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ُ
يوثق التقرير الســــــــــنوي 2020م أهم إنجازات مؤسســــــــــة إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب، التي نفذت من خالل 
أقســــــــامها المختلفة، ويشــــــــمل التقرير على األنشـــــــــطة التنموية والبحثية، والنشـــــــــر اإللكتروني، وإصدار الكتب 

والموسوعات، والبرامج والدروات التدريبية، والتشبيك وبناء العالقات مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي.



مقدمة

تســـــــتكمل مؤسســــــــة إبداع لألبحاث والدراسات 

والتدريب العمل واإلنجاز والتطوير المســـــــــــتمر 
ً ً

من عاما إلى عام، وذلك تحقيقا لرســــــــــــــــــــــــــالة 

المؤسسـة في تنمية واستثمار الكارد البشـري 
الفلســــــطيني؛ ذلك المكون األهم الذي يعول ُ

عليه في مشروعي النهضة والتحرير.

تقدم مؤسســـــــة إبداع اليوم تقريرها الســــــــنوي للرأي العام لتســــــــتعرض انجازاتها خالل عام 2020 والتي 

نفذتها من خالل أقسـامها المختلفة وهي معهد التنمية البشــرية ومعهد إعداد القادة ومنتدى الشــباب 

الحضـــــــــاري ووحدة العالقات العامة واإلعالم ووحدة الجودة، ونحن إذ نقدم هذه االنجازات في العام (١٤) 
ً ً

لنشـــــــــأة المؤسســـــــــة الذي جاء منســـــــــجما مع رؤية ورسالة وغايات وقيم المؤسســــــــــة، تحقيقا للتنمية 

المجتمعية الشــــــــــــــــاملة، والوصول إلى الريادة على المســـــــــــــــــتوى المحلي والدولي في مجال التدريب 

3والدراسات واالستشارات

4ً
إبداع | أربعة عشر عاما من اإلبداع

المحتويات

ُ
مقدمة .. ١٤ عاما

التوجهات االستراتيجية 

العالقات العامة واالعالم

عن إبداع

وحدة الجودة

شركاؤنا

إبداع في صور

أقسامنا

منتدى الشباب الحضاريمعهد إعداد القادة

كلمة اإلدارة 36 4

3842 40

2034 26

912 معهد التنمية البشرية11

خاتمة التقرير نوافذنا االلكترونية 4446



حققت مؤسســـــة ابداع لألبحاث والدراسات والتدريب الرائدة في مجال التنمية البشـــــرية ورفع كفاءات الشـــــباب والكوادر 
الحكومية واألهلية إنجازات عديدة خالل عام ٢٠٢٠م، وذلك تماشـــــيا مع اســــــتراتيجيتها التي اســــــتندت على عدة محاور ً

هادفة إلى رفع كفاءات الشـــــــباب وبناء جيل قيادي في المجاالت المختلفة، كما و عكفت المؤسســـــــة خالل عام ٢٠٢٠م 

على بناء شراكات جديدة وتقديم العديد من البرامج والعشــــــــــــــــــــــــــــرات من الدورات التدريبية التي هدفت لتطوير األفراد 

والمؤسسات الفلسطينية. 
ُ ونجحت المؤسسـة في خلق فرص جديدة مناسبة للشـباب بمختلف اهتماماتهم واختصــاصاتهم وظروفهم االجتماعية، ُ

ً
فضـال عن دعم الشــباب بالخبرات العملية في القطاعات المختلفة، من خالل تنفيذ برامج تدريبية مبنية على األبحاث لتلبي 

احتياجات الشباب والشركاء نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

كما ستواصل المؤسســـة خالل عام ٢٠٢١م على تنفيذ خطتها االستراتيجية التي تهدف إلى تحديد وفهم التحديات التي 
ً

تواجه الشــباب والفئات كافة في قطاع غزة جنبا إلى جنب مع إيجاد الفرص المالئمة لتنمية الشـــباب وتفعيل دورهم في 

المجتمع.

