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القدس
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 

الخدمه
املؤسسة نوع الخدمه

02-6284746 makassedsoc@alqudsnet.com د. طارق بركات جميع الفئات قطاع خاص جمعية املقاصد الخريية االسالمية

02-6270201 info@almakassed.org د. هيثم الحسن جميع الفئات قطاع خاص مستشفى جمعية املقاصد

059-8463700 fadwasmile60@hotmail.com فدوى خرض النساء و الشباب والتالميذ مؤسسة أهلية جمعية عباد الشمس لحامية اإلنسان والبيئة 

)للصحة البيئية ومن ضمنها الصحة املدرسية(

02-6287574 caritas@caritasjr.org سام مارتني النساء والشباب واألطفال 

واملجتمع املحيل

مؤسسة أهلية كاريتاس القدس

02-2414488 info@juzoor.org د. سلوى نجاب

رحاب صندوقة

النساء والشباب واألطفال مؤسسة أهلية جذور للصحة والتنمية االجتامعية

052-2883289 k0548099283@gmail.com خالد شيخ النساء و األطفال مؤسسة أهلية مركز الطفل الفلسطيني

02-6283636
1800151617

director@pfppa.org آمال عوض الله 

املرصي

النساء والشباب واألشخاص ذوي 

اإلعاقة واملجتمع املحيل

مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

02-5834021 pmrs@pmrs.ps حازم خاروف النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

02-5848000 info@rcsh-jerusalem.org النساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة واملجتمع املحيل

مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

02-6264674 pfsjer@yahoo.com كارول جباري النساء والشباب واألطفال )العائالت( مؤسسة أهلية جمعية أصدقاء املريض

02-6283374
02-6260017

admin@alsaraya-center.org هيام عليان النساء واألطفال والشباب 

واملجتمع املحيل

مؤسسة أهلية مركز الرسايا

059-8463700 fadwasmile60@hotmail.com فدوى خرض النساء والشباب وطالب املدارس مؤسسة أهلية جمعية اللجان النسائية للعمل االجتامعي

 054-5568563
059-8531091

  shushu-2010@hotmail.com سناء قصواين النساء والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية جمعية بنات بلدنا الخريية - النبي صموئيل

02-6277626 info@burjalluqluq.org منترص إدكيدك النساء والشباب واألطفال مؤسسة أهلية جمعية برج اللقلق االجتامعية

059-7330396 arrej200@hotmail.com نوال بركات النساء والشباب مؤسسة أهلية جمعية النبي صموئيل النسائية
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الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع 
الخدمه

052-2883289 lolo1964@hotmail.com خالد الشيخ النساء واألطفال مؤسسة أهلية مركز الطفل الفلسطيني

02-6562272 pcc@palnet.com رنا نشاشيبي جميع الفئات مؤسسة أهلية املركزالفلسطيني لالرشاد

02-6283636
1800151617

info@pfppa.prg آمال عوض الله املرصي النساء والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

02-5848000 info@rcsh-jerusalem.org النساء واألطفال واألشخاص ذوي 
اإلعاقة واملجتمع املحيل

مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 02-5324672
02-5324122

info@sawa.ps أهيلة شومر النساء واألطفال والشباب واألشخاص 
ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية مؤسسة سوا

02-6260782 cac@cac-alquds.edu منري نسيبه النساء والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية

02-6284875 jerusalem@gmail.com شهد سوري النساء والشباب واألطفال مؤسسة أهلية مركز سبافورد لألطفال

02-6283374
02-6260017

admin@alsaraya-center.org هيام عليان النساء واألطفال والشباب واملجتمع 
املحيل

مؤسسة أهلية مركز الرسايا

059-8463700 fadwasmile60@hotmail.com فدوى خرض النساء والشباب وطالب املدارس مؤسسة أهلية جمعية اللجان النسائية للعمل االجتامعي

02-6271776 info@jcser.org زياد حموري املجتمع املحيل مؤسسة أهلية مركز القدس للحقوق االجتامعية واالقتصادية

02-6272982 jlacj@jlac.ps عصام العاروري جميع الفئات مؤسسة أهلية مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

054-3079715 amalalqasem@hotmail.com أمل القاسم النساء واألطفال مؤسسة أهلية ملتقى الشيخ جراح

02-6283636
1800151617

info@pfppa.prg أمينة ستافريديس النساء والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

 02-5324672
02-5324122

info@sawa.ps أهيلة شومر النساء واألطفال والشباب واألشخاص 
ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية مؤسسة سوا

02-6260782 cac@cac.alquds.edu منري نسيبه النساء واألطفال والشباب مؤسسة أهلية مركز العمل االجتامعي

02-6281497 wclac@palnet.com سامية عابدين النساء والشباب وصناع القرار مؤسسة أهلية مركز املرأة لالرشاد القانوين واالجتامعي

02-2799969 sameha68@yahoo.com النساء مؤسسة أهلية شؤون املرأة العاملة - االتحاد العام لنقابات 
عامل فلسطني

جميع الفئات حكومي مديرية الشؤون االجتامعية
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الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

02-5325240 mwo@mwo-ps.org جامنة الغول األطفال، املراهقني، النساء، األهايل وطالب الجامعات مؤسسة أهلية مؤسسة املرتقى النسايئ

02-2355298 anata_academy@yahoo.com النساء والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية مركز عناتا الثقايف

02-6281961 arabwunion@gmail.com هداية البديري النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة مؤسسة أهلية اتحاد املرأة العربية

059-8463700 fadwasmile60@hotmail.com فدوى خرض النساء والشباب وطالب املدارس مؤسسة أهلية جمعية اللجان النسائية للعمل االجتامعي

02-6287574 caritas@caritasjr.org سام مارتني النساء واألطفال والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية كاريتاس القدس

02-2347068 jcw@palnet.com النساء والشباب مؤسسة أهلية مركز القدس للنساء

02-6565630 jerlass98@yahoo.com خريية أبو شوشه النساء مؤسسة أهلية جمعية نساء القدس

02-2414488 info@juzoor.org د. سلوى نجاب النساء والشباب واألطفال مؤسسة أهلية جذور للصحة والتنمية االجتامعية

054-3079715 amalalqasem@hotmail.com امل القاسم النساء واألطفال قطاع خاص ملتقى الشيخ جراح

02-6506963 arregzoo@hotmail.com النساء والشباب واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية جمعية النبي صموئيل النسائية

02-6283636
1800151617

info@pfppa.prg أمينة ستافريديس النساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة واملجتمع املحيل

مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

02-5848000 info@rcsh-jerusalem.org النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة 

وكبار السن وطالب املدارس

مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

02-5810977 info@wcshc.org هادي النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة 

وكبار السن وطالب املدارس

مؤسسة أهلية مركز شعفاط النسايئ

059-8445020 women.center.jalazon@gmail.com منار حاميش النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز الربامج النسوية

02-2793583 somood_women@hotmail.com النساء مؤسسة أهلية مؤسسة الصمود لتنمية املرأة

02-6281497 wclac@palnet.com سامية عابدين النساء والشباب وصانعي القرار مؤسسة أهلية مركز املرأة للمساعدة القانونية واالجتامعية

02-2348533 sameha68@yahoo.com النساء مؤسسة أهلية شؤون املرأة العاملة - االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني

02-6209948/9 valentina.clementelli@avsi.org فالنتينا كليمنتييل النساء والفتيات مؤسسة أهلية AVSI مؤسسة

02-2953705 الرائد باسل اخريوش جميع الفئات حكومي وحدة حامية االرسة ) الرشطة ( األمن والحماية
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الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

059-8449390 women.center.jalazon@gmail.com فاطمة شلّة النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز برنامج املرأة

02-2427518
059-5922289

lama37200@yahoo.com حنان أبو غوش النساء والفتيات مؤسسة أهلية لجان العمل الصحي

056-2401104 whdd_wb@hotmail.com مها عواد النساء والفتيات حكومي وزارة الصحة

02-2978520 info@palestinercs.org سارة بركات النساء مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

02-2969970 pmrs@pmrs.ps د. محمد العبويش النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

056-2800103 ranaizmekna55@gmail.com رنا إزمكنة جميع الفئات حكومي محافظة رام الله والبرية *

059-8449390 women.center.jalazon@gmail.com فاطمة شلّة النساء و الفتيات مؤسسة أهلية مركز برنامج املرأة

02-2986761
053-3273442

pwwsd@pwwsd.org فتنة خليفة النساء مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

059-9775108
02-2691710

info@trc-pal.org هالة ابراهيم النساء مؤسسة أهلية مركز عالج و تأهيل ضحايا التعذيب

059-7777327 upwc@palnet.com نجوى قوارير النساء، األطفال، صناع القرار 

واملجتمع

مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة الفلسطينية

059-9039820 refa_mustafa2000@yahoo.com رفعة أبو ريش النساء و الفتيات مؤسسة أهلية مركز النساء ، العامري

