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ً
عاما من التميز
واإلنƠƠجƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاز



یرصـد التقریـر السنـوي 2018 أهـم إنجـازات مؤسسـة إبـداع لألبحـاث 

والدراسات والتدریب، التي نفذت من خالل أقسـامها املختلفة، وشملت 

األنشطة التـنـمـویـة والبحثـیـة، والنشـر اإللکترونـي، وإصـدار الکتـب، 

والتشبیك وبناء العالقات.



ِإليك يا فلسطين الحبيبة

إلى أقصر الدروب بين األرض والسماء 

إلى القدس منارة الشرائعإلى 

أرواح الشهداء األبرار، والجرحى البواسل، 

ِوالمعتقلين األبطال، إلى الجيل الذي يقع 

على عاتقه ...أمل التحرير، وأمل النهضة، 

إلى من كان له سهم 

في قافلة التنمية





ُ � � �ُ ِ ُ ْ ِ ُ ِ َُ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا َ َ َ َ َْ ِْ

ُ � ْ َْ ٍ َالعلم درجات والله بما تعملون َخبـــــــــير  ﴾ِ ُِ َ ْ َ ِ َ َ َ ٌَ َ

[المجادلة: 11]

ْ ْ َ َِ َ ً ُ"من سلك طريقا يلتِمس ِفـــــــيه ِعلما، َ ََ ًِ ْ َ

ْ َ َ َ � َّ ُسهـــــل الله لـــــه طريقـــا إلــــى الجنــــة"ً ُ ََ ِ �َِ

قال رسـول الله صــلى الله عليه وســلم

[أخرجه مسلم]



الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا رسول الله.

ً مؤسســـــة إبداعًتحدثا بنعمة المولى عز وجل، واستكماال لمســـــيرة  في العمل واإلنجاز والتطوير المســــــتمر، وتحقيقا ً

ُلرسالة المؤسسـة في تنمية واستثمار الكارد البشـري الفلسـطيني؛ ذلك المكون األهم الذي يعول عليه في مشــروعي 

النهضة والتحرير.

تقـف مؤسسـة إبـداع اليوم لتستعــرض حقيبــة انجازاتهــا للعــام 2018 والتي نفذتهــا مــن خــالل أقسـامهــا المختلفــة؛ 

 ، و و و وحدة الجودةو وحدة العالقات العامة واإلعالم منتدى الشباب الحضـاري معهد إعداد القادة  معهد التنمية البشرية 

لنشأة المؤسسة الذي جاء منسـجما مع رؤية ورسالة وغايات وقيم ً (الثاني عشر) ونحن إذ نقدم هذه االنجازات في العام 

المؤسســـــة، تحقيقا للتنمية المجتمعية الشـــــاملة، والوصول إلى الريادة على المســـــتوى المحلي والدولي في مجال ً

التدريب والدراسات واالستشارات.

نســـأل المولى عز وجل أن يكون عملنا هذا خالصــــا لوجهه الكريم، سائلين المولى أن يجزي كل من كان له سهم في هذا ً

االنجاز خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.

توطئة .. إبداع إثنا عشر عامًا 
من التمیز واإلنجاز

معهد التنمیة البشریة

إنجازات املؤسسة

عـــن املؤسســـة

معهد إعداد القادة

شرکاؤنـــا

منتدى الشباب الحضاري

إستراتیجیات العمل 2019 

البوم إنجازات 2018 املصور 

العالقات العامة واالعالم
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نحمد الله الذي خلق فأبدع، وعلم االنســان مالم یکن یعلم، والصــالة 

والسالم � خیر األنام، محمد صلی الله علیه وسلم.

تتعاظم مسؤولیة مؤسسـة إبداع � تطویر الکوادر البشـریة، واالرتقاء 

بمستویاتهــا بعـد اثنـي عشر عامًا من اإلنجـاز والتمیز � مجال التنمیة 

البشریة، فقد انتقلت املؤسسـة نقلة نوعیة � مجال عملها، وأصبح لها 

حضـور وتأثیر کبیر � املسـتوى الفلسـطیني، فقد أثبتت املؤسســة 

حضـــورها من خالل جودة املخرجات، وعمق تأثیر البرامج التي تقدمها، 

ومستوى األداء الذي یحاکي أفضل مؤسسات التدریب الدولي.