م. هادي عيسى األحول
المدير التنفيذي لمؤسسة إبداع

نحمد الله الذي خلق فأبدع، وعلم االنسان مالم يكن يعلم، والصالة والسالم على خير األنام، محمد صلى الله عليه وسلم.
ً

تتعاظم مســـؤولية مؤسســـة إبداع في تطوير الكوادر البشـــرية، واالرتقاء بمســـتوياتها بعد ١٤عاما من اإلنجاز والتميز في 

مجال التنمية البشـرية، فقد انتقلت المؤسســة نقلة نوعية في مجال عملها، وأصبح لها حضــور وتأثير كبير على المســتوى 

الفلسـطيني، فقد أثبتت المؤسسـة حضــورها من خالل جودة المخرجات، وعمق تأثير البرامج التي تقدمها، ومســتوى األداء 

الذي يحاكي أفضل مؤسسات التدريب الدولي.

نحن وإذ نتوج إنجازات عام 2020؛ منتقلين إلى عام جديد واســـتراتيجيات عمل جديدة، نوجه شــــكرنا وتقديرنا لكافة الطواقم 

العاملة والمســــــــاهمة في هذا االنجاز من مجلس إدارة، وإدارة تنفيذية، ومدربين وشركاء ومتطوعين، سائلين المولى أن 

يكتب لكم األجر ويجزل لكم العطاء.

د. أدهم حسن البعلوجي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة إبداع
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تطوير األفراد والمؤسســـــات الفلســــــطينية بتقديم خدمات التدريب والدراسات واالستشــــــارات، باستخدام أحدث األدوات 

والوسائل، ونخبة من الخبراء والمختصــــين، وشبكة عالقات محلية ودولية، منطلقين في ذلك من إيماننا بدور رأس المال 

البشري والفكري في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

مؤسســــــة إبداع هي مؤسســــــة أهلية فلســـــــطينية مرخصـــــــة من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم 

والثقافة في فلســـــطين، وتعمل في قطاع غزة، أخذت المؤسســـــة على عاتقها منذ انطالقها عام ٢٠٠٧ 

مواكبة التطورات التي فرضتها ثورة المعرفة والتكنلوجيا الحديثة، كما أدركت بأن االستثمار األفضــل يكون 

في المورد البشـــري؛ فالحاجة ماسة لكادر بشـــري قادر على مواجهة التحديات ومجاراة التطور والتقدم 

العلمي، وتوصيل رسالته بقدرة عالية من المسؤولية واإلدراك، حيث تقدم مؤسسة إبداع التدريب الفعال 

بمهنية عالية والدراسات واألبحاث واالستشـــارات وأنشـــطة علمية وتنموية أخرى، و تســــعى المؤسســــة  

إلى بناء جيل قيادي في المجاالت المختلفة، وتنمية المؤسســـــــــــــــات األهلية والحكومية من خالل تدريب 

الكوادر العاملة فيها وتقديم الدراسات واالستشارات التطويرية لها.
ً

شكلت مؤسســـة إبداع نموذجا للمؤسســـات األهلية الناجحة حيث حصـــلت على العديد من جوائز التميز من 

مؤسسـات أهلية وحكومية، وتعتبر مؤسسـة إبداع الرائدة في مجال التدريب والدراسات من حيث الجودة، 

وانتشار الخدمات التدريبية والبحثية في كافة محافظات قطاع غزة، وينفذ التدريب مجموعة من المدربين 

المؤهلين والمتميزين أصحاب الخبرة، في بيئة تدريبية مالئمة، ويســـــــتخدمون أفضــــــــل الطرق والوسائل 

الحديثة، كما يشـارك في أنشـطة المؤسســة البحثية مجموعة من المفكرين والمختصــين ليقدموا الرؤى 
ً ً

واألفكار لصــــناع القرار، كما تهتم المؤسســــة بتنمية قدرات الشـــــباب وتطويرهم علميا وعمليا، ليصـــــبحوا 

قادرين على إدارة العمل في المؤسسات الفلسطينية األهلية والحكومية في المستقبل.  

عن إبداع

الرائد الفلسطيني لإلبداع والتميز في مجال التدريب والدراسات واالستشارات.

تطويــــــــــــر قدرات 

األفراد والمؤسسات 

وفق مـــــنهجـــــية علمــــــية 

حديثة تلبـــــــــــــــــــــــي احتياجاتهم 

باستخدام األنشـــــــــــــــــــــــــطة 

التنموية المختلفة.

إعداد وتأهـــيل 

كادر قــــــــــــــــــــــــيادي 

فلســــــــــــــــــــــــطيني وفق 

مــنهجــية علمــية وعملــية 

حديثة. اعداد وتأهــــــــيل 

وتمكـــــين نخــــــبة من 

الكوادر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة 

الفلسـطينية للمســاهمة في 

التغيير والتطويـر والبناء 

الحضاري.