059-5300810 ymcarp_r@ej-ymca.org وائل دوابشة الشباب مؤسسة أهلية YMCA

02-2958343 جميع الفئات حكومي مديرية الشؤون االجتامعية

059-8130307 saedaatrash@gmail.com سائدة األطرش النساء والفتيات حكومي وزارة التنمية االجتامعية *

02-2421230 info@police.sec.ps عبلة فزع جميع الفئات حكومي وحدة الرشطة الفلسطينية واألرسة وحامية 

الطفل *
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رام الله
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 

الخدمه
املؤسسة نوع الخدمه

059-9794910
054-7561245

aowa2009@hotmail.com رتيبة النتشة النساء مؤسسة أهلية رابطة عمل املرأة للتدريب والتأهيل

059-8959696 info@awcsw.org فاطمة حاميل النساء، األطفال واملجتمع املحيل مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة للعمل االجتامعي

059-8919832 جميل عطا النساء حكومي محكمة بريزيت

056-9469385 media@dcips.org عايد أبو قطيش االطفال مؤسسة أهلية الدفاع عن األطفال الدولية

056-9469385 sulafa.ahmad@hotmail.com سالفة صوالحة النساء حكومي دائرة اإلرشاد واإلصالح األرسي / قسم القضاة األعىل

059-9998952 ilhamhamad@yahoo.com إلهام سامي النساء والفتيات حكومي وزارة شؤون املرأة

059-9273442 pwwsd@pwwsd.org فتنة خليفة النساء مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

02-2983061 ag.office@pgp.ps مكتب النائب العام جميع أفراد العائلة حكومي النيابة العامة / حامية األرسة من العنف

02-2422110 أمين أبو عودة النساء حكومي محكمة رام الله

02-2418100 info@sawa.ps بيان بيومي النساء مؤسسة أهلية سوا

059-7777327 upwc@palnet.com سامح طويل النساء، األطفال، صناع القرار واملجتمع مؤسسة أهلية اتحاد لجنة املرأة الفلسطينية

059-8919134
02-2956147 randa@wclac.org رندة سنيورة جميع الفئات مؤسسة أهلية مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي

059-8959696 info@awcsw.org فاطمة حاميل النساء، األطفال، واملجتمع مؤسسة أهلية جمعية اللجان النسائية للعمل االجتامعي

059-8362597 ميرس علقم النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز برنامج املرأة - قلنديا

059-9253935 gender@moi.pna.ps نهاد وهدان النساء حكومي وزارة الشؤون الداخلية

059-8130307 saedaatrash@gmail.com سائدة األطرش النساء والفتيات حكومي وزارة التنمية االجتامعية

056-9646416
02-2988747

f.muaqqet@pmf.org فاطمة مقاط النساء املطلقات مؤسسة أهلية صندوق النفقة الفلسطيني

02-2981977 pwwsd@pwwsd.org أمل خريشة النساء املطلقات مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

059-8904487 info@rwds.ps نادية حرب النساء املطلقات مؤسسة أهلية جمعية تنمية املرأة الريفية

059-7543937 l.zahran@watcpal.org
 e.musleh@watcpal.org

مريم إسامعيل
ازدهار مصلح

النساء والفتيات والشباب من كال 
الجنسني

مؤسسة أهلية اللجنة الفنية لشؤون املرأة

02-2961563
059-9764222

aowa2009@hotmail.com سوسن صالح النساء الالجئات يف املخيامت مؤسسة أهلية جمعية العمل النسوي لرعاية وتاهيل املرأة
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بيت لحم

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

02-2741162 
056-2401354

beitjala.hos@moh.ps رياض رشيم النساء والفتيات فوق سن 15 حكومي مستشفى بيت جاال الحكومي

02-2741756 bethlehem.phc@moh.ps د. عامد شحادة النساء والفتيات فوق سن 15 حكومي مديرية الصحة

02-2774444 
059-8948187

www.hwc-pal.org د. إبراهيم أبو عياش النساء مؤسسة أهلية مؤسسة لجان العمل الصحي

02-2770438 nima-2006@hotmail.com د. هالة خميس النساء مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

02-2765576 b.upmrcbeth@yahoo.com أمل بنورة النساء، الشباب، األطفال، الفتيات
واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

02-2741260 bethlehem@palestinercs.org د. جوديث النساء والفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

02-2742444 الالجئني UNRWA العيادات الصحية التابعة لوكالة الغوث بيت 
لحم + مخيم الدهيشة

1800150150 الالجئني UNRWA مركز شمس-مخيم الدهيشة

02-2741151 النساء والفتيات مؤسسة أهلية مستشفى العائلة املقدسة

059-2990377 fajjar2006@yahoo.com فارس األطرش النساء وأمهات األطفال ذوي 
اإلعاقة

حكومي بلدية بيت فّجار

02-2741161 beitjala.hos@moh.ps محمود شكارنة النساء والفتيات فوق سن 15 حكومي مستشفى بيت جاال الحكومي

02-2749793 basr@basra.org د. سها شحادة النساء واألطفال مؤسسة أهلية جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

02-2744996 pp.ppps@hotmail.com نجاح فرارجة لينا 
زغاري )إدارة حالة(

النساء حكومي محافظة بيت لحم*

02-2770489 gtc@gtc.ps د. سيزار حكيم النساء والفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية مركز استشارات وتدريب الطفل واألرسة

02-2741216 bethlehem.phc@moh.ps منى عتيق النساء والفتيات فوق سن 15 حكومي مديرية الصحة

02-2749793 arwaeh@gmail.com أروى الهدييل النساء حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

02-2741155 mentalhosp@live.com د. عصام بنورة النساء والفتيات فوق سن 15 قطاع خاص مستشفى الدكتور كامل للطب النفيس

02-2755578 gupw@palnet.com كرم املحتسب النساء مؤسسة أهلية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

عم
لد

وا
ب  

لط
ت ا

ما
خد

ي
ماع

جت
اال

ي 
س

نف
ال

ية
صح

 ال
ات

دم
لخ

ا



الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

059-7505909 ami_hilo@yahoo.com باسمة جبارين النساء مؤسسة أهلية اتحاد لجان العمل الصحي

02-2764495 galinamanar@yahoo.com غالينا برغوث النساء والرجال مؤسسة أهلية مركز املنار لالستشارات النفسية واالجتامعية والرتبوية

059-7505909 ami_hilo@yahoo.com باسمة جبارين النساء حكومي املحور *

02-2770438 nima-2006@hotmail.com نعمة أبو خليفة النساء مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

02-2741216 جميع الفئات حكومي مديرة الشؤون االجتامعية

02-2765926 pwwsd@pwwsd.org وجدان العزة النساء مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

02-2766400 lana@qader.org النا بندك/ نادين النساء ذوات اإلعاقة مؤسسة أهلية قادر للتنمية املجتمعية

02-2770812 info@rwds.ps مجدل شامرخة النساء مؤسسة أهلية جمعية تنمية املرأة الريفية

02-2742452 سامي دبيس النساء والرجال )األزواج( حكومي املحكمة الرشعية

02-2742267 info@sos-palestine.org محمد سعيد النساء واألطفال مؤسسة أهلية قرى األطفال SOS - فلسطني

059-9964789 عليا الشاعر النساء مؤسسة أهلية مركز توكو للنساء

02-2745578 info@psccw.org خولة األزرق النساء مؤسسة أهلية مركز اإلرشاد النفيس واالجتامعي

02-2743174 r.amira@unrwa.org رائد عمرية الناجون من العنف والشباب واألطفال مؤسسة أهلية وكالة الغوث -األونروا

02-2767413 info@woh-for-trauma.com أورسوال النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية أجنحة األمل للصدمات النفسية

02-2745578 info@psccw.org
raida@psccw.org

خولة قراقع / رائدة 
عمرية

الناجون من العنف / النساء 
والرجال

مؤسسة أهلية مركز االرشاد النفيس واالجتامعي للمراة

02-2772713 ymcarp@ej-ymca.org نادر أبو عمشة النساء واألطفال والعائالت مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسيحيني

059-8940143 
059-8940147

l.young@unrwa.org األرسة بشكل عام عام وكالة الغوث الدولية –برنامج الصحة النفسية

02-2744996 bisharascarlet@gmail.com سكارليت بشارة النساء حكومي محافظة بيت لحم *

059-2962532 arwaeh@gmail.com أروى الهدييل النساء حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

02-2744902 النقيب ابراهيم زواهره النساء حكومي وحدة حامية األرسة والطفل ، مديرية الرشطة

059-8130307 saedaatrash@gmail.com سائدة األطرش النساء حكومي املحور
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الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

