
  يوم التعاون ٢٠١٩
 الخميس ١٨ ابريل
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عن يوم التعاون  ٢٠١٩

اسـتنادا الـى نـهج "الـتعاون" فـي مـواكـبة الـتطور السـريـع فـي عـالـم 
الــتنمية،  و الــمساهــمة  فــي تــحقيق أهــداف الــتنمية المســتدامــة 
٢٠٣٠  ضــمن اطــار دعــم االنــسان الفلســطيني وتــعزيــز صــموده فــي 
مــناطــق عــملها األربــعة (الــضفة الــغربــية بــما فــيها الــقدس، غــزة، 
مــناطــق ٤٨، لــبنان)، ســتنظم الــمؤســسة  نــشاطــَا ســنويــًا  تــحت 
مــسمى "يــوم الــتعاون”  يــتم مــن خــاللــه نــقاش احــدث الــتوجــهات 
الــعالــمية فــي الــتنمية  لــالســتفادة مــنها فــي تــطويــر الــواقــع فــي 
فلســطين والــعمل بــمزيــد مــن الــفعالــية خــاصــة فــي ســياق تــطويــر 
االســـتراتـــيجيات وطـــرق الـــعمل فـــي شـــتى الـــمجاالت  كـــالـــرقـــمنة 

وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد والتواصل. 

يهـدف يـوم الـتعاون الـى "خـلق مـنصة تـفاعـل وحـوار مـفتوح مـا بـين 
جـميع أعـضاء مـؤسـسة الـتعاون والـجهاز الـتنفيذي والـخبراء لـتطويـر 
الـــنهج المســـتقبلي واالســـتراتـــيجي لـــلمؤســـسة ضـــمن الـــتطورات 

العالمية".



األجندة
التسجيل وحضور املشاركني ٠٩:٠٠ - ١٠:٠٠

كلمة ترحيبية 
املهندس فيصل العلمي، رئيس مجلس األمناء - مؤسسة التعاون

١٠:٠٠ - ١٠:٠٥

فيلم حول "رحلة مؤسسة التعاون" ١٠:٠٥ - ١٠:١٥

الجلسة االفتتاحية: التحوالت الرقمية وأثرها على العمل األهلي 

ميسر الجلسة: املهندس بشر جردانة، املدير العام التنفيذي، مجموعة شركة أرابتك جردانة الهندسية 

املتحدث الرئيسي: السيد باسم الوزير، رئيس مجلس االدارة، شركة سيداتا ألنظمة املعلومات واالتصاالت

١٠:١٥ - ١٠:٤٥

جلسة حوارية: إضاءات على مبادرات مؤسسة التعاون نحو ادماج التكنولوجيا في تطوير آلية عملها 

ميسر الجلسة: الدكتور نعيم عبد الهادي، نائب املدير العام لشؤون العمليات والتنسيق، املركز العربي للدراسات الهندسية 

املتحدثة: الدكتورة رنا الخطيب، مدير إدارة املعرفة واالعالم- مؤسسة التعاون 
املتحدثة: السيدة نائلة حندوش، مديرة وحدة التمويل والتواصل األجنبي- مؤسسة التعاون

١٠:٤٥ - ١١:٣٠

جلسة حوارية فرعية: محاور عمل مؤسسة التعاون (الجزء األول): التعليم - دور التربويني والتوجهات الحديثة 
في التعليم 


رئيس لجنة التعليم: االستاذ الدكتور خليل هندي، رئيس لجنة التعليم املحورية - مؤسسة التعاون
ميسر الجلسة: الدكتور سمير جرّار، عضو لجنة التعليم املحورية - مؤسسة التعاون 

املتحدث الرئيسي: املهندس هيف بنيان، املدير الدولي للتطوير واملؤتمرات، منظمة البكالوريا الدولية

١١:٣٠ - ١٣:٠٠

جلسة حوارية فرعية: محاور عمل مؤسسة التعاون  (الجزء الثاني): الثقافة - الحفاظ على الثقافة واالرث في 
دول النزاع 

رئيس الجلسة: السيد سمير جراد، رئيس لجنة الثقافة و االعمار املحورية - مؤسسة التعاون 
ميسرة الجلسة: الدكتورة شادية طوقان، عضو لجنة الثقافة واالعمار املحورية - مؤسسة التعاون 

املتحدثة الرئيسية: السيدة ريما املسمار، مديرة تنفيذية، الصندوق العربي للثقافة والفنون

١١:٣٠ - ١٣:٠٠

جلسة حوارية فرعية: محاور عمل مؤسسة التعاون (الجزء الثالث): التنمية املجتمعية - تعزيز دور الشباب في 
التمكني االقتصادي من خالل التكنولوجيا الحديثة واالستثمار املجتمعي 

رئيس الجلسة: السيد فؤاد بوارشي، عضو لجنة التنمية املجتمعية املحورية - مؤسسة التعاون 
ميسرة الجلسة: السيدة روال شنار، مدير البرامج- مؤسسة التعاون 

مدير برنامج تمكني الشباب: السيد هاني ابو غزالة- مؤسسة التعاون 
املتحدث الرئيسي: السيد ليث القاسم، رئيس هيئة املديرين، االستشاريون العرب لتنمية االعمال

١١:٣٠ - ١٣:٠٠

استراحة الغذاء ١٣:٠٠ - ١٤:٠٠

جلسة حوارية فرعية: املتحف الفلسطيني 

ميسرة الجلسة: ريم عبد الهادي، مديرة التطوير املؤسسي – املتحف الفلسطيني


املتحدثة الرئيسية: الدكتورة ليلى ابو لغد، أستاذة في علم األنثروبولوجيا ودراسات املرأة والنوع االجتماعي، جامعة كولومبيا
متحدثة : الدكتورة عادلة العايدي-هنية ، مدير عام املتحف الفلسطيني

١٤:٠٠ - ١٥:٠٠

جلسة حوارية فرعية: الشركاء اإلستراتيجيني 

ميسرة الجلسة: الدكتورة رنا الخطيب، مدير إدارة املعرفة واالعالم، مؤسسة التعاون

املتحدث: السيد يوسف قري، مدير عام، اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس 
املتحدثة: السيدة آمنة جبريل، رئيسة فرع فلسطني، االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

١٤:٠٠ - ١٥:٠٠

ورشة عمل حول "زيادة التواصل وإدماج األعضاء في عمل املؤسسة"  
ميسر الجلسة: املهندس ماهــــــر قـــــدورة، مستشار إداري، رجل أعمال، مستثمر، رائد اجتماعي، حكمت للسالمة املرورية، 

ميدان، مسرح ومهرجان الفكر الجديد، مقعدنا، شركتنا وحكمت القادة

١٥:٠٠ - ١٦:٣٠

الجلسة الختامية 
الدكتورة تفيدة الجرباوي، املدير العام-مؤسسة التعاون

١٦:٣٠ - ١٧:٠٠
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عـضو رائـد فـي الـمؤسـسة مـنذ عـام ١٩٩٦، حـاصـل عـلى شـهادة 
الـبكالـوريـوس فـي الـهندسـة الـمدنـية مـن الـجامـعة االمـريـكية فـي 
بـيروت عـام ١٩٧٥، وعـلى شـهادة الـماجسـتير فـي اإلدارة االنـشائـية 

من جامعة ستانفورد في امريكا. 

شـريـك فـي شـركـة خـطيب وعـلمي فـي بـيروت، يـشغل مـنصب نـائـب رئـيس تـنفيذي لـلشؤون 
الـمالـية وشـؤون الشـركـة، هـذا بـاإلضـافـة إلـى إدارتـه لـقطاع نـظم الـمعلومـات الـجغرافـية. يـشغل 

العديد من المناصب منها نائب رئيس مجلس صندوق الطالب الفلسطينيين.

المهندس فيصل سامي العلمي



الـــمهندس بشـــر جـــردانـــة هـــو رئـــيس مجـــلس اإلدارة والـــرئـــيس 
الــتنفيذي لمجــموعــة أرابــتك جــردانــة  حــيث تــعمل فــي الشــركــة 
الـعديـد مـن الـقطاعـات الـهندسـية وتـغطي جـزءا كـبيرا مـن الشـرق 
األوســط. حــصلت الشــركــة عــلى جــائــزة الــملك عــبد الــله الــثانــي 
لــلتميز وحــصلت عــلى تــقييم ثــالثــة نــجوم مــن قــبل الــمؤســسة 
األوروبـية إلداره الـجوده EFQM.  تـصنف المجـموعـة سـنويـا فـي 

قائمة مجلة ENR المئتين لشركات الهندسه العالمية. 

