
تأتي جوائز مؤســـســة 
التعاون لتكمل رسالة المؤسسة 

وتحاكي هويتهــــا، وقيمهـــــــا، لرســـــم 
صورة مشــــــرقة لثقافــــة االنجــــــاز وتشــــجيع 
المؤســـــسات الفلســــــــطينية علـــى التميـــــز 
واالبداع في عملهـــــا، وتمكيــن  الشـــــــباب 

الفلسـطيني، وتعزيز دورهـم وانخراطهـــم في 
بناء المستقبل، وللمحــــافظــــــة علـــى 

عراقــــــــة وأصـــــالة وجــــذور 
فلســــــطــين

جوائز العام ٢٠١٧

يفتح باب التقدم للجوائز في شهر 
تموز القادم، وسيتم االعالن عن سبع جوائز 

من ضمنها جائزتين جديدتين هما:

جائزة مؤسسة التعاون  للمعلم المتميز
و 

 جائزة مؤسسة التعاون للتميز
بالقطاع الصحي

جوائز مؤسسة التعاون
لإلنجاز واإلبداع 

٢٠١٦
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 جائزة مؤسسة التعاون للقدس “جائزة المرحوم راغب الكالوتي”
للتنمية المجتمعية في القدس- للقدس نعمل

 جائزة مؤسسة التعاون للشباب “جائزة منير الكالوتي”
للشباب الفلسطيني الريادي - لغٍد أفضل.... نبدع

 جائزة مؤسسة التعاون للتعليم “جائزة نبيل هاني القدومي”
للتميز في التعليم - مدارس متميزة لمستقبل مشرق

 جائزة مؤسسة التعاون لغزة “جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا”
للمؤسسات المجتمعية - ألجل غزة

 جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز “جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي”
لقطاع الثقافة - سنكون يوما ًما نريد

أعضاء لجنة الجائزة
خالد الكالوتي )رئيس اللجنة(،

جورج الطويل، عابدة السايح، لؤي خوري، 

ممدوح العكر، نافذ الحسيني، هدى كتمتو

جوائز مؤسسة التعاون لالنجاز واالبداع ٢٠١٦ 
٢5٠,٠٠٠ دوالر سنويًا

انطلقت جوائز مؤسســة التعاون منــذ بداية عام 2003 للتميز والعطاء 
إيمانــًا مــن المؤسســة بأهميــة تقديــر وتكريــم إنجــاز وإبداع الشــعب 
الفلســطيني، وللحفــاظ علــى العراقة واألصالة والجــذور وخلق الروح 

التنافسية المبنية على اإلنجاز والتميز.

وقــد كانــت عائلــة الشخشــير أول مــن تبنى جائــزة االنجاز لمدة تســع 
ســنوات )2007-2015(، وفــي العــام 2016 تبنــت عائلــة عبــد الهــادي 
الجائزة وسميت باسم جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي.  كما أطلقت 
مؤسسة التعاون جائزة منير الكالوتي للشباب الريادي وجائزة المرحوم 
راغــب الكالوتــي للتنميــة المجتمعيــة في القــدس عــام 2012، وجائزة 
نبيــل القدومــي للتميــز في التعليــم، وجائزة فلك وعبــد الكريم كامل 
الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة عام 2014، لتصل جوائز 

المؤسسة الى خمس جوائز بقيمة $250,000. 

كمــا وســُتعلن مؤسســة التعاون خــالل عام 2017 عن إطــالق جائزتين 
جديدتين، واحدة للمعلم الفلسطيني المتميز، وثانية للقطاع الصحي 

لتصل قيمة جوائز مؤسسة التعاون إلى 370,000$ سنويًا.

"لغٍد أفضل ... نبدع"
مجتمع  أي  في  أهمية  األكثر  الشريحة  هم  "الشباب 
وإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر فإنهم في الغد 
سيكونون كل المستقبل، والمجتمع ال يكون قويا إال 
الذين  أبنائها  بسواعد  إال  تبنى  ال  واألوطان  بشبابه، 
يدافعون عنها ويحمونها، لذلك تأتي هذه الجائزة لدعم 

الشباب في تحقيق طموحاته ومبادراته الريادية".

منير الكالوتي

"للقدس نعمل" 
المقدسية،  المؤسسات  تميز  دائمًا  نرى  أن  "نحب 
المقدسة  المدينة  على  الحفاظ  في  الحيوي  ودورها 
وطابعها التاريخي والسكاني، وقد أطلقنا هذه الجائزة، 
الكالوتي  راغب  المرحوم  والدي  باسم  سميت  والتي 

دعمًا وتشجيعًا للعمل والبناء من أجل القدس".

