الجمعية في سطور
"ثمانية عقود في الخدمة اإلجتماعية والتربوية" ،تأسست جمعية لجنة اليتيم العربي في حيفا عام 0491م من قبل نفر كريم من
رجاالت فلسطين؛ بدافع اإلحساس بالواجب الوطني تجاه األيتام الذين خلفتهم الثورات المتعاقبة ،والتي تصدت للهجمات
االستعمارية الشرسة على فلسطين وأهلها .ورأت الجمعية حين تأسيسها أن تعمل على تسليح من تسعى إلى رعايتهم بالعلم
ليساهموا في النهضة العربية ،حيث قامت اللجنة بتعهد عدد من األيتام والمحتاجين للدراسة في مدارس داخلية وخارجية
وجامعات ومعاهد عليا في فلسطين وعدد من الدول العربية ،باإلضافة إلى إنشاء معهدا ً صناعيا ً كامل التجهيزات إليواء األيتام
ورعايتهم وتعليمهم في مدينة حيفا .وتم إنجاز العمل في المعهد في العام الذي حصلت فيه نكبة فلسطين عام 0491م واستولت
السلطات الصهيونية عليه قبل افتتاحه وجعلت منه معهدا ً صناعيا ً أليتام اليهود.
وبالرغم من تشتت شمل أعضاء الجمعية وتفرقهم في األقطار العربية ،إال أنهم قرروا أن يواصلوا أداء الرسالة النبيلة وأعادوا
تأسيس الجمعية عام  0494م وجعلوا مركزها المملكة األردنية الهاشمية ،وأقاموا مدرسة صناعية في مدينة القدس عام 0491م
لتكون معهدا ً للطالب األيتام الذين حرموا حنان وتربية الوالدين ليتم تدريبهم على المهن الصناعية في المدرسة ليكونوا أعضاء
صالحين في هذا المجتمع ال عبئا ً وعالة عليه .وقد استمرت اللجنة في عملها المتواصل الهادف إلى تعليم وتثقيف أبناء فلسطين،
وتوسعت الفئات المستهد فة عبر السنين لتشمل المتفوقين من طلبة فلسطين والطلبة العرب في األردن وفلسطين من خالل
برنامج القروض الميسرة والمنح الجامعية أطلق عليه برنامج بنيان لتمكين الشباب ،حيث يهدف باإلضافة لدعم الطلبة إلكمال
دراستهم الجامعية إلى تأهيل الطالب لسوق العمل ،وقد بلغ عدد الطلبة الجامعيين الذين استفادوا من خدمات الجمعية ()6019
طالبا ً وطالبة ابتدا ًء من العام الدراسي  0411/0494وحتى نهاية العام الدراسي .0101/0106
بدأت رسالة الجمعية وستبقى تمكين الشباب المتفوقين والمحتاجين من خالل برنامج بنيان وبرامج الجمعية األخرى والخدمات
المفدمة والتي تخضع للشروط واألحكام:
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توفير القروض التعليمية الحسنة حيث تقوم الجمعية بتغطية تكاليف ساعات الطالب والرسوم الدراسية بما ال يتجاوز
 0111دينار في السنة.
كفالة طالب والتي تغطي كافة النفقات التعليمية للطالب.
المنح التعليمة والتي قُسمت بين أبنائنا في األردن وفلسطين.
انشاء فرع الجمعية في القدس وتأسيس المدرسة الثانوية الصناعية التي افتتحها المغفور له جاللة الملك الحسين
المعظم طيب هللا ثراه ،علما ً أن المدرسة استمرت في تأدية خدماتها وتم التوسع في تأسيس المهن الفنية وفق حاجة
المجتمع ووفق التطور التكنولوجي والدراسات التي أجريت على المجتمع المحلي والخطط اإلستراتيجية التي وضعت
بنا ًء عليها حيث تم تأسيس مهن جديدة وتجهيز مشاغلها ومشاغل مهن أخرى بأحدث التجهيزات الفنية للتدريب
المهني .كما أن التعليم يجري بها وفق أحدث المفاهيم العلمية العالمية للتطور التكنولوجي ،حيث بلغت عدد
التخصصات المهنية في المدرسة  1تخصصات صناعية باالضافة الى مدرسة فندقية هي الوحيدة من نوعها في
فلسطين.
المنح والدورات و ورشات العمل التي تهدف لصقل مهارات الطالب.
العمل على توفير فرص تدريب لهم بهدف التوظيف في مجال تخصصاتهم بعد التخرج ومساعدتهم في االنخراط
بسوق العمل وذلك للحصول على مقومات الحياة المعيشية الكريمة لهم ولعائالتهم بما يساهم في تنمية المجتمعات.

