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  2017نشاطات مجعية تطوير بيت الهيا لعام 

 31/12/2017 حىت 1/1/2017التقرير اإلداري من 
 وصف النشاط نوع النشاط م

تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

0.  

مشروع تعزيز اليات التكيف 

واالستعادة االنتاجية الزراعية 

ستخدام التقنيات الصديقة وا

 للبيئة في قطاع غزة

 دونم  . 01اعادة تأهيل الدفيئات الزراعية لمساحة  -

دونم من تسوية  72تأهيل واستصالح اراضي مكشوفة ل -

 وتمديد شبكات ري.

 كيلو متر. 7اعادة وتأهيل وشق طرق زراعية  -

 م( 0011) 001استبدال خطوط ناقلة  -

ن وحمضيات مساحة زراعة اشجار مثمرة لوزيات وزيتو -

 دونم. 07

دورة تدريبية للمزارعين حول موضوع المكافحة  -

 المتكاملة.

0/1/7102 01/8/7101 

 مزارع 011

 7عامل منهم  04

 عامل فني ماهر

 عمال 00

684,051.87 NIS 
مؤسسة انقاذ الطفل 

 BMZ والتعاون االلماني

7.  

 

 

مشروع حماية االطفال العاملين 

ال شم –في المناطق الحدودية 

 قطاع غزة

 

 

 

طفل من االطفال المتسربين من  771استهداف  -

 المدارس  

من المجتمع المحلي القادة   0771استهداف  -

 المجتمعين

طفل / عامل من شمال غزة في  771دمج  -

 المدرسة ، أو الحاقهم بالتدريب المهني .

 موظفين ) مدرسين + أخصائيين ( 00 -

 ي تقديم دروس عالجية ، تعليمية + دعم نفس -

-  

10/10/7104  /07/7108  31 

 طفل 550

من القادة  0771

 المجتمعين

طفل  771دمج 

في التدريب 

 المهني

 

070,742.10 

NIS 

مؤسسة ارض اإلنسان 

سويسرا بالتنسيق مع 

السادة وزارة التربية 

والتعليم والسادة وزارة 

 الشؤون االجتماعية

0.  

 071تحسين ظروف السكن لعدد 

ة عائلة فلسطينية في محافظ

مشروع إعمار  شمال غزة)

 المرافق المدمرة في غزة (

وحدة من  007العمل علي تأهيل وترميم عدد  -

المنازل المتضررة جزئيا وتكييفها للسكن في 

 محافظة شمال غزة بالتنسيق  مع وزارة األشغال

10/12/7104  01/10/7102  
 

132 
665,260.95 NIS مؤسسة التعاون 
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

0.  

 مشروع دعم األسر المهشمة في

المناطق الحدودية في قطاع غزة 

من خالل تحسين مرافق المياه 

والصرف الصحي المرحلة 

الثالثة )تركيب خزانات مياه + 

تركيب شبكات صرف صحي + 

اعادة تأهيل دورات المياه 

والمطابخ لالسر الفقيرة 

 والمهمشة  ( المرحلة الرابعة

عقد ورش عمل تثقيفية لألسرة المستفيدة من خالل  -

جلسات  7بواقع  071الوعي الصحي لديهم لعدد زيادة 

 كل مستفيد.

تنفيذ مبادرات )من اليوم خزاني نظيف ( لتنظيف  -

بيت  00خزانات االستعمال المنزلي عدد المشاركين 

 في منطقه حي االمل 

 توزيع خزانات مياه  -

 تأهيل مطابخ + حمامات  -

 تركيب خطوط صرف صحي  -

 تمديد وصالت منزلية  -

 مستفيد . 817ه عدد توزيع طرود صحي -

جمع عينات فحص مياه لجميع المستفيدين قبلي  -

 . مستفيد 071وبعدي 

01/07/7107  78/17/7102  407 
07,071.11 NIS 

 

مؤسسة العمل ضد الجوع 

بالشراكة مع منظمة 

اليونيسيف وبتمويل من 

USAID 

7.  
التطوير لإلنتاج مشروع 

  الحيواني
10/10/7100 مشروع ذاتي -  ------------- ------------- 7,867.60 NIS جمعية تطوير بيت الهيا 