منير الكالوتي

نكبر بعطائهم

"ألجل غزة"
امتدادا لمسيرتهما  الجائزة باسم والدينا،  "قدمنا هذه 
األهلية  المؤسسات  وتشجيع  دعم  في  الطويلة 
غزة  قطاع  في  والعاملة  المتواجدة  الفلسطينية 
الخدمات  في  األداء  مستوى  لرفع  بتَمّيز  تعمل  والتي 
بحاجة  زال  ما  والذي  القطاع  المقدمة في  المجتمعية 
وتمكين  لتعزيز صموده  الجهود  المزيد من  إلى  ماّسة 

أبناءه نحو حياة ومستقبل أفضل".

أبناء فلك وعبد الكريم كامل الشوا

"مدارس متميزة لمستقبل مشرق"
واإلبداع  الصمود  بتعزيز  لتساهم  الجائزة  هذه  "جاءت 
المختلفة  التعليمية  المؤسسات  داخل  الذات  وتطوير 
فلنعمل  لذلك  تواجههم،  التي  الكثيرة  التحديات  رغم 
سويًا من أجل التميز في التعليم ألبنائنا...  مستقبلنا".

نبيل هاني القدومي

"سنكون يوما ً ما نريد"
"بادرنا هذا العام لدعم جائزة "االنجاز" وقد سميت باسم 
للمؤسسات  تقديرًا  الهادي  عبد  نعيم  المرحوم  والدي 
التي حققت انجازات مميزة في مجال عملها وساهمت 
والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  النمو  عملية  في 
للشعب الفلسطيني، وتحفيزًا لالرتقاء بالعمل من أجل 

إحداث تغييرات ايجابية مستدامة في فلسطين".

أبناء نعيم عبد الهادي
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للشباب الفلسطيني الريادي - لغٍد أفضل.... نبدع

 جائزة مؤسسة التعاون للتعليم “جائزة نبيل هاني القدومي”
للتميز في التعليم - مدارس متميزة لمستقبل مشرق

 جائزة مؤسسة التعاون لغزة “جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا”
للمؤسسات المجتمعية - ألجل غزة

 جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز “جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي”
لقطاع الثقافة - سنكون يوما ًما نريد

أعضاء لجنة الجائزة
خالد الكالوتي )رئيس اللجنة(،

جورج الطويل، عابدة السايح، لؤي خوري، 

ممدوح العكر، نافذ الحسيني، هدى كتمتو

جوائز مؤسسة التعاون لالنجاز واالبداع ٢٠١٦ 
٢5٠,٠٠٠ دوالر سنويًا

انطلقت جوائز مؤسســة التعاون منــذ بداية عام 2003 للتميز والعطاء 
إيمانــًا مــن المؤسســة بأهميــة تقديــر وتكريــم إنجــاز وإبداع الشــعب 
الفلســطيني، وللحفــاظ علــى العراقة واألصالة والجــذور وخلق الروح 

التنافسية المبنية على اإلنجاز والتميز.

وقــد كانــت عائلــة الشخشــير أول مــن تبنى جائــزة االنجاز لمدة تســع 
ســنوات )2007-2015(، وفــي العــام 2016 تبنــت عائلــة عبــد الهــادي 
الجائزة وسميت باسم جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي.  كما أطلقت 
مؤسسة التعاون جائزة منير الكالوتي للشباب الريادي وجائزة المرحوم 
راغــب الكالوتــي للتنميــة المجتمعيــة في القــدس عــام 2012، وجائزة 
نبيــل القدومــي للتميــز في التعليــم، وجائزة فلك وعبــد الكريم كامل 
الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة عام 2014، لتصل جوائز 

المؤسسة الى خمس جوائز بقيمة $250,000. 

كمــا وســُتعلن مؤسســة التعاون خــالل عام 2017 عن إطــالق جائزتين 
جديدتين، واحدة للمعلم الفلسطيني المتميز، وثانية للقطاع الصحي 

لتصل قيمة جوائز مؤسسة التعاون إلى 370,000$ سنويًا.

"لغٍد أفضل ... نبدع"
مجتمع  أي  في  أهمية  األكثر  الشريحة  هم  "الشباب 
وإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر فإنهم في الغد 
سيكونون كل المستقبل، والمجتمع ال يكون قويا إال 
الذين  أبنائها  بسواعد  إال  تبنى  ال  واألوطان  بشبابه، 
يدافعون عنها ويحمونها، لذلك تأتي هذه الجائزة لدعم 

الشباب في تحقيق طموحاته ومبادراته الريادية".

منير الكالوتي

"للقدس نعمل" 
المقدسية،  المؤسسات  تميز  دائمًا  نرى  أن  "نحب 
المقدسة  المدينة  على  الحفاظ  في  الحيوي  ودورها 
وطابعها التاريخي والسكاني، وقد أطلقنا هذه الجائزة، 
الكالوتي  راغب  المرحوم  والدي  باسم  سميت  والتي 

دعمًا وتشجيعًا للعمل والبناء من أجل القدس".

