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رسالة الجمعية:
ال�سيا�سي  القرار  �سنع  مواقع  اإلى  وو�سولها  الوطني،  القرار  �سنع  امل�ساركة يف  من  الفل�سطينية  املراأة  متكني 
العدالة  جمتمع  بناء  يف  دورها  الأداء  وتقويتها  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  والتنموي  واالجتماعي  واالقت�سادي 

االجتماعية والدميقراطية، الذي ي�سمن متتعها الكامل باحلقوق والواجبات.

وصف موجز لتاريخ الجمعية وأهدافها:
موؤ�س�سه تنموية تاأ�س�ست العام 1994 من نا�سطات ن�سويات يف احتاد العمل الن�سوي؛ بهدف تفعيل دور املراأة 
الفل�سطينية وح�سد طاقاتها يف املجتمع الفل�سطيني، الإحداث تغيري يف النظرة النمطية لدور الن�ساء يف املجتمع.

األهداف:
اإر�ساء مبداأ تكافوؤ الفر�س لكال . 1 اإلى تفعيل دور املراأة املجتمعي نحو  ال�ساعية  الن�سوية  تعزيز املبادرات 

اجلن�سني.
تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة الفل�سطينية الإجناز احلقوق الثابتة لل�سعب الفل�سطيني، وللحفاظ على . 2

الرتاث الفل�سطيني وتطوير القيم الثقافية القائمة على الدميقراطية والتعددية وامل�ساواة بني اجلن�سني.
تنمية القدرات القيادية للن�ساء بقطاعاتهن كافة، الإي�سالهن اإلى مراكز �سنع القرار.. 3
االهتمام بتنمية قدرات املراأة الريفية ومتكينها للم�ساركة يف احلياة العامة والإيجاد احللول للم�سكالت . 4

الناجمة عن ازدياد م�ستوى الفقر.
تنمية املهارات القيادية لدى الفئات ال�سابة لتفعيل دور ال�سابات يف املجتمع الفل�سطيني.. 5
امل�ساهمة يف رفع الوعي القانوين واحلقوقي وال�سحي والرتبوي والثقايف لدى الن�ساء الفل�سطينيات.. 6
االأقل حظًا، . 7 املناطق  والرتفيهية، وبخا�سة يف  االإبداعية  الربامج  ت�سجيع  بالطفولة من خالل  االهتمام 

وتقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي لالأطفال املت�سررين واأمهاتهم املتاأثرين من تدهور الو�سع العام.

نطاق عمل الجمعية:
للجمعية 4 فروع، ومركزها الرئي�سي - حمافظه رام اهلل والبرية

• فرع اخلليل –البلدة القدمية	
• فرع رام اهلل – البرية- قدورة	
• –  خميم جنني	 فرع جنني 
• فرع طولكرم- طولكرم	

جمعية العمل النسوي



Summary Description
The Association of Women’s Action for Training and Rehabilitation (AOWA) is a 
development organization established in 1994 by a group of active women from the 
Women Action Federation to activate the role of Palestinian women and mobilize 
their capabilities so as to change the stereotypical look of women role in the society. 

Mission
empowering women to participate in the national decision making and reach 
to the political, economic, social and developmental decision-making positions. 
Also, it seeks to strengthen women to play their role in building a society of social 
justice and democracy that ensures full rights and duties for women.

Objectives:
1. To promote women initiatives that seek to activate women community role 

toward the achievement of equal opportunities for men and women.
2. To enhance political participation of Palestinian women to achieve the 

constant rights of the Palestinian people, conserve the Palestinian heritage 
and develop the cultural values on basis of democracy, plurality and equality.

3. To develop leadership capabilities of women in different sectors so as to 
empower them to reach decision making positions.

4. To attach special attention to rural women and enable them to participate 
in the public life and to find solutions for the problems resulting from the 
increasing poverty levels.

5. To develop leadership capacities and skills of the youth and activate the role 
of young women in the Palestinian society.

6. To contribute to raise women’s awareness on legal, rights, health, educational 
and cultural issues.

7. To give special interest and attention to childhood by encouraging 
recreational and innovative programs directed for children, especially in 
the underprivileged and marginalized areas. Also, to provide social and 
psychological support for children affected by the deterioration of the 
general situation and for their mothers.

Scope of Work
AOWA has four branches and its main office is based in Ramallah. The other 
branches include:
•	 Hebron Branch – Hebron Old Town
•	 Ramallah and Al-Bireh Branch: Qadura Camp 
•	 Jenin Branch – Jenin Camp
•	 Tulkarem Branch – Tulkarem 

The Association of Women’s Action



The Association of Women Work seeks through its scope 
of work and its mission to enhance women participation 
in public on social, Cultural and economic levels, 
Although through raising their awareness to national 
and civil rights and the nature of the most economic 
justice system. These purposes were translated on 
establishing educational workshop project as a non-
traditional cooperative model for women in Old city in 
Hebron in participation of  women from six villages in 
Hebron district. Thus to transfer women demands to 
action on the ground to improve their economic life and 
raise their awareness at all levels, specially for women 
who are living in rural areas and Old city, in order to 
strengthening their steadfastness, their role in the family 
and their participation in community at all levels.