02-2744996 pp.ppps@hotmail.com نسيم دلكمك النساء حكومي محافظة بيت لحم *

059-7505909 bmhjkd@yahoo.com باسمة جبارين النساء حكومي املحور

02-2760780 www.wclac.org سلوى بنورة النساء مؤسسة أهلية مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي

02-2745578 info@psccw.org إميان أبو يابس النساء مؤسسة أهلية مركز االرشاد النفيس واالجتامعي للمراة*

02- 2953550 info@awcsw.org نادية حرب النساء مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة للعمل االجتامعي

059-2962532 arwaeh@gmail.com أروى الهدييل النساء ذوات اإلعاقة حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

02-2764495 gupw@palnet.com كرم املحتسب النساء مؤسسة أهلية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

02-2764495 galinamanar@yahoo.com غالينا برغوث النساء والرجال مؤسسة أهلية مركز املنار لالستشارات النفسية واالجتامعية 

والرتبوية

02-2741260 bethlehem@palestinercs.org د. جوديث النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02-2774444 www.Palestinwds.com أحالم الوحش النساء ذوات اإلعاقة مؤسسة أهلية جمعية تنمية املرأة الريفية

02-2766400 lana@qader.org النا بندك النساء ذوات اإلعاقة مؤسسة أهلية قادر للتنمية املجتمعية

02-2770812 info@rwds.ps مجدل شامرخة النساء مؤسسة أهلية جمعية تنمية املرأة الريفية

02-2742267 info@sos-palestine.org محمد سعيد النساء واألطفال مؤسسة أهلية قرى األطفال SOS - فلسطني

059-9964789 عليا الشاعر النساء مؤسسة أهلية مركز توكو للنساء

02-2745578 info@psccw.org خولة األزرق النساء مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة للعمل االجتامعي

02-2760496 info@tam-media.org سهري فرج النساء مؤسسة أهلية جمعية تنمية املرأة واملعلومات - تام

059-9208937 mariammousa12@gmail.com مريم إسامعيل )منسقة 

خدمات املؤسسة يف 

بيت لحم و الخليل(

النساء والفتيات، الشباب من كال 

الجنسني

مؤسسة أهلية طاقم شؤون املرأة

02-2750895 info@psccw.org خولة األزرق النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز االرشاد النفيس واالجتامعي للمراة

02-2751313 alhaj@karama.org يارس عبد الغفار الالجئني مؤسسة أهلية مؤسسة كرامة
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الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

02-2228857
1800151617

info@pfppa.org
gcacic@pfppa.org

د. ليانا الناظر

محمد أبو عريش

النساء والشباب واألطفال 

والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية

02-2217284 fatima.abuawad@hotmail.com فاطمة أبو عوض النساء والشباب واألطفال 

والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة الفلسطينية - 

حلحول

02-2227695 
02-2227706

نزيه عابد النساء والشباب واألطفال 

والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي مديرية وزارة الصحة

02-2292210 pmrs@pmrs.com النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

02-2228720 آرون جوالين النساء، الرجال، الفتيات واألطفال مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

02-2227944 
02-2214205

مريم أبو تريك النساء و الفتيات فوق سن 15 حكومي مركز أمان لالستشارات وتنمية املجتمع

عاطف الجمل طالب املدارس حكومي مديرية الرتبية

02-2280075 
059-9292566

jtell@mosa.gov.ps جهاد أحمد محمود 

الشيوخي

النساء والفتيات وكبار السن مؤسسة أهلية مديرية التنمية االجتامعية *

02-2226803 
059-8926754

محمد وريدات األطفال والشباب والنساء مؤسسة أهلية اطباء بال حدود

02-2273070 pscmaysa@gmail.com ميساء محيسن النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

02-2253773 عالء أبو عياش النساء والشباب والفتيات 

واألطفال

مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسحيني

02-2257859 info@adwar.ps سحر القواسمة النساء و الفتيات فوق سن 15 عام جمعية التغيري االجتامعي-أدوار

059-8940143 
059-8940147

l.young@unrwa.org األرسة بشكل عام حكومي وكالة الغوث الدولية –برنامج الصحة النفسية

02-2227653 جميع الفئات حكومي مديرية الشؤون االجتامعية
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الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

02-2280075 
059-9292566

jtell@mosa.gov.ps جهاد أحمد محمود 

الشيوخي

النساء والفتيات وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

056-9800082 
056-8110488

»الرائد محمد غّنام
املقدم بشري«

النساء واألطفال وكبار السن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي قسم الرشطة- حامية األرسة

02-2290771 كامل حامد النساء واألطفال حكومي املحافظة

02-2273070 pscmaysa@gmail.com ميساء محيسن النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

02-2235988 »سالفة صوالحي
رشيد سعيد\ رئيس 

القلم«

النساء والرجال )األزواج( مؤسسة  حكومية 
)الفرع الرئييس يف 

البلدة القدمية(

املحكمة الرشعية

02-2250585 هبة صدر النساء مؤسسة أهلية مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي

02-2253773 عالء أبو عياش النساء، الشباب والفتيات واألطفال مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسيحيني

02-2213137 إبراهيم بريغث النساء، الشباب والفتيات واألطفال مؤسسة أهلية مؤسسة أكشن أيد
Action Aid

059-9246292 pscmaysa@gmail.com ميساء محيسن النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

059-9648395 aowa2009@hotmail.com فوزية سليامن النساء الالجئات يف املخيامت مؤسسة أهلية جمعية العمل النسوي لرعاية وتاهيل 

املرأة

02-2253773 عالء أبو عياش النساء، الشباب والفتيات 

واألطفال

مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسحيني

األمن
 والحماية
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أريحا واألغوار

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

059-8940442 rakad.sh@mosa.gov.ps ركاد شوجيه النساء حكومي مديرية التنمية االجتامعية

059-9788655 arb_an@yahoo.com أرب عنايب النساء حكومي مديرية صحة أريحا

059-4555139 samah.salman.gj@gmail.com سامح سلامن النساء حكومي أريحا ومقاطعة الوادي *

02-2325212 arafatcenter@palestinercs.org ماهر ناطور النساء والشباب واألطفال 

والفتيات والنساء ذوات اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02-2310156  s.sawalha@unrwa.org
a.ghanem@unrwa.org

سهري صوالحة

أمل غانم

النساء الالجئات مؤسسة أهلية األونروا

02-2226113 gupw@palnet.com نريرة مغريب النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

059-9788655 arb_an@yahoo.com أرب عنايب النساء حكومي مديرية صحة أريحا

02-2325212 arafatcenter@palestinercs.org ماهر ناطور

شريين بكر

النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

059-7743121 nsrin.ramzi@facebook.com انتصار الفهد النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة العاملة الفلسطينية

02-2310156 n.thalgieh@unrwa.org نيفني عامر النساء الالجئات مؤسسة دولية األونروا

059-8529883 women-center-j@yahoo.com جميلة أبو العسل النساء و الفتيات فوق سن 15 مؤسسة دولية مركز املرأة

02-2322504 جميع الفئات حكومي مديرة الشؤون االجتامعية

059-8940442 rakad.sh@mosa.gov.ps ركاد شوجاعية النساء حكومي مديرية التنمية االجتامعية

059-8904176 dima@wclac.org دميا نشاشيبي النساء مؤسسة أهلية مركز طوارئ اريحا

059-4555139 samah.salman.gj@gmail.com سامح سلامن النساء حكومي محافظة اريحا و االغوار

02-2323843 central_famaily@polices.sec.ps النساء، الفتيات، األطفال  الرائد سفيان زحالن

)العائالت(

حكومي وحدة حامية األرسة – قسم الرشطة
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أريحا واألغوار

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

056-9800082 محمد غّنام النساء واألطفال وكبار السن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي مركز طوارئ اريحا *

02-2290771 كامل حامد النساء واألطفال حكومي جمعية أريحا النسائية

02-2322572 pscmaysa@gmail.com ميساء محيسن النساء و الفتيات فوق سن 15 حكومي املحكمة الرشعية

02-2213137 gupw@palnet.com نريرة مغريب النساء والفتيات مؤسسة أهلية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

059-9246292 nsrin.ramzi@facebook.com انتصار الفهد النساء والفتيات مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة العاملة الفلسطينية

خدمات
العدالة
والدعم 
القانوني

التمكين 
االجتماعي 
واالقتصادي



طوباس

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم الخدمه املؤسسة نوع الخدمه

09-2571097 فريال بني عودة النساء والرجال )ذوي اإلعاقة( 

والفتيات واألطفال والشباب

حكومي مديرية وزارة الصحة

09-2573222  tubas_branch@palestinercs.org نادية محمود رشيم النساء والرجال والفتيات 