يـشغل مـنذ عـام ٢٠٠٨ مـنصب رئـيس مجـلس إدارة الـبنك اإلسـتثماري فـي األردن (يـعد الـبنك 
مـن بـين أكـبر عشـرون شـركـة مـتداولـة فـي بـورصـة عـمان)، وهـو بـنك مـتخصص فـي خـدمـة 
الشــركــات والــعمالء. كــما يــشغل حــالــيا ، وعــضو مجــلس إدارة شــركــة االتــصاالت األردنــية 
(اورانـج)، وعـضو مجـلس أمـناء فـي جـامـعة األمـيرة ُسـمية لـلتكنولـوجـيا، و نـائـب رئـيس مجـلس 
أمـناء مـؤسـسة الـتعاون (جـنيف)، وعـضو مجـلس إدارة مـنتدى األعـمال الـهندسـي األردنـي، وهـو 

رئيس الجمعية الثقافية العربية ومدرسة الرائد العربي. 

وشـغل سـابـقا عـضو فـي الـلجنه الـملكية " كـلنا االردن" و الـلجنه الـملكية لـالسـتراتـيجية الـمياه 
 /(FIDIC) فــي األردن، وعــضو الــلجنة الــتنفيذيــة لــالتــحاد الــدولــي لــلمهندســين االســتشاريــين
جــنيف، ومــؤســس ونــانــب الــرئــيس لــمنتدى االســتراتــجيات االردنــي، و رئــيس مجــلس إدارة 
مـؤسـسة الـموارد الـوطـنية وتـنميتها وعـضو مجـلس أمـانـة عـّمان الـكبرى و رأس الـلجنة الـمالـية، 
وعـضو مجـلس اسـتمار صـندوق الـضمان، ونـائـب رئـيس مجـلس إدارة شـركـة الـعبدلـي لـالسـتثمار 
والـتطويـر، ورئـيس مجـلس إدارة شـركـة بـولـيفارد الـعبدلـي، ورئـيس مجـلس الـضمان لـتطويـر 
الـمناطـق الـتنمويـة ، ورئـيس مجـلس مـنتدى األعـمال الـهندسـي، وعـضو لـجنة األجـندة الـوطـنية 

األردنية. 

حـاصـل عـلى شـهادة الـكالـوريـوس فـي الـهندسـة الـمدنـية مـن جـامـعة إلـينوي، أوربـانـا – شـامـبين- 
أمـريـكا، و مـاجسـتير فـي إدارة اإلنـشاءات مـن جـامـعة بـيركـلي، كـالـيفورنـيا – أمـريـكا. وهـو عـضو 
فـي مـنظمة رؤسـاء الشـركـات الـعالـمية (YPO)، ونـقابـة الـمهندسـين األردنـيين، وجـمعية رجـال 

األعمال األردنيين، وجمعية األعمال األردنية األوروبية. 

المهندس بشر محمد جردانة



ريــادي مــتخصص فــي مــجال تــكنولــوجــيا الــمعلومــات و الــتحول 
الـرقـمي، ذو خـبرة عـملية و مـيدانـية فـي قـطاعـات االتـصاالت و 
الــصناعــة و تــكنولــوجــيا الــمعلومــات ألكــثر مــن ٢٠ عــامــأ. شــغر 
مــناصــب عــديــدة مــنها رئــيس ادارة تــكنولــوجــيا الــمعلومــات و 
االعمال  لدى  مجموعة فاين  القابضة و مجموعة  نقل،  مدير 
ادارة الــــمشاريــــع لــــدى شــــركــــة VTEL Holding (احــــدى شــــراكــــات مجــــموعــــة االتــــصاالت 
الفلسـطينية) حـيث كـان مـسؤوال عـن ادارة عـدة مـشاريـع اسـتحواذ رخـص اتـصاالت فـي عـدة 
دول مـنها مـوريـتانـيا و كـينيا و أوغـندا و كـردسـتان الـعراق، مـديـر ادارة تـكنولـوجـيا الـمعلومـات فـي 
شـركـة جـوال، شـريـك مـؤسـس و مـديـر عـام لشـركـة سـيداتـا النـظمة الـمعلومـات و االتـصاالت 
فـي غـزة، عـضو مـؤسـس فـي اتـحاد شـركـات انـظمة الـمعلومـات الفلسـطينية (PITA)  و شـغر 

منصب نائب الرئيس لعدة سنوات. 

هـذا وشـارك فـي عـضويـة مـؤسـسة  مـركـز الـتجارة الفلسـطيني - بـال تـريـد Pal Trade، سـاهـم 
فــي تــأســيس  مــبادرة صــندوق حــاســوب لــكل مــنزل بــالشــراكــة مــع بــنك الــرفــاه و مجــموعــة 
االتـصاالت الفلسـطينية، و سـاهـم فـي تـأسـيس مـبادرة الـتعليم االلـكترونـي الفلسـطينية الـتي 

تم تبنيها من قبل المنتدى االقتصادي العالمي (WEF) في دافوس. 

بــاســم حــاصــل عــلى درجــة الــماجســتير فــي هــندســة الــبرمــجيات والــبكالــوريــوس فــي نــظم 
 National و  ، (CSUS) الــمعلومــات االداريــة مــن جــامــعة واليــة كــالــيفورنــيا فــي ســكرامــنتو
University  فـي الـواليـات المتحـدة األمـريـكية، بـاإلضـافـة الـى عـلى شـهادة  الـقيادة و الـتنظيم 

المجتمعي  Leadership Organization & Action من جامعة هافارد ( شهر أيار ٢٠١٩).

السيد باسم الوزير



الـدكـتور نـعيم عـمر عـبد الـهادي نـائـب الـمديـر الـعام للمجـموعـة 
لــشؤون الــعمليات والتنســيق فــي الــمركــز الــعربــي لــلدراســات 
الـهندسـية (ACES). عـضو رائـد فـي الـمؤسـسة مـنذ الـعام ٢٠١٥، 
حــاصــل عــلى شــهادة الــبكالــوريــوس فــي الــهندســة الــمدنــية مــن 

جامعة لندن (UCL)، شهادة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية  
مــن جــامــعة امــبريــال (Imperial College) فــي الــمملكة المتحــدة، وشــهادة الــدكــتوراة فــي 

الهندسة الجيوتقنية من جامعة ماساتشوستس (MIT) في أمريكا. 

وقـد شـغل عـدة مـناصـب فـي مجـموعـة الـمركـز الـعربـي لـلدراسـات الـهندسـية مـنذ عـام ٢٠١٠. 
عـضو فـي نـقابـة الـمهندسـين فـي األردن وبـريـطانـيا والـواليـات المتحـدة األمـريـكية، ولـه الـعديـد 

من المؤلفات في مجال الهندسة الجيوتقنية.

الدكتور نعيم عمر عبد الهادي



تحــمل شــهادة الــدكــتوراه فــي عــلم األدويــة مــع تــخصص فــي 
الســـياســـات واإلدارة الـــدوائـــية مـــن جـــامـــعة روبـــرت غـــوردون، 
اســكتلندا- بــريــطانــيا، ودرجــة الــماجســتير فــي الــبحوث الــطبية 
والــــدوائــــية مــــن جــــامــــعة بــــروكســــل الحــــرة، بــــلجيكا، ودرجــــة 

البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة األردنية. 

شــغلت مــنصب بــاحــث فــي الــمجاالت الــصحية لــمدة ١٣ عــام، ومــديــر معهــد الــصحة الــعامــة 
والــمجتمعية فــي جــامــعة بــيرزيــت عــلى مــدى ٨ ســنوات، حــيث كــثفت نــشاطــها عــلى تــطويــر 
سـياسـات الـصحة الـعامـة بـمفهومـها الـشمولـي الـتنموي وبـاألخـص الـموارد البشـريـة ونـظام 
االدارة والـمعلومـات الـصحية.  أمـا فـي مـجال الـتعليم، فـقد أصـبحت أسـتاذا مـشاركـا فـي جـامـعة 

بيرزيت في العام ٢٠١٠ في مجال الصيدلة. 