10/18/7107 مشروع ذاتي - مشروع مزرعة الدجاج البياض   .4  ------------- ------------- 34,025.92 NIS جمعية تطوير بيت الهيا 

2.  
مشروع ازمة الكهرباء في قطاع 

 غزة ) المرحلة االولي ( 

ال غزة تركيب لدات للمنازل وخزانات ارضية في شم -

 وشرق غزة) الشجاعية والزيتون(
0/18/7102  00/01/7102  

خزانات 700  

 ولدات

 

 

5,724.90 NIS 

مؤسسة انقاذ الطفل 

 الدولية

8.  
مشروع ازمة الكهرباء في قطاع 

 غزة ) المرحلة الثانية ( 

تركيب لدات للمنازل وخزانات ارضية في شمال غزة  -

 وشرق غزة) الشجاعية والزيتون(
0/01/7102  00/07/7102  

خزانات 070  

لدات 010  

 

 

5,477.04 NIS 

مؤسسة انقاذ الطفل 

 الدولية
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1.  

مشروع إعادة بناء قدرات 

التعامل لألطفال في قطاع غزة 

7102 

منشطين اساسي  4منشط منهم 00عمل على المشروع  -

 منشطين متطوعين.  7و

ايام ترفيهية في مناطق شمال غزة، شرق غزة،  8تنفيذ  -

 .توفير وجبات افطار صائم لالطفال مع  خانيونس، رفح

 .00_8الفئة العمرية  -

 حفل ختامي للمشروع على شاطئ بحر بيت الهيا. -

07/7/7102  01/4/7102 طفل 0207   56,304.27 NIS 
 مؤسسة

Kinder USA 

01.  

مشروع ضمان االمن الغذائي 

لألسر  الضعيفة والمهمشة في 

المرحلة   ( رفح وبيت الهيا

 الثانية (

اصناف من الخضار الطازج  1المزارعين وشراء  مساعدة صغار

كرتونة بيض، وتوزيعها  0كيلو دجاج و 0من صغار المزارعين و

اسرة في  071اسرة،  011على األسر الفقيرة والبالغ عددهم

 اسرة في بيت الهيا. 081رفح و

0/00/7102  78/7/7108 اسرة 011   92,528.92 NIS 
 

 Kinder USAمؤسسة  

00.  

من الغذائي مشروع ضمان األ

لألسر الضعيفة والمهمشة في 

 ) المرحلة االولي ( قطاع غزة

صنف من الخضار الطازج  07مساعدة صغار المزارعين وشراء 

من صغار المزارعين وتوزيعها علي األسر الفقيرة والبالغ 

عددهم )  ( اسرة بالتعاون مع تعاونيات نسوية للصناعات 

 عجوة (الغذائية ) مربي + اجبان + مفتول + 

07/0/7102  07/1/7102  
 طرد 3872

 
696,973.28 NIS   مؤسسةKinder USA 

07.  

مشروع تأمين زي مدرسي 

لطالب المرحلة االساسية في 

 قطاع غزة

تأمين زي مدرسي لطالب المدارس ، زي حكومة وزي  -

 وكالة ذكور واناث.

 270عدد المستفيدين الذكور: -

 212عدد المستفيدين االناث:  -

0/1/7102  01/1/7102 طفل 0040   138,077.03 NIS 
 مؤسسة

Kinder USA 

00.  

 

 

مشروع حماية االطفال العاملين 

شمال –في المناطق الحدودية 

غزة بالتعاون مع جمعية العطاء 

 الخيرية

 

 

طفل من االطفال المتسربين من  711استهداف  -

 المدارس  

 من المجتمع المحلي  0011استهداف  -

زة في المدرسة ، أو طفل / عامل من شمال غ 771دمج   -

 الحاقهم بالتدريب المهني .

 موظفين ) مدرسين + أخصائيين ( 7 -

 تقديم دروس عالجية ، تعليمية + دعم نفسي  -

 

10/12/7104  /10/7102  00 

طالب  771

تدريب مهني 

 والمدارس

04,071.11 NIS 

مؤسسة ارض االنسان 

سويسرا بالشراكة مع 

وزارة التربية والتعليم 

 ماعيةوالشؤون االجت

00.  