نحن وإذ نتوج إنجازات عام 2018؛ منتقلین إلی عام جدید واسـتراتیجیات 

عمل جدیدة، نوجه شکرنا وتقدیرنا لکافة الطواقم العاملة واملساهمة 

� هـذا االنجـاز من مجلـس إدارة، وإدارة تنفیذیـة، ومدربیـن وشـرکاء 

ومتطوعین، سائلین املولی أن یکتب لکم األجر ویجزل لکم العطاء.

د. أدهم حسن البعلوجي

رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة إبـداع

نحمـد الله عـز وجـل أن أکـرمنا فــي عـام 2018 بتعظیـم إنجـازات 

املؤسسة، وتنویع الفئات املستفیدة من خدماتها، وتطویر قدراتها 

وتحسین جودة خدماتها للمنافسة � الصعیدین املحلي والدولي 

بالرغم من الظروف التي یعیشها قطاع غزة من حصار وتضیق؛ إال أننا 

وبفضـل الله وجهـد املخلصـین من مجلـس اإلدارة وطاقـم عمـل 

تنفیذي، ومدربیـن، ومتطوعیـن اسـتطعنا أن نحافـظ علـی تراکـم 

اإلنجاز ونوعیـة الخدمـات التنمویـة التي تقـدمها مسـتعینین بالله 

أوالً، ومعتمدین � خطة طموحة تستند إلی رؤیة ورسالة سامیة.

اثنـا عشر عامـًا من التمیـز واالرتقـاء ومـازال العمـل متواصالً حتی 

نحدث النهضة الحضاریة املأمولة لشعبنا وأمتنا.
م. نبيل اعليان إسليم

المديــر التنفيــذي لمؤسسـة إبـداع
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الجودة واإلتقان  

 
 
العمل الجماعي  

 
 
 
المسؤولية االجتماعيةمواكبة الحداثة   اإلبداع والتميز 

مؤسسة فلسطینیة غیر ربحیة، تسعی لتطویر األفراد واملؤسسـات الفلسـطینیة بتقدیم خدمات التدریب 

والدراسات واالستشــارات، باستخدام أحدث األدوات والوسائل، ونخبة من الخبراء واملختصــین، وشبکة 

عالقات محلیة ودولیة، منطلقین � ذلك من إیماننا بدور رأس املال البشــري والفکري � تحقیق التنمیة 

املجتمعیة الشاملة.

الرائد الفلسطیني لإلبداع والتمیز � مجال التدریب والدراسات واالستشارات.

مـــن نـحــن

مؤسســة إبداع هي مؤسســة أهلیة فلســطینیة مرخصــة من وزارة الداخلیة ووزارة التربیة 

والتعلیم والثقافة � فلسـطین، وتعمل � قطـاع غزة، أخـذت املؤسســة علـی عاتقها منذ 

انطالقها عام 2007مواکبـة التطـورات التـي فرضتها ثـورة املعرفة والتکنولوجیا الحدیثة، کما 

أدرکت بأن االستثمار األفضـل یکون � املورد البشـري؛ فالحاجة ماسة لکادر بشـري قادر � 

مواجهة التحدیات ومجاراة التطور والتقدم العلمي، وتوصیل رسالته بقدرة عالیة من املسـؤولیة 

واإلدراك، حیـث تقـدم مؤسســة إبـداع التـدریب الفعـال بمهنیـة عالیـة والدراسـات واألبحـاث 

واالستشارات وأنشـطـة علمیـة وتنمویة أخـرى، و تسـعی املؤسسـة  إلـی بنـاء جیـل قیـادي � 

املجاالت املختلفة، وتنمیة املؤسســات األهلیة والحکومیة من خالل تدریب الکوادر العاملة فیها 

وتقدیم الدراسات واالستشارات التطویریة لها.

