإلكرتوين
pfppa@palnet.comالربيد اللكرتوين
م�شوؤول مركز ال�شباباملن�شبحممد اأحمد عبدالله اأبو عري�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599770669رقم املوبايل2219187-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

�شيديل )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )2( 

اخلليل / عني �شارة - بجانب بلدية اخلليل - عمارة الأمل باللهالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تهدف جمعية تنظيم وحماية الأ�رشة الفل�شطينية اإىل رفع م�شتوى معي�شة ال�شعب الفل�شطيني من خالل تزويده بخدمات جيدة 
لل�شحة اجلن�شية والإجنابية، وخا�شة يف املجالت التي ل تتوفر فيها اخلدمات الكافية. وتهدف اإىل رفع م�شتوى املعرفة 
وتطوير املهارات احلياتية لكل ال�شباب من كال اجلن�شني يف جمال ال�شحة اجلن�شية والإجنابية والعرتاف بحقوقهم وتوفري 
ثقافة جن�شية للن�شاء، وحياة خالية من العنف والتمييز. دعم حق املراأة يف اختيار عدد مرات احلمل، والوقات املنا�شبة 
لها، اإ�شافة اإىل حقها يف الإجها�س الآمن لأ�شباب طبية ووفقا ملا ين�س عليه القانون الفل�شطيني. ت�شعى اإىل الق�شاء على 
كل اللتهابات اجلن�شية املعدية، وجتنب انت�شار فريو�س نق�س املناعة املكت�شب الب�رشي/الإيدز. تهدف اإىل اإقناع املعنيني 

بالأمر والعمل على الدفاع عن حقوق ال�شحة اجلن�شية والإجنابية، وتعزيز ال�رشاكة مع املنظمات الأخرى.
اأهداف املوؤ�ش�شة

الغاية الأوىل/ال�شباب: جميع ال�شباب الفل�شطيني واعي اإىل احتياجاتهم ال�شخية ومهيئني لتخاذ قرارات وخيارات خا�شة 
 ب�شحتهم الإجنابية واجلن�شية

الغاية الثانية/ الو�شول اإىل اخلدمات: جميع الن�شاء والرجال، مبا فيهم ال�شباب من كال اجلن�شني يف املناطق املهم�شة 
خا�شة يتمتعون باحلق يف الو�شول اإىل خدمات ال�شحة الإجنابية ال�شاملة ذات اجلودة العالية واأن يتمتعوا باملقدرة على 

 ممار�شة حقوقهم الإجنابية
الغاية الثالثة/ الدعوة والإعالم: الو�شول اإىل التزام جمتمعي، �شيا�شي ومايل يف فل�شطني من اأجل دعم حقوق ال�شحة 

 الإجنابية على ال�شعيد الوطني والعاملي
الغاية الرابعة/ فريو�س نق�س املناعة املكت�شب/الإيدز: التقليل من الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشي/الإيدز يف 

 فل�شطني وتوفري احلماية الكاملة حلقوق الأ�شخا�س امل�شابني واملتاأثرين بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب/الإيدز
الغاية اخلام�شة/ الإجها�س غري الآمن: العرتاف بحقوق املراأة يف فل�شطني باحل�شول على املعلومات والرتبية ال�شحية 

عن خماطر الإجها�س غري الآمن وطرق منع وتقليل حدوثه.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي         2 - عالج دوائي         3 - اإدارة حالة         4 - اإر�شاد نف�شي جماعي         5 - منا�رشة         

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية         7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي         8 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
)PFPPA( جمعية تنظيم وحماية االأ�سرة الفل�سطينية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1964�شنة التاأ�شي�س
2217284-02رقم الفاك�س2217284-02رقم الهاتف

www.pfppa.orgاملوقع الإلكرتوين
info@pfppa.orgالربيد اللكرتوين
اأخ�شائية اجتماعيةاملن�شبمي�شاء عي�شى ال�شاللدةال�شخ�س امل�شوؤول

0598107909رقم املوبايل2563015-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1( 

حلحول / خلف املحكمة ال�رشعية / مبنى جمعية �شيدات حلحولالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تهدف جمعية تنظيم وحماية الأ�رشة الفل�شطينية اإىل رفع م�شتوى معي�شة ال�شعب الفل�شطيني من خالل تزويده بخدمات جيدة 
لل�شحة اجلن�شية والإجنابية، وخا�شة يف املجالت التي ل تتوفر فيها اخلدمات الكافية. وتهدف اإىل رفع م�شتوى املعرفة 
وتطوير املهارات احلياتية لكل ال�شباب من كال اجلن�شني يف جمال ال�شحة اجلن�شية والإجنابية والعرتاف بحقوقهم وتوفري 
ثقافة جن�شية للن�شاء، وحياة خالية من العنف والتمييز. دعم حق املراأة يف اختيار عدد مرات احلمل، والوقات املنا�شبة 
لها، اإ�شافة اإىل حقها يف الإجها�س الآمن لأ�شباب طبية ووفقا ملا ين�س عليه القانون الفل�شطيني. ت�شعى اإىل الق�شاء على 
كل اللتهابات اجلن�شية املعدية، وجتنب انت�شار فريو�س نق�س املناعة املكت�شب الب�رشي/الإيدز. تهدف اإىل اإقناع املعنيني 

بالأمر والعمل على الدفاع عن حقوق ال�شحة اجلن�شية والإجنابية، وتعزيز ال�رشاكة مع املنظمات الخرى.
اأهداف املوؤ�ش�شة

الغاية الأوىل/ال�شباب: جميع ال�شباب الفل�شطيني واعي اإىل احتياجاتهم ال�شحية ومهيئني لتخاذ قرارات وخيارات 
 خا�شة ب�شحتهم الإجنابية واجلن�شية.

الغاية الثانية/ الو�شول اإىل اخلدمات: جميع الن�شاء والرجال، مبا فيهم ال�شباب من كال اجلن�شني يف املناطق املهم�شة 
خا�شة يتمتعون باحلق يف الو�شول اإىل خدمات ال�شحة الإجنابية ال�شاملة ذات اجلودة العالية واأن يتمتعوا باملقدرة على 

 ممار�شة حقوقهم الإجنابية.
الغاية الثالثة/ الدعوة والإعالم: الو�شول اإىل التزام جمتمعي، �شيا�شي ومايل يف فل�شطني من اأجل دعم حقوق ال�شحة 

 الإجنابية على ال�شعيد الوطني والعاملي.
الغاية الرابعة/ فريو�س نق�س املناعة املكت�شب/الإيدز: التقليل من الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشي/الإيدز يف 

 فل�شطني وتوفري احلماية الكاملة حلقوق الأ�شخا�س امل�شابني واملتاأثرين بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب/الإيدز.
الغاية اخلام�شة/ الإجها�س غري الآمن: العرتاف بحقوق املراأة يف فل�شطني باحل�شول على املعلومات والرتبية ال�شحية 

عن خماطر الإجها�س غري الآمن وطرق منع وتقليل حدوثه.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 4 - اإر�شاد نف�شي جماعي            5 - منا�رشة   
7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء         8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

38

الخليل
جمعية �سنابل اخلري لذوي االحتياجات اخلا�سة 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س
2293310-02رقم الفاك�س2293310-02رقم الهاتف

www.alsanable.orgاملوقع الإلكرتوين

sks-halhul@yahoo.comالربيد اللكرتوين

القائمة باأعمال الإدارةاملن�شبفداء حممد حالحلةال�شخ�س امل�شوؤول
0598585957رقم املوبايل2293310-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج نطق  معالج طبيعي )2(  معالج وظيفي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 
)1(

مر�شد تربوي )1(   
حلحول / حلحول - النبي يون�س - عني عا�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
العمل على تقدمي امل�شاعدة ومد يد العون من اجل توفري �شبل احلياة الكرمية لهذا املعاق وايجاد وخلق دور 

ايجابي له اجل خلدمة جمتمعه وبنائه يدا بيد ا�شوة بباقي ابناء املجتمع ال�شحاء مع توجيه ولفت نظر املجتمع 
اىل هذه الفئة املهم�شة من ذوي الكفاءات اخلا�شة كما اطلقنا عليهم هذا ال�شم وتعريف املجتمع بدورهم املهم 

او دجمهم مع املجتمع وال�شتفادة منهم.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - رعاية وتاأهيل وتوفري احتياجات ذوي الكفاءات والحتياجات اخلا�شة.
"2 - مكافحة العاقة وحما�رشة ا�شبابها.

"3 - توفري الرعاية ال�شحية الزمة للمعاقني.
"4 - دمج املعاقني يف املجتمع املحلي وغر�س الثقة يف نفو�شهم.

"5 - توعية املجتمع بحقوق املعاقني واحتياجاتهم.
6 - �شمان حق املعاق يف احل�شول على فر�س متكافئة يف املجتمع.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي             2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

39

الخليل
جمعية مركز اأمان لالإر�ساد والتط�ير وال�سحة املجتمعية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2010�شنة التاأ�شي�س
2214805-02رقم الفاك�س2214805-02رقم الهاتف

www.aman.org.psاملوقع الإلكرتوين

info@aman.org.psالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعيةاملن�شبالدكتورة مرمي اأبو تركيال�شخ�س امل�شوؤول
0597277300رقم املوبايل2230740-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )1( 

اخلليل / �شارع ال�شالم - مقايل حمطة ال�شالم للمحروقاتالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقوم ر�شالة اجلمعية على تقدمي اخلدمات الر�شادية والعالجية لالأ�شخا�س الذين يعانون من م�شاكل 
وا�شطرابات نف�شية واجتماعية واأي�شا دعم وتطوير الأطفال والن�شاء ذوي الحتياجات اخلا�شة بغ�س 

النظر عن اعاقتهم بالإ�شافة لتطوير مهارات العاملني يف هذا املجال يف برامج علمية تلبي احتياجاتهم 
املهنية.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - تقدمي الر�شاد والعالج واخلدمات النف�شية والجتماعية لالأفراد والأ�رش وذوي الحتياجات اخلا�شة 

 الذين يعانون من ا�شطرابات من خالل جل�شات ار�شادية. 
"2 - حمالت توعية جمتمعية.

"3 - دعم الفئات املهم�شة وذوي الحتياجات اخلا�شة.
"4 - التن�شيق والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات املحلية والعربية والعاملية العاملة يف جمال الر�شاد.

"5 - اعداد درا�شات واأبحاث تلبي حاجات الفئات امل�شتهدفة.

6 - زيارات ميدانية لالأ�رش الغري قادرة للو�شول للمجتمع.
رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي          2 - اإدارة حالة          3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي      5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

40

الخليل
جمعية مركز الربامج الن�س�ية / خميم العروب 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1967�شنة التاأ�شي�س
رقم الفاك�س2525783-02رقم الهاتف

m2055m2005@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مديرة جمعية مركز الربامج املن�شبهيام ح�شن ال�رشيفال�شخ�س امل�شوؤول
الن�شوية العروب

0599801182رقم املوبايل2525783-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

عامل جمتمعي )2( املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )3(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 

خميم العروب / -العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

خدمة املجتمع املحلي حيث ي�شعى املركز اىل زيادة الوعي لدى املراأة يف املخيم حول دورها يف املجتمع 
وزيادة م�شاركتها يف الن�شاطات والفعاليات املتعلقة بذلك كما ي�شعى اىل حت�شني احلياة الجتماعية والفنية 

والريا�شية والرتفيهية وغريها.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - ت�شجيع الطاقات البداعية الن�شوية.
"2 - تنمية قدرات املراأة ومهاراتها.

"3 - بناء قيادات �شابة ومميزة.
"4 - ا�رشاك املراأة يف الن�شاطات الجتماعية واملجتمعية.

"5 - م�شاعدة املراأة لتكون عن�رش فعال يف املجتمع.
"6 - م�شاعدة املراأة لتكون م�شتقلة ماديا �شمن امكانياتها. 

"7 - تطوير م�شاريع تهدف اىل ت�شغيل اأكرب عدد من ن�شاء املخيم.
"8 - حت�شني الأو�شاع احلياتية والنف�شية والتنموية لدى اأطفال خميم العروب.

"9 - تطوير الربامج التي تعني وتعالج امل�شاكل النف�شية والجتماعية لدى الأطفال. 
10 - تنمية مواهب وقدرات الأطفال والن�شاء.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم           2 - اإر�شاد نف�شي جماعي         3 - منا�رشة 
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية          5 - تاأهيل مهني 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

41

الخليل
)W.P.C( جمعية مركز الربامج الن�س�ية / خميم الف�ار

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1993�شنة التاأ�شي�س
2282088-02رقم الفاك�س2282088-02رقم الهاتف

w.p.c_fawwar@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مديرة مركز الربامج الن�شوية املن�شبرحمة حممود اخلموزال�شخ�س امل�شوؤول
خميم الفوار

0568881211رقم املوبايل2282088-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

عامل جمتمعي )3(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1( 

خميم الفوار / بجانب مدار�س الغوثالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

يهدف املركز اىل رفع م�شتوى املراأة والطفل من خالل الأن�شطة التي يقدمها املركز مبفرده اأو بالتن�شيق 
مع املوؤ�ش�شات املحلية وتوفري فر�س العمل لل�شيدات يف خميم الفوار وامل�شاهمة يف توفري بيئة ترفيهية للطفل 

واملراأة على حد �شواء.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تلبية حاجات املراأة املوجودة يف املركز.
"2 - رفع م�شتوى املراأة وحت�شني ظروف حياتها الجتماعية والقت�شادية واملهنية.

"3 - رفع م�شتوى الهتمام باملراأة ولدخول احلياة املعا�رشة. 
"4 - ايجاد فر�س عمل من خالل الأن�شطة والربامج التي يقدمها املركز.

"5 - عمل دورات مهنية وتدريبية وادارية متخ�ش�شة التي يقدمها املركز.
"6 - تطوير امل�شاريع بهدف ت�شغيل اأكرب عدد ممكن من الن�شاء.

"7 - التن�شيق والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات الأجنبية واملحلية والوطنية.
"8 - بناء قيادات �شابة يف املجتمع وت�شجيع الطاقات البداعية.

9 - تقلي�س الأ�رشار الناجمة عن الفقر للعائالت املحتاجة.
م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - منا�رشة 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية           6 - تاأهيل مهني           7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

42

الخليل
جمعية نه�سة بنت الريف اخلريية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1961�شنة التاأ�شي�س

2280792-02رقم الفاك�س2280792-02رقم الهاتف

bentalreef2000@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعيةاملن�شبكوثر حممد احلروبال�شخ�س امل�شوؤول

0599350742رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي مهني )1(  اأخ�شائي اجتماعي )2(     اأخ�شائي نف�شي )2( 
مر�شد تربوي )1(

دورا / �شارع النبي نوح - جممع املدار�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

متكني املراأة الفل�شطينية للو�شول اىل م�شتوى ي�شاعدها على اتخاذ القرار والو�شول اىل فئتي الأطفال 
وال�شباب لتطوير اأو�شاعهم وحت�شني الو�شع القت�شادي والجتماعي والنف�شي لالأ�رشة الفل�شطينية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

العمل على تطوير الأ�رشة الفل�شطينية )املراأة( �شيا�شيا وثقافيا واجتماعيا واقت�شاديا و�شحيا والعمل على 
دجمها يف عملية التنمية املجتمعية والتطوير القت�شادي.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - تاأهيل مهني

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

43

الخليل
عيادة الدكت�ر اأ�سعد اأب� غلي�ن 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1988�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2227029-02رقم الهاتف

ag_asad@yahoo.comالربيد اللكرتوين

الدكتور اأ�شعد يو�شف اأبو ال�شخ�س امل�شوؤول
ا�شت�شاري الطب النف�شي و املن�شبغليون

الع�شبي

-0597709926 رقم املوبايل2227629-02رقم الهاتف
0599732684

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

اخلليل / �شارع واد التفاح - عمارة خليل الرحمانالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

44

الخليل
عيادة الدكت�ر �ساحب ال�ساحب 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1980�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2220260-02رقم الهاتف

Joseashhab@gmail.comالربيد اللكرتوين

دكتور نف�شياملن�شبد. �شاحب ال�شاحبال�شخ�س امل�شوؤول

0599751179رقم املوبايل2220260-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

اخلليل / البلدة القدمية - عمارة الأندل�سالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - عالج دوائي 
2 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
)PTCA( كلية فل�سطني التقنية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2522347-02رقم الفاك�س2522346/7-02رقم الهاتف

www.ptca.edu.psاملوقع الإلكرتوين

info@ptca.edu.psالربيد اللكرتوين

مر�شدة اجتماعيةاملن�شب�رشين ح�شني اأحمروال�شخ�س امل�شوؤول

0599894254رقم املوبايل2227719-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

خميم العروب / بجانب خميم العروبالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ايجاد التوافق بني مهارات اخلريجني ومتطلبات اأداء العمل ب�شكل اأكرث فعالية وامل�شاركة يف التنمية من 
خالل م�شاهمتها الفنية والعملية وتطبيق معايري اجلودة ال�شاملة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

نتطلع نحو كلية رائدة يف التعليم والتدريب املهني والتقني يف فل�شطني مل�شتوى الدبلوم والبكالوريو�س التقني.

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم  
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - غري ذلك 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

46

الخليل
)ADWAR( م�ؤ�س�سة اأدوار للتغيري االجتماعي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2010�شنة التاأ�شي�س

2257859-02رقم الفاك�س2257859-02رقم الهاتف

www.adwar.psاملوقع الإلكرتوين

info@adwar.psالربيد اللكرتوين

املديرة العامة ملوؤ�ش�شة اأدواراملن�شب�شحر القوا�شمةال�شخ�س امل�شوؤول

0599203506رقم املوبايل2257859-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )1(  اأخ�شائي اجتماعي )2( 

اخلليل / دائرة ال�شري- احريزات- ط 8العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

احلياة يف جمتمع ي�شوده التكامل ما بني اجلن�شني، والعدالة الجتماعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تقوية املراأة يف كافة جمالت احلياة من وجهة نظر اجلندر والتنمية كمدخل من اجل الرتقاء بواقع 
 الن�شاء والو�شول بهن اإىل مواقع �شنع القرار وحتقيق العدالة الجتماعية.

2 - بناء قدرات اأفراد وموؤ�ش�شات املجتمع الفل�شطيني من اجل تبني ا�شرتاتيجيات وبرامج حتمي حقوق 
 الن�شاء وتعمل من اجل احلد من العنف �شد املراأة وتعزيز التعامل الالعنفي .

3 - رفع م�شتوى الوعي املجتمعي لي�شبح اأكرث وعيا للنوع الجتماعي )اجلندر( ويعزز من م�شاركة الن�شاء 
يف املجالت الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية .

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي          2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة      6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني          8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

47

الخليل
مديرية الرتبية و التعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

2292891-02رقم الفاك�س2292890-02رقم الهاتف

ال�شخ�س 
رئي�س ق�شم الر�شاد الرتبوي املن�شبالأ�شتاذ فايز �شحدة اأحمد �رشفامل�شوؤول

والرتبية اخلا�شة

0599393291رقم املوبايل2292890-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )41(   املتخ�ش�شني

حلحول / الذروة/ جممع املوؤ�ش�شات احلكومية فوق حمكمة ال�شلحالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة 
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 
8 - تاأهيل مهني

9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2282366-02رقم الفاك�س2280002-02رقم الهاتف

www.janoob.psاملوقع الإلكرتوين

relations.janoob@gmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�س ق�شم الر�شاد والرتبية املن�شبعايد اأحمد الفقيهال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0599308216رقم املوبايل228277317-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج نطق  معالج طبيعي )1(  معالج وظيفي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 
)1(

مر�شد تربوي )76(   

دورا / دورا- الهجري/ مثلث الفوارالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي  
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

49

الخليل
)DCSED( مديرية الرتبية والتعليم / ق�سم االر�ساد و الرتبية اخلا�سة

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2228990-02رقم الفاك�س2227862/3-02رقم الهاتف

www.newhebron.psاملوقع الإلكرتوين

educationhebron@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س ق�شم الر�شاد و الرتبية املن�شبخ�رش ديب ح�شن مباركال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0599764339رقم املوبايل222786213-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )56(   املتخ�ش�شني

اخلليل / �شارع امللك في�شل- بجانب الربيدالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي
5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

50

الخليل
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2290389-02رقم الفاك�س2227653-02رقم الهاتف

www.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين

مدير مديرية ال�شوؤون املن�شب�شوزان �شلميال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية

0598818608رقم املوبايل2220898-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )20(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1( 

اخلليل / دوار ال�شحةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تركز ر�شالة الوزارة على حتقيق التنمية ال�شاملة والأمن الجتماعي والنمو القت�شادي لكل اأ�رشة فل�شطينية 
و�شول للرفاه الجتماعي لبناء املجتمع ال�شليم ورفع م�شتوى املعي�شة ل�شمان احلياة الكرمية لالإن�شان 

الفل�شطيني وعلى اأ�ش�س امل�شاواة دون متييز عرقي اأو جن�شي اأو عقائدي اأو طائفي يف اطار عملية تن�شيقية 
�شاملة ما بني القطاع الر�شمي والأهلي واخلا�س مبا يلبي متطلبات العمل باأق�شى درجات الكفاءة واملرونة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - حت�شني امل�شتوى املعي�شي للفئات املهم�شني يف املدن والريف واملخيمات. 

"2 - دعم ا�شتقرار الأ�رشة ومتا�شكها باعتبارها البنية الأ�شا�شية يف بناء املجتمع.
"3 -رفع م�شتوى الوعي املجتمعي.

"4 - حت�شني م�شتوى اأداء وقدرات الوزارة للرقي بخدمات الرعاية الجتماعية اىل اأف�شل م�شتوى. 
5 - امل�شاهمة يف دور نا�شط يف التنمية القت�شادية والجتماعية و احلد من الفقر وم�شاركة اأو�شع للطاقة 

 النتاجية للمراأة. 
6 - امل�شاهمة يف حتقيق احلماية الجتماعية. 

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي    2 - عالج دوائي    3 - اإدارة حالة    4 - اإر�شاد نف�شي جماعي    5 - منا�رشة 
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء    7 - تاأهيل مهني    8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

51

الخليل
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1985�شنة التاأ�شي�س

2280075-02رقم الفاك�س2280075-02رقم الهاتف

www.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين

مديرة املكتباملن�شبجهاد اأحمد حممود الطلال�شخ�س امل�شوؤول

0599292566رقم املوبايل2266191-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )6(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )6( 

دورا / و�شط البلدالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تركز ر�شالة الوزارة على حتقيق التنمية ال�شاملة والأمن الجتماعي والنمو القت�شادي لكل اأ�رشة فل�شطينية 
و�شول للرفاه الجتماعي لبناء املجتمع ال�شليم ورفع م�شتوى املعي�شة ل�شمان احلياة الكرمية لالإن�شان 

الفل�شطيني وعلى اأ�ش�س امل�شاواة دون متييز عرقي اأو جن�شي اأو عقائدي اأو طائفي يف اطار عملية تن�شيقية 
�شاملة ما بني القطاع الر�شمي والأهلي واخلا�س مبا يلبي متطلبات العمل باأق�شى درجات الكفاءة واملرونة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - حت�شني امل�شتوى املعي�شي للفئات املهم�شني يف املدن والريف واملخيمات. 

"2 - دعم ا�شتقرار الأ�رشة ومتا�شكها باعتبارها البنية الأ�شا�شية يف بناء املجتمع.
"3 -رفع م�شتوى الوعي املجتمعي.

"4 - حت�شني م�شتوى اأداء وقدرات الوزارة للرقي بخدمات الرعاية الجتماعية اىل اأف�شل م�شتوى. 
5 - امل�شاهمة يف دور نا�شط يف التنمية القت�شادية والجتماعية و احلد من الفقر وم�شاركة اأو�شع للطاقة 

 النتاجية للمراأة. 
6 - امل�شاهمة يف حتقيق احلماية الجتماعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم         3 - اإر�شاد نف�شي جماعي  1 - اإدارة حالة 
4 - منا�رشة              5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء         7 - تاأهيل مهني 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

52

الخليل
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2006�شنة التاأ�شي�س

2270767-02رقم الفاك�س2279364-02رقم الهاتف

www.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين

yatta@mosa.gov.psالربيد اللكرتوين

مدير مديرية ال�شوؤون املن�شبماجد جراداتال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية/ يطا

0598818609رقم املوبايل2279364-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )3( املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )2(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 

يطا / و�شط البلدالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

"1 - تتمثل ر�شالتها يف امل�شاعدة والدعم والتنمية والتطوير. 
"2 - حاجة املجتمع املحلي لل�شوؤون الجتماعية.

3 - ازدياد حاجة الأ�رش الفل�شطينية مل�شاعدة ال�شوؤون الجتماعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - امل�شاعدات والدعم املايل والغذائي للمحتاجني.
2 - الر�شاد والتوجيه والتوعية لالأ�رش.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي            5 - منا�رشة

6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء            7 - تاأهيل مهني 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

53

الخليل
)PMCI( مديرية ال�سحة

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1929�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�سرقم الهاتف

رئي�س ق�شم ال�شحةاملن�شبد. علي زين حنيحنال�شخ�س امل�شوؤول

0599880900رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

عامل جمتمعي  اأخ�شائي اجتماعي )2(  ممر�س نف�شي )1(  طبيب نف�شي )1( 
)1(

�شيديل )1(   

اخلليل / عني �شارة / بالقرب من مدر�شة احل�شنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

مل ت�شاغ.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمات �شحية ب�شكل مي�رش باأف�شل الطرق ال�شليمة للمر�شى.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

54

الخليل
)HCMHC( مركز اخلليل لل�سحة النف�سية املجتمعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س
2293721-02رقم الفاك�س2293721-02رقم الهاتف

مدير مركز اخلليل لل�شحة املن�شبد. اياد العزةال�شخ�س امل�شوؤول
النف�شية واملجتمعية- اخلليل

0599386311رقم املوبايل2293721-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي  ممر�س نف�شي )1(  اأخ�شائي نف�شي )1(  طبيب نف�شي )2( 
اجتماعي )3(

�شيديل )1(   
بيت كاحل / بيت كاحل- بالقرب من م�شجد عمرو بن العا�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
تقدمي اخلدمة النف�شية والتوعية جلميع ال�شطرابات النف�شية الطبية املجتمعية ومعاجلة املر�س النف�شي 

وتدريب الأ�شحاء ليكونوا اأف�شل والعمل على الوقاية يف جمال ال�شحة النف�شية ون�رش التوعية يف جمال 
ال�شحة النف�شية.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تقدمي اخلدمات الطبية والنف�شية والجتماعية للمر�س النف�شي يف حمافظة اخلليل.
"2 - تطوير نوعية اخلدمات املتوفرة لتكون اأكرث فاعلية وتاأثري.

"3 - توعية املجتمع ملفهوم ال�شحة النف�شية واملر�س النف�شي وازالة الو�شمة املالزمة للمر�س النف�شي.
"4 - الهتمام بالتاأهيل الجتماعي للمر�س ليكون مكماًل لعالج ناجح.

"5 - تطوير وتاأهيل الكوادر العاملة يف جمال ال�شحة النف�شية وال�شحة الأولية.
"6 - تقدمي العالج الطبي جمانًا للمر�شى النف�شيني ) العقليني( وباأجر جزئي للمر�شى النف�شيني.

7 - الت�شييك مع املوؤ�ش�شات احلكومية الأخرى واملوؤ�ش�شات اخلا�شة والأهلية لو�شع األيات عمل م�شرتكة 
تهدف اىل ت�شهيل اخلدمات للمر�شى النف�شيني.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - عالج دوائي       3 - اإدارة حالة       
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم       5 - اإر�شاد نف�شي جماعي       6 - منا�رشة

7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية    8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي    9 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

55

الخليل
مركز ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للتاأهيل املهني 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2000�شنة التاأ�شي�س

2525570-02رقم الفاك�س2525570-02رقم الهاتف

مديرة املركزاملن�شبثروة حممود اأبو فارةال�شخ�س امل�شوؤول

0598520146رقم املوبايل2523122-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )3( املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )6(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 

بيت اأمر / حي ال�شيخة فاطمة / عرق اللتونالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تاأهيل ال�شخا�س ذوي العاقة مهنيا واجتماعيا ونف�شيًا واقت�شاديًا من خالل دجمهم يف �شوق العمل المر 
الذي يحقق لهم ال�شتقاللية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تاأهيل ال�شخا�س ذوي العاقة مهنيا واجتماعيا ونف�شيًا واقت�شاديًا من خالل دجمهم يف �شوق العمل المر 
الذي يحقق لهم ال�شتقاللية.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 
6 - تاأهيل مهني

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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الخليل
مركز الن�س�ي اخلليل 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1958�شنة التاأ�شي�س
2224954-02رقم الفاك�س2224954-02رقم الهاتف

wp_center_hebron@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مديرة تنفيذية جلمعية مركز املن�شبر�شدية نعيم قنيبيال�شخ�س امل�شوؤول
الن�شوي اخلليل

0598380392رقم املوبايل2224954-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي مهني )2(  اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )1( 
عامل جمتمعي )2(

اخلليل / مقابل الرتبية و التعليمالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

 ي�شعى املركز اىل الأمور التالية: 
"1 - بيئة مريحة للن�شاء.

"2 - بيئة ترفيهية لالأطفال وتوفري خدمات اجتماعية �شحية نف�شية للن�شاء.
3 - توفري فر�س عمل للمراأة ت�شاهم يف بناء املجتمع.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - النهو�س بامل�شتوى الجتماعي و الثقايف و املهني و القت�شادي للمراأة.

"2 - ا�شتغالل اأوقات الفراغ ب�شورة بناءة للفئات امل�شتهدفة جلميع الأعمال و امل�شتويات.
"3 - توفري فر�س عمل للن�شاء باإقامة امل�شاريع النتاجية بعد عملية التدريب و التاأهيل.

"4 - تفعيل دور املركز يف خدمة املجتمع الن�شوي املحلي و ن�رش املعرفة.
"5 - تنمية فكرة العمل التطوعي وم�شاركة املراأة بالتنمية املجتمعية.

6 - تقلي�س الأثار الناجتة عن الفقر.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - تاأهيل مهني        8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

57

الخليل
)IMCC( مركز بلدية اذنا املجتمعي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س

2296112-02رقم الفاك�س2296112-02رقم الهاتف

idna-muni-center@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مدير مركز اذنا املجتمعي- املن�شباأمين طميزيال�شخ�س امل�شوؤول
مدير ق�شم اخلدمات الجتماعية

0599678560رقم املوبايل2296112-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج نطق  معالج طبيعي )1(  عامل جمتمعي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 
)1(

اذنا / �شارع البلدية- مقابل مركز ال�رشطةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

مل ت�شاغ.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - توفري فر�س للتدريب والتعليم والتاأهيل من اأجل الو�شول اىل مرحلة الدمج الجتماعي مبا يتنا�شب 
 قدرات ذوي العاقة.

2 - اظهار ا�شتقاللية ال�شخ�س ذوي العاقة واخلروج من دائرة العتماد على الأخرين اىل دائرة العتماد 
 على النف�س اأو اأقرب ما يكون لديها.

3 - حتقيق التاأهيل املبني على التعاون بني املركز والأ�رشة واملجتمع وال�شحة الرتبوية خلدمة الأ�شخا�س 
 ذوي العاقة دون ا�شعارهم بالنق�س اأو اخلجل.

"4 - بناء قدرات ال�شخا�س ذوي العاقة وتطوير م�شتوى معرفتهم مب�شاكل اعاقتهم.
5 - بناء عالقة وطيدة مع كافة املوؤ�ش�شات العاملة يف املجال من اأجل التكامل يف العمل وعدم ا�شاعة الفر�س 

وت�شتيت اجلهود.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة        3 - اإر�شاد نف�شي جماعي       4 - منا�رشة 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

58

الخليل
)SSD( مركز بلدية ال�سم�ع املجتمعي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س

2263189-02رقم الفاك�س2263189-02رقم الهاتف

ssd_samou@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مدير مركزاملن�شبحممد اأبو عقيلال�شخ�س امل�شوؤول

0598676061رقم املوبايل2263189-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج طبيعي )2(  اأخ�شائي اجتماعي )1(          اأخ�شائي مهني )2( 
معالج نطق )1(         مر�شد تربوي )4(   

ال�شموع / ام غامن- ال�شموع - اخلليلالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمات اجتماعية / تاأهيلية للمواطنني وبالأخ�س لالأ�شخا�س ذوي العاقة مل�شاعدتهم على تطوير 
مهاراتهم احلياتية اليومية والندماج يف املجتمع املحلي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

معاجلة الحتياجات الجتماعية لذوي العاقة ودجمهم يف املجتمع من خالل خدمات عالجية تاأهيلية لهم.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئية جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

59

الخليل
مركز بلدية حلح�ل املجتمعي 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س
2227666-02رقم الفاك�س2228305-02رقم الهاتف

www.halhul-city.psاملوقع الإلكرتوين
halhul_2005@yahoo.comالربيد اللكرتوين
مدير املركزاملن�شبهيثم مرعبال�شخ�س امل�شوؤول

0599307086رقم املوبايل2228305-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

املتخ�ش�شني
معالج نطق )1(مر�شد تربوي )1( معالج طبيعي )2(  اأخ�شائي اجتماعي )1( 

غري ذلك )4(   
حلحول / حلحول- عني عا�شي- مقر جمعية �شنابل اخلريالعنوان

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - تقدمي خدما الدعم النف�شي والجتماعي لذوي العاقة وعائالتهم والتعرف على اأهم احتياجاتهم وتعترب حلقة 

 الو�شل بني جمهور املواطنني وبني جميع اأق�شام املركز.
2 - تقدمي خدمات متخ�ش�شة للذين لديهم ا�شطرابات وم�شاكل يف النطق واللغة ويعمل على م�شاعدة الفراد 

مبختلف اأعمارهم للتغلب على اي ا�شطراب نطقي اأو لغوي حيث يتالءم مع احتياجاتهم لتح�شني توا�شلهم مع 
 البيئة املحيطة من خالل اأخ�شائية النطق.

-3 تنق�شم وحدة العالج الطبيعي اىل ق�شمني للذكور والناث تعالج احلالت التي تعاين من م�شاكل وت�شاعد يف 
املحافظة على الوظائف احلياتية اليومية ومنع حدوث امل�شاعفات املحتملة واملرتتبة عن ال�شطرابات احلركية من 

 خالل اأخ�شائي واخ�شائية عالج طبيعي.
4 - تدريب وتاأهيل خا�س لالأطفال ذوي العاقات ال�شديدة واملركبة على اأ�شا�س اعطاء كل طفل فر�شة تعلم 

املهارات احلركية الالزمة ليتمكن من العي�س يف بيئته با�شتقاللية وباأف�شل ما ميكن و�شعارmove هو احلركة من 
 اأجل التعلم واحلياة.

5 - تدريب وتعليم خا�س لالأطفال ذوي العاقات الب�شيطة واملتو�شطة با�شتثناء العاقات احلركية حيث يتم العمل 
معهم �شمن خطة واأهداف مو�شوعة كل منهم ح�شب احتياجاته لكي ي�شتطيع الطفال العتماد على انف�شهم وق�شاء 

 حاجاتهم اليومية والندماج يف املجتمع.
"6 - تدريب وحتفيز القدرات الذهنية والعقلية لالأطفال من ذوي العاقة وغري ذوي العاقة عن طريق اللعب.

7 - تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وندوات وور�س عمل ولقاءات تثقيف توعية جمتمعية.
م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي 1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

4 - اأن�شطة دعم جمتمعية 3 - منا�رشة 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

60

الخليل
مركز بلدية يطا املجتمعي 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س

2270330-02رقم الفاك�س2270330-02رقم الهاتف

www.yatta-munc.orgاملوقع الإلكرتوين

omar_alihsan@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير مركز يطا املجتمعياملن�شبعمر خليل حممدال�شخ�س امل�شوؤول

0599678561رقم املوبايل2270330-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

معالج نطق  معالج طبيعي )2(  عامل جمتمعي )4(  اأخ�شائي اجتماعي )6( 
)1(

يطا / م�شجد ال�شالم - الطابق الأر�شي مقابل �رشح ال�شهيدالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ا�شتهداف الأ�شخا�س ذوي العاقة من خمتلف الأعمار وكال اجلن�شني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - اتاحة الفر�س للمواطنني للو�شول اىل خدمات اجتماعية وتاأهيلية بهدف حت�شني نوعية حياتهم.
"2 - التعرف على احتياجات املواطنني من ذوي العاقة وفئات جمتمعية اأخرى.

3 - التعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة من اأجل الدفع باجتاه تلبية احتياجاتهم وحت�شني نوعية حياتهم.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة 
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

61

الخليل
)HCMHCCA( مركز حلح�ل لل�سحة النف�سية املجتمعية لالأطفال واملراهقني

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2009�شنة التاأ�شي�س

2212420-02رقم الفاك�س2212419-02رقم الهاتف

halhulcca@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير مركز حلحول لل�شحة النف�شية املن�شبد. اياد العزةال�شخ�س امل�شوؤول
املجتمعية للطفل واملراهق

0599386311رقم املوبايل2212419-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

ممر�س نف�شي )1(  اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )1( 
�شيديل )1(  اأخ�شائي اجتماعي )1(      عامل جمتمعي )1(     معالج نطق )1( 

حلحول / ظهر قطيط- مقابل بلدية حلحول- الجتاه الأخر من ال�شارعالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

 معاجلة الطفل واملراهق باأحدث اأ�شاليب والتدخالت النف�شية واعادة دجمه مع اأهله وجمتمعه.
�شعار املركز: تدريب الطفل الذي يعاين من ا�شطرابات نف�شية ليكون �شوي والطفل ال�شوي ليكون مميز، 

التقييم النف�شي العقلي للطفل ) حتديد ال�شعوبات النف�شية التي يعاين منها الطفل واملراهق(.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تنظيم ن�شاطات توعوية وتثقيفية حول ال�شحة النف�شية يف املدار�س ومراكز واملوؤ�ش�شات.
"2 - اعداد لقاءات توعية املجتمع.        3 - الت�شبيك مع املوؤ�ش�شات الأخرى العاملة بنف�س احلقل.

"4 - تقدمي العالج العائلي.                 5 - تقدمي العالج الدوائي عند ال�رشورة لالأطفال واملراهقني.

"6 - العالج الفردي واجلماعي.        7 - جل�شات تقيم وعالج وا�شطرابات النطق واللغة لالأطفال.
8 - جل�شات ار�شادية وعالجية وال�شت�شارة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - عالج دوائي     3 - اإدارة حالة     4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية 
والتعليم      5 - اإر�شاد نف�شي جماعي      6 - منا�رشة      7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

62

الخليل
مركز ر�سمة اأمل 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2009�شنة التاأ�شي�س

2217017-02رقم الفاك�س2217017-02رقم الهاتف

www.icshebron.orgاملوقع الإلكرتوين

hcharity@palnet.comالربيد اللكرتوين

مدير ق�شم الر�شاد للمركز املن�شبمنجد اجلعربيال�شخ�س امل�شوؤول
)ر�شمة اأمل(

0597292934رقم املوبايل2217017-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )9( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )9(  اأخ�شائي نف�شي )5( 

اخلليل / عمارة الهدى - الطابق الثاينالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي ار�شاد نف�شي وتربوي وتعليمي للطالب يف اجلمعية اخلريية ال�شالمية واملجتمع املحلي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تفريغ الطاقة والتنفي�س عن الطالب الذين يعانون من بع�س امل�شاكل الجتماعية والنف�شية -تلبية احتياجات 
الطالب حلل كثري من امل�شاكل الرتبوية والنف�شية لهم و م�شاعدة الطالب وذويهم كي يفهموا ذاتهم- واأي�شا 

م�شاعدة الطالب يف حل م�شكالتهم يف اطار التعاليم ال�شالمية والنظريات العلمية احلديثة ون�رش القيم 
الن�شانية و العمل على رفع الوعي واك�شاب وتعزيز مهارات حول التعامل مع الطفال املعر�شني ملخاطر 

العقاب اجل�شدي والنف�شي والعتداء اجلن�شي لالتفاق على روؤيا م�شرتكة تن�شجم مع ثقافة املجتمع.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء        7 - تاأهيل مهني        8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

63

الخليل
)TRC( مركز عالج وتاأهيل �سحايا التعذيب

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س
2298020-02رقم الفاك�س2298020-02رقم الهاتف

www.trc-pal.orgاملوقع الإلكرتوين
info@trc-pal.orgالربيد اللكرتوين
مديرة الفرعاملن�شب�شناء كرجةال�شخ�س امل�شوؤول

0597709916رقم املوبايل2251053-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي اجتماعي )2(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

اخلليل / �شارع امللك في�شل/ جممع خلف التجاري مقابل الرتبية والتعليمالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

ال�شهام اإ�شهاما كبريا يف الق�شاء على التعذيب والعنف املنظم، وغريها من انتهاكات حقوق الإن�شان. و 
ت�شعى اأي�شا اإىل الق�شاء على ثقافة الإفالت من العقاب الذي ي�شعر به العديد من املرتكبني و التي تنت�رش يف 

جميع اأنحاء فل�شطني.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - ال�شتمرار يف تقدمي اخلدمة النف�شية والجتماعية والعالج والتاأهيل ل�شحايا التعذيب والعنف املنظم 
 وعائالتهم.

2 - بناء ثقافة جمتمعية عامة مبنية على احرتام القيم واملبادئ الن�شانية املنبثقة عن القانون الدويل الن�شاين 
والقانون الدويل حلقوق الن�شان واتفاقيات مناه�شة التعذيب والعنف املنظم. والدفاع عن حقوق ال�شحايا 

 واملت�رشرين. 
3 - امل�شاهمة يف تناقل اخلربات واملعرفة من خالل قيام املركز بالتدريب لناء قدرات املوؤ�ش�شات والعاملني 

 يف املجالت املتعلقة بحقوق الن�شان وال�شحة النف�شية و منع وجترمي التعذيب. 
4 - العمل على ا�شتمرارية تقدمي اخلدمة لل�شحايا: من خالل احلفاظ على ا�شتدامة العمل يف املوؤ�ش�شة عن 
طريق بناء ا�شرتاتيجية وهيكلية ادارية توفر ذلك. بالإ�شافة اىل احلفاظ على الدور التنموي الذي تلعبه 

املوؤ�ش�شة يف املجتمع من خالل الرتكيز على املوا�شيع: )حقوق الن�شان، و التعذيب، والعنف املنظم(.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي          2 - عالج دوائي          3 - اإدارة حالة          4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة          6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي          7 - تاأهيل مهني          8 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

64

الخليل
وزارة �س�ؤون االأ�سرى واملحررين 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2213993-02رقم الفاك�س2228423-02رقم الهاتف

www.freedom.psاملوقع الإلكرتوين

info@freedom.psالربيد اللكرتوين

م�شوؤول وحدة الر�شاد يف املن�شبجمال جرداتال�شخ�س امل�شوؤول
الوزارة

0598103450رقم املوبايل2228423-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )5(       اأخ�شائي مهني )5( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )5( 

اخلليل / العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي منظمة حكومية فل�شطينية تهدف اىل دعم وحماية الأ�رشى يف ال�شجون ال�رشائيلية ورعاية اأ�رشهم 
وتاأهيل ودمج الأ�رشى املحررين يف املجتمع الفل�شطيني من خالل تقدمي خدمات الدعم القانوين واملادي 

والر�شاد والتدريب والتعليم دون متييز وابراز ومنا�رشة ق�شية الأ�رشى يف كافة املحافل املحلية والدولية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - توفري احلماية القانونية لالأ�رشى واملحررين.
"2 - دعم الأ�رشى واأ�رشهم داخل ال�شجون.

3 - دمج وتاأهيل الأ�رشى املحررين يف املجتمع.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي 3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 5 - منا�رشة 
8 - تاأهيل مهني 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

65

الخليل
)UN( وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني

اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1950�شنة التاأ�شي�س

2228137-02رقم الفاك�س2220688/7-02رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

i.ammar@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

نائب مكتب اخلليل لوكالة املن�شبعي�شى اأبو خريانال�شخ�س امل�شوؤول
الغوث وت�شغيل الالجئني

0542168389رقم املوبايل2220688/7-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

مر�شد تربوي  معالج نطق )2(  عامل جمتمعي )4(  اأخ�شائي اجتماعي )4( 
)20(

اخلليل / اخلليل- بالقرب من الرتبية والتعليمالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمتمع فل�شطيني ت�شوده العدالة والرفاه الجتماعي وخايل من ال�شطرابات النف�شية الناجتة عن الأزمات.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - احلد من امل�شاكل النف�شية والجتماعية الناجتة عن الفقر والبطالة و�شوء املعاملة يف املجتمع وبالذات 
 الفئات املهم�شة من الأطفال والن�شاء وكبار ال�شن وذوي الحتياجات اخلا�شة.
"2 - رفع الوعي العام وتثقيف اخلا�س بال�شحة النف�شية لالأفراد واجلماعات.