تـقلدت الـدكـتورة رنـا الـعديـد مـن الـمواقـع الـعلمية والـعملية فـي مـجال الـتدريـب واالبـحاث محـليا 
وإقــليميا ودولــيا. حــيث كــانــت عــضوًا فــي لــجنة االبــحاث  فــي جــامــعة بــيرزيــت، ومــراجــعة 
لـلمقترحـات اإلقـليمية الـمقدمـة لـدى مـنظمة الـصحةالـعالـمية وعـضوًا فـي الشـبكة األكـاديـمية 
لـــلمكتب اإلقـــليمي لـــمنظمة الـــصحة الـــعالـــمية. كـــذلـــك عـــضوًا مـــقيما لـــمراجـــعة الـــعديـــد 
مــن اإلصــدارات الــعلمية والــدوريــات الــدولــية الــمتخصصة والــمحكمة، ولــديــها عــددًا مــن 
الـمنشورات الـعلمية فـي الـدوريـات والـمراجـع ذات الـصلة. وهـي عـضوًا فـي المجـلس االعـلى 
لـلبحث الـعلمي الفلسـطيني، وعـضوا فـي المجـلس االسـتشاري الـدولـي لـألبـحاث الـصحية فـي 

دول النزاعات في لندن وعضو لجنة توجيهية في تحالف الالنست وفلسطين.    

وقـد شـاركـت فـي الـعديـد مـن الـمؤتـمرات المحـلية والـدولـية الـتي تـمثل فلسـطين فـي الـمجاالت 
الـتنمويـة الـمتعددة والـخاصـة بـالـفئات الـمهمشة. وهـي عـضوًا نشـطًا فـي لـجان وطـنية ودولـية 
كــثيرة تــتعلق بــالــتنمية المســتدامــة وخــصوصــا فــي مــجال الــصحة والــتعليم ومــكافــحة الــفقر 
وعـملت مـع الـعديـد مـن الـمانـحين الـدولـيين فـي تـطويـر سـياسـات الـتدخـل فـي فلسـطين. وهـي 
عـــضوًا فـــي مجـــلس أمـــناء مـــدارس الـــفرنـــدز فـــي فلســـطين. كـــما عـــملت مـــع الـــعديـــد مـــن 
الـمؤسـسات فـي تـطويـر الـحوكـمة وسـياسـات الـعمل. تـعمل فـي مـؤسـسة الـتعاون مـنذ الـعام 

٢٠١١ كمدير إلدارة المعرفة واالعالم.

الدكتورة رنا الخطيب



نـضمت السـيدة نـائـلة حـندوش عـالء الـديـن لـمؤسـسة الـتعاون عـام 
٢٠١٥ كـمديـر وحـدة الـتمويـل والـتواصـل االجـنبي. وقـد عـملت سـابـقا 
فـي الـعديـد مـن الـمؤسـسات الـدولـية حـيث عـملت كـخبير فـي مـجال 
الـتعليم لـدى مـؤسـسة أمـديسـت، واالغـاثـة الـكاثـولـيكية، ومـديـر 

الوحدة التقنية لدى مكتب بعثة االتحاد االوروبي. 

تـولـت نـائـلة الـعديـد مـن الـمهام االسـتشاريـة فـي فلسـطين والـمنطقة الـعربـية حـيث عـملت 
كـإسـتشاري لـبرنـامـج االمـم المتحـدة االنـمائـي فـي مـجال بـناء الـقدرات الـمؤسسـية، واسـتشاري 
تـطويـر االنـظمة الـداخـلية والـموارد البشـريـة فـي شـركـة كهـربـاء مـحافـظة الـقدس ومسـتشار وزيـر 
شــؤون الــقدس، إضــافــة الــى عــملها كمســتشار رئــاســة الــوزراء الفلســطينية لــتطويــر االنــظمة 

والموارد البشرية. 

تحـمل نـائـلة درجـة الـماجسـتير فـي ادارة االعـمال وشـهادتـي بـكالـوريـوس فـي مـجالـي ادارة االعـمال 
والنظم المعلوماتية من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكية.

السيدة نائلة حندوش عالء الدين



عـضو فـي مـؤسـسة الـتعاون مـن فـئة أعـالم الـفكر والـثقافـة وذوي 
االخـتصاص مـنذ مـطلع عـام ٢٠١١، وعـضو فـي عـدد مـن الـلجان 
الـمؤسسـية (الـبرامـج والمشـروعـات، الـمتحف). أسـتاذ كـرسـي عـلم 
اإلدارة فـي الـجامـعة األمـيركـية فـي بـيروت. تـقلد مـنصب رئـيس 
جـامـعة بـيرزيـت فـي فلسـطين مـن ٢٠١٠ إلـى 2015. ومـن ٢٠٠٢ 

وحتى ٢٠١٠،  

تـقلد عـددًا مـن الـمناصـب األكـاديـمية فـي الـجامـعة األمـيركـية فـي بـيروت، فـكان عـميدًا مـشاركـاً 
وأسـتاذًا لـعلوم اإلدارة فـي كـلية إدارة األعـمال وأسـتاذًا لـإلدارة الـهندسـية فـي كـلية الـهندسـة.  
قـبل ذلـك تـقلد مـناصـب أسـتاذيـة وأكـاديـمية مـتعددة فـي جـامـعات إنجـلترا طـوال مـا يـزيـد عـلى 

عقدين. 

يحـمل دكـتوراه PhD فـي الـهندسـة الكهـربـائـية ودكـتوراه عـليا DSc فـي الـعلوم اإلداريـة. نشـر مـن 
األوراق البحثية في الهندسة وعلم اإلدارة في مجالت دولية رفيعة ما يزيد على ٦٠ ورقة.   

يـكتب أحـيانـًا فـي الـشؤون الفلسـطينية. وينشـط فـي الـعمل الـتطوعـي، فـهو بـاإلضـافـة إلـى 
نــشاطــه فــي مــؤســسة الــتعاون، عــضو فــي مجــلس األمــناء ولــجنة األبــحاث فــي مــؤســسة 

الدراسات الفلسطينية وعضو في مجلس أمناء مؤسسة عبد المحسن القطان.

الدكتور خليل الهندي



د.ســـمير أحـــمد جـــّرار: رئـــيس ســـابـــق للهـــيئة الـــلبنانـــية لـــلعلوم 
الـتربـويـة، عـضو لـجنة التحـريـر فـي مجـلة البحـر األبـيض الـمتوسـط 
لــلعلوم الــتربــويــة، و عــضو لــجنة تحســين المســتوى الــتعليمِي 
لـــلمدّرســـين فـــي الـــعالـــم الـــعريـــي (جـــامـــعة الـــدول الـــعربـــية و 

اليونيسيف) ، 

كـما شـغل الـدكـتور جـّرار مـهام عـدة مـنها: رئـيس مجـلس األمـناء فـي ورشـة الـموارد  الـعربـّية، 
الـرئـيس الـتنفيذي لمجـموعـة الـتطويـر الـتربـوي. و لـقد كـان أسـتاذَا زائـرَا فـي عـدة جـامـعات رفـيعة 
المســتوى مــثل جــامــعة جــورج واشــنطن، جــامــعة جــورج تــاون، جــامــعة الــكويــت و الــجامــعة 
االمــيركــية فــي الــقاهــرة. ولــه عــّدة كــتب و مــؤلــفات فــي مــجال الــتربــية و الــتعّلم مــنها  :  
 Education in the Arab World, Arab Education in Transition, and Core Skills

 .for Training Teachers in Jordan

 بــاإلضــافــة إلــى الــكتب، ســاهــَم الــدكــتور جــّرار بــكتابــة فــصول ودراســات فــي مــجالت عــلمية 
مـحكمة.كـما عـمل كمسـتشارتـربـوي فـي الـبنك الـدولـي ، و فـي الـيونيسـيف ، وفـي أأللـيكسو، و 
فـي بـرنـامـج أألمـم المتحـدة لـلتنمية و صـندوق االمـم المتحـدة لـلسكان. كـما شـغل مـنصب 

المستشارألتربوي  للمكتب االقليمي لليونسكو في القاهرة.