الترويج ألنشطة 

وخدمات المؤسسة 

بكافة الوسائل الممكنة، 
ً

والتوسع في العالقات داخليا 
ً

وخارجيا، وتحســـــــــين بيئة 

العمل.

تحســــــــــــــــــــــــــين 
الصــــــــورة الذهنية 

للمؤسســـــــــة واالرتقاء 
بأنظمتها وســـــــــــــــــــــــمعتها 

ومكانــــــــــــــــــــــــــــتها لدى 
المجتمع.

رسالتنا

رؤيتنا

غاياتنا
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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

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

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

مؤسسات حكومية

مؤسسات أهلية

مؤسسات دولية

شراكة نعتز بها

شركاؤنا

9

مـواكبة الحداثةالمسؤولية االجتماعيـةاإلبداع والتميـز

العمل الجماعيالجودة واإلتقان

قيƠƠمنƠƠƠƠا
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منتدى الشباب الحضاريمعهد التنمية البشرية معهد إعداد القادة

وحـــــــــدة الجــــــــــــــودة العالقات العامة واالعالم

أداء متميز .. ارتقاء دائمإبداع

أقسامنا

11
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عن المعهد
ً ً

يشهد عالمنا المعاصر تطورا متسارعا في شتى المجاالت، وتواجه المؤسسـات واألفراد تحديات كبيرة كي تواكب التطور 

وما يصـاحبه من تغيرات، ويعتبر الكادر البشـري رأس المال الحقيقي للمؤسسـات، وحتى ترسي هذه المؤسسـات قواعد 

التنمية لديها، وتحقق النجاح المأمول منها، البد لها من االعتماد على كوادرها البشـــــــــــــرية بعد التدريب والتأهيل الالزم 

لهم، ويعتبر التدريب أحد وسائل المؤسســــــــــــــــات األهلية والحكومية لتطوير كوادرها البشـــــــــــــــــرية، واالرتقاء بقدراتهم 

ومهاراتهم، وإرساء قواعد التنمية فيها، من هنا جاء دور معهد التنمية البشــــــــرية الذي أطلقته مؤسســـــــــة إبداع عام 

2007م ليسـاهم في تطوير الكوادر البشـرية الفلسـطينية ورفع كفاءاتها من أجل النهوض بالعمل المؤسســي األهلي 

والحكومي واالرتقاء بكافة الكوادر الفلسطينية.

رسالة المعهد
مركز تنموي يعنى بخدمة أفراد ومؤسســــــــــــات المجتمع الفلســـــــــــــطيني بالتدريب والتأهيل والتمكين، لرفع كفاءاتهم ُ

ومهاراتهم، باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية، للنهوض بهم وتحسين إنتاجهم.

القيادة واإلدارةبرامج المعهد

الحاسوب والتقنية السياسة والدبلوماسية

االقتصــــــــــاد

التربيــــــــــةتطوير الذات

اإلعــــــــــالم

المالية والمحاسبة

اللغــــــــــات

معهƠƠƠƠد
التنمƠية
حينما يكون للريادة أصولالبشرية
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المركـــــــــــــــــز الرئيســـــــــــــــــــي

فــــــرع محافظة شـمال غزة

فــــــــرع شــــــــــرق مدينة غزة

فـــــرع جنـــوب مدينـــة غــــــزة

فـــــرع المحافظة الوسطى

فــــــرع محافظة خان يونس

فــــــرع محافظــــــــــة رفــــــــــــــح

عدد الدوراتعدد الساعاتعدد المتدربات

المجمـــــوع

المركـــــــــــز

79372

824 66

332 24

461 12

1364 48

211 33

803 39

47717 259

المركـــــــــــــــــز الرئيســـــــــــــــــــي

فــــــرع محافظة شـمال غزة

فــــــــرع شــــــــــرق مدينة غزة

فـــــــرع غــــــــرب مدينة غــــــــزة

فـــــرع جنـــوب مدينـــة غــــــزة

فـــــرع المحافظة الوسطى

فــــــرع محافظة خان يونس

فــــــرع محافظــــــــــة رفــــــــــــــح

عدد الدوراتعدد الساعاتعدد المتدربين

المجمـــــوع

المركـــــــــــز

37855923

674 135

43022 392

276319 1400

955 54

48318 230

1107 167

1906 83

45163020104

التقرير السنوي ٢٠٢٠ممعهد التنمية البشريةالتقرير السنوي ٢٠٢٠م معهد التنمية البشرية

