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المسؤولية اإلجتماعية
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حر�ست �أيبك منذ تاأ�سي�سها على لعب د�ر فاعل يف �ملجتمعات �لتي تعمل بها. �تتمثل ��سرت�تيجية �أيبك �ر�ؤيتها يف جمال 

�مل�س�ؤ�لية �الجتماعية بتقدمي �لدعم ��ال�ستثمار يف قطاعات �لتعليم ��ل�سحة ��مل�ساريع �لريادية ��ل�سباب، �إ�سافة �إىل 

�ل�سن��ت �الأخرية على  �أيبك يف  دعم �م�ساندة �مل�ؤ�س�سات �الجتماعية ��خلريية ��الإن�سانية ��لثقافية. �تركزت �سيا�سة 

عقد �سر�كات ��سرت�تيجية مت��سطة �ىل ط�يلة �ملدى مع �مل�ؤ�س�سات �لتي تلعب د�رً� فاعاًل يف �ملجتمع �لفل�سطيني من �أجل 

م�ساعدتها على �أد�ء ر�سالتها. �قد كان �لعام 2016 عامًا حافاًل بت�قيع �ل�سر�كات �ال�سرت�تيجية، حيث بلغ جممل �لدعم 

�ملقدم من �أيبك �جمم�عة �سركاتها خالل هذ� �لعام ح��يل 830 �ألف د�الر �أمريكي.

830 ألف دوالر حجم االستثمار في المسؤولية 
االجتماعية في العام 2016

المسؤولية االجتماعية... دوٌر فاعل، والتزاٌم دائم
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قرى األطفال SOS فلسطين

تق�م �أيبك بدعم قرى �الأطفال SOS فل�سطني منذ عدة �سن��ت مل�ساندتها يف �أد�ء ر�سالتها �الإن�سانية �لهادفة الحت�سان �رعاية �تعليم �الأطفال �لذين 

2016-2018 مت�يل لرعاية عائلة مك�نة من ثمان  2016 �ملدة ثالث �سن��ت  �أيبك منذ �لعام  فقد�� رعايتهم �الأ�سرية ��ملجتمعية. كما خ�س�ست 

�أطفال يف قرى �الطفال SOS فل�سطني يف مدينة بيت حلم.

�خ�س�ست �أيبك �أي�سًا منذ �لعام 2016 مت�يل ثاين ملدة ثالث �سن��ت 2016-2018 لربنامج »�لتعليم من �أجل م�ستقبل �أف�سل« ليتمكن طالب قرى 

�الأطفال SOS فل�سطني من �حل�س�ل على تعليم جيد �ن�عي يف �ملد�ر�س.

�ي�سمل دعم �أيبك �أي�سا جماالت �أخرى مادية �معن�ية كان �أحدها �إقامة حفل �إفطار رم�ساين �سمَّ �أطفال �لقرية �م�سرفاتهم �عدد من �الإد�ريني. 

�تخلل حفل �الإفطار ت�زيع �لهد�يا على �الأطفال �فعاليات ترفيهية متن�عة �أ�سفت �أج��ء �ملرح ��ل�سعادة يف قل�ب �الأطفال. كما قامت �أيبك باالحتفال 

بالعام �جلديد مع �لعائلة �لتي تق�م برعايتها �قدمت �لهد�يا لالأطفال بهذه �ملنا�سبة.

�قرى �الأطفال SOS �لد�لية هي منظمة ت�سم �أكرث من 134 جمعية لقرى �الأطفال SOS يف جميع �أنحاء �لعامل. ت�فر منازل مليئة باملحبة �ج� عائلي 

لالأطفال �لذين فقد�� �لرعاية �الأب�ية ��لذين ي��جه�ن خماطر فقد�ن هذه �لرعاية. كما �تدعم SOS �الأ�سر �لتي متر يف ظر�ف معي�سية �سعبة من 

خالل تقدمي خدمات �لرعاية ��لتعليم ��ل�سحة.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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جبل النجمة للتأهيل

قامت �أيبك باالإعالن عن تقدمي �لدعم �ال�سرت�تيجي ملركز جبل �لنجمة للتاأهيل لثالث �سن��ت �ياأتي هذ� �لدعم بهدف م�ساعدة �ملركز يف �أد�ء ر�سالته 

�الإن�سانية يف جمال تاأهيل ذ�ي �الإعاقة �لذهنية �تدريبهم �دجمهم يف �ملجتمع. �يعك�س �هتمام �أيبك بتاأهيل ه�ؤالء �الأفر�د �إميان �ل�سركة بتكاف�ؤ �لفر�س 

��حرت�م �الآخر ��لدفاع عن حق�ق �الإن�سان.

