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عن شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية
د .محمد محمود شاكر عوض (العبوشي):

.1

يعمل في اإلغاثة الطبية الفلسطينية كمدير برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي ومدير منطقة

طولكرم وقلقيلية ،وهو أيضاً عضو سكرتاريا في جمعية اإلغاثة الطبية (المكتب التنفيذي) وحالياً عضو
مجلس المصادقة لنظام اإللتزام بمباديء مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية.

شغل قبل وظيفته الحالية عدة مناصب حيث عمل كطبيب في جمعية االهالل االحمر الفلسطيني/طولكرم
من  ،4891-4891وطبيب في عيادة االغاثة الطبية الفلسطينية في طولكرم من عام ،4988-4891

أيضاً شغل منصب مدير منطقة طولكرم وقلقيلية من عام  4881حتى االن ،وعمل كمساعد مدير برنامج
محاضر في كلية صحة المجتمع التابعة
التأهيل المبني على المجتمع المحلي من عام  1119-4881و
اً

لالغاثة الطبية في مواضيع الرعاية الصحية االولية والحق في الصحة والتأهيل المجتمعي لألشخاص
المعاقين.
وهو خريج معهد الطب تمشوا ار بألمانيا بدرجة بكالوريوس طب عام سنة  4891وهو أيضاً خريج جامعة

بيرزيت بدرجة ماجستير صحة عام .4889

عصام عبد هللا علي أبو الحج (العاروري):

.2

مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان ،عضو مؤسس لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.
شغل قبل وظيفته الحالية عدة مناصب في مؤسسات أهلية ،وكان منذ أوائل الثمانينات ناشطاً في تأسيس
عدد من المؤسسات األهلية واألطر الجماهيرية .السيد العاروري هو أيضاً عضو مؤسس في مجلس منظمات

حقوق االنسان الفلسطينية واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين والحملة األهلية للدفاع عن الحريات
العامة .وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة

لجان االغاثة الزراعية الفلسطينية منذ تموز  .1141وهو أيضاً عضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام

بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية.
.3

ويحمل السيد العاروري شهادتي الماجستير في االدارة وبكالوريوس في علم االجتماع من جامعة بيرزيت.
د .يوسف رمضان عوض هللا:
عضو مؤسس في اتحاد لجان العمل الصحي ورئيس مجلس اإلدارة في قطاع غزة وعضو في المجلس
الصحي الفلسطيني األعلى منذ  .4881شارك الدكتور عوض اهلل في المجالس اإلدارية للعديد من
المؤسسات كجمعية الهالل األحمر في غزة وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية وجمعية بنك الدم المركزي

وغيرها .هو أيضاً عضو اللجنة التنسيقية (مجلس إدارة) لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية منذ عام 1141
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حتى تاريخه ،وعضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية.
الدكتور عوض اهلل أخصائي في جراحة الفم واألسنان درس الطب في جامعة القاهرة وتخرج عام ،4891

أشرف على معظم االنتخابات النقابية والمهنية التي أجريت في قطاع غزة منذ عام .4899
عن الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية
.1

معتصم زايد

يشغل معتصم زايد منصب المدير التنفيذي للهيئة االستشارية للمؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين،
وهو عضو مشارك في تحضير الخطة الوطينة لذوي اإلعاقة  ،1141وهو عضو في عدد من الشبكات
األقليمية والدولية.
السيد زايد حاصل على درجة الماجيستير من جامعة القدس وبكالوريس في االقتصاد والعلوم السياسية من

جامعة النجاح الوطنية.
.2

نصفت حافظ خفش:
رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية شارك في تأسيس العديد من الجمعيات والمؤسسات
األهلية والشبكات األهلية وشغل العديد من المراكز التي لها عالقة بالعمل األهلي فهو عضو مجلس ادارة
شبكة الشباب للمواطنة واالصالح ،وعضو مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ،ورئيس
مجلس ادارة جمعية مرده الخيرية للتنمية ،ورئيس اتحاد جمعيات سلفيت الخيرية ،وهو ايضاً عضوا في