منير الكالوتي

نكبر بعطائهم

"ألجل غزة"
امتدادا لمسيرتهما  الجائزة باسم والدينا،  "قدمنا هذه 
األهلية  المؤسسات  وتشجيع  دعم  في  الطويلة 
غزة  قطاع  في  والعاملة  المتواجدة  الفلسطينية 
الخدمات  في  األداء  مستوى  لرفع  بتَمّيز  تعمل  والتي 
بحاجة  زال  ما  والذي  القطاع  المقدمة في  المجتمعية 
وتمكين  لتعزيز صموده  الجهود  المزيد من  إلى  ماّسة 

أبناءه نحو حياة ومستقبل أفضل".

أبناء فلك وعبد الكريم كامل الشوا

"مدارس متميزة لمستقبل مشرق"
واإلبداع  الصمود  بتعزيز  لتساهم  الجائزة  هذه  "جاءت 
المختلفة  التعليمية  المؤسسات  داخل  الذات  وتطوير 
فلنعمل  لذلك  تواجههم،  التي  الكثيرة  التحديات  رغم 
سويًا من أجل التميز في التعليم ألبنائنا...  مستقبلنا".

نبيل هاني القدومي

"سنكون يوما ً ما نريد"
"بادرنا هذا العام لدعم جائزة "االنجاز" وقد سميت باسم 
للمؤسسات  تقديرًا  الهادي  عبد  نعيم  المرحوم  والدي 
التي حققت انجازات مميزة في مجال عملها وساهمت 
والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  النمو  عملية  في 
للشعب الفلسطيني، وتحفيزًا لالرتقاء بالعمل من أجل 

إحداث تغييرات ايجابية مستدامة في فلسطين".

أبناء نعيم عبد الهادي

TaawonPalestine           TaawonPalestine       www.taawon.org



بادرت مؤسسة التعاون، وبتمويل كريم من السيد منير الكالوتي نجل المرحوم راغب الكالوتي، بتأسيس جائزة سنوية ُتعنى بالتنمية المجتمعية في القدس، وذلك 
تكريمًا منها للمؤسسات األهلية المقدسية الرائدة في مجال الخدمة المجتمعية، والبرامج التنموية الفّعالة، والتي تساهم في تعزيز النسيج االجتماعي الفلسطيني، 

والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم. 

فاز بجائزة مؤسسة التعاون للقدس ٢٠١٦

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

www.jlac.ps

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان
واالجتماعّية  االقتصادّية  الظروف  "تحسين  مشروع  عن  نعمل"  "للقدس  جائزة  المركز  ُمنح 
ورفع  القانونية،  المساعدة  توفير  عبر  القدس،  في  تواجدهم  لحماية  يهدف  والذي  للمقدسيين" 
الوعي في الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية خصوصًا لدى الفئات المهمشة، وكذلك تطوير قدرات 

محامي مركز القدس ومحامين آخرين في عالج هذه القضايا.

لجنة تحكيم الجائزة
 السيد أحمد الشرفاء، د. بديع سرطاوي، السيدة تيري بالطة، د. صفاء أبو عصب،

د. عبد اللطيف الحسيني

50,000$قيمة الجائزة

جائزة مؤسسة التعاون للقدس
"جائزة المرحوم راغب الكالوتي" للتنمية المجتمعية في القدس

للقدس نعمل



جائزة مؤسسة التعاون للشباب
"جائزة منير الكالوتي" للشباب الفلسطيني الريادي 

لغٍد أفضل.... نبدع

50,000$قيمة الجائزة

 مبادرة "انتاج الفحم الحيوي و مخرجاته من المخلفات الزراعية"
ماري موسى زايد- غزة

نبعت فكرة المشروع من وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في منطقة 
المزارعين،  على  كبيرًا  عبئًا  وتشكل  اهدارها  يتم  والتي  غزة،  بقطاع  بيت الهيا 
تفحيمها  ثم  بتجفيفها  المخلفات  هذه  من  االستفادة  إلى  المشروع  ويهدف 
على  تحتوي  المخلفات  هذه  ان  وبما  اإلتالفي"،  "التقطير  طريقة  باستخدام 
 )Biochar( الحيوي  الفحم  الى  تحويلها  تم  الفحم، فقد  نسبة حوالي 70% من 
 )Wood vinegar( المستخدم عالميًا في تخصيب التربة، وصناعة خل الخشب
الذي يستخدم في الزراعة، باإلضافة إلنتاج الفحم المضغوط المستخدم للتدفئة 
والطهي، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر بالمساهمة في الحفاظ على البيئة 

المحلية، فضاًل عن كونه المشروع األول من نوعه في المنطقة.  