�مركز جبل �لنجمة للتاأهيل يف فل�سطني ه� �أحد �مل�ؤ�س�سات �لتي ت�ساهم يف تاأمني حياة كرمية لالأ�سخا�س ذ�ي �الإعاقة �لذهنية عرب تقدمي خدمات 

�لتاأهيل ��لتدريب ��لدمج ��لت�عية ��لتفعيل �ملجتمعي على �أ�سا�س �ملحبة ��لكر�مة ��لعد�لة ��مل�سا��ة. يدير �ملركز �أربعة بر�مج هي برنامج �حل�سانة 

�أي�سا بر�مج تخ�س�سية كالعالج �لطبيعي �عالج �لنطق ��لفن  �ملدجمة �برنامج �ملدر�سة �برنامج �لتدريب �ملهني �برنامج �لعمل �ملجتمعي. �يقدم 

��لريا�سة ��مل��سيقى ��لدر�ما ��لدعم �لنف�سي �الجتماعي لالأ�سخا�س ذ�ي �العاقة ��أهاليهم. �يعمل �ملركز مع ح��يل 190 �سخ�س من ذ�ي �الإعاقة 

�لذهنية من كافة �الأعمار.

جمعية إنعاش األسرة

�أد�ء ر�سالتها  2016-2018 مل�ساعدتها على  �إنعا�س �الأ�سرة ملدة ثالث �سن��ت  2016 بت�قيع �تفاقية دعم ��سرت�تيجي جلمعية  �أيبك يف �لعام  قامت 

�ل�طنية ��الجتماعية ��الإن�سانية. �جمعية �إنعا�س �الأ�سرة هي جمعية خريية تنم�ية غري ربحية، تاأ�س�ست يف مدينة �لبرية، فل�سطني عام 1965، مببادرة 

قادتها جمم�عة من �لن�ساء �لفل�سطينيات �ملتط�عات ��عتمدت �جلمعية يف هيئتها �الإد�رية �لن�سائية على �لعمل �لتط�عي نهجًا يف م�سرية عملها لتحقيق 

�لفل�سطينية  �ملر�أة  متكني  جمال  يف  خا�سة  �لفل�سطيني  لل�سعب  ��القت�سادية  ��لثقافية  ��الإن�سانية  �الجتماعية  ج��نبها  بكافة  �طنية  خريية  �أهد�ف 

�تاأهيلها مبهنة متكنها من �أد�ء د�ر بارز يف �لتنمية �ملجتمعية ��إعانة �أ�سرتها بفعالية �كفاءة، ��حلفاظ على �لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني من �ل�سياع 

��النتحال ��ل�سرقة، �إ�سافة �ىل �الهتمام بالطفل ��لعناية به باعتباره �أمل �الأمة �م�ستقبلها.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح

قدر�ت  �بناء  بتمكني  ُيعنى  �لذي  �ل�سابة”  �لفل�سطينية  �لقياد�ت  “تق�ية  برنامج  لدعم  �أع��م  ثالث  ملدة  مفتاح  مع  ��سرت�تيجية  �سر�كة  �أيبك  عقدت 

�لقياد�ت �ل�سابة �تعزيز د�رها على جميع �مل�ست�يات لتعلب د�رً� م�ؤثرً� يف عملية �لتنمية �مل�ستد�مة.

�مفتاح هي م�ؤ�س�سة �طنية غري ربحية تاأ�س�ست يف �لقد�س يف عام 1998، ت�سعى �إىل ن�سر مبادئ �لدميقر�طية ��حلكم �ل�سالح يف �ملجتمع �لفل�سطيني 

مبك�ناته �ملختلفة، ��لتاأثري يف �لر�أي �لر�سمي ��لعام �ملحلي ��لد�يل جتاه �لق�سية �لفل�سطينية، ��أحد �أهد�فها �ال�سرت�تيجية هي متكني مك�نات �ملجتمع 

�لقيادية من �مل�ساركة يف تعزيز �لدميقر�طية ��حلكم �ل�سالح، �رفع �ل�عي �ملجتمعي جتاه حق�ق �مل��طنة �ل�ساحلة ���جباتها.