تقرير تفصيلي للمتدربات ٢٠٢٠ تقرير تفصيلي للمتدربين ٢٠٢٠
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المركـــــــــــــــــز الرئيســـــــــــــــــــي

فــــــرع محافظة شـمال غزة

فــــــــرع شــــــــــرق مدينة غزة

فـــــــرع غــــــــرب مدينة غــــــــزة

فـــــرع جنـــوب مدينـــة غــــــزة

فـــــرع المحافظة الوسطى

فــــــرع محافظة خان يونس

فــــــرع محافظــــــــــة رفــــــــــــــح

عدد الدوراتعدد الساعاتعدد المتدربين

المجمـــــوع

المركـــــــــــز

45759625

1498 201

46324 416

276319 1400

1416 66

61922 278

1318 200

2709 122

4993121 3279

إجمالي الدورات المنعقدة خالل عام ٢٠٢٠

التقرير السنوي ٢٠٢٠م معهد التنمية البشرية
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أهداف المعهد

تدريب األفــراد والمؤسســــــــــــــــــات في مجــاالت التنميــة البشــــــــــــــــريــة بكفــاءة ومهنيـة عاليــة.

تـوسـيـع دائـرة الفـئـات المســـــــــــــــتـهـدفـة مـن المتـدربـيـن فـي التـخصـــــــــــــــــصـــــــــــــــــات المختـلـفـة.

االهتـمــام بتـدريــب الشـــــــــــــــــــــــــــــبــاب لتمكينـهــم مــن الحـصـــــــــــــــــــــــــــــول علــى وظـائــف مناسبــة.

تـــــــــــنفــــــــــــيذ الــــــــــــتــدريـــــــــــــب وفـــــــــــــــــــــــق مــــــــــــنـهــجــــــــــــــيــــــة علــمــــــــــــــيــــــــــــة مــــــــــــتكــامــلـــــــــــــــــــة.

استقطاب الخبراء من الخارج في مجاالت التدريب المختلفة ونقل خبراتهم للكفاءات المحلية.

العمل على عقد الشــراكات والتفاهمات مع المؤسســات العامة والخاصة المعنيـة بالتدريـب.

إنجازات عامة لمعهد التنمية البشرية خالل العام ٢٠٢٠م

تنوعت أنشــــــــــــــطة معهد التنمية البشــــــــــــــرية خالل العام ٢٠٢٠م لتشـــــــــــــــمل الدورات التدريبية والمحاضرات التنموية، 

والملتقيات، وورش العمل التدريبية، واأليام الدراسية وغيرها من األنشــــــــــــــــطة التنموية، التي تهدف لالرتقاء باألفراد 

والمؤسســات، ورفع كفاءتهم، وتطوير قدراتهم بما يتالءم مع التحديات المعاصرة، وقد استفاد من أنشــطة وخدمات 

المعهد خالل العام ما يزيد عن (٤٩٩٣) متدرب ومتدربة، تلقوا (٣٢٧٩) ساعة تدريبية مقســــــــــمة على ( ١٢١) دورة تدريبية.

معهد التنمية البشريةالتقرير السنوي ٢٠٢٠م
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معهد
إعƠƠداد
نسمو ألفق بال حدود ...القادة

عن المعهد
ً

نبعت فكرة إنشــــاء المعهد إيمانا من مؤسســـــة إبداع بدور الشـــــباب وقدرتهم على التأثير والتغيير وقيادة األعمال في 

الميادين المختلفة، يقوم المعهد برفع كفاءة الملتحقين به في التخصـصـات المختلفة، لالرتقاء بمســتوياتهم المهارية 
ً

وتزويدهم بالمهارات والثقافات المختلفة، تجهيزا لهم لتولي مناصب قيادية. 

ينفذ المعهد برامجه التدريبية المعدة وفق منهجية علمية بأيدي خبراء ومدربين مهرة؛ باإلضافة لبعض األنشـــــــــــــــــــطة 

القيادية التي تعمل على صقل وبناء شخصية المشاركين في البرامج التدريبية المهنية.