فاز بجائزة مؤسسة التعاون للشباب ٢٠١٦ خمس مبادرات مميزة:
مبادره "انتاج الفحم الحيوي و مخرجاته من المخلفات الزراعية"	 
مبادره "أزر"	 
مبادره "كنعان"	 
 	"PalCade" مبادره
 	"Liz Custom Bows" مبادره

لجنة تحكيم الجائزة لعام ٢٠١٦
السيد إبراهيم برهم، السيد أشرف اليازوري، السيدة أمل ضراغمة المصري، 

السيد خليل االفرنجي، د. ياسر العالم

تأتي هذه الجائزة بتبرع كريم من السيد منير الكالوتي لدعم الشباب الفلسطيني في تحقيق طموحاته ومبادراته الريادية، والتي تحمل في طياتها نماذج تنموية رائدة 
تدفع الشباب إلنجاز المزيد، وبالمجتمع الفلسطيني نحو التقدم.



 مبادرة " أزر" 
محمود برهم- جنين

هي عبارة عن جهاز لمساعدة المقعدين وكبار السن في أداء أنشطتهم اليومية 
الجهاز هو  وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، بدون مساعدة أحد، حيث أن هذا 
هيكل مرتبط بمجسات تقرأ جسم المريض ورغبته بالحركة ومحركات تعطيه 
القوة والحركة المطلوبة. وقد تم تطوير نموذج أولي وجاري العمل على نموذج 

نهائي. 

 مبادرة " كنعان" 
نسمة نسيم السالق - غزة

يستخدم  الفلسطيني،  والطبيعي  الثقافي  للتراث  رقمي  سجل  هو  كنعان 
المعزز  "الواقع  مثل  التفاعلية  المتعددة  والوسائط  التكنولوجية  التقنيات 
والواقع االفتراضي" في التعريف بالمواقع األثرية بطريقة تفاعلية. وهو عبارة 
ويعمل  واالنجليزية  العربية  اللغتين  يدعم  الكتروني  وموقع  جوال  تطبيق  عن 
بتقنية "الواقع المعزز"، ليكون أداة تربط بين التراث العريق المتجذر في التاريخ 

لفلسطين، وحاضرها المفعم بروح الحداثة.

"Liz Custom Bows " مبادرة 
الزابيث دباح- القدس

ليكون  عالية  وجودة  بتقنية  للشعر  اكسسوارات  وانتاج  لتصميم  مبادرة  هي 
نساء  تشغيل  سيتم  حيث  االخرى،  المنتجات  ينافس  فلسطيني  منتج  أول 
فلسطينيات في القدس إلنتاج هذه االكسسوارات. وتسعى المبادرة لتكون 
وخاصة  الزبون  اشراك  يتم  كما  العالمية.  المنتجات  تنافس  تجارية  عالمة 

األطفال في اختيار التصميم واأللوان التي يرغبون فيها.

 "PalCade" مبادرة 
رامي عيسى و زياد هباب - نابلس

الترفيهية االلكترونية انشاء ورشة تصنيع وصيانة األلعاب   المبادرة عبارة عن 
الـ Arcade وتسميتها Palcade، وهي أول ماكنة يتم صناعتها محليًا بشكل 
المستورد بسعرها  غيرها من  الماكنة عن  وتمتاز  وبأيدي فلسطينية.  عصري 
التكنولوجية  للميزات  إضافة  الكهرباء،  استهالك  في  والتوفير  كلفة،  األقل 
باإلضافة  هذا  محلية،  بأيٍد  دائم  بشكل  الصيانة  وتوفير  األكبر،  والتسويقية 

للتحكم بنوعية االلعاب والبرمجيات المتوفرة بالماكنات. 

مبادرات مميزة ُمنحت شهادات تقدير من مؤسسة التعاون
مبادرة "فن األورجامي"- وصال باسم كراز- غزة. 1
باستخدام نظم . 2 والمياه واالسمدة  المبيدات  "تقنين استهالك  مبادرة 

سعيد  أشرف  نعيم،  مدحت  أشرف  شريم،  علي  هشــام   - الكترونية" 
المدهون - غزة

مبادرة " H10"- غادة عبد الحق الحداد- غزة. 3
مبادرة " Aysr حجر أيسر"- أيمن عاشور، أحمد الجدبة- غزة. 4
وأثره في . 5 الفلسطيني،  الوطنية في مجتمعنا  الثقافة  مبادرة "ضعف 

تعطيل استحقاق دولتنا"- عبير حامد- رام الله
مبادرة " برنامج كتب و مالكمين"- نادر جيوسي- رام الله. 6



جائزة مؤسسة التعاون للتعليم 
"جائزة نبيل هاني القدومي" للتميز في التعليم 

مدارس متميزة لمستقبل مشرق

50,000$قيمة الجائزة

فاز بالجائزة مناصفة كل من المدارس التالية:
مدرسة ذكور الخليل األساسية - الخليل	 
مدرسة بنات عنبتا الثانوية-طولكرم	 