3 - بناء قدرات طاقم العاملني يف برامج الغاثة واخلدمات الجتماعية يف ما يتعلق بال�شحة النف�شية 
 واجراءات حتويل.

4 - بناء وتطوير قدرات املراكز املحلية املجتمعية ال�رشيكة.

رجالالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي         2 - اإدارة حالة         3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي         5 - منا�رشة         6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء         8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

66

الخليل
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني / برنامج 

)C.M.H.P( ال�سحة النف�سية املجتمعية
اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2001�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�سرقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

a.ayaydeh@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

م�رشف نف�شي اجتماعي لربنامج ال�شحة النف�شيةاملن�شباأحمد عيايدةال�شخ�س امل�شوؤول

0599478374/ 0542168460رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )4(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )6( 

اخلليل / بالقرب من الرتبية والتعليمالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - تاأهيل مهني

9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

67

الخليل
)UCS( احتاد اجلمعيات اخلريية / القد�س

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1958�شنة التاأ�شي�س

6285361-02رقم الفاك�س6285870-02رقم الهاتف

www.ucs-pal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@ucs-pal.orgالربيد اللكرتوين

مدير عاماملن�شبيو�شف �شامل قريال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6285870-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

وادي اجلوز / القد�س- وادي اجلوز - �شارع اليعقوبي 10العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

احتاد وطني قيادي للجمعيات الأهلية يعمل على تطوير قدرات وخدمات اجلمعيات الأع�شاء فيه، من 
خالل تقدمي رزمة من اخلدمات النوعية املتخ�ش�شة لالرتقاء بواقع العمل الأهلي الفل�شطيني وامل�شاهمة يف 

التنمية امل�شتدامة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - امل�شاهمة يف تطوير اأنظمة احلكم الر�شيد للجمعيات الع�شاء ورفع كفاءته.
"2 - امل�شاهمة يف تطوير القطاعات التنموية الفل�شطينية.

"3 - خلق احتاد وطني وقيادي للجمعيات والعمل الأهل.
"4 - زيادة فر�س ال�شتدامة املالية لالحتاد واجلمعيات الع�شاء.

5 - امل�شاهمة يف زيادة اللتزام احلكومي وموؤ�ش�شات املجتمع املدين جتاه الق�ش�اي�ا التنموي��ة وحقوق 
الن�ش��ان.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة       2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم       3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء       5 - تاأهيل مهني       6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

68

القدس
الرعاية لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س

2794602-02رقم الفاك�س2794602-02رقم الهاتف

راأ�س اجلمعيةاملن�شبعز الدين اأبو طهال�شخ�س امل�شوؤول

0599200888رقم املوبايل2794602-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )1(  طبيب نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )1(

اأبودي�س / بجانب بنك فل�شطنيالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
ال�سرايا خلدمة املجتمع 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

6283374-02رقم الفاك�س6260017-02رقم الهاتف

www.alsaraya-center.orgاملوقع الإلكرتوين

admin@alsaraya-center.orgالربيد اللكرتوين

مديرة تنفيذيةاملن�شبهيام حممود عليانال�شخ�س امل�شوؤول

0522964905رقم املوبايل6283374-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائياجتماعي )5(       عامل جمتمعي )5(  اأخ�شائي نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )1(

القد�س / القد�س - البلدة القدمية- عقبة ال�رشاياالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

نحن مركز ال�رشايا موؤ�ش�شه جمتمعيه مقد�شيه تعمل على النهو�س بالأ�رشة املقد�شية ومتكينها من خالل تنفيذ 
جميع  بتوظيف  والتاأهيل  والتدريب  والتعليم  التثقيف  وعرب  واجتماعيه  واقت�شاديه  ثقافيه  وم�شاريع  برامج 

اإمكانياتها املادية والب�رشية للتعامل والتكامل مع البيئة املحيطة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - امل�شاهمة يف حت�شني وتطوير امل�شتوى العلمي الثقايف لالأ�رشة املقد�شية .
"2 - امل�شاهمة يف متكني الأ�رشة املقد�شية اقت�شاديا.

3 - امل�شاهمة يف حت�شني البيئة الجتماعية لالأ�رشة املقد�شية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 5 - تاأهيل مهني 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
املدر�سة االأرث�ذك�سية العيزرية 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1936�شنة التاأ�شي�س

2798840-02رقم الفاك�س2799797-02رقم الهاتف

bethany.girls.school@gmail.comالربيد اللكرتوين

مديرة مدر�شةاملن�شبالأخت مارثاال�شخ�س امل�شوؤول

0528040777رقم املوبايل2790316-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(         مر�شد تربوي )1(  املتخ�ش�شني

العيزرية / دوار ال�شكانالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ما ت�شعى اليه املدر�شة هو خلق جو امن للطالبات وبيئة منا�شبة تنمي لديهن روح التاأدب والنتماء والحرتان 
للذات وحتمل امل�شوؤولية وت�شجيع الطالبات لالندماج يف املجتمع املحلي ومدار�شه، واأن تتخذ البداع منهجا 
وادارية  تعليمية  وباأ�رش  تربوية  بنية  على  ترتكز  �شليمة  جمتمعية  وقيم  باأخالقيات  وملتزمة  وو�شيلة  وتقنية 

متميزة تعمل بروح الفريق الواحد.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - خدمة الطالب.
2 - الرفع من م�شتوى الأداء التعليمي والرتبوي يف املدر�شة.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

71

القدس
)PCC( املركز الفل�سطيني لالر�ساد

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2001�شنة التاأ�شي�س

6277360-02رقم الفاك�س6277360-02رقم الهاتف

www.pcc-jer.orgاملوقع الإلكرتوين

pcc@palnet.comالربيد اللكرتوين

من�شق ادارياملن�شبمن�شور اجلولينال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6277360-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )8(         مر�شد تربوي )2( املتخ�ش�شني ممر�س نف�شي )1( 

القد�س / البلدة القدمية- باب حطة- �شارع هاللالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

املركز الفل�شطيني لالإر�شاد جمعية اأهلية تقدم خدمات �شمولية يف جمال ال�شحة النف�شية اليجابية ت�شمل العالج 
والإر�شاد النف�شي، خدمات تربوية اجتماعية للوقاية من تطوير م�شاكل نف�شية، بناء قدرات وتقدمي ا�شت�شارات 

ملوؤ�ش�شات واأفراد عاملني يف جمال ال�شحة النف�شية بالإ�شافة اإىل ال�شغط والتاأثري باجتاه �شيا�شات وت�رشيعات 
داعمة للحق يف الو�شول اإىل و�شع �شحة نف�شية �شوية يف فل�شطني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - حت�شني اأداء الأفراد واجلماعات نف�شيا، وظيفيا، اإنتاجيا واجتماعيا.
"2 - وقاية الأفراد واملجموعات من خطر الوقوع يف امل�شاكل النف�شية والجتماعية يف املناطق الأكرث تهمي�شًا.

"3 - تطوير قدرات واأداء املوؤ�ش�شات والأفراد العاملني يف جمال ال�شحة النف�شية يف ال�شفة الغربية والقد�س.
"4 - حت�شني ال�شيا�شات، الإجراءات، الأنظمة واملمار�شات املتعلقة بال�شحة النف�شية للفرد واملجتمع الفل�شطيني.

"5 - تطوير قدرات املركز الذاتية لتتطابق مع معايري احلكم ال�شالح.
6 - تطوير النظام املايل للمركز ليتطابق مع اأهداف املركز العامة واملعايري الدولية للمحا�شبة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية 3 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
)PCC( املركز الفل�سطيني لالر�ساد

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1983�شنة التاأ�شي�س

2562271-02رقم الفاك�س2562272-02رقم الهاتف

www.pcc-jer.orgاملوقع الإلكرتوين

pcc@palnet.comالربيد اللكرتوين

املديرة العامةاملن�شبرنا ن�شا�شيبيال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6562272-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

ممر�س نف�شي )1( اأخ�شائي نف�شي )17(  طبيب نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )3(   اأخ�شائي اجتماعي )12(     معالج وظيفي )2( 

بيت حنينا / �شارع �شجرة الدرالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

املركز الفل�شطيني لالإر�شاد جمعية اأهلية تقدم خدمات �شمولية يف جمال ال�شحة النف�شية اليجابية ت�شمل العالج 
والإر�شاد النف�شي، خدمات تربوية اجتماعية للوقاية من تطوير م�شاكل نف�شية، بناء قدرات وتقدمي ا�شت�شارات 

ملوؤ�ش�شات واأفراد عاملني يف جمال ال�شحة النف�شية بالإ�شافة اإىل ال�شغط والتاأثري باجتاه �شيا�شات وت�رشيعات 
داعمة للحق يف الو�شول اإىل و�شع �شحة نف�شية �شوية يف فل�شطني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - حت�شني اأداء الأفراد واجلماعات نف�شيا، وظيفيا، اإنتاجيا واجتماعيا.
"2 - وقاية الأفراد واملجموعات من خطر الوقوع يف امل�شاكل النف�شية والجتماعية يف املناطق الأكرث تهمي�شًا.
"3 - تطوير قدرات واأداء املوؤ�ش�شات والأفراد العاملني يف جمال ال�شحة النف�شية يف ال�شفة الغربية والقد�س.

"4 - حت�شني ال�شيا�شات، الإجراءات، الأنظمة واملمار�شات املتعلقة بال�شحة النف�شية للفرد واملجتمع الفل�شطيني.
"5 - تطوير قدرات املركز الذاتية لتتطابق مع معايري احلكم ال�شالح.

6 - تطوير النظام املايل للمركز ليتطابق مع اأهداف املركز العامة واملعايري الدولية للمحا�شبة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة                     5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
املركز الن�س�ي الث�ري �سل�ان 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

6719278-02رقم الفاك�س0542296602/4رقم الهاتف

abeerrizeq@hotmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�شة الهيئة الداريةاملن�شبعبري زيادال�شخ�س امل�شوؤول

0542296604رقم املوبايل0525311998رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

عامل جمتمعي )1( اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )2(

القد�س / الثوري- الرا�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توعية الن�شاء حول حقوقهم و حقوق اأطفالهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

منا�رشة الن�شاء و الأطفال.

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
)MSD( املقد�سي لتنمية املجتمع

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

2349149-02رقم الفاك�س2347077-02رقم الهاتف

www.al-maqdese.orgاملوقع الإلكرتوين

info@al-maqdese.orgالربيد اللكرتوين

املدير الدارياملن�شباأن�س عابدينال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2347077-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )3(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )2( 

الرام / الرام - ال�شارع الرئي�شي - عمارة اجلولين الطابق الأولالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

املحافظة على وجود وثبات الفل�شطينيني يف مدينة القد�س من خالل توعيتهم بحقوقهم والدفاع عنها ور�شد 
وتوثيق ون�رش النتهاكات الإ�رشائيلية بحقهم وتنظيم حمالت ال�شغط والتاأثري حلمايتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - الدفاع عن حقوق الفل�شطينيني يف القد�س املحتلة وحمايتها وحت�شيلها وممار�شتها.
"2 - رفع الوعي لدى الفل�شطينيني يف القد�س بكافة حقوقهم، وبو�شائل حتقيقها، وبالقانون الدويل الن�شاين

3 - ال�شتمرار يف تطوير قدرات املوؤ�ش�شة لتحقيق غايتها واهدافها

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6 - تاأهيل مهني                 7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
)FHOM( امللجئ اخلريي االرثذوك�سي العربي

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1940�شنة التاأ�شي�س

2798890-02رقم الفاك�س2798890-02رقم الهاتف

www.fourhomesofmercy.comاملوقع الإلكرتوين

usama.khalilieh@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير عام املوؤ�ش�شةاملن�شباأ�شامة خليليةال�شخ�س امل�شوؤول

0599499819رقم املوبايل2798890-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

عامل جمتمعي )1( اأخ�شائي مهني )1(  طبيب نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )1(   معالج وظيفي )5(          معالج طبيعي )2( 

العيزرية / ظهر الربوكةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

خدمة ذوي الحتياجات اخلا�شة الذين يعانون من ا�شطرابات ج�شدية و / اأو ع�شبية �شديدة ، من خالل 
تزويدهم بخدمات التاأهيل املنا�شبة - مبا يف ذلك العالج اجل�شدي واملهني والرتفيهي - وحمبة الوطن.

اأهداف املوؤ�ش�شة

ل يوجد.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية
8 - غري ذلك

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

76

القدس
برامج الطف�لة والعمل اجلماهريي 

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1984�شنة التاأ�شي�س

6260837-02رقم الفاك�س6260836-02رقم الهاتف

www.trust-programs.orgاملوقع الإلكرتوين

trust@trust-programs.orgالربيد اللكرتوين

املدير الدارياملن�شبنبيل �شليمان احلاج يا�شنيال�شخ�س امل�شوؤول

0544990791رقم املوبايل6260836-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )7(       مر�شد تربوي )4(  املتخ�ش�شني

�شعفاط / ابراج القد�س- الطابق الأولالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تعزيز الرتاث والهوية العربية الفل�شطينية من خالل برامج املوؤ�ش�شة، وحت�شني م�شتوى احلياة لالأ�رشة من 
خالل التطوير والتمكني املجتمعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - دعم عملية تطوير املبنى واخلدمات املجتمعية. 
"2 - ت�شجيع التمكني املجتمعي بني الأفراد، والأ�رش، واملجموعات، واملوؤ�ش�شات.

"3 - اإ�رشاك املنتفعني يف الربامج والأن�شطة والعمل املنهجي. 
4 - امل�شاركة والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات التي ت�شارك املوؤ�ش�شة فل�شفة العمل والأهداف العامة يف تنمية وتطوير 

عمل املوؤ�ش�شة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي
3 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

77

القدس
)C.A.C( جامعة القد�س / مركز العمل املجتمعي

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1999�شنة التاأ�شي�س

6274547-02رقم الفاك�س6273352-02رقم الهاتف

www.cac-alquds.orgاملوقع الإلكرتوين

cac@cac-alquds.orgالربيد اللكرتوين

مديرة مركز العمل املجتمعي- جامعة املن�شباأ. جنوى ال�شلواديال�شخ�س امل�شوؤول
القد�س

رقم املوبايل6280625-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(        اأخ�شائي مهني )1( اأخ�شائي نف�شي )1( 
عامل جمتمعي )1(        مر�شد تربوي )1(   

القد�س / البلدة القدمية/ عقبة اخلالدية 37العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

متكني وتطوير مهارات اأفراد املجتمع املحلي يف املجال النف�شي الجتماعي القانوين.

اأهداف املوؤ�ش�شة

نعتمد عليها  التي  املتطوعني  الفردية واجلماعية وقاعدة  املنا�رشة  القائمة، وخا�شة  الربامج  تعزيز وحت�شني 
الفل�شطينيني  متكني  على  تركز  التي  اجلديدة  امل�شاريع  وتنفيذ  ت�شجيع  اإىل  اأي�شا  نهدف  ونحن  كبري..  ب�شكل 
يف القد�س ال�رشقية للو�شول اإىل حقوقهم الأ�شا�شية، وتنمية قدرة املجتمع لتحقيق النمو القت�شادي والعدالة 

الجتماعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي                                       5 - منا�رشة

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية          7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
)CDC( جامعة القد�س / مركز تنمية املجتمع

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2000�شنة التاأ�شي�س

6261793-02رقم الفاك�س6264435-02رقم الهاتف

www.cdc.alquds.eduاملوقع الإلكرتوين

cdc.alqudsuni@yahoo.comالربيد اللكرتوين

من�شقة الربامجاملن�شبوفاء ح�شن البخاريال�شخ�س امل�شوؤول

6261793-02رقم املوبايل6261793-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(      مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

القد�س / �شارع ال�شفهاين - عمارة اأبو طاعة ط 2العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ال�شوؤون  الإ�شكان،  بالتعليم  املتعلقة  املقد�شيني  التي تواجه  ال�شعوبات  املجتمع اىل معاجلة  تنمية  ي�شعى مركز 
اإن�شاء وتطوير قادة )خا�شة  القانونية. كما و ي�شاعد مركز تنمية املجتمع يف  الق�شايا  الجتماعية ،النف�شية و 
مع الأجيال اجلديدة( وذلك بن�رش الوعي املتعلق بامل�شاواة بني اجلن�شني والتاأكيد على اأهمية م�شاركة الن�شاء يف 

عملية خلق الدميقراطية يف �شوء الحتالل يف القد�س ال�رشقية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

انطلق الربملان بهدف عام تطوير بنية جمتمعية على اأ�ش�س اأنظمة جمتمعية تدعم املراأة الفل�شطينية يف القد�س 
مدين  جمتمع  لبناء  والن�شاين  واحل�شاري  الوطني  انتمائها  وتعزيز  قدراتها  وتطوير  املجتمعية  للم�شاركة 
حمافظة  حدود  يف  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  من  الفل�شطينيات  الن�شاء  الربملان  ي�شتهدف  حيث  دميقراطي، 

القد�س.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإر�شاد نف�شي جماعي 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
3 - تاأهيل مهني                 4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

79

القدس
جمعية اأ�سدقاء دار االأيتام - بيت الزهراء لليتيمات 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1986�شنة التاأ�شي�س

2794668-02رقم الفاك�س2794667-02رقم الهاتف

www.zahrahome.psاملوقع الإلكرتوين

beit.alzahra@gmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�شة الهيئة الداريةاملن�شبفدوى زلطيموال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6272051-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(         عامل جمتمعي )1(          مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني

العيزرية / راأ�س الب�شتان - بجانب احلاووز- العيزريةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

رعاية الفتيات اليتيمات.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - الخذ بيد اليتيم وم�شاعدته اجتماعيًا و�شحيًا وتعليميًا.
"2 - فتح موؤ�ش�شات لليتيمات.

"3 - م�شاعدة الطالبات اليتيمات يف اكمال تعليمهن اجلامعي ومتابعتهن بعد التخرج.
"4 - التعاون يف توعية املواطنني اجتماعيًا وخا�شة فيما يتعلق بتعاملهم مع اليتيم واأهله.

"5 - التعاون مع ادارة مدر�شة دار الأيتام لالأخذ بيد اليتيم.
6 - لي�س للجمعية اأية غاية اأو ن�شاط قطعيًا يف احلقول ال�شيا�شية والدينية والطائفية وتقدمي خدماتها اىل جميع 

املواطنني على ال�شواء.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة               5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

6 - تاأهيل مهني        7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

80

القدس
)SRA( جمعية التاأهيل االجتماعي / خميم قلنديا

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1992�شنة التاأ�شي�س

2346534-02رقم الفاك�س2346534-02رقم الهاتف

www.facebook.com/sra.kalandiaاملوقع الإلكرتوين

sra.kalandia@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س جمل�س الإدارةاملن�شبجمال جحجوحال�شخ�س امل�شوؤول

0599385593رقم املوبايل2346534-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
معالج نطق )2( املتخ�ش�شني عامل جمتمعي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )2( 

خميم قلنديا / مقابل عيادة قلندياالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

التاأهيلية  اخلدمات  كافة  لتقدمي  ن�شعى  ربحية  غري  موؤ�ش�شة  قلنديا،  خميم  يف  الجتماعي  التاأهيل  جمعية  نحن 
)وقائية وعالجية( املجانية اأو �شبه املجانية للفئات ذات الحتياج اخلا�س على اختالفها وتنوعها.

اأهداف املوؤ�ش�شة

العمل على دمج وتاأهيل الأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة وتوعيتهم وتثقيفهم لالنخراط يف املجتمع.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي
2 - منا�رشة

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

81

القدس
)ACS( جمعية اجلالية االفريقية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1983�شنة التاأ�شي�س

6288711-02رقم الفاك�س6288711-02رقم الهاتف

www.acs-jer.orgاملوقع الإلكرتوين

african.1983@gmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�س الهيئة الداريةاملن�شبنا�رش حممد قو�سال�شخ�س امل�شوؤول

0545427857رقم املوبايل6288711-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

القد�س / البلدة القدمية- �شارع الواد- عالء الدين17العنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

3 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

82

القدس
)RCS( جمعية الرازي للثقافة واملجتمع

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2005�شنة التاأ�شي�س

2347593-02رقم الفاك�س2347593-02رقم الهاتف

alrazi2002@gmail.orgالربيد اللكرتوين

رئي�س الهيئة الداريةاملن�شبجميل كامل دويكال�شخ�س امل�شوؤول

0522585190رقم املوبايل2347593-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )2( املتخ�ش�شني عامل جمتمعي )3(  اأخ�شائي مهني )3( 

الرام / الرام - ال�شارع الرئي�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ن�رش الوعي الثقايف واملجتمعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تعزيز القدرات الثقافية والدارية والفنية لل�شباب.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

83

القدس
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
6277966-02رقم الفاك�س6277966-02رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين
ymcarp_jer@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين
م�رشفة منطقة القد�ساملن�شبابت�شام عديلةال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6277966 - 02رقم الهاتف
فريق العاملني 

غري ذلك )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )3(  اأخ�شائي نف�شي )2( 

القد�س / 29 �شارع نابل�س، قرب القن�شلية الأمريكيةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن 
طريق اإن�شاء برامج لتطوير اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية 
القد�س على  امل�شيحية  ال�شبان  واىل قيم الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية 
ال�شبان  اإن جمعية  جن�شهم.  اأو  دينهم  اأو  عرقهم  اأو  قدراتهم  اأو  دخلهم  اأو  عن عمرهم  النظر  بغ�س  اجلميع  دمج 
امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج 

ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.
اأهداف املوؤ�ش�شة

 الهدف العام:
امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني،لإعادة 

 اندماجهم يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.
 اأهداف الربنامج:

"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.
"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.

"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.
"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.

5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 4 - اإر�شاد نف�شي جماعي          5 - منا�رشة 
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية       9 - غري ذلك  7 - تاأهيل مهني 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

84

القدس
)ASTA( جمعية ال�سديق الطيب

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1986�شنة التاأ�شي�س
2799593-02رقم الفاك�س2799593-02رقم الهاتف

www.alsadiqaltaieb.org.psاملوقع الإلكرتوين
alsadiq-3@p.oi.comالربيد اللكرتوين
مدير عام املوؤ�ش�شةاملن�شبماجد علو�سال�شخ�س امل�شوؤول

0505312118رقم املوبايل2407619-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

املتخ�ش�شني
اأخ�شائي اجتماعي )5( اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )1( 

معالج طبيعي )1(
العيزرية / العيزرية- دوار ال�شكانالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
ت�شعى املوؤ�ش�شة اىل تقوية املجتمع املدين الفل�شطيني وحمايته من املر�س الجتماعي املتمثل بالإدمان على املخدرات 
الأو�شع  وجمتمعه  وعائلته  املدمن  ت�شمل  مرتابطة  تدخالت  تت�شمن  و�شاملة  متكاملة  برامج  خالل  من  والكحول 
والجتماعي  النف�شي  الإر�شاد  وبرامج  املجتمعية  التوعية  وبرامج  للمدمن  والتاأهيل  العالج  تقدمي  على  وتركز 

وامل�شاندة لعائلة املدمن.
اأهداف املوؤ�ش�شة

اإن الهدف ال�شا�شي للجمعية هو احلد من انت�شار الدمان على الكحول واملخدرات يف املجتمع الفل�شطيني من 
 خالل حتقيق الهداف التالية :-

1 - زيادة الوعي املجتمعي بكافة فئاته وخا�شة قطاع ال�شباب مب�شكلة الدمان على املخدرات والكحول واآلية 
التخل�س من هذا املر�س الجتماعي من خالل الندوات واملحا�رشات وو�شائل التوعية املرئية وال�شمعية والعالم 

 اجلماهريي.
2 - تقدمي خدمات الت�شخي�س والعالج والتاأهيل للمدمنني على املخدرات والكحول ورعايتهم داخل املركز 

 العالجي التابع للجمعية وتقدمي العالج النف�شي والجتماعي �شمن تدخالت تت�شمن الر�شاد الفردي واجلماعي.
3 - تدريب القيادات ال�شابة الفاعلة يف املجتمع ال�شبابي لأخذ دور فاعل يف م�شاعدة اأقرانهم من ال�شباب من 

 النزلق يف عامل املخدرات والدمان والنحرافات ال�شلوكية.
4 - تقدمي التدريب الكادميي والرتبوي لطلبة اجلامعات الفل�شطينية واملوؤ�ش�شات الرتبوية املتخ�ش�شة يف جمال 

العلوم الجتماعية والن�شانية وحتقيقا لهذه الهداف عملت اجلمعية على تفعيل الربامج واخلدمات الفاعلة.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة         3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة 
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية       9 - غري ذلك  7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
)JACCO( جمعية القد�س لرعاية اأطفال الت�حد

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2011�شنة التاأ�شي�س
6525965-02رقم الفاك�س6525965-02رقم الهاتف

www.jacco.org.psاملوقع الإلكرتوين
info@jacco.org.psالربيد اللكرتوين
رئي�س املوؤ�ش�شةاملن�شبخليل �شامي جراداتال�شخ�س امل�شوؤول

0543065317رقم املوبايل0542250054رقم الهاتف
فريق العاملني 

املتخ�ش�شني
اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )2( 

معالج وظيفي )1(      معالج نطق )2(    مر�شد تربوي )1(   غري ذلك )4( 
بيت جنينا / �شارع املاأمون - بيت حنيناالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
جاءت املوؤ�ش�شة لتحقيق وعي عام يف املجتمع الفل�شطيني مبتالزمة التوحد، واإيجاد اأطر مالئمة جلميع الأطفال الذين 
يعانون من التوحد وتقدمي اخلدمات الراقية لهم ولذويهم ومرافقتهم يف كل خطواتهم نحو الأف�شل، ما تزيد على 

تقدير اأبناء �شعبنا وامل�شاهمني معنا وموظفينا.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تاأهيل اأطفال التوحد من اأجل دجمهم يف املجتمع.
"2 - اإعداد فعاليات و اأن�شطة ترفيهية لهم، اإعداد برامج تدريبيه لأطفال التوحد لتاأهيلهم للعمل بعد جيل 21 .

"3 - توفري الدعم النف�شي و الجتماعي لأطفال التوحد واأ�رشهم.
"4 - زيادة وعي املجتمع بحاجات الأ�شخا�س الذين يعانون من التوحد واأ�رشهم ومن يعتني بهم.

"5 - التعاون مع املراكز املتخ�ش�شة بعالج اأطفال التوحد.
"6 - ك�شف وت�شخي�س اأطفال التوحد وعمل اإح�شائيات دقيقة لعدد ون�شبة اأطفال امل�شابني بالتوحد.

"7 - توعية املهنيني العاملني يف جمالت ال�شحة و التعليم فيما يتعلق بالحتياجات اخلا�شة لالأفراد ذوي التوحد .
"8 - العمل على امل�شاركة يف تطوير ال�شبكات العاملية املعلوماتية املتعاملة مع التوحد.

9 - تاأمني الرعاية الرتبوية و ال�شحية و الجتماعية للم�شابني بالتوحد والعمل مع اجلهات املعنية لدجمهم يف 
 املجتمع.

10 - التعريف با�شطراب التوحد من خالل حمالت التوعية و الندوات و املحا�رشات و املوؤمترات التخ�ش�شية 
 بالتعاون مع اجلامعات و و�شائل الإعالم.

11 - القيام بدرا�شات م�شحية حول ا�شطراب التوحد يف مدينة القد�س ب�شكل دوري.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإر�شاد نف�شي جماعي       3 - منا�رشة

6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية         5 - تاأهيل مهني 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
جمعية القد�س لالر�ساد واالأ�سرة 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2006�شنة التاأ�شي�س

6284036-02رقم الفاك�س6283928-02رقم الهاتف

www.moghrabi-jerusalem.comاملوقع الإلكرتوين

jerusalem_osra@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مدير اجلمعيةاملن�شبعبد ال�شالم العنابيال�شخ�س امل�شوؤول

0522861533رقم املوبايل6283928-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )4(      غري ذلك )2(  املتخ�ش�شني

القد�س / �شارع الر�شيد- عمارة احتاد الفرقة التجاريةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

اقامة م�شاريع على ا�ش�س علمية تلبي احتياجات ال�رشة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تنفيذ م�شاريع �شغرية يف املخيمات وتفعيل دور ال�شباب يف القد�س.
"2 - املحافظة على ترابط ال�رشة الفل�شطينية املقد�شية لل�شمود واملحافظة على املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية.
"3 - برنامج ال�شفري :رحالت تعليمية داخل فل�شطني والبلدة القدمية لالأطفال وال�شباب مب�شاركة جمعيتني .

"4 - م�شاعدات يف دفع اق�شاط طالب املدار�س واجلامعات واطفال الرو�شة .
"5 - عمل دورات خمتلفة للمراأة وامل�شاعدات يف تنفيذ م�رشوعها اخلا�س ) م�رشوع متكني املراأة (

"6 - اقامة مركز �شحي يهتم بالعائالت املحتاجة التي مت �شحب تاأمينها ال�شحي ول جتد من يدفع تكاليفها .
7 - اقامة موؤ�ش�شة تربوية تعليمية �شاملة اإبتداءًا من احل�شانة وحتى املرحلة الثانوية وفق اأحدث املوا�شفات 

العاملية .

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - منا�رشة 1 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية 3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئية جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

87

القدس
جمعية القد�س للتاأهيل والرتبية اخلا�سة 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1993�شنة التاأ�شي�س
رقم الفاك�س0543945327رقم الهاتف

a.ashgan@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعيةاملن�شباأ�شجان حممد اأبو رميلة عبد الرحمانال�شخ�س امل�شوؤول
0543945327رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

عامل جمتمعي )1( اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )1( 
معالج طبيعي )2(          غري ذلك )1(   

خميم �شعفاط / خميم �شعفاط - بالقرب من مركز اأطباء بال حدودالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
ان�شانية لذوي الحتياجات اخلا�شة والعمل على دجمهم يف  اأن وجودها مرتبط بتوفري حياة لئقة  توؤمن اجلمعية 
املجتمع دون متييز،  فئات  بباقي  اأ�شوة  التعليم واللعب والعمل  املجتمع، ومتكينهم من احل�شول على حقوقهم يف 
وكذلك تويف الرعاية ال�شحية الالزمة لهم لتمكينهم من مواجهة ظروفهم ال�شعبة، وهو ما �شيوفر الفر�شة لتحويل 
ذوي الحتياجات اخلا�شة من فئة مهم�شة ل تلقى الهتمام الكايف يف املجتمع، اىل فئة فاعلة ي�شاهم اأفرادها يف تنمية 

املجتمع وتطويره وقيادته.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تاأهيل وتدريب ذوي الحتياجات اخلا�شة مبا فيه منفعتهم ومنفعة املجتمع.

"2 - تقدمي الر�شاد والتدريب لذوي احلاجات واأ�رشهم.
"3 - توفري الأجهزة واملعدات الالزمة مل�شاعدة ذوي احلاجات.

"4 - العمل على دمج ذوي احلاجات يف املجتمع وتوفري الأن�شطة الهادفة لهم.
"5 - ا�شرتاك املجتمع املحلي وتفعيل دوره يف ن�شاطات اللجنة املختلفة.

"6 - تطبيق برنامج الرعاية ال�شحية من خالل الوقاية وك�شف العاقات ب�شن مبكرة.
"7 - تعديل البيئة املحيطة يف املجتمع املحلي مبا يتالءم وخدمة املعاقني.

8 - التعاون مع اللجان واملوؤ�ش�شات املختلفة املحلية اأو الأجنبية ملا فيه م�شلحة اللجنة واملعاقني.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - عالج دوائي       3 - اإدارة حالة       4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة       
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية       7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي       9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
جمعية املرفاأ لل�سحة النف�سية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2005�شنة التاأ�شي�س

2794433-02رقم الفاك�س2794433-02رقم الهاتف

www.almarfa.orgاملوقع الإلكرتوين

elmarfa@yahoo.comالربيد اللكرتوين

اأخ�شائية نف�شيةاملن�شبفادية ردايدةال�شخ�س امل�شوؤول

0599110143رقم املوبايل2794433-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )3( 

اأبو دي�س / �شارع اجلامعة- جانب الدفاع املدينالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمة الإر�شاد الفردي واجلماعي وال�شت�شارات النف�شية، مل�شاعدة ودعم الأفراد يف الوعي والفهم ملا يجول 
بداخلهم من م�شاعر و�رشاعات، ومعرفة اأ�شباب �شغوطاتهم النف�شية وكيفية مواجهتها من خالل التكيف مع نف�شه 

وبيئته.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - التعرف على اأ�شباب ال�شطرابات النف�شية لدى الأفراد.
2 - م�شاعدة الأفراد على مواجهة اأحداث احلياة ال�شاغطة باأ�شاليب ايجابية وزيادة وعيهم للتعبري عما يجول 

 بداخلهم من م�شاعر و�رشاعات.
"3 - متكني الأفراد من مهارات توكيد الذات واتخاذ القرارات. 

4 - متكني الأفراد من حتديد اجتاهاتهم اليجابية نحو احلياة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء        8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي
9 - تاأهيل مهني        10 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
جمعية ب�ابة القد�س اخلريية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2000�شنة التاأ�شي�س

2790404-02رقم الفاك�س2790404-02رقم الهاتف

www.alqudsgate.orgاملوقع الإلكرتوين

info@alqudsgate.orgالربيد اللكرتوين

ع�شو هيئة اداريةاملن�شب�شحر عبد الله ن�رش اللهال�شخ�س امل�شوؤول

0569161269رقم املوبايل2790404-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )2(         عامل جمتمعي )1( 

العيزرية / العيزرية- ال�شارع الرئي�شي- مقابل بنك الأردنالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل على توفري امل�شاريع والن�شاطات التعليمية والثقافية والجتماعية والفنية للتنمية وتطوير قدرات املجتمع 
املحلي من �شباب واأطفال واأمهات من خالل ح�رش الحتياجات التنموية لدى املجتمع املحلي ب�شكل م�شتمر.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تنمية وبناء قدرات ال�شباب.
"2 - تقدمي التعليم املبكر لالأطفال وتنمية مواهبهم وتثقيفهم.

3 - عمل البحوث والدرا�شات وا�شتدراج م�شاريع ممولة من اجلهات الداعمة تتطابق مع احتياجات املجتمع 
 املحلي.

"4 - تثقيف وار�شاد الأمهات.
"5 - ت�شجيع العمل التطوعي وخدمة املجتمع وتوفيق الأوا�رش بني اجلمعية واملجتمع املحلي.

6 - تقدمي الدعم وامل�شاعدة لالأ�رش الفقرية واملحرومة من م�شادر الرزق.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي       5 - منا�رشة      6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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القدس
)PFPPA( جمعية تنظيم وحماية االأ�سرة الفل�سطينية

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1964�شنة التاأ�شي�س
6261675-02رقم الفاك�س6283636-02رقم الهاتف

www.pfppa.prgاملوقع الإلكرتوين
info@pfppa.orgالربيد اللكرتوين
مدير برامجاملن�شبمثقال جابرال�شخ�س امل�شوؤول

0549410068رقم املوبايل6283636-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

عامل جمتمعي )2( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )7(      ممر�س نف�شي )7( 

القد�س / وادي اجلوز/ املنطقة ال�شناعية/ عمارة النور الطابق الأولالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تهدف جمعية تنظيم وحماية الأ�رشة الفل�شطينية اإىل رفع م�شتوى معي�شة ال�شعب الفل�شطيني من خالل تزويده بخدمات جيدة 
لل�شحة اجلن�شية والإجنابية، وخا�شة يف املجالت التي ل تتوفر فيها اخلدمات الكافية. وتهدف اإىل رفع م�شتوى املعرفة 
وتطوير املهارات احلياتية لكل ال�شباب من كال اجلن�شني يف جمال ال�شحة اجلن�شية والإجنابية والعرتاف بحقوقهم وتوفري 
ثقافة جن�شية للن�شاء، وحياة خالية من العنف والتمييز. دعم حق املراأة يف اختيار عدد مرات احلمل، والوقات املنا�شبة 
لها، اإ�شافة اإىل حقها يف الإجها�س الآمن لأ�شباب طبية ووفقا ملا ين�س عليه القانون الفل�شطيني. ت�شعى اإىل الق�شاء على 
كل اللتهابات اجلن�شية املعدية، وجتنب انت�شار فريو�س نق�س املناعة املكت�شب الب�رشي/الإيدز. تهدف اإىل اإقناع املعنيني 

بالأمر والعمل على الدفاع عن حقوق ال�شحة اجلن�شية والإجنابية، وتعزيز ال�رشاكة مع املنظمات الأخرى.
اأهداف املوؤ�ش�شة

الغاية الأوىل/ال�شباب: جميع ال�شباب الفل�شطيني واعي اإىل احتياجاتهم ال�شخية ومهيئني لتخاذ قرارات وخيارات خا�شة 
 ب�شحتهم الإجنابية واجلن�شية

الغاية الثانية/ الو�شول اإىل اخلدمات: جميع الن�شاء والرجال، مبا فيهم ال�شباب من كال اجلن�شني يف املناطق املهم�شة 
خا�شة يتمتعون باحلق يف الو�شول اإىل خدمات ال�شحة الإجنابية ال�شاملة ذات اجلودة العالية واأن يتمتعوا باملقدرة على 

 ممار�شة حقوقهم الإجنابية
الغاية الثالثة/ الدعوة والإعالم: الو�شول اإىل التزام جمتمعي، �شيا�شي ومايل يف فل�شطني من اأجل دعم حقوق ال�شحة 

 الإجنابية على ال�شعيد الوطني والعاملي
الغاية الرابعة/ فريو�س نق�س املناعة املكت�شب/الإيدز: التقليل من الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشي/الإيدز يف 

 فل�شطني وتوفري احلماية الكاملة حلقوق الأ�شخا�س امل�شابني واملتاأثرين بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب/الإيدز
الغاية اخلام�شة/ الإجها�س غري الآمن: العرتاف بحقوق املراأة يف فل�شطني باحل�شول على املعلومات والرتبية ال�شحية 

عن خماطر الإجها�س غري الآمن وطرق منع وتقليل حدوثه.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي        8 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

91

القدس
جمعية جيل االأمل اخلريية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1972�شنة التاأ�شي�س

6262294-02رقم الفاك�س2798550-02رقم الهاتف

www.jeelalamal.orgاملوقع الإلكرتوين

jel_al_amal@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير عام اجلمعيةاملن�شبحممد مو�شىال�شخ�س امل�شوؤول

0522829567رقم املوبايل2798550-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )2(      عامل جمتمعي )1( اأخ�شائي نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )1(

العيزرية / ال�شارع الرئي�شي - قرب وزارة الأوقاف ال�شالميةالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

92

القدس
)RJCA( جمعية زهرة القد�س اخلريية لذوي االحتياجات اخلا�سة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س
2791002-02رقم الفاك�س2791002-02رقم الهاتف

www.roseofjerusalem.orgاملوقع الإلكرتوين

roseofjerusalem@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير اجلمعيةاملن�شبيا�شني عو�س حمدانال�شخ�س امل�شوؤول
0522836260رقم املوبايل2791002-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(         معالج طبيعي )1( اأخ�شائي نف�شي )1( 
غري ذلك )1(   معالج نطق )0(             مر�شد تربوي )2( 

العيزرية / طريق املعرب- عمارة حمدانالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

�شمان من خالل تطوير ودعم نظام اجلودة العالية، وح�شول الأطفال املعاقني وذوي الحتياجات اخلا�شة 
واأ�رشهم على الرعاية ال�شاملة واخلدمات التي تتمحور حول الأ�رشة و املجتمع املحلي.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - العمل على تطوير اخلدمات املحلية املتاحة لالأفراد ذوي الحتياجات اخلا�شة يف جمالت ال�شحة والتعليم 

 وعلم النف�س واخلدمات الجتماعية، وتوفري الدعم املبا�رش وغري املبا�رش لآبائهم وعائالتهم.
2 - تعزيز الوعي العام لأ�شباب الإعاقة، وطرق الوقاية وكيفية التعامل معها، والتغلب على العقبات يف اإعادة 

 التاأهيل والتعليم والعمل لذوي الحتياجات اخلا�شة.
3 - م�شاعدة الن�شاء يف املنطقة لتح�شني اأو�شاعهم الجتماعية و التعليمية وال�شحية والقت�شادية و�شمان حقهم يف 

 القيام بدور ن�شط يف جميع جوانب حياتهم، ف�شال عن تقدمي اخلدمات الالزمة لهم.
4 - ابعاد الأطفال عن نقاط التوتر وال�رشاع، و�شمان حقوقهم يف اللعب والتعليم، والعي�س بكرامة بحرية مثل 

 الأطفال الآخرين يف العامل، و تنمية مواهبهم وامكانياتهم.
"5 - الرتكيز والت�شجيع على الأن�شطة التعليمية والثقافية الالمنهجية )الرتبية الوطنية(.

6 - تعزيز جمتمع دميقراطي يقوم على العدالة الجتماعية وامل�شاواة بني اجلن�شني.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - تاأهيل مهني       7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

93

القدس
جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س
6264863-02رقم الفاك�س6277626-02رقم الهاتف

www.burjalluqluq.orgاملوقع الإلكرتوين
info@burjalluqluq.orgالربيد اللكرتوين
املدير التنفيذياملن�شبمنت�رش اأيوب ادكيدكال�شخ�س امل�شوؤول

0544213286رقم املوبايل6277626-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

القد�س / البلدة القدمية - باب حطةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمات اإر�شادية توعوية نف�شية ثقافية وريا�شية للتاأثري اليجابي يف �شلوك الأطفال وال�شباب من ذكور 
 واناث وذوي الحتياجات اخلا�شة وفق ح�رش الحتياجات للفئة امل�شتهدفة ب�شكل م�شتمر.

 وقد جاء عمل اجلمعية نتيجة لالأ�شباب التالية:
"1 - ازدياد ن�شبة وجود الأطفال الذين لديهم م�شاكل �شلوكية.

"2 - ازدياد ظاهرة الت�رشب من املدار�س.
"3 - ارتفاع ن�شبة الزواج املبكر.

"4 - الكتظاظ ال�شكاين.
"5 - ارتفاع ن�شبة ال�شباب والأطفال يف املجتمع .

"6 - عدم توفر املكان والو�شائل واملن�شئات الالزمة للرتفيه .
"7 - انخفا�س عدد املتعلمني يف البلدة القدمية .

"8 - تدين م�شتوى التعليم يف املدار�س.
"9 - عدم وجود م�شاحات ريا�شية ومراكز �شبابية يف البلدة القدمية.

10 - ازدياد ن�شبة انت�شار املخدرات بني ال�شباب.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - اإن�شاء بيئة لعب اآمنة و�شحية لالأطفال وال�شباب يف منطقة باب حطة والبلدة القدمية من القد�س.
"2 - توفري فر�شة للتقاط الأنفا�س للبالغني الذين يعي�شون يف وحدات �شكنية مكتظة ومزدحمة.

3 - تطوير الربامج الرتبوية والثقافية ولتعليمية وال�شحية والنف�شية والريا�شية والرتفيهية لل�شباب املقيمني يف 
 البلدة القدمية.

4 - حماية الأر�س من اأي نوع من ال�شتيطان اأو امل�شادرة يف امل�شتقبل و �شمان اأنها �شتبقى موجودة و متاحة 
لل�شكان املقيمني يف البلدة القدمية.

�شبابالفئات امل�شتهدفة اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي     4 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: ل



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

94

القدس
دار االأيتام اال�سالمية ال�سناعية 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1982�شنة التاأ�شي�س

2790140-02رقم الفاك�س2799771-02رقم الهاتف

dar_al_tam@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مكلف بالإ�رشاف املوؤقت على املدر�شةاملن�شبابراهيم �شالمة زعاترةال�شخ�س امل�شوؤول

0598618119رقم املوبايل2799772-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )6(         عامل جمتمعي )1(           مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني

العيزرية / العيزرية - واد النارالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

اجتماعية ان�شانية حم�شة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - توفري تدريب مهني يتالءم مع احتياجات �شوق العمل.
"2 - تخريج مهنيني مهرة قادرين على العمل والنتاج بفاعلية وكفاءة عالية للم�شاركة يف بناء املجتمع.