الدكتور سمير أحمد جّرار



الـمديـر الـدولـي لـلتطويـر والـمؤتـمرات فـي مـنظمة الـبكالـوريـا الـدولـية 
(IB) فـي مـقرهـم الـرئـيس فـي هـولـندا. وهـي مـنظمة تـعليمية غـير 
ربـحية تـأسسـت فـي الـعام ١٩٦٨. تشـرف الـمنظمة حـالـًيا عـلى أكـثر 
مـن ٥٠٠٠ مـدرسـة فـي ١٥٣ دولـة مـختلفة. شـغل مـؤخـرا مـنصب 

الرئيس التنفيذي األكاديمية لملكة رانيا لتدريب المعلمين، 
وهـي مـنظمة رائـدة غـير ربـحية تـركـز عـلى الـتطويـر الـمهني لـلمعلمين فـي الـعالـم الـعربـي فـي 
مـجاالت رئيسـية. شـغل فـي الـسابـق مـنصب الـرئـيس الـتنفيذي لـمبادرة الـتعليم األردنـية، وهـي 
واحـدة مـن الـمنظمات غـير الـربـحية الـتي أطـلقتها جـاللـة الـملكة رانـيا الـعبدالـله. وهـو اسـتشاري 
دولـي مسـتقل فـي مـشاريـع عـالـمية إلصـالح الـتعليم واسـتخدام الـتكنولـوجـيا فـي الـتعليم، ونشـر 
بـالـتعاون مـع كـل مـن الـبنك الـدولـي ومـنظمة الـيونـسكو مـؤلـفات حـول اسـتخدام تـكنولـوجـيا 
الـمعلومـات واالتـصاالت فـي الـتعليم. يـشغل هـيف بـنيان عـضويـة عـدد مـن الـمجالـس والـلجان 
المحـلية والـدولـية مـثل المجـلس االسـتشاري الـدولـي لـبرنـامـج (( شـركـاء فـي الـتعلم ))، ولـجنة 
حــكام جــائــزة مــؤتــمر الــقمة الــعالــمي لــالبــتكار فــي الــتعليم، والمجــموعــة االســتشاريــة الــفنية 
لـلمنتدى االقـتصادي الـعالـمي، ومـبادرة الـمسار السـريـع الـتابـعة لـمنظة الـيونـيسكو، ومجـلس 

إدارة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. 

كـان فـي الـسابـق أمـينًا عـامـًا لـوزارة االتـصاالت وتـكنولـوجـيا الـمعلومـات فـي األردن، وأمـضى 
قـبلها ١٣ سـنة فـي الـقطاع الـخاص فـي الـعديـد  مـن الـمنظمات الـصناعـية والـتجاريـة. لـديـه سجـل 
حـافـل فـي اطـالق وإدارة الـعديـد مـن الـمشاريـع والـبرامـج الـوطـنية الضخـمة بـالـنيابـة عـن الـحكومـة 
األردنـية. ومـن أهـم انـجازاتـه بـناء الشـبكة الـوطـنية لـلنطاق الـعريـض ألغـراض الـتعلم والـبحث 
الـتي تـربـط الـجامـعات الـحكومـية األردنـية بـبعضها، وإعـادة إطـالق الـمرحـلة الـثانـية مـن مـبادرة 
الـتعليم األردنـية الـتي تـمثل نـقطة مـرجـعية بـالنسـبة لـلحكومـة فـيما يـتعلق بجـميع الـمسائـل 
الـمتعلقة بـدمـج الـتكنولـوجـيا فـي الـتعليم الـمدرسـي. نـال الـعديـد مـن الـجوائـز وشـهادات الـتقديـر 
الـوطـنية والـدولـية مـثل جـائـزة الـتميز الـتربـوي مـن رئـيس الـوزراء األردنـي فـي عـام ٢٠٠٨، وجـائـزة 
الـيونـسكو – الـملك حـمد بـن عيسـى آل خـليفة السـتخدام تـكنولـوجـيات الـمعلومـات واالتـصال 
فــي مــجال الــتعليم فــي عــام ٢٠٠٩. ويحــمل هــيف بــنيان درجــتي بــكالــوريــوس ومــاجيســتير فــي 
الــهندســة مــن جــامــعة بــرمــنغهام، ودبــلوم إدارة مــن كــلية إنســياد إلدارة األعــمال، وهــو مــديــر 

مشاريع معتمد. 

المهندس هيف بنيان



مـن مـوالـيد طـولـكرم عـام ١٩٤٧، حـصل عـلى درجـة الـماجسـتير فـي 
االقــتصاد، وكــذلــك شــهادات الــدبــلوم الــمتخصصة والــتي مــنها 
مـنهجية إعـداد وتـنفيذ خـطط الـتنمية االقـتصاديـة واالجـتماعـية، 
تــقييم وتــنفيذ المشــروعــات اإلنــمائــية مــن معهــد الــتنمية فــي 
الـبنك الـدولـي، والسـياسـات والـبرمـجة الـمالـية مـن معهـد صـندوق 

النقد الدولي. 

يـعمل حـالـيًا مسـتشارًا اقـتصاديـًا فـي الـصندوق الـعربـي لـإلنـماء االقـتصادي واالجـتماعـي، بـعد أن 
تـدرج بـوظـائـف عـديـدة فـي الـصندوق بـدءًا بـباحـث اقـتصادي وخـبير اقـتصادي مـنذ عـام ١٩٧٦. 
يـتولـى جـّراد الـعديـد مـن الـمهام فـي الـصندوق الـعربـي والـتي مـن أهـمها تـقييم وإدارة واإلشـراف 
عـلى تـنفيذ المشـروعـات االقـتصاديـة واالجـتماعـية فـي الـدول الـعربـية المسـتفيدة مـن قـروض 
الــصندوق الــعربــي، إعــداد وتــنظيم الــندوات والــمؤتــمرات االقــتصاديــة الــمرتــبطة بــأنشــطة 
الـــصندوق الـــعربـــي، إعـــداد الـــدراســـات واألبـــحاث االقـــتصاديـــة الـــتي لـــها صـــلة بـــالـــتطورات 
االقـتصاديـة الـدولـية وانـعكاسـاتـها عـلى الـدول الـعربـية، وكـذلـك بـمداخـالت الـصندوق الـعربـي 
الـتنمويـة، مـنسق إصـدار الـتقريـر االقـتصادي الـعربـي الـموحـد الـذي يـصدر سـنويـًا ويـعتبر ثـمرة 
لـلتعاون المشـترك بـين مـؤسـسات الـعمل الـعربـي المشـترك، وهـي األمـانـة الـعامـة لـجامـعة 
الـدول الـعربـية، والـصندوق الـعربـي لـإلنـماء االقـتصادي واالجـتماعـي، وصـندوق الـنقد الـعربـي، 
ومـــنظمة األقـــطار الـــعربـــية الـــمصدرة لـــلبترول، مـــنسق الـــبرنـــامـــج الـــطارئ لـــدعـــم الـــشعب 
الفلســطيني الــذي أقــره الــصندوق الــعربــي عــام ٢٠٠١ ويجــدد ســنويــا لــدعــم صــمود الــشعب 
الفلســطيني مــن خــالل تحســين كــافــة الخــدمــات األســاســية مــن صــحة وتــعليم وتــنمية ريــفية 
والـتي تـمس رفـاه الـمجتمع الـمدنـي، وكـذلـك تـوفـير الـدعـم الـمؤسسـي للجـمعيات والـمؤسـسات 

األهلية الفلسطينية. 

للســيد جــراد الــعديــد مــن الــمداخــالت فــي مــجال الــعمل الــتطوعــي والــتي مــنها عــضو مجــلس 
األمــناء وعــضو مجــلس إدارة ورئــيس لــجنة اإلعــمار والــثقافــة فــي مــؤســسة الــتعاون، عــضو 
مجــلس إدارة فــي مــؤســسة إنــجاز فلســطين، وعــضو مجــلس أمــناء فــي الــمؤســسة الــعالــمية 
لـمساعـدة الـطلبة الـعرب، وعـضو فـي الـلجنة االسـتشاريـة فـي جـامـعة الـقدس. هـذا بـاإلضـافـة 

إلى عضويته في العديد من مؤسسات العمل التطوعي األخرى.