الشباب والقيادة
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برنامج محاكاة التداول- بورصة فلسطين

تقّدم �أيبك رعايتها �حل�سرية مل�سابقة حماكاة �لتد��ل �ملنظمة من قبل ب�ر�سة فل�سطني منذ �لعام 2014 �إميانًا من �أيبك باأهمية دعم قطاع �لتعليم 

�ملجتمع  يف  �لتنم�ية  �أيبك  ر�سالة  من  يتجز�أ  ال  �كجزٍء  م�ستقباًل  �لعملية  حلياتهم  �لالزمة  باملهار�ت  �ت�سليحهم  قدر�تهم  �تعزيز  �ل�سباب  �متكني 

�لفل�سطيني.

تط�ير  ت�ستهدف  تطبيقية  تعليمية  �أد�ة  �لفل�سطينية  �جلامعات  يف  ��لتجارة  �القت�ساد  كليات  طلبة  ت�ستهدف  �لتي  �لتد��ل«  »حماكاة  م�سابقة  �متّثل 

�ملهار�ت �لعملية لطلبة �جلامعات يف جمال �ال�ستثمار باالأ�سهم متهيدً� لدخ�لهم معرتك �حلياة �لعملية بعد �لتخرج. �ُتعّد �مل�سابقة �الأ�ىل من ن�عها 

على م�ست�ى �جلامعات �لفل�سطينية، فهي ت�فر بيئة �فرت��سية مغلقة لتد��ل �الأ�سهم �ملدرجة حتاكي بيئة �لتد��ل �حلقيقية يف �لب�ر�سة �لفل�سطينية، 

�أ�سهم �ل�سركات  �تتيح للطلبة �مل�ساركني ربط �جل��نب �لنظرية يف در��ستهم �جلامعية باجل��نب �لتطبيقية ��لعملية �مل�ساحبة لعملية �ال�ستثمار يف 

�ملدرجة بالب�ر�سة. �بد�أت �مل�سابقة يف د�رتها �الأ�ىل يف عام 2008 مب�ساركة ثالثة جامعات، ��الآن ت�سارك يف �مل�سابقة 13 جامعة من جميع حمافظات 

فل�سطني، �قد ��ستفاد من �مل�سابقة لغاية �الآن �أكرث من 1,800 طالب/ة. �تق�م �أيبك يف كل عام بامل�ساركة يف حفل ت�زيع �جل��ئز �ت�سليم �سهاد�ت 

�مل�ساركة على �لطلبة خالل حفل خا�س تنظمه ب�ر�سة فل�سطني.

الشباب والتعليم
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برنامج الدراسات الثنائية- جامعة القدس

�ّقعت �أيبك يف �سهر �أيار 2016 مذكرة تفاهم مع جامعة �لقد�س �سمن برنامج �لدر��سات �لثنائية للجامعة ال�ست�سافة ع�سرة طالب يف ثالث جماالت 

ي�فرها �لربنامج �هي �لهند�سة �لكهربائية �تكن�ل�جيا �ملعل�مات ��إد�رة �الأعمال م�زعني على �سركاتها �لتابعة �هي �سركة �سني�رة لل�سناعات �لغذ�ئية، 

�سركة ي�نيبال للتجارة �لعامة، �ل�سركة �ل�طنية ل�سناعة �الأملني�م ��لرب�فيالت )نابك�(، �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية ملر�كز �لت�س�ق )بر�ف�(، �ل�سركة 

�لفل�سطينية لل�سيار�ت، �سركة �لت�ريد�ت ��خلدمات �لطبية، ��سركة �سكاي للدعاية ��الإعالن ��لعالقات �لعامة ��إد�رة �حلدث.

�يهدف برنامج �لدر��سات �لثنائية، �ه� �لنظام �لدر��سي �الأ�ل من ن�عه يف فل�سطني ��ل�سرق �الأ��سط ��لذي قامت باإطالقه جامعة �لقد�س بدعم من 

�حلك�مة �الأملانية مطلع �لعام 2015، �إىل ت�فري فر�س عمل لل�سباب �لفل�سطيني بعد �لتخرج من ناحية �م�ساعدة �لقطاع �خلا�س يف �حل�س�ل على 

م�ظفني ذ�ي كفاءة من ناحية �أخرى �يعمل على نقل �لتجربة �الأملانية �لناجحة يف هذ� �ملجال. �يجمع �لربنامج ما بني �لدر��سة �لنظرية ��لتطبيق 

�لعملي للم�ساهمة يف رفع �مل�ست�ى �ملهني لدى �ل�سباب �لفل�سطيني �ج�سر �لفج�ة بني خمرجات �لتعليم �الأكادميي ��حتياجات �متطلبات �س�ق �لعمل 

�لفل�سطيني، حيث ي�فر �لربنامج فر�سة مميزة للطلبة للتعلم ��لتطبيق �لعملي يف �إحدى �ل�سركات �لفل�سطينية �ملتخ�س�سة �ل�سريكة على مد�ر �سن��ت 

�لبكال�ري��س.