شکلت مؤسسة إبداع نموذجًا للمؤسسات األهلیة الناجحة حیث حصـلت � العدید من جوائز التمیز 

من مؤسسـات أهلیة وحکومیة، وتعتبـر مؤسسـة إبداع الرائدة � مجال التدریب والدراسات من حیث 

الجودة، وانتشار الخدمات التدریبیة والبحثیة � کافة محافظات قطاع غزة، وینفذ التدریب مجموعة من 

املدربین املؤهلین واملتمیزین أصحاب الخـبرة، � بیئـة تدریبیـة مالئمـة، ویسـتخدمون أفضـل الطـرق 

والوسائل الحدیثة، کما یشارك � أنشطة املؤسسة البحثیة مجموعة من املفکرین واملختصین لیقدموا 

الرؤى واألفکار لصناع القرار، کما تهتم املؤسسة بتنمیة قدرات الشباب وتطویرهم علمیًا وعملیًا، لیصـبحوا 

قادرین � إدارة العمل � املؤسسات الفلسطینیة األهلیة والحکومیة � املستقبل.  

رؤيـتــنـــا

رســالـتـنـــا

غايــاتنــا

قيمنـــــــا

 تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة واالرتقاء بسمعتها ومکانتها لدى املجتمع.

تطویر قدرات األفراد واملؤسسات وفق منهجیة علمیة حدیثة تلبي احتیاجاتهم

باستخدام األنشطة التنمویة املختلفة

إعداد وتأهیل کادر قیـادي فلسطیني وفـق منهجیـة علمیـة وعملیـة حدیثـة.

 إعداد وتأهیـل وتمکیـن نخبـة مـن الکـوادر الشابـة الفلسطینیـة للمساهمـة

فــي التغییــر والتطویــر والبـنـاء الحضـاري.

الترویج ألنشطة املؤسسة بکافة الوسائـل املمکنة، والتوسع فـي العالقـات 

داخلیًا وخارجیًا، وتحسین بیئة العمل.
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مؤسسات دولية

األكاديمية الدولية لعلوم

األسرة والمجتمع - مصر

مجموعة التفكير

اإلستراتيجي - تركيا

أكاديمية

 ITI - اليمن

منظمة قدرات

الدولية - السودان

مؤسسـة 

فيدار- تركيا

المركز الدولي لتطوير

القدرات - المغرب

جمعية الرحمة

الكويتية

األكاديمية الدولية

إلعداد القادة - تركيا

مؤسسات حكومية

وزارة

شؤون المرآة

وزارة الصحة

الفلسطينية

ديوان

الموظفين العام

المعهد التربوي

للتدريب والتأهيل

وزارة األوقاف

والشؤون الدينية

وزارة الداخلية

واألمن الوطني

هيئة التوجيه

السياسي والمعنوي
وكالة الرأي

الحكومية

الخدمات الطبيبة

العسـكــريـــــة

مؤسسات أهلية

مركز الشباب

اإلعـــــالمي
جمعية أساتذة

الجامعــــات

وكالة شهاب

لألنبـــــــاء

إذاعة صوت

األقصــــــى
هيئة تمكين الشباب

الفلسطينـــي

هيئة رعاية 

األسرة الفلسطينية

أكاديمية اإلدارة

والسياسة للدراسات

جمعية السالمة

الخيــريـــــة

أقســامنــاشركاؤنــــــا

منتدى الشباب الحضاريمعهد التنمیة البشریة معهد إعداد القادة

وحدة الجودة وحدة العالقات العامة واالعالم

12 عƠƠام من التنميƠƠƠةإبداع|| 
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معهد التنمية البشرية
حینما یکون للریادة أصول

عن املعهد

یشـهد عاملنا املعاصر تطورًا متسـارعًا � شتی املجاالت، وتواجه املؤسســات واألفراد تحدیات کبیرة کي تواکب التطور وما 

یصاحبه من تغیرات، ویعتبر الکادر البشري رأس املال الحقیقي للمؤسسات، وحتی ترسي هذه املؤسسات قواعد التنمیة لدیها، 

وتحقق النجاح املأمول منها، البد لها من االعتماد � کوادرها البشـریة بعد التدریب والتأهیل الالزم لهم، ویعتبر التدریب أحد 

وسائل املؤسسـات األهلیة والحکومیة لتطویر کوادرها البشــریة، واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وإرساء قواعد التنمیة فیها، 

من هنا جاء دور معهد التنمیة البشریة الذي أطلقته مؤسسة إبداع عام 2006م لیساهم � تطویر الکوادر البشریة الفلسطینیة 

ورفع کفاءاتها من أجل النهوض بالعمل املؤسسي األهلي والحکومي واالرتقاء بکافة الکوادر الفلسطینیة.