السيد سمير عبدالفتاح جراد



الـدكـتورة شـاديـة يـوسـف طـوقـان تـعمل كـمهندسـة عـمارة وتخـطيط حـضري وأخـصائـية فـي 
الــحفاظ عــلى الــتراث الــعمرانــي واحــياء الــمدن الــتاريــخية، وهــي عــضو الجــمعية الــعمومــية 
لـمؤسـسة الـتعاون وعـضو لـجنة الـبرامـج والمشـروعـات والـلجنة الـمحوريـة لـلثقافـة واإلعـمار، 
وعملت كمديرة برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس- مؤسسة التعاون. (١٩٩٧ - ٢٠١٧)، 

وتـشغل حـالـيا مـنصب مـديـر الـمركـز اإلقـليمي الـعربـي لـلتراث الـعالـمي (٢٠١٧- ......) البحـريـن فـي 
مـركـز إقـليمي تـابـع لـمركـز الـتراث الـعالـمي فـي مـنظمة الـيونـسكو لـدعـم الـدول الـعربـية لحـمايـة 
الـمواقـع المسجـلة عـلى الئـحة  الـتراث الـعالـمي وبـناء الـطاقـات الـفنية لـلمهنيين الـعامـلين فـي 
مـواقـع الـتراث الـعالـمي مـع الـتركـيز عـلى دعـم جـهود الـدول الـعربـية إلعـادة اإلعـمار فـي الـمواقـع 

المدمرة نتيجة النزاع المسلح والكوارث الطبيعية.

الدكتورة شادية طوقان



تــم تــعيين ريــما الــمسمار مــديــرة تــنفيذيــة لــلصندوق الــعربــي 
لــلثقافــة والــفنون (آفــاق) فــي الــعام ٢٠١٦، بــناًء عــلى خــبرتــها 
ـسة كـنائـب مـديـر. أكـملت ريـما دراسـتها فـي  الـواسـعة فـي الـمؤسَّ
فــنون االتــصال (اإلذاعــة / الــتلفزيــون / األفــالم) فــي الــجامــعة 

 ،(LAU) اللبنانية األمريكية في بيروت

حف المحــلّية والــمالحــق  ج، مــارســت الــكتابــة فــي عــدٍد مــن الــصُّ فــي الــعام ١٩٩٨. قــبل التخــرُّ
الـثقافـية، مـع الـتركـيز عـلى فـن السـينما، وبـدأت بـصقل مسـيرتـها الـمهنية كـناقـدة سـينمائـية مـنذ 
الـعام ١٩٩٩. شـاركـت فـي الـعديـد مـن المهـرجـانـات كـعضو فـي لـجنة الـتحكيم أو فـي لـجنة اخـتيار 
األفـالم، سـاهـمت فـي كـتابـات نـقديـة جـادة عـن السـينما الـعربـية، كـانـت مـديـرة لـعدٍد مـن الهـيئات 
والـلجان، وكـتبت فـي الـعديـد مـن وسـائـل اإلعـالم اإلقـليمّية. عـملت لـفترة وجـيزة فـي الـتلفزيـون 
وكـتبت وأنـتجت عـدة حـلقات مـن «الـعدسـة الـعربـّية»، وهـي سـلسلة تـلفزيـونـّية عـن السـينما 
الـعربـية أنـتجتها وبـثتها قـناة الجـزيـرة بـين عـاَمـي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨. كـما كـتبت وبـحثت فـي عـدٍد مـن 
ت ريـما إلـى آفـاق فـي حـزيـران/يـونـيو  األفـالم الـوثـائـقية الـطويـلة الـتي أنـتجتها قـناة الـعربـية. إنـضمَّ
الـعام ٢٠١١ حـيث شـغلت مـنصب مـديـرة بـرامـج األفـالم، قـبل أن يـتم تـعيينها نـائـب مـديـر فـي 

العام ٢٠١٥.

السيدة ريما المسمار



ولـد فـؤاد بـوارشـي فـي بـيروت عـام ١٩٤٨ ونـشأ فـي لـبنان وأمـضى 
ســـنواتـــه الـــدراســـية فـــي الـــكلية الـــدولـــية  (IC). يحـــمل درجـــة 
الـماجسـتير فـي إدارة األعـمال مـن الـجامـعة األمـريـكية فـي بـيروت 
(AUB). مـتزوج مـن مـنى بـوعـزة وأب لـثالثـة أوالد هـم عـبير وجـواد 

وهبة وجد لخمسة احفاد. 

يـشغل فـؤاد حـالـًيا مـنصب نـائـب الـرئـيس الـتنفيذي لمجـموعـة الجـزائـري الـقابـضة وهـي مجـموعـة 
مـن أبـرز شـركـات الـشحن والخـدمـات الـلوجسـتية الـدولـية فـي الشـرق األوسـط ولـديـها مـكتب 
رئيسـي فـي بـيروت ومـكاتـب فـرعـية ومـشاريـع مشـتركـة فـي الشـرق األوسـط وأوروبـا. فـؤاد هـو 
عـضو فـي الـعديـد مـن الجـمعيات الـدولـية واإلقـليمية، بـما فـي ذلـك االتـحاد الـدولـي لجـمعيات 
UN-) مــركــز األمــم المتحــدة لتسهــيل الــتجارة واألعــمال اإللــكترونــية ,(FIATA) وكــالء الــشحن

 (ICC). وغرفة التجارة الدولية (CEFACT

يــعود الــتزام فــؤاد بــمؤســسة الــتعاون إلــى أواخــر الــتسعينيات ، أوًال كــعضو فــي المجــموعــة 
األسـاسـية الـتي أخـذت الـمبادرة ، وطـّورت وقـادت مـؤسـسة الـتعاون فـي لـبنان مـنذ الـعام ١٩٩٧ 
وبـعد ذلـك كـعضو مـؤسـس للهـيئة اإلداريـة لـفرع لـبنان والـتي تـم تـسجيلها فـي عـام ٢٠١٠. تـم 
انـتخابـه رئـيًسا للهـيئة اإلداريـة  لـمؤسـسة الـتعاون فـي لـبنان فـي عـام ٢٠١٤. كـما كـان أيـًضا عـضًوا 
مـؤسـًسا فـي جـمعية الـرعـايـة الـصحية ورئـيسا ً لهـيئتها اإلداريـة حـتى عـام  ٢٠١٤ وهـي مـؤسـسة 

شريكة لمؤسسة التعاون و هدفها توفير الدعم الصحي لالجئين الفلسطينيين في لبنان. 

فـؤاد هـو أيـًضا عـضو مـؤسـس ونشـط فـي مجـلس إدارة مـؤسـسة أنـيرا فـي لـبنان، مـؤسـسة 
الجـزائـري الـخيريـة ، وقـد شـارك فـي مجـلس أمـناء مـؤسـسات الـدكـتور محـمد خـالـد االجـتماعـية 

.(٢٠٠٨ - ٢٠١١)

السيد فؤاد بوارشي



تـمتلك االنـسة شـنار أكـثر مـن عشـرون عـامـا فـي قـطاع الـتنمية 
الــدولــية ، ادارة الــمشاريــع ،  تــنمية الــقطاع الــخاص ، الــريــادة و 
ادارة الـمانـحين فـي الـقطاع االقـتصادي فـقد تـولـت الـعديـد مـن 
الــمناصــب الــقياديــة فــي فلســطين، الشــرق االوســط و شــمال 

افريقيا و  الواليات المتحدة االمريكية. 

فـقبل تـولـيها مـنصبها الـحالـي كـمديـر بـرامـج فـي مـؤسـسة الـتعاون عـملت روال كـمديـر اقـليمي 
لـمؤسـسة صـلتك فـي قـطر لـدعـم الشـباب حـيث غـطت مـسؤولـياتـها أثـر مـن  ١٥  دولـة عـربـية  
لـمواجـهة الـبطالـة مـن خـالل رسـم السـياسـات و تـصميم بـرامـج لـتشغيل الشـباب و الـنهوض 

بالمجتمعات العربية.   

عـملت كمسـتشارة لـتنمية الـقطاع الـخاص و مـديـر دائـرة شـئون الـمانـحين فـي وزارة االقـتصاد 
الـوطـني – فلسـطين حـيث نـظمت عـالقـة الـوزارة مـع الـمانـحين و سـاهـمت فـي وضـع سـياسـات 
و اسـتراتـيجيات وطـنية لـدعـم الـقطاع الـخاص و قـادت أكـثر مـن فـريـق عـمل مـع مـانـحين عـدة عـلى 
مـلفات اقـتصاديـة مـنها دعـم الـمؤسـسات الـصغيرة و الـمتوسـطة و مـتناهـية الـصغر وتحسـين 

البيئة االقتصادية و تطوير دور القطاع الخاص . 

كـريـاديـة فـي عـالـم الـطاقـة المتجـددة شـاركـت فـي تـأسـيس شـركـة فلسـطينية أصـبحت رائـدة فـي 
مجال الطاقة البديلة.  