لجنة تحكيم الجائزة لعام ٢٠١٦
 السيد جودت صيصان، السيدة ربى المسروجي، السيد مروان بكير،

د. منير سرحان، د. يحيى حجازي

مدرسة ذكور الخليل األساسية – الخليل
فازت عن "مشروع تعزيز دور البرلمان الطالبي في خفض نسبة عمالة األطفال"، استنادًا 
الى االتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون إلزامية التعليم.  جاءت هذه المبادة لتفعيل 
دور البرلمان المدرسي في خفض نسبة عمالة "األطفال الطالب" في المدرسة بنسبة 
18%، ووقف تسرب الطلبة بنسبة 100% من خالل تنظيم ورش عمل متعددة األطراف 
عمالة  أثار  حول  مسرحية  وعرض  وعي،  حملة  قدرات،  بناء  األطفال،  مشغلي  تشمل 

األطفال على حقوقهم ونقاشها.

مدرسة بنات عنبتا الثانوية - طولكرم 
وتصميم  البرمجة  الطالبات  لتعليم  ويهدف  الصغيرة"  المبرمجة  "مشروع  عن  فازت 
تطبيقات آندرويد على برنامج "App Inventor" و "Scratch" عن طريق االنترنت والتعلم 
تساعدهن  والتي  المفيدة  العلوم  الطالبات  تعليم  على  المشروع  فكرة  تقوم  بعد.  عن 
للوصول ألعلى مستويات التعلم من التحليل والتركيب والتقويم التي تعمل على تعزيز 
الذاتي  التعلم  على  للتعرف  أمامهن  اآلفاق  ويفتح  الشخصية،  وصقل  بالنفس  الثقة 

واالستخدام األمثل لإلنترنت والكمبيوتر وتحويل الطالبة من مستهلكة الى منتجة.

جاءت هذه الجائزة لتساهم بتعزيز الصمود واإلبداع وتطوير الذات والتنافسية داخل المؤسسات التعليمية المختلفة. وسميت الجائزة باسم د. نبيل هاني القدومي 
تقديرًا لجهوده من أجل فلسطين في مجال دعم وتطوير قطاع التعليم.



50,000$قيمة الجائزة

جائزة مؤسسة التعاون لغزة
"جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا" للمؤسسات المجتمعية 

ألجل غزة

فاز بجائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة ٢٠١٦

برنامج غزة للصحة النفسية

برنامج غزة للصحة النفسية "خطة االستجابة الطارئة والتدخل في األزمات"

يعتبر البرنامج الطارئ األول من نوعه الذي يستهدف األسر المتضررة نفسيًا جراء اعتداءات االحتالل 
الفاعلة في مجال  ايجابية وبناءة بين المؤسسات  آليات تعاون  المتكررة، بشكل يساهم في خلق 
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. يهدف البرنامج بشكل أساسي للمساهمة في تقليل 
وتخفيف االثار والتداعيات النفسية للسكان الفلسطينيين نتيجة االعتداءات االسرائيلية االخيرة على 

قطاع غزة.

لجنة تحكيم الجائزة لعام ٢٠١٦

أ. سماح أبو لمظي، د. عمار الدويك، السيد عمر المجدالوي، م. مأمون بسيسو، م. منيب أبو غزالة  www.gcmhp.com

تأتي هذه الجائزة لدعم وتشجيع المؤسسات األهلية الفلسطينية المتواجدة والعاملة في قطاع غزة، والتي تعمل بتَمّيز لرفع مستوى األداء في الخدمات المجتمعية 
المقدمة ألهالي القطاع، والذي ما زال بحاجة ماّسة إلى المزيد من الجهود لتعزيز صموده وتمكين أبناءه نحو حياة ومستقبل أفضل.



جاءت الجائزة تقديرًا إلنجاز وتميز المؤسسات األهلية الفلسطينية، وخاصة المؤسسات الثقافية في مجاالت عملها، ومساهمتها في عملية التطور االجتماعي، 
االقتصادي والثقافي للشعب الفلسطيني، وتحفيزًا لالرتقاء بالعمل من أجل احداث تغييرات ايجابية مستدامة في فلسطين. وفي العام 2016 تبنت عائلة عبد الهادي 

الجائزة وسميت باسم جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي.