مجلس ادارة االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية وعضوا في مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ

مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية .وأول رئيس للمجلس.
أيضاً السيد الخفش ،هو عضو في سكرتاريا اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها (

 ) BDSوعضو في المجلس االستشاري لمحافظة سلفيت .كما أنه عضو للهيئات العامة للعديد من

المؤسسات األهلية الفاعلة والعاملة على مستوى الوطن وهو أيضاً ،عضو مؤسس ومنسق المجلس التنسيقي
للعمل األهلي الفلسطيني.

السيد الخفش حاصل على شهادة البكالوريوس تخصص تنمية مجتمع.

.3

خالد زكريا عبد الرؤوف جبر:
رئيس جمعية منتدى المثقفين له خبرات عملية في مجال العمل األهلي حيث أنه عضوا منتخبا في الهيئة
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االدارية للهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية وهو عضو في الجمعية العمومية في مركز تطوير
المؤسسات األهلية الفلسطينية وعضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية
الفلسطينية.السيد جبر حاصل على شهادة بكالوريوس كيمياء/رياضيات من جامعة اليرموك.
اإلتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية
.1

محمد فهمي صبري الشاللدة:
رئيس اإلتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية وهو عضو مؤسس في مركز تطوير المؤسسات األهلية

الفلسطينية وكان عضواً منتخباً في مجلس ادارة المركز ممثالً عن االتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية

وحالياً هو عضو هيئة عامة بالمركز .شارك في عضوية العديد من المؤسسات والمجالس فهو عضو مؤسس
للشبكة العربية للمنظمات األهلية ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الخليل ،وعضو مجلس

ثوري لحركة فتح .وحالياً هو رئيس مجلس المصادقة لنظام اإللتزام بمباديء مدونة سلوك المؤسسات األهلية
الفلسطينية.

يحمل السيد الشاللدة شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة اإلسكندرية في مصر.

.2

عرسان إبراهيم عثمان النجار:

عرسان النجار رئيس إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظات شمال الضفة الغربية ،له خبرة في العمل األهلي

ويشغل حالياً عدة مناصب منها رئيس اللجنة المركزية لتأهيل المعاقين – القدس من عام  ،4891أمين
الصندوق لالتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية وأمين سر مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات االهلية

الفلسطينية ،وأمين سر جمعية التضامن الخيرية ورئيس اللجنة التربوية للجمعية كما أنه عضوا في مجلس
المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية.

حصل السيد النجار على دبلوم من دار المعلمين وعمل مدرساً خالل الفترة  4891وحتى نهاية عام4881
ومن ثم مدي ار ألكثر من مدرسة اعدادية وثانوية في محافظة نابلس.

.3

محمد حمزة صالح يحيى:

يشغل حالياً منصب رئيس جمعية بيت المسنين والمعوقين الخيرية /جنين ،لخ خبرة في العمل األهلي وقد

شغل عدة مناصب منها أمين صندوق جمعية بيت المسنين منذ العام  4899لغاية  ،4881وأمين سر إتحاد
الجمعيات الخيرية لشمال الضفة الغربية منذ العام  1141لغاية  1142وأيضاً عضو هيئة إدارية إلتحاد
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الجمعيات في الشمال منذ العام  4881لغاية  1141وحالياً هو عضو هيئة إدارية لإلتحاد العام للجمعيات

الخيرية.

أيضاً السيد يحيى ،أيضاً هو عضو في الجمعية العمومية في مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية

وعضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية.