فـي الـواليـات المتحـدة عـملت روال فـي أكـثر مـن شـركـة فـي مـجال الـبتروكـيماويـات فـقبل رجـوعـها 
لــلوطــن فــي عــام ٢٠١٠ ســميت روال مــديــر مشــروع فــي شــركــة داو لــلكيماويــات لــلعديــد مــن 

محطات الكيماويات في كاليفورنيا و ميشيغان و تكساس و كندا. 

تحـمل االنـسة شـنار شـهادة مـاجسـتير فـي االعـمال الـدولـية مـن جـامـعة سـانـت تـومـاس فـي 
هـيوسـتن – تـكساس و بـكالـوريـوس فـي ادارة انـظمة الـمعلومـات فـي جـامـعة هـيوسـتن فـي 

تكساس . 

كمتحـدثـة فـي مـجاالت االبـداع و االقـتصاد و الـتشغيل تـم دعـوة االنـسة شـنار لـتمثل فلسـطين 
في محافل دولية عديدة في أوروبا و أمريكا و الخليج العربي. 

االنسة روال شنار



أكــمل هــانــي ابــوغــزالــة دراســته فــي أمــريــكا ليكتســب شــهادة 
الــبكالــوريــا فــي عــلوم الــكمبيوتــر وشــهادة الــماجســتير فــي إدارة 
االعـمال، وبـدأ هـانـي خـبرتـه الـعملية هـنالـك مـع شـركـة ارنسـت 
ويــونــغ (Ernst & Young) وانــتل (Intel). وعــاد هــانــي بــعد ذلــك 
الى فلسطين ليعزز خبرته في قطاع الريادة كمدير لشركة ناشئة 
ذات أثـر مـجتمعي. ومـن إنـجازاتـه الـحصول عـلى اسـتثمار لـرأس الـمال الجـريء لـتوسـعة نـطاق 

عمل الشركة في الشرق االوسط.  

انــضم هــانــي بــعد ذلــك لــفريــق الــتعاون إلدارة بــرنــامــج الســياحــة الــمجتمعية كــبرنــامــج ذو أثــر 
مـجتمعي، وتـمت تـرقـية هـانـي بـعد ذلـك إلدارة بـرنـامـج تـمكين الشـباب الـذي يهـدف الـى خـلق 
الـوظـائـف وفـرص الـعمل الـريـاديـة للشـباب. مـع خـبرة تـزيـد عـن 14 عـامـا، يهـتم هـانـي بـالشـراكـة 
والــتعاون مــع أفــراد مــميزيــن لــبناء مــبادرات وبــرامــج جــديــدة ذات أثــر اجــتماعــي واقــتصادي 

ملموسا.

السيد هاني ابوغزالة



يــعمل الــمهندس لــيث الــقاســم كــرئــيس هــيئة مــديــري شــركــة 
االسـتشاريـون الـعرب لـتنمية االعـمال بـأالضـافـة الـى عـدة مـناصـب 
فـي مـجالـس ادارة شـركـات و جـمعيات.  قـام الـقاسـم  بـتصميم 
وتـطويـرمـبادرة رؤيـة االردن ٢٠٢٠ وهـي أول خـطة تـنمويـة مـقدمـة 

من القطاع الخاص الى الحكومة االردنية وذلك مع عدة 
جـمعيات خـاصـة. كـما اعـد الخـطة االسـتراتـيجية لـقطاع االتـصاالت و تـكنولـوجـية الـمعلومـات 
(٢٠١٢ - ٢٠١٧).  تخــرج الــقاســم مــع مــاجســتير فــي ادارة االعــمال مــن جــامــعة جــورجــتاون و 

بكالوريوس في هندسة الميكانيك من جامعة ميشيغان بالواليات المتحدة االمركية.

المهندس ليث القاسم



حـاصـلة عـلى شـهادة الـبكالـوريـوس فـي الـلغة الـعربـية وآدابـها مـن 
جـامـعة بـيرزيـت، وعـلى شـهادة الـماجسـتير فـي "الـتعاون الـدولـي 
والــتنمية" مــن جــامــعة بــيت لحــم.  وتــكمل دراســتها اآلن فــي 
مـاجسـتير الـفلسفة والـفكر والـفن اإلسـالمـي فـي جـامـعة فـري فـي 
بــرلــين – ألــمانــيا، وتــعمل عــلى أطــروحــتها حــول "دور الــمتاحــف 

المعاصرة في إعادة خلق الماضي". 

لــديــها مــا يــزيــد عــن ٣٠ ســنة خــبرة فــي مــجال حــقوق االنــسان والــتنمية، والــتنمية الــمجتمعية 
والـعمل الـثقافـي واالداري.   شـاركـت كمتحـدثـة رئيسـية فـي عـدد مـن الـمؤتـمرات الـدولـية مـن 
بـينها: مـؤتـمر حـول أشـكال االسـتعمار الـمختلفة فـي جـامـعة كـيب تـاون فـي جـنوب افـريـقيا عـام 
٢٠٠٩، كــما شــاركــت كمتحــدثــة رئيســية فــي مــؤتــمر الــمرأة الــذي نــظمته المخــرجــة والــناشــطة 
الـنسويـة، وسـفيرة الـنوايـا الـحسنة الـحالـية لـليونـيسكو ضـيا خـان فـي الـنرويـج عـام ٢٠١٥.  وكـانـت 
السـيدة عـبدالـهادي قـد مـثلت بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـمائـي فـي اجـتماعـات جـامـعة الـدول 

العربية في تونس عام ٢٠٠٠. 

نـاشـطة فـي حـقوق االنـسان ومهـتمة بـالـشأن الـثقافـي.  عـملت فـي بـرنـامـج األمـم المتحـدة 
اإلنـمائـي – بـرنـامـج مـساعـدة الـشعب الفلسـطيني فـي الـقدس لـمدة ١٥ عـامـا، شـغلت مـنصب 
مـديـرة بـرامـج ومـشاريـع مـختلفة فـي الـصحة والـتعليم والـثقافـة والـنوع االجـتماعـي، بـما فـي ذلـك 
مــدربــة فــي آلــيات ادمــاج الــنوع االجــتماعــي فــي بــيئة الــعمل.  مــعتمدة لــدى مــنظمة الــصحة 
الـعالـمية – جـنيف كـخبيرة ومـدربـة فـي التخـطيط االسـتراتـيجي لـلتنمية الـمجتمعية مـنذ عـام 
٢٠٠٠.  عـضو مـؤسـس لـمؤسـسة "الـمدى لـلتنمية الـمجتمعية مـن خـالل الـفنون"، وهـي أول 
مــركــز لــلعالج فــي الــموســيقى فــي فلســطين. وشــغلت مــنصب مــديــرة الــمؤســسة لــمدة ٧ 

سنوات على التوالي ٢٠٠٩ - ٢٠١٥. انضمت الى فريق المتحف الفلسطيني في عام ٢٠١٥.

السيدة ريم عبدالهادي



بـروفـيسور فـي الـعلوم االجـتماعـية – جـوزيـف بـوتـينويـزر – جـامـعة 
كـولـومـبيا، عـضو هـيئة الـمتحف الفلسـطيني. تـقوم د. أبـو لـغد 
عــلى تــدريــس عــلم اإلنــسان/األنــثروبــولــوجــيا ودراســات الــنوع 
االجــتماعــي فــي جــامــعة كــولــومــبيا – جــوزيــف بــوتــينويــزر.  لــها 
مـساهـمات عـديـدة فـي الـنقاشـات والـحوارات الـهامـة حـول الـنوع 

االجتماعي، واإلسالم، والسياسة النسوية العالمية. 

وتــعمل فــي مــجال الــثقافــة الســياســية. أحــدث مــؤلــفاتــها كــتاب بــعنوان "هــل تــحتاج الــنساء 
المسـلمات االدخـار؟ بـعد أن كـانـت قـد أصـدرت مجـموعـة مـن اإلصـدارات والـكتب تسـتند إلـى 
عـملها الـطويـل فـي عـلم اإلثـنولـوجـي، عـلم االنـسان الـثقافـي، فـي مـصر.  د. أبـو لـغد نـاشـطة فـي 
مـركـز الـدراسـات الفلسـطينية فـي كـولـومـبيا، كـانـت محـرر مـشارك مـع أحـمد سـعدي لتحـريـر كـتاب 

"النكبة: فلسطين ١٩٤٨، والحق في الذاكرة. 

شــغلت د. أبــو لــغد مــنصب مــديــرة معهــد الشــرق األوســط، ومعهــد أبــحاث الــمرأة والــنوع 
االجتماعي ، ومركز دراسة االختالفات االجتماعية في كولومبيا.