كينغز أكاديمي

تق�م �أيبك بتقدمي �لدعم للطلبة �ملميزين من فل�سطني للدر��سة يف كينغز �أكادميي يف �الأردن منذ �لعام 2014.

در��سية متتد  �ستة �سف�ف  تتاألف من  �الأردن.  2007 يف  �فتتاحها يف �سيف عام  ربحية مت  �ي�مية غري  د�خلية  �أكادميي هي مدر�سة خا�سة  �كينغز 

من �ل�سف �ل�سابع �إىل �لثاين ع�سر. �تلتزم كينغز �أكادميي بتهيئة تعليم �سامل ي�ؤهل للمرحلة �جلامعية من خالل منهاٍج در��سٍي �أمريكٍي للمرحلتني 

�ملت��سطة ��لثان�ية، �كذلك من خالل برنامج �الأن�سطة �ملر�فقة للمنهاج يف �لريا�سة ��لفن�ن �خدمة �ملجتمع �سمن بيئة �سكنية �سليمة ��سحية. �يلتحق 

يف كينغز �أكادميي حاليًا 640 طالبًا �طالبة من �الأردن �من �أكرث من 42 د�لة من خمتلف د�ل �لعامل.
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مؤسسة محمود عباس

إنجاز فلسطين

��ستمرت �أيبك بتقدمي منح در��سية للطلبة �لفل�سطينيني يف لبنان من خالل م�ؤ�س�سة حمم�د عبا�س منذ �لعام 

.2015

م�ؤ�س�سة حمم�د عبا�س هي جمعية خريية غري ربحية م�سجلة يف فل�سطني، تاأ�س�ست عام 2011، تعمل على 

م�ساعدة �لالجئني �لفل�سطينيني يف �ل�ستات �خ�س��سًا خميمات لبنان نظرً� لالأ��ساع �ل�سعبة �لتي يعي�س�نها 

من خالل برناجمان: برنامج �لطالب �ملخ�س�س لتقدمي منح للطلبة �يتم حت�يل �ملنح مبا�سرة �ىل ح�سابات 

منح  من  ��ستفاد��  ممن  �خلريجني  عدد  بلغ  �قد  طالب،   1290 �لربنامج  من  حاليًا  �ي�ستفيد  �جلامعات 

ج�سر  خلق  على  فكرته  �تق�م  �الأ�سرّي  للتكافل  يهدف  �لثاين  ��لربنامج  طالب.   1000 يقارب  ما  �مل�ؤ�س�سة 

 700 للت���سل �لد�ئم ��ملبا�سر بني �لعائالت �ملتربعة ��مل�ستفيدة لتعزيز �لعالقات. ���ستفاد من �لربنامج 

عائلة حتى نهاية عام 2016.

ت���سل �أيبك دعمها �مل�ستمر مل�ؤ�س�سة �إجناز فل�سطني منذ �لعام 2007 على �مل�ست�يني �ملادي ��لعيني من خالل ك��در �ملجم�عة �لعاملة يف �سركاتها 

�لتابعة كمتط�عني يف م�ؤ�س�سة �إجناز. �إجناز فل�سطني هي م�ؤ�س�سة فل�سطينية م�ستقلة يديرها �يرعاها نخبة من �ل�سركات �لفل�سطينية، �هي ع�س� يف 

م�ؤ�س�سة Junior Achievement Worldwide �لتي تاأ�س�ست عام 1919، �تهدف �إجناز �إىل تعزيز �لفر�س �القت�سادية لل�سباب �لفل�سطيني عن 

طريق تقدمي �سل�سلة د�ر�ت تعليمية �قت�سادية ذ�ت طابع عملي من خالل �ملد�ر�س ��جلامعات ينفذها متط�ع�ن �متط�عات من �لقطاع �خلا�س يتم 

