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لألبحاث والدراسات والتدريب

إبداع   أداء متميز .. إرتقاء دائم

يرصـد التقريـر إنجـازات مؤسســــــة إبــداع 

وأقسامها المختلفة خالل العام ٢٠١٩



يرصـد التقريـر الســــــــنـوي 201٩ أهـم إنجـازات مؤسســـــــــة إبـداع لألبحـاث 
والدراســـات والتدريـــب، التـــي نفــذت مـــن خــــالل أقسـامهــــا المختلفــــة، 
وشملت األنشــــطة التـنـمـويـة والفعاليات، والتشــــبيك وبناء العالقات، 

والنشر اإللكترونـي ألقسام ووحدات المؤسسة.

السنويالتقرير 
Annual Report20

19



إلى فلسطين الحبيبة

إلى القدس بوابة السماء

إلى الشهداء الميامين والجرحى البواسل

إلى األسرى األبطال خل القضبان

إلى كل من له سهم في إنجاح

أنشطة وفعاليات المؤسسة
ً

إليكم جميعا 

نهدي هذا التقرير



ُ � � �ُ ُ ُِ ْ ِ ِ َُ﴿ يرفع الله الذين آمنــوا منكم والذين أوتـــوا َ ََ ََْ ِْ

ُ � ْ ََْ ٍ َُالعلم درجات والله بما تعملون خبـــــــــــــــــير﴾ِ َ َ َِ ْ َِ َ ٌَ َ

[المجادلة: 11]

َ � ْ ْ َ ََ ِ َ ً ُ"من سلك طريقا يلتِمس ِفيه ِعلما، سهـــــل الله لـــــه َ ُ َ ُ َ� ً َ ِ ْ َ

ْ َ َّ َطريقـــا إلى الجنــــة"ً َِِ

قال رسـول الله صــلى الله عليه وســلم

[أخرجه مسلم]



الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا رسول الله.
ً

مؤسســــة إبداعاستكماال لمســــيرة  لألبحاث والدراسات والتدريب في العمل 
ً

واإلنجـــــــاز والتطويــــــر المستمر، وتحقيقــــــا لرسالـــــة المؤسسة فــــي تنميـــة 
واستثمار الكارد البشري الفلسطيني؛ ذلك المكون األهم الذي يعول عليه ُ

في مشروعي النهضة والتحرير.

تقـف مؤسسـة إبـداع اليوم لتستعــرض حقيبــة انجازاتهــا للعــام 2018 والتي 

نفذتهــا مــن خــالل أقسـامهــا المختلفــة؛ 

و  منتدى الشـــــباب الحضـــــاريو معهد إعداد القادة  معهد التنمية البشــــرية 

، ونــحــن إذ نقـــدم هــذه  وحــدة الجـودةو و وحـــدة العالقــات العامــة واإلعــالم
ً

لنشـأة المؤسســة الذي جاء منســجما مع  (الثالث عشـر) االنجازات في العام 
ً

رؤيــــة ورسالـــة وغايـــات وقيـــــم المؤسســــــة، تحقيقـــا للتنميـــة المجتمعيــــة 

الشـــاملـة، والوصول إلـى الريـادة علـى المســــتوى المحلــي والدولــي فــي 

مجال التدريب والدراسات واالستشارات.
ً

نســــــأل المولى عز وجل أن يكون عملنا هــذا خالصـــــــا لوجهه الكريم، سائلين 

المولى أن يجزي كل مــن كان لــه ســــهم في هذا االنجــاز خير الجزاء، والحمد 

لله رب العالمين.

مقـدمــة

المحتويات

العالقات العامة واالعالم

وحـــــدة الجــــودة

إصدارات املؤسسة 2018

البوم إنجازات 2018 املصور 

إستراتیجیات العمل 2019  معهد إعداد القادة

معهد التنمیة البشریة

إنجازات املؤسسة

شرکاؤنـــا

عـــن املؤسســـة

منتدى الشباب الحضاري توطئة .. إبداع 
١٣ عامًا من اإلبداع



د. أدهم حسن البعلوجي

رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة إبـداع

نحمد الله الذي خلق فأبدع، وعلم االنســـــــــــــــــــــان مالم يكن يعلم، 

والصالة والسالم على خير األنام، محمد صلى الله عليه وسلم.