 يتم اختيار المشـــــــــــاركين في البرنامج عبر اختبارات خاصة ومقابالت، الختيار أصحاب اإلمكانات الخاصة، المعهد مرخص من 

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

رسالة المعهد

تدريب وتأهيل الكوادر الفلســـــــطينية بمختلف تخصـــــــصــــــــاتهم، باستخدام أحدث الوسائل وأفضــــــــل المدربين، لتزويدهم 

بالمعارف والمهارات وصقل شخصياتهم القيادية.

برامج المعهد
القيادة والريادة

اإلدارة األسرية

القيادة الحكومية

القيادة االعالميةالقيادة الدبلوماسية

القيادة السياسية

القيادة الشابة

تأهيل قيادات نقابية

كتـــابـــــة وإدارة المشـــاريـــــع وجـــلـــــب التمـــويـــــل

قــيــــــادة المـــؤسســــــات األهـــليــــــة والنقـــابـــــات
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إنجازات عامة لمعهد إعداد القادة خالل عام ٢٠٢٠م

التقرير السنوي ٢٠٢٠م معهد إعداد القادة

850

4

4

ساعة تدريبية

دبلومات تدريبية

مبادرات قيادية

ورشـــة عمـــل

مسابقات

دورات قيادية

 679 متدرب/ة عدد المتدربين

إنجازات
المعهد

2020

لقاءات قيادية

15

8

8

850

4

4

1

23

أهداف المعهد

إعداد وتأهيل القيادات الحكومية لتنمية الموارد المالية والبشــــــــــــــــــــــــــــرية ورفع كفاءة اإلنتاج، 

وترسيخ مفاهيم اإلدارة الحكومية الحديثة.

دعم الدبلوماسية الفلســــــــــــــــــطينية بإعداد وتأهيل دبلوماسيين قادرين 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 الشـابة لتلبية احتياجات المؤسســات األهلية والشــعبية بما يمكنهم من 

إدارة مؤسساتهم بفعالية وكفاءة.

إعداد وتأهيل كوادر سياسية وجماهيرية شابة تؤمن بالشــــراكة الســــياسية وتحترم التوجهات 

األخرى، من خالل تنمية معارفهم وقدراتهم.

إعداد قيادات إعالمية لتصـــــويب مســـــار المؤسســــــات اإلعالمية وتطوير األداء اإلعالمي ليقوم 

على المهنية والتميز واإلبداع والمسؤولية.

إعداد قيادات تنهض بالجمعيات والمؤسســـات الفلســـطينية من خالل رفدها بالكوادر البشــــرية 

المزودة بالمعلومات والمهارات المتخصصة ذات الصلة بأعمالهم.

معهد إعداد القادةالتقرير السنوي ٢٠٢٠م
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عن المنتدى

يعتبر الشباب الشريحة األهم من بين شرائح المجتمع، فهم عماد األمة ومكمن طاقتها المبدعة وقوتها الواعدة، وهم 
األساس الذي يعول عليه في بناء األمم والحضــــــــــــارات، لذلك عنيت المجتمعات المتقدمة أيما عناية بهذه الشـــــــــــــريحة ُ

الهامة حيث أنشــــــئت لها الوزارات والمؤسســـــــات والنوادي والجمعيات ونظمت البرامج والفعاليات وعقدت المؤتمرات ُُُ

والندوات والمحاضرات، كل ذلك للعناية والنهوض بشريحة الشـباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وحثهم على التفكير 

بشكل إبداعي السيما بالمتميزين منهم كي يكونوا في النهاية عناصر فاعلة في درب النهضة والحضارة المنشودة. 
ًّ

وإيمانا منا بالدور الذي يقوم به الشـــــــــــــــــــــــــباب ال سيما عندما تجمعهم األفكار البناءة واإلمكانات المناسبة، كانت فكرة 

المنتدى تلبية لحاجة ماسة للشباب الذين ينشطون عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من األماكن دون وجود جسـم 

جامع لهذه النخب الشـــبابية الواعدة، طامحين من خالله تفعيل األدوار اإلبداعية للشــــباب والمشــــاركة في صناعة القرار 

وطرح الرؤى الطموحة وحمل هموم جيلهم عبر المنابر المختلفة وتمثيل الشـــــــباب الفلســـــــطيني في الداخل والخارج، 
ً

وصوال إلى مجتمع شبابي ناضج، مبادر، مشارك، مبدع، طموح.