من خاللها تاأهيلهم لدخ�ل معرتك �حلياة �عامل �الأعمال، كما ت��سح لهم عمليًا كيفية تفعيل �لرث�ة �ملعرفية ��د�رتها.
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المدرسة األمريكية الدولية في غزة

منحة أيبك ألبناء موظفيها

�أكمل �جه.  ��أد�ء د�رها على  للطلبة  �لد�لية يف غزة مل�ساعدتها يف تقدمي خدماتها  �الأمريكية  للمدر�سة  �لدعم  بتقدمي   2016 �لعام  �أيبك يف  قامت 

�تاأ�س�ست �ملدر�سة �الأمريكية �لد�لية يف غزة عام 2000 لت�فري �لتعليم �البتد�ئي ��الإعد�دي ��لثان�ي للطلبة ��فقًا للمناهج �الأمريكية )SAT( �تاأهيلهم 

لاللتحاق باجلامعات �الأمريكية ��لكندية ��لربيطانية ��لرتكية �إ�سافة �ىل عدد من �جلامعات �لعربية.

�لعامة يف �جلامعات  �لثان�ية  �ملعدالت يف  �أعلى  على  م�ظفيها �حلا�سلني  الأبناء  �سن��ت  �أربع  �ملدة  كاملة  منحة جامعية  بتقدمي  عام  كل  �أيبك  تق�م 

�لفل�سطينية �أ� �الأردنية.

الصحة والرعاية الطبية

مركز الحسين للسرطان

�لدعم  بتقدمي  الأيبك  �لتابعة  �لغذ�ئية  لل�سناعات  �سني�رة  �سركة  تق�م 

لل�سرطان  �حل�سني  مركز  �سن��ت.  منذ  �الأردن  يف  لل�سرطان  �حل�سني  ملركز 

�آخر  ي�فر  حيث  �الأ��سط،  �ل�سرق  م�ست�ى  على  �لر�ئد  �ل�سرطان  مركز  ه� 

��لكبار  �الأطفال  للمر�سى  �ل�سم�لية  �لرعاية  �سبل  من  �لعلم  �إليه  ت��سل  ما 

�مل�سرتكة  �للجنة  ِقبل  من  ُمعتمد  �ملركز  �ل�سرطانات.  �أن��ع  بجميع  �مل�سابني 

�ل�سرطان ب�س�رة حمددة، ليك�ن  �لد�لية “JCI” كمركز متخ�س�س يف عالج 

بذلك �ملركز �ل�حيد يف �لد�ل �لنامية �حلا�سل على هذ� �ل�سرف �لطبي.
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مهرجانات ثقافية

قامت �أيبك يف �لعام 2016 بدعم �لقطاع �لثقايف يف فل�سطني للم�ساهمة يف �حلفاظ على �مل�ر�ث �لثقايف �لفل�سطيني �ت�سجيع �الإبد�ع �لثقايف ��لفني 

بني �ل�سباب �م�ساعدة �مل�ؤ�س�سات �لعاملة يف هذ� �ملجال على �أد�ء ر�سالتها �ل�طنية. 

�يف هذ� �الإطار، قامت �أيبك خالل �لعام 2016 بتقدمي �لرعاية ملهرجان فل�سطني �لد�يل ��لذي عقدت فعالياته يف عدة مدن فل�سطينية هي ر�م �هلل 

�غزة ��لقد�س �جنني ��خلليل.

كما قامت �أيبك برعاية �مهرجان ��دي �ل�سعري �خلام�س للثقافة ��ل�سياحة ��لفن�ن �ملقام يف عنبتا يف حمافظة ط�لكرم.

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

قامت �أيبك بت�قيع �تفاقية رعاية ملدة ثالث �سن��ت 2016-2018 لفرقة �لفن�ن �ل�سعبية �لفل�سطينية.

1979 بجه�د جمم�عة  �أ�س�ست عام  �لفل�سطينية هي ج�سم فني م�ستقل، غري ربحي، يعتمد باالأ�سا�س على جه�د �ملتط�عني،  �ل�سعبية  �لفن�ن  �فرقة 

من �لفنانني ��لفنانات �ل��عدين. منذ ذلك �حلني، ت�جت »فرقة �لفن�ن« كر�ئدة للرق�س �ل�سعبي �لفل�سطيني، فقدمت �أكرث من 1500 عر�س حملي 

�لل�حات، �ح�سدت يف م�سريتها �لعديد من �جل��ئز �الأ�ىل ��سهاد�ت �لتقدير �ملميزة من  15 عمل فني ر�ق�س باالإ�سافة لع�سر�ت  ��أنتجت  �د�يل، 

مهرجانات حملية �د�لية. تقدم �لفرقة �لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني، �لغنائي ��لر�ق�س، بر�ؤية خا�سة بها يجمع ما بني �الأ�سالة ��حلد�ثة، فتعمل من 

خالله على تط�ير �لفن�ن �الأد�ئية يف فل�سطني، لالإ�سهام بحماية �تط�ير �له�ية �لثقافية �لفل�سطينية، �تعزيز ر�ح �النتماء ��لتعبري ��الإبد�ع ��لعمل 

�جلماعي.