تتعاظم مســؤولية مؤسســة إبداع في تطوير الكوادر البشـــرية، 
ً

واالرتقاء بمســــتوياتهــا بعـد اثنـي عشـــــر عاما من اإلنجـاز والتميز 

في مجال التنمية البشـــرية، فقد انتقلت المؤسســـة نقلة نوعية 

في مجال عملها، وأصبح لها حضـــور وتأثير كبير على المســــتوى 

الفلســــطينــي، فقد أثبتت المؤسســـــة حضـــــورها من خـــالل جودة 

المخرجات، وعمق تأثير البرامج التي تقدمها، ومســــــــــتوى األداء 

الذي يحاكي أفضل مؤسسات التدريب الدولي.

نحــن وإذ نتـــوج إنجـــازات عـــام 2019؛ منتقليــــن إلــــــــــى عـــام جديــــد 

واستراتيجيات عمل جديدة، نوجه شـكرنا وتقديرنا لكافة الطواقم 

العاملة والمســـــــاهمة في هـذا االنجـاز من مجلـس إدارة، وإدارة 

تنفيذيـة، ومدربيـــن وشـــــــركاء ومتطوعيـــن، ســـــــائلين المولى أن 

يكتب لكم األجر ويجزل لكم العطاء.

نحمـد الله عـــــز وجـل أن أكــــــرمنا فـــــــي عـام 2019 بتعظيـم إنجـازات 

المؤسســــــة، وتنويع الفئات المســـــــتفيدة من خدماتها، وتطوير 

قدراتها وتحســــــين جودة خدماتها للمنافســــــة على الصــــــعيدين 

المحلي والدولي بالرغم من الظـروف التــي يعيشـــها قطــاع غزة 

من حصـــــار وتضـــــيــق؛ إال أننا وبفضـــــل الله وجهـد المخلصــــــين من 

مجلـس اإلدارة وطاقـم عمـل تـــنفـــيذي، ومدربـــيـن، ومـــتطوعـــيـن 

اســـتطعنــــــــا أن نحافــــــظ علـى تراكـــــم اإلنجــــاز ونوعيــــة الخدمــــات 
ً

التنمويـة التي تقـدمها مســــــــتعينين بالله أوال، ومعتمدين على 

خطة طموحة تستند إلى رؤية ورسالة سامية.
ً ً

اثنـا عشــــر عامـا من التميـز واالرتقـاء ومـازال العمـل متواصال حتى 

نحدث النهضة الحضارية المأمولة لشعبنا وأمتنا.

كلمة مجلس اإلدارةكلمة مجلس اإلدارة

م. نبيل اعليان إسليم

المديــر التنفيــذي لمؤسسـة إبـداع



مؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب

مـــن نـحــن

مؤسســـة إبداع هي مؤسســـة أهلية فلســـطينية مرخصــــة من وزارة الداخلية ووزارة التربية 

والتعليم والثقافة في فلســـــطين، وتعمل في قطـاع غزة، أخـذت المؤسســــــة علـى عاتقها 

منذ انطالقهـــا عــام 2007مواكبــــة التطــــورات الـــتـي فرضـتها ثــــورة المعرفـــة والتكنولوجيـــا 

الحديثة، كما أدركت بأن االستثمار األفضـــل يكون في المورد البشــــري؛ فالحاجة ماسة لكادر 

بشــــري قـــــادر على مواجهـــة التحديـات ومجــاراة التطور والتقـدم العلمي، وتوصيل رسالته 

بقدرة عالية من المســؤولية واإلدراك، حيـث تقـدم مؤسســـة إبـداع التـدريب الفعـال بمهنيـة 

عاليـة والدراسـات واألبحـاث واالستشـــــــــارات وأنشـــــــــطـة علميـة وتنموية أخـرى، و تســــــــــعى 

المؤسســــــــة  إلـى بنـاء جيـل قيـادي في المجاالت المختلفة، وتنمية المؤسســــــــات األهلية 

والحكومية من خالل تدريب الكــوادر العاملـــة فيهــــا وتقديـــــم الدراســــــات واالستشـــــــــــــــارات 

التطويرية لهــــا.
ً

شكلت مؤسســــة إبداع نموذجــــا للمؤسســـــات األهلية الناجحة حيث حصـــــلت على العديد من 