رسالة المنتدى

منتدى شبابي فلســــــطيني غير ربحي يعمل على اعداد وتأهيل وتمكين نخبة من الكوادر الشــــــبابية في مجاالت العمل 

المختلفة، والمســـــاهمة في التغيير والتطوير الحضـــــاري، وبناء جيل قيادي متخصـــــص، من خالل اكتشـــــاف هذه الكوادر 

وتكوينها بالوسائل المناسبة وتمكينهم في ميادين العمل المختلفة.
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أهداف المنتدى

الهدف العام:- ں
ً ً

العمل على اكتشـــاف قدرات الشــــباب الفلســــطيني ومهاراتهم والنهوض بها فكريا وعمليا، 

وتأهيلهم لخوض ميادين العمل المختلفة بقدرة وكفاءة عالية.

األهداف الخاصة:- ں

اكتشاف الطاقات الفكرية الشبابية في المجاالت المختلفة.

 تزويد أعضـــــــــــــــــــــــاء المنتدى بالمعلومات والمهارات العملية ما يمكنهـم مـن إتقــان األعمال 

المنوطة بهم.
استثمار أوقات الشـــــــــــــــــــباب بما ينمي مواهبهـم وإبداعاتهـم ويوســـع مـداركهـــم ويغنـــي       ُ

ثقافتهم وخبرتهم ويحقق الفائدة للشــــباب بمــا يســــهــم فـــــي مســـــاعــــدة الشـــــبـــــاب فـــي  

تحقيق المأمول منهم.

إيجاد المناخات المناسبة لتنمية المواهب والقدرات الشبابيـــة بشكـــل علمـــي ومنظـــم.

المســـــــاهمة في ايجاد الفرص المناسبة ألعضـــــــاء المنتـدى ممــن لديــهــم القــدرة  والكفاءة 

في تولي المناصب التي تسهم في خدمة المجتمع.  

المساهمة في ترجمة األفكار الشبابية اإلبداعية إلى مشاريع يمكن االستفـــادة منهـــا.

منتىد الشباب الحضاريالتقرير السنوي ٢٠٢٠م
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التقرير السنوي ٢٠٢٠م منتىد الشباب الحضاري

عــــــــــدد

األندية

٦

المبادرات

الشــبابية

٢
اللقــــــاءات

السياسية

١
ورش

العمل

١١
اتفاقيات

شـــــــــراكة

١

ملتقيات

تدريــبــية

٤
دبلومات

تدريــبـــية

٢
الــــدورات

التدريبية

٤
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التقرير السنوي ٢٠٢٠ممنتدى الشباب الحضاريالتقرير السنوي ٢٠٢٠م منتدى الشباب الحضاري

اللقاءات الحوارية

 المجتمعية

 "نوافذ"

المشاريع الدولية 

والمساعدات

 الخارجية

احتفاالت وتكريم

 وافتتاح وتخريج 

برامج ومشاريع

أعداد 

األعضاء المنتسبين

لعام ٢٠٢٠ فقط

احتضان

 الفرق الشبابية 

وطلبة الجامعات

مشاركات 

وبرامج إعالمية

 تلفزيونية وإذاعية

حمالت إعالمية

 باللغة العربية

 واألجنبية ووقفات

 تضامنية

في 

ضيافتنا تجربة 

"تجارب وشخصيات"

١٤١٢ ٢ ٥

٥٣ ٨ ١٢٢

الزيارات

واالستقباالت

اليوم

الثقافي

سنابل "٢" 

ملتقيات

وأيام أدبية

متخصصة 

الجوائز

واأللقاب

المسابقات

االلكترونية

المناورات

الميدانية

الطبية

إفطارات

 رمضانية

مخيمات

صيفية

١٠

١ ٢ ٢ ١

١ ١ ٢
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عن الوحدة

عملت دائرة العالقات العامة واإلعالم خالل عام 2020م على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسـطيني 

والعربي سواء أشخاص أو مؤسســـــات، من خالل التســـــويق والترويج للمؤسســــــة وتوجهاتها االستراتيجية وأنشــــــطتها 

وبرامجها بالوسائل المختلفة، وتعزيز حضــــورها على الفضــــاء اإللكتروني، كما رسخت عالقاتها مع األفراد والمؤسســـــات 

األهلية والحكومية بالزيارات واالستقباالت ومذكرات التفاهم، وتبني أفكار ومشــــــــاريع واحتضـــــــــانها، ونشـــــــــر المقاالت 

واإلضاءات التنموية والكتب والمجالت التي تنمي الفكر، وتنشر الثقافة.