3 - تقدمي الدار تدريبًا نوعيًا يوؤهل الطالب عند التخرج للعمل فورًا.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

95

القدس
)JCAN( سبكة القد�س للمنا�سرة املجتمعية�

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة2009�شنة التاأ�شي�س

6275762-02رقم الفاك�س6275760-02رقم الهاتف

www.j-can.orgاملوقع الإلكرتوين

hiba.s.87@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير عاماملن�شبمنار جنمال�شخ�س امل�شوؤول

0523757166رقم املوبايل6275760-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

�شور باهر / حي امل�شاهد - عمارة د. جواد اأبو طري - فوق ميني ماركت الفر�شانالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ت�شعى ال�شبكة اىل تلبية احتياجات الأفراد واملجتمعات فيما يتعلق بالو�شول اىل حقوقها الجتماعية القت�شادية 
احل�شارية والثقافية وال�شيا�شة وتطمح اىل رفع الوعي بهذه احلقوق وزيادة مهارات الأفراد للو�شول اليها 
املنا�شبة يف م�شتويات العمل املجتمعي املبني على ممار�شة احلقوق  التمكني  اأدوات  واحلفاظ عليها وا�شتخدام 

وهي امل�شتوى الفردي، املجتمعي، املوؤ�ش�شاتي وتغيري ال�شيا�شات.

اأهداف املوؤ�ش�شة

ت�شعى ال�شبكة اىل تلبية احتياجات الأفراد واملجتمعات فيما يتعلق بالو�شول اىل حقوقها الجتماعية القت�شادية 
احل�شارية والثقافية وال�شيا�شة وتطمح اىل رفع الوعي بهذه احلقوق وزيادة مهارات الأفراد للو�شول اليها 
املنا�شبة يف م�شتويات العمل املجتمعي املبني على ممار�شة احلقوق  التمكني  اأدوات  واحلفاظ عليها وا�شتخدام 

وهي امل�شتوى الفردي، املجتمعي، املوؤ�ش�شاتي وتغيري ال�شيا�شات.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي
2 - منا�رشة

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئية تكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

96

القدس
)FHF( م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س

2345521-02رقم الفاك�س2342686-02رقم الهاتف

www.fhfpal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@fhfpal.orgالربيد اللكرتوين

رئي�س جمل�س الدارةاملن�شبحممد عبد القادر احل�شينيال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2342686-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
غري ذلك )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )2( 

برينبال / �س.ب 19 - برينبال - القد�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
حتمل املوؤ�ش�شة ر�شالة احلفاظ على الوجه العربي الفل�شطيني احل�شاري ملدينة القد�س وتعمل على حتقيق ذلك من 
الذي يحاول الحتالل  العربي  ان�شانا وموؤ�ش�شات وبالتايل تهدف اىل تثبيت الوجود  القد�س  خالل تنمية وتطوير 
العامل وبالتايل جاءت  الغربية وعن  املدينة عن باقي ال�شفة  الفل�شطينيني واإغالق موؤ�ش�شاتهم وعزل  طم�شه بطرد 
برامج املوؤ�ش�شة لتكمل دور املوؤ�ش�شات الفل�شطينية يف احلفاظ على �شمود اأهلها وموؤ�ش�شاتها ولتعزيز العمل من اأجلها. 
ق�شية القد�س ق�شية اجلميع، فالقد�س لي�شت للفل�شطينيني من م�شلمني وم�شيحيني وحدهم، بل لكل اإن�شان موؤمن بعدالة 
هذه الق�شية اأيا كان موقعه يف م�رشق الأر�س اأو مغربها، لذا فاجلميع مطالبون، كال على قدر مكانته وا�شتطاعته، 

اأن يقدم للمدينة املحتلة عونا يتيح ملواطنيه عي�شا كرميا يكر�س �شمودهم يف اأر�شهم ووطنهم وعا�شمتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - العمل على احلفاظ على الهوية الوطنية الفل�شطينية للقد�س، ووجهها العربي احل�شاري، من خالل متابعة 

 اإقامة وتطوير امل�شاريع التنموية والجتماعية.
2 - دعم وحدة املجتمع املقد�شي وم�شاعدته على اإقامة امل�شاريع التي تعزز روابط التكافل الجتماعي والتعاون 

 الأخوي.
"3 - دعم جهود التنمية املجتمعية يف مدينة القد�س و العمل على مكافحة الآفات الجتماعية.

4 - جمع و توثيق و ن�رش تراث في�شل عبد القادر احل�شيني الن�شايل و ال�شيا�شي و الفكري.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

 اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئية جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

97

القدس
)FBF( م�ؤ�س�سة ملتقى بناة امل�ستقبل

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2003�شنة التاأ�شي�س

2791060-02رقم الفاك�س2791060-02رقم الهاتف

www.fbf.orgاملوقع الإلكرتوين

pal_fbf@hotmail.comالربيد اللكرتوين

املدير الدارياملن�شبدينا عبد الرزاق فرعونال�شخ�س امل�شوؤول

0599968466رقم املوبايل2791060-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

اأبودي�س / ال�شارع الرئي�شي مقابل بنك فل�شطنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة تنموية جمتمعية التوجه والعمل وت�شعى لتعزيز املواطنة وامل�شاركة املجتمعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تطوير الربامج واخلدمات لتعزيز وتلبية احتياجات الفئات امل�شتهدفة.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - تاأهيل مهني

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

98

القدس
مدر�سة املعهد العربي الثان�ية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1967�شنة التاأ�شي�س

2796659-02رقم الفاك�س2790270-02رقم الهاتف

www.arabinst.sch.psاملوقع الإلكرتوين

info@arabinst.sch.psالربيد اللكرتوين

مدير املعهد العربياملن�شبد . علي حممد اأبو را�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599520202رقم املوبايل2796962-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(       اأخ�شائي مهني )1( اأخ�شائي نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )4(   عامل جمتمعي )2(         �شيديل )1( 

اأبو دي�س / بجانب جامعة القد�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
تهيئة بيئة تعليمية متميزة عالية امل�شتوى يحظى املتعلمون فيها برعاية وعناية توؤهلهم لأن يكونوا �شاحلني، مبدعني، 

يحققون اأهدافهم لأنف�شهم وذويهم، يخل�شون انتماءهم نحو جمتمعهم واأمتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
املعهد رافد من روافد الرتبية والتعليم ، تتفق اهدافه وفل�شفة الرتبية و التعليم مع فارق هو ان املعهد يحوي ق�شما 
داخليا لرعاية اليتام واملعوزين ومن انقطعت بهم �شبل احلياة الكرمية ، حيث يتلقون الرعاية ال�رشية ، ا�شافة 
 اىل تاأهيلهم اأكادمييا وعلميا . وتت�شكل الهيئة الدارية والتدري�شية من 40 موظفا. ويبلغ عدد الطالب للعام الدرا�شي 
2008/2009م ما يقارب 500 طالب . وي�شعى املعهد اىل اعداد طالبه ليكونوا مهيئني لدخول املرحلة اجلامعية يف 
نهاية املرحلة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي . ويتطلع املعهد اىل ال�شتمرار يف عطائه ومواكبة التطور يف العملية 
التعليمية، وفق ما يتنا�شب مع القيم والعراف الرتبوية، واداء دوره الجتماعي والتعليمي، خدمة لأبناء وايتام 

�شهداء الوطن.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - عالج دوائي      3 - اإدارة حالة

4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم      5 - اإر�شاد نف�شي جماعي      6 - منا�رشة
7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      9 - 

اأن�شطة دعم جمتمعية      10 - غري ذلك

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

99

القدس
)JDOE( مديرية الرتبية و التعليم

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1967�شنة التاأ�شي�س

6270727-02رقم الفاك�س6270700-02رقم الهاتف

www.jdoe.edu.psاملوقع الإلكرتوين

info@jdoe.edu.psالربيد اللكرتوين

مدير مكتب الرتبيةاملن�شب�شمري م�شطفى جربيلال�شخ�س امل�شوؤول

0546687847رقم املوبايل6270700-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )27(   املتخ�ش�شني

القد�س / البلدة القدمية - دار الأيتامالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - تاأهيل مهني

9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

100

القدس
)MOE/JS( مديرية الرتبية و التعليم

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س

2344455-02رقم الفاك�س2348627-02رقم الهاتف

munashalaldeh@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س ق�شم الر�شاد والرتبية املن�شبمنى ح�شني �شاللدةال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0597094939رقم املوبايل2348627-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )39(   املتخ�ش�شني

الرام / مقابل مركز القا�شد الطبيالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

101

القدس
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س

2971333-02رقم الفاك�س2799962-02رقم الهاتف

www.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين

اأمل معايل + جمال اأبو هالل/ ال�شخ�س امل�شوؤول
مديرة مكتب ال�شوؤون املن�شبنائب املدير

الجتماعية - العيزرية

0597877515رقم املوبايل2799962-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )14( 

العيزرية / نزلة ال�شواالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

الوزارات  مع  والتن�شيق  وبال�رشاكة  الجتماعية،  احلماية  قطاع  قائدة  الجتماعية؛  ال�شوؤون  وزارة  ت�شعى 
حماية  توفري  اإىل  الدولية،  واملنظمات  اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
اجتماعية للمواطن الفل�شطيني، من خالل برامج احلماية والرعاية والوقاية والتمكني والتوعية امل�شتندة اإىل 
املواطنني، واحلفاظ على  لتدعيم �شمود  والعدالة، وذلك  ال�شفافية  ي�شمن  احلقوق، ومبا  املبني على  النهج 

التما�شك والت�شامن الجتماعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تخفيف عبء وحدة الفقر بني الفل�شطينيني.         2 - رعاية ومتكني الفئات امل�شت�شعفة واملهم�شة. 
"3 - بناء وتعزيز التاأمينات الجتماعية باجتاه الو�شول اىل نظام �شمان اجتماعي متكامل. 

4 - تطوير البيئة الت�رشيعية واملوؤ�ش�شاتية وال�رشاكة لتحقيق احلماية الجتماعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم         3 - منا�رشة 1 - اإدارة حالة 
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

6 - تاأهيل مهني            7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

102

القدس
مركز ابناء و عائالت الث�ري 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2011�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س0522389983رقم الهاتف

ziadzayyad@live.comالربيد اللكرتوين

الرئي�ساملن�شبزياد زيادال�شخ�س امل�شوؤول

0522389983رقم املوبايل0522389983رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(          عامل جمتمعي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

القد�س / جبل الرا�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ن�رش و تر�شيخ القيم و احلقوق الجتماعية و القت�شادية و التخفيف عن ال�شكان حيث ت�شمح امكانيات املركز 
بالأمور املعي�شية وخ�شو�شا بال�شحة العامة و التعليم اللزامي و املهني و الأكادميي و العمل اخلريي و 

التطوعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تطوير و تاأهيل البنية التحتية و امل�شاكن و املوؤ�ش�شات و املوا�شالت و الت�شالت واملاء و ال�شحة و 
 التعليم و الكهرباء وباقي خدمات ال�شكان.

2 - العمل لتح�شني الو�شع ال�شحي و النف�شي لل�شكان عن طريق برامج التوعية و الر�شاد ال�شحي و 
النف�شي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - منا�رشة
2 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

3 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

103

القدس
)WCLAC( مركز املراأة لالر�ساد القان�ين واالجتماعي

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

6281497-02رقم الفاك�س6281497-02رقم الهاتف

www.wclac.orgاملوقع الإلكرتوين

wclac@palnet.comالربيد اللكرتوين

من�شقة مكتب القد�ساملن�شبدميا فايز الن�شا�شيبيال�شخ�س امل�شوؤول

0545788483رقم املوبايل6281497-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(   املتخ�ش�شني

�شعفاط / خلف مفرو�شات اجلولينالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
نعمل على معاجلة الإهمال التاريخي وتغيري املوروث الثقايف ال�شلبي يف املجتمع حلقوق املراأة الفل�شطينية طبقًا 

 ملعايري حقوق الإن�شان التي تن�س عليها معايري الأمم املتحدة.
ونقدم الإر�شاد والتوعية، والدعم القانوين والجتماعي، والتدريب، واقرتاحات وتعديالت القوانني، ون�شاهم 

 يف تنظيم حمالت ال�شغط واملنا�رشة على امل�شتوى املحلي والدويل ل�شالح املراأة واملجتمع الفل�شطيني.
ونهتم بتطوير قدرات كادرنا املهنية، وبناء عالقات �رشاكة مع املوؤ�ش�شات واملجموعات املهتمة بالدفاع عن حقوق 

الن�شاء.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - امل�شاهمة يف تطوير البيئة الت�رشيعية وال�شيا�شات املوؤ�ش�شاتية ذات ال�شلة التي تدعم وحتمي ومتكن املراأة.

2 - امل�شاهمة يف زيادة الوعي يف املجتمع الفل�شطيني فيما يتعلق بق�شايا النوع الجتماعي وحقوق الن�شاء ومناه�شة 
 املمار�شات ال�شلبية �شد الن�شاء.

"3 - تو�شيع وحت�شني وتقدمي اخلدمات للن�شاء اللواتي يعانني من التمييز اأو العنف.
4 - توثيق انتهاكات حقوق الن�شاء ون�رش املعلومات وتعميمها من خالل التقارير واأوراق املوقف حمليًا واإقليميًا 

 ودوليًا.
5 - تعزيز القدرات الذاتية ملركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي واأدائه وا�شتدامته.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة    2 - منا�رشة    3 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء    4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

104

القدس
)SCC( مركز �سباف�رد لالأطفال

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1925�شنة التاأ�شي�س

6282631-02رقم الفاك�س6284875-02رقم الهاتف

www.spaffordcenter.orgاملوقع الإلكرتوين

spafford.jerusalem@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير عاماملن�شبمروان وديع خ�رشال�شخ�س امل�شوؤول

0547862667رقم املوبايل6261897-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )2(        معالج وظيفي )1(          معالج نطق )1(
مر�شد تربوي )1(          غري ذلك )1(   

القد�س / البلدة القدمية-حارة ال�شعدية بجانب اأبناء القد�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي توفري �شل�شلة مت�شلة من خدمات الطبية والنف�شية والجتماعية والثقافية �شاملة لالأطفال والأ�رش املحتاجة، 
بغ�س النظر عن الدين اأو العرق اأو اخللفية الثقافية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمة �شمولية للطفل الفل�شطيني تت�شمن اخلدمة الطبية و التعليم الت�شحيحي النف�شي الثقايف وخدمات 
داعمة اأخرى.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

105

القدس
مركز مدى االبداعي 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س6278003-02رقم الهاتف

www.madaasilwan.orgاملوقع الإلكرتوين

info@madaasilwan.orgالربيد اللكرتوين

مدير املركزاملن�شبجواد �شيامال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6278003-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(         معالج وظيفي )1(  املتخ�ش�شني

�شلوان / �شلوان - وادي حلوةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

حت�شني ال�شحة النف�شية لالأ�رشى املحررين.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تاأهيل املجتمع وبناء �شبكة اجتماعية من خالل توفري الدعم املايل لن�شاطات ترفيهية، وتعليمية 
 واجتماعية.

2 - ت�شجيع احلوار بني فئات املجتمع الفل�شطيني وتبادل الأفكار من خالل تنظيم اأحداث وفعاليات تعليمية 
 ومعرفية.

"3 - بناء مهارات قيادية من خالل اإعطاء درو�س يف القيادة لل�شباب ال�شغار.
4 - ت�شجيع ال�شباب على التوا�شل مع والفتخار برتاثهم وثقافتهم وهويتهم الفل�شطينية، ويف نف�س الوقت 

 احرتام تراث وثقافات الآخرين.
5 - ت�شجيع املراأة الفل�شطينية للعب دور اأ�شا�شي وفعال يف املجتمع الفل�شطيني.

�شبابالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإر�شاد نف�شي جماعي 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
3 - منا�رشة                    4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلي                     نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

106

القدس
)AVH( م�ست�سفى املطلع

دولية NGO نوع املوؤ�ش�شة1950�شنة التاأ�شي�س

6279959-02رقم الفاك�س6279902-02رقم الهاتف

www.avh.orgاملوقع الإلكرتوين

info@avh.orgالربيد اللكرتوين

املدير التنفيذي العاماملن�شبالدكتور توفيق نا�رشال�شخ�س امل�شوؤول

0542000069رقم املوبايل6279902-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(        معالج طبيعي )2(      �شيديل )5( املتخ�ش�شني

القد�س / جبل الزيتون - �شارع رابعة العدويةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

خدمة الالجئني خا�شة وال�شعب الفل�شطيني عامة، واملحافظة على التاريخ العربي الفل�شطيني العريق من 
على قمة جبل الزيتون ويف قلب مدينة القد�س ال�رشيف.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - البداع الطبي: توجيه خدمات امل�شت�شفى اىل تخ�ش�شات متميزة وغري متوفرة لل�شعب الفل�شطيني.
2 - ال�شتدامة املالية: اأدى ذلك اىل حتقيق ا�شرتاتيجية وطنية اأخرى وهي توطني العالج واحلد من 

ال�رشف الهائل على اخلدمات الطبية خارج الوطن.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتاأمني �شحيتكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

107

القدس
)MH( م�ست�سفى املقا�سد اخلريية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1966�شنة التاأ�شي�س

6270181-02رقم الفاك�س6270281-02رقم الهاتف

www.almakassed.orgاملوقع الإلكرتوين

makassedsocialw@yahoo.comالربيد اللكرتوين

-املن�شباأحمد جاداللهال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل6270281-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

ممر�س نف�شي )1( اأخ�شائي نف�شي )1(  طبيب نف�شي )0( 
معالج نطق )0(             �شيديل )1(   

القد�س / جبل الزيتونالعنوان

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

108

القدس
)MOG( نادي جبل الزيت�ن املقد�سي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1973�شنة التاأ�شي�س
6261793-02رقم الفاك�س6261793-02رقم الهاتف

a.kisswoni@yahoo.comالربيد اللكرتوين
رئي�س النادياملن�شبعبد الله فهمي عو�س اللهال�شخ�س امل�شوؤول

0522258894رقم املوبايل6261793-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

املتخ�ش�شني
اأخ�شائي نف�شي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )2(       اأخ�شائي مهني )1(

معالج طبيعي )1(          �شيديل )1(        مر�شد تربوي )2(  
الطور / القد�س- الطورالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
النادي موؤ�ش�شة غري حكومية يعمل على رفع امل�شتوى الثقايف، الجتماعي من خالل الربامج املختلفة التي يتبناها 

النادي والذي ي�شتهدف الفئات املختلفة بني املواطنني.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - خلق املحبة وربط اأوا�رش ال�شداقة والتعارف والتعاون والحرتام املتبادل بني كافة الع�شاء.
2 - احل�شول على الأموال الالزمة لإدارة النادي عن طريق ال�شرتاكات اأو الهبات اأو التربعات الغري 

 امل�رشوطة اأو املعلقة على �رشط ومن اأي م�شدر كان.
3 - احل�شول بالنيابة عن الأع�شاء على الأدوات الريا�شية الالزمة والأثاث الالزم اأو اأية اأ�شياء وحاجيات 

اأخرى تطلبها امل�شلحة العامة للنادي لرفع م�شتوى الأن�شطة الريا�شية والجتماعية والثقافية للو�شول بهذا النادي 
 اىل اأرفع م�شتوى وخلدمة هذه الن�شطة ملجتمعها املحلي.

4 - تاأ�شي�س �شندوق ي�شمى فيما بعد ب�شندوق التعليم وجتمع ايراداته من املغرتبني من اأهل البلد ومن 
الحتياطات املجنية من الفائ�س ال�شايف يف كل �شنة، ومن التربعات والهبات داخل هذا البلد بحيث يو�شع له 

 نظام خا�س.
5 - فتح مركز ملحو الأمية ودورات منتظمة لتعليم الفتيات على اأعمال اخلياطة والتطريز اليدوي لإحياء الرتاث 

 الجتماعي وحفظه على مر الع�شور.
6 - القيام باأية اأعمال اأخرى جتدها الهيئة العمومية مفيدة لالأع�شاء ول تتنافى والغايات والهداف التي تاأ�ش�س 

النادي من اأجلها.
رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي                     2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - منا�رشة 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية          6 - تاأهيل مهني          7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

109

القدس
)SSA/J( هيئة التكافل االجتماعي لبيت املقد�س

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2001�شنة التاأ�شي�س
2790887-02رقم الفاك�س2791070-02رقم الهاتف

www.altakaful.orgاملوقع الإلكرتوين

takaful_2007@hotmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�س جمل�س الدارةاملن�شبعلي حممد ح�شنيال�شخ�س امل�شوؤول
0598376120رقم املوبايل2791070-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

عامل جمتمعي )1( اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )1( 
مر�شد تربوي )1(

ابو دي�س / ابو دي�س -قرب الدفاع املدين -مبنى الداخليةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

"1 - العمل على تطبيق مبداأ التكافل الأ�رشي للعائالت.
"2 - تقدمي الدعم املادي واملعنوي لالأ�رش املحتاجة.

"3 - تعزيز العمل بني الهيئة واملوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية.
"4 - العمل على ان�شاء �شندوق التكافل الجتماعي.

5 - تقوية البنية الرتبوية وروح التكافل يف املجتمع الفل�شطيني.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تنفيذ برامج التكافل الأ�رشي لتوفري الدعم املايل و التوا�شل الإن�شاين بني الأ�رش يف مناطق �شواحي القد�س 
 ، خا�شة املت�رشرة من احل�شار و اجلدار العن�رشي.

"2 - تقوية البنية الثقافية و الرتبوية لأهايل املنطقة من خالل برامج مركز النور الثقايف.
"3 - العمل على تفعيل م�شاركة املراأة من خالل برامج تقيمها الوحدة الن�شائية يف املناطق التابعة للهيئة.

4 - العمل على تفعيل دور ال�شباب ورفع م�شتوى وعيهم من خالل برامج ثقافية و تعليمية يقيمها مركز النور 
 الثقايف، ق�شم الكمبيوتر والإنرتنت .

5 - الهتمام بالطفل بربامج تربوية وترفيهية وريا�شية من خالل اإقامة خميمات �شيفية لأطفال املنطقة من ذوي 
الأ�رش املحتاجة من اأيتام وحالت خا�شة 

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي     
4 - منا�رشة 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية        6 - تاأهيل مهني        7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

110

القدس
) UNRWA( وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني

اأمم متحدة - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1949�شنة التاأ�شي�س
5890513-02رقم الفاك�س5890502-02رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين
u.khammash@unrwa.orgالربيد اللكرتوين
مدير برنامج ال�شحةاملن�شبد . اأمية خما�سال�شخ�س امل�شوؤول

0542168735رقم املوبايل5890502-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

املتخ�ش�شني
القد�س / ال�شيخ جراحالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
الأدن��ى(  ال���رشق  يف  الفل�شطيني��ني  الالجئ��ني  وت�شغي��ل  لإغاث��ة  املتح��دة  الأمم  )وكال��ة  الأون��روا  تعم��ل 
لديه��ا  م�شجل��ني  فل�شطين��ي  لج��ئ  ملي��ون   5 حل��وايل  التاأيي��د  وك�ش��ب  واحلماي��ة  الدع��م  تق��دمي  عل��ى 
ملعاناته��م. ح��ل  اإيج��اد  يت��م  اأن  اإىل  املحتل��ة  الفل�شطيني��ة  والأرا�ش��ي  و�شوري��ة  ولبن��ان  الأردن   يف 
 ويتم متويل الأونروا بالكامل تقريبا من خالل التربعات الطوعية التي تقدمها الدول الأع�شاء يف منظمة الأمم املتحدة.
تع��د الأونروا املزود الرئي�س للخدمات الأ�شا�شية )التعليم وال�شح��ة والإغاثة واخلدمات الجتماعية( ملا جمموعه 5 

مليون لجئ فل�شطيني يف منطقة ال�رشق الأو�شط.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 -الق�شاء على الفقر املدقع واجلوع: تقدم الوكالة امل�شاعدات الغذائية والنقدية لالجئني الأكرث �شعفا وفقرا ، 
 وت�شمن توفر ماأوى منا�شب لهذه الأ�رش ..

2 - تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة: وقد خ�ش�شت الوكالة برنامج القرو�س ال�شغرية لدعم الن�شاء 
 اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية والعمال املنفذة منزليا.

3 - حتقيق تعميم التعليم البتدائي: جميع الأطفال امل�شجلني لدى الوكالة باإمكانهم احل�شول منى ت�شع اىل ع�رش 
 �شنوات من التعليم البتدائي املجاين.

4 - خف�س معدل وفيات الأطفال وحت�شني �شحة المومة: نهج دورة احلياة لدى الأونروا يعطي الرتكيز ب�شكل 
خا�س على �شحة الأم والطفل .

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي   2 - عالج دوائي   3 - اإدارة حالة    4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم     
5 - اإر�شاد نف�شي جماعي      6 - منا�رشة     7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء       9 - تاأهيل مهني       10 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

111

بيت لحم
)Woh for Trauma( اأجنحة االأمل لل�سدمات النف�سية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2011�شنة التاأ�شي�س

2767413-02رقم الفاك�س2767413-02رقم الهاتف

www.woh-for-trauma.comاملوقع الإلكرتوين

info@woh-for-trauma.comالربيد اللكرتوين

مديرةاملن�شباأور�شول مكركرال�شخ�س امل�شوؤول

0598061610رقم املوبايل2767413-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(  اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )1( 
معالج وظيفي )1(

بيت حلم / �شارع القطعة-عمارة البطار�شة- الطابق الثاينالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقوم ر�شالة املوؤ�ش�شة على تقدمي اخلدمات الر�شادية والعالجية لالأ�شخا�س الذين يعانون من اأعرا�س ما 
بعد ال�شدمة النف�شية بالإ�شافة اىل تطوير مهارات العاملني يف هذا املجال وفق برامج علمية تلبي احتياجاتهم 

املهنية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تقدمي اخلدمات الر�شادية والعالج النف�شي التخ�ش�شي جلميع اأفراد املجتمع الذين يعانون من اأعرا�س 
 ما بعد ال�شدمة.

2 - العمل على تاأهيل وتطوير الكوادر العاملة يف جمال ال�شحة من خالل عقد دورات تدريبية وتعليمية يف 
 علم ال�شدمة النف�شية.

"3 - عمل ور�شات وحما�رشات وندوات حول م�شاكل ال�شدمة النف�شية والعالج النف�شي.
4 - توفري فر�س تدريب طالب اجلامعات واملعاهد الفل�شطينية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة 

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي       8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

112

بيت لحم
)NSVH( اجلمعية االأهلية للمعاقني ب�سريًا

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1962�شنة التاأ�شي�س

2766151-02رقم الفاك�س2766151-02رقم الهاتف

www.nsfvh.orgاملوقع الإلكرتوين

info@nsfvh.orgالربيد اللكرتوين

مديرة املدر�شةاملن�شبربى املكركر اأبو ردينةال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2766151-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(     غري ذلك )2(  املتخ�ش�شني

بيت جال / بيت جال- �شارع العماير - قرب قرية الزيتونةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

حت�شني نوعية احلياة ومتكني املكفوفني و�شعيفي الب�رش الفل�شطينيني عن طريق رفع م�شتواهم الثقايف والعلمي 
والجتماعي والقت�شادي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

العربية والإجنليزية، وبالتايل  باللغتني  الكتب بطريقة برايل  اإنتاج  البداية  الرئي�شي للجمعية يف  الهدف  كان 
اإن�شاء اأول مكتبة من الكتب بطريقة برايل باللغة العربية يف ال�رشق الأو�شط باأكمله. نتيجة حلرب عام 1967، 
اأ�شبح تقدمي هذه اخلدمات اإىل الدول العربية الأخرى اأ�شبح م�شتحيال. ومع ذلك، فاإن وحدة لإنتاج الكتاب 

بطريقة برايل للقراءة واملكتبة و�شعت تدريجًا.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

113

بيت لحم
)AL.school( املدر�سة العالئية للمكف�فني

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1938�شنة التاأ�شي�س

2742426-02رقم الفاك�س2742426-02رقم الهاتف

alschool38@gmail.comالربيد اللكرتوين

مديراملن�شبم�شباح حجازيال�شخ�س امل�شوؤول

0599774405رقم املوبايل2742426-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )1(     مر�شد تربوي )1(     غري ذلك )9(املتخ�ش�شني

بيت جال / �شارع املدار�س- بيت جالالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تعليم وتاأهيل وايواء الأطفال املكفوفني من كافة اأنحاء الوطن من �شن 6 �شنوات اىل 16 �شنة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

اتاحة الفر�شة لكل طالب كفيف يف اتاحة الفر�شة له لينال فر�شة التعليم حاله من حال اأقرانه العاديني 
وحتفيزه لالندماج مع اأقرانه يف املجتمع املحلي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - تاأهيل مهني

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

114

بيت لحم
)BFMCC( بلدية بيت فجار/ ق�سم اخلدمات االجتماعية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س

2769755-02رقم الفاك�س2769490-02رقم الهاتف

bmfcc-2012@hotmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�س ق�شم اخلدمات املن�شبفار�س الأطر�سال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية

0599208983رقم املوبايل2769490-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(      معالج طبيعي )2(     معالج نطق )1( املتخ�ش�شني

بيت فجار / بيت فجار- مبنى البلديةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

على  والعمل  العاقة،  الأ�شخا�س ذوي  وبالأخ�س  للمواطنني  عالية  ذات جدارة  اجتماعية  توفري خدمات 
يف  وم�شاركتهم  اندماجهم  فر�س  تعزيز  اىل  وي�شعى  واحتياجاتهم  وق�شاياهم  حلقوقهم  واملنا�رشة  التوعية 

املجتمع.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري واتاحة خدمات اجتماعية اأ�شا�شية ذات جدارة عالية للمواطنني وبالأخ�س الأ�شخا�س ذوي العاقة.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

7 - غري ذلك 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

115

بيت لحم
)B.U( جامعة بيت حلم

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1973�شنة التاأ�شي�س

2744440-02رقم الفاك�س2741241-02رقم الهاتف

www.bethlehem.eduاملوقع الإلكرتوين

info@bethlehem.eduالربيد اللكرتوين

م�شوؤولة مكتب الر�شاداملن�شباأ. ماري �شابيالال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايلext.2340 02-2741241رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(       اأخ�شائي اجتماعي )1(       معالج وظيفي )1(
مر�شد تربوي )0(

بيت حلم / و�شط البلدالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري  يف  مهمتها  تتمثل  التي  ل�شالية  التقليد  يف  تعليمية  موؤ�ش�شة  يف  �شارك  الكاثوليكية  هي  حلم  بيت  جامعة 
املعرفة. وا�شتخدام  والتقدم  لتبادل  كمركز  دورها  يف  لهم  وخدمة  فل�شطني،  ل�شعب  اجلودة  العايل   التعليم 
لتبواأ  ا�شتعداد  على  املخل�شني  والأ�شخا�س  الطالب  وتطوير  الأكادميية  الربامج  يف  التميز  توؤكد  اجلامعة 
املنا�شب القيادية يف املجتمع. اجلامعة تطمح اإىل تعزيز القيم امل�شرتكة واملبادئ الأخالقية والتفاين يف خدمة 

ال�شالح العام.

اأهداف املوؤ�ش�شة

ايجاد مركز للتعليم العايل لأبناء فل�شطني، فجامعة بيت حلم واحة خ�شبة للمعرفة حتافظ عليها وتن�رشها وتعمل 
على ال�شتفادة منها وتغذي العقل بروح متفهمة وروؤية اأخالقية ومبادئ معنوية ووظائفها: التعليم والبحث 

و اخلدمة.

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة     3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي     5 - منا�رشة     6 - تاأهيل مهني     7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

116

بيت لحم
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
2772203-02رقم الفاك�س2772713-02رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين
ymcarp@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين

مدير الربنامج ومدير فرع اجلمعية يف املن�شبنادر اأبو عم�شاال�شخ�س امل�شوؤول
بيت �شاحور

رقم املوبايل2772713-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي مهني )2( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )9(  اأخ�شائي نف�شي )2( 

بيت �شاحور / �شارع ال YMCAالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن طريق 
اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية واىل قيم  اإن�شاء برامج لتطوير 
الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س على دمج اجلميع بغ�س 
النظر عن عمرهم اأو دخلهم اأو قدراتهم اأو عرقهم اأو دينهم اأو جن�شهم. اإن جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من 
اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
 الهدف العام:

امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني، لإعادة 
 اندماجهم يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.

 اأهداف الربنامج:
"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.

"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.
"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.

"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.
5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة     3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي     5 - منا�رشة     6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     7 - تاأهيل مهني

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية     9 - غري ذلك 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

117

بيت لحم
)PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1981�شنة التاأ�شي�س
2765926-02رقم الفاك�س2765926-02رقم الهاتف

www.pwwsd.orgاملوقع الإلكرتوين

bethlehem.pwwsd@gmail.comالربيد اللكرتوين

مثقفة ميدانية ومن�شقة فرع بيت حلماملن�شبوجدان ح�شني العزةال�شخ�س امل�شوؤول
0597997619رقم املوبايل2765926-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

بيت حلم / �شارع القد�س اخلليل- نقابة الأخ�شائينيالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

والجتماعية  القت�شادية  املجالت  جميع  يف  للم�شاركة  الن�شاء  ومتكني  تقوية  اىل  ت�شعى  توعوية  تنموية  موؤ�ش�شة 
وال�شيا�شية و�شمان امل�شاواة يف جميع الت�رشيعات والأنظمة والجراءات وا�رشاك الن�شاء يف الن�شاطات القت�شادية 
البوية  الهيمنة  ومواجهة  لالحتالل  والت�شدي  الجتماعي  النوع  على  املبني  والعنف  والفقر  التهمي�س  من  واحلد 

بهدف الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تعزيز ومتكني املراأة يف مواقع �شنع القرار.

2 - امل�شاهمة يف تطوير القوانني والنظمة والجراءات والهياكل الدارية مبا ي�شمن امل�شاواة والق�شاء على كافة 
 اأ�شكال التمييز.

"3 -توفري الدعم النف�شي والجتماعي للن�شاء واأطفالهن والعمل على احلد من العنف املمار�س �شد املراأة بكافة اأ�شكاله.
"4 - امل�شاهمة يف تطوير خطاب ن�شوي تقدمي.

5 - تطوير الأداء املوؤ�ش�شاتي واملايل والتنظيمي للجمعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي      5 - منا�رشة      6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      8 - تاأهيل مهني      9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

118

بيت لحم
)BASMA( جمعية ب�سمة اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة2008�شنة التاأ�شي�س

2760053-02رقم الفاك�س2760053-02رقم الهاتف

www.basmasociety.comاملوقع الإلكرتوين

basmasociety@hotmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�شة اجلمعيةاملن�شباأمنة اغاال�شخ�س امل�شوؤول

0598438831رقم املوبايل2760053-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

بيت جال / �شارع هلداالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ب�شمة هي جمعية اأهلية فل�شطينية م�شتقلة غري حكومية وغري ربحية تركزت ر�شالتها على جتنيد اأو�شع 
م�شاندة حلقوق اأطفال مر�شى ال�رشطان واأفراد عائالتهم بغ�س النظر اىل دينهم اأو عرقهم اأو لونهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي الدعم النف�شي وال�شحي والتعليمي والجتماعي جلميع الفئات العمرية من مر�شى ال�رشطان واأ�رشهم 
و عقد ور�س عمل ودورات تدريبية يف العناية مبر�شى ال�رشطان وتخفيف الثار النف�شية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

-1 اإر�شاد نف�شي فردي -2 اإدارة حالة
-4 منا�رشة -3 اإر�شاد نف�شي جماعي 

-6 اأن�شطة دعم جمتمعية -5 عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

119

بيت لحم
)BASR( جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1960�شنة التاأ�شي�س

2744053-02رقم الفاك�س2744050-02رقم الهاتف

www.basr.orgاملوقع الإلكرتوين

basr@basr.orgالربيد اللكرتوين

نائب املدير العاماملن�شبعماد اأبو مهرال�شخ�س امل�شوؤول

0598939963رقم املوبايل2744052-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )1(      اأخ�شائي نف�شي )1(      اأخ�شائي اجتماعي )6(
معالج وظيفي )1(      معالج طبيعي )1(      معالج نطق )3(      غري ذلك )1( 

بيت جال / بيت جال- �شارع كرميزانالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

اعتماد "نهج �شامل" لإعادة التاأهيل وفل�شفة "التخ�ش�س" يف تقدمي اخلدمات من خالل كادر متعدد التخ�ش�شات 
درجة عالية من التخ�ش�س، و�شوف ت�شتمر يف �شمان BASR دورها الريادي باعتبارها الإحالة الوطنية 
الفل�شطينيني مع نوعية  لل�شكان  التي توفر  املعرفة واخلربات،  لنقل   \ التاأهيل  الطبية مركز لإعادة  واملوارد 
اخلدمات ال�شاملة على جميع امل�شتويات لتقدمي اخلدمات )الوطنية واملتو�شط   وامل�شتوى ال�شعبي(، واأثنى عن 

طريق اجلراحة وغريها من خدمات الدعم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

حت�شني نوعية احلياة جلميع النا�س مبن فيهم ذوي الإعاقة على اأ�شا�س نهج حقوق الإن�شان والتنمية ال�شاملة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - عالج دوائي      3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم      5 - اإر�شاد نف�شي جماعي

6 - منا�رشة      7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      10 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

120

بيت لحم
)GCC( جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل / مركز غرا�س الثقايف

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2742617-02رقم الفاك�س2742617-02رقم الهاتف

www.ghirass.orgاملوقع الإلكرتوين

info@ghirass.orgالربيد اللكرتوين

مديرة املركزاملن�شبابت�شام زغريال�شخ�س امل�شوؤول

0595759680رقم املوبايل2742617-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

بيت حلم / ال�شينماالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

يتبنى مركز غرا�س نهجا �شامال يف التعامل مع الأطفال واأ�رشهم، ويعمل على تعزيز الرتاث الوطني الفل�شطيني 
وتنمية قدرات الطفل العقلية والجتماعية والنفعالية للو�شول اىل جيل قادر على حتمل م�شوؤولياته.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تعزي��ز حق��وق الأطفال وتوفري الفر���س املتكافئة للجمي��ع بغ�س النظر ع��ن اجلن�س، والدي��ن، و امل�شتوى 
الجتماعي، والعاقة، واملوقع ال�شكني، وتعزيز قدرات الطفل و تعزيز و�شع املراأة يف املجتمع.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
8 - غري ذلك 7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

121

بيت لحم
)RWDS( جمعية تنمية املراأة الريفية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2001�شنة التاأ�شي�س

2770812-02رقم الفاك�س2770812-02رقم الهاتف

www.rwds.psاملوقع الإلكرتوين

info@rwds.psالربيد اللكرتوين

من�شقة م�شاريعاملن�شبجمدل احمد عبا�س ال�شمارخةال�شخ�س امل�شوؤول

0599927761رقم املوبايل2770812-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(         عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني

الدوحة / الدوحة الدوار الثاين مقابل مراد لتاأجري ال�شياراتالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

�شنعم��ل عل��ى تنظيم ودعم و تاأهي��ل الن�شاء الريفيات يف ن��وادي ن�شوية تلتزم مببادئ الع��دل و امل�شاواة وقيم 
املجتمع املدين ومبا يحقق روؤية اجلمعية يف النهو�س باأو�شاعهن الجتماعية- ال�شيا�شية- القت�شادية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الهدف العام: تطوير مكانة الن�شاء الريفيات القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية عرب بناء بيئة م�شاندة و ممكنة 
لهن يف اأماكن تواجدهن.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

122

بيت لحم
) CRECHE( جمعية راهبات املحبة / مار من�س�ر

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1883�شنة التاأ�شي�س

2745277-02رقم الفاك�س2744142/3-02رقم الهاتف

creche@p-ol.comالربيد اللكرتوين

الأخت الراهبة اليزبث نواروا/ ال�شخ�س امل�شوؤول
مدير اجلمعية والرهبنةاملن�شبفرن�شية اجلن�شية

رقم املوبايل2744143-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )3(       معالج وظيفي )1(       معالج طبيعي )1(       �شيديل )1(
مر�شد تربوي )1(   

بيت حلم / �شارع بول�س ال�شاد�س- باب زقاقالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تنطلق ر�شالة املوؤ�ش�شة بر�شالة موؤ�ش�شها القدي�س من�شور وهي م�شاعدة كل املحتاجني وخا�شة الن�شاء والأطفال 
وهم ال�رشيحة الأ�شعف يف املجتمع.

اأهداف املوؤ�ش�شة

وامل�شاء  الأبوين  واملجهولني  املعنفني  لالأطفال  اليوائي  البيت  خالل  من  للحماية  الأ�شا�شية  اخلدمات  توفري 
اخلدمة  برنامج  �شمن  وخا�شة  واأ�رشها  لل�رشيحة  والعيني  والجتماعي  النف�شي  الدعم  خدمة  وتقدمي  اليهم. 

الجتماعية التابع للموؤ�ش�شة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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بيت لحم
)NSSN( جمعية مركز ومدر�سة نحالني للرتبية اخلا�سة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

2771908-02رقم الفاك�س2771908-02رقم الهاتف

مديرة املوؤ�ش�شةاملن�شبهادية عبد احلميد جناجرةال�شخ�س امل�شوؤول

2771908-02/ -02رقم الهاتف
0598253624رقم املوبايل2771193

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(      مر�شد تربوي )1(  املتخ�ش�شني

نحالني / منطقة املدار�س- الكباراتالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

دمج الطفل الطبيعي مع الطفل املعاق من الطفولة حتى عمر 16 �شنة من خالل تطبيق الأهداف.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - دمج الأفراد مع بع�شهم البع�س ومع املجتمع املحلي لتنمية القدرات الذاتية.
"2 - تاأهيل اأفراد قادرين على العتماد على اأنف�شهم نوعًا ما.

"3 - تنمية الثقة بالنف�س عند الأفراد.
"4 - القدرة على خدمة اأنف�شهم.

"5 - القدرة على التفاعل مع اأفراد املجتمع.
6 - القيام باأن�شطة خمتلفة لتمكينهم من رعاية اأنف�شهم م�شتقباًل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية             7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

124

بيت لحم
عيادة الدكت�ر ت�فيق �سلمان 

قطاع خا�س - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة2000�شنة التاأ�شي�س

2750790-02رقم الفاك�س2767888-02رقم الهاتف

tawfiq.salman@gmail.comالربيد اللكرتوين

ا�شت�شاري طب نف�شي واأع�شاباملن�شبتوفيق علي حممد �شلمانال�شخ�س امل�شوؤول

0599676031رقم املوبايل2767888-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

بيت حلم / الكركفةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ن�رش التوعية والر�شاد ملفاهيم ال�شحة النف�شية والوعي الجتماعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الو�شول للوقاية من الأمرا�س النف�شية و عالج احلالت ب�شكل عام.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5 - اإر�شاد نف�شي جماعي
6 - منا�رشة

7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 
8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي
10 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

125

بيت لحم
عيادة الدكت�ر ع�سام بن�رة 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2777528-02رقم الهاتف

drissamban@yahoo.comالربيد اللكرتوين

طبيب اأخ�شائياملن�شبد . ع�شام جري�س بنورةال�شخ�س امل�شوؤول

0598818951رقم املوبايل2777528-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

بيت حلم / �شارع املدب�شةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمات نف�شية وعالجية للمر�شى النف�شيني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الو�شول اىل اأف�شل طرق الوقاية والعالج.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

126

بيت لحم
)SOS( قرية االأطفال

دولية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1949�شنة التاأ�شي�س

2765230-02رقم الفاك�س2765671-02رقم الهاتف

www.sos-palestine.orgاملوقع الإلكرتوين

secretary@sos-palestine.orgالربيد اللكرتوين

مدير القريةاملن�شبحممد �شعيدال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2765671-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

بيت حلم / الكركفةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ُن�ن�شئ عائ��الت حتت��شن الأطف�ال الأيت��ام املحت��اجني ون�ش�اعدهم يف بناء حي�اتهم، ولري�ش�موا 
م�شت�ق�ب�له�م، ون�ش�ارك يف تنمية جمتمعاتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - رعاية الأيتام املحرومني رعاية اأ�رشية بديلة.
2 - الدفاع عن حقوق الأطفال.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - عالج دوائي
3 - اإدارة حالة

4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
5 - اإر�شاد نف�شي جماعي       6 - منا�رشة

7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي       10 - تاأهيل مهني       11 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

127

بيت لحم
اليف جيت 

دولية NGO نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س

2741065-02رقم الفاك�س2741373-02رقم الهاتف

www.lifegate-reha.deاملوقع الإلكرتوين

lifegate@netvision.net.ilالربيد اللكرتوين

مدير املوؤ�ش�شةاملن�شببونغارت �شنكهارتال�شخ�س امل�شوؤول

2746540-02رقم املوبايل2741373-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(          اأخ�شائي مهني )1(         عامل جمتمعي )6(
معالج وظيفي )5(         معالج طبيعي )6(         معالج نطق )1(  

بيت جال / اجلداولالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

فتح بوابة لالأ�شخا�س ذوي العاقة لالندماج يف الربامج التعليمية والنخراط يف احلياة امل�شتقبلية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تعليم وتدريب مهني لالأ�شخا�س ذوي العاقة.
"2 - تاأهيل ) عالج وظيفي، عالج طبيعي، نطق، مو�شيقى، عالج مائي(.