فاز بجائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز ٢٠١٦
مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية "الجنى"- لبنان

لنبني ثقافة مخيماتنا الفلسطينية في لبنان
ُمنح المركز جائزة االنجاز عن برنامج "نشر الثقافة وبناء القدرات"، وهو برنامج ُمكون من مجموعة 
مشاريع تتمحور حول تنمية القدرات وتحفيز التشبيك ونشر الثقافة الفلسطينية، بهدف ابراز جوانبها 
االيجابية وكذلك العمل على بناء جسور التواصل مع المجتمعات المضيفة والمجاورة، من خالل 
تنظيم أنشطة فنية ثقافية مشتركة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التناغم والتفاعل وخلق الوعي من 
خالل بناء القدرات والتواصل باستخدام المنابر الثقافية والفنية، تحفيزًا إلحداث تغيير مستدام ال 

سيما بين مجتمعات الالجئين الفلسطينيين والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

لجنة تحكيم الجائزة 
االستاذه ايمان الحموري، السيد خالد فراج، السيد عدنان طرابشة، السيد نبيل عناني، د. منى الخالدي

www.al-jana.org

AL-JANA

جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز
"جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي” لقطاع الثقافة 

سنكون يوما ً ما نريد

50,000$قيمة الجائزة



جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز "جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير"

www.popularartcentre.org ٢٠١5    مركز الفن الشعبي- رام الله 

Sareyyet@sareyyet.ps ٢٠١4    سرية رام الله األولى- رام الله 
mada@mada-research.org     مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية- حيفا 

www.yestheatre.org ٢٠١3    مسرح نعم للتواصل بين الشباب - الخليل 

www.ghassankanafani.org ٢٠١٢    مؤسسة غسان كنفاني الثقافية - بيروت 
www.qsm.ac.il     أكاديمية القاسمي- باقة الغربية 

www.alnayzak.org ٢٠١١    مؤسسة النيزك للتعليم واإلبداع العلمي – رام الله 
www.alkamandjati.com     جمعية الكمنجاتي – رام الله 

www.alhaq.org ٢٠١٠    مؤسسة الحق- القانون من أجل اإلنسان – رام الله 

www.pawl-lb.org ٢٠٠9    االتحاد النسائي العربي الفلسطيني – بيروت 

www.aman-palestine.org ٢٠٠8    االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( - رام الله 

www.pcc-jer.org ٢٠٠7    المركز الفلسطيني لإلرشاد – رام الله 

www.wclac.org ٢٠٠4    مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي – القدس 
www.adalah.org     مؤسسة عدالة – حيفا 
www.muntada.org     منتدى العلماء الصغار – رام الله 

الفائزون بجوائز مؤسسة التعاون منذ عام ٢٠٠3



جائزة مؤسسة التعاون للقدس "جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس" 

www.alsaraya-center.org ٢٠١5    مركز السرايا لخدمة المجتمع 

 info@palvision.ps ٢٠١4    مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 

http://ncm.birzeit.edu ٢٠١3    المعهد الوطني للموسيقى 

www.burjalluqluq.org ٢٠١٢    جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي 

جائزة مؤسسة التعاون للشباب "جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي" 

٢٠١5    مبادرة "مشان نكبر سوا" – أسماء عبد الله مسعود- غزة.

    مبادرة "++Let’s Code" – ماهر مفيد نحلة، هنادي هموز، حنين سالمة- نابلس.

    مبادرة "دقيقة مع الحاج بطاطا" – عبد الحميد فيومي، محمد سعد- غزة.

    مبادرة "المصنع" – حمزة أحمد – غزة.

    مبادرة "شركة خدمة" – محمود المدهون، حسن رضوان- غزة.

مبادرة "Bethlehem Eguide" - مجموعة "AAI Group" ، أيمن مصباح البياع، اياد أبو سمرة،   ٢٠١4 
وعبد الرحمن سالم- القدس  

     مبادرة "طابعة نبض )طابعة بريل االتوماتيكية للمكفوفين("- مجموعة  نبض "Nabd" ، جمال خليف،
طارق خنفة، ومحمود القصاروة، وياسمين عتيق- نابلس.  

    مبادرة "الوسادة الحرارية" - أحمد رشيد أبو عرة- جنين.

    مبادرة "العودة إلى الجذور" - مجموعة "الجاليري الثقافي- ترشيحا"، جريس برهوم، حنا بشارة، رنا طنوس- ترشيحا.

    مبادرة "بدك حدا" -  ياسر محمد مصطفى- غزة.



مبادرة "Drink A Book" - يسرى محمد قاسم القيسي- الخليل.   2013

مبادرة  "شبكة اجتماعية سياحية" - مهند عماد النونو - غزة.   

مبادرة "المجفف الشمسي الذكي - مناجم فلسطين" -  رجاء مزيد مصطفى عالن- نابلس.   

مبادرة "أبعاد" -  نزار خاطر - اللد.   

مبادرة "تطبيقات والعاب تساعد في تسريع عالج مرضى التوحد" - عبد ربه رياض حنونه- غزة.   

مبادرة "التعليم اإللكتروني للمكفوفين" - مصطفى جوهري وشفاء عزموطي وعبادة خمايسة- جنين.   2012

مبادرة "من ال شيء نصنع كل شيء" -  رنيم مدوخ وإسالم الهبيل- غزة.    