مشروع تحسين الخدمات 

االساسية المتعلقة بالمياه 

والصرف الصحي والنظافة 

لألسر االكثر احتياجا في قطاع 

 غزة

تحسن خدمة مياه االستخدام المنزلي لألسر االكثر احتياجا  - -

 في قطاع غزة

 لتر 711لتر +  0711توزيع خزانات مياه سعة  -

 حصان. 0توزيع مضخات مياه منزلية بقدرة  -

 توزيع مبيدات حشرية ومصائد فئران. -

 

11/18/7104  07/17/7102  001 

100 $ 

02871 NIS 

باقي انشطة 

المشروع هي عبارة 

 عن نشاط

 GVCمؤسسة 
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كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل
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07.  

 

 

 مشروع مركز العائلة

 

 

تقديم زوايا مهارات حياتية + تعليمية + درما + دعم  -

 سنة لألطفال . 04-2نفسي لألطفال من سن 

يف لألهالي حول مهددات تنفيذ جلسات توعية وتثق -

 0171حماية االطفال لعدد 

-  

2016/01/01 2017/02/28 

من  0774

 االطفال واالهالي

 

014.11 NIS مركز العمل التنموي معا 

04.  
مشروع ازمة الكهرباء في قطاع 

 (  الثانيةغزة ) المرحلة 

للمنازل وخزانات  كهربائية لدات وتوزيع تركيب -

لشجاعية ارضية في شمال غزة وشرق غزة) ا

 والزيتون(

0/18/7102  00/07/7102  
خزانات 874  

 لدات

 

 

017,421.11 NIS 

مؤسسة انقاذ الطفل 

 الدولية

02.  

_ توزيع االضاحي ضمن 

 -ه0008مشروع  األضاحي لعام 

 م. 7102

 

م7/1/7102 كيلو 7توزيع لحوم االضاحي كمية  - م7/1/7102  اسرة 272   02,034.56 NIS اإلغاثة اإلسالمية فلسطين 

08.  

_ توزيع االضاحي ضمن 

 -ه0008مشروع  األضاحي لعام 

 م. 7102

 

م7/1/7102 كيلو 7توزيع لحوم االضاحي كمية  - م7/1/7102  اسرة 011   8,111.11 NIS  فرنسااإلغاثة اإلسالمية  

01.  

_ توزيع االضاحي ضمن 

 -ه0008مشروع  األضاحي لعام 

 م. 7102

 

م7/1/7102 كيلو 0.7توزيع لحوم االضاحي كمية  - م7/1/7102   مؤسسة قطر الخيرية NIS 5,022.00 اسرة 011 

08/14/7102 توزيع مساعدات غذائية توزيع قسائم شرائية   .71  08/14/7102  مؤسسة قطر الخيرية NIS 10,500.00 اسرة 71 

70.  

مشروع  انعاش الريف 

واستصالح اراضي) الشمال/ 

 7102بيت الهيا( 

 اصوليا.اشتال خضار الباذنجان، والفلفل ، وبذور الف -

 توزيع شبكات الري. -

 حراثة االراضي وتجهيزها. -

مستفيد 70 30/05/2017 01/05/2017  92,430.00 NIS مؤسسة انيرا 
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

07/18/7102 تأهيل وترميم دفيئات زراعية لصغار المزارعين  - ترميم دفيئات زراعية   .77  14/11/7102  مركز العمل التنموي معا 135,661.00 مستفيد 04 

10/10/7102 م لالسر الفقيرة والمحتاجةحتوزيع صوم ال متوزيع صوص لحا  .70  04/10/7102  جمعية التنمية الزراعية NIS 41,559.00 مستفيدين 2 

70.  

توزيع فرشات وحرامات لبعض 

األسر الفقيرة من مناطق شمال 

 غزة. 