3 - تدخل طبي لالأ�شخا�س ذوي العاقة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي
2 - منا�رشة

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - تاأهيل مهني

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

128

بيت لحم
)HWC( جلان العمل ال�سحي/ مركز ال�احة

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1985�شنة التاأ�شي�س

2772277-02رقم الفاك�س2772277-02رقم الهاتف

www.pal-hwc.orgاملوقع الإلكرتوين

info@hwc-pal.orgالربيد اللكرتوين

اأخ�شائية اجتماعيةاملن�شبروىل خريال�شخ�س امل�شوؤول

0598867479رقم املوبايل2772277-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(         معالج وظيفي )1(         معالج نطق )1( املتخ�ش�شني

بيت �شاحور / بيت �شاحور- بالقرب من اأراراتالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

الفل�شطينية  الأر�س  يف  واملجتمعية  ال�شحية  التنمية  يف  تعمل  اأهلية  فل�شطينية  موؤ�ش�شة  ال�شحي،  العمل  جلان 
مبنظور حقوقي، من خالل تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية لكافة �رشائح املجتمع وخا�شة الفقراء واملهم�شني 

وبناء مناذج تنموية ، وال�شغط واملنا�رشة بهدف التاأثري يف ال�شيا�شات والت�رشيعات والربامج ذات ال�شلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

جمتمع فل�شطيني حر يتمتع بحقوق �شحية �شاملة عادلة ومتطورة.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - تاأهيل مهني

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

129

بيت لحم
)ICC( م�ؤ�س�سة ابداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقايف

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2776444-02رقم الفاك�س2767997-02رقم الهاتف

www.ibdaa194.orgاملوقع الإلكرتوين

info@ibdaa194.orgالربيد اللكرتوين

رئي�س الهيئة الداريةاملن�شباأ. خالد ال�شيفيال�شخ�س امل�شوؤول

0598918989رقم املوبايل2767997-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

خميم الدهي�شة / ال�شارع الرئي�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل على تطوير الواقع الجتماعي املحلي وخا�شة واقع املخيم بجميع مكوناته ال�شبابية وقطاعاته املختلفة 
والبنية التحتية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الهتمام بالطفل الفل�شطيني بكافة املناحي وخا�شة الثقافية والفنية والريا�شية والجتماعية وكذلك الهتمام 
باملراأة الفل�شطينية كحا�شنة لهذا الطفل وفئة ال�شباب كامتداد حلالة الطفولة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

130

بيت لحم
)Al- Sadeel( م�ؤ�س�سة ال�سديل للرعاية بال�سرطان و االأمرا�س املزمنة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2008�شنة التاأ�شي�س

2775773-02رقم الفاك�س2775773-02رقم الهاتف

www.sadeel.orgاملوقع الإلكرتوين

info@sadeel.orgالربيد اللكرتوين

قائمة باأعمال املوؤ�ش�شة/ مديرة املن�شباأمل ذويبال�شخ�س امل�شوؤول
للربامج

0597970337رقم املوبايل2775773-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي  ممر�س نف�شي )1(  اأخ�شائي نف�شي )3(  طبيب نف�شي )1( 
اجتماعي )1(

�شيديل )1(   عامل جمتمعي )1( 

بيت حلم / �شارع الرتاجمة- �شارع املهد- مقابل املحطة املركزيةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

التخفيف من اآلم ومعاناة مر�شى ال�رشطان املر�شى امليوؤو�س من �شفائهم من خالل توفري التمري�س املهني 
والرعاية امللطفة جنبا اإىل جنب مع الرعاية لالأ�رش عن طريق النهج الطبية والجتماعية والعاطفية والنف�شية. 

وبهذه الطريقة نود اأن توفر الراحة حتى النهاية، وكذلك للحفاظ على كرامة املري�س الذي يعاين.

اأهداف املوؤ�ش�شة

احلياة هبة من الله، وبالتايل، يجب اأن يو�شع حد لالأمل قدر الإمكان، وذلك با�شتخدام املعرفة واملهارات 
املحدثة. وتهدف ن�شاطات اجلمعية يف اأن يكون حرا وباأ�شعار معقولة للمر�شى الذين يحتاجون اإليها، ولي�س 

فقط لأولئك القادرين على دفع ثمنها.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي       8 - تاأهيل مهني       9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

131

بيت لحم
)GCH( م�ؤ�س�سة دار رعاية الفتيات

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1958�شنة التاأ�شي�س

2742667-02رقم الفاك�س2742667-02رقم الهاتف

www.mosa.psاملوقع الإلكرتوين

g_c_h_2000@live.comالربيد اللكرتوين

قائم باأعمال مديرة موؤ�ش�شة املن�شبروز ميخائيل اليا�س ان�شطا�سال�شخ�س امل�شوؤول
رعاية الفتيات

0592666902/ رقم املوبايل2742667-02رقم الهاتف
0598468316

فريق العاملني 
غري ذلك )6( املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )2(  اأخ�شائي اجتماعي )4( 

بيت جال / نزلة الرتبية والتعليمالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

رعاية اأطفال حمرومني من الرعاية ال�رشية وحمايتهم من العنف واليذاء وال�شتغالل.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري احلماية والرعاية واليواء والتاأهيل لأطفال يتعر�شون لكافة اأ�شكال العنف وال�شاءة وال�شتغالل 
والهمال و�شوء املعاملة والتي من �شاأنها تهديد �شالمتهم اأو �شحتهم اأو �شالمتهم النف�شية.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة
2 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

3 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
4 - تاأهيل مهني

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

132

بيت لحم
م�ؤ�س�سة مييمة 

دولية NGO نوع املوؤ�ش�شة1982�شنة التاأ�شي�س

2777922-02رقم الفاك�س2750044-02رقم الهاتف

www.jemima.nl/engاملوقع الإلكرتوين

info@beitjemima.orgالربيد اللكرتوين

مدير املوؤ�ش�شةاملن�شبرائد حنانياال�شخ�س امل�شوؤول

0598905289رقم املوبايل2750044-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )1(        معالج وظيفي )1(        معالج طبيعي )1(
معالج نطق )1(

بيت جال / �شارع ال�شدر �شارع 117العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تركز يف املقام الأول على توفري الرعاية لالأطفال وال�شباب ذوي الحتياجات اخلا�شة يف الأرا�شي 
املقد�شة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - رعاية الأ�شخا�س ذوي العاقة الذهنية املركبة.
"2 - تنمية وتطوير العمل يف جمال العاقة الذهنية.

"3 - خلق بيئة اأمنة لالأ�شخا�س ذوي العاقة.
"4 - مركز نهاري للتدريب املهني والتعليم والن�شاطات املختلفة واملخت�شة.

5 - تدريب وتثقيف لالأهايل يف القرى املجاورة ملدينة بيت حلم لكيفية التعامل مع اأطفالهم ذوي العاقة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة            2 - منا�رشة
3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
5 - تاأهيل مهني            6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

133

بيت لحم
) SIRA( مدر�سة �سريا للتعليم اخلا�س

قطاع خا�س - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1968�شنة التاأ�شي�س

2741254-02رقم الفاك�س2742597-02رقم الهاتف

launette.sira@p-d.comالربيد اللكرتوين

الباحثة الجتماعيةاملن�شباأمل حن�شلال�شخ�س امل�شوؤول

0598851140رقم املوبايل2742597-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(       عامل جمتمعي )1(       مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني

بيت جال / مقابل م�شت�شفى احل�شنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تعمل موؤ�ش�شة �شريا يف حمافظة بيت حلم منذ عام 1968 مع الأطفال الذين يعانون من مر�س ال�رشع وبناءا 
ذوي  لالأطفال  جال  بيت  يف  مدر�شة  �شريا  وفتحت   1992 عام  الربنامج  تغيري  مت  املجتمع  احتياجات  على 

الحتياجات اخلا�شة الذين يعانون من �شعوبات تعليمية اأكادميية وبطوؤ تعلم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

العمل على رفع م�شتوى الطالب الأكادميي حتى يتمكن من العودة اىل املدر�شة العادية يف اأ�رشع وقت ممكن. 
ويرتكز العمل مع الطالب على النواحي الأ�شا�شية الثالث الأكادميية والنف�شية والجتماعية. بالإ�شافة اىل 

توعية وتثقيف الأهل واملجتمع بكيفية التعامل مع هذه احلالت وامل�شاكل.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - تاأهيل مهني      7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

134

بيت لحم
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2749243-02رقم الفاك�س2741271-02رقم الهاتف

رئي�س ق�شم الر�شاد والرتبية املن�شبمعاوية عوادال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0599285076رقم املوبايل2741271/2-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )0(   املتخ�ش�شني

بيت حلم / بيت حلمالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

135

بيت لحم
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1945�شنة التاأ�شي�س

2770518-02رقم الفاك�س2751565-02رقم الهاتف

www.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين

badran_2100@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مدير عام مديرية ال�شوؤون الجتماعيةاملن�شببدران بديرال�شخ�س امل�شوؤول

0599188973رقم املوبايل2751565-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )29(   املتخ�ش�شني

بيت حلم / مبنى الداخلية بالقرب من خميم العزةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

حتقيق التنمية ال�شاملة والأمن الجتماعي لكل اأ�رشة فل�شطينية و�شول للرفاه الجتماعي وعلى اأ�ش�س امل�شاواة 
دون متييز عرقي اأو جن�شي اأو عقائدي اأو طائفي يف اطار عملية تن�شيقية بني القطاع الر�شمي اأو الأهلي اأو 

اخلا�س.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تقدمي خدمات اجتماعية يف كافة املجالت.
"2 - تقدمي خدمات ار�شادية وعالجية و اأ�رشية. 
3 - ال�رشاف على موؤ�ش�شات العمل الجتماعي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي                2 - اإدارة حالة
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي                5 - منا�رشة

6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - تاأهيل مهني                8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

136

بيت لحم
)BHD( مديرية ال�سحة

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1958�شنة التاأ�شي�س

2741023-02رقم الفاك�س2741756-02رقم الهاتف

salamehhisham@yahoo.comالربيد اللكرتوين

القائم باأعمال املدير الدارياملن�شبه�شام جميل داوود �شالمةال�شخ�س امل�شوؤول

0599606250رقم املوبايل2741756-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي اجتماعي )3(  ممر�س نف�شي )1(  طبيب نف�شي )1( 
معالج وظيفي )1(         �شيديل )4(   

بيت حلم / بيت حلم مقابل ال�شوق املركزيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل امل�شرتك مع جميع ال�رشكاء لتطوير الأداء يف القطاع ال�شحي والرتقاء به وذلك ل�شمان ادارة القطاع 
توفري خدمات  العمل و�شمان  ال�شيا�شات وتنظيم  قادرة على و�شع  قيادة  �شليم وخلق  ب�شكل مهني  ال�شحي 

نوعية يف كل القطاع ال�شحي العام واخلا�س.

اأهداف املوؤ�ش�شة

ذات  ورعاية �شحية  عامة  خدمات �شحة  على  الفل�شطيني واحل�شول  ال�شعب  اأبناء  جلميع  ال�شحة  يف  احلق 
جودة عالية للجميع مب�شاواة وعدالة والهتمام بال�رشائح املهم�شة وعلى الأخ�س تلك املعزولة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5 - اإر�شاد نف�شي جماعي            6 - منا�رشة
7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي         9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

137

بيت لحم
مركز االأمل للتاأهيل / اجلمعية املحلية لتاأهيل املعاقني )االأمل ت ذ ح خ (

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2003�شنة التاأ�شي�س

2761771-02رقم الفاك�س2761771-02رقم الهاتف

www.hope-palestine.orgاملوقع الإلكرتوين

amall_center@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س الهيئة الداريةاملن�شبد . داود الأقرعال�شخ�س امل�شوؤول

0599524155رقم املوبايل2761771-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

العبيدية / �شارع املدار�س- مركز الأمل- العبيديةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

دمج ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع وذلك لأنهم ي�شعرون باأنهم اأقل من اأقرانهم من الأطفال العاديني 
اأنف�شهم  فهم  م�شاعدتهم على  و  املجتمع.  والتمييز من  م�شاكلهم وبالرف�س  بالغة يف حل  ويواجهون �شعوبة 

وتطوير مهاراتهم الذاتية وتعليمهم كيفية التعاي�س يف املجتمع.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - خدمة وتاأهيل وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�شة.
"2 - دمج ذو الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع املحلي.

3 - رفع امل�شتوى التعليمي والثقايف للمراأة وللطفل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي            2 - اإدارة حالة
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم            4 - اإر�شاد نف�شي جماعي            5 - منا�رشة

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي            9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

138

بيت لحم
)PSCCW( مركز االر�ساد النف�سي واالجتماعي للمراأة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س
2745578-02رقم الفاك�س2750895-02رقم الهاتف

www.psccw.orgاملوقع الإلكرتوين

info@psccw.orgالربيد اللكرتوين

مديرة املوؤ�ش�شةاملن�شبخولة قراقعال�شخ�س امل�شوؤول
0592320728رقم املوبايل2750895-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(      عامل جمتمعي )2(  املتخ�ش�شني

بيت حلم / بيت حلم - �شارع القد�س اخلليل - عمارة اأبو �رشورالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
بالذات  الن�شاء  وتقوية  متكني  جمال  يف  خمت�س  ا�شت�شاري  اإر�شادي  مركز  للمراأة  والجتماعي  النف�شي  الإر�شاد  مركز 
تغيري  خلق  يف  للم�شاهمة  ي�شعى   . �شيا�شي  اأو  اجتماعي  لعنف  تعر�شهن  عن  ناجمة  نف�شية  اأعرا�س  من  يعانني  اللواتي 
يف و�شعية الن�شاء يف املجتمع الفل�شطيني بحيث ت�شبح املراأة اأكرث وعيا حلقوقها ومكانتها وذلك للم�شاهمة يف بناء جمتمع 

فل�شطيني دميقراطي � قائم على حقوق الإن�شان يف ظل دولة م�شتقلة عا�شمتها القد�س .

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - امل�شاهمة يف جهود التنمية وتعزيز م�شاركة املراأة يف احلياة العامة .

2 - امل�شاهمة يف وقف العنف املمار�س �شد الن�شاء يف املجتمع الفل�شطيني وال�شاهمة يف اإيجاد منظومة قوانني ت�شمن عدم 
 ممار�شة العنف املبني على النوع الجتماعي .

"3 - ر�شد وتوثيق النتهاكات بحق الن�شاء وتعميمها بهدف خلق وعي جمتمعي حولها .
4 - تقوية الن�شاء �شحايا العنف الجتماعي من خالل برنامج اإر�شاد نف�شي – اجتماعي متقدم ي�شاعد املراأة للو�شول اإىل 

 و�شع نف�شي واجتماعي م�شتقر وامن .
"5 - توعية وتثقيف الن�شاء بحقوقهن وبقدراتهن من خالل برامج تدريب وتوعية وتثقيف متخ�ش�شة .

6 - تنمية املبادرات الن�شوية ورعايتها بالذات يف املناطق املهم�شة يف املجتمع الفل�شطيني بحيث ت�شبح قادرة على امل�شاهمة 
 يف خلق تغيري حقيقي يف و�شعية الن�شاء يف هذه املناطق .

7 - تعزيز الئتالفات الن�شوية يف املجتمع الفل�شطيني بهدف توطيد العمل الن�شوي الفل�شطيني حول ق�شايا واأهداف 
 م�شرتكة تعك�س م�شالح الن�شاء يف فل�شطني .

8 - تعزيز دور املراأة .

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإر�شاد نف�شي جماعي      3 - منا�رشة      4 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئية تكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

139

بيت لحم
)GTC( مركز االر�ساد والتدريب للطفل واالأ�سرة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2770488-02رقم الفاك�س2770489-02رقم الهاتف

www.gtc.psاملوقع الإلكرتوين

gtc@gtc.psالربيد اللكرتوين

مديرة ادارية وماليةاملن�شبفادية �شالحال�شخ�س امل�شوؤول

0599499167رقم املوبايل2770489-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )2(      اأخ�شائي نف�شي )5(      اأخ�شائي اجتماعي )2(
عامل جمتمعي )2(      معالج وظيفي )1(      مر�شد تربوي )2(  

بيت حلم / �شارع املهد رقم -153 بيت حلم- فل�شطنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
عام  ب�شكل  املحلي  واملجتمع  خا�س  ب�شكل  والأ�رشة  للطفل  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  والعالجية  الوقائية  اخلدمات  تقدمي 
وتطوير معرفة ومهارات وخربات العاملني يف هذا املجال واإعداد الأبحاث وفق برامج تلبي حاجات الفئات امل�شتهدفة 

باأف�شل �شورة مهنية وعلمية متخ�ش�شة للم�شاهمة يف تطوير م�شتوى ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - تقدمي خدمات التدخل العالجي النف�شي والرتبوي والجتماعي لالأطفال واأ�رشهم وذلك تبعًا ل�شرتاتيجية �شمولية 

 متعددة التخ�ش�شات ت�شمل الطب النف�شي، الرتبية اخلا�شة، الر�شاد، علم النف�س، اخلدمة الجتماعية، العالج الوظيفي.
2 - حت�شني الأداء النف�شي العقلي والنفعايل لالأفراد الذين يعانون من ا�شطرابات نف�شية توؤثر على اأدائهم الوظيفي 

 العادي.
"3 - عمل التدخل العالجي الوقائي لالأفراد واأ�رشهم ملحاولة تفادي ال�شابة بال�شطرابات النف�شية.

"4 - خلق حالة من الوعي لدى اأفراد املجتمع عن طريق املحا�رشات وحمالت التوعية التي ينظمها املركز.
5 - التعاون والتن�شيق مع املوؤ�ش�شات املهتمة بال�شحة النف�شية للطفل والأ�رشة ب�شكل خا�س واملجتمع ب�شكل عام بهدف 

 امل�شاركة يف بناء جمتمع �شحي و�شليم.
"6 - تقدمي اخلدمات التدريبية للمهنني واأفراد املجتمع املحلي.

7 - عمل ودعم الدرا�شات والأبحاث يف جمال ال�شحة النف�شية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - عالج دوائي      3 - اإدارة حالة      4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم         
5 - اإر�شاد نف�شي جماعي         6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية         7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

140

بيت لحم
)WCLAC( مركز املراأة لالر�ساد القان�ين واالجتماعي

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

2760780-02رقم الفاك�س2760780-02رقم الهاتف

www.wclac.orgاملوقع الإلكرتوين

info@wclac.orgالربيد اللكرتوين

اأخ�شائية اجتماعيةاملن�شبيا�شمني عدويال�شخ�س امل�شوؤول

0598904418رقم املوبايل2760780-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(   املتخ�ش�شني

بيت جال / �شارع املغرتبني - بجانب بيت ال�شيوخالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
ملعايري  طبقًا  الفل�شطينية  املراأة  حلقوق  املجتمع  يف  ال�شلبي  الثقايف  املوروث  وتغيري  التاريخي  الإهمال  معاجلة  على  نعمل 

حقوق الإن�شان التي تن�س عليها معايري الأمم املتحدة.
ونقدم الإر�شاد والتوعية، والدعم القانوين والجتماعي، والتدريب، واقرتاحات وتعديالت القوانني، ون�شاهم يف تنظيم 

حمالت ال�شغط واملنا�رشة على امل�شتوى املحلي والدويل ل�شالح املراأة واملجتمع الفل�شطيني.
ونهتم بتطوير قدرات كادرنا املهنية، وبناء عالقات �رشاكة مع املوؤ�ش�شات واملجموعات املهتمة بالدفاع عن حقوق الن�شاء.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1. امل�شاهمة يف تطوير البيئة الت�رشيعية وال�شيا�شات املوؤ�ش�شاتية ذات ال�شلة التي تدعم وحتمي ومتكن املراأة.

2. امل�شاهمة يف زيادة الوعي يف املجتمع الفل�شطيني فيما يتعلق بق�شايا النوع الجتماعي وحقوق الن�شاء ومناه�شة 
 املمار�شات ال�شلبية �شد الن�شاء.

"3. تو�شيع وحت�شني وتقدمي اخلدمات للن�شاء اللواتي يعانني من التمييز اأو العنف.
"4. توثيق انتهاكات حقوق الن�شاء ون�رش املعلومات وتعميمها من خالل التقارير واأوراق املوقف حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

5. تعزيز القدرات الذاتية ملركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي واأدائه وا�شتدامته.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اإر�شاد نف�شي جماعي

4 - منا�رشة       5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء       7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

141

بيت لحم
مركز حماية ومتكني املراأة واالأ�سرة )حم�ر( )حم�ر(

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

2748660-02رقم الفاك�س2748660-02رقم الهاتف

مديرة مركز حموراملن�شبمي�شون حممود عطية رم�شانال�شخ�س امل�شوؤول

0597956249رقم املوبايل2748660/1-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )5(      عامل جمتمعي )4(  املتخ�ش�شني

بيت �شاحور / بيت ب�شة/ بجانب ا�شكان املهند�شنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

حماية ومتكني املراأة املعنفة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري احلماية للن�شاء.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

9 - غري ذلك 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

142

بيت لحم
)AYC( مركز �سباب عايدة االجتماعي

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1968�شنة التاأ�شي�س

2770877-02رقم الفاك�س2770877-02رقم الهاتف

www.key1948.orgاملوقع الإلكرتوين

من�شق امل�شاريعاملن�شبحممد لطفي اأحمد يو�شفال�شخ�س امل�شوؤول

0598153506رقم املوبايل2770877-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )3(        اأخ�شائي اجتماعي )3(        عامل جمتمعي )1( املتخ�ش�شني

خميم عايدة / �شارع البندك بجانب مفتاح العودةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
متكني ال�شباب من اجلن�شني لتخاذ دور قيادي وريادي وابداعي خلدمة املجتمع املحلي من جميع الفئات ومب�شاركة 
اجلميع للم�شاهمة يف تغيري الواقع ال�شعب لالجئني وحت�شني اأو�شاعهم وزيادة الوعي املحلي والعاملي للتخفيف عن 
معاناة الالجئني وتقدمي اأف�شل الربامج والن�شاطات لأهايل املخيم وال�شباب منهم. متم�شكني بقيم الأمانة وامل�شوؤولية 

العليا وال�شفافية وامل�شاركة البناءة من اجلميع ل�شنع هذا التغيري.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - زيادة الوعي عند املجتمع املحلي والعاملي ملعاناة ال�شعب الفل�شطيني وخا�شة الالجئني منهم لتحقيق العدالة 

 وحتدي املظامل من خالل بناء �رشاكات حملية ودولية لتحقيق ذلك. 
2 - اعادة بناء النظام الداري وتطوير القدرات الدارية للكادر، مع الرتكيز على القدرة على جتنيد الأموال 

 للمركز وبناء �شبكة عالقات حملية ودولية. 
"3 - ايجاد البيئة املنا�شبة وال�شتثمار يف البنية التحتية لحت�شان فعاليات املركز ل�شمان ال�شتدامة. 

4 - القيام با�رشاك ال�شباب وال�شابات يف ت�شميم م�شاريع م�شتجيبة لحتياجات الأهايل. وتنظيم فعاليات 
 ون�شاطات خالقة وابداعية خلدمة الأهايل والق�شية الوطنية. 

5 - متكني القيادات ال�شبابية امل�شتقبلية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم         
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء     8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي     9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

143

بيت لحم
)MHH( م�ست�سفى د.كمال للطب النف�سي

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1922�شنة التاأ�شي�س

2741657-02رقم الفاك�س2741156-02رقم الهاتف

kamal-h@moh.psالربيد اللكرتوين

مدير امل�شت�شفىاملن�شبد.حممد جربانال�شخ�س امل�شوؤول

0597914167رقم املوبايل2741657-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )3(       اأخ�شائي نف�شي )1(       ممر�س نف�شي )72(
اأخ�شائي اجتماعي )2(       �شيديل )1(   

بيت حلم / بيت حلم- طريق ال�شوق املركزيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ان تقدم امل�شت�شفى اخلدمات العالجية للمر�شى النف�شيني بكفاءة عالية على كل امل�شتويات ) على م�شتوى العالج 
الدوائي، العالج النف�شي، والعالج التاأهيلي الوظيفي(.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي اأف�شل اخلدمات الطبية والعالجية مب�شتوى عايل من الأمان للمنتفع وتقدمي اخلدمات النف�شية والجتماعية 
والتاأهيلية للمنتفع وحماربة الو�شمة ون�رش الوعي املجتمعي بطبيعة املر�س النف�شي والعمل على دمج خدمات 

ال�شحة النف�شية يف الرعاية ال�شحية الولية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي          2 - عالج دوائي
3 - اإدارة حالة

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي
5 - منا�رشة

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي          9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

144

بيت لحم
)PUSWP( نقابة االأخ�سائيني االجتماعيني والنف�سيني

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س

2766930-02رقم الفاك�س2766930-02رقم الهاتف

puswp-wfo@yahoo.comالربيد اللكرتوين

اأمني �رش النقابةاملن�شبرائد عمريةال�شخ�س امل�شوؤول

0598595955رقم املوبايل2766930-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )1(        اأخ�شائي مهني )1( املتخ�ش�شني

الدوحة / �شارع القد�س اخلليل خلف �رشكة احلال علقم للكرا�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

متثيل كافة خريجي العلوم الجتماعية والدفاع عن حقوقهم ومكت�شباتهم املهنية والوظيفية وامل�شاهمة الفاعلة 
يف تطوير اأدائهم املهني وتعزيز فر�س العمل التكافوؤية للخريجني\ات اجلدد يف جمالت اخلدمات الجتماعية 

والنف�شية وخدمة املجتمع املحلي وحت�شني جودة العمل واخلدمات.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تعزيز املكانة املهنية والوظيفية والجتماعية لكافة اخلريجني املوؤهلني)عاملني/ عاطلني عن العمل( يف اأي من 
فروع العلوم الجتماعية الثالثة. وبناء اأو�شع �شبكة للعمل املوؤ�ش�شاتي امل�شرتك.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

145

بيت لحم
وزارة �س�ؤون اال�سرى واملحررين 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2428529-02رقم الفاك�س2741642-02رقم الهاتف

www.freedom.psاملوقع الإلكرتوين

info@freedom.psالربيد اللكرتوين

مديرة دائرة ال�شحةاملن�شبماجدة الأزرقال�شخ�س امل�شوؤول

0598584852رقم املوبايل2741642-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )5(        اأخ�شائي اجتماعي )5(        اأخ�شائي مهني )5( املتخ�ش�شني

بيت حلم / بيت حلم- �شارع اجلبل- طريق ال�شوق املركزيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي منظمة حكومية فل�شطينية تهدف اىل دعم وحماية الأ�رشى يف ال�شجون ال�رشائيلية ورعاية اأ�رشهم وتاأهيل 
ودمج الأ�رشى املحررين يف املجتمع الفل�شطيني من خالل تقدمي خدمات الدعم القانوين واملادي والر�شاد 

والتدريب والتعليم دون متييز وابراز ومنا�رشة ق�شية الأ�رشى يف كافة املحافل املحلية والدولية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - توفري احلماية القانونية لالأ�رشى واملحررين.
"2 - دعم الأ�رشى واأ�رشهم داخل ال�شجون.

3 - دمج وتاأهيل الأ�رشى املحررين يف املجتمع. 

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي                 5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - تاأهيل مهني 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

146

بيت لحم
)UN( وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني / ق�سم ال�س�ؤون االجتماعية

اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1948�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�سرقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

r.amira@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

مدير ق�شم الغاثة واخلدمات املن�شبرائد نعيم عمريةال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية/ بيت حلم

0598940702رقم املوبايل0598940702رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )8(      عامل جمتمعي )6(  املتخ�ش�شني

بيت حلم / باب الزقاق- خم�شاالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



147

جنين
)AAUJ( اجلامعة العربية االأمريكية

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة2000�شنة التاأ�شي�س

2510811-04رقم الفاك�س2418888-04رقم الهاتف

www.aauj.eduاملوقع الإلكرتوين

laila.herzallah@aauj.eduالربيد اللكرتوين

املر�شدة الجتماعيةاملن�شبليلى فوؤاد يو�شف حرزاللهال�شخ�س امل�شوؤول

0599136653رقم املوبايل2510801-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(           مر�شد تربوي )0( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )0( 

الزبابدة / قرب قرية كفريالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

التدري�شية  الهيئتني  واأع�شاء  الطلبة  فيها  يحقق  تعليمية وتعلمية خالقة  بيئة  بخلق  الأمريكية  العربية  تلتزم اجلامعة 
والإدارية اق�شى طموحاتهم

تلبي الحتياجات  لتوفري برامج عالية اجلودة  العام  الأكادميي  العلمي، والتفوق  البحث  الفكر،  من خالل حرية 
الجتماعية والقت�شادية للمجتمعات املحلية والإقليمية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

هدف الول )التميز الأكادميي(: وي�شمل اعتماد نظام اإدارة وتنظيم اجلودة لتحديد املجالت املطلوب الرتكيز عليها 
ا�شتخدام  يف  التو�شع  والطلبة،  التدري�شية  الهيئة  لأع�شاء  الإجنليزية  اللغة  اإجادة  التدري�شية،  الهيئة  اع�شاء  لتنمية 
تكنولوجيا املعلومات يف التعليم والتعلم، اإن�شاء وحدة تنمية قدرات املوظفني، اإن�شاء نظم مراقبة وتوجيه الطالب، 

اجراء عملية متابعة م�شتمرة للخريجني من خالل نادي اخلريجني.
الهدف الثاين )البحث العلمي(: وي�شمل ت�شجيع البحوث العلمية واإ�رشاك الطالب، الإدارة الفاعلة للدعم الداخلي 
للم�شاريع البحثية لت�شجيع ثقافة البحث العلمي، تعزيز التعاون مع اجلامعات الوطنية، القليمية، والدولية، البحث 
عن م�شادر التمويل اخلارجي، التو�شع يف برامج الدرا�شات العليا، تفعيل اجازات التفرغ العلمي لأع�شاء الهيئة 
التدري�شية، احلفاظ على العبء التدري�شي �شمن املعايري الدولية، تقدمي حوافز مالية للباحثني احلا�شلني على متويل 

خارجي، ت�شجيع امل�شاركة يف املوؤمترات الدولية، ودعم تبادل اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعات املحلية.
وتعمل  حقيقية.  موازنة  بتنفيذ  الأمريكية  العربية  اجلامعة  تلتزم  املالية(:  وال�شتقاللية  )ال�شتدامة  الثالث  الهدف 
اجلامعة على حتقيق فائ�س ل�شتثماره يف ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�شية اأكفاء، وتنفيذ امل�شاريع التنموية وم�شاريع 
امللتحقني  اجلدد  الطالب  عدد  زيادة  اإىل  اجلامعة  ت�شعى  وال�شتدامة،  املايل  ال�شتقالل  ولتحقيق  التحتية.  البنية 
الدخل مثل: مراكز  اإن�شاء مراكز توليد  العليا(،  الدرا�شات  الربامج( وعموديًا )برامج  افقيًا )زيادة عدد  بالتو�شع 

ال�شت�شارات، العيادات املتخ�ش�شة، مرافق الرتفيه، م�شت�شفى للجامعة، �شكنات الطالب.
تقدمي  املدين، من خالل  املجتمع  بناء �رشاكات مع موؤ�ش�شات  املحلي(: تعمل اجلامعة على  )املجتمع  الرابع  الهدف 
العالقات  تعزيز  ال�شناعية والتجارية. وتعمل اجلامعة على  القطاعات  امل�شتمر والتدريب، والتعاون مع  التعليم 
مع املجتمع من خالل مكتب نائب الرئي�س لل�شوؤون املجتمعية ودائرة العالقات الدولية والعامة، لتحديد جمالت 
التعاون والطرق التي متكن اجلامعة من تو�شيع وتطوير خدماتها للمجتمع، اإعادة هيكلة وتطوير اأن�شطة متطلب 
خدمة املجتمع، تطوير مراكز ال�شت�شارات يف املوا�شيع التي متتلك اجلامعة العربية الأمريكية خربة بها، وت�شجيع 

اإن�شاء جمعية اأ�شدقاء اجلامعة العربية الأمريكية. 



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

148

جنين
�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات
تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

149

جنين
)PMRS( جمعية االغاثة الطبية الفل�سطينية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1979�شنة التاأ�شي�س

2430981-04رقم الفاك�س2430981-04رقم الهاتف

www.pmrs.psاملوقع الإلكرتوين

pmrs@pmrs.psالربيد اللكرتوين

مدير فرع جننياملن�شبد . جميل خمي�س احلمدال�شخ�س امل�شوؤول

0599201774رقم املوبايل2430981-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )15(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

جنني / حي الب�شاتني- مقابل حمطة النمرالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ال�شحة النوعية للجميع وحتقيق تنمية �شاملة على كافة امل�شتويات احلياتية، وحماربة الفقر ودعم الفئات 
املهم�شة يف املجتمع وحماولة الو�شول لال�شتقاللية الذاتية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

حت�شني �شحة النا�س من خالل متكني النا�س احل�شول على الرعاية ال�شحية.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

150

جنين
)LOCORE( جمعية اجلليل للرعاية والتاأهيل املجتمعي اخلريية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س
2439353-04رقم الفاك�س2435640-04رقم الهاتف

www.al-jaleel.orgاملوقع الإلكرتوين

locore2000@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير اجلمعيةاملن�شبجمال ابو العزال�شخ�س امل�شوؤول
0599123551رقم املوبايل2435640-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(       اأخ�شائي اجتماعي )3(       اأخ�شائي مهني )1(
عامل جمتمعي )2(       معالج وظيفي )1(      معالج طبيعي )3(      معالج نطق )2( 

خميم جنني / �شارع العودةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

ت�شعى اإىل حت�شني الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية والبيئية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة واأ�رشهم من خالل 
تقدمي خدمات التاأهيل وتوفري املعدات املنا�شبة لت�شهيل تنقلهم وتعديل البيئة املحلية لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  دمج  ودعم  الذاتي،  الكتفاء  لتعزيز  عملهم  فر�س  وزيادة  املهني  بالتدريب 

املجتمع ، واإن�شاء �شندوق لتقدمي قرو�س �شغرية.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - رفع م�شتوى الوعي املجتمعي بحقوق املعاقني و احتياجاتهم .
"2 - اإيجاد التكامل يف اخلدمات املقدمة للمعاقني يف برامج حمددة وفق قانون حقوق املعاق الفل�شطيني .

"3 - تفعيل دور املعاقني و ذوي الحتياجات اخلا�شة و م�شاركتهم من خالل متكينهم .
"4 - اإبراز احتياجات املعاقني و ق�شاياهم .

"5 - الت�شبيك مع امل�شادر الوطنية و الإقليمية و الدولية يف دعم قطاع ذوي الحتياجات اخلا�شة .
6 - توفري امل�شاريع و الربامج التي تت�شمن ا�شتمرارية اجلمعية و تقدمي خدماتها للمحتاجني.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء       8 - تاأهيل مهني       9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

151

جنين
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
2437766-04رقم الفاك�س2504167-04رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين
ymcarp_j@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين
م�رشف منطقة جنني وطوبا�ساملن�شبحممد حماجنةال�شخ�س امل�شوؤول

0599761614رقم املوبايل2504167-04رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي نف�شي )3(      اأخ�شائي اجتماعي )3(       عامل جمتمعي )1(      غري ذلك )1(املتخ�ش�شني

جنني / �شارع الب�شاتني، حي الب�شاتني ، دوار يحيى عيا �سالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن 
طريق اإن�شاء برامج لتطوير اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية 
القد�س على  امل�شيحية  ال�شبان  واىل قيم الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية 
ال�شبان  اإن جمعية  جن�شهم.  اأو  دينهم  اأو  عرقهم  اأو  قدراتهم  اأو  دخلهم  اأو  عن عمرهم  النظر  بغ�س  اجلميع  دمج 
امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج 

ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.
اأهداف املوؤ�ش�شة

 الهدف العام:
امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني، لإعادة 

 اندماجهم يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.
 اأهداف الربنامج:

"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.
"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.

"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.
"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.

5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - تاأهيل مهني       8 - اأن�شطة دعم جمتمعية       9 - غري ذلك 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

152

جنين
)PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

2501610-04رقم الفاك�س2501610-04رقم الهاتف

www.pwwsd.orgاملوقع الإلكرتوين
pwwsd@palnet.comالربيد اللكرتوين

من�شقة فرع جننياملن�شب�شوزان جرارال�شخ�س امل�شوؤول

0597181423رقم املوبايل2501610-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(       اأخ�شائي اجتماعي )1(       عامل جمتمعي )1(
مر�شد تربوي )1(

جنني / �شارع ابو بكر- عمارة الب�شاتني- فوق مكتبة ال�شلبيالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة تنموية توعوية ت�شعى اىل تقوية ومتكني الن�شاء للم�شاركة يف جميع املجالت القت�شادية والجتماعية 
وال�شيا�شية و�شمان امل�شاواة يف جميع الت�رشيعات والأنظمة والجراءات وا�رشاك الن�شاء يف الن�شاطات 

القت�شادية واحلد من التهمي�س والفقر والعنف املبني على النوع الجتماعي والت�شدي لالحتالل ومواجهة 
الهيمنة البوية بهدف الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تعزيز ومتكني املراأة يف مواقع �شنع القرار.

2 - امل�شاهمة يف تطوير القوانني والنظمة والجراءات والهياكل الدارية مبا ي�شمن امل�شاواة والق�شاء 
 على كافة اأ�شكال التمييز.

3 - توفري الدعم النف�شي والجتماعي للن�شاء واأطفالهن والعمل على احلد من العنف املمار�س �شد املراأة بكافة 
 اأ�شكاله.

"4 - امل�شاهمة يف تطوير خطاب ن�شوي تقدمي.
5 - تطوير الأداء املوؤ�ش�شاتي واملايل والتنظيمي للجمعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء       8 - تاأهيل مهني       9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

153

جنين
)PRCS( جمعية الهالل االحمر الفل�سطيني

الهالل الأحمر - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1968�شنة التاأ�شي�س
2450663-04رقم الفاك�س2450668-04رقم الهاتف

www.palestinercs.orgاملوقع الإلكرتوين

riskandar@palestinercs.orgالربيد اللكرتوين

من�شق م�رشوع الدعم النف�شي املن�شبجودت ذيبال�شخ�س امل�شوؤول
منطقة جبع وطوبا�س

رقم املوبايل042450210رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي اجتماعي )6(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )2( 

جبع / �شارع جبع الرئي�شيالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمثل ر�شالة اجلمعية يف توفري امل�شاعدات الإن�شانية واخلدمات ال�شحية والجتماعية لل�شعب الفل�شطيني حيثما 
تواجدت احلاجة واأينما كان. مبعنى اأن تقوم اجلمعية بدرء املعاناة الإن�شانية والتخفيف منها اأيًا كان �شكلها، 
وحماية حياة ال�شكان و�شحتهم وكفالة احرتام الإن�شان، �شواء يف اأوقات ال�شلم اأو اأثناء النزاعات امل�شلحة ويف 
الجتماعية،  وبالرعاية  بال�شحة  والنهو�س  الأمرا�س  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  اأو�شاع  �شائر 

والرتويج للعمل الطوعي.
اأهداف املوؤ�ش�شة

جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني موؤ�ش�شة اإن�شانية رائدة ت�شعى لتلبية الإحتياجات الإن�شانية لل�شعب الفل�شطيني 
يف الوطن وال�شتات، ومبا ي�شمل توفري خدماتها ال�شحية والإجتماعية عالية اجلودة، ون�رش مبادئ احلركة 
الدولية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر والقانون الدويل الإن�شاين، مع اللتزام املتوا�شل بزيادة النتفاع 

باخلدمات ال�شحية والجتماعية وتاأمني التمتع بها على نحو متكافئ، وبدعم حقوق املجموعات امل�شت�شعفة.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي              2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي              4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء              6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

154

جنين
جمعية بيت امل�سنني واملع�قني اخلريية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1973�شنة التاأ�شي�س

2502483-04رقم الفاك�س2430195-04رقم الهاتف

www.almosenin.orgاملوقع الإلكرتوين

info@almosenin.orgالربيد اللكرتوين

املدير الدارياملن�شبفوؤاد ح�شني احمد اطر�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599703701رقم املوبايل2502483-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(       اأخ�شائي اجتماعي )2(       عامل جمتمعي )1(
معالج وظيفي )1(       معالج طبيعي )1(       معالج نطق )1(      مر�شد تربوي )1( 

جنني / جنني- حي الب�شاتني- قرب مدر�شة الميانالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

اللتزام  مع  القدرات  وبناء  الن�شانية  والربامج  اخلدمات  تقدمي  يف  روؤيتها  حتقيق  اأجل  من  اجلمعية  ت�شعى 
الكامل بقواعد احلكومة وا�ش�شها من قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�شاءلة كما وتعمل على تعزيز العمل 
التطوعي وال�شعي اىل بناء اأو�شع حتالف جمتمعي لن�رشة ق�شايا امل�شنني وذلك من خالل الميان ب�رشورة 

بناء جمعية ع�رشية تعتمد على التطور الدائم وال�شامل يف حياتها وتطلعاتها.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تعزيز وتوفري اخلدمات الن�شانية املقدمة للم�شنني.
"2 - متكني وبناء قدرات العاملني واملتطوعني واملهتمني بامل�شنني.

3 - العمل على ا�شتدامة اجلمعية وا�شهارها.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي              2 - اإر�شاد نف�شي جماعي
3  - منا�رشة

4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء              6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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جنين
) NTF( جمعية كي ال نن�سى الن�س�ية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س
2430198-04رقم الفاك�س2430198-04رقم الهاتف

www.nottoforget.orgاملوقع الإلكرتوين

farahcamp@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديرةاملن�شبفرحة اأبو الهيجاءال�شخ�س امل�شوؤول
0599788815رقم املوبايل2430198-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )5(  اأخ�شائي نف�شي )2( 

خميم جنني / جنني- خميم جنني- حي ال�شمرانالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

بداأت جمعية كي ل نن�شى الن�شوية يف خميم جنني بن�شاطاتها الإغاثية بالتعاون مع املنظمات الدولية بعد املجازر 
الحتالل  قوات  قامت  حيث   2002 عام  ني�شان  يف  جنني  خميم  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  �شد  الإ�رشائيلية 
 الإ�رشائيلي بقتل الفل�شطينيني وتدمري منازلهم وت�رشيدهم من املخيم كما �رشدوهم من بلدانهم الأ�شلية عام 1948.
وكان بداية ن�شاط اجلمعية يف ذلك الوقت يهدف ملنع تفاقم الكارثة الإن�شانية حيث ا�شتطاعت رغم قلة املوارد 

ان تقدم العديد من امل�شاعدات للمحتاجني واملت�رشرين.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - الهتمام باملراأة الفل�شطينية والطفل �شحيًا وثقافيًا ونف�شيًا واقت�شاديًا.
"2 - التخفيف من معاناة العائالت الفل�شطينية الفقرية.

"3 - تنمية قدرات ومهارات الن�شاء.
"4 - دعم طلبة املدار�س واجلامعات وم�شاعدتهم ماديًا ومعنويًا.

"5 - زيادة م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية والجتماعية.
6 - تاأهيل الن�شاء اقت�شاديًا.

عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

156

جنين
)P.C( عيادة الطب النف�سي

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة2009�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س0598931831رقم الهاتف

dr_khader2005@yahoo.comالربيد اللكرتوين

طبيب الأمرا�س النف�شيةاملن�شبد . خ�رش فايز رواجبةال�شخ�س امل�شوؤول

0598931831رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )0(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

جنني / جممع النمر الطبيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تهدف اىل عالج ال�شطرابات والأمرا�س العقلية والنف�شية للدعم و الر�شاد.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تهدف اىل عالج ال�شطرابات والأمرا�س العقلية والنف�شية للدعم و الر�شاد.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

157

جنين
)D.E.Q( مديرية الرتبية و التعليم

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2000�شنة التاأ�شي�س

2522604-04رقم الفاك�س2522602/3-04رقم الهاتف

رئي�س ق�شم الر�شاد والرتبية املن�شبعبد املنعم حممود ناجي حللوحال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0599645419رقم املوبايل2522602/3-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )37(   املتخ�ش�شني

قباطية / احلارة ال�رشقية- قرب م�شجد �شالح الدينالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

158

جنين
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1965�شنة التاأ�شي�س

2503503-04رقم الفاك�س2501138-04رقم الهاتف

www.jenin.edu.psاملوقع الإلكرتوين

jenin_dir@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مدير الرتبية و التعليماملن�شب�شالم نبيل ف�شل الطاهرال�شخ�س امل�شوؤول

2501061-04/ -04رقم الهاتف
رقم املوبايل2438566

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )57(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )4( 

جنني الغربية / حي الزهراءالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



159

جنين
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2501033-04رقم الفاك�س2501033-04رقم الهاتف

www.mosa.psاملوقع الإلكرتوين

مدير مديرية جننياملن�شب�شليمان حممود ب�شاراتال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2501033-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )20(       اأخ�شائي مهني )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

جنني / جنني- حي الب�شاتنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

1 - وزارة ال�شوؤون الجتماعية هي اإحدى اأجهزة ال�شلطة التنفيذية توؤدي دورا تخ�ش�شيًا يف اإطار تكاملي 
مع بقية الوزارات والهيئات احلكومية املختلفة لإر�شاء القواعد الجتماعية الأ�شا�شية للدولة الفل�شطينية وفق 

 اأ�ش�س حديثة لبناء املجتمع ال�شليم ورفع م�شتوى معي�شته ل�شمان احلياة الكرمية لالإن�شان الفل�شطيني.
2 - ترتكز ر�شالة الوزارة على حتقيق التنمية ال�شاملة والأمن الجتماعي والنمو القت�شادي لكل اأ�رشة 

فل�شطينية و�شول للرفاه الجتماعي لبناء املجتمع ال�شليم ورفع م�شتوى املعي�شة ل�شمان احلياة الكرمية 
لالإن�شان الفل�شطيني وعلى اأ�ش�س امل�شاواة دون متييز عرقي اأو جن�شي اأو عقائدي اأو طائفي يف اإطار عملية 
تن�شيقية �شاملة ما بني القطاع الر�شمي و الأهلي واخلا�س مبا يلبى متطلبات العمل باأق�شى درجات الكفاءة 

واملرونة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

 هداف الوزارة العامة:
1 - حت�شني امل�شتوى املعي�شي للفئات املهم�شة يف املدن و الريف و املخيمات، وتطوير الربامج الجتماعية 

اخلا�شة بفئات املعوقني و امل�شنني و الأطفال و الأ�رشة و الأحداث و املت�رشبني من املدرا�س و رفع م�شتوى 
التعاون و التن�شيق مع املنظمات الأهلية و املجتمع املدين لتحقيق تنمية �شاملة متكاملة ملجتمعنا الفل�شطيني.· 

تعزيز العتماد على الذات ،والق�شاء على التبعية القت�شادية القائمة، من خالل تنمية املوارد الب�رشية 
املحلية، وتفعيل التجمعات الفقرية ،ومتكني القدرات املوؤهلة من امل�شاركة الفعلية يف العملية الإنتاجية 

 للمجتمع.
"2 - دعم ا�شتقرار الأ�رشة ومتا�شكها باعتبارها اللبنة الأ�شا�شية يف بناء املجتمع.

3 - رفع م�شتوى الوعي املجتمعي، بهدف تعزيز القيم والجتاهات الإيجابية ومكافحة الظواهر ال�شلبية يف 
 املجتمع.

"4 - حت�شني م�شتوى اأداء و قدرات الوزارة للرقي بخدمات الرعاية الجتماعية اىل اأف�شل م�شتوى ممكن.
5 - امل�شاهمة يف دور نا�شط يف التنمية القت�شادية والجتماعية واحلد من الفقر وم�شاركة اأو�شع للطاقة 

 الإنتاجية للمراأة.
6 - امل�شاهمة يف حتقيق احلماية الجتماعية.

 اأهداف الوزارة الفرعية:
1 - امل�شاهمة يف حتقيق التنمية الجتماعية بالتعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين و املوؤ�ش�شات احلكومية 

املختلفة.
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جنين
2 - توفري الرعاية واحلماية اخلا�شة بالتجمعات الب�رشية املختلفة من خالل مراكز و وحدات الرعاية 

احلكومية و الأهلية.
"3 - رفع م�شتوى الكفاءة املهنية ملوؤ�ش�شات الوزارة ومراكزها الجتماعية و للعاملني فيها.

4 - تنظيم عمل املوؤ�ش�شات واجلمعيات املخت�شة بالعمل الجتماعي و ال�شعي الدائم على دعمها لتبقى قادرة 
 على تلبية اإحتياجات املجتمع الفل�شطينيني خا�شة يف الظروف ال�شعبة.

5 - تفعيل التجمعات الفقرية وتعزيز العتماد على الذات واإدخال القدرات املوؤهلة يف عملية امل�شاركة 
 الفعلية يف الدورة الإنتاجية للمجتمع.

6 - حماية املجتمع الفل�شطيني من امل�شكالت الجتماعية والظواهر ال�شلبية املختلفة التي تنعك�س �شلبًا على 
 الأ�رشة و على جميع اأفرادها.

7 - ماأ�ش�شة وتطوير الرعاية الجتماعية جلميع قطاعات العمل الجتماعي يف اإ�شدار اللوائح التنظيمية، 
و�شن القوانني ذات العالقة و تطوير قدرات الوزارة من خالل الإجراءات الإدارية و الفنية الالزمة 

لعمل الوزارة، و ت�شهيل عمية الت�شال و التوا�شل من خالل �شبكة معلومات متطورة ،و قاعدة بيانات 
 اإح�شائية ت�شاهم يف حتديد الأولويات و الحتياجات.

8 - مكافحة الفقر وتوفري العي�س الكرمي لالأ�رش الفقرية والتي فقدت معيلها واأ�رش ال�شهداء واجلرحى يف 
 توفري م�شاعدات خمتلفة تكفل البعد التنموي لالأ�رشة و املجتمع.

"9 - توفري الرعاية اخلا�شة بالأ�رشة وتنمية قدراتها وحتديد ال�شرتاتيجيات اخلا�شة بق�شاياها.
10 - �شمان حقوق الطفل الفل�شطيني وحماية ورعاية و تاأهيل الأحداث و ذوي الحتياجات اخلا�شة من 

املعاقني و رعاية والأيتام وامل�شنني و تاأهيل و تدريب املت�رشبني من املدار�س و حماية �شحايا العنف من 
 الن�شاء و الأطفال، يف تاأمني مراكز خا�شة بهم.

11 - توفري الإر�شاد الجتماعي و النف�شي لالأ�رشة من خالل برامج متكنها من جتاوز امل�شاعب و امل�شاكل 
التي تتعر�س لها.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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جنين
)CMHC( مركز ال�سحة النف�سية املجتمعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1984�شنة التاأ�شي�س

2502607-04رقم الفاك�س2502608-04رقم الهاتف

cmh.jenin@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير مركز ال�شحة النف�شية املن�شبمالك حممد ح�شانال�شخ�س امل�شوؤول
املجتمعية

0599333365رقم املوبايل2502608-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )2(      اأخ�شائي نف�شي )2(      ممر�س نف�شي )1(      
اأخ�شائي اجتماعي )2(      عامل جمتمعي )1(      معالج وظيفي )1(      �شيديل )1( 

جنني / �شارع العدلالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي موؤ�ش�شة عالجية اجتماعية تقدم خدمات جمتمعية تدريبية للفئات امل�شتهدفة وعمل اح�شائية وامكانية 
اجراء البحوث.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - اعطاء اخلدمات ال�شحية النف�شية �شمن فريق كامل التخ�ش�شات من �شمن املجتمع الذي يعي�شه املنتفع.
2 - الرقي لهذه اخلدمة وحماربة الو�شمة الجتماعية للمر�س النف�شي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - عالج دوائي
3 - اإدارة حالة

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي
5 - منا�رشة

6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

8 - تاأهيل مهني            9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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جنين
)TRC( مركز عالج وتاأهيل �سحايا التعذيب

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س
2430363-04رقم الفاك�س2430362-04رقم الهاتف

www.trc-pal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@trc-pal.orgالربيد اللكرتوين

مدير فروع ال�شمالاملن�شبوائل دواب�شةال�شخ�س امل�شوؤول
0597709930رقم املوبايل2430362-04رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )2(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

جنني / و�شط البلد- مقابل النمر مول- عمارة الني�س ط 5العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

 TRC .اإ�شهاما كبريا يف الق�شاء على التعذيب والعنف املنظم، وغريها من انتهاكات حقوق الإن�شان TRC ت�شهم 
ت�شعى اأي�شا اإىل الق�شاء على ثقافة الإفالت من العقاب الذي ي�شعر به العديد من املرتكبني التي تنت�رش يف جميع اأنحاء 

فل�شطني.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - ال�شتمرار يف تقدمي اخلدمة النف�شية والجتماعية والعالج والتاأهيل ل�شحايا التعذيب والعنف املنظم 
 وعائالتهم.

2 - بناء ثقافة جمتمعية عامة مبنية على احرتام القيم واملبادئ الن�شانية املنبثقة عن القانون الدويل الن�شاين 
والقانون الدويل حلقوق الن�شان واتفاقيات مناه�شة التعذيب والعنف املنظم والدفاع عن حقوق ال�شحايا 

 واملت�رشرين.
3 - امل�شاهمة يف تناقل اخلربات واملعرفة من خالل قيام املركز بالتدريب لبناء قدرات املوؤ�ش�شات والعاملني يف 

 املجالت املتعلقة بحقوق الن�شان وال�شحة النف�شية ومنع وجترمي التعذيب.
4 - العمل على ا�شتمرارية تقدمي اخلدمة لل�شحايا من خالل احلفاظ على ا�شتدامة العمل يف املوؤ�ش�شة، عن طريق 

بناء ا�شرتاتيجية وهيكلية ادارية توفر ذلك، بالإ�شافة اىل احلفاظ على الدور التنموي الذي تلعبه املوؤ�ش�شة يف 
املجتمع من خالل الرتكيز على موا�شيع حقوق الن�شان، والتعذيب، والعنف املنظم.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - عالج دوائي      3 - اإدارة حالة 
5 - اإر�شاد نف�شي جماعي      6 - منا�رشة      7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      8 - اأن�شطة نف�س 

اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      10 - تاأهيل مهني      11 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم
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رام اهلل والبيرة
)PCC( املركز الفل�سطيني لالر�ساد

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س

2950841-02رقم الفاك�س2989788-02رقم الهاتف

www.pcc-jer.orgاملوقع الإلكرتوين

pcc@palnet.comالربيد اللكرتوين

املديرة الداريةاملن�شبمنرية بطاطال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2989788-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
ممر�س نف�شي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )4( 

رام الله / امل�شيون- �شارع خليل ال�شكاكيني- بجانب املجل�س الت�رشيعيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العالج  ت�شمل  اليجابية  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  �شمولية  خدمات  تقدم  اأهلية  جمعية  لالإر�شاد  الفل�شطيني  املركز 
ا�شت�شارات  وتقدمي  قدرات  بناء  نف�شية،  م�شاكل  تطوير  من  للوقاية  اجتماعية  تربوية  خدمات  النف�شي،  والإر�شاد 
ملوؤ�ش�شات واأفراد عاملني يف جمال ال�شحة النف�شية بالإ�شافة اإىل ال�شغط والتاأثري باجتاه �شيا�شات وت�رشيعات داعمة 

للحق يف الو�شول اإىل و�شع �شحة نف�شية �شوية يف فل�شطني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - حت�شني اأداء الأفراد واجلماعات نف�شيا، وظيفيا، اإنتاجيا واجتماعيا.
"2 - وقاية الأفراد واملجموعات من خطر الوقوع يف امل�شاكل النف�شية والجتماعية يف املناطق الأكرث تهمي�شًا.
"3 - تطوير قدرات واأداء املوؤ�ش�شات والأفراد العاملني يف جمال ال�شحة النف�شية يف ال�شفة الغربية والقد�س.

"4 - حت�شني ال�شيا�شات، الإجراءات، الأنظمة واملمار�شات املتعلقة بال�شحة النف�شية للفرد واملجتمع الفل�شطيني.
"5 - تطوير قدرات املركز الذاتية لتتطابق مع معايري احلكم ال�شالح.

6 - تطوير النظام املايل للمركز ليتطابق مع اأهداف املركز العامة واملعايري الدولية للمحا�شبة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اإر�شاد نف�شي جماعي       4 - منا�رشة
5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية       6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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رام اهلل والبيرة
)PCGHD( املركز الفل�سطيني للنماء والتط�ر االن�ساين

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س
2961221-02رقم الفاك�س2961220-02رقم الهاتف

www.pcghd.orgاملوقع الإلكرتوين
pcghd.ps@gmail.comالربيد اللكرتوين
مديراملن�شبحممد بريغيثال�شخ�س امل�شوؤول

0599365634رقم املوبايل2961220-02رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي نف�شي )3(  املتخ�ش�شني طبيب نف�شي )1( 

رام الله / �شارع اليا�شمني، عمارة الفالح، ط4، مكتب 16العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

�شيعمل املركز بال�رشاكة مع كافة الأطر والفعاليات الر�شمية وال�شعبية واحلقوقية والتي تلتقي مع املركز وت�شاركه الروؤيا 
والقيم وذلك لتمكني الطفال واعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع بطريقة توؤكد دورهم كقوة دافعة وحمركة لعملية التحول 
للمعلومات واخلربة  �شي�شكل م�شدرًا  التنموي والذي  النموذج  بناء  املركز من خالل خدماته على  �شيعمل  الجتماعي، 

لكافة املوؤ�ش�شات ال�رشيكة والدولية والعاملة يف جمال حقوق الن�شان.
اأهداف املوؤ�ش�شة

- م�شاعدة الأطفال الفل�شطينيني ا�شتعادة ظروف حياتهم الطبيعية "واإعادة الندماج يف حميطهم من خالل:
1 - توفري الدعم النف�شي والجتماعي لالأطفال �شحايا العنف ال�شيا�شي، والعنف يف حميط الأ�رشة واملجتمع، 

 والتهمي�س اجلغرايف والقت�شادي، وكذلك عائالتهم.
2 - اإدماج الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع من خالل اإعادة التاأهيل الطبي والنف�شي والجتماعي، 

 والدعوة والتوعية العامة
3 - معاجلة "الأطفال يف العمل" و "مدر�شة الت�رشب" الظواهر، وحتديد اأ�شباب وت�شميم احللول مع خمتلف اأ�شحاب 

 امل�شلحة واإطالق مبادرة لو�شع حد لهذه الظاهرة.
"4 - تعزيز الإبداع لالأطفال.

"5 - رفع وعي الأطفال من حقوقهم الإن�شانية.
6 - ممار�شة ال�شغط والدعوة حلقوق الإن�شان لالأطفال ورفع الوعي بهذه احلقوق يف الأ�رشة والأماكن العامة.

 - متكني املراأة الفل�شطينية على ال�شعيد الجتماعي والقت�شادي ومكافحة العنف القائم على نوع اجلن�س.
 - امل�شاهمة يف مكافحة الفقر بني الأ�رش الفل�شطينية وخا�شة يف املناطق الريفية.

 - تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف عمليات �شنع القرار.
- بناء قدرات العاملني يف جمال ال�شحة العقلية واملنظمات ذات ال�شلة يف املجالت املتعلقة بحقوق الإن�شان لالأطفال، 

والأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة وال�شحة النف�شية.
ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي

4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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رام اهلل والبيرة
)BZU( جامعة بريزيت

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1972�شنة التاأ�شي�س

2982000-02رقم الفاك�س2982000-02رقم الهاتف

www.birzeit.eduاملوقع الإلكرتوين

adeheidel@birzeit.eduالربيد اللكرتوين

املر�شدة النف�شيةاملن�شبامال خليل و�شيل/ �شليمانال�شخ�س امل�شوؤول

2982086-02رقم املوبايل2982086-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )4(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

بريزيت / �شارع املرجالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

جامعة بريزيت موؤ�ش�شة عربية فل�شطينية ي�رشف عليها جمل�س اأمناء م�شتقل يقرر �شيا�شتها ويتحمل 
 م�شوؤولياتها. 

وتلتزم اجلامعة بقيم التميز وت�شجيع البتكار والتجربة والإبداع والإتقان، والعمل اجلماعي، والدميقراطية 
 املبنية على التعددية وحرية الراأي واحرتام الآخر. 

وت�شعى اجلامعة اإىل التميز يف جمالت التعليم العايل، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع. والتزمت اجلامعة 
منذ تاأ�شي�شها بتوفري الفر�س التعليمية دون متييز، وتهيئة الطلبة ليكونوا مواطنني �شاحلني فعالني يف 

جمتمعهم ومنتمني له. وتهيئ اجلامعة املناخ املنا�شب لتنمية الطلبة وبلورة �شخ�شياتهم و�شقل مواهبهم يف 
جو ليربايل منفتح ومرتكز على الرتاث العربي الإ�شالمي ". 

اأهداف املوؤ�ش�شة

امل�شاهمة يف تهيئة احلرم اجلامعي ليت�شع الطلبة بالأمن والطماأنينة والتكييف.

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اإر�شاد نف�شي جماعي        4 - منا�رشة
5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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رام اهلل والبيرة
جمعية اأ�سدقاء اأطفال الت�حد 

حملية NGO - )الفرع نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س
الرئي�شي(

2413387-02رقم الفاك�س2413387-02رقم الهاتف

tawahod_pal@yahoo.comالربيد اللكرتوين

نائب رئي�س الهيئة الدارية/ املن�شبعبد املح�شن حممود �شليم عايدةال�شخ�س امل�شوؤول
املدير التنفيذي

0598959654رقم املوبايل2413387-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

عامل جمتمعي )1(         اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي        )1( 
مر�شد تربوي )1(   معالج وظيفي )1(        معالج نطق )1( 

البرية / البرية- ال�رشفة- قرب �شوبر ماركت ال�رشفةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تخدم اجلمعية ك�شوت وم�شدر لأ�شخا�س التوحد واطيافه واأ�رشهم ودعمهم لتفعيلهم يف املجتمع الفل�شطيني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - رفع الوعي واملهارات لأ�رش اأطفال التوحد واملجتمع ب�شكل عام يف املجالت اخلا�شة بالتوحد.
2 - ال�شغط واملنا�رشة لتحقيق اخلدمات من خالل الوزارات واملهنيني ذوي العالقة يف الت�شخي�س 

 والتدخل املبكر والتاأهيل والتعليم.
"3 - تاأ�شي�س �شبكة فل�شطينية من اأ�رش اأطفال التوحد للتوا�شل على امل�شتوى املحلي والوطني.

4 - تاأ�شي�س اأول وحدة م�شادر وطنية عن التوحد حتتوي على البيانات والن�رشات والح�شائيات 
والدرا�شات العلمية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي        8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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رام اهلل والبيرة
جمعية اأ�سدقاء املري�س اخلريية/ مركز خليل اأب� ريا للتاأهيل 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1990�شنة التاأ�شي�س
2957062-02رقم الفاك�س2957060/1-02رقم الهاتف

www.kaburaya.orgاملوقع الإلكرتوين

aburia@palnet.comالربيد اللكرتوين

رئي�س جمعية اأ�شدقاء املري�س املن�شبم�شطفى عبد الهاديال�شخ�س امل�شوؤول
اخلريية- مركز خليل اأبو ريا

0599803158رقم املوبايل2957060/1-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )0(        اأخ�شائي اجتماعي )0(        معالج وظيفي )0(
معالج طبيعي )0(

رام الله / �شارع يافاالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تنطلق ر�شالة اجلمعية واملركز من الهدف ال�شمى لدعم وم�شاندة ذوي الحتياجات اخلا�شة والفئات املهم�شة 
املحلي يف  املجتمع  م�شاركة وتوعية  وتن�شيط  لهم،  املقدمة  التاأهيلية  اخلدمات  لتعزيز وتطوير  �شعيًا  والفقرية 

دجمهم وتاأهيلهم واعادة بناء حياتهم وم�شتقبلهم ا�شتنادا اىل احرتام وتقدير كرامتهم وحقوقهم الن�شانية.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1. العمل على ن�رش مفاهيم ومبادئ التاأهيل وتو�شيع ممار�شتها يف املجتمع الفل�شطيني.
"2. تعزيز مفهوم التاأهيل املتطور واملتخ�ش�س يف فل�شطني.

"3. العمل على تنمية وتطوير م�شتوى الطواقم العاملة يف جمال التاأهيل يف فل�شطني.
4. التعاون والتن�شيق مع املوؤ�ش�شات ال�شحية والتاأهيلية املماثلة بغية توفري اف�شل اخلدمات التاأهيلية الوطنية 

 والإقليمية والدولية.
5. تقدمي خدمات تاأهيلية متطورة ومتخ�ش�شه طبيًا ونف�شيًا واجتماعيًا ووظيفيًا لذوي الحتياجات اخلا�شة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - عالج دوائي        3 - اإدارة حالة        4 - اإر�شاد نف�شي جماعي
5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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رام اهلل والبيرة
)PMRS( جمعية االغاثة الطبية الفل�سطينية

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1979�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2969970-02رقم الهاتف
www.pmrs.psاملوقع الإلكرتوين

pmrs@pmrs.psالربيد اللكرتوين

املدير العاماملن�شبد . حممود برغيثال�شخ�س امل�شوؤول

0599203522رقم املوبايل2969970-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )6(        اأخ�شائي اجتماعي )5(        اأخ�شائي مهني )7( 
معالج طبيعي )3(   عامل جمتمعي )60(        معالج وظيفي )2( 

البرية / البالوع/ مقابل املولالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

لتلبية  ال�شاعني  ال�شحيني  املتطوعني  من  �شغرية  نواة  من   .،1979 عام  الفل�شطينية  الطبية  الإغاثة  تاأ�ش�شت 
يف  رائدة  اأهلية  �شحية  موؤ�ش�شة  متثل  اأ�شبحت  اأن  اإىل  املحرومة،  املناطق  يف  املتفاقمة  ال�شحية  الحتياجات 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  فل�شطيني  املليون  ون�شف  مليون  عن  يزيد  ما  اإىل  خدماتها  ت�شل  فل�شطني، 
الفل�شطيني  الظرف  مع  تتنا�شب  �شليمة  علمية  اأ�ش�س  على  املبنية  ال�شحي  العمل  مناذج  اأف�شل  وتقدم  غزة، 
غزة. وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  وقرية  وخميم  مدينة   490 يف  ومراكزها  براجمها  وتعمل   اخلا�س. 
تركز الإغاثة يف عملها على خدمة الفئات ال�شكانية الفل�شطينية املحرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل ال�شحي 

حمليا يف خمتلف املجالت.
اأهداف املوؤ�ش�شة

يتمثل الهدف الأ�شمى لالإغاثة الطبية يف توفري ال�شحة النوعية للجميع، وذلك بالعتماد على مبادئ الرعاية 
ال�شحية الأولية، وم�شاركة املجتمعات املحلية ومتكينها لتقوم بدور فاعل يف حل م�شاكلها ال�شحية، والتاأثري 
يف ال�شيا�شات الوطنية نحو تبني �شيا�شات ونظم عمل تكفل حتقيق امل�شاواة والعدالة الجتماعية وتوفري ال�شحة 

النوعية للجميع.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - عالج دوائي        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة         6 - تاأهيل مهني        7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

169

رام اهلل والبيرة
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
2959990-02رقم الفاك�س2959990-02رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين

ymcarp_r@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين

م�رشفة منطقة رام اللهاملن�شبملى عودةال�شخ�س امل�شوؤول
رقم املوبايل2959990 - 02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )2(        اأخ�شائي اجتماعي )3(         عامل جمتمعي )2(
غري ذلك )1(

رام الله / مقابل مدر�شة بنات البرية الثانوية، البرية.العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن طريق 
اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية واىل قيم  اإن�شاء برامج لتطوير 
الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س على دمج اجلميع بغ�س 
النظر عن عمرهم اأو دخلهم اأو قدراتهم اأو عرقهم اأو دينهم اأو جن�شهم. اإن جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من 
اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
 الهدف العام:

امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني، لإعادة اندماجهم 
 يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.

 اأهداف الربنامج:
"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.

"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.
"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.

"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.
5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني        8 - اأن�شطة دعم جمتمعية        9 - غري ذلك 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

170

رام اهلل والبيرة
)ASTA( جمعية ال�سديق الطيب لرعاية وتاأهيل املدمنني على املخدرات والكح�ل

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1986�شنة التاأ�شي�س

2407618-02رقم الفاك�س2407619-02رقم الهاتف

www.alsadiqaltaieb.org.psاملوقع الإلكرتوين

alsadiq_3@p-ol.comالربيد اللكرتوين

مدير عام اجلمعيةاملن�شبماجد حممد م�شطفى علو�سال�شخ�س امل�شوؤول

2799593-02/ -02رقم الهاتف
0505312118رقم املوبايل2407619

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(        معالج طبيعي )1( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )2( 

البرية / البرية- راأ�س الطاحونة- منزل رقم 12العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
املخدرات  على  بالإدمان  املتمثل  الجتماعي  املر�س  من  وحمايته  الفل�شطيني  املدين  املجتمع  تقوية  اىل  املوؤ�ش�شة  ت�شعى 
والكحول من خالل برامج متكاملة و�شاملة تت�شمن تدخالت مرتابطة ت�شمل املدمن وعائلته وجمتمعه الأو�شع وتركز على 

تقدمي العالج والتاأهيل للمدمن وبرامج التوعية املجتمعية وبرامج الإر�شاد النف�شي والجتماعي وامل�شاندة لعائلة املدمن.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - زيادة الوعي املجتمعي بكافة فئاته وخا�شة قطاع ال�شباب مب�شكلة الدمان على املخدرات والكحول واآلية التخل�س 

 من هذا املر�س الجتماعي من خالل الندوات واملحا�رشات وو�شائل التوعية املرئية وال�شمعية والعالم اجلماهريي.
2 - تقدمي خدمات الت�شخي�س والعالج والتاأهيل للمدمنني على املخدرات والكحول ورعايتهم داخل املركز العالجي 

 التابع للجمعية وتقدمي العالج النف�شي والجتماعي �شمن تدخالت تت�شمن الر�شاد الفردي واجلماعي.
3 - تدريب القيادات ال�شابة الفاعلة يف املجتمع ال�شبابي لأخذ دور فاعل يف م�شاعدة اأقرانهم من ال�شباب من النزلق يف 

 عامل املخدرات والدمان والنحرافات ال�شلوكية.
4 - تقدمي التدريب الكادميي والرتبوي لطلبة اجلامعات الفل�شطينية واملوؤ�ش�شات الرتبوية املتخ�ش�شة يف جمال العلوم 

الجتماعية والن�شانية وحتقيقا لهذه الهداف عملت اجلمعية على تفعيل الربامج واخلدمات الفاعلة.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي  

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

171

رام اهلل والبيرة
)PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1981�شنة التاأ�شي�س

2963288-02رقم الفاك�س2986761-02رقم الهاتف

www.pwwsd.orgاملوقع الإلكرتوين

pwwsd@palnet.comالربيد اللكرتوين

مديرة عامةاملن�شبامال بكر خري�شةال�شخ�س امل�شوؤول

0599659766رقم املوبايل2981977-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )2(        اأخ�شائي اجتماعي )2(         اأخ�شائي مهني )0( 
عامل جمتمعي )2(

رام الله / �شارع ركب / عمارة ال�رشكة العقارية الطابق الثالثالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة تنموية توعوية ت�شعى اىل تقوية ومتكني الن�شاء للم�شاركة يف جميع املجالت القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية 
من  واحلد  القت�شادية  الن�شاطات  يف  الن�شاء  وا�رشاك  والجراءات  والأنظمة  الت�رشيعات  جميع  يف  امل�شاواة  و�شمان 
التهمي�س والفقر والعنف املبني على النوع الجتماعي والت�شدي لالحتالل ومواجهة الهيمنة البوية بهدف الق�شاء على 

جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تعزيز ومتكني املراأة يف مواقع �شنع القرار.
2 - امل�شاهمة يف تطوير القوانني والنظمة والجراءات والهياكل الدارية مبا ي�شمن امل�شاواة والق�شاء على كافة اأ�شكال 

 التمييز.
"3 - توفري الدعم النف�شي والجتماعي للن�شاء واأطفالهن والعمل على احلد من العنف املمار�س �شد املراأة بكافة اأ�شكاله.

"4 - امل�شاهمة يف تطوير خطاب ن�شوي تقدمي.
5 - تطوير الأداء املوؤ�ش�شاتي واملايل والتنظيمي للجمعية.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي     9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

172

رام اهلل والبيرة
)AWA( جمعية النه�سة الن�سائية

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1925�شنة التاأ�شي�س

2966064-02رقم الفاك�س2956853-02رقم الهاتف

www.alnahda.org.psاملوقع الإلكرتوين

annahdac@palnet.comالربيد اللكرتوين

مدير عاماملن�شبجورج رنتي�شيال�شخ�س امل�شوؤول

0599835923رقم املوبايل2956853-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )1(        اأخ�شائي مهني )1(
عامل جمتمعي )1(      معالج وظيفي )1(    معالج نطق )4(      مر�شد تربوي )1( 

الطرية / �شارع يافا / �س . ب 1108العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

منطقة  يف  والأطفال  الن�شاء  لتخدم   1925 عام  تاأ�ش�شت  تطوعية  خريية  جمعية  هي  الن�شائية  النه�شة  جمعية 
الثقافية  النواحي  من  املراأة  م�شتوى  لرفع  والجتماعية  والإن�شانية  التاأهيلية  م�شاريعها  خالل  من  الله  رام 
املحلي  املجتمع  احتياجات  وفق  وامل�شاريع  الربامج  تنوعت  عملها  �شنوات  وعرب  والقت�شادية  والجتماعية 

وبناًء على التغريات ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية يف املنطقة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"• رفع م�شتوى املراأة من النواحي الثقافية الجتماعية واملهنية. 
"• تقدمي امل�شاعدات املادية واملعنوية لأفراد املجتمع املحلي واملحتاجني منهم. 

"• تطوير امل�شاريع النتاجية للو�شول اإىل الكتفاء الذاتي، الفردي واجلماعي. 
• رعاية املعوقني وتطوير برامج الرتبية اخلا�شة، وتوثيق ال�شلة ما بني املعوق واملجتمع املحلي.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - منا�رشة        6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي        8 - تاأهيل مهني        9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

173

رام اهلل والبيرة
)PRCS( جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني

الهالل الأحمر - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1968�شنة التاأ�شي�س
2406518-02رقم الفاك�س2406515-02رقم الهاتف

www.palestinercs.orgاملوقع الإلكرتوين

info@palestinercs.orgالربيد اللكرتوين

مدير دائرة ال�شحة النف�شيةاملن�شبفتحي �شليمان ح�شن فليفلال�شخ�س امل�شوؤول
0599251138رقم املوبايل2406515-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(   املتخ�ش�شني

البرية / �شارع القد�سالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمثل ر�شالة اجلمعية يف توفري امل�شاعدات الإن�شانية واخلدمات ال�شحية والجتماعية لل�شعب الفل�شطيني حيثما 
تواجدت احلاجة واأينما كان. مبعنى اأن تقوم اجلمعية بدرء املعاناة الإن�شانية والتخفيف منها اأيًا كان �شكلها، 
وحماية حياة ال�شكان و�شحتهم وكفالة احرتام الإن�شان، �شواء يف اأوقات ال�شلم اأو اأثناء النزاعات امل�شلحة ويف 
الجتماعية،  وبالرعاية  بال�شحة  والنهو�س  الأمرا�س  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  اأو�شاع  �شائر 

والرتويج للعمل الطوعي.
اأهداف املوؤ�ش�شة

ت�شعى لتلبية الحتياجات الإن�شانية لل�شعب الفل�شطيني يف الوطن وال�شتات، ومبا ي�شمل توفري خدماتها ال�شحية 
والجتماعية عالية اجلودة، ون�رش مبادئ احلركة الدولية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر والقانون الدويل 
الإن�شاين، مع اللتزام املتوا�شل بزيادة النتفاع باخلدمات ال�شحية والجتماعية وتاأمني التمتع بها على نحو 

متكافئ، وبدعم حقوق املجموعات امل�شت�شعفة.
م�شننيالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - عالج دوائي        3 - اإدارة حالة

4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم        5 - اإر�شاد نف�شي جماعي        6 - منا�رشة
7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية        8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء        

10 - اأن�شطة دعم جمتمعية 9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

174

رام اهلل والبيرة
) C.A.D.R.F.C( جمعية تاأهيل املعاقني واالر�ساد االأ�سري اخلريية

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2813187-02رقم الفاك�س2813187-02رقم الهاتف

www.karamapal.orgاملوقع الإلكرتوين

al.karmal@hotmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�س اجلمعيةاملن�شبح�شام عليانال�شخ�س امل�شوؤول

0599035033رقم املوبايل0599035033رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )3(        عامل جمتمعي )1(
مر�شد تربوي )2(   معالج طبيعي )1(        معالج نطق )1( 

خميم اجللزون / خميم اجللزونالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

1 - الو�شول اىل كافة املعاقني وذلك بتوفري كافة اخلدمات ال�شحية التي يحتاجونها والتعديالت ال�شكنية 
وتوفري الأدوات امل�شاعدة وك�شف العاقة يف �شن مبكر وتدريب الأ�رش على كيفية التعامل مع احلالة التي 

 لديها اعاقة.
2 - العمل على برنامج تدريب وتاأهيل الأ�رش وال�شباب يف كافة جمالت احلياة اليومية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - الر�شاد النف�شي لالأ�رش الفل�شطينية وم�شاعدتهم على حل امل�شاكل التي يواجهونها وخ�شو�شا الناجتة عن 
 اأي اعاقة.

2 - دمج املعاق باملجتمع املحلي.        3 - توفري الأدوات امل�شاعدة للمعاقني.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - عالج دوائي        3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم        5 - اإر�شاد نف�شي جماعي        6 - منا�رشة

7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية        8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء        
10 - تاأهيل مهني        11 - اأن�شطة دعم جمتمعية  9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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رام اهلل والبيرة
)RWDS( جمعية تنمية املراأة الريفية

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س

2964587-02رقم الفاك�س2964585-02رقم الهاتف

www.rwds.psاملوقع الإلكرتوين

info@rwds.psالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعيةاملن�شبنادية حربال�شخ�س امل�شوؤول

0598904487رقم املوبايل2964585-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )5(   املتخ�ش�شني

رام الله / امل�شيون - دوار الت�رشيعيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

�شنعمل على تنظيم ودعم و تاأهيل الن�شاء الريفيات يف نوادي ن�شوية تلتزم مببادئ العدل و امل�شاواة وقيم 
املجتمع املدين ومبا يحقق روؤية اجلمعية يف النهو�س باأو�شاعهن الجتماعية- ال�شيا�شية- القت�شادية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الهدف العام: تطوير مكانة الن�شاء الريفيات القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية عرب بناء بيئة م�شاندة و 
ممكنة لهن يف اأماكن تواجدهن.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي
2 - منا�رشة

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - تاأهيل مهني

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

176

رام اهلل والبيرة
جمعية حياة للتاأهيل و رعاية الطفل 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة2003�شنة التاأ�شي�س

2486606-02رقم الفاك�س2486606-02رقم الهاتف

hayat.society@yahoo.comالربيد اللكرتوين

م�رشفة اجلمعيةاملن�شبرباب عزمي دروي�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599113273رقم املوبايل2486606-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )1(        معالج طبيعي )1( املتخ�ش�شني

خميم دير عمار / اللجنة ال�شعبيةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تنفيذ العديد من الربامج للعناية بالأطفال و الأ�شخا�س ذوي العاقة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 -تاأهيل الأ�شخا�س ذوي العاقة.
2 - دمج الأ�شخا�س ذوي العاقة و توعيتهم و تعزيز العالقة مع املجتمع املحلي.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



177

رام اهلل والبيرة
جمعية روان لتنمية الطفل 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2008�شنة التاأ�شي�س

2412588-02رقم الفاك�س2412588-02رقم الهاتف

www.rawan.psاملوقع الإلكرتوين

rawanassociation@gmail.comالربيد اللكرتوين

املدير العام والتنفيذياملن�شب�شالم ا�شيةال�شخ�س امل�شوؤول

0598180052رقم املوبايل2412588-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )1(         معالج وظيفي )1(         معالج 
نطق )2(        مر�شد تربوي )7(        غري ذلك )2(  

البرية / �شارع القد�س- مقابل جمعية الهالل الأحمرالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتج�شد ر�شالة اجلمعية يف اعداد جيل من الطفال ي�شعون مل�شتقبل مفعم بالأمل من اجل امل�شاركة يف امل�شرية 
الن�شانية ب�شكل فاعل.

اأهداف املوؤ�ش�شة

 الهدف الرئي�شي ) تنمية الطفل الفل�شطيني من 3 – 18 �شنه ( �شحيا ، نف�شيا ، تربويا.
 �شتقوم اجلمعية �شمن خطة ا�شرتاتيجية بتحقيق الأهداف الفرعية التالية :

1 - تقدمي اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية لالإفراد اللذين يعانون �شعوبات يف التعلم وا�شطرابات يف النطق 
 والتوا�شل وكذلك امل�شكالت ال�شلوكية كالت�شتت واحلركة الزائدة . 

2 - الإجراء على تاأهيل كوادر للعمل مع هوؤلء الأطفال من خالل عقد ور�شات العمل التخ�ش�شية يف جمال 
 الت�شخي�س والعالج الفردي .

"3 - العمل على تدريب املعلمني يف املدار�س على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي ال�شعوبات التعليمية .
4 - بناء عالقات مع الوزارات املعنية كوزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�شحة وموؤ�ش�شات ذات العالقة بتنمية 

الطفل من اأجل التعاون يف جمال حتويل حالت الأطفال الذين يعانون من امل�شكالت اإىل جمعية روان من اأجل 
 الت�شخي�س والعالج .

5 - التعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع الفل�شطيني اخلا�شة والعامة من اأجل رفع درجة الوعي يف املجتمع الفل�شطيني 
اإجتاه هوؤلء الأطفال من خالل اإك�شابهم حقوقهم القانونية والإن�شانية وذلك من خالل الربامج الإذاعية 

 والتلفزيون والكتابة يف ال�شحف . 
 الأهداف بعيدة املدى: 

"1 - العمل على تطوير خدمات هذه اجلمعية لتخدم قطاع الأطفال يف مدن فل�شطينية اأخرى .
2 - العمل على اإن�شاء رو�شة عالجية خا�شة باحلالت التي ي�شعب دجمها يف ريا�س الأطفال واملدار�س حتى 

 ت�شبح قادرة على امتالك املهارات الأ�شا�شية التي متكنها من الندماج يف البيئة التعليمية العادية .
"3 - اإقامة مدر�شة خا�شة بالأطفال الذين ي�شعب دجمهم اأكادمييا يف املدار�س العادية .

4 - التاأهيل املهني والرتبوي للطالب الذين ل ي�شتطيعون اجناز حت�شيلهم الأكادميي ، من خالل اإقامة م�شاريع 
 التاأهيل املرفقة بربامج التطوير الأكادميي .

-5 عقد لقاءات وور�س عمل مع اأهايل الأطفال الذين يعانون من م�شكالت خمتلفة من اأجل تخفيف العبء النف�شي 
عنهم وم�شاركتهم م�شكالتهم من خالل تزويدهم بالإر�شادات الالزمة للتعامل مع م�شكالت اأبناءهم.



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

178

رام اهلل والبيرة
عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

179

رام اهلل والبيرة
)JCS( جمعية يا�سمني اخلريية لرعاية االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س
2951145-02رقم الفاك�س2951144-02رقم الهاتف

www.jasmine.psاملوقع الإلكرتوين

jasminesociety@palnet.comالربيد اللكرتوين

رئي�س الهيئة الداريةاملن�شبعمر حممد اأمنيال�شخ�س امل�شوؤول
0599200202رقم املوبايل2951144-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )2(      ممر�س نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )1(     اأخ�شائي مهني )1(
عامل جمتمعي )1(      معالج وظيفي )1(      معالج طبيعي )2(      معالج نطق )3(

البرية / حي ال�رشفة- خلف حلويات ايفيلالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل على رعاية وتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة وم�شاعدتهم لالعتماد على اأنف�شهم قدر امل�شتطاع.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - خدمة وتاأهيل وتطوير مهارات الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة من فئة الإعاقة الذهنية.
"2 - العمل على اإن�شاء مراكز متخ�ش�شة بتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة.

"3 - املحافظة على احلقوق الأ�شا�شية لذوي الحتياجات اخلا�شة والدفاع عنها.
"4 - القيام على تاأ�شي�س امل�شاريع الإنتاجية مب�شاركة ذوي الحتياجات اخلا�شة.

"5 - العمل على تدريب وت�شغيل ذوي الحتياجات اخلا�شة.
6 - القيام بدرا�شات ميدانية وم�شوحات اجتماعية لذوي الحتياجات اخلا�شة وجمع املعلومات الالزمة وت�شنيفها 

 لتقدمي امل�شاعدة الالزمة اقت�شاديا" اإن اأمكن.
"7 - فتح اآفاق للتعامل والتعاون مع جمعيات خريية حملية ودولية لتطوير عمل اجلمعية.

8 - و�شع اخلطط والربامج الكفيلة بتحقيق مبداأ الندماج التام لذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع والعمل 
 على تنفيذها .

.)Autism( 9 - تاأهيل وتدريب اأطفال التوحد"
10 - العمل على توعية املجتمع املحلي وتعريفه بطرق واأ�شاليب التعامل مع اأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة 

ودجمهم باملجتمع املحلي)من خالل الزيارات للموؤ�ش�شات واملدار�س واجلامعات....الخ(.
ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي      4 - منا�رشة

5 - تاأهيل مهني      6 - اأن�شطة دعم جمتمعية      7 - غري ذلك 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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رام اهلل والبيرة
دار االأمل للمالحظة والرعاية االجتماعية 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1954�شنة التاأ�شي�س
2956030-02رقم الفاك�س2956030-02رقم الهاتف

daralamal1954@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير املوؤ�ش�شةاملن�شبعماد م�شطفى عمرانال�شخ�س امل�شوؤول
0599203715رقم املوبايل2956030-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(      اأخ�شائي اجتماعي )4(      اأخ�شائي مهني )1(
مر�شد تربوي )1(

بيتونيا / �شارع يافا- مقابل م�شت�شفى اأبو ريا للتاأهيل.العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

التعامل مع الأحداث والنظر لهم باعتبارهم �شحايا لواقع اجتماعي واقت�شادي.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تعديل �شلوك احلدث من خالل برامج التدخل الرتبوية والتثقيفية والنف�شية والعمل اجلماعي 
 والتطوعي. والتاأهيل النف�شي والجتماعي واملهني.

2 - ت�شهيل عملية اعادة اندماج احلدث داخل املجتمع من خالل اجراء بع�س التعديالت اخلا�شة بالأ�رشة 
 واملدر�شة والأ�شدقاء واملحيط الذي يوؤثر مبا�رشة باحلدث و�شلوكه.

3 - تاأهيل الأحداث تعليمًا او مهنيًا. وذلك لأن الح�شائيات تدلل باأن الغالبية العظمى من الأحداث 
اجلانحني هم مت�رشبني من املدر�شة واأميني. وبالتايل كل اجلهد ين�شب من اأجل حماولة ت�شجيع احلدث 
للعودة اىل مقاعد الدرا�شة. اأو اللتحاق باإحدى مراكز التدريب املهني داخل املوؤ�ش�شة اأو يف موؤ�ش�شات 

 اأخرى اأو داخل ور�س قريبة.
"4 - تخفيف من ن�شبة الأمية عرب توفري برنامج حمو الأمية والرتبية.

5 - ايجاد عالقات بني املوؤ�ش�شة وباملجتمع ملحلي املحيط باملوؤ�ش�شة من اأجل خلق برامج واأعمال م�شرتكة 
ت�شب يف الطار العام للموؤ�ش�شة والهادف اىل تعديل �شلوك الأحداث.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي      4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - تاأهيل مهني      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

181

رام اهلل والبيرة
�س�ا 

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س
2418111-02رقم الفاك�س2418100-02رقم الهاتف

www.sawa.psاملوقع الإلكرتوين

info@sawa.psالربيد اللكرتوين

مديرة عامةاملن�شباأهيلة �شومرال�شخ�س امل�شوؤول
رقم املوبايل2418100-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )4(      اأخ�شائي اجتماعي )17(       مر�شد تربوي )5( املتخ�ش�شني

رام الله / -العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل على مناه�شة كافة اأ�شكال العنف املوجه �شد الن�شاء والأطفال، ون�رش ثقافة الالعنف وامل�شاواة بني 
اجلن�شني داخل املجتمع الفل�شطيني عرب تقدمي امل�شاعدة ل�شحايا العنف، وتقدمي الإر�شاد والدعم ب�رشية تامة، 

وخلدمة املجتمع ب�شكل اأف�شل، تقوم �شوا بالت�شبيك مع �رشكاء اآخرين، بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام اأحدث التقنيات 
املتاحة، كما وتعمل على تدريب وتاأهيل طاقم العمل الذي يقدم الدعم والإر�شاد ل�شحايا العنف.