رسالة املعهد

مرکز تنموي یعنی بخدمة أفراد ومؤسســات املجتمع الفلســطیني بالتدریب والتأهیل والتمکین، لرفع کفاءاتهم ومهاراتهم، 

باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدریبیة، للنهوض بهم وتحسین إنتاجهم.

أهداف املعهد

تدریب األفــراد واملؤسســات � مجــاالت التنمیــة البشریــة بکفــاءة ومهنیـة عالیــة.

تـوسـیـع دائـرة الفـئـات املستـهـدفـة مـن املتـدربـیـن فـي التـخصـصـات املختـلـفـة.

االهتـمــام بتـدریــب الشـبــاب لتمکینـهــم مــن الحـصـول علــی وظـائــف مناسبــة.

تنفــیــــــذ التــدریــــــب وفــــــق منـهــجــیــــــة علــمــیـــــة متکــامــلـــة.

استقطاب الخبراء من الخارج � مجاالت التدریب املختلفة ونقل خبراتهم للکفاءات املحلیة.

العمل � عقد الشراکات والتفاهمات مع املؤسسات العامة والخاصة املعنیـة بالتدریـب.
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مجاالت التدریب

مجال القیادة واإلدارة

مجـــال اللغـــات

مجال املالیــة واملحاسبیــة

مجال الحاســوب والتقنیــة مجــــال التربـیــــة

مجال السیاسة والدبلوماسیة مجـال تطویــر الذات

مجـــال اإلعـــالم

مجــال اإلقتصــاد

إنجازات عامة لمعهد التنمية البشرية خالل العام 2018

تنوعت أنشطة معهد التنمیة البشـریة خالل العام 2018م لتشـمل الدورات التدریبیة واملحاضرات التنمویة، وامللتقیات، وورش 

العمل التدریبیة، واألیام الدراسیة وغیرها من األنشـطة التنمویة، التي تهدف لالرتقاء باألفراد واملؤسســات، ورفع کفاءتهم، 

وتطویر قدراتهم بما یتالءم مع التحدیات املعاصرة، وقد استفاد من أنشـــطة وخدمات املعهد خالل العام ما یزید عن (9410) 

متدرب ومتدربة، تلقوا (6257) ساعة تدریبیة. 

5225 متـــــــــدرب

4185  متــــدربــــــة

9410متـــدربــ/ــة 

19زیارات ومشارکات

202محاضـرة/ لقـاء33ورشـــة عمـــل

6257 ساعة تدریبیة

5ملتقی تدریبي

9احتفاالت تخریج

املرکز الرئیســــــــــي

فرع محافظة شمال غزة

فرع شــــرق مدینة غزة

فـرع غــرب مدینة غــزة

فـرع جنوب مدینة غــزة

الوسطی املحافظة  فرع 

فرع محافظة خان یونس

فـــرع محافظــة رفــح

عدد الدوراتعدد الساعاتعدد املتدربین

املجمـــــوع

املرکـــــــــــز

92339 795

98339 545

2757112 1801

89333 661

67736 449

173656 999

32417 278

111738 729

9410360 6257

إنجازات معهد التنمية البشرية خالل العام 2018
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األنشطة التنموية لمعهد التنمية البشرية

تنوعت األنشـطة التي نفذها معهد التنمیة البشـریة � کافة محافظات قطاع غزة، والتي هدفت إلی التنمیة واالرتقاء باألفراد 

واملؤسســة باستخدام کافة الطرق واألسالیب، حیث بلغ عدد األنشــطة (320) نشـــاطًا استفاد منها ما یزید عن (6214) فرد 

ومؤسسـة، تنوعت بین امللتقیات، واملحاضرات التنمویة، وورش العمل والبرامج اإلذاعیة، واملهرجانات وغیرها من األنشــطة، 

وفیما یلي توضیح لألنشطة والفروع املنفذة لها.