جوائز التميز من مؤسســـــــــــات أهلية وحكومية، وتعتبـر مؤسســــــــــــة إبداع الرائدة في مجال 

التدريب والدراســـات من حيــــث الجـــــودة، وانتشــــــــــار الخدمات التدريبيـــة والبحثيـــــة في كافة 

محافظات قطاع غزة، وينفذ التدريب مجموعة من المدربين المؤهلين والمتميزين أصــــــــحاب 

الخـبرة، في بيئـة تدريبيـة مالئمـة، ويســــــتخدمون أفضــــــل الطـــــرق والوسائـــل الحديثــــة، كما 

يشارك في أنشطة المؤسسـة البحثية مجموعة من المفكرين والمختصـين ليقدموا الرؤى 
ً ً

واألفكار لصناع القرار، كما تهتم المؤسسة بتنمية قدرات الشباب وتطويرهم علميا وعمليا، 

ليصـــبحوا قادرين على إدارة العمل في المؤسســـات الفلســـطينية األهلية والحكومية في 

المستقبل.  

مؤسسـة فلسـطينية غير ربحية، تسـعى لتطوير األفراد والمؤسســات الفلســطينية بتقديم 

خدمات التدريب والدراسات واالستشــــــــــــارات، باستخدام أحدث األدوات والوسائل، ونخبة من 

الخبراء والمختصـــــــــــــــــين، وشبكة عالقات محلية ودولية، منطلقين في ذلك من إيماننا بدور 

رأس المال البشري والفكري في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

رســالـتـنـــا

الرائد الفلسطيني لإلبداع والتميز في مجال التدريب والدراسات واالستشارات.

رؤيـتــنـــا

غايــاتنــا

 تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة واالرتقاء بسمعتها ومكانتها لدى المجتمع.

تطوير قدرات األفراد والمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وفق منهجية علمية حديثة تلبي 
احتياجاتهم باستخدام األنشطة التنموية المختلفة

إعـداد وتأهـيل كـادر قيــادي فلسطينـي وفــق منهجيــة علميــة وعمليــة حديثـــة.

 إعداد وتأهيـل وتمكيـن نخبـة مـن الكـوادر الشـــــــابـة الفلســــــــطينيـة للمســــــــاهمـة
فــي التغييــر والتطويــر والبـنـاء الحضـاري.

الترويج ألنشــــــطة المؤسســـــــة بكافة الوسائـل الممكنة، والتوسع فـي العالقـات 
ً ً

داخليا وخارجيا، وتحسين بيئة العمل.

 
الجودة واإلتقان  

 
 
العمل الجماعي  

 
 
 
المسؤولية االجتماعيةمواكبة الحداثة   اإلبداع والتميز 

قيمنـــــــا



ً ً
يشـــهد عالمنا المعاصر تطورا متســــارعا في شتى المجاالت، وتواجه المؤسســــات 

واألفراد تحديات كبيرة كي تواكب التطور وما يصــــــــــــــاحبه من تغيرات، ويعتبر الكادر 

البشـري رأس المال الحقيقي للمؤسسـات، وحتى ترسي هذه المؤسســات قواعد 

التنمية لديها، وتحقق النجاح المأمول منها، البد لها من االعتماد علـــــــــى كوادرها 

البشرية بعد التدريب والتأهيل الالزم لهم، ويعتبر التدريب أحد وسائل المؤسسات 

األهلية والحكومية لتطوير كوادرها البشـــــــــــــرية، واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، 

وإرساء قواعد التنمية فيها، من هنا جاء دور معهد التنمية البشرية الذي أطلقته 

مؤسســـة إبداع عام 2006م ليســــاهم في تطوير الكوادر البشــــرية الفلســــطينية 

ورفع كفاءاتها من أجل النهوض بالعمل المؤسسـي األهلي والحكومي واالرتقاء 

بكافة الكوادر الفلسطينية.

مركز تنموي يعنى بخدمة أفراد ومؤسســـــــــــات المجتمع الفلســـــــــــطيني بالتدريب ُ

والتأهيل والتمكين، لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم، باســـــــــــــــــــــــــــــــتخدام أحدث الطرق 

والوسائل التدريبية، للنهوض بهم وتحسين إنتاجهم.