الدكتورة ليلى أبو لغد



الدكتورة عادلة العايدي-هنية
عــادلــة الــعايــدي-هــنية كــاتــبة وأكــاديــمية مــختصة فــي الــثقافــة 
الفلسـطينية، الـفكر الـعربـي الحـديـث، والـفضاءات والـممارسـات 
الــثقافــية. نشــرت ســنة ٢٠١٧ الســيرة الــفنية: فخــر الــنساء زيــد. 
رســـــامـــــة الـــــعوالـــــم الـــــباطـــــنية.  كـــــما أصـــــدرت ســـــنة ٢٠٠٨ 
كــتاب: فلســطين. ال يــنقصنا شــيء هــنا وهــو أول كــتاب يــبحث 

فلسطين المعاصرة من منطلق ثقافي نقدي وحميمي. 

حــصلت عــلى دكــتوراه فــي الــدراســات الــثقافــية مــن جــامــعة جــورج مــاســون وعــلى مــاجســتير 
بـالـدراسـات الـعربـية الـمعاصـرة مـن جـامـعة جـورج تـاون. تـشمل أبـحاثـها األكـاديـمية مـجاالت 
الـنظريـة الـنقديـة (مـدرسـة فـرانـكفورت)، الجـمالـيات، نـظريـات اإليـديـولـوجـيا، ودراسـات مـا بـعد 
سـت مـن ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨ الـفكر الـعربـي الحـديـث والـمعاصـر، إضـافـة إلـى تـدرسـيها  االسـتعمار. درَّ
أول مـساق فـي تـاريـخ الـفن الـتشكيلي الفلسـطيني بـجامـعة بـير زيـت. فـازت بـمنحة فـولـبرايـت 
لـدراسـة الـدكـتوراه وبـزمـالـة أبـحاث مـا بـعد الـدكـتوراه مـن المجـلس الـعربـي لـلعلوم االجـتماعـية. 

ُنشرت دراساتها في عدة حوليات، منها مجلة الدراسات الفلسطينية ومجلة وجهات نظر. 

أدارت الــعايــدي-هــنية مــركــز خــليل الــسكاكــيني الــثقافــي مــنذ تــأســيسه ســنة ١٩٩٦ حــتى ٢٠٠٥. 
أقـامـت هـناك الـمعرض الـفني الـتذكـاري ١٠٠ شهـيد-١٠٠ حـياة (٢٠٠١ - ٢٠٠٣). تـم تـغطية عـملها 
فـي صـحف عـدة، مـنها الـحياة وجـريـدة الـسفير وجـريـدة الـعربـي الجـديـد وجـريـدة الـقدس الـعربـي 

ومجلة المجلة وتلفزيون المستقبل، الخ. 

ألـقت الـعايـدي-هـنية الـمحاضـرة االفـتتاحـية لـديـوان دار عـبد الـلطيف فـي الجـزائـر سـنة ٢٠٠٩، 
إضـافـة إلـى مـداخـالت ومـحاضـرات مـختلفة قـدمـتها بـبيينالـي إسـطنبول، بـيينالـي الـشارقـة، 
تــظاهــرة آرت دبــي، جــامــعة كــا فــوســكاري، جــامــعة جــورج تــاون، الجــمعية الــملكية الــجغرافــية 
بــلندن، غــالــيري تــاون هــاوس بــالــقاهــرة، مــؤســسة دارة الــفنون، مــؤســسة بــروكينجــز، مــكتبة 
الـكونجـرس بـواشـنطن، لـقاءات ابـن رشـد، المعهـد الـفرنسـي بـطوكـيو، الـمنتدى االقـتصادي 

العالمي، إلخ.



خــبير  وبــاحــث فلســطيني فــي مــجاالت: الــتنمية المســتدامــة، 
الــبحوث اإلجــتماعــية الــتطبيقية، التخــطيط اإلســتراتــيجي، رســم 
السـياسـات، إدارة وتـطويـر الجـمعيات والـمنظمات غـير الـحكومـية، 
تـــجنيد الـــموارد، بـــناء قـــدرات الـــمؤســـسات واألفـــراد، الحشـــد 

والمناصرة والتأثير في السياسات. 

ولـد وتـرعـرع يـوسـف قـري فـي مـديـنة الـقدس وتـلقى تـعليمه األسـاسـي فـيها.  حـاصـل عـلى 
شـهادة الـبكالـوريـوس فـي عـلم اإلجـتماع وعـلم الـنفس، وعـلى شـهادة الـماجسـتير  فـي عـلم 
االجـتماع تـخصص تـنمية، أبـحاث، وسـياسـات اجـتماعـية. كـما حـصل عـلى شـهادات مـتخصصة 
مـن مـعاهـد ومـؤسـسات عـربـية ودولـية فـي حـقول الـتنمية، الـبحث الـعلمي، الـتفكير والتحـليل 
الــنقدي، إدارة الــمشاريــع، اإلدرة الــمالــية، تــجنيد الــموارد الــموارد الــمالــية وغــير الــمالــية، حــل 

النزاعات، التخطيط اإلستراتيجي، رسم السياسات. 

عـمل فـي عـدد مـن الـمؤسـسات اإلنـسانـية والـتنمويـة، الـدولـية مـنها والفلسـطينية، وتـبوأ فـيها 
مــسؤولــيات ومــناصــب مــختلفة، وهــو يــشغل حــالــيًا مــنصب الــمديــر الــعام إلتــحاد الجــمعيات 

الخيرية/القدس الذي يعتبر أول وأكبر إتحاد فلسطيني للجمعيات الخيرية.  

عـمل ألكـثر مـن عشـريـن عـامـًا مسـتشارًا لـلعديـد مـن الـمؤسـسات الـدولـية والفلسـطينية فـي 
مـجاالت الـتنمية الـمجتمعية، التخـطيط اإلسـتراتـيجي، الـبناء والـتطويـر الـمؤسـساتـي، الـتنمية 
البشـريـة وبـناء الـقدرات، تـقييم األداء الـمؤسـساتـي، تـقييم الـبرامـج والـمشاريـع، تـصميم وإعـداد 
بـرامـج الـتمويـل والـتدريـب عـليها لـعدد مـن الـمؤسـسات الـمانـحة. وسـاهـم فـي إعـداد الخـطط 
اإلســتراتــيجية الــقطاعــية لــلقدس، ومــمثل عــن الــمجتمع الــمدنــي الفلســطيني فــي الــلجنة 
اإلســتشاريــة إلعــداد الخــطة الــوطــنية لــوزارة الــتنمية اإلجــتماعــية لــألعــوام ٢٠١٨ - ٢٠٢٢. وأحــد 

الباحثين في إعداد الخطة الوطنية لوزارة الرياضة والشباب في العام ٢٠٠٤. 

لـــه اســـهامـــاتـــه الـــبحثية، كـــما نشـــر مـــقاالت وكـــتابـــات بـــحثية مـــختلفة فـــي مـــجالت عـــربـــية 
وفلسـطينية، وكـان رئـيس تحـريـر صـحة األسـرة الـمتخصصة فـي الـصحة اإلنـجابـية عـلى صـعيد 
فلسـطين فـي حـينه. كـما عـمل عـلى تـألـيف أول دلـيل فلسـطيني لـريـاض األطـفال الـنموذجـية، 

ومؤخرًا أطلق أول نظام فلسطيني لتصنيف الجمعيات الخيرية.

السيد يوسف سالم قري



امـنه سـليمان جـبريـل ولـدت فـي بـيروت عـام ١٩٥١ ودرسـت فـي 
جـــامـــعة بـــيروت الـــعربـــية وحـــصلت عـــلى لـــيسانـــس فـــي الـــلغة 
اإلنجــليزيــة، واكــملت دراســتها فــي كــلية الشــباب فــي ألــمانــيا 
الشـرقـية عـام ١٩٧٥، والـتحقت بـاالتـحاد الـعام لـلمرأة الفلسـطينية 

عام ١٩٧٣.  

وهـي حـالـيا مـديـرة االتـحاد الـعام لـلمرأة الفلسـطينية / فـرع لـبنان، وشـاركـت فـي الـعديـد مـن 
الــدورات والــمؤتــمرات والــمنتديــات الــنسائــية والــتضامــنية فــي عــمان، واإلمــارات، دمــشق، 
الــقاهــرة، ألــمانــيا، بــراغ، تشــيلي، بــكين، كــوبــا، إيــطالــيا، فــرنــسا، بــلجيكا، والمكســيك، الــهند، 

اليونان، تونس، قبرص، صربيا، المغرب، الجزائر، تركيا، إيران . 