واألطفال

مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

09-2578850
09-2578851

 s.sawalha@unrwa.org
a.ghanem@unrwa.org 

النساء والشباب والفتيات 
واألطفال )ذوي اإلعاقة(

مؤسسة أهلية مركز األونروا الصحي

09-2578850
09-2578851

asoud77@yahoo.com د. باسم هاشم النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية لجان العمل الصحي - مستوصف الشفاء 
التخصيص

09-5389341 زينب قرصاوي طالب املدارس حكومي مديرية الرتبية

059-2934494 shbsharat@mosa.gov.ps شمس صالح الدين النساء والفتيات وكبار السن حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

09-2573110 tcharity96@gmail.com مها دراغمة إشتية النساء والفتيات واألطفال مؤسسة أهلية جمعية طوباس الخريية

09-2575622 جميع الفئات حكومي مديرة الشؤون االجتامعية 

059-2934494 shbsharat@mosa.gov.ps شمس صالح الدين النساء والفتيات وكبار السن 

)ذوي اإلعاقة(

حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

09-2571160 الرائد عبدالله 

قاللوة

النساء والفتيات وكبار السن 

)ذوي اإلعاقة(

حكومي وحدة رشطة حامية األرسة

09-2571756/7 alinaheel3@gmail.com أحمد محاسنة النساء واألطفال حكومي املحافظة

02-2940051 سالفة صوالحي األزواج من الرجال والنساء 

األطفال والفتيات والنساء

حكومي املحكمة الرشعية

09-2573110 tcharity96@gmail.com مها دراغمة حكومي جمعية طوباس الخريية

09-2672003 ليىل سعيد النساء مؤسسة أهلية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
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التمكين االجتماعي واالقتصادي



جنين

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

04-2501033
04-2503377

 mamoun_zyoud@yahoo.com
warqa.kelani@gmail.com

وسام صبيحات
د.ورقاء الكيالين

النساء حكومي مديرية الصحة

04-2503589
04-2501017

rnazzall@mosa.gov.ps سليامن محمود 
بشارات

النساء والفتيات فوق ال15 حكومي مديرية التنمية االجتامعية

04-2439680 gudp_jenin@hotmail.com رفيق أبو سيفان النساء ذوات اإلعاقة مؤسسة أهلية االتحاد العام للمعاقني

04-2503220 jenin.governorate@gmail.com سناء بدوي النساء والفتيات فوق ال15 حكومي محافظة جنني *

04-2501057
04-2503375

059-9386675

jeninhospital@yahoo.com أمين زيد النساء والفتيات فوق ال15 حكومي مستشفى جنني الحكومي

04-2430981 mrc_jenin@hotmail.com د.جميل حمد النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

04-2430198 farhacamp@yahoo.com
nottoforget.women2002@
gmail.com

فرحة أبو الهيجا النساء واألطفال مؤسسة أهلية جمعية يك ال ننىس النسوية

04-2430363 info@trc_pal.org سحر محمد النساء مؤسسة أهلية مركزعالج واعادة تأهيل ضحايا التعذيب

04-2502608 cmh.jenin@gmail.com
muayadodeh@gmail.com

مؤيد بني عودة النساء والفتيات فوق ال15 حكومي مركز الصحة النفسية واملجتمعية  التابع 

ملديرية جنني

04-2435640 locore2000@yahoo.com جامل أبو العز النساء ذوات اإلعاقة مؤسسة أهلية جمعية الجليل الخريية والجمعيات الخريية

059-8931831 د. خرض رواجبه النساء والفتيات فوق ال15 قطاع خاص عيادة الطب النفيس

059-9292972 aowa2009@hotmail.com هناء صالح النساء الالجئات يف املخيامت مؤسسة أهلية جمعية العمل النسوي لرعاية وتاهيل املرأة

056-9222550 إميان نزال النساء مؤسسة أهلية طاقم شؤون املرأة

04-2504167
059-9761614

mmahajneh@ej-ymca.org محمد محاجنه النساء واألطفال مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسيحية

04-2501017 جميع الفئات حكومي مديرة الشؤون االجتامعية

056-2940739 h.daridi@unrwa.org حسام دريدي النساء واألطفال مؤسسة دولية وكالة الغوث- األونروا
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جنين

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

04-2502483 almosenin@yahoo.com فؤاد األطرش النساء كبريات السن مؤسسة أهلية جمعية بيت كبار السن الخريية

056-9444825
04-2505970

info@palpolice.ps املقدم رياض يحيى النساء حكومي وحدة حامية األرسة قسم الرشطة

059-9133376 canaaniat_11@yahoo.com املحامية أيك صبيحات النساء مؤسسة أهلية جمعية كنعانيات للتنمية والدراسات الخريية

059-9133376 pmrs@pmrs.com غادة شديد النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

04-22501610 ghazawi.faten@gmail.com فاتن غزاوي النساء مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

04-2501047 سائد الخالدي األزواج، العائالت مؤسسة حكومية املحكمة الرشعية*

04-2504770
056-9000848

najdajenin@yahoo.com متام قيناوي النساء مؤسسة أهلية جمعية النجدة االجتامعية لتنمية املرأة 
الفلسطينية

059-7539003 www.pbs_web.com رنا قادر النساء مؤسسة أهلية جمعية  الكتاب املقدس

059-4383878 aljalama.f.c@hotmail.com شذى شعبان النساء مؤسسة أهلية جمعية مركز الجلمة النسائية

059-9353516 smdn2006@yahoo.com سحر مسعود النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مؤسسة أهلية جمعية جنني الخريية

04-2450668 riskandar@palestinercs.org جودت ديب االمهات واألطفال ذوي اإلعاقة مؤسسة أهلية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

059-9886578  nmalhees@mosa.gov.ps الفتيات من سن 24-17 مؤسسة أهلية مركز عالج وتأهيل الفتيات

059-4211465 suha_awwad@wvi.org سها سعد النساء مؤسسة أهلية مؤسسة الرؤية العاملية

059-7292122
059-7386406

youthsociety98@yahoo.com »حنان ياسني

بسمة رشيم«

الفتيات والخريجات مؤسسة أهلية الجمعية الخريية لرعاية ومتكني الشباب

056-9222550 emanfnazzal@gmail.com إميان نزال النساء والفتيات والشباب من 

كال الجنسني

مؤسسة أهلية اللجنة الفنية لشؤون املرأة

059-9292972 aowa2009@hotmail.com هناء صالح النساء الالجئات يف املخيامت مؤسسة أهلية جمعية العمل النسوي لرعاية وتاهيل 

املرأة
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نابلس
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 

الخدمه
املؤسسة نوع الخدمه

09-2386272
059-9255028

mohamad_aboushi@yahoo.com محمد العبويش جميع أفراد العائلة ، األفراد ذوي 
اإلعاقة

مؤسسة أهلية برنامج إعادة التأهيل املجتمعي

09-2371515
059-8900197

ghonwa2005@hotmail.com مصطفى جودة النساء مؤسسة أهلية جمعية تنظيم وحامية االرسة

09-2330488
059-9524944

raidamasri@hotmail.com رائدة املرصي جميع أفراد العائلة ، األفراد ذوي 

اإلعاقة

مؤسسة أهلية اللجنة املحلية للتأهيل

09-2339489
059-9522925

msff-nablus@paris.msf.org طارق زيد النساء مؤسسة أهلية اطباء بال حدود

09-2353903
059-8928424

fieldco.nablus.palestine@
medecinsdumonde.net

محمود سليم جميع أفراد االرسة مؤسسة أهلية أطباء العامل- فرنسا

09-2384885
059-4555987
059-4555191

majd-abdo@hotmail.com لينا عبدالهادي
مجد عبده

جميع أفراد  العائلة حكومي محافظة نابلس

09-2335946
059-9311377

masa@pcc-jer.org مساء عاشور
فرح دروزة

النساء مؤسسة أهلية مركز االرشاد الفلسطيني

09-2337011
059-8967108

عمر التميمي جميع أفراد  العائلة مؤسسة أهلية اللجنة الشعبية لخدمات الالجئني

09-2384593
059-7758484

un.dis.pal@hotmail.com معاوية منى جميع أفراد العائلة ، األفراد ذوي 
اإلعاقة

مؤسسة أهلية االتحاد العام الفلسطيني للمعاقني

09-2371598
059-9878442

ymcarp_n@ej -ymca.org مصطفى عمر النساء والفتيات ، األشخاص ذوي 
اإلعاقة

مؤسسة أهلية YMCA

059-7033032
09-2341117

059-9289520

shadden_m@hotmail.com
sshtiwi@gmail.com

شادن بسطامي
سعاد شتيوي

جميع أفراد العائلة خاصة النساء 
واألطفال

مؤسسة أهلية جمعية الدفاع عن االرسة

09-2383458
059-4221702

ahmaddwakat@yahoo.com أحمد دويكات النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز مديد