املجمـــــوع

املرکـــــــــــز

10

10

91

26

65

239

ورش وندوات

14

04

03

02

10

اجتماعات احتفاالت زیارات

10 03 02

12 02 -

04 03 02

02 - -

02 03 15

30 11 19

محاضرات ولقاءات

33

جانب من األنشطة المصورة لمعهد التنمية البشرية

فرع شــــرق مدینة غزة

فـرع غــرب مدینة غــزة

الوسطی املحافظة  فرع 

فرع محافظة خان یونس

فـــرع محافظــة رفــح

13 12



جانب من األنشطة المصورة لمعهد التنمية البشرية جانب من األنشطة المصورة لمعهد التنمية البشرية

15 14



معهد إعداد القادة
نسمو ألفق بال حدود ....

عن املعهد

نبعت فکرة إنشـاء املعهد إیمانًا من مؤسسـة إبداع بدور الشــباب وقدرتهم � التأثیر والتغییر وقیادة األعمال � املیادین 

املختلفة، یقـوم املعهد برفـع کفـاءة امللتحقیـن به فـي التخصصات املختلفة، لالرتقاء بمسـتویاتهـم املهاریـة وتزویدهـم 

باملهارات والثقافات املختلفة، تجهیزًا لهم لتولي مناصب قیادیة. 

ینفذ املعهد برامجه التدریبیة املعدة وفق منهجیة علمیة بأیدي خبراء ومدربین مهرة؛ باإلضافة لبعض األنشـطة القیادیة التي 

تعمل � صقل وبناء شخصیة املشارکین � البرامج التدریبیة املهنیة.

 یتم اختیار املشــــارکین � البرنامج عبر اختبارات خاصة ومقابالت، الختیار أصحاب اإلمکانات الخاصة، املعهد مرخص من وزارة 

التربیة والتعلیم ویحمل رقم وطني (38511075)، ویقدم الدبلومات التدریبیة.

رسالة املعهد

تدریب وتأهیل الکوادر الفلسـطینیة بمختلف تخصـصـاتهم، باستخدام أحدث الوسائل وأفضـل املدربین، لتزویدهم باملعارف 

واملهارات وصقل شخصیاتهم القیادیة

معهد إعداد القادة
نسمو ألفق بال حدود

17



أهداف املعهد

إعداد وتأهیل القیادات الحکومیة لتنمیـة املوارد املالیـة والبشـریة ورفع کفـاءة اإلنتاج، وترسیخ مفاهیم اإلدارة الحکومیة 

الحدیثة.

دعم الدبلوماسیـة الفلسطینیـة بإعداد وتأهیـل دبلوماسییـن قادریـن � تنفیذ مهامهم بکفاءة عالیة، وتمثیل فلسـطین 

تمثیالً قائمًا � العلم واملعرفة.

النهوض باملؤسسة األمنیة من خالل إکساب قیاداتها باملعلومات واملعارف واملهارات املتخصصة ذات الصلة بأعمالهم.

إعداد وتأهیل الکوادر الشـابة لتلبیة احتیاجات املؤسسـات األهلیة والشــعبیة بما یمکنهم من إدارة مؤسســاتهم بفعالیة 

وکفاءة.

إعداد وتأهیل کوادر سیاسیـة وجماهیریة شابـة تؤمـن بالشـراکة السـیاسیة وتحتـرم التوجهـات األخـرى، من خـالل تنمیة 

معارفهم وقدراتهم.

إعداد قیادات إعالمیة لتصویب مسـار املؤسسـات اإلعالمیـة وتطویر األداء اإلعالمـي لیقوم � املهنـیة والتمیز واإلبداع 

واملسؤولیة.

إعداد قیادات تنهض بالجمعیات واملؤسسات الفلسطینیة من خالل رفدها بالکوادر البشریة املزودة باملعلومات واملهارات 

املتخصصة ذات الصلة بأعمالهم.

برامج املعهد

19 18

القیــادة والریــادة

تأهیل قیادات نقابیة

القیــادة الحکومیـة

اإلدارة األســریـــة

القیــادة الشـابـــة

القیــادة اإلعالمیــة

کتابة وإدارة املشاریع وجلب التمویل

القیــادة السیاسیــة

القیــادة البلوماسیـة

قیادة الؤسسات األهلیة والنقابات

ساعة تدريبية830

562 متدرب/ة عن بعد

18 مبادرة قياية

6ورشƠƠƠة عمƠƠƠل

22أنشطة قيادية

دراسات قيادية 42

 745 متدرب/ة عدد المتدربين

183 متدرب/ة داخل القاعة

إنجازات
املعهد
2018

جانب من األنشطة المصورة لمعهد إعداد القادة

اإلدارة التنفیـذیـــة السکرتــــاریـــــــة
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جانب من األنشطة المصورة لمعهد إعداد القادة جانب من األنشطة المصورة لمعهد إعداد القادة