العالقات
العامƠƠƠƠة
نقربك من إبداع أكثر ..واإلعالم

العالقات  وحـــدة 

العامة واإلعالم

إنجازات وحدة العالقات العامة واإلعالم خالل العام ٢٠٢٠م

2حمالت التغريد 

1إطالق موقع إبداع الجديد

15افتتاح وتكريم وتخريج

13حلقات سوشيالية

1اتفاقيات الشراكة

2اعتمادات(دولية-محلية)20زيارات واستقباالت

1مسابقات متنوعة
4احتضان فرق شبابية2ورشات العمل المتخصصة

16اجتمـــــــــاعـــــــــات

29األنشطة االجتماعية

3إفطارات رمضانية1رحالت ترفيهية
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التقرير السنوي ٢٠٢٠م وحدة العالقات العامة واالعالم

معƠƠرض الصƠƠور
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وحدة العالقات العامة واالعالمالتقرير السنوي ٢٠٢٠م

معƠƠرض الصƠƠور
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وحƠƠƠدة
الجودة

أداء متميز .. إرتقاء دائم

عن الوحدة
ً

تأتي الجودة في مقدمة االهتمامات االستراتيجية الحيوية التي تواجهنا في حياتنا عموما وفي مجاالت تخصـــــــصــــــــاتنا 

النوعية بصفة خاصة ويرجع ذلك إلى التطور العلمي والتقني المتالحق وتزايد حدة المنافسـة بين المؤسسـات اإلنتاجية 

والخدمية في ظل زيادة العرض عن الطلب.

وعليه أوجدت مؤسســـــة إبداع وحدة الجودة ضمن أقســــــام ووحدات العمل التابعة لها، كمتطلب مهم للتطور والحداثة 

والتميز في الخدمات التي تقدمها المؤسســـة، وقد عملت الوحدة منذ نشـــأتها على التحســـين المســـتمر ورفع الجودة 

من خالل تقييم كافة األنشـــــطة، وإجراء الدراسات المتخصــــــصــــــة وورش العمل التقييمية، وتطوير النماذج وأدلة العمل، 
ً

وصوال إلى الريادة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وحدة الجودة

39

انجازات الوحدة

تحسين مرافق التدريب في المؤسسة.

إعتماد نماذج التدريب.

أرشفة جميع اإلجراءات اإلدارية.

تجهيز مخطط لقاعة تدريب كبرى بالمؤسسة.



وحدة الجودةوحدة الجودة
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التقرير السنوي ٢٠٢٠م التقرير السنوي ٢٠٢٠م

التوجهات االستراتيجية للعام ٢٠٢١م

تغيير القناعات واألفكار 

ومواكبة الحداثة

1
تحفيز كافة شرائح 

المجتمع نحو التدريب 
والتنمية البشرية

2

صقل وتطوير 

المهارات المختلفة

3

إكساب المعارف 

والمعلومات

4

صور من تطوير المبنى والقاعات 



التقرير السنوي ٢٠٢٠م مؤسسة إبداعمؤسسة إبداع

معƠƠرض الصƠƠور معƠƠرض الصƠƠور
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التقرير السنوي ٢٠٢٠موحدة العالقات العامة واالعالمالتقرير السنوي ٢٠٢٠م وحدة العالقات العامة واالعالم

نوافذنا االلكترونية
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نوافذنا االلكترونية

http://www.ebdaa.ps/

إنطالق موقع

مؤسسة إبداع

بحلته الجديدة

http://elearning.ebdaa.ps/http://ebdaa.ps/library/https://www.facebook.com/ebdaaps/

ً
قريبا

https://www.youtube.com/user/creativityinstitutehttps://www.instagram.com/ebda3_gaza/https://twitter.com/ebda3_org

المكتبة اإللكترونية حساب الفيس بوكالتعليم اإللكتروني

حساب االنستغرام حساب التويترحساب اليوتيوب



وفي الختام

ننهي تقريـر العـــام ٢٠٢٠م، وال ينتهــــي إبداعنــــا وعطــــاء مؤسســتنا التي تفتتــــح صفحة 

جديدة ومن العمل واإلنجاز لعام جديد ٢٠٢١م، متوكلة على اللـه، واضعة نصـــــــــب أعينها 

استكمال مشـوار النجاح، بطاقمها المتميز وإدارتها الحكيمة الســاعية للتألق في مجال 

عمل المؤسسة.
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