
ابريل ٢٠٢٢

تقرير الربع األول للعام ٢٠٢٢ 
مؤسسة إبداع للتدريب والتطوير 

التقرير اإلعالمي 



نضع بین أیدیکم تقریر إنجاز الربع األول من العام ٢٠٢٢ ملؤسسـة إبداع للتدریب والتطویر، والذي یبین 

أبرز األنشــــطة واألحداث املنجزة خالل مدة التقریر وکان أهمها إقامة حفل إبداع الســــنوي وإطالق 

الهویة البصـریة الجدیدة، باإلضافة إلی تنفیذ التدریب املرکزي و� فروع املؤسسـة املنتشــرة � 

محافظات قطاع غزة والذي استفاد منه (١٣٤٨) مشـــارك ومشـــارکة بإجمالي ساعات تدریبیة (٧٤٤) 

وعدد (٤٩) دورة وبرنامج تدریبي، وأیضـًا تنفیذ أنشـطة مجتمعیة ومشــاریع تنمویة تدریبیة لخدمة 

الشــباب الفلســطیني، ونحن إذ نقدم هذه اإلنجازات التي انســـجمت مع رؤیة ورسالة وغایات وقیم 

املؤسســـة، تحقیقًا للتنمیة املجتمعیة الشـــاملة، والوصول إلی الریادة � املســــتوى املحلي 

والدولي � مجال التدریب.

ّطريـــُق التميـــز

تـقـديــم
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ً ً ً
مؤسسة إبداع تنظم حفال مركزيا لالحتفاء بمرور ١٥ عاما 

على تأسيسها وتطلق من خالله الهوية البصرية الجديدة

ّطريـــُق التميـــز

اإلعالن عن الهویة البصریة الجدیدة للمؤسسة.

تکریم مؤسسي إبداع ومجلس إدارتها السابق.

تکریم مدربي املؤسسة � مدار عامین سابقین.

اإلعالن عن ١٠٠٠ منحة تدریبیة مجانیة.

اإلعالن عن اطالق ملتقی مدربي إبداع.

أبرز ما تخلله الحفل

5
عاماً من التميز والعطاء
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بمناسبة مرور ١٥ عامًا � التأسیس
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عدد الساعات مکان التدریب عدد املتدربیناسم الدورة

تداول العمالت الرقمیة

التصویر واملونتاج بالجوال

مهارات إداریة متقدمة

سیکولوجیا االتصال ولغة الجسد

فن إدارة مواقع التواصل االجتماعي

فن إدارة األزمات والطوارئ

تطویر مهارات أمناء الصنادیق

التحریر الصحفي

الرقابة املالیة واإلداریة

الوسطی

جنوب غزة

کافة الفروع

مرکزي

جنوب غزة

مرکزي

مرکزي

خانیونس

مرکزي
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عدد الساعات

٧٤٤

عدد املتدربین

١٣٤٨

عدد الدورات

٤٩

التدريب في فروع المؤسسة
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عدد الساعات مکان التدریب عدد املتدربیناسم الدورة

التجارة االلکترونیة

فن االتیکیت والبروتوکول

مهارات االتصال والتواصل الفعال

إدارة الفعالیات واملؤتمرات

مهارات اإلکسل املتقدمة

التمکین االقتصادي أساس عملك الخاص

اللغة اإلنجلیزیة مستویات

مهارات التمیز اإلداري وأسس العمل النقابي

برنامج مونتاج الفدیدیو أدوبي بریمیر

مهارات قیادیة وتربویة

إعداد خطة العمل ومتابعة تنفیذها

مهارات التمیز اإلداري

هندسة الرأي والتنظیر

الضوابط االداریة والشرعیة � العمل 

االغاثي املجتمعي
جنوب غزة

جنوب غزة

مرکزي

خانیونس

جنوب غزة

جنوب غزة

خانیونس

مرکزي

مرکزي

غرب غزة

غرب غزة

شرق غزة

خانیونس

جنوب غزة
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األنشطة والمبادرات المجتمعية

تنظیم ملتقی تدریبي

العمالت الرقمیة 

االستثمار األمثل ضمن الضوابط الشرعیة

 بالشراکة مع جامعة األقصی بغزة

اإلعالن عن مشروع املبادرات املجتمعیة 

لدعم أفضل مبادرة بقیمة ٣٠٠ دوالر

 وسیتم تنفیذ املبادرات خالل هذا العام

تنفیذ دورة 

تصمیم بالفوتوشوب 

ألعضاء منتدى إبداع الشبابي
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 "دبلوم القیادة املجتمعیة" افتتاح

املعتمد من وزارة التربیة والتعلیم 

دورة القیادة الفاعلة

 استهدفت مدراء اإلدارات والوحدات

 � هیئة املعابر والحدود

 دورة التصمیم واملونتاج 

استهدفت عددا من موظفو

مدیریة اإلصالح والتأهیل 



المشاريع الممولة

إتمام مشروع صیانة األجهزة الخلویة والذي استهدف ٤٥ متدرب موزعین � ثالث شعب 

وتخلل املشروع تجهیز مختبر صیانة األجهزة الخلویة.

مشروع تملیك معدات للشباب الحرفیین بتمویل من الندوة العاملیة للشباب اإلسالمي - 

مکتب فلسطین، والذي استهدف عددا من خریجي املعاهد املهنیة التابعة لوزارة العمل 

بإجمالي (٧٧) مستفید ومستفیدة من تخصصات:

 الخیاطة والتطریز 

 صیانة األجهزة الخلویة

کهرباء سیارات 

الحدادة
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افتتاح دورة مهارات إدارة املشاریع وجلب التمویل

تکریم موظفي مؤسسة إبداع � 

جهودهم خالل العام ٢٠٢١

لقاء تدریبي بعنوان

مهارات االتصال الفعال لعدد من 

األخوات من تجمع النقابات املهنیة
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مؤسسة إبداع تستقبل وفدًا من وزارة األوقاف والشؤون الدینیة 

لبحث سبل التعاون املشترك

تخریج دورة فن االتیکیت 

والبروتوکول لعدد من العاملین � 

املؤسسات املجتمعیة واألهلیة

رئیس مجلس اإلدارة یستقبل رئاسة 

بلدیة بیت حانون لبحث التعاون 

املشترك بین الطرفین
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تتقدم مؤسســـة إبداع للتدریب والتطویر بجزیل الشــــکر والعرفان من 

املؤسســات والجهات الشــریکة والداعمة والتي کان لها الفضـــل � 

إنجــاح وإنجاز أنشطــة وبرامج املؤسسـة خالل مــدة التقریـر، آملین أن 

یتواصـل عطائکم وأن یتعاظم دورکم.

رئیس مجلس اإلدارة

عماد عبد العزیز الحاج

“
“



ّطريـــُق التميـــز

www.ebdaa.ps

info@ebdaa.ps

0097082842211

00970599602230 مؤسسة إبداع للتدريب والتطوير

فلســـــــطين - غزة  - دوار أنصـــــــار
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