فرشات وحرمات شتوية لألسر الفقيرة في  توزيع 

 كافة مناطق شمال عزة
م12/10/7102 م12/10/7102   االغاثة االسالمية فلسطين NIS 15,420.00 073 اسرة 

 توزيع طرود صحية  .77
توزيع طرود صحية لالسر الفقيرة والمحتاجة في 

 مدينة بيت الهيا
72/10/7102  72/10/7102  MAP مؤسسة  NIS 56,440.50 اسرة 012 

74.  
مشروع ازمة الكهرباء في قطاع 

 غزة ) المرحلة االولي ( 

في شمال غزة وشرق  كهربائية لدات وتوزيع تركيب -

 غزة) الشجاعية والزيتون(
70/01/7102  70/01/7102  

231 

 لدات

 

 

17,011.11 NIS 

مؤسسة انقاذ الطفل 

 الدولية

72.  

تنفيذ انشطة دعم نفسي مع 

االطفال الذين تأثروا جراء 

العدوان االسرائيلي علي قطاع 

 7100غزة 

تقديم زوايا مهارات حياتية + تعليمية + دعم 

 طفل 771سنة لعدد  00-8فسي ألطفال من سن ن
10/10/7104  /17/7102  مركز القطان نشاط طفل 771 28

78.  

مشروع التشغيل المؤقت 

للخريجين العاطلين عن العمل 

 في قطاع غزة  

تقديم دروس عالجية ، تعليمية + دعم نفسي  من  -

 سنة   07-12سن 
طفل 001 15/03/2017 15/04/2016 ميةاالغاثة االسال نشاط   
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71.  

مشروع االستجابة االنسانية 

لتحسين فرص الحصول على 

وخدمات الصرف الصحي 

االساسية والخدمات الصحية 

للفئات االكثر ضعفا في قطاع 

 غزة

عقد ورشة عمل للسيدات حول مواضيع النظافة،  -

 ادارة وسالمة المياه، الصحة البيئية.

 زيارات منزلية لكل مستفيد  -

 ت لحي السالطين.مبادرة عن تنظيف الخزانا -

مبادرة رسم جداريات متعلقة برسائل المشروع في  -

 حي السالطين.

 توزيع طرود صحية للمستفيدين. -

تركيب ادوات الصرف الصحي للحمام والمطبخ لكل  -

 مستفيد حسب حاجته.

 نشاط 01 00/07/7102 0/8/7102

   بالشراكة مع مؤسسة

G.V.C  بتمويل

اليونيسيف والشعب 

 الياباني

01.  
طالئع من اجل الترابط  مشروع

 االجتماعي

 تعزيز السلوك غير العدواني لدى الطالئع. -

تدريب الطالئع على المهارات االربعة: التفكير  -

االبداعي، التفكير الناقد، االتصال والتواصل، 

 التعاون.

74/8/7102  07/00/7102  500 شيكل 50 طفل 
مركز العمل التنموي معا 

 واليونيسيف

00.  

لعيش للسكان مشروع دعم سبل ا

المتضررين من االزمات في 

 قطاع غزة/ المال مقابل العمل

 من الخريجين والمهنيين في الجمعية . 1تفريغ  -

 القيام بأعمال البحث الميداني. -

 حضور التدريبات. -

-  

71/2/7102  71/0/7108  
خريجين2  

مهنيين 7  
 نشاط

االغاثة االسالمية 

 السويدية

07.  

طرد صحي خالل  08_ توزيع 

 الستجابة االنسانيةمشروع ا

لتحسين الوصول الى المياه 

األمنة، الصرف الصحي 

والنظافة للفئات االكثر احتياجا 

 في بيت الهيا.

 