اأهداف املوؤ�ش�شة
• امل�شاهمة يف الق�شاء على جميع اأ�شكال العنف �شد الن�شاء و الأطفال، وخا�شة القائم على اأ�شا�س النوع 

 الجتماعي والعنف املنزيل. 
"• توفري الفر�شة ل�شحايا العنف للو�شول اإىل الدعم الآمن و احلماية. 

"• رفع م�شتوى الوعي املجتمعي وطرح ق�شية العنف من نطاق الأ�رشة اإىل دائرة املجتمع. 
• تر�شيخ وتعزيز روح و قيم العمل التطوعي يف املجتمع الفل�شطيني للعمل معًا ملواجهة العنف املوّجه �شد 

 الن�شاء و الأطفال، و جتنيد املوارد والدعم املجتمعي لذلك. 
• املبادرة با�شتخدام اأحدث تقنيات و�شائل الت�شال املتاحة من اأجل تقدمي اأف�شل اخلدمات اإىل اأفراد املجتمع.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      

6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

182

رام اهلل والبيرة
عيادة الدكت�ر ب�سام االأ�سهب 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1982�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2956511-02رقم الهاتف

�شاحب العيادةاملن�شبد . ب�شام الأ�شهبال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2956511-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

رام الله / دوار املنارة/عمارة اأميةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

عيادة خا�شة ل�شفاء املر�شى وفقا ب�شحتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

اعطاء العالج لالأمرا�س النف�شية واأمرا�س الأع�شاب.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

183

رام اهلل والبيرة
)HWC( جلان العمل ال�سحي

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1985�شنة التاأ�شي�س

2427517-02رقم الفاك�س2427518-02رقم الهاتف

www.pal-hwc.orgاملوقع الإلكرتوين

info@hwc-pal.orgالربيد اللكرتوين

املدير العاماملن�شب�شذى م�شطفى عودةال�شخ�س امل�شوؤول

0599659176رقم املوبايل2427518/9-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
معالج وظيفي )1(      معالج طبيعي )1(      معالج نطق )1( املتخ�ش�شني

البرية / �شطح مرحبا �س .ب 3966العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

الفل�شطينية  الأر�س  يف  واملجتمعية  ال�شحية  التنمية  يف  تعمل  اأهلية  فل�شطينية  موؤ�ش�شة  ال�شحي،  العمل  جلان 
مبنظور حقوقي، من خالل تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية لكافة �رشائح املجتمع وخا�شة الفقراء واملهم�شني 

وبناء مناذج تنموية ، وال�شغط واملنا�رشة بهدف التاأثري يف ال�شيا�شات والت�رشيعات والربامج ذات ال�شلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

جمتمع فل�شطيني حر يتمتع بحقوق �شحية �شاملة عادلة ومتطورة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - منا�رشة
4 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

5 - تاأهيل مهني
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

184

رام اهلل والبيرة
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2404749-02رقم الفاك�س2404714/5-02رقم الهاتف

رئي�شة ق�شماملن�شبخولة �رشحانال�شخ�س امل�شوؤول

0598040337رقم املوبايل2404714-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )78(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي مهني )3( 

البرية / حي اجلفانالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

185

رام اهلل والبيرة
)W.P.C( مركز الربامج الن�س�ية / خميم االأمعري

اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1993�شنة التاأ�شي�س

2981970-02رقم الفاك�س2981970-02رقم الهاتف

wc_amary@yahoo.comالربيد اللكرتوين

م�رشفة املركزاملن�شبنادية حبوبال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2981970-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

رام الله / خميم الأمعريالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل مع املراأة الفل�شطينية الالجئة داخل املخيم لتحقيق العدالة وامل�شاواة يف حياتها الجتماعية وال�شحية 
والنف�شية والقت�شادية من خالل م�شاعدتها على التزود باملهارات التعليمية واملهنية الالزمة لتحقيق حياة 

اأف�شل لها ت�شهم يف بناء املواطنة الفل�شطينية واقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تطوير القدرات املهنية والثقافية لدى املراأة من خالل الربامج التثقيفية والدورات واملحا�رشات الثقافية 
والتعليمية وال�شحية والفكرية واقامة الدورات املهنية مثل: التجميل، اخلياطة، الكمبيوتر، الت�شوير.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

186

رام اهلل والبيرة
مركز ال�سحة النف�سية املجتمعية 

حكومية نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س
2408594-02رقم الفاك�س2408596-02رقم الهاتف

www.moh.psاملوقع الإلكرتوين

د . �شماح " اأحمد فهيم" �شادق ال�شخ�س امل�شوؤول
رئي�شة ق�شم ال�شحة النف�شية/ املن�شبجرب

مديرة املركز
0546981772رقم املوبايل0546981772رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

ممر�س نف�شي )1( اأخ�شائي نف�شي )2(  طبيب نف�شي )2( 
اأخ�شائي اجتماعي )3(

البرية / البالوعالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل  مببداأ  ملتزمة  امل�شتقلة  فل�شطني  دولة  موؤ�ش�شات  كاإحدى  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  يف  ال�شحة  وزارة  اإن 
امل�شرتك مع جميع ال�رشكاء لتطوير الأداء يف القطاع ال�شحي والرتقاء به وذلك ل�شمان اإدارة القطاع ال�شحي 
نوعية يف كل  توفري خدمات  العمل و�شمان  ال�شيا�شات وتنظيم  قادرة على و�شع  قيادة  �شليم وخلق  ب�شكل مهني 

القطاع ال�شحي العام واخلا�س.
اأهداف املوؤ�ش�شة

 حددت اخلطة ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة -2011 2013 اجتاه �شري العمل لتحقيق الأهداف التالية:
"1 - تعزيز الإدارة والقيادة.

"2 - تعزيز التخطيط والإدارة والتمويل امل�شتدام لال�شتخدام الأمثل لالإمكانيات املتاحة.
"3 - تعزيز اأمناط احلياة ال�شحية وحت�شني اإدارة الأمرا�س املزمنة.

"4 - �شمان احل�شول على خدمات �شحية ذات نوعية جيدة من قبل اجلميع وخا�شة الفقراء والفئات ال�شعيفة.
"5 - تعزيز التمويل والإدارة املالية من اجل ال�شتدامة وال�شفافية.
"6 - تعزيز فعالية املعونات يف دعم ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة.

"7 - تعزيز ال�رشاكة والتكامل بني القطاعيني العام واخلا�س.
8 - تعزيز وتطوير التعاون بني القطاعات ومن �شمنها اجلانب ال�شحي الذي ورد يف اخلطة الوطنية للتعامل مع 

الكوارث والطوارئ.
م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - عالج دوائي      3 - اإدارة حالة      4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية 

والتعليم
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

187

رام اهلل والبيرة
)PHCC( مركز الطفل ال�سعيد الفل�سطيني

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س
2964482-02رقم الفاك�س2964482-02رقم الهاتف

www.phcc-pal.orgاملوقع الإلكرتوين

phcc99@palnet.comالربيد اللكرتوين

مديرة مركز الطفل ال�شعيداملن�شبد. جمانة ح�شن عودةال�شخ�س امل�شوؤول
0598703730رقم املوبايل2964482-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )2(      اأخ�شائي مهني )5(      عامل جمتمعي )6(
معالج وظيفي )2(      معالج طبيعي )1(      معالج نطق )3(      مر�شد تربوي )2( 

رام الله / �شارع الر�شال- عمارة ال�شن رايز- الطابق اخلام�س، غرفة 503العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

"" واأعطي ن�شف عمري للذي يجعل طفاًل باكيا ي�شحك..") توفيق زياد(.
تعزيز رفاه و�شالمة الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة يف فل�شطني.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تلبية احتياجات الأطفال التعليمية وال�شحية والنف�شية والعقلية.

2 - توفري و�شائل الت�شخي�س واخلدمات الالزمة لالأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�شة، مثل الأطفال 
بطيئي النمو واللذين يعانون من �شعوبات التعلم، اأو من م�شكالت يف ال�شمع والنطق والت�شال والتوا�شل 

 وال�شطرابات احل�شية والعاطفية وال�شلوكية والنف�شية وغريها.
3 - رفع درجة الوعي الأ�رشي واملجتمعي للك�شف املبكر عن م�شكالت الطفال والتعرف على طرق الوقاية 

 الالزمة.
4 - متكني الوالدين واأمهات الطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة ب�شكل رئي�شي من خالل الدعم الالزم وتقدمي 

اخلدمات املهنية وايجاد الو�شائل والفر�س التي توفر لهم ولأطفالهم حياة اأف�شل.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي      5 - منا�رشة      6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية 

من اأجل احلماية والإيواء      8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      9 - تاأهيل مهني      10 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

188

رام اهلل والبيرة
)WCLAC( مركز املراأة لالر�ساد القان�ين واالجتماعي

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

2956148-02رقم الفاك�س2956146/7-02رقم الهاتف

www.wclac.orgاملوقع الإلكرتوين

info@wclac.orgالربيد اللكرتوين

املديرة العامةاملن�شبال�شيدة مها اأبو ديةال�شخ�س امل�شوؤول

2956146/7-02رقم املوبايل2956146/7-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )5(   املتخ�ش�شني

رام الله / 23 �شارع وديعة �شطارة- بطن الهوى- رام اللهالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

نعمل على معاجلة الإهمال التاريخي وتغيري املوروث الثقايف ال�شلبي يف املجتمع حلقوق املراأة الفل�شطينية طبقًا 
 ملعايري حقوق الإن�شان التي تن�س عليها معايري الأمم املتحدة.

ونقدم الإر�شاد والتوعية، والدعم القانوين والجتماعي، والتدريب، واقرتاحات وتعديالت القوانني، ون�شاهم 
 يف تنظيم حمالت ال�شغط واملنا�رشة على امل�شتوى املحلي والدويل ل�شالح املراأة واملجتمع الفل�شطيني.

ونهتم بتطوير قدرات كادرنا املهنية، وبناء عالقات �رشاكة مع املوؤ�ش�شات واملجموعات املهتمة بالدفاع عن حقوق 
الن�شاء.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1. امل�شاهمة يف تطوير البيئة الت�رشيعية وال�شيا�شات املوؤ�ش�شاتية ذات ال�شلة التي تدعم وحتمي ومتكن املراأة.

2. امل�شاهمة يف زيادة الوعي يف املجتمع الفل�شطيني فيما يتعلق بق�شايا النوع الجتماعي وحقوق الن�شاء ومناه�شة 
 املمار�شات ال�شلبية �شد الن�شاء.

"3. تو�شيع وحت�شني وتقدمي اخلدمات للن�شاء اللواتي يعانني من التمييز اأو العنف.
4. توثيق انتهاكات حقوق الن�شاء ون�رش املعلومات وتعميمها من خالل التقارير واأوراق املوقف حمليًا واإقليميًا 

 ودوليًا.
5. تعزيز القدرات الذاتية ملركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي واأدائه وا�شتدامته.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة      2 - منا�رشة      3 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      4 - اأن�شطة دعم 
جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

189

رام اهلل والبيرة
مركز ت�ا�سل لل�سحة النف�سية 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة2003�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س0543019307رقم الهاتف

www.tawasol-center.comاملوقع الإلكرتوين

tawasolcent@gmail.comالربيد اللكرتوين

املديرة الدارية للمركزاملن�شب�شريين عابدينال�شخ�س امل�شوؤول

0597957733رقم املوبايل0543019307رقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(      اأخ�شائي نف�شي )2(  املتخ�ش�شني

رام الله / الرام- دوار ال�شهداء- عمارة البنك التجاري الفل�شطينيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفر خدمات طبية و نف�شية و اجتماعية نوعية و خا�شة للبالغني و الأطفال.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تلبية احتياجات النا�س الذين يبحثون عن خ�شو�شية اأكرث يف العالج النف�شي.
2 - توفري خدمات نف�شية متقدمة و نوعية وبدون قوائم انتظار.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة 
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
6 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

190

رام اهلل والبيرة
)SMRC( مركز جبل النجمة للتاأهيل

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1981�شنة التاأ�شي�س

2962715-02رقم الفاك�س2962705/6-02رقم الهاتف

starmountaincenter@gmail.comالربيد اللكرتوين

املديرةاملن�شبغادة نا�رشال�شخ�س امل�شوؤول

059740004رقم املوبايل2962705/6-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(     عامل جمتمعي )3(     معالج طبيعي )2( املتخ�ش�شني

ابو ق�س / رام الله- بريزيت- ابو ق�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

1 - يركز جبل النجمة يف عمله على ال�شخا�س ذوي العاقة الفكرية وتوفري اخلدمات تهدف لدمج 
 وتاأهيل وتدريب.

2 - يعمل على رفع الوعي العام مبا يتعلق باحتياجات وحقوق ال�شخا�س ذوي العاقة والتعاون مع 
الهايل.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - توفري اخلدمات والربامج املتعددة وخدمات تخ�ش�شية بالرتكيز ذوي العاقة الفكرية.
"2 - تدريب ال�شباب وال�شابات من ذوي العاقة على مهارات توؤهلهم للعمل داخل وخارج املركز.

3 - ي�شارك مركز جبل النجمة يف عملية التاأثري على ال�شرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بال�شحة والتعليم 
والقانون.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي          4 - منا�رشة     5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6 - تاأهيل مهني          7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

191

رام اهلل والبيرة
)TRC( مركز عالج وتاأهيل �سحايا التعذيب

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1999�شنة التاأ�شي�س
2989123-02رقم الفاك�س2961710-02رقم الهاتف

www.trc-pal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@trc-pal.orgالربيد اللكرتوين

املدير التنفيذياملن�شبخ�رش حممود ر�رش�سال�شخ�س امل�شوؤول
0599256311رقم املوبايل2961710-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )4(     اأخ�شائي نف�شي )14(     اأخ�شائي اجتماعي )3( املتخ�ش�شني

رام الله / �شارع الر�شال- عمارة املا�شة طابق 3العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

الو�شول اىل جمتمع فل�شطيني خايل من التعذيب والعنف املنظم.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - ال�شتمرار يف تقدمي اخلدمة النف�شية والجتماعية والعالج والتاأهيل ل�شحايا التعذيب والعنف املنظم 
 وعائالتهم.

2 - بناء ثقافة جمتمعية عامة مبنية على احرتام القيم واملبادئ الن�شانية املنبثقة عن القانون الدويل الن�شاين 
والقانون الدويل حلقوق الن�شان واتفاقيات مناه�شة التعذيب والعنف املنظم والدفاع عن حقوق ال�شحايا 

 واملت�رشرين.
3 - امل�شاهمة يف تناقل اخلربات واملعرفة من خالل قيام املركز بالتدريب لبناء قدرات املوؤ�ش�شات والعاملني يف 

 املجالت املتعلقة بحقوق الن�شان وال�شحة النف�شية ومنع وجترمي التعذيب.
4 - العمل على ا�شتمرارية تقدمي اخلدمة لل�شحايا من خالل احلفاظ على ا�شتدامة العمل يف املوؤ�ش�شة، عن طريق 

بناء ا�شرتاتيجية وهيكلية ادارية توفر ذلك، بالإ�شافة اىل احلفاظ على الدور التنموي الذي تلعبه املوؤ�ش�شة يف 
املجتمع من خالل الرتكيز على موا�شيع حقوق الن�شان، والتعذيب، والعنف املنظم.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي    2 - عالج دوائي    3 - اإدارة حالة    4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم     
5 - اإر�شاد نف�شي جماعي     6 - منا�رشة     7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     8 - اأن�شطة 

نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء    9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي    10 - تاأهيل مهني    11 - اأن�شطة دعم 
جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

192

رام اهلل والبيرة
نف�س للتمكني 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2010�شنة التاأ�شي�س

2421196-02رقم الفاك�س2421196-02رقم الهاتف

www.nafs.psاملوقع الإلكرتوين

info@nafs.psالربيد اللكرتوين

مدير تنفيذياملن�شبنا�رش يو�شف مطرال�شخ�س امل�شوؤول

0599371350رقم املوبايل2421196-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )1(     مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني

رام الله / البالوع- مقابل وزارة الداخليةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة نف�س، موؤ�ش�شة ان�شانية فل�شطينية تاأ�ش�شت يف مدينة رام الله عام 2010، ت�شاهم يف خلق موطن 
قادر على التكيف مع الواقع بح�شب اتفاقيات حقوق الن�شان واملواثيق الدولية والفل�شطينية، و متكينه نف�شيا 

واجتماعيا ملواجهة التحديات الآنية وامل�شتقبلية.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1. العمل على م�شاعدة افراد املجتمع الفل�شطيني من خالل متكينهم وتاأهيلهم نف�شيا واجتماعيا من اجل 
 الو�شول اىل الرفاه النف�شي والجتماعي.

2. امل�شاهمة يف خف�س امل�شاكل النف�شية لدى الفئات املهم�شة )الن�شاء، الأطفال و ال�شباب( والناجتة عن الفقر 
 ، البطالة، �شوء التعامل والتمييز.

3. التدخل من اجل حتقيق التوازن النف�شي والجتماعي مل�شابي احلروب و�شحايا التعذيب والكوارث يف 
 املجتمع الفل�شطيني.

4. متكني اأفراد املجتمع الفل�شطيني وتاأهيلهم نف�شيًا واجتماعيًا

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم     3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



اأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

193

رام اهلل والبيرة
)MOE( وزارة الرتبية والتعليم/ االإدارة العامة لالإر�ساد والرتبية اخلا�سة

حكومية - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2983222-02رقم الفاك�س2983200-02رقم الهاتف

www.moe.gov.psاملوقع الإلكرتوين

moehe.p@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير عام الإدارة العامة املن�شبرميا زيد الكيالينال�شخ�س امل�شوؤول
لالإر�شاد والرتبية اخلا�شة

0599671670رقم املوبايل2965527-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

رام الله / رام اللهالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
 ر�شالة دائرة الإر�شاد الرتبوي يف الوزارة :

توفري خدمات الإر�شاد الرتبوي جلميع طلبة مدار�س الوزارة من اأجل طالب يتمتع ب�شحة نف�شية و�شخ�شية 
متكاملة حمقق لذاته متوافق مع من حوله قادر على التكيف ومواجهة م�شكالت احلياة اليومية والجناز الأكادميي 

 والرتبوي وفق احدث اأ�شاليب ومعايري.
ر�شالة دائرة الرتبية اخلا�شة يف الوزارة : توفري فر�س التعليم للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة )ذوي الإعاقة ، 

املوهوبني ( والدمج والدعم النف�شي والرتبوي لهم �شمن النظام التعليمي العام.

اأهداف املوؤ�ش�شة
 الأهداف العامة لالإر�شاد والرتبية اخلا�شة يف الوزارة

"1 - حت�شني وتطوير اخلدمات الإر�شادية املقدمة للطلبة .
"2 - حماية الطلبة من العنف وتدعيم البيئة املدر�شية الآمنة.

"3 - رفع م�شتوى ال�شحة النف�شية والتكيف النف�شي والجتماعي للطلبة.
"4 - تعزيز وتدعيم دافعية الطلبة نحو العملية التعليمية وتطوير املفهوم املهني لدى الطلبة وعالقته باتخاذ القرار . 

5 - تدعيم العالقة التكاملّية بني املر�شد الرتبوي، والهيئة الإدارّية والتدري�شّية 

الفئات امل�شتهدفة
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة كليةتاأمني �شحيتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

194

رام اهلل والبيرة
)MOSA( وزارة ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2405642-02رقم الفاك�س2405641-02رقم الهاتف

www.mosa.psاملوقع الإلكرتوين

نائب مدير عام الإدارة العامة املن�شبجميل اأبو زيتونال�شخ�س امل�شوؤول
للرعاية والتاأهيل

0598818599رقم املوبايل2405641-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )60(     اأخ�شائي مهني )15(
مر�شد تربوي )8(

البرية / البرية- �شارع املغرتبنيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ت�شعى وزارة ال�شوؤون الجتماعية؛ قائدة قطاع احلماية الجتماعية، وبال�رشاكة والتن�شيق مع الوزارات 
واملوؤ�ش�شات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س واملنظمات الدولية، اإىل توفري حماية اجتماعية 

للمواطن الفل�شطيني، من خالل برامج احلماية والرعاية والوقاية والتمكني والتوعية امل�شتندة اإىل النهج املبني 
على احلقوق، ومبا ي�شمن ال�شفافية والعدالة، وذلك لتدعيم �شمود املواطنني، واحلفاظ على التما�شك والت�شامن 

الجتماعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تخفيف عبء وحدة الفقر بني الفل�شطينيني.

"2 - رعاية ومتكني الفئات امل�شت�شعفة واملهم�شة.
"3 - بناء وتعزيز التاأمينات الجتماعية باجتاه الو�شول اىل اىل نظام �شمان. اجتماعي متكامل.

4 - تطوير البيئة الت�رشيعية واملوؤ�ش�شاتية وال�رشاكة لتحقيق احلماية الجتماعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة     3 - اإر�شاد نف�شي جماعي     4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي     8 - تاأهيل مهني     9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

195

رام اهلل والبيرة
وزارة �س�ؤون االأ�سرى واملحررين 

حكومية - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2428602-02رقم الفاك�س2420010-02رقم الهاتف

www.freedom.psاملوقع الإلكرتوين

info@freedom.psالربيد اللكرتوين

مديرة دائرة ال�شحةاملن�شب�شمود العدلةال�شخ�س امل�شوؤول

0597100037رقم املوبايل2420010-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )5(     اأخ�شائي اجتماعي )5(     اأخ�شائي مهني )5( املتخ�ش�شني

رام الله / �شطح مرحبا/ البريةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي منظمة حكومية فل�شطينية تهدف اىل دعم وحماية الأ�رشى يف ال�شجون ال�رشائيلية ورعاية اأ�رشهم 
وتاأهيل ودمج الأ�رشى املحررين يف املجتمع الفل�شطيني من خالل تقدمي خدمات الدعم القانوين واملادي 

والر�شاد والتدريب والتعليم دون متييز وابراز ومنا�رشة ق�شية الأ�رشى يف كافة املحافل املحلية والدولية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - توفري احلماية القانونية لالأ�رشى واملحررين.
"2 - دعم الأ�رشى واأ�رشهم داخل ال�شجون.

3 - دمج وتاأهيل الأ�رشى املحررين يف املجتمع.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي          2 - اإدارة حالة
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم          4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء          8 - تاأهيل مهني

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

196

رام اهلل والبيرة
)UN( وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني

اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1949�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2425638-02رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

n.mattar@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

م�رشف التوجيه والر�شاداملن�شبنا�رش مطرال�شخ�س امل�شوؤول

0599371350رقم املوبايل0599371350رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )23(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )8( 

رام الله / البالوعالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

197

رام اهلل والبيرة
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني / برنامج 

)CMHP( ال�سحة النف�سية املجتمعية
اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2003�شنة التاأ�شي�س

2427138-02رقم الفاك�س2427138-02رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

l.fawadleh@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

م�رشف برنامج ال�شحة النف�شية املن�شبلوؤي فوا�شلةال�شخ�س امل�شوؤول
املجتمعية

0542168463رقم املوبايل0595600962رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )7(     عامل جمتمعي )4(     معالج نطق )3( املتخ�ش�شني

رام الله / البالوع- البرية- خاف وزارة الداخليةالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

198

رام اهلل والبيرة
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

)UN( عيادة دير عمار
اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1948�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2486908-02رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

d.healthcenter3@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

اأخ�شائية نف�شية اجتماعيةاملن�شبهناء ب�شري �شاكر الر�شقال�شخ�س امل�شوؤول

0599788618رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

خميم دير عمار / اأول البلدالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

199

رام اهلل والبيرة
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

)UN( عيادة خميم اجللزون
اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1948�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2812582-02رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

دكتور طبيب م�شوؤول العيادةاملن�شبد . �شاكر الر�شقال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2812582-02رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

خميم اجللزون / -العنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5 - اإر�شاد نف�شي جماعي
6 - منا�رشة

7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي
10 - تاأهيل مهني

11 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

200

سلفيت
)WFL( جمعية ن�ساء من اأجل احلياة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س

2994133-09رقم الفاك�س2993392-09رقم الهاتف

www.women4life.psاملوقع الإلكرتوين

women_forlife@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعيةاملن�شبفاطمة عا�شيال�شخ�س امل�شوؤول

0599187413رقم املوبايل2993392-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )6(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

بديا / ال�شارع الرئي�شي / ق�رش األ طهالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ن�شوية فل�شطينية اأهلية تنموية غري ربحية تعمل على متكني الن�شاء و ال�شباب يف خمتلف اجلوانب و 
الو�شول اإىل مراكز �شنع القرار.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1.امل�شاهمة يف احلد من الثقافة ال�شلبية ال�شائدة يف املجتمع الفل�شطيني.
"2. تفعيل دور املراأة �شيا�شيا للو�شول بها اإىل مراكز �شنع القرار.

"3. تطوير البنية املوؤ�ش�شة للجمعية.
"4.متكني الن�شاء اقت�شاديا.

5. حت�شني قدرات ال�شباب يف خمتلف املجالت.

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - منا�رشة
2 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

3 - تاأهيل مهني
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

201

سلفيت
)PSD( سركاء يف التنمية امل�ستدامة�

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2009�شنة التاأ�شي�س

2517901-09رقم الفاك�س2517901-09رقم الهاتف

www.psdpal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@psdpal.orgالربيد اللكرتوين

مدير مكتب �شلفيتاملن�شبن�شفت حافظ اخلف�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599841006رقم املوبايل2517901-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(        مر�شد تربوي )1(  املتخ�ش�شني

�شلفيت / �شارع املدار�سالعنوان

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تنمية العتماد على الذات لدى الأفراد املجتمع وخا�شة ال�شباب والقدرة على ا�شتثمار املوارد املحلية 
 والوطنية ب�شكل اأف�شل.

"2 - تطوير العملية التعليمة من خالل ادخال تكنولوجيا املعلومات يف التعليم.
"3 - تعزيز دور ال�شباب يف عملية البناء والتطوير باملجتمع.

"4 - تنمية روح العمل التطوعي.
5 - تنمية دور املراأة وتعزيزها اجتماعيًا واقت�شاديًا.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

202

سلفيت
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2515664-09رقم الفاك�س2515665-09رقم الهاتف

www.salfit.edu.psاملوقع الإلكرتوين

salfitedu@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س ق�شم الحتاد و الرتبية املن�شبرا�شم �شربةال�شخ�س امل�شوؤول
اخلا�شة

0598737491رقم املوبايل237-2515665-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )37(   املتخ�ش�شني

�شلفيت / مدخل البلد ال�رشقي )�شارع جامعة القد�س املفتوحة(العنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

203

سلفيت
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س

2515191-09رقم الفاك�س2515722-09رقم الهاتف

salfet@gov.gimlالربيد اللكرتوين

نائب مدير ال�شوؤون املن�شباأماين عبد الرحيم �شاهنيال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية- �شلفيت

0599047007رقم املوبايل2515722-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(      ممر�س نف�شي )1(      اأخ�شائي اجتماعي )8(      
معالج وظيفي )1(      معالج طبيعي )1(      معالج نطق )1(  

�شلفيت / عمارة الزيتونةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري برامج وخدمات ذات كفاءة واأثر كمًا ونوعًا يف جمالت احلماية والرعاية والوقاية والتمكني 
والتوعية من خالل ال�رشاكة الفاعلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري حياة كرمية لالإن�شان الفل�شطيني.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

204

سلفيت
مديرية ال�س�ؤون االجتماعية / مركز الدار البي�ساء لالعاقة الذهنية 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1982�شنة التاأ�شي�س
2515734-09رقم الفاك�س2515734-09رقم الهاتف

ruwayda111@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديراملن�شبرويدة ذيابال�شخ�س امل�شوؤول
0598818601رقم املوبايل2515734-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(      معالج طبيعي )1(      معالج نطق )1( املتخ�ش�شني

�شلفيت / بالقرب من ق�شم الطوارئ القدميالعنوان
اأهداف املوؤ�ش�شة

يقوم املركز على اعادة ا�شتيعاب الأ�شخا�س ذوي العاقة الذهنية ال�شديدة من خالل تاأهيلهم لي�شبحوا قادرين 
 على الندماج باملجتمع وتو�شيل حاجاتهم ال�شا�شية والتعبري عنها ومن اأهدافها توفري احلياة الكرمية لهم.

 الهدف العام: 
رعاية الأطفال ذوي العاقة الذهنية يف حمافظات ال�شفة الغربية بحيث يقدم كافة اخلدمات من حيث: ) اخلدمة 

اليوائية، خدمات تعديل ال�شلوك " خدمات �شلوكية"، خدمات �شحية عالجية ونف�شية، خدمات ترفيهية 
 وجمتمعية.

 الأهداف اخلا�شة:
1 - تقدمي برامج تدريب وتاأهيل املعاقني ذهنيًا وهو لتحقق ال�شتقالل التام والعتماد على الذات وتطوير 

 القدرات ال�شخ�شية.
2 - تنمية وتطوير قدرات الأطفال ال�شخ�شية بحيث يكونوا قادرين على الندماج مع اأ�رشهم واملجتمع بعد 

 خروجهم من املركز.
"3 - تخفيف العبء الجتماعي وال�رشي برعاية هذه الفئة وخا�شة الأ�رش الفقرية.

"4 - تقوية العالقات الأ�رشية بني الطفل املعاق وذويه من خالل ار�شاد الأ�رشة لكيفية التعامل مع فئة العاقة.
5 - التوعية اجلماهريية واملجتمعية املتعلقة بالنظرة التقليدية لذوي الحتياجات اخلا�شة من خالل ابراز قدراتهم 

 وامكانياتهم وطاقاتهم اخلالقة وابداعاتهم.
"6 - خلق برامج واأن�شطة لدمج الطفل املعاق مع الأطفال غري املعاقني.

7 - مواكبة التقدم العلمي والبحث العلمي اجتاه هذه الفئة.
عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإر�شاد نف�شي جماعي      3 - منا�رشة      4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات 

ال�شحة النف�شية      5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      6 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

205

سلفيت
)Salfit CMHC( مركز ال�سحة النف�سية املجتمعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2008�شنة التاأ�شي�س

2515066-09رقم الفاك�س2515620-09رقم الهاتف

salfitcmhc@gmail.comالربيد اللكرتوين

رئي�س ق�شماملن�شبجميل يو�شف �شالح نا�شيفال�شخ�س امل�شوؤول

0599204448رقم املوبايل2515620-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )1(      اأخ�شائي نف�شي )2(      ممر�س نف�شي )1(
اأخ�شائي اجتماعي )2(      معالج وظيفي )1(      �شيديل )1(  

�شلفيت / مديرية �شحة �شلفيت - الطابق الثالثالعنوان

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - هدف وقائي.
"2 - هدف عالجي.
"3 - هدف تاأهيلي.
4 - هدف تعليمي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

5 - اإر�شاد نف�شي جماعي
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

206

سلفيت
مركز ال�فاء لرعاية امل�سنني 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2008�شنة التاأ�شي�س
2515121-09رقم الفاك�س2515121-09رقم الهاتف

www.alwafa.psاملوقع الإلكرتوين

fuad@alwafa.psالربيد اللكرتوين

رئي�س جمل�س الإدارةاملن�شبفوؤاد ح�شني عبودال�شخ�س امل�شوؤول
0599241694رقم املوبايل2515121-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
ممر�س نف�شي )1(      عامل جمتمعي )5(  املتخ�ش�شني

�شلفيت / �شارع املدار�سالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

1 - الوفاء للم�شنني الفل�شطينيني واملحافظة على كرامتهم ورفع م�شتوى املعي�شة والهتمام بهم بالتعاون مع 
 املوؤ�ش�شات اخلريية واملجتمع املحلي.

2 - اعادة تاأهيل امل�شنني �شحيًا ونف�شيًا وا�شعارهم بكيانهم املميز يف املجتمع.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - الهتمام بامل�شنني املحتاجني للرعاية وذلك من خالل توفري املاأوى الأمن واخلدمات ) معي�شية، 
 �شحية، اجتماعية، تاأهيلية، وترفيهية(.

"2 - زيادة الوعي املجتمعي مل�شكلة امل�شنني واحتياجاتهم والعمل على تقوية الروابط الجتماعية والعائلية.
3 - تبني كافة م�شاكل امل�شنني والعمل على حلها من خالل تلبية احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم وامل�شاركة 

 يف �شن القوانني اخلا�شة بهم.
4 - العمل على توفري امل�شاريع اخلدماتية لهم )�شحية، اجتماعية، تاأهيلية، ترفيهية، وكذلك التنموية والتي 

 تلبي الحتياجات لهذه الفئة(.
5 - زيارة امل�شنني املحتاجني للرعاية يف منازلهم دوريًا وتقدمي خدمات التنظيف والرعاية والدعم النف�شي.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي      2 - منا�رشة      3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

207

طوباس
اجلمعية املحلية للتاأهيل املجتمع 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2578413-09رقم الفاك�س2578413-09رقم الهاتف

a.kareem1960@yahoo.comالربيد اللكرتوين

املدير التنفيذياملن�شبم�شعود حممد اأ�شعدال�شخ�س امل�شوؤول

0597944323رقم املوبايل2578859-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )2(      اأخ�شائي اجتماعي )2(      عامل جمتمعي )1(
مر�شد تربوي )1(   معالج نطق )1(  معالج طبيعي )2( 

خميم الفارعة / �شارع املوؤ�ش�شات- مقابل مكتبة الأق�شىالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

النهو�س بذوي العاقة )الحتياجات اخلا�شة( اجتماعيًا واقت�شاديًا وثقافيًا.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - الك�شف عن العاقة املبكرة وت�شخي�شها وامل�شاعدة يف عالجها يف وقت مبكر.
"2 - تقدمي امل�شاعدة وامل�شورة النف�شية والجتماعية وال�شحية.

"3 - التدريب على اأن�شطة الرعاية الذاتية.
4 - الرعاية الأ�رشية وتقدمي امل�شاعدة يف البيت وذلك من خالل تدريب وار�شاد اأفراد الأ�رشة ملتابعة برامج 

 اللجنة.
"5 - تغيري الجتاهات الأ�رشية واملجتمعية جتاه املعاقني.

6 - توجيه املعاق ودجمه للعمل وامل�شاركة مع املجتمع املحلي.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي      5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      7 - تاأهيل مهني      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

208

طوباس
)CBR( جمعية االغاثة الطبية الفل�سطينية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1992�شنة التاأ�شي�س
2430981-04رقم الفاك�س2430981-04رقم الهاتف

mrc_jenin@hotmail.comالربيد اللكرتوين

م�رشفة تاأهيلاملن�شباميان م�شطفى م�شعود دراغمةال�شخ�س امل�شوؤول
0599254231رقم املوبايل0599254231رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(      عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني

طوبا�س / بلدية طوبا�سالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

على  والعمل  احلياة  نواحي  كافة  يف  حقوقهم  و�شمان  لهم،  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  املعاقني  تاأهيل  على  العمل 
دجمهم باملجتمع املحيط بهم، وال�شعي من اأجل ن�رش الوعي لأهمية دور املعاقني يف عملية التنمية، وح�شد المكانيات 
يف كافة عمليات التاأهيل املتعلقة بالأ�شخا�س املعاقني وتعزيز املفهوم ال�شمويل لق�شايا العاقة يف اطار ق�شايا ال�شاأن 

العام " التنمية املجتمعية" وذلك كون الربنامج ا�شرتاتيجية عرب قطاعية تتناول العاقة من كافة جوانبها.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - الو�شول اىل اأكرب عدد ممكن من املعاقني للعمل معهم يف بيئتهم املحلية ل�شد احتياجاتهم اخلا�شة بالعتماد على 
م�شادر املجتمع املحلي يف اطار من ال�رشاكة مما يعزز الرفاه الجتماعي للمعاقني وحتقيق عملية الندماج يف 

 جمتمعاتهم املحلية.
"2 - حتقيق الدمج الجتماعي لالأ�شخا�س ذوي العاقة.

"3 - حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س والعدالة الجتماعية وحماية حقوق الن�شان.
4 - م�شاعدة املعاقني على اكت�شاب مهارات اأن�شطة احلياة الذاتية اليومية التي تتيح لهم اأكرب قدر ممكن من 

 ال�شتقاللية والعتماد على الذات.
"5 - تغيري مفاهيم واجتاهات اأفراد املجتمع ال�شلبية نحو العاقة.

6 - تعزيز اأثر الكت�شاف املبكر لالإعاقة يف املجتمع املحلي من خالل ربط اأن�شطة التاأهيل بق�شايا الرعاية ال�شحية 
الأولية ومفاهيم الوقاية والتعزيز ال�شحي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة      2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم      3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      6 - تاأهيل مهني      7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

209

طوباس
)WSCS( جمعية املركز االجتماعي الن�س�ي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2578834-09رقم الفاك�س2578834-09رقم الهاتف

رئي�شة الهيئة الداريةاملن�شبليلى �شعيد اأ�شعد نعمةال�شخ�س امل�شوؤول

0599657162رقم املوبايل2578710-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

خميم الفارعة / خميم الفارعةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

الرتقاء باملراأة والنهو�س بها اجتماعيًا وثقافيًا واقت�شاديًا.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - النهو�س بامل�شتوى الجتماعي والثقايف والقت�شادي للمراأة يف املخيم واملناطق املجاورة.
"2 - تفعيل دور املركز يف خدمة املجتمع املحلي.

"3 - تنمية فكرة العمل الطوعي.
4 - توفري فر�س عمل للن�شاء باإقامة امل�شاريع النتاجية ومن خالل التدريب والتاأهيل للن�شاء مبهن ومهارات 

 خمتلفة.
5 - ال�شتغالل لأوقات الفراغ ب�شورة مفيدة لفئة الن�شاء ب�شكل خا�س.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

210

طوباس
)PRCS( جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني

الهالل الأحمر - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2574445-09رقم الفاك�س2574445-09رقم الهاتف

www.palestinercs.orgاملوقع الإلكرتوين

رئي�س فرع اجلمعيةاملن�شبد. جمال اأحمد دراغمةال�شخ�س امل�شوؤول

0599254120رقم املوبايل2574689-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )6(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )2( 

طوبا�س / ال�شارع الرئي�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمثل ر�شالة اجلمعية يف توفري امل�شاعدات الإن�شانية واخلدمات ال�شحية والجتماعية لل�شعب الفل�شطيني حيثما 
تواجدت احلاجة واأينما كان. مبعنى اأن تقوم اجلمعية بدرء املعاناة الإن�شانية والتخفيف منها اأيًا كان �شكلها، 
وحماية حياة ال�شكان و�شحتهم وكفالة احرتام الإن�شان، �شواء يف اأوقات ال�شلم اأو اأثناء النزاعات امل�شلحة ويف 
الجتماعية،  وبالرعاية  بال�شحة  والنهو�س  الأمرا�س  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  اأو�شاع  �شائر 

والرتويج للعمل الطوعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - ن�رش وتعميم ر�شالة اجلمعية ومبادئ احلركة الدولية للهالل وال�شليب.
"2 - تقدمي امل�شاعدة جلميع �شحايا احلروب.

"3 - تقدمي ال�شعاف.
"4 - اخلدمات ال�شحية الوقائية.
"5 - تقدمي اخلدمات الجتماعية.

6 - البحث عن املفقودين.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 4 - اإر�شاد نف�شي جماعي      5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

211

طوباس
جمعية ط�با�س اخلريية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1966�شنة التاأ�شي�س

2573110-09رقم الفاك�س2573110-09رقم الهاتف

www.tcs-pal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@tcs-pal.orgالربيد اللكرتوين

رئي�شة اجلمعيةاملن�شبمها ناجي عطية دراغمةال�شخ�س امل�شوؤول

0568666032رقم املوبايل2573110-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(   املتخ�ش�شني

طوبا�س / طوبا�س- ال�شارع الرئي�شي- بجانب بلدية طوبا�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

لتمكني الن�شاء و الأطفال و رفع م�شتوى الوعي لديهم تعمل اجلمعية على تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية 
و خدمات التاأهيل و التوعية و التدريب و التعليم من اأجل الرتقاء بامل�شتوى الجتماعي و القانوين و 

القت�شادي و التعليمي يف حمافظة طوبا�س.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - امل�شاهمة يف حت�شني امل�شتوى التعليمي و الرتبوي لالأطفال.
"2 - الرتقاء مب�شتوى اخلدمات القانونية و الجتماعية للن�شاء املعنفات و الأطفال.
"3 - امل�شاهمة يف حت�شني الو�شع القت�شادي لتمكني الن�شاء يف م�شاريع مدره للدخل.

"4 - رفع م�شتوى الوعي الثقايف والجتماعي والتعليمي للن�شاء.
5 - تطوير قدرات الطاقم العامل فنيا واإداريا ل�شمان ال�شتمرارية.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

212

طوباس
مديرية الرتبية و التعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

2571113-09رقم الفاك�س2571145-09رقم الهاتف

doe_mz@yahoo.comالربيد اللكرتوين

النائب الدارياملن�شب�شائد يا�شني اأ�شعد قبهاال�شخ�س امل�شوؤول

0599789427رقم املوبايل2571114-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )22(   املتخ�ش�شني

طوبا�س / بجانب ديناميرت ال�شياراتالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

213

طوباس
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س
2574869-09رقم الفاك�س2575622-09رقم الهاتف

www.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين

tubass.gov.2011@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير مديرية ال�شوؤون الجتماعيةاملن�شبخالد " حممد فائق" الكخنال�شخ�س امل�شوؤول
0595901035رقم املوبايل2370398-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )5(   املتخ�ش�شني

طوبا�س / مبنى الغرفة التجاريةالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

ت�شعى وزارة ال�شوؤون الجتماعية؛ قائدة قطاع احلماية الجتماعية، وبال�رشاكة والتن�شيق مع الوزارات 
واملوؤ�ش�شات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س واملنظمات الدولية، اإىل توفري حماية 

اجتماعية للمواطن الفل�شطيني، من خالل برامج احلماية والرعاية والوقاية والتمكني والتوعية امل�شتندة اإىل 
النهج املبني على احلقوق، ومبا ي�شمن ال�شفافية والعدالة، وذلك لتدعيم �شمود املواطنني، واحلفاظ على 

التما�شك والت�شامن الجتماعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تخفيف عبء وحدة الفقر بني الفل�شطينيني. 
"2 - رعاية ومتكني الفئات امل�شت�شعفة واملهم�شة. 

"3 - بناء وتعزيز التاأمينات الجتماعية باجتاه الو�شول اىل اىل نظام �شمان اجتماعي متكامل. 
4 - تطوير البيئة الت�رشيعية واملوؤ�ش�شاتية وال�رشاكة لتحقيق احلماية الجتماعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي      4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - تاأهيل مهني      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

214

طولكرم
املركز الثقايف لتنمية الطفل 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س

2680787-09رقم الفاك�س2680787-09رقم الهاتف

cultural_98@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير ادارياملن�شبكلثوم عبد الرحيم ا�شعد عودةال�شخ�س امل�شوؤول

0599256534رقم املوبايل2680787-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )4(   املتخ�ش�شني

طولكرم / طولكرم/ احلي اجلنوبي قرب م�شجد العموريالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري بيئة �شحية امنة لأطفال اليوم بناة الغد وامل امل�شتقبل.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تنمية القدرات واملواهب املختلفة واملتعددة للطفل.
"2 - الو�شول بالأطفال اىل حالة ا�شتعداد للتعاون والتفاعل وتبادل الفكار.

3 - الو�شول باملركز اىل درجة متكنه من تقدمي خدمات ثقافية، اجتماعية، تربوية، ترفيهية، �شحية 
 لالأطفال.

"4 - تعزيز وتطوير وبناء �شبكة من العالقات داخل املجتمع.
"5 - تعزيز وتطوير الوعي البوي بق�شايا وموا�شيع املركز لتكامل العملية.

"6 - تنظيم برامج قيادية خمتلفة لل�شباب وال�شابات.
7 - تعزيز املفاهيم الرتاثية وتر�شيخها.

�شبابالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

215

طولكرم
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
2676512-09رقم الفاك�س2676512-09رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين
ymcarp_t@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين
م�رشفة منطقة طولكرم وقلقيليةاملن�شباأميمة �شحرورال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2676512 - 09رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي نف�شي )2(     اأخ�شائي اجتماعي )2(     عامل جمتمعي )3(     غري ذلك )1(املتخ�ش�شني

طولكرم / �شارع احلدادين مقابل تك�شي البلد، عمارة با�شم اخلاروف، الدور الأولالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن 
طريق اإن�شاء برامج لتطوير اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية 
القد�س على  امل�شيحية  ال�شبان  واىل قيم الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية 
ال�شبان  اإن جمعية  جن�شهم.  اأو  دينهم  اأو  اأو عرقهم  قدراتهم  اأو  دخلهم  اأو  عن عمرهم  النظر  بغ�س  اجلميع  دمج 
امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج 

ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.
اأهداف املوؤ�ش�شة

 الهدف العام:
امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني، لإعادة 

 اندماجهم يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.
 اأهداف الربنامج:

"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.
"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.