لر�سالتها يف  وتطبيقا  الن�سوي من خالل نطاق عملها  العمل  �سعت جمعية 
تعزيز م�ساركة الن�ساء يف احلياة العامة االجتماعية والثقافية واالقت�سادية، 
ورفع الوعي العام يف جمال احلقوق الوطنية واملدنية،  والى ماهية النظام 
االقت�سادي االأكرث عدالة، هذا  امل�سروع  املتمثل  بتا�سي�س  تعاونية االلعاب 
يف  وحتديدا  اخلليل  يف  للن�ساء  تقليدية  غري  منوذجية  كتعاونية   الرتبوية 
لتحويل  اخلليل،  حمافظة  يف  قرى   6 من  ن�ساء  ب�سراكة  و  القدمية  البلدة 
مطالب الن�ساء اإلى فعل على االأر�س، �سعيا لتح�سني االأو�ساع املعي�سية لهن  
املناطق  يف  القاطنات  الن�ساء  تلك  وخا�سة  املجاالت  كافة  يف  الوعي  ورفع 
داخل  دورهن  وتفعيل  �سمودهن  تعزيز  بهدف  القدمية   والبلدة  الريفية 

االأ�سرة وتعزيز م�ساركتهن يف املجتمع على جميع االأ�سعدة.

هدف المشروع

Purpuse



3-5 سنوات

على  – التعرف  االلوان  التعرف على 
االعداد – مقايي�س االطوال – التدرج 
االكرب  ومن  لالكرب  اال�سغر  من 
 – باللون  العدد  ربط   – لال�سغر 

معرفة العدد الت�ساعدي والتنازيل. 

recognizing colors, 
identifying numbers and 
different lengths, Gradient 
from smallest to tallest and 
opposite – link number with 
color- identifying increasing 
and decreasing sequence of 
number. 

لعبة االطوال 
Lengths



3-5 سنوات

فك وتركيب ت�سل�سل العدد من 10-1 
ربط العدد مع املعدود – باللوان 

removal and installation of 
numbers from 1 to 10 – link 
number with numbered and 
colors.

لعبة الوردة
Flower



3-5 سنوات

 – اال�سره �سغرية  افراد  التعرف على 
الكلمه،  مع  ال�سوره  ربط  وكبريه، 
االبداع  تنمية  اللغوي،  التعبري  تقوية 

عند الطفل، حمادثة – ابداع وخيال 

identifying on family 
members (nuclear and 
extended)- link picture 
with word- strengthening 
linguistic expression- 
develop creativity in 
the child- conversation- 
creativity and imagination.

العائله
Family



3-5 سنوات

ال�سورة  على  التعرف  ومعدود،  عدد 
وربطها بالكلمة والرقم 

والكلمة  ال�سورة  مع  ال�سورة  مطابقة 
مع الكلمة 

number and numbered- 
recognizing picture and link 
it with word and number- 
matching picture to picture 
and word to word. 

اليد
Hand



3-5 سنوات

 ربط العدد بالوقت 
والعدد  ال�سابق  العدد  على  التعرف 

الالحق 
دوران  كيفية  الوقت  على  التعرف 

ال�ساعة وربطها بال�سباح وامل�ساء 

links number with time- 
identifying previous number 
and successive number- 
identifying time and how 
clock spins and links it to day 
and night period. 

الساعة
Clock



3-5 سنوات

Put Educational cards التعليمية،   البطاقات  و�سع 
رفوف لغة – رف ريا�سيات 

رفوف 
shelves



3-5 سنوات

ادوات   - املهن   وحدة  على  التعرف 
 – واالبداع  اخليال  تنمية   – الطبيب 

تقوية املحادثة 
 – الطبيب  من  اخلوف  من  احلد 
البهجة  ادخال   – النف�سي  التفريغ 

وال�سرور 

doctor corner to identify 
professions’ unit- doctor 
tools- develop creativity and 
imagination- strengthening 
conversation.

زاوية الطبيب
Doctor Corner



3-5 سنوات

زوايا خيال - املطبخ 
– تفريغ  التعرف على ادوات املطبخ 
املحادثة  – تقوية  – التمثيل  نف�سي 

والتعبري اللغوي من خالل اللعب 

Kitchenimagination corner 
– identifying kitchens’ tools- 
- acting- strengthening 
conversation and linguistic 
language through playing.

المطبخ 
Kitchen



3-5 سنوات

الطفل  عند  االبداعيه  املهارات  تنميه 
– تقوية التعبري اللفظي عند الطفل

خالل  من  والدمى  الق�س�س  توظيف 
مو�سوعات مقرتحة للمدار�س  

solve psychological problem 
child faced through acting- 
strengthening verbalization 
of child- to employ stories 
and puppets through 
suggested topics by schools 

المسرح
Theatre



3-5 سنوات

لعبه االشكال الهندسيه

– الهند�سيه  اال�سكال  على  التعرف 
من  التدرج   – االلوان  على  التعرف 

االكرب لال�سغر 

Identifying geometric 
shapes and colors. Gradient 
from largest to smallest.

Geometric shapes



3-5 سنوات

التعرف   – االلوان  على  التعرف 
 – االطوال  مقايي�س   – االعداد  على 
التدرج من اال�سغر لالكرب ومن االكرب 
 – باللون  العدد  ربط   – لال�سغر 

معرفة العدد الت�ساعدي والتنازيل. 

recognizing colors, 
identifying numbers and 
different lengths, Gradient 
from smallest to tallest and 
opposite – link number with 
color- identifying increasing 
and decreasing sequence of 
number. 

لعبة االطوال 
Lengths



3-5 سنوات

التعرف على احلروف االبجديه، ربط 
كل حرف ب�سورة

Identifying alphabet. 
Linking each letter with 
a picture.

لعبه الحروف 
Alphabet game



3-5 سنوات

 Strengthening handتقويه ع�سالت اليد – الرتكيز
muscle - for Focusing

لعبه الحذاء
Shoe game



3-5 سنوات

Table with chairs
طاولة مع كراسي
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