تدريب األفــراد والمؤسسـات في مجاالت التنمية البشـرية بكفاءة ومهنية عالية.

تـوسـيـع دائـرة الفـئـات المسـتـهـدفـة مـن المتـدربـيـن فـي التـخصـــصـــات المختـلـفـة.

االهتـمــام بتـدريــب الشـــــــبــاب لتمكينـهــم مــن الحـصــــــــول علــى وظـائــف مناسبــة.

تـــــــــــنفـــــــــــــيــــــذ الــــــــــــتــدريــــــب وفــــــق مــــــــــــنـهــجــــــــــــــيــــــة علــمــــــــــــــيـــــة مــــــــــــتكــامــلـــة.
ً

استقطاب الخبراء من الخارج في مجاالت التدريب المختلفة ونقل خبراتهم محليا.

العمل على عقد الشـــــــــــراكات والتفاهمات مع المؤسســـــــــــات المعنيـة بالتدريـب.

معهد التنمية البشرية
حينما يكون للريادة أصول

عن المعهد

رسالة المعهد

أهداف المعهد



أقســامنــا

منتدى الشباب الحضاريمعهد التنمیة البشریة معهد إعداد القادة

وحدة الجودة
وحدة العالقات

العامة واالعالم

شركاؤنــــــا
ت دولية

سا
س

مؤ

مجموعة التفكير

اإلستراتيجي - تركيا

أكاديمية

 ITI - اليمن

منظمة قدرات

الدولية - السودان

المركز الدولي لتطوير

القدرات - المغرب

األكاديمية الدولية لعلوم

األسرة والمجتمع - مصر

مؤسسـة 

فيدار- تركيا

جمعية الرحمة

الكويتية

األكاديمية الدولية

إلعداد القادة - تركيا

هلية
ت أ

سا
س

مؤ

جمعية أساتذة

الجامعــــات

وكالة شهاب

لألنبـــــــاء

إذاعة صوت

األقصــــــى
أكاديمية اإلدارة

والسياسة للدراسات

مركز الشباب

اإلعـــــالمي
هيئة تمكين الشباب

الفلسطينـــي

هيئة رعاية 

األسرة الفلسطينية

جمعية السالمة

الخيــريـــــة

مية
كو

ح
ت 

سا
س

مؤ

وزارة

شؤون المرآة

وزارة الصحة

الفلسطينية

وزارة األوقاف

والشؤون الدينية

وزارة الداخلية

واألمن الوطني

هيئة التوجيه

السياسي والمعنوي

ديوان

الموظفين العام

المعهد التربوي

للتدريب والتأهيل
وكالة الرأي

الحكومية

الخدمات الطبيبة

العسـكــريـــــة

نعتز بشراكتكم



مجال املالیــة واملحاسبیــةمجال القیادة واإلدارة

مجال الحاســوب والتقنیــة مجــــال التربـیــــة

مجال السیاسة والدبلوماسیة مجـال تطویــر الذات

مجـــال اللغـــات مجــال اإلقتصــادمجـــال اإلعـــالم

مجاالت التدريب

٢٦٩ | عدد الدورات التدريبية

٤٩٢١ | عدد الساعات التدريبية

٤ | عدد الملتقيات التنموية

٣٢ | ندوات وورش عمل

٦٧١٣ | عدد المتدربين

١١٣ | محاضرات ولقاءات
تدريبية وتنموية

٨ | عدد المراكز التدريبية

أنشطة تنموية أخرى
١٧ | زيــــــــــارات
١١ | اجتماعات
١٨ | احتفاالت

٨ | أيام دراسية
 

إنجازات معهد التنمية البشرية خالل عام 2019م

صور أنشطة المعهد



ً
نبعت فكرة إنشـــاء المعهد إيمانا من مؤسســـة إبداع بدور الشـــباب وقدرتهم على 

التأثيــــر والتغييــــر وقيادة األعمال فـــــي الميادين المختلفة، يقـوم المعهد بـــــرفـع 

كفـاءة الملتحقيـن به فـي التخصــصــات المختلفة، لالرتقاء بمســـتوياتهـم المهاريـة 
ً

وتزويدهـم بالمهارات والثقافات المختلفة، تجهيزا لهم لتولي مناصب قيادية. 