09-2387785
09-2383574

059-9720712

abeerkodibis@hotmail.com عزات ملوح
عريب دبس

جميع أفراد االرسة حكومي وزارة التنمية االجتامعية
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نابلس

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

09-2346339
059-9986531

mo_society@yahoo.com نادية شحادة جميع أفراد العائلة مؤسسة أهلية جمعية مدرسة االمهات

09-2391065
059-9319936

malhas.rafif@yahoo.com رفيف ملحس النساء والفتيات حكومي بلدية نابلس ، مركز املرأة

09-2338288
09-2338287

059-9993310

pr.pcdcr@gmail.com أحمد أبو عايش النساء واألطفال والشباب مؤسسة أهلية املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات

09-2351038
059-8954466

lybna782003@yahoo.com لبنى الجمل النساء والفتيات مؤسسة أهلية دائرة القضاة العليا / إصالح األرسة

056-2940785 m.ashqar@unrwa.org محمد األشقر جميع أفراد العائلة مؤسسة أهلية األونروا

09-2327873
059-9524629

sh-syam@hotmail.com شجون صامية النساء الالجئات مؤسسة أهلية مركز املرأة / العسكر القدمية

09-2324553
056-8870000
059-9652938

info@yafacenter.ps
yafaculturalcenter@gmail.com

فايز عرفات النساء مؤسسة أهلية مركز يافا الثقايف

09-2387174  pmrs@pmrs.ps د.غسان حمدان النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

059-8052522 alkayedpalace2006@outlook.com سامح كايد النساء والفتيات مؤسسة أهلية نادي لجنة املرأة الشبايب

059-9778503
059-9277060

msrs-u@yahoo.com عروب حجلة

أمين الشكعة

جميع أفراد األرسة مؤسسة أهلية تنمية موارد املجتمع

09-2389104
059-9253517

info@ittihadsociety.org عهود يعيش النساء مؤسسة أهلية جمعية االتحاد النسايئ العريب

056-8984081
09-2384468

gdwakat@hotmail.com غادة دويكات النساء حكومي وحدة حامية األرسة
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نابلس

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

09-2341117
09-2341118

shadden_m@hotmail.com
sshtiwi@gmail.com

اخالص صوفان جميع أفراد العائلة خاصة النساء 

واألطفال

مؤسسة أهلية جمعية الدفاع عن األرسة

059-9676122
09-2335668

ichr@ichr.ps عالء نزال جميع أفراد العائلة مؤسسة أهلية اللجنة املستقلة لحقوق اإلنسان

09-2384885
059-4555987
059-4555191

majd-abdo@hotmail.com لينا عبدالهادي

مجد عبده

جميع أفراد العائلة خاصة النساء 

ضحايا العنف

حكومي محافظة نابلس

09-2376747
059-9993310

pchrcd2@gmail.com أحمد أبو عياش النساء واألطفال مؤسسة أهلية املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات

09-2376747 info@pmf.org.ps زينة خلفة

اسامء الحنبيل

النساء واألطفال وكبار السن قطاع خاص صندوق النفقة الفلسطيني

09-2351038
059-8954466

lybna782003@yahoo.com لبنى الجمل النساء والفتيات جهة محلية دائرة القضاة العليا / إصالح األرسة

09-2535874
059-9226827

شادية أبو حشيش النساء واألطفال مؤسسة أهلية جمعية الناقورة الخريية

09-2327787
059-9365190

يرسى ابو حنطيش النساء الالجئات مؤسسة أهلية جمعية الزهراء النسائية

09-2327873
059-9524629

sh-syam@hotmail.com شجون صامية النساء والفتيات والالجئني مؤسسة أهلية مركز عسكر النسايئ

09-2327818
059-9716655

nelhasan64@gmail.com نارص دويكات النساء والفتيات مؤسسة أهلية نادي بالطة املدين

09-2324052
059-9948768

هند سالم النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز بالطة النسايئ

059-9358576
059-8598298

cfng_nablus@yahoo.com
ysa201053@hotmail.com

عبد النارص عرفات

يرسى سمعاين

النساء والفتيات مؤسسة أهلية املجتمع املدين يف نابلس

09-2341117
059-7033032
059-9289520

shadden_m@hotmail.com
sshtiwi@gmail.com

شادن بسطامي

سعاد شتيوي

جميع أفراد العائلة خاصة النساء 

واألطفال

مؤسسة أهلية جمعية الدفاع عن األرسة*
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نابلس

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

059-7080903 human.supporters.association@gmail.com عال النوباين النساء واألطفال مؤسسة أهلية جمعية أنصار البرشية

09-2380912
059-8921710

info@pal-arc.org رضار أبو عمر النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز اإلغاثة الزراعية الفلسطيني

09-2343783
09-2347384

056-8808902

pwwsdd@gmail.com
khalefa1970@hotmail.com

سمر هواش

فتنة خليفة

النساء والشباب 

والشابات

مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

09-2337011
059-8967108

amero-nablus@hotmail.com عمر التميمي جميع أفراد العائلة مؤسسة أهلية اللجنة الشعبية لخدمات الالجئني

09-2380971
059-8904481

areej.rwwds@hotmail.com أريج صبح النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز تنمية املرأة الريفية

09-2377899
059-9672155

sccs.nps@gmail.com د. معاوية املرصي النساء والفتيات مؤسسة أهلية جمعية املركز الخريي االجتامعي

09-2330669
059-7777316

mwf_2206@yahoo.com ميرس الفقيه النساء واألطفال مؤسسة أهلية إتحاد نساء فلسطني

059-9839255 wafsum@gmail.com سمية الصفدي النساء والفتيات مؤسسة أهلية مركز شؤون املرأة واألرسة

09-2327873
059-9524629

sh-syam@hotmail.com شجون صامية النساء الالجئات مؤسسة أهلية مركز املرأة / العسكر القدمية

09-2375545
059-8947722

north@wsc-pal.org روضة بصري

أمينة أصالن

النساء والفتيات 

والشباب

مؤسسة أهلية مركز الدراسات النسوية

09-2324553
056-8870000
059-9652938

info@yafacenter.ps
yafaculturalcenter@gmail.com

فايز عرفات

نرسين بشارات

النساء مؤسسة أهلية مركز يافا الثقايف

059-8052522 alkayedpalace2006@outlook.com سامح كايد النساء والفتيات مؤسسة أهلية نادي لجنة املرأة الشبايب
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نابلس

نوع الخدمه

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة

09-2336588
059-9662080

insaf_odeh@hotmail.com انصاف عودة النساء والفتيات مؤسسة أهلية جمعية يالو للدراسات والتنمية

059-7959924
059-9868604

فاطمة القدومي

سعد سعد

النساء وأفراد األرسة مؤسسة أهلية مركز الكرامة-جمعية البلدة القدمية الخريية

09-2387785 جميع الفئات حكومي مديرية الشؤون االجتامعية

09-2380215 h_prcsnb@yahoo.com خالد نارص الهالل االحمر الفلسطيني

اسعاف، تأهيل األطفال والشباب، ايواء ورعاية المسنين، خدمات اجتماعية، تأهيل ذوي اإلعاقة



قلقيلية

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

09-2947666 عبيدة عاشور النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي مستشفى االقىص

09-2942510
059-7948438

لبنى عودة النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي مديرية وزارة الصحة

09-2942535 asoud77@yahoo.com د. باسم هاشم النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية اتحاد لجان العمل الصحي - مركز قلقيليا  

الصحي

09-2945221
059-9376560

pmrs@pmrs.com صفية رضوان النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

059-8528115 prcsq101@palestinercs.org غسان شهوان النساء، الرجال، الفتيات واألطفال مؤسسة أهلية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

09-2942491 أسامء الحاج النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة دولية مركز األونروا الصحي

059-8301416 نارميان خليفة طالب املدارس حكومي مديرية الرتبية

059-2960251 sodwan@mosa.gov.ps صبحية عدوان النساء، الفتيات وكبار السن حكومي مديرية التنمية االجتامعية

059-9246292 sanaspct-jer.org سناء بليدي النساء، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية املركز الفلسطيني لإلرشاد

09-2945221
059-9376560

pmrs@pmrs.com صفية رضوان النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

059-8916787 نهاية عفانة النساء والفتيات حكومي بلدية قلقيلية

09-2948878 nsaaqal@yahoo.com إقبال نزال/حامدة 

عودة

النساء مؤسسة أهلية جمعية اإلنقاذ للتنمية الريفية

059-8712664 أمل صادق عرار النساء والفتيات مؤسسة أهلية جمعية التنمية الريفية

059-8878034 مي غشغش النساء والعائالت مؤسسة محلية جمعية رعاية عائالت الشهداء والجرحى