عن اإلتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية
.1

محمد منذر عبد الرحمن الريس:

يشغل حالياً منصب األمين العام لإلتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية بغزة .شارك السيد الريس
في عضوية العديد من المجالس اإلدارية للعديد من المؤسسات األهلية فقد كان رئيس لجنة المهندسين
الزراعيين بقطاع غزة منذ العام  4891وحتى عام  ،4881ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المهندسون الزراعيون
العرب منذ العام  4891وحتى تاريخه.
وقد كان الريس أيضاً عضواً في العديد الجمعيات حيث شارك في عضوية كل من جمعية إتحاد منتجي
الحمضيات ،وعضو مجلس إدارة جمعية األخوة الفلسطينية المصرية وهو أيضاً عضو مؤسس في مركز
تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية وكان عضواً منتخباً في مجلس ادارة المركز ممثالً عن االتحاد

الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية بغزة وحالياً هو عضو هيئة عامة بالمركز كما أنه عضو مجلس
المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية .السيد الريس حاصل على درجة

بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة – مصر.
.2

عصام محمد حلس (فنان تشكيلي):

رئيس االتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع المحافظات الجنوبية وعضو األمانة العامة لالتحاد

العام للفنانين التشكيليين ،له خبرة واسعة في العمل األهلي ،قاد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل
لمؤسسات العمل األهلي ،كما أنه عضوا في الهيئات اإلدارية ألكثر من مؤسسة منها -:عضو الهيئة العامة

لإلتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية بغزة وعضو مجلس االدارة في مركز تطوير المؤسسات
األهلية الفلسطينية  N.D.Cوعضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية
الفلسطينية.
الدرسات العليا ودرجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة
السيد /عصام حلس حاصل على دبلوم ا
حلوان  /القاهرة ،عمل مدرساً للتربية الفنية بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ويعمل حالياً خبي اًر عاماً
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للتربية الفنية ومنسق وحدة ضمان الجودة بمدارس وكالة هيئة األمم المتحدة  -االونروا بغزة له العديد من
المعارض الفنية والمشاركات التشكيلية العربية والعالمية وله ايضا العديد من التعيينات الدراسية واالبحاث

والكتب الفنية .خطط ونفذ مئات الدورات التدريبية والتأهيلية للخريجين الجدد من المعلمين والمعلمات فى
األُطر النظرية والتطبيقات العملية .
.3

عماد الدين حمدي عابد:

عضو مجلس إدارة اإلتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية بغزة ،له خبرة في العمل األهلي حيث

أنه عضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات األهلية الفلسطينية ومنها :المركز الفلسطيني للثقافة
والفنون ،وجمعية تنمية قدرات الشباب الفلسطيني ،وجمعية المجلس الفلسطيني األعلى لمكافحة المخدرات،
وجمعية الوفاء والعطاء للتنمية المجتمعية وغيرها ،وهو عضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة
سلوك المؤسسات األهلية الفلسطيني.

يحمل السيد عابد شهادة البكالوريوس في تربية العلوم.
عن مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية
.1

غسان سليم كسابرة:

يشغل السيد غسان كسابرة منصب مدير مركز تطوير المؤسسات األهلية منذ تشرين الثاني  ،1111وهو
خبير تنموي يتمتع بالقدرة والمهارة حيث تمتد خبرته إلى أكثر من  19عاماً في العمل مع وكاالت التنمية

الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تولى قيادة مبادارات رئيسية تهدف لدعم التنمية المجتمعية
والمساهمة في إيجاد مجتمع مدني فلسطيني يتسم بالديمقراطية والعدالة ،وذلك عبر تعزيز مبادئ الحكم
الصالح والشفافية والمساءلة لدى القطاع األهلي .كما أن السيد كسابرة عضو مجلس إدارة في العديد من

مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .وهو عضو مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك
المؤسسات األهلية الفلسطيني
السيد كسابرة حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة البيئية من جامعة نيوكاسل أبون تاين ،المملكة
المتحدة ،وبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بيرزيت ،فلسطين ،وهو عضو في نقابة المهندسين
األردنيين ألكثر من  11عاما.
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