ينفذ المعهد برامجه التدريبية المعدة وفق منهجية علمية بأيدي خبـراء ومدربين 

مهرة؛ باإلضافة لبعض األنشـــــــطة القيادية التي تعمل على صقل وبناء شخصــــــــية 

المشـــــــــــــــــــــــاركين في البرامج التدريبية المهنية.  المعهد مرخص من وزارة التربية 

والتعليم ويحمل رقم وطني (38511075)، ويقدم الدبلومات التدريبية.

تدريب وتأهيل الكوادر الفلســـطينية بمختلف تخصــــصــــاتهم، باستخدام أحدث الوسائل 

وأفضل المدربين، لتزويدهم بالمعارف والمهارات وصقل شخصياتهم القيادية.

معهد إعداد القادة
نسمو ألفق بال حدود

إعداد وتأهيل القيادات الحكومية لتنميـة الموارد الماليـة والبشـــــــــــرية ورفع كفـاءة 
اإلنتاج، وترسيخ مفاهيم اإلدارة الحكومية الحديثة.

دعم الدبلوماسيـة الفلســــــــــطينيـة بإعداد وتأهيـل دبلوماسييـن قادريـن على تنفيذ 
ً ً

مهامهم بكفاءة عالية، وتمثيل فلسطين تمثيال قائما على العلم والمعرفة.
النهوض بالمؤسســـــــــة األمنية من خالل إكســــــــــاب قياداتها بالمعلومات والمعارف 

والمهارات المتخصصة ذات الصلة بأعمالهم.
إعداد وتأهيل الكوادر الشـــابة لتلبية احتياجات المؤسســــات األهلية والشــــعبية بما 

يمكنهم من إدارة مؤسساتهم بفعالية وكفاءة.
إعداد وتأهيل كوادر سياسيـة وجماهيرية شابـة تؤمـن بالشراكة السـياسية وتحتـرم 

التوجهـات األخـرى، من خـالل تنمية معارفهم وقدراتهم.
إعداد قيادات إعالمية لتصــــــــــــويب مســــــــــــار المؤسســــــــــــات اإلعالميـة وتطوير األداء 

اإلعالمـي ليقوم على المهنـية والتميز واإلبداع والمسؤولية.

إعداد قيادات تنهض بالجمعيات والمؤسسات الفلسطينية من خالل رفدها بالكوادر 

البشرية المزودة بالمعلومات والمهارات المتخصصة ذات الصلة بأعمالهم.

رسالة المعهد

أهداف المعهد

عن المعهد



 القيــــــــادة والريــــــــادة

تأهيل قيادات نقابية

القيــادة الحكوميـة

اإلدارة األســــــــريـــــــة

القيــــــادة الشــــابـــة

القيــادة اإلعالميــة

كـتـــابــــــــــة وإدارة المشـاريـــــــــــــع وجلــــــــــــب التمـويــــــــــل

القيــادة السيـاسيـــــــة

القيــادة البلوماسيـة

قــيــــــــادة المــؤسســـــــــات األهــلــيــــــــــــة والــنــقــابــــــــــــات

اإلدارة التنفــيـذيـــة

السكرتاريـة التنفيذيـة

دبلومات المعهد

١١ | دبلومات تدريبية

١١ | مبادرات قيادية٨٥٠ | الساعات التدريبية

١ | برامج معتمدة
من التعليم

٣٣٠ | عدد المتدربين

١ | دراسات متخصصة

إنجازات معهد إعداد القادة خالل عام 2019م

صور أنشطة المعهد



يعتبر الشـــــباب الشــــــريحة األهم من بين شرائح المجتمع، فهم عماد األمة ومكمن 

طاقتها المبدعة وقوتها الواعدة وهم األســــاس الذي يعول عليه في بناء األمم 

والحضـــــارات، لذلك عنيت المجتمعات المتقدمة أيما عناية بهذه الشـــــريحة الهامة 
ُ

حيـــث أنشــــئت لها الوزارات والمؤسســـــات والنوادي والجمعيـــات ونظمــت البرامــج 