09-2940036 جميع الفئات حكومي مديرية الشؤون االجتامعية
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قلقيلية

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

059-2960251 sodwan@mosa.gov.ps صبحية عدوان النساء، الفتيات وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

حكومي مديرية التنمية االجتامعية

09-2946505 
059-7722772

family20080@gmail.com محمد قدومي النساء،  األطفال، واألشخاص 
ذوي اإلعاقة وكبار السن

حكومي وحدة رشطة حامية األرسة

059-4555273 حنان غشغش النساء واألطفال حكومي املحافظة

02-2940051 سالفة صوالحي األزواج )الرجال والنساء( حكومي املحكمة الرشعية

09-2946761
059-8868069

لينا جرب النساء، الفتيات واألطفال 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية املرابطات

02-2401093 gupw@palnet.com منال الراي النساء مؤسسة أهلية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

059-9376560 pmrs@pmrs.com صفية رضوان النساء، الشباب، األطفال، 

الفتيات واألشخاص ذوي 

اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

059-8916787 نهاية عفانة النساء والفتيات حكومي بلدية قلقيلية

09-2946068
059-9777731

reemasokkar@hotmail.com رميا سكر النساء مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة الفلسطينية

األمن
 والحماية

خدمات
العدالة
والدعم 
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سلفيت

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

09-2515620 هيثم منصور النساء والفتيات حكومي مديرية الصحة

09-2519265
059-9734405

prcssalfit@gmail.com
khafer100@yahoo.com

ظافر الكوم النساء والفتيات واألطفال مؤسسة أهلية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

09-2517634
059-7951850

hatha.haqi@gmail.com كفاح معايل النساء والفتيات واألطفال من 
ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية هذا هو حق بلدي لألطفال ذوي 
اإلعاقة

09-2596981
059-5650533

nabdalfath@gmail.com نشأت عبدالفتاح النساء والفتيات مؤسسة أهلية جمعية مرعي الخريية

09-2596891
059-8914174

jihan_manssour@hotmail.com جيهان منصور النساء والفتيات مؤسسة أهلية جمعية مردة الخريية للتنمية

09-2515620
059-9204448

jamil.nassif@gmail.com جميل إشتية النساء والفتيات مؤسسة أهلية املركز املجتمعي للصحة العقلية

059-8117819 هيام أحمد عقل النساء مؤسسة أهلية جمعية دير ايستيا النسائية

09-2515722
059-4010082

سمرية املرصي النساء حكومي مديرية التنمية االجتامعية *

059-8643243 حنان عطا النساء واألطفال مؤسسة أهلية نادي كفر الديك

09-2517235
059-8944758

sami-0209@hotmail.com سامي صنوبر النساء مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسيحيني

09-2515722 جميع الفئات حكومي مديرة الشؤون االجتامعية

09-2515541 منترص برهم النساء والفتيات حكومي وحدة حامية األرسة- قسم الرشطة

059-4555064
09-2519898

media.salfeet.gov@gmail.com 
maisonmadi@gmail.com

ميسون مايض النساء والفتيات حكومي محافظة سلفيت *

02-2515234
059-2020089

salfit@pgp.ps سها الشنطي النساء حكومي وحدة املقاضاة األرسة

059-8041155 women.forlife2004@gmail.com بيان طه النساء والفتيات مؤسسة أهلية جمعية املرأة من أجل الحياة
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األمن
 والحماية

خدمات والدعم القانوني

التمكين االجتماعي واالقتصادي



طولكرم

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

059-9249849 ykharouf@yahoo.com ياسمني خاروف جميع الفئات حكومي وزارة الصحة

09-2672645
059-9838556

pmrs@pmrs.com النساء، الشباب، األطفال، الفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة أهلية جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

09-2672621 منال حايف جميع الفئات خاص الهالل االحمر

059-9390867 مها املدين أطفال خاص إغاثة اطفال فلسطني

059-9378302 سهام نور النساء حكومي املحكمة -قسم التوجيه واإلرشاد

059-9299240 maha_sabbah97@hotmail.com مها صباح النساء واألفراد فوق سن 18 مؤسسة أهلية جمعية النجدة االجتامعية

059-9360759 shireenpwwsd@gmail.com شريين الطحان النساء واألرسة مؤسسة أهلية جمعية الشبان املسيحية

056-2610034 محمود كتانة األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة مؤسسة أهلية قسم الشؤون االجتامعية

059-4010081
059-2960250

saherashadeed2017@gmail.com ساهرة شديد-منى 

خلف

جميع الفئات حكومي قسم الشؤون االجتامعية

056-2800224
059-9782289

asma.odeh@hotmail.com أسامء عودة 

)الدائرة القانونية(

رائدة عواد 

)دائرة األرسة 

والطفل(

جميع الفئات حكومي القسم القانوين واالجتامعي للمحافظة

056-8983919 املقدم عبدالله 

خاللدة

جميع الفئات حكومي الرشطة
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طولكرم

الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال الفئة املستهدفة نوع مقدم 
الخدمه

املؤسسة نوع الخدمه

09-2672167 عامد الناطور جميع أفراد العائلة حكومي خدمة حامية األرسة

059-5700145 asma.odeh@hotmail.com أسامء عودة جميع الفئات حكومي القسم القانوين

056-8988769 maha_sabbah97@hotmail.com صمود عبايس النساء واألفراد فوق سن 18 حكومي جمعية النجدة االجتامعية

09-2681210 mia_musa@yahoo.com
linajallad22@hotmail.com

لينا جالد النساء مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

09-2671171 جميع الفئات مؤسسة أهلية مديرية الشؤون االجتامعية

059-9782289 رائدة عواد النساء حكومي املحافظة قسم النساء واألطفال / ومركز تواصل

059-7933504
059-9360759

mia_musa@yahoo.com
shireenpwwsd@gmail.com

شريين طحان النساء-شابات مؤسسة أهلية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

059-9674008
09-2953550

info@awcsw.org عفاف الزبدة النساء والفتيات والشباب من كال 

الجنسني

مؤسسة أهلية اتحاد لجان املرأة للعمل االجتامعي

059-5949822 hanasalman1234@gmail.com حنان سليامن النساء وأفراد املجتمع مؤسسة أهلية مركز تنمية املرأة الفلسطينية
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قطاع غزة

إدارة الحاالت خدمات متعددة القطاعات
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري استقبال الحاالت التفاصيل املوقع االسم

059-9885015
059-4104661

08-2565888
جوال املركز: 

059-4104661

firyal_whc@hotmail.com
whc@hotmail.com
whc_cfta@hotmail.com

مديرة املركز: فريال ثابت

مديرة الحالة: سهري جربوع

مديرة الحالة: سهري جودة

النساء والفتيات ما فوق سن 

الخامسة عرش

خدمات متعددة القطاعات مبا يف ذلك 

خدمات الدعم النفيس واالجتامعي، 

االستشارات والتمثيل القانوين املجاين 

وخدمات الصحة االنجابية وانشطة ترفيهية.

الوسطى، 

الربيج 

والجنوب

جمعية الثقافة والفكر 

الحر مركز صحة املرأة 

الربيج

059-7810748
059-8391710

wessal@cfta-ps.org
 

مديرة املركز: مها الراعي

مديرة الحالة: هويدة 

الدرمييل

النساء والفتيات ما فوق سن 

الخامسة عرش

خدمات متعددة القطاعات: خدمات 

اجتامعية خدمات نفسية/ترفيهية، خدمات 

قانونية مجانية )االستشارات والتمثيل 

القضايئ(، خدمة الوساطة، خدمة التواصل 

الرشطية

املنطقة 

الوسطى، دير 

البلح املناطق 

الجنوبية – 

خانيونس 

- رفح

جمعية الثقافة والفكر 

الحر مركز صحة 

املرأة الربيج – شبكة 

وصال – وحدة الدعم 

واالستشارات

059-8257713
059-9575072

08-2473833

whcj999@yahoo.com
soha.1979@gmail.com
wardaaf@hotmail.com

مديرة املركز: مريم شقورة

مدراء الحالة:

سها مويس

رفقة العفيفي

النساء والفتيات ما فوق سن 

الخامسة عرش

خدمات متعددة القطاعات؛ خدمات الدعم 

النفيس واالجتامعي، االستشارات القانونية 

املجانية وخدمات الصحة االنجابية وتتوفر 

مساحة امنة للسيدات تهدف اىل تدريبهم 

عىل مختلف الحرف املختلفة ومتكينهم 

نفسياً واقتصادياً وانشطة ترفيهية. 