سـاهـمت مـع زمـيالتـها بـتأسـيس الـعديـد مـن ريـاض األطـفال ومـراكـز اإلعـاقـة ومـشاريـع الـقروض 
الـصغيرة والتسـرب الـمدرسـي ومـحو األمـية وعـمالـة األطـفال، وتـبني األطـفال األيـتام، ورعـايـة 
مـرضـى األعـصاب والـصرع والـعديـد مـن الـمشاريـع الـتي تسـتهدف جـميع الـفئات الـعمريـة والـتي 

تخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات. 

كـما سـاهـمت فـي الـعمل االغـاثـي لـلشعب الفلسـطيني فـي كـافـة الـمراحـل السـياسـية مـنذ عـام 
١٩٧٦، وفــي قــيادة مــخيم شــاتــيال أثــناء حــصار الــمخيم عــام ١٩٨٥، وشــاركــت فــي الــعديــد مــن 
الـدورات السـياسـية والـنقابـية والـنسويـة والـثقافـية، ورشـحت مـن بـين ألـف امـرأة فـي الـعالـم مـن 
أجـل جـائـزة نـوبـل للسـالم عـام ٢٠٠٥، وهـي أيـضا مـتابـعة لمشـروع الـقرض الـتنموي (صـندوق 
االسـتثمار الفلسـطيني مـنذ عـام ٢٠١٢، وصـندوق الـتكافـل األسـري مـنذ عـام ٢٠١١ (مـؤسـسة 

الرئيس محمود عباس) والملف الصحي للنازحين الفلسطينيين من سوريا منذ عام ٢٠١٢.

السيدة آمنة جبريل



م. مـاهـــــــر قــــــدورة هـو مسـتشار إداري، رجـل أعـمال، مسـتثمر، 
رائـد اجـتماعـي وصـاحـب رؤيـة يـؤمـن بـإنـجاز الـكثير بـالـقليل، وهـو 
صــاحــب نــظريــة الــفالفــل،  متحــدث مــلهم ولــه اهــتمام خــاص 

بالشباب العربي. 

أسـس بـعد تـقاعـده مـن شـركـة أكسنشـر االسـتشاريـة  الـعالـمية  مجـموعـة مـن الـمؤسـسات 
الـمهنية الخـدمـاتـية  الخـدمـاتـية  الـرائـدة فـي  نـشاطـاتـها مـن اسـتشارات اسـتراتـيجية وانـظمة اداريـة 
ومــعلومــاتــية  وتــدريــب، وأطــلق عــدة مــبادرات  وبــرامــج اجــتماعــية مــنها: حــكمت للســالمــة 
الـمروريـة، مـيدان، مسـرح ومهـرجـان الـفكر الجـديـد، مـقعدنـا، شـركـتنا وحـكمت الـقادة وغـيرهـا مـن 

المبادرات اإلجتماعية. 

نـاشـط فـي قـطاع ريـادة األعـمال بـحيث أسـس عـدة شـركـات مـنها: شـركـة Nextmove وهـي 
عـبارة عـن مـؤسـسة رائـدة فـي مـجال االسـتشارات اإلداريـة، والـتي تـم شـرائـها مـن قـبل مجـموعـة 
هـيورون اإلسـتشاريـة وهـي شـركـة أمـريـكية مـعتمدة ومـدرجـة فـي بـورصـة نـاسـداك، ولـه تـواجـد 

موسع في الخليج العربي. 

يـديـر مـاهـر صـندوق اسـتثماري خـاص بـه ويسـتثمر فـي شـركـات مـن قـطاعـات مـختلفة مـنها: 
الخـدمـات، التجـزئـة واإلنـشاءات بهـدف إعـادة هـيكلتها وتسـريـع نـموهـا بـإسـتخدام خـبراتـه الـسابـقة 
فـي اإلسـتشارات اإلداريـة والـمالـية، وكـذلـك نـاشـط بـإسـتثمار األفـكار الـريـاديـة الشـبابـية وتـوفـير 
الـتمويـل واإلرشـاد والتشـبيك لـهم. بـاإلضـافـة لـكونـه عـضوًا فـي عـدد مـن الـمجالـس اإلسـتشاريـة 

للجامعات، المنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص. 

ال يــتوقــف نــشاط مــاهــر قــدورة عــلى الــقطاع اإلقــتصادي فــقط، بــل هــو أيــضًا نــاشــط ورائــد 
اجـتماعـي حـائـز عـلى وسـام مـلكي أردنـي وتـم تـكريـمه مـن ِقـبل عـدة مـؤسـسات عـالـمية واقـليمية 

لنشاطه في هذه المجاالت الواسعة والمتنوعة.

المهندس ماهــــــر قـــــدورة



حــصلت الــدكــتورة تــفيدة جــربــاوي عــلى شــهادة الــدكــتوراه فــي 
الـكيمياء التحـليلية مـن جـامـعة سـينسناتـي/أوهـايـو فـي الـواليـات 
المتحــدة األمــريــكية عــام ١٩٨١. مــازالــت الــدكــتورة تــفيدة تــشغل 
مـنصب الـمديـر الـعام لـمؤسـسة الـتعاون، وخـالل حـياتـها الـمهنية 

عملت أستاذة ورئيسة لدائرة الكيمياء في جامعة بيرزيت، 

وأسـتاذة زائـرة فـي جـامـعتي سنسـيناتـي ومـينيسوتـا فـي الـواليـات المتحـدة. كـما شـغلت مـنصب 
عــميدة لــكلية الــعلوم الــتربــويــة إلعــداد الــمعلمين والــمعلمات ومــديــرة لــكلية مــجتمع الــمرأة 
لـلتعليم الـتقني والـمهني الـتابـعة لـوكـالـة الـغوث الـدولـية. وقـد سـاهـمت خـالل نـشاطـها بـتأسـيس 
وتـطويـر الـعديـد مـن مـؤسـسات الـعمل األهـلي عـلى المسـتوى الـوطـني والـدولـي بـما فـيها 
الــمؤســسات الــتعليمية، والــعلوم الــتطبيقية والــنسويــة، ويــتضمن ذلــك المجــلس األعــلى 
لـلتعليم الـتقني والـمهني، هـيئة الـترخـيص والـجودة فـي الـتعليم الـعالـي، هـيئة أخـالقـيات الـعلوم 
والـتكنولـوجـيا الـتابـعة لـليونـيسكو،  الـلجنة االسـتشاريـة لـتوأمـة جـامـعة الـقدس-بـارد  وأخـالقـيات 
الـعلوم الـحياتـية الـخاصـة بـالـمرأة والـتابـعة لـليونـيسكو. هـذا ونشـرت الـدكـتورة تـفيدة مجـموعـة 

من الدراسات واألبحاث في الكيمياء والتعليم والتنمية وواقع المرأة العربية.

الدكتورة تفيدة جرباوي



الــمهندســة أمــل تــرزي تــعمل فــي مــنصب الــمديــر اإلداري فــي 
مـؤسـسة الـتعاون، وهـي تحـمل درجـة الـماجسـتير فـي الـهندسـة 
الـصناعـية مـن الـجامـعة األردنـية (٢٠٠٥)، لـدى أمـل خـبرة تـزيـد عـن 
١٥ عـــامـــا فـــي مـــجال الـــعمل اإلداري واالشـــراف عـــلى تـــطويـــر 

األنظمة للوصول إلى النمو واالبتكار  والتطوير  المستمر. 

قـبل انـضمامـها لـلتعاون، عـملت فـي مـجال االسـتشارات والـتدريـب بـالـتركـيز عـلى إدارة الـجودة 
الـشامـلة وبـناء قـدرات الـمؤسـسات، كـما سـاهـمت فـي تـطويـر الـقطاع الـخاص مـن خـالل عـملها 
مـع الـمؤسـسات الـدولـية مـثل الـتعاون الـدولـي األلـمانـي ضـمن مـشاريـع تـطويـر الـمؤسـسات 
الـصغيرة والـقطاع الـخاص. لـدى أمـل الـعديـد مـن الـشهادات الـمهنية فـي إدارة الـموارد البشـريـة 

وإدارة المخاطر.

المهندسة أمل ترزي