والفعاليات وعقدت المؤتمرات والندوات والمحاضــرات، كل ذلك للعناية والنهوض 

بشـريحة الشــباب وتنمية قدراتهم وتطوير وصقل مهاراتهم وحثهم على التفكير 

بشـكل إبداعي السيما المتميزون منهم كي يكونوا في النهاية عناصر فاعلة في 
ً

درب النهضـــة والحضـــارة المنشـــودة . وايمانا منا في مؤسســـة إبداع بالــدور الذي 

يقــوم بـه الشـــباب ال سيما عندمــا تجمعهم األفكــار البناءة واإلمكانــات المناسبــة، 

كانت فكــرة المنتـــدى تلبيـــة لحاجـــة ماســــة للشباب الذيـــن ينشـطــــون عبــــر وسائــــل 

التواصل االجتماعــي وغيرهـــا من األماكــــن دون وجــــود جســم جامــــع لهـــذه النخـــب 

الشـبابية الواعدة، طامحين من خالله تفعيل األدوار اإلبداعية للشـباب والمشــاركة 

فـــي صــــــناعــــة القـــرار وطـــرح الرؤى الطموحـــة وحمل همـــوم جيلهــم عبــر المنابــر 
ً

المختلفــة وتمثيــل الشباب الفلسطيني فــي الداخــل والخــارج، وصـوال إلى مجتمــع 

شبابي ناضج، مبادر، مشـــارك، مبدع، طموح. ويعتبر منتدى الشـــباب الحضـــاري هو 

الحاضنة الشـبابية في مؤسسـة إبداع، حيث يضـع نصــب عينيه تقديم نماذج شبابية 

متقدمــــة، فــي مجـــاالت العمــــل المجتمعـــي، مـــن خـــالل اإلعـــداد والبنـــاء والتدريب 

والمشاركة في صناعة األنشطة وإدارتها. المركز مرخص من وزارة الشباب والرياضة.

إعداد وتأهيل وتمكين نخبة من الكوادر الشـــــابة الفلســــــطينية في مجاالت العمل 

الســـياسي واإلعالمي وريادة األعمال واللغات للمســــاهمة في التغيير والتطوير 

الحضاري.

منتدى الشباب الحضاري
بناء .. تغيير .. تكوين

عن المنتدى

رسالة المنتدى



ً
العمل على اكتشاف قدرات الشـباب الفلسـطيني ومهاراتهم والنهوض بها فكريا 

ً
وعمليا، وتأهيلهم لخوض ميادين العمل المختلفة بقدرة وكفاءة عالية.

الهدف العام

األهداف الخاصة:-

اكتشاف الطاقات الفكرية الشبابية في المجاالت المختلفة.

تزويد المشــــــاركيـــن في المنتدى بالمعلومات والمهارات العملية ما يمكنهم من 

إتقان األعمال المنوطة بهم.

استثمــــــار أوقات الشــــــــبـــاب بما ينمــــي مواهبهـــم وإبداعاتهم ويوسع مداركهم 

ويغني ثقافتهم وخبرتهم ويحقق الفائدة للشــــــباب بما يســـــــهم في مســـــــاعدة 

الشباب في تحقيق المأمول منهم.

إيجاد المناخات المناسبـــــة لتنمية المواهب والقــــدرات الشـــبابيــــــــة بشـــكل علمـــــي 

ومنظم.

المساهمــة في ايجــاد الفرص المناسبـــــة للمشاركيـــن فـــي المنـتــدى ممن لديهم 

القدرة والكفاءة في تولي المناصب التي تسهم في خدمة المجتمع.  

المســــاهمة في ترجمة األفكار الشــــبابية اإلبداعية إلى مشــــاريع يمكن االستفادة 

منها.

أهداف المعهد

١٥ | دورات تدريبية
٢ | دبلومات تدريبية
٨ | ملتقيات تدريبية

١ | صالونات

٤ | في ضيافتنا تجربة

٥ | إتفاقيات شراكة

٨ | زيـــارات واستقباالت

١٩ | لقاء نوافذ

٥ | مبادرات شبابية

٣٧٥ | عدد المنتسبين

٢ | مؤتمرات إعالمية
١٣ | لقاءات إعالمية

٣٢ | أخبار تقارير

١ | ملتقيات 

اليوم الثقافي سنابل

ملتقى اإلعالم الشبابي - جسور٤

٦ | حمالت إعالمية ووقفات تضامنية١١ | وورش عمل

٢ | إصدارات كتب٤ | عدد األندية

١ | مخيمات صيفية

إنجازات منتدى الشباب الحضاري خالل عام 2019م

التميز والريادة في العمل الشباب فلسطيني.