مبادرة "تطوير قطاع الصبار في فلسطين" - شادي محمود- رام الله.   

مبادرة "جّواي بّراي" - صابرين عبد الرحمن - رام الله.   

مبادرة "مشتل نور الهدى" - حنين مليطات - نابلس.   

جائزة مؤسسة التعاون للتعليم ٢٠١4 "جائزة نبيل هاني القدومي للتميز في التعليم" 

 www.facebook.com/almughtaribeen مدرسة مغتربي بيرنباال الثانوية- بيرنباال    2015

 www.facebook.com/tammungirlschool مدرسة بنات طمون الثانوية - طمون – طوباس    

  www.bs-lutheranschool.com المدرسة االنجيلية اللوثرية – بيت ساحور    

 hewar.alternative@gmail.com مدرسة حوار المستقلة للتربية البديلة – حيفا    2014

مدرسة النور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين – غزة     

 info@basma-centre.org مدرسة مؤسسة األميرة بسمة لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة – القدس    



جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة ٢٠١4 "جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة" 

www.aisha-pal.ps جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل    2015

www.tamerinst.org مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي    

www.atfaluna.net جمعية أطفالنا للصم    2014

جائزة مؤسسة التعاون للتميز 

السيد سهيل خوري - الضفة الغربية   2005

جائزة مؤسسة التعاون للعطاء 

www.arabfund.org الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت    2003



عائلة المرحوم عبد العزيز الشخشير
تسعة أعوام من العطاء الالمحدود لجائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز

أمضى المرحوم عبد العزيز الشخشير حياته ألجل فلسطين بجانب 
وكرس  بالتعليم،  المؤمنين  أشد  من  دائما  كان  المهنية.  حياته 
الكثير من وقته  وماله في دعم مشروعات خيرية لتنمية فلسطين 
والفلسطينيين في الشتات. ومن أبرز مساهماته في العمل الخيري 
دعم التعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين، مما أتاح للمئات من 
مواصلة  فرصة  المحتاجين  والطلبة  الفلسطينيين  الالجئين  أبناء 
نشأة  واكبوا  الذين  الرواد  األعضاء  من  كان  كما  العالي،  تعليمهم 
مؤسسة التعاون منذ بدايتها، ولعب دورا هاما في معظم مراحل 

نموها وتطورها فأغنى تجربتها بخبرته وعطائه.

ومضى أبناؤه من بعد وفاته على دربه في مسيرة العطاء والبناء، 
لجائزة  خاص  سنوي  دعم  تكريس  إليه  بادروا  ما  أبرز  من  وكان 
تكريما  والدهم  اسم  عليها  ُأطلق  والتي  لإلنجاز  التعاون  مؤسسة 
لعطائه وعرفانا لجهود أبنائه في دعم العمل التنموي الفلسطيني، 
دعمها  في  استمروا  والتي  الشخشير”  العزيز  عبد  المرحوم  “جائزة 

تسعة أعوام متتالية.

فمنذ العام 2007 تبنت عائلة الشخشير جائزة االنجاز والتي قيمتها 
50,000$ سنويًا، لتصبح الجائزة باسم والدهم، حيث كانت الجائزة 
قطاعات  مختلف  في  األهلية  المؤسسات  جميع  تستهدف  بداية 
الجائزة  تخصيص  تم  فقد   2012 و   2011 العامين  في  أما  العمل، 
تم  ثم  ومن  التعليم.  قطاع  في  العاملة  األهلية  للمؤسسات 

للمؤسسات   2015 عام  وحتى   2013 عام  منذ  الجائزة   تخصيص 
األهلية العاملة في قطاع الثقافة.

الماضية أن تتوج اإلنجاز  التسع سنوات  الجائزة خالل  واستطاعت 
نقلة  بإحداث  المجاالت. وساهمت  بمختلف  عليه  وتثني  واإلبداع 
نال  حيث  العمل.  في  واالبداع  التميز  وتشجيع  األداء  في  نوعية 
الغربية  الضفة  في  الرائدة  المؤسسات  من  مؤسسة   12 الجائزة 

وقطاع غزة ومناطق 1948 ولبنان.