كرتونة لكل مستفيد  7توزيع طرود صحية عدد  -

تحتوي على ادوات التنظيف لالستعمال الشخصي 

 والمنزلي

00/07 

م7102/  
م7102/ 00/07 مستفيد 01   نشاط 

G.V.C اليونيسيف

 والشعب الياباني

00.  
المهارات االدارية والمالية 

 والتسويفية لمشاريع الصغيرة  

 المزيج التسويقي  -0

 االدارة المالية وأهمية المشاريع الصغيرة   -7

 مسك الدفاتر   -0

  ،  دفتر المبيعات والمشتريات، دفتر دين الزبائن

مستفيد 01 20/11/2017 20/11/2017  نشاط 
جمعية  أرض االنسان 

 سويسرا
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 حساب ارباح المشروع

 كيفيه المحافظة على موارد المشروع -

 عقد ورشة اشارة للغة الصم  .00
مستوه أول بواقع –دورة تدريبية في لغة االشارة  -

 ساعة تدريبية  24

01/10/2017 

 
17/00/7102  نشاط 20 

نادي البسمة للمعاقين 

وجمعية تطوير بيت الهيا 

بالشراكة مع تجمع أبناء 

 بيت الهيا

07.  
تدريبية حول االخالء في دورة 

 الطوارئ 

لمدة يومين/ مع  التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ -

تطبيق عملي للورشة حول خطة االخالء الكامل 

 واطفاء الحرائق

77/00/7102  74/00/7102  نشاط 15 
شركة بال فور 

 لالستشارات والخدمات

04.  
 العنف المبني على 

 النوع االجتماعي

في بيت الهيا حول العنف عقدت ورشة مع االهالي  -

وانواعه واسبابه ونتائجه وتوعية االهالي في كيفية 

التحكم في الغضب واالبتعاد عن العنف المبني على 

 النوع االجتماعي

74/00/7102  72/00/7102 فلسطيناالغاثة االسالمية  نشاط 39   

02.  
كيفية استخدام الغاز الطبيعي 

 وصنعه
74/00/7102 نتجة للغازشرح على كيفية  استخدام اآللة الم -  74/00/7102  نشاط 15 

المجموعة الهيدرولوجيين 

 الفلسطينية

08.  
العنف المبني على النوع 

 االجتماعي

عقدت ورشة تدريبية حول العنف المبني على النوع  -

 االجتماعي مع مجموعة من الخريجين واالطفال
72/00/7102  72/00/7102  نشاط 40 

جمعية عائشة لحماية 

فلالمرأة والط  

01.  
العنف المبني على النوع 

 االجتماعي

 اثار العنف على المجتمع واالفراد

 القوانين الخاصة بالعنف -
78/00/7102  78/00/7102 فلسطيناالغاثة االسالمية  نشاط 18   

01.  
ورشة عمل حول التنمور 

 االلكتروني 

التنمور االلكتروني والتحرش الجنسي وكيفية  -

  باتالوقاية والحماية وفق قانون العقو
78/00/7102  78/00/7102  نشاط 40 

مؤسسة عائشة لحماية 

 المرأة والطفل



جمعية تطوير بيت الهيا –7102نشاطات عام                                                8 
 

 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

0/07/7102 مجموعات بؤرية للتقييم الخارجي - مجموعة بؤرية  .00  0/07/7102 امؤسسة انير نشاط 23   

07.  
ورشة عمل حول التربية 

 االنجابية

لالطفال  بواقع  متابعة حول التربية االيجابية -

فئة العمرية  ال لقاء، 70جلسة  بواقع  07

 مواضيع:سنة، حول  07_07

 الصحة االنجابية -

 الزواج المبكر -

 فيروس نقص المناعة االيدز -

العادات والتقاليد السلبية التي تؤثر على  -

 الصحة.

 

0/07/7102  نشاط 20 70/07/7102 
جمعية عائشة لحماية 

 المرأة والطفل

 مجموعات بؤرية  .00

من عقدت ورشات مجموعات بؤرية مع المستفيدين  -

المشرع، ومدى رضاهم عن المشروع، في بيت 

 الهيا وبيت حانون.

0/07/7102  0/07/7102  نشاط 77 
 مؤسسة انقاذ الطفل

بالشراكة جمعية تطوير 

 بيت الهيا

 المشاركة الشبابية  .00
مبادئ المبادرة/ فوائدها، التحديات/ المشاكل التي  -

 تواجه شمال غزة
0/07/7102  0/07/7102  نشاط 71 

شة لحماية جمعية عائ

 المرأة والطفل

 ورشة عمل عن العنف  .07
عقدت ورشة عمل حول العنف، الزواج المبكر   -

 واسبابه واالثار المترتبة على ذلك
7/07/7102  7/07/7102  نشاط 18 

جمعية عائشة لحماية 

 المرأة والطفل

04.  
ورشة عمل على النوع 

 االجتماعي

ورشة عمل مع االهالي حول العنف المبني على   -

 االجتماعي مع االهالي النوع
4/07/7102  4/07/7102  االغاثة االسالمية نشاط 30 

 مجموعة بؤرية  .02

مجموعات بؤرية لمستفيدين مشروع تعزيز آليات  -

التكيف واالستعادة االنتاجية واستخدام التقنيات 

 الصديقة للبيئة في غزة

2/07/7102  2/07/7102  level 5شركة  نشاط سيدة 15 
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