رؤية المنتدى

أندية المنتدى

نادي السياسية والقانون

النادي اإلعالمي

نادي األدب واللغات

نادي ريادة األعمال والتكنولوجيا

وحدة العمل التعاوني والتطوعي 



صور أنشطة المنتدى صور أنشطة المنتدى



عملت وحدة العالقات العامة واإلعالم خالل عـــام 2019 على الوصــــول إلــــى 
أكبر شريحة ممكنــــة من المجتمـــع الفلســـــطيني والعربي سواء أشخاص أو 
مؤسســـــــات، مـــــن خـــــالل التســـــــويـــق والترويــــــج للمؤسســـــــة وتوجهاتهـــــا 
االستراتيجيـــة وأنشــــطتها وبرامجها بالوسائـــل المختلفة، وتعزيز حضــــورها 
على الفضــــــــــاء اإللكتروني، كما رسخت عالقاتها مع األفراد والمؤسســـــــــــات 
األهلية والحكومية بالزيارات واالستقباالت ومذكرات التفاهم، وتبني أفكار 
ومشــــــــــاريع واحتضـــــــــــانها، ونشـــــــــــر المقــــاالت واإلضاءات التنموية والكتب 

والمجالت التي تنمي الفكر، وتنشر الثقافة.

وحدة العالقات العامة واإلعالم

نقربك من إبداع أکثر ...

وحدة العالقات العامة واإلعالم

عن الوحدة

٣ | اإلعتمادات الدولية والمحلية

٢٨ | زيارات واستقباالت

٤٨ | إجتماعات

٣ | افطارات رمضانية

٥ | اتفاقيات وتفاهم

٧ | إحتضان فرق تطوعية

١٣ | تقارير إنجاز

٢٧ | رحالت وإحتفاالت

إنجازات وحدة العالقات العامة خالل عام 2019م



الموقع اإللكتروني وصفحات التواصل اإلجتماعي

فيـــس بـــوكالموقع اإللكتروني

انستغرام

تـــــويــتـــــــريـــوتيـــوب

قوقل بلس

٥٢ | أخبار

٤ | لقاءات إذاعية

١٣ | لقاءات تلفزيونية

| ألبومات مصورة   ٦

٢ | مؤتمرات 
صحفية وإعالمية

١٣ | تقارير

٢ | مجــالت ونشرات ورقية

١٤٨ | إضاءات تنموية

إنجازات وحدة اإلعالم خالل عام 2019م

١٢ | مقاطع قصيرة



صور أنشطة وحدة العالقات العامة واإلعالم  صور أنشطة وحدة العالقات العامة واإلعالم 



استحدثـــت مؤسســــة إبداع وحـــدة الجودة ضمـــن أقســـــام ووحــــدات العمــــل 

التابعة لها، كمتطلب مهم للتطور والحداثة والتميــــز فـــــي الخدمات التـــــي 

تقدمهـــــا المؤسســــة، وقـــــد عملـــــت الوحـــــدة منذ نشــــأتها علــى التحســــين 

المســـتمر ورفــــع الجـــودة من خالل تقييــم كافة األنشــــطة، وإجراء الدراسات 
ً

المتخصــصــة وورش العمل التقييمية، وتطوير النماذج وأدلة العمل، وصوال 

إلى الريادة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وحدة الجودة

أداء متمیز .. إرتقاء دائم

عن الوحدة

١٢ | نماذج إدارية

٤ | دورات موظفين

٣٢ | أنشطة مقيمةُ

١ | دراسات وأبحاث

٢٣ | نماذج فنية

١ | تقييم لجنة الجودة

لآلداء اإلداري

إنجازات وحدة الجودة خالل عام 2019م



معرض إبداع 2019معرض إبداع 2019



معرض إبداع 2019

المؤسسة في أرقام12345

٤عـــــــدد الجـوائـــز٨فروع المؤسسة

٧اتفاقات دولية٢٠اتفاقــات محليــة

٢اعتمادات دولية



لألبحاث والدراسات والتدريب

الرائد الفلسطيني لإلبداع والتميز في مجال التدريب والدراسات واالستشارات
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