الشامل / 

منطقة جباليا

الهالل االحمر لقطاع 

غزة - مركز صحة 

املرأه جباليا

059-9305585
059-9833263

reemf_1974@hotmail.com
ayat12-12@hotmail.com

مديرة املؤسسة ريم فرينة

مديرة الحالة

ايات ابو جياب

النساء والفتيات ما فوق سن 

الخامسة عرش

خدمات متعددة القطاعات مبا يف ذلك 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس، 

والخدمات االجتامعية، القانونية واالنشطة 

الرتفيهية وخدمات التمكني االقتصادي.

غزة جمعية عايشة لحامية 

املرأة والطفل

08-2877312
08-2877311

info@wac.org.ps مديرة املركز: آمال صيام 

مدراء الحالة: سلمى 

السويريك

النساء والفتيات ما فوق 

سن الخامسة عرش النساء 

والفتيات ما فوق سن 

الخامسة عرش

خدمات متعددة القطاعات: الخدمات 

االجتامعية، الخدمات القانونية، الخدمات 

النفسية، الخدمات اإلعالمية، خدمات 

التمكني االقتصادي.

غزة مركز شئون املرأة



قطاع غزة

خدمات العدالة والدعم القانوني
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري األهلية التفاصيل املوقع االسم

059-9600035
059-9749141

cwlrc-pal@hotmail.com مديرة املركز /زينب 
الغنيمي

املحامية/هنية كريزم

الفتيات فوق سن الخامسة عرش
باستثناء النساء العامالت يف 

الجنس

استشارات قانونية،
متثيل قانوين، ومتابعة حاالت اإلساءة 

الجنسية، واالغتصاب، وسفاح القرىب، واملرياث

غزة مركز األبحاث 
واالستشارات القانونية 

للمرأة

 059-9413599
059-9410580

eyadgaza@yahoo.com
younosr@hotmail.com

مدير املركز /إياد أبو حجري

املحامي/يونس الطهراوي

الرجال، والنساء االستشارات القانونية، والتمثيل القانوين 
املتعلق بقانون أحوال األرسة )مبا يف ذلك، 

الحضانة، والطالق، االنفصال، الوساطة، 
التحكيم ومشاهدة االطفال وإلخ.(

غزة املركز الفلسطيني 
للدميقراطية وحل 

النزاعات

059-9859691 mona@pchrgaza.org
pchr@pchrgaza.org

أ. منى الشوا النساء والفتيات فوق سن 

الخامسة عرش

االستشارات القانونية، والتمثيل القانوين 
املتعلق بقانون أحوال األرسة )مبا يف ذلك، 

الحضانة، والطالق، االنفصال، وإلخ.(

قطاع غزة 
برج الرؤيا 

مقابل األزهر

املركز الفلسطيني 

لحقوق االنسان

059-9885015
059-9775781

firyal_whc@hotmail.com  مديرة املركز /فريال ثابت

املحامية/ عبلة ابو جميزة

النساء والفتيات فوق سن 

الخامسة عرش

االستشارات القانونية، والتمثيل القانوين 
املتعلق بقانون أحوال األرسة )الحضانة، 

والطالق وقضايا االنفصال(

الوسطى، 

والربيج

جمعية الثقافة والفكر 
الحر- مركز صحة 

املراة الربيج

059-9841640
05-5564994
08-2473833

whcj999@yahoo.com املحامية / منرية الفيومي 

املحامية / تهاين عزيز

النساء والفتيات فوق سن 

الخامسة عرش

االستشارات القانونية، والتمثيل القانوين 
املتعلق بقانون أحوال األرسة )الحضانة، 

والطالق وقضايا االنفصال(

الشامل جمعية الهالل األحمر 
لقطاع غزة – مركز 
صحة املرأة جبالبا

02-2418100
059-8903343

الخط الساخن لحامية 
حاالت العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي

يف أوقات الطوارئ 
121

ohaila@sawa.ps اوهيله شومر النساء، الرجال، الفتيان، 

الفتيات

استشارات ودعم من خالل الخط املجاين قطاع غزة مؤسسة سوا

059-9329783
059-2670016
059-8285636
059-9538880
056-7902277

legunit@pbaps.ps غزة: يوسف سامل منسق 
وحدة املساعدة القانونية 

للنقابة.
محامي العيادة القانونية: هبة 

حجازي، محمد مهنا، مروان 
النجار

خانيونس: وسام أبو مريي
رفح: محمد السقا

الفئات الهشة استشارات، خدمات التمثيل القضايئ النظامي 
)مرافعات أمام املحاكم النظامية بشقيها 

املدين والجنايئ(.
- الوساطة والتحكيم ضمن املركز.

- متكني وتعزيز قدرات املحاميني حديثي 
التخرج لدعم قضايا الفئات الهشة.

قطاع غزة نقابة املحاميني



قطاع غزة

خدمات العدالة والدعم القانوني
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري األهلية التفاصيل املوقع االسم

08-2877312
08-2877311

info@wac.org.ps سهري البابا
هالة نبهان

هنادي عكيلة

النساء والفتيات ما فوق خمسة 
عرش عاماً

استشارات، خدمات التمثيل القضايئ، 
مساعدات قانونية

غزة مركز شئون املرأة

059-2100280
08-2888522

aisha.women@hotmail.com هناء عبد العال – حي 
السالطني 

إميان افطيمة - جباليا
مها العجلة – غزة

ليىل الشيخ ديب - غزة

النساء والفتيات ما فوق 

خمسة عرش عاماً

استشارات، خدمات التمثيل القضايئ، 
مساعدات قانونية

غزة جمعية عايشة 
لحامية املرأة 

والطفل

خدمات الصحة النفسية
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري استقبال 

الحاالت
التفاصيل املوقع االسم

08-2865949
059-9111111

info@gcmhp.net تيسري دياب الرجال، والنساء، 
والفتيان والفتيات 

من كافة االعامر

العالج النفيس مبا يشمل اعطاء االدوية املناسبة 
حسب تقرير الطبيب املراقبة الليلية 

مدينة غزة برنامج غزة للصحة النفسية

العيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة
الهاتف املوبيال االسم العيادة

08-2148851 059-9851322 / 059-9620123 رائدة قشطة / حنني الغول عيادة رفح للصحة النفسية

08-2067340 059-9691593 / 059-2528728 وفاء وادي - املدير العام/ بشار اآلغا عيادة خان يونس للصحة النفسية

08-2551757 059-9891600 نظمية أبو سنيدة عيادة الزوايدة للصحة النفسية

08-2801390 059-979883 سمية حبيب عيادة الصوراىن للصحة النفسية

08-2879846 059-9480917 / 059-9775645 عبري الوكيل / نيفني احمد الشيخ عيادة غرب غزة للصحة النفسية

08-2460614 059-9709234 / 059-9207651 خديجة الحاج عىل / سايل املرصي عيادة أبو شباك للصحة النفسية

08-2879841 059-969172/059-9019177/059-2580140 ختام الشيخ عيل / أمل أبو دية / هبة نبيل نصار اإلدارة العامة للصحة النفسية / مستشفى الطب النفيس



قطاع غزة

خدمات الدعم النفسي االجتماعي
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري األهلية التفاصيل املوقع االسم

059-9305585
059-9833263

reemf_1974@hotmail.com
ayat12-12@hotmail.com

مديرة املركز/ريم فرينة
د. ايات ابو جياب

النساء، والفتيات
فوق سن الخامسة عرش

خدمات الدعم النفيس االجتامعي مبا يف ذلك 
االستشارات الفردية، أو الجامعية

متخصصة يف حاالت متعلقة باألفكار 
االنتحارية والعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي

مدينة غزة جمعية عايشة 
لحامية املرأة والطفل

059-2604774 hayat-pal@hotmail.com عال عواجة النساء والفتيات فوق سن 
الخامسة عرش

متخصص يف تقديم الدعم 
النفيس واالجتامعي لحاالت 
العنف الجنيس واالغتصاب

يقدم خدمات الدعم النفيس االجتامعي 
لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
مبا يف ذلك االستشارات الفردية أو الجامعية

غزة مركز األبحاث 
واالستشارات 

القانونية والحامية 
للمرأة – مرشوع 

حياة لحامية ومتكني 
النساء والعائالت

059-9885015
059-9855083

firyal_whc@hotmail.com مديرة املركز /فريال ثابت
االخصائيه النفسيه / سهري 

جربوع »سهري جودة«

النساء، والفتيات

فوق سن الخامسة عرش

خدمات الدعم النفيس االجتامعي مبا يف ذلك 
االستشارات الفردية، والجامعية

الربيج 
والوسطى

جمعية الثقافة 
والفكر الحر- مركز 
صحة املرأة- الربيج

059-7810748
059-8391710

wessal@cfta-ps.org
hewieda@cfta.org

هويدة الدرمييل النساء، والفتيات، الفتيان، 
الرجال

خدمات الدعم النفيس االجتامعي مبا يف ذلك 
االستشارات الفردية، والجامعية

الجنوب، 
والوسطى

جمعية الثقافة 
والفكر الحر- شبكة 

وصال

059-8257713
08-2473833

059-9575072

whcj999@yahoo.com
wardaaf@hotmail.com

األخصائية النفسية

سها مويس

رفقة العفيفي

النساء والفتيات

فوق سن الخامسة عرش

خدمات الدعم النفيس االجتامعي مبا يف ذلك 
االستشارات الفردية، والجامعية وجلسات 

الدعم الذايت.