08.  
عنوان عقد ورشة عمل  ب

 المكافحة

عقدت ورشة بعنوان المكافحة المتكاملة للمزارعين  -

ايام بواقع اربعة مجموعات  8المستفيدين من  لمدة 

صباحا الى  1لكل مجموعة يومين تدريب من الساعة 

 عصرا 0الساعة 

1/07/7102  70/07/7102  نشاط 100 
شركة بيونير بالشراكة مع 

 جمعية تطوير بيت الهيا

01.  
ل العنف المبني ورشة عمل حو

 على النوع االجتماعي

العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن مشروع  -

دعم سبل العيش للسكان المتضررين من االزمات في 

 مؤسسات. 01قطاع غزة. المال مقابل العمل لعدد 

07/07/7102  21/21/1122  مؤسسة االغاثة االسالمية نشاط 22 

 جلسة تقييمية  .71
وعة من الشباب الذين التزموا تعبئة استبيان مع مجم -

 بحضور ورشات العمل التي تعقدها المؤسسة
04/07/7102  04/07/7102  نشاط 17 

مؤسسة عائشة لحماية 

 المرأة والطفل

70.  
ورشة عمل تحديد االحتياجات 

 للمنطقة

أزمة الصرف الصحي وعدم توافر شبكات الصرف  -

 الصحي بحي العكلوك
08/07/7102  08/07/7102  نشاط 20 

ب متدربين من جامعة طال

القدس المفتوحة تخصص 

خدمة اجتماعية بالشراكة 

مع جمعية تطوير بيت 

 الهيا

 ورشة عمل توعوية  .77

توعية مجتمعية حول العنف ضد المرأة والوصول  -

اآلمن للمناطق العامة بواقع ورشتين كل ورشة 

 سيدة 01ساعة ونصف الحضور 

08/07/7102  08/07/7102  نشاط 18 
لحماية جمعية عائشة 

 المرأة والطفل

 ورشة عمل  .70
ساعات حول ادارة المشاريع  2ورشة عمل  بواقع  -

 الصغيرة
01/07/7102  01/07/7102  أرض االنسان سويسرا نشاط 13 

70.  
عقد ورشات عمل لتحديد 

 االحتياجات

تحديد احتياجات الرجال والنساء في االماكن العامة  -

ان واستخدام األدوات الرقمية لتعزيز حقوق االنس

 وخلق أماكن عامة شاملة في قطاع غزة

71/07/7102  00/07/7102  نشاط 68 
جمعية عائشة لحماية 

 المرأة والطفل

71/07/7102 اجتماع اللجان التنسيقية لالستجابة وقت الطوارئ - اجتماع دوري للمؤسسات   .77  71/07/7102  نشاط 10 
المركز الفلسطيني 

 للديمقراطية وحل النزعات
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

 مجموعات بؤرية  .74
تنفيذ مجموعة بؤرية لتقييم االحتياجات لمنطقة بيت  -

 الهيا حول الحدائق الترفيهية
71/07/7102  71/07/7102 ذكور 07   نشاط 

جمعية عائشة لحماية 

 المرأة والطفل

 ثبوتوفي حال  ،أخطاءقيقة وخالية من أي ن المعلومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة ودت الهيا بعدم إخفاء أي معلومات وانقر ونتعهد في جمعية تطوير بي

 مخالفة هذا القرار . المسؤولية القانونية المترتبة علىننا نتحمل كامل عكس ذلك فإ
 جمعية تطوير بيت الهيا م . نضال المسلمي االسم :

 التوقيع:

 الصفة في الجمعية : رئيس مجلس االدارة

  1711010071جوال رقم: 