"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.
"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.

5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.
عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي      5 - منا�رشة      6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - تاأهيل مهني      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية      9 - غري ذلك 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

216

طولكرم
)PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1981�شنة التاأ�شي�س

2682844-09رقم الفاك�س2681210-09رقم الهاتف

www.pwwsd.orgاملوقع الإلكرتوين

pwwsd_org@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مركزة جمعية املراأة العاملة املن�شبمعايل وائل طاهر اأبو مو�شىال�شخ�س امل�شوؤول
الفل�شطينية للتنمية/ طولكرم

0599674467/0597933504رقم املوبايل2681210-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

طولكرم / �شارع مب�شت�شفى/ جمع التاج الطابق 4العنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة تنموية توعوية ت�شعى اىل تقوية ومتكني الن�شاء للم�شاركة يف جميع املجالت القت�شادية والجتماعية 
وال�شيا�شية و�شمان امل�شاواة يف جميع الت�رشيعات والأنظمة والجراءات وا�رشاك الن�شاء يف الن�شاطات القت�شادية 

واحلد من التهمي�س والفقر والعنف املبني على النوع الجتماعي والت�شدي لالحتالل ومواجهة الهيمنة البوية 
بهدف الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تعزيز ومتكني املراأة يف مواقع �شنع القرار.

2 - امل�شاهمة يف تطوير القوانني والنظمة والجراءات والهياكل الدارية مبا ي�شمن امل�شاواة والق�شاء على كافة 
 اأ�شكال التمييز.

3 -توفري الدعم النف�شي والجتماعي للن�شاء واأطفالهن والعمل على احلد من العنف املمار�س �شد املراأة بكافة 
 اأ�شكاله.

"4 - امل�شاهمة يف تطوير خطاب ن�شوي تقدمي.
5 - تطوير الأداء املوؤ�ش�شاتي واملايل والتنظيمي للجمعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي      5 - منا�رشة      6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

217

طولكرم
)PWDS( جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املراأة الفل�سطينية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س

2672003-09رقم الفاك�س2687672-09رقم الهاتف

www.annajadh.orgاملوقع الإلكرتوين

annajdeh-tul@hotmail.comالربيد اللكرتوين

نائبة رئي�شة جمعية النجدة الرئي�شياملن�شبندى طويرال�شخ�س امل�شوؤول

0599701850رقم املوبايل2687672-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(      اأخ�شائي مهني )2(  املتخ�ش�شني

طولكرم / احلارة اجلنوبية\جمعية النجدة\ مقابل الرتبية والتعليمالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

متكني املراأة يف حمافظة طولكرم وتعزيز دورها يف مراكز �شنع القرار يف ظل قوانني متطورة تكفل 
احلماية لها يف جمتمع مدين دميقراطي ت�شوده امل�شاواة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - م�شاهمة يف احلد من العنف �شد املراأة يف حمافظة طولكرم.
"2 - رفع م�شتوى كفاءة الن�شاء تعليميا ومهنيا جتاه الأعلى و عن الذات.

"3 - رفع م�شتوى م�شاركة املراأة وتعزيز دورها يف مراكز �شنع القرار.
4 - بناء تطوير قدرات الطاقم العامل وا�شتمرارية املوؤ�ش�شة.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي                  2 - اإدارة حالة
3 - اإر�شاد نف�شي جماعي

4 - منا�رشة
5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
6 - تاأهيل مهني                  7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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طولكرم
جمعية تاأهيل اأطفال الت�حد و�سع�بات التعلم

) Autism-learning Disabilities Society(

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2009�شنة التاأ�شي�س

2688958-09رقم الفاك�س2688958-09رقم الهاتف

autism_ld@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مديراملن�شبطارق زياد اأحمد الطنةال�شخ�س امل�شوؤول

0597137546رقم املوبايل2688958-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(      معالج وظيفي )1(      معالج نطق )1(      غري ذلك )3(املتخ�ش�شني

طولكرم / احلي ال�شمايل - خلف جامعة القد�س املفتوحةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تقوم على رعاية وتاأهيل فئات التوحد و�شعوبات التعلم اجتماعيًا، تربويًا، اأكادمييا اأو نف�شيًا.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - تاأهيل اأطفال التوحد و�شعوبات التعلم اجنماعيًا، تربويًا، اأكادمييًا، ونف�شيًا من خالل مدر�شة خا�شة 
 بهم.

2 - دجمهم يف املجتمع وتنمية القدرات واملواهب البداعية لديهم وتاأهيلهم مهنيًا ليكونوا منتجني ولي�شوا عالة 
 على الهل واملجتمع.

"3 - التوعية والتثقيف املجتمعي حول كيفية التعامل مع هاتني الفئتني من الأطفال.
"4 - اجراء درا�شات وم�شوحات ميدانية عن هذا املو�شوع.

5 - اعداد كوادر مهنية للعمل يف جمال التوحد و�شعوبات التعلم.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة            2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
3 - اإر�شاد نف�شي جماعي            4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية            6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

219

طولكرم
جمعية دار اليتيم العربي 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1961�شنة التاأ�شي�س

2674040-09رقم الفاك�س2671191-09رقم الهاتف

darelyateem1961@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير ادارياملن�شبراأفت القبال�شخ�س امل�شوؤول

0599331888رقم املوبايل2674040-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )6(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )4( 

طولكرم / احلي الغربي- قرب منزه البلديةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

خلق الن�شان الواعي والقادر على �شق طريقه باحلياة وانقاذ اليتام من الت�رشد وال�شياع.

اأهداف املوؤ�ش�شة

احت�شان الطفال اليتام وتقدمي املاأوى والطعام والرعاية ال�شحية والجتماعية والتعليم.

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

5 - تاأهيل مهني
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

220

طولكرم
)WPC( جمعية ن�ر ال�سم�س الن�س�ية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2691326-09رقم الفاك�س2691326-09رقم الهاتف

hala-pl2009@live.comالربيد اللكرتوين

امل�رشفة الدارية للجمعيةاملن�شبهالة �شليمان مو�شى عليانال�شخ�س امل�شوؤول

0599548998رقم املوبايل2691326-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )0(      اأخ�شائي اجتماعي )0(      اأخ�شائي مهني )0(      
عامل جمتمعي )0(

خميم نور ال�شم�س / و�شط املخيم/ قرب مركز ال�شبابالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

متكني املراأة الفل�شطينية يف جميع احلالت.

اأهداف املوؤ�ش�شة

اأهداف املوؤ�ش�شة اجتماعية واقت�شادية ونف�شية.

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - تاأهيل مهني
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

221

طولكرم
)MOHE( مديرية الرتبية و التعليم

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2672353-09رقم الفاك�س2671153-09رقم الهاتف

رئي�س ق�شم الر�شاداملن�شببا�شم حممد اأحمد زهرانال�شخ�س امل�شوؤول

0599739769رقم املوبايل2671153-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )63(   املتخ�ش�شني

طولكرم / �شارع �شوبانالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

222

طولكرم
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2674244-09رقم الفاك�س2671171-09رقم الهاتف

www.mosa.psاملوقع الإلكرتوين

hammar@mosa.gov.psالربيد اللكرتوين

مدير عاماملن�شب�شباح �شليم ال�رش�شريال�شخ�س امل�شوؤول

0598928182رقم املوبايل2674244-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
عامل جمتمعي )7( املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )15(      اأخ�شائي مهني )5(       

طولكرم / احلارة ال�شمالية- عمارة ا�شحاب امل�شاغلالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري برامج وخدمات ذات اأثر وكفاءة كمًا ونوعًا يف جمالت احلماية والرعاية والوقاية والتمكني 
والتوعية من خالل �رشاكة فاعلة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري حياة كرمية لالإن�شان الفل�شطيني عن طريق حتقيق التنمية الن�شانية امل�شتدامة يف ظل الدولة الفل�شطينية 
القائمة على احلقوق والعدالة بدون متييز.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - تاأهيل مهني                  8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

223

طولكرم
مديرية ال�س�ؤون االجتماعية 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

2662398-09رقم الفاك�س2662398-09رقم الهاتف

Hammar@mosa.gov.psالربيد اللكرتوين

م�شوؤول املديرية ال�شوؤون املن�شبحممد اأحمد حممد عبد اللهال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية / املكتب الفرعي

0599757999رقم املوبايل2662398-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )4(   املتخ�ش�شني

عتيل / قرب البلديةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

النهو�س باملنطقة واي�شال امل�شاعدات امل�شتحقة ح�شب الأولوية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تطبيق برامج احلماية بكافة فروعه.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

5 - تاأهيل مهني
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيتكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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طولكرم
)MOH( مديرية ال�سحة / عيادة ال�سحة النف�سية املجتمعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1975�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�سرقم الهاتف

رئي�س ق�شم ال�شحة النف�شية/ املن�شبد. حممود عبد الفتاح خري�شيال�شخ�س امل�شوؤول
طبيب نف�شي

0599778760رقم املوبايلرقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(      اأخ�شائي نف�شي )1(      ممر�س نف�شي )1( املتخ�ش�شني

طولكرم / احلي ال�شمال- عمارة اأبو �شنارةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل �شمن اطار الفل�شفة العاملة على اأ�شا�س دعم نف�شي واجتماعي ودوائي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

الو�شول اىل املر�س بكافة اأ�شكاله وتقدمي ما ميكن تقدميه من رعاية دوائية ودمج جمتمعي وحتقيق احلد 
الدنى من الرعاية الن�شانية.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - عالج دوائي

3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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طولكرم
)A.C.F.C.Y.W( مركز الع�دة

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س

2670430-09رقم الفاك�س2670430-09رقم الهاتف

alawdames@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مدير املركزاملن�شب�شالم عبد الفتاح ح�شن عي�شىال�شخ�س امل�شوؤول

0599607666رقم املوبايل2670430-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(      اأخ�شائي اجتماعي )1(      معالج وظيفي )1(
معالج طبيعي )1(      معالج نطق )1(      مر�شد تربوي )1(  

خميم طولكرم / حارة البالونة/ �شارع ذنابةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تاأهيل الطفولة و ال�شباب.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمات تربوية خا�شة لتالميذ �شعوبات التعلم/ توعية و ار�شاد اأولياء امور التالميذ/ تقدمي ا�شت�شارة 
تربوية.

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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طولكرم
مركز تاأهيل ال�سبيبة االجتماعي 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1974�شنة التاأ�شي�س
2691619-09رقم الفاك�س2691619-09رقم الهاتف

www.ctp.mosa.pna.psاملوقع الإلكرتوين
asadodeh@hotmail.comالربيد اللكرتوين
مدير املركزاملن�شبا�شعد عبد الرحيم اأ�شعد عودةال�شخ�س امل�شوؤول

0595951165رقم املوبايل2691619-09رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي اجتماعي )1(      اأخ�شائي مهني )4(  املتخ�ش�شني

طولكرم / �شارع نابل�س- م. نور �شم�سالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

لتنفيذ �شيا�شات احلماية الجتماعية يف جمال رعاية وحماية الطفل، لتنفيذ جمموعة من اخلدمات والتدابري الداعمة 
وال�شتغالل  العنف  اأ�شكال  من  وخالية  والعاطفية  املادية  احتياجاتهم  وتلبية  الفل�شطيني  للطفل  ف�شلى  حياة  لتوفري 
الذات  على  واعتماد  ا�شتقاللية  اأكرث  ليكون  م�شتقبلهم  ت�شكيل  يف  وت�شاهم  الطفل  �شد  والتمييز  والهمال  وال�شاءة 

وم�شاركني فاعلني يف املجتمع.
اأهداف املوؤ�ش�شة

 يعمل على توفري الرعاية واحلماية والتاأهيل الجتماعي واملهني لالأطفال املت�رشبني من املدار�س:
1 - حماية الحداث املت�رشبني من املدار�س من خطر النحراف، وم�شاعدتهم على التكيف مع اأنف�شهم والبيئة 

 املحيطة بهم لتعزيز ثقتهم باأنف�شهم واعادة دجمهم يف املجتمع.
2 - حماية الحداث من العمالة ب�شكل غرب قانوين وباأعمال ت�رش بيئتهم وجمتمعهم وحمايتهم من ال�شتغالل 

 ومن الت�شول والت�رشد و�سء املعاملة.
3 - تقومي وتعديل ال�شلوكيات للطالب واك�شابهم المناط ال�شلوكية اليجابية واملهارات احلياتية الالزمة 

 وال�رشورية لتمكينهم امل�شي قدمًا يف احلياة العملية.
4 - توفري وتقدمي برامج التعليم والتاأهيل الكادميي والرتبوي وبرامج التوعية والر�شاد والتوجيه ومبا 

 يتنا�شب واحتياجاتهم وقدراتهم وميولهم.
5 - التمكني القت�شادي من خالل توفري وتقدمي برامج التاأهيل املهني وم�شاعدتهم يف اكت�شاب مهنة ومتابعة 

وتدريبهم وت�شغيلهم واحل�شول على فر�شة عمل.
عائالتالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

نف�شي جماعي      5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية 
والإيواء      7 - تاأهيل مهني      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: ل
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طولكرم

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني
)UN( ق�سم االغاثة واخلدمات االجتماعية

اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2006�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2684944-09رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

مدير ق�شم الغاثة واخلدمات املن�شبتي�شري مو�شى برهم داوودال�شخ�س امل�شوؤول
الجتماعية

0598940787رقم املوبايل2684944-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )4(      اأخ�شائي اجتماعي )10(       عامل جمتمعي )3( املتخ�ش�شني

طولكرم / احلي ال�شمايل- �شارع احلدادينالعنوان

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - تاأهيل مهني

9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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قلقيلية
)PCC( املركز الفل�سطيني لالر�ساد

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1983�شنة التاأ�شي�س

2902463-09رقم الفاك�س2902462-09رقم الهاتف

www.pcc-jer.orgاملوقع الإلكرتوين

pcc@palnet.comالربيد اللكرتوين

م�شاعدة اداريةاملن�شباحالم عمارال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2902462-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )1(      اأخ�شائي نف�شي )1(      ممر�س نف�شي )1(
اأخ�شائي اجتماعي )1(

عزون / منطقة ال�شفحة- مقابل مدر�شة ال�شهيد يا�رش عرفات الو�شطىالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

املركز الفل�شطيني لالإر�شاد جمعية اأهلية تقدم خدمات �شمولية يف جمال ال�شحة النف�شية اليجابية ت�شمل العالج 
والإر�شاد النف�شي، خدمات تربوية اجتماعية للوقاية من تطوير م�شاكل نف�شية، بناء قدرات وتقدمي ا�شت�شارات 
ملوؤ�ش�شات واأفراد عاملني يف جمال ال�شحة النف�شية بالإ�شافة اإىل ال�شغط والتاأثري باجتاه �شيا�شات وت�رشيعات 

داعمة للحق يف الو�شول اإىل و�شع �شحة نف�شية �شوية يف فل�شطني.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - حت�شني اأداء الأفراد واجلماعات نف�شيا، وظيفيا، اإنتاجيا واجتماعيا.

"2 - وقاية الأفراد واملجموعات من خطر الوقوع يف امل�شاكل النف�شية والجتماعية يف املناطق الأكرث تهمي�شًا.
"3 - تطوير قدرات واأداء املوؤ�ش�شات والأفراد العاملني يف جمال ال�شحة النف�شية يف ال�شفة الغربية والقد�س.

"4 - حت�شني ال�شيا�شات، الإجراءات، الأنظمة واملمار�شات املتعلقة بال�شحة النف�شية للفرد واملجتمع الفل�شطيني.
"5 - تطوير قدرات املركز الذاتية لتتطابق مع معايري احلكم ال�شالح.

6 - تطوير النظام املايل للمركز ليتطابق مع اأهداف املركز العامة واملعايري الدولية للمحا�شبة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإر�شاد نف�شي جماعي      3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية      
4 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      5 - تاأهيل مهني      6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

)PMRS( جمعية االغاثة الطبية الفل�سطينية
حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س

2945221-09رقم الفاك�س2945221-09رقم الهاتف

www.pmrs.psاملوقع الإلكرتوين

pmrs@pmrs.psالربيد اللكرتوين

مدير املركزاملن�شب�شميح مو�شى عثمانال�شخ�س امل�شوؤول

0599338693رقم املوبايل2945221-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(      اأخ�شائي مهني )8(      �شيديل )1( املتخ�ش�شني

قلقيلية / جانب مدر�شة اأبو علي ايادالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري اخلدمات ال�شحية النوعية للجميع.

اأهداف املوؤ�ش�شة

العمل على الو�شول اىل فئات املجتمع الأقل خطاأ يف الو�شول اىل اخلدمات ال�شحية ال�شاملة وباأ�شعار 
منخف�شة.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية
)M.C.S( جمعية املرابطات اخلريية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1960�شنة التاأ�شي�س

2940074-09رقم الفاك�س2940074-09رقم الهاتف

almurabitatsociety@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديرة املوؤ�ش�شةاملن�شبلينا �شالح عبد الرحمن جربال�شخ�س امل�شوؤول

0598868069رقم املوبايل2946761-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )3(      مر�شد تربوي )3(  املتخ�ش�شني

قلقيلية / مقابل الدفاع املدين - �شارع امل�رشوعالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي جهد خري وعطاء وتوا�شل لأبناء �شعبنا ال�شامد وهذه ايادي اخلري الفل�شطينية والعربية وال�شديقة التي 
متتد لتقدم العون لأبناء �شعبنا والذي يواجه العدوان ب�شرب وثبات جزاهم الله خريًا. وهذا عهد تقطعه اجلمعية 
لأبناء  خدمة  والبناء  اخلري  م�شرية  موا�شلة  على  واملوظفات  املوظفني  وعامة  ادارية  هيئة  واأع�شاء  رئي�شة 

فل�شطني الغالية والر�س املقد�شة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - العمل اخلريي: م�شاعدة العائالت امل�شتورة والأيتام املحتاجني.
"2 - التعليم والتثقيف: رو�شة اأطفال، وح�شانة ورعاية اأطفال.

"3 - تاأهيل وتدريب: مركز جتميل وق�س ال�شعر، خياطة وفن التف�شيل وحياكة ال�شوف.
"4 - املعاقني: الهتمام باملعاقني وخا�شة فئة املعاقني �شمعيًا.

"5 - الرعاية ال�شحة: فتح عيادة �شمعيات وعالج النطق.
6 - تدريب قدرات: ور�شات عمل ودورات تدريبية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
4 - تاأهيل مهني 3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية
)PRCS( جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني

الهالل الأحمر - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1969�شنة التاأ�شي�س

2946604-09رقم الفاك�س2946604-09رقم الهاتف

www.palestinercs.orgاملوقع الإلكرتوين

jodeh@palestinercs.orgالربيد اللكرتوين

من�شق مركزاملن�شبفي�شل ابو �شالحال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2946388-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )2(      اأخ�شائي اجتماعي )7(  املتخ�ش�شني

قلقيلية / �شارع- حي غياظة- املدار�سالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمثل ر�شالة اجلمعية يف توفري امل�شاعدات الإن�شانية واخلدمات ال�شحية والجتماعية لل�شعب الفل�شطيني حيثما 
تواجدت احلاجة واأينما كان. مبعنى اأن تقوم اجلمعية بدرء املعاناة الإن�شانية والتخفيف منها اأيًا كان �شكلها، 
وحماية حياة ال�شكان و�شحتهم وكفالة احرتام الإن�شان، �شواء يف اأوقات ال�شلم اأو اأثناء النزاعات امل�شلحة ويف 
الجتماعية،  وبالرعاية  بال�شحة  والنهو�س  الأمرا�س  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  اأو�شاع  �شائر 

والرتويج للعمل الطوعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

حت�شني م�شتوى ال�شحة النف�شية الجتماعية لالأطفال والعائالت الفل�شطينية يف الأرا�شي املحتلة.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي  2 - اإدارة حالة
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي                  5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية
جمعية دار االميان لرعاية واي�اء االأيتام 

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2942678-09رقم الفاك�س2942678-09رقم الهاتف

www.qalaytam.psاملوقع الإلكرتوين

dar.al2eman@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مدير لدار الميان لرعاية وايواء الأيتاماملن�شبح�شن �رشميال�شخ�س امل�شوؤول

0599269247رقم املوبايل2942678-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(   املتخ�ش�شني

قلقيلية / كفر �شابا- دار الأيتامالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ر�شم الب�شمة على وجوه الأطفال.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - الوقوف اإىل جانب اليتيم وكفالته ) واليتيم من مات اأبوه اأو اأمه اأو الثنني معا اأو يف حالة النف�شال (
"2 - تاأمني الأيتام �شحيا 

"3 - توفري فر�س التعليم اأكادمييا ومهنيا 
"4 - تقدمي م�شاعدات لالأطفال الأيتام ويف حالت النف�شال ملن هم خارج اجلمعية 

"5 - توفري الإقامة الدائمة لالأيتام
6 - توفري املاأكل وامللب�س وامل�رش

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي      4 - منا�رشة
5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي      8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
مدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية
)QCSB( جمعية قلقيلية اخلريية للمكف�فني

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س
2948411-09رقم الفاك�س2948411-09رقم الهاتف

qa_chsoc_blinds@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س اجلمعيةاملن�شبنعيم" حممد �شعيد" �شوميال�شخ�س امل�شوؤول
0598914474رقم املوبايل2948411-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(      مر�شد تربوي )1(  املتخ�ش�شني

قلقيلية / �شارع نابل�س- عمارة اأبو الع�شلالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

العناية ب�رشيحة وا�شعة من املكفوفني و�شعاف الب�رش بني طفل متو�شط وكبري يف ال�شن يف حمافظة قلقيلية ب�شكل 
خا�س والوطن ب�شكل عام، ولتقدم خدماتها املتنوعة لهم وعلى كافة الأ�شعدة لتوفري الراحة والت�شهيل عليهم يف 

كثري من املجالت.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - توفري فر�شة التعليم املجاين للكفيف يف حمافظة قلقيلية من خالل فتح مدر�شة خا�شة بتعليم املكفوفني يف قلقيلية 
حتى يتمكن الكفيف من ممار�شة حقه الطبيعي يف التعليم والتعلم واحل�شول على ال�شهادة اجلامعية كباقي اأفراد 

املجتمع.
2 - العمل على زيادة املعرفة بالعامل اخلارجي ومبا يدور حول الكفيف خا�شة يف ظل تطور التكنولوجيا 

والعوملة.
3 - العمل على تاأهيل الكفيف وتدريبه ل�شق طريق حياته والعتماد على الذات ب�شكل �رشيف.

4 - ن�شخ العالقات مع املنظمات الأهلية اخلا�شة برعاية الكفيف وغريها، وتلك املهتمة بتقدمي الدعم وامل�شاعدة يف 
م�شاريع حيوية تهم �رشيحة وا�شعم من املكفوفني يف هذا املجتمع، لتطوير اأدائها ومعرفتها وحتويلها من �رشيحة 

ت�شكل عالة على املجتمع اىل �رشيحة منتجة وفاعلة يف املجتمع الفل�شطيني، وهذا ما ي�شاهم يف دمج الكفيف يف 
املجتمع �شواء كان حمليًا او حتى خارجيًا.

5 - امل�شاهمة يف تنمية املجتمع املحلي يف �شتى املجالت.
م�شننيالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي              2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي            4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: ل



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1991�شنة التاأ�شي�س

2942415-09رقم الفاك�س2940001-09رقم الهاتف

www.qaledu.comاملوقع الإلكرتوين

qaledu@yahoo.comالربيد اللكرتوين

مديرة الرتبية و التعليماملن�شبنارميان خليفةال�شخ�س امل�شوؤول

0599671917رقم املوبايل2943094-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )33(   املتخ�ش�شني

قلقيلية / -العنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - تاأهيل مهني

9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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قلقيلية
)D.S.A.Q( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س
2940036-09رقم الفاك�س2940036-09رقم الهاتف

ezzat.maloh@hotmail.comالربيد اللكرتوين

مديرمديرية ال�شوؤون الجتماعية املن�شبعزت حممد عبد الله ملوحال�شخ�س امل�شوؤول
)قلقيلية(

0599375659رقم املوبايل2940036-09رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي اجتماعي )13(      اأخ�شائي مهني )3(  املتخ�ش�شني

قلقيلية / حي نزال - عمارة اأ�شامة �شربيالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

الرتقاء بالعمل الجتماعي التنموي وتطوير ال�شيا�شات الجتماعية ال�شاملة املتكاملة لتنمية املجتمع وحت�شني نوعية احلياة 
لأفراده، وتوظيف املعلومات واملعرفة لتوفري اخلدمات الجتماعية املتميزة وتر�شيخ عملية التنمية امل�شتدامة القائمة على 

مبداأ امل�شاءلة وامل�شاركة.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - احلقوق ال�شا�شية للطفل الفل�شطيني يف �شوء التفاقيات واملواثيق العربية والدولية.
"2 - حق املعاقني يف الدمج الجتماعي وتكافوؤ الفر�س.

"3 - حق امل�شنني يف الرعاية الجتماعية وال�شحية والنف�شية والتاأهيلية.
"4 - حق الأحداث يف احلماية من النحراف والت�رشد.

5 - حق املراأة يف امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س يف �شوء ال�شرتاتيجية الوطنية الفل�شطينية للمراأة والتفاقيات واملواثيق 
 العربية والدولية.

"6 - توفري الرعاية واحلماية لالأطفال جمهويل الن�شب الذين لي�س لهم روابط عائلية.
"7 - احلد من الت�رشب املدر�شي وخا�شة يف املرحلة الأ�شا�شية.

"8 - توفري الرعاية لالأحداث املنحرفني واملوقوفني واملحكومني واعادة تاأهيلهم اجتماعيًا ونف�شيًا وتربويًا.
9 - متكني املراأة وتوعيتها ملعرفة حقوقها امل�رشوعة والرتكيز على املراأة الريفية، وو�شع برامج اجتماعية واقت�شادية 

 لدجمها يف العملية التنموية.
"10 - مكافحة الأمية لدى املراأة والرجل يف املناطق املهم�شة وخا�شة الريفية.

"11 - مكافحة الفقر، من خالل خلق فر�س عمل لالأ�رش الفقرية.
12 - توفري الرعاية ال�شحية للمر�شى من خالل �رشف تاأمينات �شحية.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإدارة حالة      3 - اإر�شاد نف�شي جماعي      4 - منا�رشة
5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      6 - تاأهيل مهني      7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)MDM( اأطباء العامل

دولية NGO نوع املوؤ�ش�شة1980�شنة التاأ�شي�س

2398303-09رقم الفاك�س2335103-09رقم الهاتف

www.medecinsdumonde.orgاملوقع الإلكرتوين

fieldco.nablus.palestine@medecinsdumonde.netالربيد اللكرتوين

من�شق ميدايناملن�شبمالكي الرتكال�شخ�س امل�شوؤول

0598928424رقم املوبايل2335103-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )4(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )2( 

نابل�س / اجلبل ال�شمايل - �شارع بليبو�س الو�شطالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

منظمة ان�شانية دولية تقدم الرعاية لل�شكان الكرث �شعفا واملت�رشرين من احلروب والكوارث الطبيعية 
واملر�س واملجاعة والفقر وال�شتبعاد.

اأهداف املوؤ�ش�شة

العامة  ال�شحة  على  الفل�شطينية  الرا�شي  يف  اليومي  لل�رشاع  ال�شلبي  التاأثري  تخفيف  هو  الرئي�شي  الهدف 
تقدمي  هو  املنظمة  اأن هدف  من  الرغم  . وعلى  ال�شحة  احلق يف  انتهاكات  على  وال�شهادة  النف�شية  وال�شحة 
الرعاية ال�شحية ال ان عملها يطول اكرث من ذلك ل�شمان الفعالية طويلة المد . تعتمد املنظمة على خرباتها 

امليدانية لت�شهد على العقبات التي تعرت�س �شبيل الرعاية ال�شحية وتقوم بالدعوة اىل التغيري .

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإر�شاد نف�شي جماعي 1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
3 - منا�رشة  

4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

6 - تاأهيل مهني                7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)MSF ( اأطباء بال حدود - فرن�سا

دولية NGO نوع املوؤ�ش�شة1972�شنة التاأ�شي�س

2339489-09رقم الفاك�س2339491-09رقم الهاتف

www.msf.frاملوقع الإلكرتوين

msff-nablus@paris.msf.orgالربيد اللكرتوين

من�شقة اأطباء بال حدوداملن�شبمارين هيرنيوال�شخ�س امل�شوؤول

0599522925رقم املوبايل2339491-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2( املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )3(  طبيب نف�شي )1( 

نابل�س / �شارع 15العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري الرعاية للنا�س الذين يعي�شون يف حمن و�شحايا الكوارث الطبيعية والتي من �شنع الن�شان ول�شحايا 
النزاعات امل�شلحة بغ�س النظر عن العرق اأو الدين اأو النتماء ال�شيا�شي.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)L.A.C.R( اجلمعية املحلية للتاأهيل املجتمعي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1993�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2324997-09رقم الهاتف

balata.ja@hotmail.comالربيد اللكرتوين

نائب الرئي�ساملن�شب�شحر حممد �رشحانال�شخ�س امل�شوؤول

0597603337رقم املوبايل2324997-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )1(        معالج نطق )1( املتخ�ش�شني

خميم بالطة / �شارع العيادة- مقابل جمعية بازورالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)L.C.R ( اللجنة املحلية لتاأهيل املعاقني

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1992�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2327680-09رقم الهاتف

من�شق الأن�شطةاملن�شبناهد علي اأبو زرال�شخ�س امل�شوؤول

0599369804رقم املوبايل0599369804رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )1(        عامل جمتمعي )1( 
معالج وظيفي )1(        معالج طبيعي )1(        معالج نطق )1( 

خميم ع�شكر اجلديد / قرب مدار�س الوكالةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

"1 - وجود عدد من اأبناء �شعبنا الفل�شطيني لديهم اعاقات ب�شبب النتفا�شة.
"2 - العمل على اعادة تاأهيلهم.

"3 - دمج املعاق يف املجتمع.
4 - عدم الربح املادي من خالل املوؤ�ش�شة.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - الك�شف املبكر عن العاقة املبكرة وت�شخي�شها وعالجها بوقت مبكر.
"2 - تقدمي امل�شاعدة وامل�شورة النف�شية والجتماعية وال�شحية.

"3 - التدريب على الأن�شطة والرعاية الذاتية.
"4 - رعاية الأ�رشة وتقدمي امل�شاعدة يف البيت.

"5 - تغيري الجتاهات الأ�رشية واملجتمعية جتاه املعاق.
"6 - توجيه املعاق ودجمه للعمل وامل�شاركة يف املجتمع املحلي.

7 - �شمان الت�شهيالت احلياتية للمعاقني يف املرافق العامة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي
2 - منا�رشة

3 - تاأهيل مهني 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئية جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)PCC( املركز الفل�سطيني لالر�ساد

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2002�شنة التاأ�شي�س

2395177-09رقم الفاك�س2335946-09رقم الهاتف

www.pcc-jer.orgاملوقع الإلكرتوين

pcc@palnet.comالربيد اللكرتوين

من�شقة اداريةاملن�شبم�شاء عا�شورال�شخ�س امل�شوؤول

رقم املوبايل2335946-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )2(        اأخ�شائي اجتماعي )3(        مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع �شفيان- عمار عنرت- املدخل ال�رشقيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
املركز الفل�شطيني لالإر�شاد جمعية اأهلية تقدم خدمات �شمولية يف جمال ال�شحة النف�شية اليجابية ت�شمل العالج 

والإر�شاد النف�شي، خدمات تربوية اجتماعية للوقاية من تطوير م�شاكل نف�شية، بناء قدرات وتقدمي ا�شت�شارات 
ملوؤ�ش�شات واأفراد عاملني يف جمال ال�شحة النف�شية بالإ�شافة اإىل ال�شغط والتاأثري باجتاه �شيا�شات وت�رشيعات 

داعمة للحق يف الو�شول اإىل و�شع �شحة نف�شية �شوية يف فل�شطني.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 -حت�شني اأداء الأفراد واجلماعات نف�شيا، وظيفيا، اإنتاجيا واجتماعيا.

"2 - وقاية الأفراد واملجموعات من خطر الوقوع يف امل�شاكل النف�شية والجتماعية يف املناطق الأكرث تهمي�شًا.
"3 - تطوير قدرات واأداء املوؤ�ش�شات والأفراد العاملني يف جمال ال�شحة النف�شية يف ال�شفة الغربية والقد�س.

"4 - حت�شني ال�شيا�شات، الإجراءات، الأنظمة واملمار�شات املتعلقة بال�شحة النف�شية للفرد واملجتمع الفل�شطيني.
"5 - تطوير قدرات املركز الذاتية لتتطابق مع معايري احلكم ال�شالح.

6 - تطوير النظام املايل للمركز ليتطابق مع اأهداف املركز العامة واملعايري الدولية للمحا�شبة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي        5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء        7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي        8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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نابلس
)PCDCR( املركز الفل�سطيني للدميقراطية وحل النزاعات

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س

2338287-09رقم الفاك�س2338288-09رقم الهاتف

www.pcdcr.orgاملوقع الإلكرتوين

pchrcd2@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير مركز نابل�ساملن�شباحمد ابو عاي�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599397275رقم املوبايل2338287-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

نابل�س / عمارة العالول وابو �شاحلةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ي�شتثمر املركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات يف اخلربة الدميقراطية للمجتمع الفل�شطيني من خالل م�شاندة 
وتطوير نظام املحا�شبة العامة. حيث يتم العمل على برنامج متكامل يتكون من تعبئة وحتريك املجتمع بالإ�شافة اإىل 
بناء القدرات بحيث يتمكن املواطنني من بناء الثقة يف قدراتهم الذاتية حلل امل�شائل والق�شايا املجتمعية. وبالتايل اأخذ 
دور فعال للح�شول على ثقة املجتمع، وبعيدًا عن اأي تبعية �شيا�شية جامدة. ولتحقيق هذه الر�شالة، يعمل املركز 
ملتطلبات  وم�شئولية  بفعالية  لال�شتجابة  معهم  والعمل  لتمكينهم  الر�شمية،  وغري  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع  الفل�شطيني 

جمتمع مدين اأكرث وعيًا وفعالية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

 اأ- الأهداف العامة للمركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات:
"1 - ن�رش الوعي املجتمعي باأهمية مفاهيم حل ال�رشاعات.

"2 - ن�رش الوعي املجتمعي العام مببادئ حقوق الإن�شان والدميقراطية وت�شجيع املمار�شات املوؤ�ش�شية واملدنية.
3 - امل�شاهمة يف تفعيل كفاءات العمل املدين ب�شكل فاعل مع جميع القوى واملوؤ�ش�شات احلية يف املجتمع لتحقيق 

 اأعلى ن�شبة م�شاركة للمواطنني يف �شناعة القرار.
4 - توعية الأفراد واجلماعات واملوؤ�ش�شات وكافة ال�رشائح املجتمعية املختلفة، داخل املجتمع الفل�شطيني بالتعامل 

 مع النزاع ب�شكل اإيجابي وبناء، خللق توازن اجتماعي ي�شاعد على التطوير والتنمية.
5 - امل�شاهمة يف بلورة روؤية اجتماعية فل�شطينية لديها القدرة على الندماج يف املجتمع الدويل، مع املحافظة على 

 خ�شو�شيتها وثقافتها وح�شارتها الفل�شطينية.
6 - رفع الكفاءة الداخلية للنظم الإدارية داخل املوؤ�ش�شات املختلفة للم�شاهمة يف دفع عجلة الإنتاج يف كافة 

 املوؤ�ش�شات الفل�شطينية.
 ب- الأهداف اخلا�شة باملركز الفل�شطيني للدميقراطية وحل النزاعات:

"1 - تنظيم مناهج تعليمية يف مو�شوع حل النزاعات لطلبة املدار�س واجلامعات.
2 - تنظيم برامج تدريبية جمتمعية لطلبة املدار�س واجلامعات وفئات من قطاعات خمتلفة من املجتمع، لإك�شابهم 

 مهارات التعامل الإيجابي مع ال�رشاع.
3 - توفري خدمة حل النزاعات بالطرق البديلة، الإر�شاد الفردي واجلماعي، واخلدمة الأ�رشية من خالل 

الهاتف املجاين، ويف مقرات ومكاتب املركز املنت�رشة.
4 - العمل على حتليل وت�شميم ن�شاطات حول مفاهيم وحقوق الإن�شان يف املناهج املدر�شية الفل�شطينية.



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
5 - تنظيم برامج تدريب جمتمعية للعاملني يف احلقل الجتماعي يف املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية لإك�شابهم 

مهارات حل ال�رشاع، وتكييف هذه اخلربات واملهارات مبا يالئم خرباتهم املنبثقة من الثقافة العربية والتقاليد 
 الفل�شطينية.

6 - العمل مع و�شائل الإعالم الفل�شطينية املختلفة لتقدمي مناذج ناجحة من خالل عر�س ن�شاطات وفعاليات متثل 
 النموذج الناجح يف �شبيل تعزيز مفاهيم علم حل ال�رشاعات، الدميقراطية وحقوق الإن�شان.

"7 - تنظيم برامج ميدانية لزيادة م�شاركة املواطنني يف �شناعة القرارات املتعلقة بتح�شني حياتهم اليومية.
8 - تنظيم برامج تدريبية جمتمعية للعاملني يف احلقل الجتماعي من جلان اإ�شالح وخماتري لإك�شابهم مفاهيم حل 

 ال�رشاع.
"9 - تقدمي برامج تدريبية جمتمعية للهيئات النقابية يف مهارات حل ال�رشاع.

10 - تقدمي برامج خا�شة لل�شحفيني لإيجاد اأر�شية م�شرتكة ت�شاهم يف تعزيز حلمة املجتمع الفل�شطيني وخف�س 
 حدة التوتر والت�شدع التي قد تغذيها ال�شحافة.

11 - تاأهيل وتدريب كوادر تدخل جمتمعي ت�شاهم يف حل النزاعات املجتمعية وت�شتطيع التعامل مع كافة ال�رشائح 
 املجتمعية.

"12 - توفري مكان اآمن و�شحي للو�شول اإىل حلول مر�شية يف حل نزاعاتهم العائلية واملجتمعية.
13 - العمل على تطوير مركز م�شادر يف مو�شوع حل النزاعات للباحثني، الدار�شني واملهتمني بق�شايا حل 

ال�رشاع، الدميقراطية، واملجتمع الفل�شطيني واإ�شكالته.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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نابلس

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

)CBR( برنامج التاأهيل املجتمعي
حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2386272-09رقم الفاك�س2386272-09رقم الهاتف

cbr.nablus@hotmail.comالربيد اللكرتوين

املدير القليمي لربنامج التاأهيل املن�شبد. عالم حممد جرارال�شخ�س امل�شوؤول
املجتمعي

0599649133رقم املوبايل2386272-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(        اأخ�شائي اجتماعي )4(        عامل جمتمعي )52( املتخ�ش�شني

نابل�س / رفيديا- عمارة الرو�شة الطابق الثاين- مقابل جوالالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تطوير قدرات الأ�شخا�س ذوي العاقة والو�شول باإمكانياتهم اىل اأق�شى قدر ممكن من العتماد على الذات 
وال�شتقاللية وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س والعدالة الجتماعية وحماية حقوقهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - م�شاركة املجال�س واجلمعيات املحلية يف امل�شوؤولية الجتماعية لق�شية العاقة.
"2 - تعزيز ملكية املجتمعات املحلية لعملية التاأهيل املجتمعي.

"3 - تعزيز قدرات املجتمع املحلي حتى يكون قادرًا على التعامل البناء مع ق�شايا العاقة.
"4 - تعزيز دور املجتمعات يف املطالبة بحقوق الأ�شخا�س ذوي العاقة على امل�شتوى الوطني.

5 - تعزيز ثقافة احلقوق املدنية وامل�شاءلة املجتمعية وبالتايل الثقافة الدميقراطية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإر�شاد نف�شي جماعي
3 - منا�رشة

4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)NNU( جامعة النجاح ال�طنية / ق�سم االر�ساد االجتماعي

قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1941�شنة التاأ�شي�س

2345982-09رقم الفاك�س2345113-09رقم الهاتف

www.najah.eduاملوقع الإلكرتوين

faten_az@najah.eduالربيد اللكرتوين

مر�شدة اجتماعيةاملن�شبفاتن عدنان حممد ابو زعرورال�شخ�س امل�شوؤول

0598999365رقم املوبايل2394960-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(        عامل جمتمعي )4(  املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع النجاح- �شارع الأكادمييةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
جامعة النجاح الوطنية جامعة عامة، تهدف اىل اإعداد الكوادر الب�رشية املهنية املوؤّهلة للقيادة، وتطويرها يف 

ميادين احلياة جميعها، واك�شاب طلبة اجلامعة املعرفة العلمية املتمّيزة، واملهارات الفردية التي تعّزز قدرتهم على 
املناف�شة يف الأ�شواق املحلية والعربية والدولية، ليكون خريج اجلامعة عن�رشًا خاّلقًا وفاعاًل. وتهدف اجلامعة 

اأي�شا اإىل امل�شاهمة الفاعلة يف تقّدم البحث العلمي على امل�شتوى العاملي، وتلبية حاجات املجتمع يف جمالت التنمية 
امل�شتدامة القت�شادية والجتماعية والن�شانية والتقنية، وامل�شاهمة يف اإثراء املعرفة الب�رشية، واحلفاظ على الإرث 

احل�شاري والديني لل�شعب الفل�شطيني.

اأهداف املوؤ�ش�شة
 النهو�س بالتعليم العايل و تطويره و تعزيزه يف املجالت كلها.

 النهو�س بالبحث العلمي يف احلقول العلمية و الإن�شانية جميعها؛ لتحقيق اإ�شافات علمية اأثراًء للمعرفة الب�رشية.
 تفعيل دور اجلامعة التنموي و الريادي خلدمة املجتمع، و امل�شاهمة يف حل م�شكالته.

رفع كفاءة الداء الداري يف اجلامعة؛ لتح�شني اخلدمات الدارية مبا ي�شاعد اجلامعة على حتقيق ر�شالتها

�شبابالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي        2 - اإدارة حالة        3 - اإر�شاد نف�شي جماعي        4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية        6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)HSA( جمعية اأن�سار االن�سان

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2006�شنة التاأ�شي�س

2398079-09رقم الفاك�س2398079-09رقم الهاتف

www.humansupporters.orgاملوقع الإلكرتوين

human.supporters.association@gmail.comالربيد اللكرتوين

مدير اجلمعيةاملن�شبعلي فتح الله النوباينال�شخ�س امل�شوؤول

0599388399رقم املوبايل2398079-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(   املتخ�ش�شني

نابل�س / املدخل الغربي للبلد القدمية �شارع الفاطميةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تعزيز العدالة والتغري الجتماعي يف البلد.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تقدمي الرعاية النف�شية وال�شحية والجتماعية للطفل على �شعيد املدر�شة والبيت وال�شارع وت�شجيع التوا�شل 
واحلوار اليجابي والعمل على تر�شيخ الوعي بامل�شكالت التي يعاين منها الن�شان وكيفية حلها والنهو�س 
باملراأة وحت�شني او�شاعها وتر�شيخ ا�ش�س امل�شاواة بينها وبني الرجل وتر�شيخ روح العمل التطوعي لدى 

افراد املجتمع يك�شف املمار�شات الالاإن�شانية التي يتعر�س لها الن�شان من قبل الحتالل.

�شبابالفئات امل�شتهدفة اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
العيادةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)AWUS( جمعية االحتاد الن�سائي

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1921�شنة التاأ�شي�س

2383110-09رقم الفاك�س2389104-09رقم الهاتف

www.ittihadsociety.orgاملوقع الإلكرتوين
society1921@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س اجلمعيةاملن�شبعهود يعي�س قناديلوال�شخ�س امل�شوؤول

0599253517رقم املوبايل2389104-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(     غري ذلك )3(  املتخ�ش�شني

نابل�س / اجلبل ال�شمايل- بيبو�س-�شارع الحتادالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

العمل بكل قوة وباإرادة را�شخة واميان ل يتزعزع من اجل ابراز دور املراأة وح�شورها اجتماعيًا وتطوعيًا 
وان�شانيًا وخرييًا حتى ت�شتطيع القيام باملهام والعباء وامل�شوؤوليات التي تناط بها يف جمال اخلدمة الجتماعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة
1 - رفع م�شتوى املراأة، وحت�شني اأحوالها، واإعدادها الإعداد ال�شحيح لأداء دورها يف بناء جمتمعها، وعزة 
وطنها، وتقدمي اخلدمات الإن�شانية وال�شحية والجتماعية ، والتعليمية والثقافية لها يف خمتلف مراحل العمل، 

 وخمتلف الظروف، وعمل كل ما يعود على املراأة باخلري.
"2 - تطوير وتفعيل دور املراأة لي�شمل امل�شاهمة يف البناء والتنمية املجتمعية.