الحفاظ على الموروث الثقافي في فلسطين
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جائزة ُمصّدر فلسطين- مركز التجارة الفلسطيني بال تريد

سوزان الهوبي- تسلق قمة جبل دنالي

قامت �أيبك �للعام �لثاين على �لت��يل بتقدمي �لدعم ��لرعاية جلائزة ُم�سّدر فل�سطني ��لذي يتم بتنظيم من مركز �لتجارة �لفل�سطيني- بال تريد. 

ر �ل��عد ��لّطم�ح خالل فعاليات جائزة ُم�سّدر فل�سطني للعام 2016. �تاأتي هذه �ل�سر�كة ��لرعاية مع بال تريد  �قامت �أيبك برعاية جائزة فئة �ملُ�سدِّ

بهدف تنمية �ل�سادر�ت �لفل�سطينية �متكني �ملنتج �لفل�سطيني من �ل��س�ل �إىل �الأ�س��ق �الإقليمية ��لعاملية. كما تهدف �إىل دعم �ت�سجيع رّ��د �الأعمال 

لل��س�ل �إىل �لعاملية �ميانًا من �أيبك باأن �ملُنَتج �لفل�سطيني قادٌر على �ملناف�سة على م�ست�ى �لعامل.

قامت �أيبك برعاية مت�سلقة �جلبال �لفل�سطينية �س�ز�ن �له�بي يف ت�سلق قمة جبل دنايل �لذي يبلغ �رتفاعه 6,144 مرت، �هي بذلك �أ�ل �سيدة ت�سل 

�ىل �سابع �أعلى قمة جبال يف �لعامل.

��س�ز�ن �له�بي هي �أ�ل �سيدة عربية ��سلت قمة �أفر�ست �لتي ترتفع 8,848 مرت عن �سطح �الأر�س. ���ستغرقت �له�بي نح� 51 ي�مًا يف ت�سلق جبل 

�إيفر�ست �سمن فريق م�ؤلف من �أربعة �أ�سخا�س متكن ثالثة منهم �ل��س�ل �ىل �لقمة بنجاح. �تت�سم �له�بي بر�ح �ملبادرة ��ملغامرة ��لتحدي حيث �أنها 

بد�أت بالت�سلق منذ �لعام 2002 ���سلت �ىل �أعلى �سبع قمم جبال يف �لعامل حتى �الآن.

الريادة
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مجاالت دعم أخرى

قامت �أيبك ��سركاتها �لتابعة يف �لعام 2016 بتقدمي �لدعم �ملادي ��لعيني للعديد من �جلهات �نذكر منها:

• �جلمعية �خلريية لل�سم	

• مدر�سة د�ر �الأيتام �ل�سناعية	

• �الحتاد �لفل�سطيني �لعام لالأ�سخا�س ذ�ي �العاقة	

• جمعية �أ�سدقاء بريزيت	

• جمعية �إبد�ع �خلريية	

• �سند�ق �لرجاء �مل�سيحي	

• بلدية بيت�نيا	

• جمعية �لهالل �الأحمر �لفل�سطيني	

• م�ؤ�س�سة نهر �الأردن	

• 	)FIFA( كاأ�س �لعامل لل�سيد�ت حتت 17 �سنة- �الأردن

• م�ساركة عدد من طالب جامعة بريزيت يف م�سابقة Hult Prize �لد�لية	

• مت�يل بحث يف جمال �لتعليم �لعايل	

• مر�كز �ن��دي ريا�سية ��سبابية �ثقافية	

• عدد من �مل�ؤ�س�سات �لتي تعمل على زيادة �ل�عي �لعام على �مل�ست�ى �لعاملي ح�ل �جل��نب �الجتماعية ��القت�سادية ��ل�سيا�سية 	

��لثقافية يف فل�سطني.
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