منتدى الشباب الحضاري
بناء  ..  تغییر  .. تمکین 

23

عن املنتدى

یعتبر الشباب الشـریحة األهم من بین شرائح املجتمع، فهم عماد األمة ومکمن طاقتها املبدعة وقوتها الواعدة وهم األساس 

الذي یعول علیه � بناء األمم والحضارات، لذلك عنیت املجتمعات املتقدمة أیما عنایة بهذه الشریحة الهامة حیث أُنشـئت لها 

الوزارات واملؤسســات والنوادي والجمعیات ونظمت البرامج والفعالیات وعقدت املؤتمرات والندوات واملحاضرات، کل ذلك 

للعنایة والنهوض بشــریحة الشـــباب وتنمیة قدراتهم وتطویر وصقل مهاراتهم وحثهم � التفکیر بشـــکل إبداعي السیما 

املتمیزون منهم کي یکونوا � النهایة عناصر فاعلة � درب النهضة والحضارة املنشودة . وایمانًا منا � مؤسسـة إبداع بالدور 

الذي یقوم به الشـــــباب ال سیما عندما تجمعهم األفکار البناءة واإلمکانات املناسبة، کانت فکرة املنتدى تلبیة لحاجة ماسة 

للشـباب الذین ینشـطون عبر وسائل التواصل االجتماعي وغیرها من األماکن دون وجود جســم جامع لهذه النخب الشــبابیة 

الواعدة، طامحین من خالله تفعیل األدوار اإلبداعیة للشـباب واملشـارکة � صناعة القرار وطرح الرؤى الطموحة وحمل هموم 

جیلهم عبر املنابر املختلفة وتمثیل الشـباب الفلسـطیني � الداخل والخارج، وصوالً إلی مجتمع شبابي ناضج، مبادر، مشـارك، 

مبدع، طموح. ویعتبر منتدى الشباب الحضاري هو الحاضنة الشـبابیة � مؤسسـة إبداع، حیث یضـع نصـب عینیه تقدیم نماذج 

شبابیة متقدمة، � مجاالت العمل املجتمعي، من خالل اإلعداد والبناء والتدریب واملشارکة � صناعة األنشطة وإدارتها.

رسالة املنتدى

إعداد وتأهیل وتمکین نخبة من الکوادر الشابة الفلسـطینیة � مجاالت العمل السـیاسي واإلعالمي وریادة األعمال واللغات 

للمساهمة � التغییر والتطویر الحضاري.

أهداف املنتدى

العمل � اکتشـاف قدرات الشـباب الفلســطیني ومهاراتهم والنهوض بها فکریًا وعملیًا، وتأهیلهم لخوض میادین العمل 

املختلفة بقدرة وکفاءة عالیة.

الهدف العام:-
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األهداف الخاصة:-

اکتشاف الطاقات الفکریة الشبابیة � املجاالت املختلفة.

تزوید املشارکین � املنتدى باملعلومات واملهارات العملیة ما یمکنهم من إتقان األعمال املنوطة بهم.

استثمار أوقات الشـباب بما ینمي مواهبهم وإبداعاتهم ویوسع مدارکهم ویغني ثقافتهم وخبرتهم ویحقق الفائدة للشـباب 

بما یسهم � مساعدة الشباب � تحقیق املأمول منهم.

إیجاد املناخات املناسبة لتنمیة املواهب والقدرات الشبابیة بشکل علمي ومنظم.

املسـاهمة � ایجاد الفرص املناسبة للمشـارکین � املنتدى ممن لدیهم القدرة والکفاءة � تولي املناصب التي تسـهم 

� خدمة املجتمع.  

املساهمة � ترجمة األفکار الشبابیة اإلبداعیة إلی مشاریع یمکن االستفادة منها.