الشامل –

جباليا

الهالل االحمر لقطاع 
غزة مركز صحة 

املرأة- جباليا

059-9111111
08-2865949

taysir@gcmhp.ne د تيسري دياب كل الفئات من كل األعامر خدمات الدعم النفيس االجتامعي مبا يف ذلك 

االستشارات الفردية، والجامعية

قطاع غزة برنامج غزة للصحة 

النفسية

08-2877312
08-2877311

info@wac.org.ps انرشاح زقوت 
سلمى السويريك

النساء والفتيات

فوق سن الخامسة عرش

خدمات الدعم النفيس االجتامعي مبا يف ذلك 
االستشارات الفردية، والجامعية

غزة مركز شئون املرأة



قطاع غزة

الخدمات الصحية
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري األهلية التفاصيل املوقع االسم

059-9334540
08-2473833

mariamshaqura@yahoo.com
whcj999@yahoo.com

مريم شقورة النساء والفتيات
فوق سن الخامسة عرش

صحة األم )الرعاية ما قبل الحمل، رعاية ما 
قبل الوالدة، رعاية ما بعد الوالدة(

خدمات أمراض النساء مبا يف ذلك تنظيم 
األرسة، وفحوصات املوجات فوق الصوتية 
لرسطان الثدي )اإلحالة للتصوير الشعاعي 
للثدي( خدمات متعلقة باألمراض املنقولة 

جنسيًا استشارات وخدمات متعلقة بانقطاع 
الطمث، مخترب وصيدلية

شامل غزة- 
جباليا

مركز صحة املرأة جباليا 
)جمعية الهالل األحمر 

لقطاع غزة(

059-9885015
059-9550067

firyal_whc@hotmail.com فريال ثابت
الطبيبة / تالينا مهدى

النساء والفتيات
فوق سن الخامسة عرش

صحة األم الرعاية ما قبل الحمل، رعاية ما 
قبل الوالدة، رعاية ما بعد الوالدة خدمات 

أمراض النساء مبا يف ذلك تنظيم األرسة، 
وفحوصات املوجات فوق الصوتية لرسطان 

الثدي اإلحالة للتصوير الشعاعي للثدي
خدمات متعلقة باألمراض املنقولة جنسيًا 

استشارات، وخدمات متعلقة بانقطاع 
الطمث، مخترب وصيدلية

الوسطى- 
الربيج

مركز صحة املرأة الربيج 
)جمعية الثقافة والفكر 

الحر(

059-9341520 sawsanhammad@gmail.com مدير دائرة صحة املرأة 
د. سوسن حامد

الرجال، والنساء، والفتيان، 
والفتيات

تقدم كافة الخدمات الصحية لضحايا العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي والجهة الوحيدة 

املختصة بالكشف عن حاالت االغتصاب، 
وسفاح القرىب، والحاالت التي تتطلب تقرير 

الطب الرشعي

تخدم قطاع 
غزة

وزارة الصحة

059-8884286
059-2163534

sami.pap@hotmail.com
huda.uhwc@gmail.com

مدير الربنامج: سهيل 
الطنانيسامي عطا الله

هدى دياب

الرجال، والنساء، والفتيان، 
والفتيات من كافة االعامر

صحة األم الرعاية ما قبل الحمل، رعاية ما 
قبل الوالدة، رعاية ما بعد الوالدة

خدمات أمراض النساء مبا يف ذلك تنظيم 
األرسة، وفحوصات املوجات فوق الصوتية، 

استشارات، خدمات متعلقة بانقطاع الطمث

جباليا بيت 
حانون غزة 

-الكرامة 
ومنطقة 

رفح البلد 
النصريات

اتحاد لجان العمل الصحي
ولديه مراكز صحية يف 

الخمس محافظات:
الخدمة بأسعار رمزيه 

والنساء املهمشات والفقريات 
واللوايت يخضعن لدراسة حاله 

داخل االتحاد يتم تخفيض 
رسوم الخدمة لهن.



قطاع غزة

المأوي واألمن
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري األهلية التفاصيل املوقع االسم

059-9600035
059-9306798

cwlrc-pal@hotmail.com
hayat-pal@hotmail.com

زينب الغنيمي
تهاين قاسم

النساء والفتيات فوق سن 
الخامسة عرش

واملهددات بسبب العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي، 

السجينات املفرج عنهن.

االستشارات والحامية القانونية، واألنشطة 
النفسية االجتامعية، واألنشطة الرتفيهية

مدينة غزة مركز األبحاث 
واالستشارات القانونية 

والحامية للمرأة 
– مرشوع حياة 

لحامية ومتكني النساء 
والعائالت

059-9811196
059-2426452
056-9741523

08-2641219

h.skeik@hotmail.com
safety-house@hotmail.com

هنادي سكيك
مدراء الحالة:
أشواق ظاهر

عال عاشور
صابرين أبو عمرة

صوفيا البيطار

 النساء والفتيات املهددات 
بالقتل أو بالقتل عىل خلفية 

ما يسمى بالرشف، النساء 
والفتيات الفاقدات للرعاية 

واألهل النساء والفتيات الاليت 
يتم تحويلهن من الرشطة او 

املؤسسات األهلية أو املحاكم 
أو املخاتري أو رجال االصالح 
النساء والفتيات الاليت يتم 

رفضهن من العائلة أو الزوج
النساء والفتيات الاليت تعرضن 

للعنف الجنيس 
فقط يتم استقبال حاالت 

الفتيات من عمر 13 – 18 
سنة برشك أال يكون لها 

خالف مع القانون 
ال يستقبل الفئات التالية:

نساء وفتيات ذوات االعاقة 
الذهنية والجسمية، 

املدمنات، العامالت يف 
الجنس.

يقدم االستشارات النفسية واالجتامعية 
والقانونية باإلضافة ايل خدمات اإليواء، 

واملبيت

مدينة غزة بيت االمان الحكومي 
)خدمات املبيت(



قطاع غزة

خدمات الدعم والتمكين االقتصادي
الهاتف الربيد االلكرتوين نقطة االتصال معايري األهلية التفاصيل املوقع االسم

059-9885015
059-9615686

firyal_whc@hotmail.com
 najl.Moh&outlook.com

أ. فريال ثابت
أ. نجالء محيسن

النساء والفتيات فوق سن 
الخامسة عرش

التدريب املهني من خالل املساحات اآلمنة 

والتمكني االقتصادي

الوسطى – 

الربيج

جمعية الثقافة 
والفكر الحر- مركز 
صحة املرأة الربيج

059-9305585 reemf_1974@hotmail.com أ. ريم فرينة النساء والفتيات فوق سن 
الخامسة عرش

التدريب املهني والتمكني االقتصادي غزة والشامل جمعية عايشة 
لحامية املرأة والطفل

059-9334540
059-9019205

mariamshaqura@yahoo.com
sinwarabeer@gmail.com

أ. مريم شقورة
أ. عبري السنوار

النساء والفتيات فوق سن 
الخامسة عرش

التدريب املهني من خالل املساحات اآلمنة 

والتمكني االقتصادي

الشامل – 

جباليا

جمعية الهالل األحمر 

لقطاع غزة – مركز 

صحة املرأة جباليا

08-2877312
08-2877311

info@wac.org.ps أ. ريم النريب النساء والفتيات فوق سن 
الخامسة عرش

التدريب املهني والتمكني االقتصادي قطاع غزة مركز شئون املرأة

خدمات للنساء ذوات االعاقة:

 تم التواصل مع مؤسسة Humanity & Inclusion بتزويدهم بقامئة اسامء املستفيدات بشكل اسبوعي او خالل اسبوعني ومن ثم سيقوم األخصائيني بعملية التحويل لنقاط االتصال واملؤسسات 

املختصة وعمل دراسة حاله لكل مستفيدة.

  mohana@unfpa.org :يف حال كان لديكم اي ناجية من ذوات االعاقة الرجاء التواصل مع امرية مهنا من صندوق االمم املتحدة للسكان او ارسال البيانات التالية عىل امييل



GBV Sub-Cluster
Palestine

تم إعداد وتطوير هذا الدليل من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان ومجموعة العمل حول العنف املبني عىل النوع االجت�عي وتم تحديثه من قبل هيئة األمم املتحدة للمرأة من خالل برنامج حياة املشرتك
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