"3 - حت�شني و�شع املراأة الفل�شطينية اجتماعيًا وثقافيًا و�شحيًا.
"4 - توعية الن�شاء وتوفري التعليم والتدريب املهني لهن.

"5 - رعاية الطفال، وحمايتهم، وتوفري التعليم واخلدمات ال�شحية لهم.
"6 - م�شاعدة ا�رش ال�شهداء والفقراء واملعوذين.

7 - تقدمي املعاجلة واخلدمات ال�شحية للعائالت الفقرية واملحتاجة.
عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة     3 - اإر�شاد نف�شي جماعي     4 - منا�رشة

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - تاأهيل مهني 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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نابلس

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

)PMSR( جمعية االغاثة الطبية الفل�سطينية
حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س

2387174-09رقم الفاك�س2335616-09رقم الهاتف

www.pmrs.psاملوقع الإلكرتوين

ghassan@pmrs.psالربيد اللكرتوين

مدير املوؤ�ش�شةاملن�شبغ�شان احمد حمدانال�شخ�س امل�شوؤول

0599877793رقم املوبايل2335616-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

اأخ�شائي نف�شي )2(     اأخ�شائي اجتماعي )2(     عامل جمتمعي )2(     معالج وظيفي 
مر�شد تربوي )1( )2(     معالج طبيعي )2(     معالج نطق )1(     �شيديل )1( 

نابل�س / خلة العامود- �شارع املدار�س دوار العائ�شية.العنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

خدمة الفئات ال�شكانية الفل�شطينية املحرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجالت.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري ال�شحة النوعية للجميع وذلك بالعتماد على مبادئ الرعاية ال�شحية الولية وم�شاركة املجتمعات 
املحلية ومتكينها لتقوم بدور فاعل يف حل م�شاكلها ال�شحية والتاأثري يف ال�شيا�شات الوطنية نحو تبني �شيا�شات 

ونظم عمل تكفل حتقيق امل�شاواة والعدالة الجتماعية وتوفري ال�شحة النوعية للمجتمع.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني               8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

248

نابلس
)FDS( جمعية الدفاع عن اال�سرة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2341117-09رقم الفاك�س2341117-09رقم الهاتف

www.fds-pal.orgاملوقع الإلكرتوين

info@fds-pal.orgالربيد اللكرتوين

مديرة اجلمعيةاملن�شب�شادن حممد مراعيةال�شخ�س امل�شوؤول

0597033032رقم املوبايل2341117-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )3(     غري ذلك )3( املتخ�ش�شني

نابل�س / املعاجني قرب م�رشوع القد�س املفتوحةالعنوان

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تقدمي امل�شاعدة ل�شحايا العنف ال�رشي والدفاع عنهم ودعمهم وتبني ق�شاياهم يف املجتمع .
2 -توعية وار�شاد املراأة والرجل حول ق�شايا وحقوق املراأة والطفل وامل�شن من النواحي الجتماعية 

 والنف�شية ال�رشعية واملدنية والقانونية مبا يتنا�شب مع املواثيق الدولية .
3 - توفري احلماية للفتيات والن�شاء واأطفالهن ، �شحايا العنف ال�رشي حيث توفر لهم ماأوى موؤقت مع 

تقدمي كافة اأ�شكال امل�شاعدة حلني حل امل�شكلة .

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - تاأهيل مهني               9 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)YMCA( جمعية ال�سبان امل�سيحية القد�س / برنامج التاأهيل

حملية NGO - )املكتب الفرعي(1989�شنة التاأ�شي�س
2371598-237159809-09رقم الهاتف

www.ej-ymca.orgاملوقع الإلكرتوين
ymcarp_n@ej-ymca.orgالربيد اللكرتوين
م�رشف منطقة نابل�س و�شلفيتاملن�شبم�شطفى عمرال�شخ�س امل�شوؤول

0599878442رقم املوبايل2371598-09رقم الهاتف
فريق العاملني 

املتخ�ش�شني
اأخ�شائي نف�شي )4(     اأخ�شائي اجتماعي )2(     عامل جمتمعي )2(     

غري ذلك )1(
نابل�س / عمارة عالول واأبو �شاحلة- �شارع ال�شيخ حممد تفاحةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س هي جمعية م�شيحية حملية غري ربحية ر�شالتها تدعيم وبناء الأفراد واملجتمعات عن طريق 
اإن�شان �شحيح من حيث الروح والعقل واجل�شد. حيث ت�شتند يف عملها للمبادئ امل�شيحية واىل قيم  اإن�شاء برامج لتطوير 
الحرتام والأمانة والكرامة والعدالة وامل�شوؤولية والهتمام. تعمل جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س على دمج اجلميع بغ�س 
النظر عن عمرهم اأو دخلهم اأو قدراتهم اأو عرقهم اأو دينهم اأو جن�شهم. اإن جمعية ال�شبان امل�شيحية القد�س تعمل جاهدة من 
اأجل حتديد وتقييم احتياجات املجتمع الفل�شطيني وذلك �شمن �شعيها لتطوير برامج ت�شتجيب لطموحات ال�شباب واأ�رشهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
 الهدف العام:

امل�شاهمة يف حت�شني قدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاقات وامل�شدومني نتيجة العنف ال�شيا�شي يف فل�شطني، لإعادة 
 اندماجهم يف املجتمع وامل�شاهمة يف حت�شني ال�شحة النف�شية يف املجتمع الفل�شطيني ككل.

 اأهداف الربنامج:
"1.زيادة ن�شبة و�شول املنتفعني خلدمات الإر�شاد والدعم النف�س اجتماعي.

"2.تعزيز ا�شتقاللية املنتفعني ج�شدًيا واقت�شادًيا.
"3.تعزيز الدور الداعم لأ�رش املنتفعني وجمتمعاتهم لالأفراد املت�رشرين.

"4.رفع م�شتوى مهارات الأخ�شائيني واملر�شدين الفل�شطينيني وحت�شني قدراتهم.
5.تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون ما بني املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة والتاأهيل.

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

4 - اإر�شاد  1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة     3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
نف�شي جماعي     5 - منا�رشة     6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - تاأهيل مهني     8 - اأن�شطة دعم جمتمعية     9 - غري ذلك 
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
جمعية اللد اخلريية 

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1995�شنة التاأ�شي�س

2328630-09رقم الفاك�س2328081-09رقم الهاتف

www.ellidpal.orgاملوقع الإلكرتوين

ceo@ellidpal.orgالربيد اللكرتوين

املدير التنفيذياملن�شبعالء يو�شف دروي�سال�شخ�س امل�شوؤول

0599739454رقم املوبايل2328081-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )2(     مر�شد تربوي )1( املتخ�ش�شني

نابل�س / ال�رشقية - �شارع ع�شكر الرئي�شيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ن�شعى اإىل امل�شاهمة يف حت�شني الظروف املعي�شية للفئات املهم�شة واملحتاجة من الأطفال والن�شاء واملعاقني 
وال�شباب يف حمافظة نابل�س و�شمال ال�شفة وفق احلاجات املتجددة لها ، وكذلك امل�شاهمة يف تقدمي الدعم 
املادي واملعنوي ب�شكل مهني متميز وال�شعي اإىل توفري برامج التوعية املجتمعية وذلك من منطلق تعزيز 

مفاهيم املجتمع املدين ومنا�رشة ومتكني فئاته املهم�شة .

اأهداف املوؤ�ش�شة

ة وال�شباب  1 - امل�شاهمة يف حت�شني الظروف املعي�شّية لفئات الأطفال والن�شاء وذوي الحتياجات اخلا�شّ
 والالجئني. 

"2 - امل�شاهمة يف رفع م�شتوى الوعي الجتماعي وال�شّحي لدى الفئات امل�شتهدفة. 
"3 - امل�شاهمة يف متكني وتاأهيل ومنا�رشة وحت�شني قدرات الفئات امل�شتهدفة. 

4 - امل�شاهمة يف تطوير وبناء قدرات طواقم اجلمعّية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
3 - اإر�شاد نف�شي جماعي     4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

251

نابلس
)PWWSD( جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1981�شنة التاأ�شي�س
2347384-09رقم الفاك�س2347383-09رقم الهاتف

www.pwwsd.orgاملوقع الإلكرتوين

nablus2010@pwwsd.orgالربيد اللكرتوين

من�شقة برنامج متكني املراأة - من�شقة املن�شب�شمر حممد م�شباح هوا�سال�شخ�س امل�شوؤول
فرع نابل�س

0599675531رقم املوبايل2347383/4-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )1(     عامل جمتمعي )2( املتخ�ش�شني

نابل�س / رفيديا- �شارع رفيديا الرئي�شيالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة تنموية توعوية ت�شعى اىل تقوية ومتكني الن�شاء للم�شاركة يف جميع املجالت القت�شادية والجتماعية 
وال�شيا�شية و�شمان امل�شاواة يف جميع الت�رشيعات والأنظمة والجراءات وا�رشاك الن�شاء يف الن�شاطات القت�شادية 

واحلد من التهمي�س والفقر والعنف املبني على النوع الجتماعي والت�شدي لالحتالل ومواجهة الهيمنة البوية 
بهدف الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - تعزيز ومتكني املراأة يف مواقع �شنع القرار.

2 - امل�شاهمة يف تطوير القوانني والنظمة والجراءات والهياكل الدارية مبا ي�شمن امل�شاواة والق�شاء على كافة 
 اأ�شكال التمييز.

3 - توفري الدعم النف�شي والجتماعي للن�شاء واأطفالهن والعمل على احلد من العنف املمار�س �شد املراأة بكافة 
 اأ�شكاله.

"4 - امل�شاهمة يف تطوير خطاب ن�شوي تقدمي.
5 - تطوير الأداء املوؤ�ش�شاتي واملايل والتنظيمي للجمعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي       2 - اإدارة حالة       3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي       5 - منا�رشة       6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء       8 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)PRCS( جمعية الهالل االحمر الفل�سطيني

الهالل الأحمر - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1950�شنة التاأ�شي�س

2384151-09رقم الفاك�س2380215-09رقم الهاتف

www.prcsn.psاملوقع الإلكرتوين

prcsnbr@p-ol.comالربيد اللكرتوين

مدير اجلمعيةاملن�شبخالد معاوية نا�رشال�شخ�س امل�شوؤول

0599133017رقم املوبايل2380215-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )5(     اأخ�شائي مهني )2(     معالج وظيفي )1(     
معالج طبيعي )5(     معالج نطق )1(     �شيديل )1(     غري ذلك )1(

نابل�س / خلة العامود- فوق املحافظةالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمثل ر�شالة اجلمعية يف توفري امل�شاعدات الن�شانية واخلدمات ال�شحية والجتماعية لل�شعب الفل�شطيني حيثما 
�شكلها،  ايًا كان  الن�شانية والتخفيف منها  املعاناة  بدرء  تقوم اجلمعية  تواجدت احلاجة واينما كان. وعليه، 
وحماية حياة ال�شكان و�شحتهم وكفالة احرتام الن�شان، �شواء يف اأوقات ال�شلم اأو اأثناء النزاعات امل�شلحة ويف 
الجتماعية،  وبالرعاية  بال�شحة  والنهو�س  المرا�س  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  اأو�شاع  �شائر 

والرتويج للعمل الطوعي.

اأهداف املوؤ�ش�شة

تهدف اىل خدمة املواطنني الفل�شطينيني �شحيًا واجتماعيًا يف كافة اأماكن تواجدهم يف الوطن وال�شتات.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - عالج دوائي     3 - اإدارة حالة
4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم     5 - اإر�شاد نف�شي جماعي     6 - منا�رشة

7 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
8 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء     9 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

10 - تاأهيل مهني     11 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

253

نابلس
)CCSNS( جمعية رعاية الطفل ذوي االحتياجات اخلا�سة

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س
2386097-09رقم الفاك�س2386097-09رقم الهاتف

www.ccsns.orgاملوقع الإلكرتوين
info@ccsns.orgالربيد اللكرتوين
مديرة اجلمعيةاملن�شبرميا ح�شن باكريال�شخ�س امل�شوؤول

0599773863رقم املوبايل2386097-09رقم الهاتف

اأخ�شائي نف�شي )1(     معالج وظيفي )1(     معالج طبيعي )1(     معالج نطق )5(فريق العاملني املتخ�ش�شني
غري ذلك )6(   

نابل�س / �شارع رفيديا الرئي�شيالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

اإىل تقدمي اخلربة واملعلومات واملعرفة واخلدمات العالجية،  ت�شعى جمعية رعاية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة، 
يف جمال ا�شطرابات النطق واللغة وال�شمع، اإىل �شكان منطقة �شمال ال�شفة الغربية، عرب تنفيذ برامج تدريبية متكاملة، 
وم�شوح ميدانية، ت�شتهدف ن�رش الوعي حول ا�شطرابات ال�شمع والنطق، والتاأكيد على طرق الوقاية منها، والك�شف 

املبكر عنها، هذا اإىل جانب توفري اجلمعية فر�شًا لتدريب اخت�شا�شيني تخرجوا حديثًا يف هذا املجال.
اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - العمل على توفري املتطلبات الالزمة لتاأمني العالج والتدريب لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة، مبا يف ذلك 
 عالج ا�شطرابات النطق واللغة وال�شمع، وتاأمني و�شائل التعليم لالأطفال الذين يعانون من �شعوبات يف التعلم.

2 - تاأمني مركز موؤهل لعالج ا�شطرابات الكالم واأمرا�س التخاطب املختلفة، كا�شطرابات النطق املتعلقة باإبدال 
الأ�شوات الكالمية وت�شويهها وحذفها، وا�شطراب التاأتاأة، وا�شطرابات اللغة املتعلقة بالتاأخر اللغوي، وال�شطرابات 

اللغوية الناجتة عن اأ�شباب ع�شبية، والتاأهيل ال�شمعي لالأطفال الذين يعانون من فقدان يف ال�شمع، اإ�شافة اإىل عالج 
ا�شطرابات ال�شوت )البحة ال�شوتية واخلنف وغريها(، وتاأهيل الأفراد الذين مت ا�شتئ�شال اأوتارهم ال�شوتية ب�شبب 

 الأمرا�س املختلفة التي ت�شيب احلنجرة، كالأورام ال�رشطانية وغريها، وتدريبهم على طرق بديلة للكالم.
3 - العمل على ا�شتيعاب الأطفال امل�شتهدفني يف نظام التعليم املنهجي الر�شمي، وذلك باإيجاد الظروف املنا�شبة يف 

 املدار�س، وتاأمني الدعم الالزم لهم ليتمكنوا من اللحاق باأقرانهم.
4 - رفع م�شتوى الوعي لدى اجلمهور، وخا�شة املدر�شني والطالب و الآباء والأمهات، واطالعهم على واجباتهم 

 جتاه املعاقني، وكذلك اطالع اجلمهور على القدرات الكامنة لدى هوؤلء الأطفال، وا�شتغالل هذه القدرات يف تعليمهم.
5 - القيام بن�شاطات متنوعة، الهدف منها تغيري الجتاهات ال�شلبية لدى بع�س قطاعات الراأي العام جتاه املعاقني، مبا 

 يف ذلك و�شع ا�شرتاتيجية تهدف اإىل منع حدوث الإعاقة اأ�شاًل.
6 - العمل على اإيجاد نظام تعليمي خا�س على امل�شتوى الر�شمي)احلكومي(، ي�شتهدف الأطفال الذين يعانون من 

�شعوبات يف التعلم.
اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي     2 - اإدارة حالة     3 - اإر�شاد نف�شي جماعي

4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية     5 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

254

نابلس
)MSS( جمعية مدر�سة االمهات

حملية NGO - )الفرع الرئي�شي(نوع املوؤ�ش�شة2004�شنة التاأ�شي�س

2327992-09رقم الفاك�س2327992-09رقم الهاتف

www.mothers-school.orgاملوقع الإلكرتوين

mo_society@yahoo.comالربيد اللكرتوين

نادية داود �شليم ال�شخ�س امل�شوؤول
مديرة اجلمعيةاملن�شبدويكات

0599986531رقم املوبايل2327992-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

خميم ع�شكر / �شارع امل�شاكنالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ال�شعي لالرتقاء بدور وموقع املراأة الفل�شطينية داخل ال�رشة واملجتمع من خالل متكينها يف املجالت 
التعليمية والثقافية والقت�شادية واحلقوقية وال�شحية وتعزيز الطاقات البداعية لالأطفال.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - رفع املقدرات التعليمية لالأمهات وربات البيوت ال�شابات.
"2 - احلد من امل�شاكل النف�شية والجتماعية وال�شحية لدى الن�شاء.

"3 - تطوير م�شاركة املراأة املجتمعية يف املجالت ال�شيا�شية والجتماعية.
"4 - متكني املراأة اقت�شاديا واحلد من الفقر .

5 - تطوير الكادر الوظيفي يف اجلمعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة          2 - اإر�شاد نف�شي جماعي          3 - منا�رشة
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
5 - تاأهيل مهني          6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



255

نابلس

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

جمعية مركز ن�س�ي / خميم ع�سكر القدمي )ن�س�ي ع�سكر(
قطاع خا�س نوع املوؤ�ش�شة1967�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2327873-09رقم الهاتف

املديرية التنفيذيةاملن�شب�شجون �شيامال�شخ�س امل�شوؤول

0599524629رقم املوبايل2327873-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(     اأخ�شائي اجتماعي )1(     مر�شد تربوي )2( املتخ�ش�شني

خميم ع�شكر القدمي / ال�شارع الرئي�شي قرب م�شجد م�شعب بن عمريالعنوان

الفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي
4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

5 - تاأهيل مهني
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

256

نابلس
)PPSMO( جمعية نادي اال�سري الفل�سطيني

حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1993�شنة التاأ�شي�س
2384438-09رقم الفاك�س2384438-09رقم الهاتف

www.ppsmo.psاملوقع الإلكرتوين

playfd2002@yahoo.comالربيد اللكرتوين

رئي�س نادي ال�شري نابل�س املن�شبرائد حممد حممود عامرال�شخ�س امل�شوؤول
وم�شوؤول العالقات اخلارجية

0599263616رقم املوبايل2384438-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )1(     عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع �شفيان- جممع النوارالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة
خدمة �رشيحة ال�رشى داخل ال�شجون وذويهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 -رعاية �شوؤون الأ�رشى داخل ال�شجون واملعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيق الإ�رشائيلي.

"2 -م�شاندة الأ�رشى املحررين وم�شاعدتهم يف التاأهيل املجتمعي
"3 - م�شاندة ذوي الأ�رشى واأطفالهم من النواحي الجتماعية والقت�شادية وال�شحية والتعليمية.

"4 - املتابعة القانونية والق�شائية مللفات الأ�رشى والأ�شريات يف املحاكم الإ�رشائيلية
"5 - اإثارة الراأي العام حول النتهاكات الإ�رشائيلية التي ترتكب بحق الأ�رشى على امل�شتويني املحلي والدويل.

6 - ن�رش وتوثيق الرتاث الفكري والثقايف والإبداعي لالأ�رشى داخل ال�شجون كجزء من الرتاث الن�شايل 
 الفل�شطيني.

"7 - اإ�شدار التقارير و الن�رشات الدورية حول ظروف املعتقلني داخل ال�شجون الإ�رشائيلية
"8 - تنظيم الن�شاطات امل�شاندة حلقوق الأ�رشى وجتنيد الراأي العام حلماية الأ�شري و�شون حقوقه الن�شانية.

9 - خلق �شبكة من التعاون والتن�شيق مع املوؤ�ش�شات احلقوقية والإن�شانية التي ترعى �شوؤون الأ�رشى حمليًا ودوليا

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب 
نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم          2 - اإر�شاد نف�شي جماعي
3 - منا�رشة          4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوقريةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

257

نابلس
مديرية الرتبية و التعليم / ق�سم االر�ساد و الرتبية اخلا�سة 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2591006-09رقم الفاك�س2591010/114-09رقم الهاتف

www.counselling.nablus.comاملوقع الإلكرتوين

رئي�س ق�شم الر�شاد والرتبية اخلا�شةاملن�شبمنري ح�شن نوفلال�شخ�س امل�شوؤول

0599966267رقم املوبايل2591010-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )24(   املتخ�ش�شني

نابل�س / حوارة ال�شارع العامالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املدر�شةمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
قريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

258

نابلس
مديرية الرتبية والتعليم 

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1996�شنة التاأ�شي�س

2389495-09رقم الفاك�س2382820-09رقم الهاتف

www.nablus.edu.psاملوقع الإلكرتوين

edunab@hotmail.comالربيد اللكرتوين

م�شوؤولة الر�شاد الرتبوياملن�شبحاكمة جابرال�شخ�س امل�شوؤول

0599888802رقم املوبايل2382820-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
مر�شد تربوي )77(   املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع فل�شطنيالعنوان

اأطفالالفئات امل�شتهدفة

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

259

نابلس
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1994�شنة التاأ�شي�س

2388020-09رقم الفاك�س2387758/6-09رقم الهاتف

nabuls@mosa.gov.psالربيد اللكرتوين

مديرة مديريةاملن�شبخولة عبا�س النابل�شيال�شخ�س امل�شوؤول

0598818607رقم املوبايل2335355-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )18(   املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع ال�شويرته- املولالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

توفري برامج وخدمات ذات كفاءة واأكرث كمًا ونوعًا، يف جمالت احلماية والرعاية والوقاية والتمكني 
والتوعية من خالل ال�رشاكة الفاعلة.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإدارة حالة
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - تاأهيل مهني
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



ليلينهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

260

نابلس
)MOSA( مديرية ال�س�ؤون االجتماعية

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2006�شنة التاأ�شي�س

2590875-09رقم الفاك�س2590875-09رقم الهاتف

م�شوؤول مكتب فرعياملن�شبع�شام نا�رش اأبو حويلةال�شخ�س امل�شوؤول

0599379245رقم املوبايل2590875-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )8(   املتخ�ش�شني

حوارة / بجانب كلية ابن �شيناالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

النهو�س باملجتمع الفل�شطيني وحتقيق العدالة الجتماعية وتخفيف عبئ وحدة الفقر بني الفل�شطينيني.

اأهداف املوؤ�ش�شة

حياة كرمية للمجتمع الفل�شطيني ورفع م�شتوى املعي�شة وتو�شيع نطاق تغطية امل�شاعدات النقدية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

7 - تاأهيل مهني
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

261

نابلس
)WPC( مركز الربامج الن�س�ية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1975�شنة التاأ�شي�س

2324052-09رقم الفاك�س2324052-09رقم الهاتف

www.center1975.comاملوقع الإلكرتوين

ابت�شام عبد الفتاح ال�شخ�س امل�شوؤول
رئي�شة الهيئة الداريةاملن�شبيو�شف مزهر

0599675380رقم املوبايل2324052-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )2(     اأخ�شائي مهني )4(     معالج طبيعي )8( املتخ�ش�شني

خميم بالطة / ال�شارع الرئي�شي- بئر يعقوبالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

غري م�شاغة

اأهداف املوؤ�ش�شة

 النهو�س بامل�شتوى الجتماعي والثقايف والقت�شادي للمراأة يف خميم بالطة واملناطق املجاورة.
1 - توفري فر�س عمل منا�شبة للن�شاء من خالل دورات التدريب والتاأهيل التي تعقد يف املركز تكت�شب 

 الن�شاء من خاللها مهارات خمتلفة توؤهلهن لإقامة م�شاريع انتاجية.
"2 - التفعيل الدائم لدور املركز يف خدمة املجتمع املحلي.

3 - تنمية فكرة العمل التطوعي عند الن�شاء.

م�شننيالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اإر�شاد نف�شي جماعي 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



262

نابلس

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

)WSC( مركز الدرا�سات الن�س�ية
حملية NGO - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1989�شنة التاأ�شي�س
2375545-09رقم الفاك�س2375545-09رقم الهاتف

wameed@palnet.comالربيد اللكرتوين

رو�شة جميل خليل ال�شخ�س امل�شوؤول
مدير املكتب ملنطقة ال�شمالاملن�شبب�شري

0599393996رقم املوبايل2375545-09رقم الهاتف
فريق العاملني 

اأخ�شائي اجتماعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي نف�شي )1( 

نابل�س / �شارع عمر بن اخلطاب- قرب مدر�شة عادل زعيرتالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

يعمل املركز من اجل تطوير وترويج خطاب ن�شوي تقدمي مبني على قيم العدالة الجتماعية وامل�شاواة ما بني 
اجلن�شني، نحو متكني املراأة من الو�شول اىل ال�شتفادة من كافة املوارد املجتمعية املتاحة، ون�شاهم يف تطوير 

قيادات جمتمعية و�شبابية تنا�شل من اأجل خلق حراك قادر على حتقيق ذلك.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - تطوير ثقافة ن�شوية يف املجتمع الفل�شطيني ت�شتند اىل احرتام حقوق الن�شان.
2 - ادماج امل�شاواة على ا�شا�س النوع الجتماعي يف كافة ال�شيا�شات والت�رشيعات الوطنية، والتاأكد من اأن 

 احتياجات الن�شاء والطفالت ماأخوذة بعني العتبار يف كافة اخلطط وامل�شاريع الوطنية.
3 - متكني القيادات الن�شوية من امل�شاركة يف التنمية، والتغيري الجتماعي، واتخاذ القرار ويف القوى العاملة 

 على اأ�شا�س امل�شاواة املبنية على النوع الجتماعي.
"4 - بحث ومراقبة اأو�شاع الن�شاء وحتديد فجوات النوع الجتماعي يف املجتمع الفل�شطيني.

5 - امل�شاهمة يف تطوير قدرات املوؤ�ش�شات املجتمعية املختلفة ملناه�شة كافة اأ�شكال العنف امل�شلط على الن�شاء 
 والفتيات.

"6 - ادماج الن�شاء والطفالت من ذوي العاقة يف كافة التدخالت الهادفة اىل تطوير و�شع الن�شاء والطفالت.
"7 - تطوير ا�شرتاتيجيات للعمل مع املراأة وتوثيق جتارب العمل الناجحة وتعميمها.

8 - بناء قدرات املركز بهدف تطوير العمل على حتقيق الهداف ال�شابقة.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
2 - اإر�شاد نف�شي جماعي 1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 

4 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 3 - منا�رشة 
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 5 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم
التطوع: نعمفريق بحث: نعم

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)SKVRC( مركز ال�سيخ خليفة بن زايد للتاأهيل املهني

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1999�شنة التاأ�شي�س

2327692-09رقم الفاك�س2327485-09رقم الهاتف

skvrtc@gmail.comالربيد اللكرتوين

مديراملن�شبحممد روحي عفيف ملعاينال�شخ�س امل�شوؤول

0599359995رقم املوبايل2327692-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
معالج طبيعي )1( املتخ�ش�شني عامل جمتمعي )1(  اأخ�شائي اجتماعي )2( 

نابل�س / املنطقة ال�شناعية ال�رشقية بجانب كلية ه�شام حجاويالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

1 -م�شاعدة ال�شخا�س ذوي العاقة على حتقيق ال�شتقالل والندماج القت�شادي والندماج الجتماعي 
 من خالل تزويدهم باملهارات املهنية املنا�شبة لتح�شني دجمهم يف �شوق العمل.

2 - ا�شتثمار فر�س التدريب والت�شغيل املتاحة يف املجتمعات املحلية وت�شجيع املوؤ�ش�شات املعنية على ادماج 
ال�شخا�س ذوي العاقة يف ان�شطتها وبراجمها.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 -م�شاعدة ال�شخا�س ذوي العاقة على حتقيق ال�شتقالل والندماج القت�شادي والندماج الجتماعي 
 من خالل تزويدهم باملهارات املهنية املنا�شبة لتح�شني دجمهم يف �شوق العمل.

2 - ا�شتثمار فر�س التدريب والت�شغيل املتاحة يف املجتمعات املحلية وت�شجيع املوؤ�ش�شات املعنية على ادماج 
ال�شخا�س ذوي العاقة يف ان�شطتها وبراجمها.

رجالالفئات امل�شتهدفة ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي           2 - اإدارة حالة
3 - اإر�شاد نف�شي جماعي

4 - منا�رشة
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية 5 - تاأهيل مهني            

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

264

نابلس
)MCRC( مركز تنمية م�ارد املجتمع

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة1998�شنة التاأ�شي�س
2392142-09رقم الفاك�س2392141-09رقم الهاتف

www.mcrc.psاملوقع الإلكرتوين
mcrc_n@yahoo.comالربيد اللكرتوين
مدير املركزاملن�شبامين وا�شف حممد ال�شكعةال�شخ�س امل�شوؤول

0599277060رقم املوبايل2392141/2-09رقم الهاتف
فريق العاملني 

عامل جمتمعي )1(  املتخ�ش�شني اأخ�شائي اجتماعي )1( 

نابل�س / البلدة القدمية / حب�س الدمالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

البلدة  نابل�س خا�شة  �شاملة يف منطقة  تنموية  تقدم خدمات  املجتمع هو موؤ�ش�شة جمتمعية غري ربحية  تنمية موارد  مركز 
القدمية بحاراتها ال�شبع ال�شيخ م�شلم، احلبلة، القي�شارية، العقبة، اليا�شينية، القريون، والن�رش.
ي�شتمد املركز �رشعيته من التفاقية التي مت توقيعها يف العام 1998 بني اليوني�شكو وبلدية نابل�س.

�شيعمل املركز على تعزيز وادامة بيئة عمل جماعية مهنية مريحة من خالل تبني واعتماد مبادئ ادارة اجلودة ال�شاملة 
التي من احد خمرجاتها اجراءات وتعليمات عمل مف�شلة تنظم كافة اعمال املركز الدارية والفنية واملالية ومتكن املركز 

من تقييم الداء ب�شكل دوري م�شتمر.
ال�شباب(  املحلي ) خا�شة  املجتمع  الدعم من  بالله وم�شتمدا  املميزة م�شتعينا  الرائدة ور�شالته  لتحقيق روؤيته  يتطلع املركز 
وفهمه لدور املركز يف خدمته �شعيا نحو نيل ثقته من خالل ا�رشاكه يف اتخاذ القرارات املهمة ومبا يكفل حتقيق غد اف�شل.

اأهداف املوؤ�ش�شة
"1 - اعداد واقرار خطة عمل ا�شرتاتيجية تخدم املركز ثالث اىل خم�س �شنوات قادمة.

"2 - اعتماد معايري اداء متكن املركز من تقييم او�شاعه وت�شاعده على اتخاذ القرارات املنا�شبة.
3 - تر�شيخ �شورة املركز باأنه مرجع وحمور العمل الجتماعي والثقايف يف البلدة القدمية وت�شويقه لدى خمتلف 

 املوؤ�ش�شات.
4 - بناء قاعدة بيانات �شاملة للمركز ت�شمل املوؤ�ش�شات الهلية، املوؤ�ش�شات املانحة، املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة ذات 

 العالقة بعمل املركز.
5 - بناء �شبكة من العالقات مع خمتلف املوؤ�ش�شات العاملة يف مدينة نابل�س وجتيري هذه العالقات ل�شالح حتقيق اأهداف 

 املركز.
6 - فتح قنوات ات�شال مبا�رش مع خمتلف املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية املانحة العاملة يف الرا�شي الفل�شطينية والعمل 

على حت�شري مواد ووثائق ت�رشح طبيعة عمل املركز وتبني اجنازاته والتعاون معهم يف اقرار مقرتحات م�شاريع متهيدا 
 للح�شول على التمويل املالئم لها.

7 - ال�شتمرار يف احت�شان اللجنة ال�شبابية وتنمية روح العمل التطوعي فيها.
ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإدارة حالة           2 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية           4 - اأن�شطة دعم جمتمعية
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

265

نابلس
)MADEED( مركز مديد لالر�ساد وال�سحة النف�سية وتنمية امل�ارد الب�سرية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2010�شنة التاأ�شي�س
2383458-09رقم الفاك�س2383458-09رقم الهاتف

www.madeed.orgاملوقع الإلكرتوين

info@madeed.orgالربيد اللكرتوين

مدير املركزاملن�شباحمد ح�شني دويكاتال�شخ�س امل�شوؤول
0599778465رقم املوبايل2383458-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
املتخ�ش�شني

طبيب نف�شي )1(           اأخ�شائي نف�شي )1(           ممر�س نف�شي )1(           
اأخ�شائي اجتماعي )1(           عامل جمتمعي )1(  

نابل�س / �شارع اإبن ر�ُشد - عمارة زهرة املدائن - الطابق الثاينالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

تتمحور ر�شالة املركز يف تقدمي خدمات الر�شاد وال�شحة النف�شية وتنمية وتطوير واعداد وتدريب وتاأهيل 
املوارد الب�رشية مبختلف قطاعات احلياة ال�رشية واملجتمعية واملوؤ�ش�شاتية من خالل التدخل الر�شادي يف 

مناطق الحتكاك والتوتر وعند افتقاد الفراد للراحة والمان النف�شي والجتماعي وال�شهام يف تعزيز 
حراك العاملني يف الر�شاد النف�شي والرتبوي وال�شحة النف�شية واملجتمعية.

اأهداف املوؤ�ش�شة
حتقيق اعلى درجات ال�شحة النف�شية املجتمعية لالأفراد يف املجتمع الفل�شطيني دون متييز بني جن�س او لون او 

دين والتي تقا�س بالتوازن النف�شي والجتماعي والنفعايل واملعريف والقت�شادي، تقدمي خدمات الر�شاد 
النف�شي والجتماعي والرتبوي وتدريب وتنمية القدرات الب�رشية لالإن�شان الفل�شطيني من خالل الربامج 

وامل�شاريع والفعاليات واللقاءات الرتبوية والدورات التدريبية والبحاث والدرا�شات العلمية.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي           2 - عالج دوائي           3 - اإدارة حالة

4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم         5 - اإر�شاد نف�شي جماعي
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية          7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء

8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي           9 - اأن�شطة دعم جمتمعية           
التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميممدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

266

نابلس
)YCC-MH4( مركز يافا الثقايف / ال�سحة النف�سية

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2012�شنة التاأ�شي�س

2324553-09رقم الفاك�س2324553-09رقم الهاتف

yafacult.psاملوقع الإلكرتوين

info@yafacult.psالربيد اللكرتوين

مدير امل�رشوعاملن�شبحممد �شبحال�شخ�س امل�شوؤول

0599255585رقم املوبايل0599255585رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(      اأخ�شائي مهني )1(  املتخ�ش�شني

خميم بالطة / خلف مكتب وكالة الغوثالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

الدعم الجتماعي والنف�شي لأهل املخيم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

توفري امل�شاعدة بدون مقابل مايل يف جمال ال�شحة النف�شية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية
6 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

267

نابلس
)TYO( منظمة �سباب الغد

حملية NGO نوع املوؤ�ش�شة2007�شنة التاأ�شي�س

2384126-09رقم الفاك�س2380352-09رقم الهاتف

www.tomorrowsyouth.orgاملوقع الإلكرتوين

info@tomorrowsyouth.orgالربيد اللكرتوين

مدير املوؤ�ش�شةاملن�شبهاين حكمت امل�رشيال�شخ�س امل�شوؤول

0599359212رقم املوبايل2380352-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )1(      اأخ�شائي اجتماعي )1(      عامل جمتمعي )4( املتخ�ش�شني

نابل�س / خلة العامود- موؤ�ش�شة ظافر امل�رشيالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

متكني الأطفال و ال�شباب و الأهايل يف املناطق املت�رشرة يف ال�رشق الأو�شط لتحقيق امكاناتهم ال�شحية 
والن�شاطية وامل�شوؤولية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

1 - عر�س برامج عالية اجلودة يف مرحلة الطفولة املبكرة لإثراء التنمية الجتماعية لالأطفال والفكرية 
 واملادية والإبداعية وت�شارك املواطنني.

2 - نقل املعرفة واملهارات الالزمة لتوجيه تنمية قدرات ال�شباب واملهنيني وقادة املجتمعات املحلية والآباء 
 والأمهات.

"3 - تي�شري الوعي والتوا�شل والتعاون عرب النق�شامات املحلية والدولية لتح�شني التفاهم املتبادل.
4 - اإن�شاء اأماكن اآمنة يف اإطار جميع اأفراد املجتمع، وخا�شة الأكرث حرمانا، والتمتع بربامج متنوعة على 

اأ�شا�س الحتياجات املحلية وامل�شالح.

ن�شاءالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإر�شاد نف�شي جماعي 1 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم 
4 - اأن�شطة دعم جمتمعية 3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: ل

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



268

نابلس

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
بدوخميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

)SOS( منظمة قرى االأطفال
قطاع خا�س - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1949�شنة التاأ�شي�س

2385955-09رقم الفاك�س2385955-09رقم الهاتف

www.sos-palestine.orgاملوقع الإلكرتوين

nablus@sos-palestine.orgالربيد اللكرتوين

مدير املراكز الر�شادية التابعة املن�شبد . توفيق ال�شلمانال�شخ�س امل�شوؤول
لقرية الأطفال

0599676031رقم املوبايل2385955-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
طبيب نف�شي )1(      اأخ�شائي نف�شي )1(      اأخ�شائي اجتماعي )2( املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع البا�شاالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

ُن�ن�شئ عائ��الت حتت��شن الأطف�ال الأيت��ام املحت��اجني ون�ش�اعدهم يف بناء حي�اتهم، ولري�ش�موا 
م�شت�ق�ب�له�م، ون�ش�ارك يف تنمية جمتمعاتهم.

اأهداف املوؤ�ش�شة

اأن يكون لكل طف�ٍل عاِئل�ُتُه التي ينتمي اإليها، وينمو فيها بج�و من التع��اون والأُلف��ة واملحب��ِة والحت��رام 
والأم��ان.

عائالتالفئات امل�شتهدفة �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - عالج دوائي 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
3 - اإدارة حالة

 4 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
5 - اإر�شاد نف�شي جماعي

6 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - اأن�شطة دعم جمتمعية 7 - عالج نف�شي تخ�ش�شي 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
غري ذلكاملجتمعاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تاأمني �شحيجمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)MODE( وزارة �س�ؤون اال�سرى واملحررين

حكومية - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1997�شنة التاأ�شي�س

2330123-09رقم الفاك�س2374125-09رقم الهاتف

www.freedom.psاملوقع الإلكرتوين

info@freedom.psالربيد اللكرتوين

املدير الدارياملن�شب�شامر حممد �شمارةال�شخ�س امل�شوؤول

0598937110رقم املوبايل2374125-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )5(      اأخ�شائي اجتماعي )5(      اأخ�شائي مهني )5( املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع اجلامعة- حي ال�شمراالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

هي منظمة حكومية فل�شطينية تهدف اىل دعم وحماية الأ�رشى يف ال�شجون ال�رشائيلية ورعاية اأ�رشهم 
وتاأهيل ودمج الأ�رشى املحررين يف املجتمع الفل�شطيني من خالل تقدمي خدمات الدعم القانوين واملادي 

والر�شاد والتدريب والتعليم دون متييز وابراز ومنا�رشة ق�شية الأ�رشى يف كافة املحافل املحلية والدولية.

اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - توفري احلماية القانونية لالأ�رشى واملحررين.
"2 - دعم الأ�رشى واأ�رشهم داخل ال�شجون.

3 - دمج وتاأهيل الأ�رشى املحررين يف املجتمع.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

2 - اإدارة حالة 1 - اإر�شاد نف�شي فردي 
3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم

4 - اإر�شاد نف�شي جماعي                 5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

8 - تاأهيل مهني 7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء 

التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

تكلفة جزئيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
)UNRWA( وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني

اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1949�شنة التاأ�شي�س

2381201-09رقم الفاك�س2333660-09رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

a.mashaqi@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

عوين عبد الهادي ال�شخ�س امل�شوؤول
مدير ق�شم الغاثة واخلدمات املن�شبم�شاقي

الجتماعية

0598940788رقم املوبايل2333660-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )18(      عامل جمتمعي )2(            معالج نطق )3( املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع �شويرته- فندق فل�شطني �شابقًاالعنوان

ر�شالة املوؤ�ش�شة

لتقدمي امل�شاعدة الطارئة لالجئني الفل�شطينيني يف اأوقات الأزمات، ولدت اإما من احلروب وال�رشاعات، اأو 
الكوارث الطبيعية.

عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  رجال  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي جماعي
2 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

3 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
4 - تاأهيل مهني

5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: لفريق بحث: ل

التحويل: نعم
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نابلس

نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

املجتمعالعيادةاملدر�شةاملنزلاملركزمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات

خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة

)UN( وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني
اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة1956�شنة التاأ�شي�س

2387602-09رقم الفاك�س2371628-09رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

مدير منطقة نابل�ساملن�شبمعاوية اأعمرال�شخ�س امل�شوؤول

0592168316رقم املوبايل2371628-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي اجتماعي )2(      عامل جمتمعي )6(      مر�شد تربوي )31( املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع ال�شويرتة/ قرب الفاطميةالعنوان

عائالتالفئات امل�شتهدفة رجال  ن�شاء  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي

1 - اإر�شاد نف�شي فردي
2 - اإدارة حالة

3 - اأن�شطة دعم نف�س اجتماعي يف الرتبية والتعليم
4 - اإر�شاد نف�شي جماعي

5 - منا�رشة
6 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية

7 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء
8 - عالج نف�شي تخ�ش�شي

9 - تاأهيل مهني
10 - اأن�شطة دعم جمتمعية

التدريب: نعمالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل

التحويل: نعم



نهارياأوقات تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
املجتمعاملدر�شةاملنزلمكان تقدمي اخلدمات / الن�شاطات
خميمقريةمدينةمواقع تقدمي اخلدمات/ الن�شاطات

جمانيةتكلفة اخلدمات / الن�شاطات املقدمة
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نابلس
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني / برنامج 

)UN( ال�سحة النف�سية املجتمعية
اأمم متحدة - )املكتب الفرعي(نوع املوؤ�ش�شة2003�شنة التاأ�شي�س

رقم الفاك�س2333660-09رقم الهاتف

www.unrwa.orgاملوقع الإلكرتوين

s.nasser2@unrwa.orgالربيد اللكرتوين

م�رشف برنامج ال�شحة النف�شيةاملن�شب�رشيف ن�شارال�شخ�س امل�شوؤول

0598940776رقم املوبايل2333660-09رقم الهاتف

فريق العاملني 
اأخ�شائي نف�شي )5(      اأخ�شائي اجتماعي )3(      عامل جمتمعي )2( املتخ�ش�شني

نابل�س / �شارع املدار�سالعنوان
ر�شالة املوؤ�ش�شة

حت�شني م�شتوى اخلدمات الجتماعية والرتبوية وال�شحية والنف�شية لدى جمتمع الالجئني.
اأهداف املوؤ�ش�شة

"1 - حت�شني م�شتوى اخلدمات الجتماعية والرتبوية وال�شحية والنف�شية لدى جمتمع الالجئني. 
"2 - تثقيف جمتمع الالجئني وزيادة وعيهم حلل امل�شكالت التي تواجههم منها الرتبوية واملعنوية والنف�شية.
3 - ا�شباع الحتياجات اجلمعية اجلماهرية ملجتمع الالجئني والعمل على حت�شني الرفاهية الن�شانية لديهم يف 

 املجالت الرتبوية واملعنوية والنف�شية. 
4 - ايجاد احللول املنا�شبة ملواجهة الظروف وحلل امل�شكالت الجتماعية والنف�شية واملعنوية الناجمة عن 

 الظروف احلياتية املختلفة كالفقر والبطالة والحتالل وغريها.
5 - العمل على تنمية قدرات املجتمع يف حل امل�شكالت التي توؤثر �شلبا على ال�شحة النف�شية الجتماعية 

الفردية واجلمعية.
عائالتالفئات امل�شتهدفة م�شنني  ن�شاء  �شباب  اأطفال 

نوع اخلدمات / الن�شاطات التي تقدمها يف جمال ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي الجتماعي
1 - اإر�شاد نف�شي فردي      2 - اإر�شاد نف�شي جماعي      3 - اأن�شطة ممنهجة لدعم خدمات ال�شحة النف�شية 

4 - اأن�شطة نف�س اجتماعية من اأجل احلماية والإيواء      5 - اأن�شطة دعم جمتمعية 
التدريب: لالإ�رشاف املهني: نعم

التطوع: نعمفريق بحث: ل
التحويل: نعم
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