إنجازات منتدى الشباب الحضاري للعام 2018

عمل منتدى الشــباب الحضــاري خالل عام 2018 � االنتقال بالشــباب من مرحلة التدریب إلی مرحلة املشــارکة، واستثمار 

طاقاتهم ومهاراتهم من خالل قیادتهم لتنفیذ أفکارهم وتحویلها إلی أنشطة ومشـاریع، باإلضافة إلی إعدادهم وتأهیلهم من 

خالل الدورات وورشات العصف الذهني ولقاءات املفکرین وأصحاب الرأي، وکانت أنشطة املنتدى خالل عام 2018 کالتالي: 

3دورة تدريبيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

2ملتقيƠƠƠƠƠات شبابيƠƠƠƠƠƠة

1برنامج نوافذ الحواري 1برنامج نوافذ الحواري

3فƠƠƠي ضيافتنƠا تجربƠƠƠة

1ورش عمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل

1لقƠƠƠƠƠاءات واحتفƠƠƠاالت1صالƠون قبƠس األدبƠي

1أكاديميƠƠƠƠƠة تدريبيƠƠƠة

4استضافƠƠƠƠƠة تجربƠƠƠƠƠƠƠƠة2قƠƠƠƠراءة فƠƠƠƠي كتƠƠƠƠاب

3محƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاضƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرات

ملتقى ريادي األعمال الشبابي الدولي جسور3

 تم عقد ملتقی جسور لرواد األعمال بمشـارکة 120 شابًا من رواد األعمال وبمشـارکة 15 شرکة وحاضنة أعمال یدیرها شباب � 

الداخل والخارج.
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جانب من األنشطة المصورة لمنتدى الشباب الحضاريجانب من األنشطة المصورة لمنتدى الشباب الحضاري



وحدة العالقات العامة واإلعالم
نقربك من إبداع أکثر ...

29

وحدة العالقات العامة واإلعالم

عملت وحدة العالقات العامة واإلعالم خالل عام 2018 � الوصول إلی أکبر شریحة ممکنة من املجتمع الفلسطیني والعربي 

سواء أشخاص أو مؤسسـات، من خالل التسـویق والترویج للمؤسسـة وتوجهاتها االستراتیجیة وأنشـطتها وبرامجها بالوسائل 

املختلفة، وتعزیز حضورها � الفضاء اإللکتروني، کما رسخت عالقاتها مع األفراد واملؤسسـات األهلیة والحکومیة بالزیارات 

واالستقباالت ومذکرات التفاهم، وتبني أفکار ومشاریع واحتضانها، ونشر املقاالت واإلضاءات التنمویة والکتب واملجالت التي 

تنمي الفکر، وتنشر الثقافة.

إنجازات وحدة العالقات العامة واإلعالم خالل العام 2018م:

2 مƠذكƠƠƠƠرات تفƠاهƠƠƠƠƠم

2 ورش عمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل 33 تنظيƠƠƠƠم إجتماعƠƠƠات

10 احتفاالت ومناسبات 13 زيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠارات

14 استقبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاالت

أوالً: العالقات العامة
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إنجازات وحدة العالقات العامة واإلعالم خالل العام 2018م:

13لقاءات إذاعية وتلفزيونية 144تصاميƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠم تنمويƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة 8برومƠو تنمƠوي وتعريفƠƠي

35أخبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠار وتقاريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠر 24خطƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠط وتقاريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠر2اصƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠدار كƠتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠب

 0 2 1 ساعـــــــــة تسجيـــــــــــلفيديوهات مصورة لدورات

371  530

317

معجƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠب

متابƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠع

مشتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرك 1000112

326مجموعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠات 4

منشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠورات

ساعƠƠƠة عƠƠƠرض

عضƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠو

17.577

متابƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠع

متابƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠع

منشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠورات

منشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠورات

منشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠورات

550

245

165

30

جانب من األنشطة المصورة لوحدة العالقات العامة واإلعالم

ثانیًا: اإلعـــالم

ثالثًا: مواقع التواصل اإلجتماعي
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الموقع اإللكتروني وصفحات التواصل اإلجتماعيجانب من األنشطة المصورة لوحدة العالقات العامة واإلعالم

الموقع اإللكتروني

قوقل بلسيـــوتيـــوب

انستغرام

تـــــويــتـــــــر

فيـــس بـــوك



وحدة الجودة
أداء متمیز .. إرتقاء دائم
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عن الوحدة

استحدثت مؤسسـة إبداع وحدة الجودة ضمن أقســام ووحدات العمل التابعة لها، کمتطلب مهم للتطور والحداثة والتمیز � 

الخدمات التي تقدمها املؤسسة، وقد عملت الوحدة منذ نشـأتها � التحسـین املسـتمر ورفع الجودة من خالل تقییم کافة 

األنشطة، وإجراء الدراسات املتخصصـة وورش العمل التقییمیة، وتطویر النماذج وأدلة العمل، وصوالً إلی الریادة � الخدمات 

التي تقدمها املؤسسة.