 جائزة مؤسسة التعاون للقدس “جائزة المرحوم راغب الكالوتي”
للتنمية المجتمعية في القدس- للقدس نعمل

 جائزة مؤسسة التعاون للشباب “جائزة منير الكالوتي”
للشباب الفلسطيني الريادي - لغٍد أفضل.... نبدع

 جائزة مؤسسة التعاون للتعليم “جائزة نبيل هاني القدومي”
للتميز في التعليم - مدارس متميزة لمستقبل مشرق

 جائزة مؤسسة التعاون لغزة “جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا”
للمؤسسات المجتمعية - ألجل غزة

 جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز “جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي”
لقطاع الثقافة - سنكون يوما ًما نريد

أعضاء لجنة الجائزة
خالد الكالوتي )رئيس اللجنة(،

جورج الطويل، عابدة السايح، لؤي خوري، 

ممدوح العكر، نافذ الحسيني، هدى كتمتو

جوائز مؤسسة التعاون لالنجاز واالبداع ٢٠١٦ 
٢5٠,٠٠٠ دوالر سنويًا

انطلقت جوائز مؤسســة التعاون منــذ بداية عام 2003 للتميز والعطاء 
إيمانــًا مــن المؤسســة بأهميــة تقديــر وتكريــم إنجــاز وإبداع الشــعب 
الفلســطيني، وللحفــاظ علــى العراقة واألصالة والجــذور وخلق الروح 

التنافسية المبنية على اإلنجاز والتميز.

وقــد كانــت عائلــة الشخشــير أول مــن تبنى جائــزة االنجاز لمدة تســع 
ســنوات )2007-2015(، وفــي العــام 2016 تبنــت عائلــة عبــد الهــادي 
الجائزة وسميت باسم جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي.  كما أطلقت 
مؤسسة التعاون جائزة منير الكالوتي للشباب الريادي وجائزة المرحوم 
راغــب الكالوتــي للتنميــة المجتمعيــة في القــدس عــام 2012، وجائزة 
نبيــل القدومــي للتميــز في التعليــم، وجائزة فلك وعبــد الكريم كامل 
الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة عام 2014، لتصل جوائز 

المؤسسة الى خمس جوائز بقيمة $250,000. 

كمــا وســُتعلن مؤسســة التعاون خــالل عام 2017 عن إطــالق جائزتين 
جديدتين، واحدة للمعلم الفلسطيني المتميز، وثانية للقطاع الصحي 

لتصل قيمة جوائز مؤسسة التعاون إلى 370,000$ سنويًا.

"لغٍد أفضل ... نبدع"
مجتمع  أي  في  أهمية  األكثر  الشريحة  هم  "الشباب 
وإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر فإنهم في الغد 
سيكونون كل المستقبل، والمجتمع ال يكون قويا إال 
الذين  أبنائها  بسواعد  إال  تبنى  ال  واألوطان  بشبابه، 
يدافعون عنها ويحمونها، لذلك تأتي هذه الجائزة لدعم 

الشباب في تحقيق طموحاته ومبادراته الريادية".

منير الكالوتي

"للقدس نعمل" 
المقدسية،  المؤسسات  تميز  دائمًا  نرى  أن  "نحب 
المقدسة  المدينة  على  الحفاظ  في  الحيوي  ودورها 
وطابعها التاريخي والسكاني، وقد أطلقنا هذه الجائزة، 
الكالوتي  راغب  المرحوم  والدي  باسم  سميت  والتي 

دعمًا وتشجيعًا للعمل والبناء من أجل القدس".

منير الكالوتي

نكبر بعطائهم

"ألجل غزة"
امتدادا لمسيرتهما  الجائزة باسم والدينا،  "قدمنا هذه 
األهلية  المؤسسات  وتشجيع  دعم  في  الطويلة 
غزة  قطاع  في  والعاملة  المتواجدة  الفلسطينية 
الخدمات  في  األداء  مستوى  لرفع  بتَمّيز  تعمل  والتي 
بحاجة  زال  ما  والذي  القطاع  المقدمة في  المجتمعية 
وتمكين  لتعزيز صموده  الجهود  المزيد من  إلى  ماّسة 

أبناءه نحو حياة ومستقبل أفضل".

أبناء فلك وعبد الكريم كامل الشوا

"مدارس متميزة لمستقبل مشرق"
واإلبداع  الصمود  بتعزيز  لتساهم  الجائزة  هذه  "جاءت 
المختلفة  التعليمية  المؤسسات  داخل  الذات  وتطوير 
فلنعمل  لذلك  تواجههم،  التي  الكثيرة  التحديات  رغم 
سويًا من أجل التميز في التعليم ألبنائنا...  مستقبلنا".

نبيل هاني القدومي

"سنكون يوما ً ما نريد"
"بادرنا هذا العام لدعم جائزة "االنجاز" وقد سميت باسم 
للمؤسسات  تقديرًا  الهادي  عبد  نعيم  المرحوم  والدي 
التي حققت انجازات مميزة في مجال عملها وساهمت 
والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  النمو  عملية  في 
للشعب الفلسطيني، وتحفيزًا لالرتقاء بالعمل من أجل 

إحداث تغييرات ايجابية مستدامة في فلسطين".

أبناء نعيم عبد الهادي

TaawonPalestine           TaawonPalestine       www.taawon.org