إنجازات وحدة العالقات العامة واإلعالم خالل العام 2018م:

1 إعداد دراسة محكمة حول أثر التدريب

68تقييم كافة أنشطة المؤسسة

1 تحديث وتحكيم دليل اجراءات التدريب 

تحديث وتصنيف قاعدة بيانات المدربين1

تحديث دليل الدورات التدريبية 12018

تحديث نماذج تدريب المؤسسة12
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کتاب رشد الحیاة

"رشـد الحیـاة، کلمـات سلسـلة مترابطة � 

مسـار منظوم ومتکامل، یأخذك � خطوات 

متتابعة متناسـقة من مرحلة الحبو نحو بناء 

شخصـیة متکاملة � منهجیة ناعمة یعلوها 

عبیـر الرشـد، یشـمل الکتـاب أربعـة أبـواب 

للسعي للتمیز، ورسم املسار، وترتیب الحیاة، 

وإعداد الزاد، وهذا اإلصدار املمیز تبنت نشره 

املؤسسة ملـا یحتویـه من فائـدة کبیرة � 

مسار بناء الذات".

إصدارات املؤسسة 2018إصدارات املؤسسة 2018

أ. محمود یوسف سالمة

کتاب إضاءات تنمویة

31) إضــــاءة تنمویـة  "کتاب تنموي یوثـق (

تشـکل خارطـة طریـق للراغبیـن � تطوـیر 

ذواتهم، واالرتقاء بواقعهم تمهـیدًا لـبــناء 

شخصـیة فاعلـة مبـادرة عاملـة، وکل إضاءة 

تشـمل ومضــات صیغت بطریقـة سلســة 

واقعیة استلهمها الکاتب من تجارب ناجحین 

وخبراته الشخصیة، وقد تبنت املؤسسة نشر 

هذا الکتاب".

م. نبیل علیان اسلیم 
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التوجهات اإلستراتيجية   2018 فـي صـور
للعـــــام 2019م

التوجه اإلستراتيجي األول

 رفع جودة

خدمات المؤسسة

التوجه اإلستراتيجي الثاني

 تنوع الشرائح

المستفيدة من

خدمات المؤسسة

التوجه اإلستراتيجي الثالث

تعزيز مبدأ التدريب

من أجل التغيير

التوجه اإلستراتيجي الرابع

توسيع الشراكة

مع المؤسسات

ً داخليا وخارجياً

التوجه اإلستراتيجي الخامس

مراعاة التطور

والحداثة في

خدمات المؤسسة

التوجه اإلستراتيجي السادس

 تحسين الصورة

الذهنية للمؤسسة

التوجه اإلستراتيجي السابع

تحسين دخل 

المؤسسة المالي



وإذ نحط رحال عام مضی ونسـتقبل بشـغف عامًا جدیدًا 

(2019)، واضعین نصـــب أعیننا وآخذین � عاتقنا أمانة 

کبیرة، وهي النهضـة الحضــاریة التي تســعی إلیها أمتنا 

املجیدة، والتي لن تکون إال بتضــــافر الجهود واإلعداد 

والتسـلح بالعلم واملعرفة واملهارة والتخطیط املحکم، 

وتراکم االنجاز.

   إن ما قدمناه هو خطوة � مسـار عمل نبیل، سیتبعها 

خطوات وســـوف تتلوها خطوات أخرى باتجاه رؤیتنا � 

ریادة العمل التنموي � املسـتویین املحلي والدولي، 

نسـأل املولی عز وجل أن یحقق لنا آمالنا وأهدافنا لنقف 

� نهایة عام 2019 � إنجاز جدید وکبیر وتغییر لألفضل 

بإذن الله تعالی.

في الختام

“
إبداع | أداء متميز .. إرتقاء دائم
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