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غزة بجزيل الشكر _ معهد األمل لأليتام جمعية يتقدم مجلس إدارة 

 /األخوة فيوالتقدير من 

 

 جمعية الهالل األحمر التركي

 نابلس -حملة أغيثوا أهلنا في غزة 

 الكويت_ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 بريطانيا_ مساعدات فلسطين 

 

وذلك لجهودهم الطيبة في دعم مسيرة عطاء المعهد لخدمة األبناء 
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 .التنافسية الميزة يحقق بما للمعهد المؤسسية القدرة تطوير 
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 وخارجه المعهد داخل ورعايتهم وأسرهم لألبناء المقدمة الخدمات بكافة الشامل االرتقاء 

 .الجودة لمعايير وفقا

 .المجتمع مع االيجابي والتفاعل نفسه خدمة على قادر جيل بناء 

 .للمعهد والتكنولوجية المادية البيئة يرتطو 
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 :مشروع مبنى نابلس اخلريي

فاع برزت الحاجة الماسة لمشروع مبنى نابلس الخيري بعد توالي الحروب على قطاع غزة وارت

خاصة فئة األيتام حديثي الوالدة وصغار السن، نظرًا لفقدان أسر  ,أعداد األيتام بشكل كبير 

كاملة بسبب الحروب، ونتيجة لذلك قامت إدارة المعهد بدراسة كيفية تقديم الخدمة لأليتام ما دون 

سن الخمس سنوات خاصة أنه ال يوجد أي مؤسسة في قطاع غزة تقوم على رعاية هذه الفئة 

 .نهم بحاجة إلى رعاية خاصة، وإلى إمكانيات كبيرةالعمرية من األيتام، نظرًا أل

األيتام من  ى نابلس والذي يهدف لخدمة وباشرت إدارة المعهد على صياغة مقترح مشروع مبن 

سن يوم واحد إلى سن خمس سنوات، وحصلت إدارة المعهد على تمويل للمشروع من خالل 

و تبرع عدد من رجال األعمال بمدينة نابلس وعلى  ،"نابلس -أغيثوا أهلنا في غزة "حملة 

ويتم اآلن العمل الفعلي في تنفيذ المرحلة رأسهم رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري، 

يوم، ويطمح المعهد إلى استكمال المرحلة الثانية والحصول على  011األولى والتي ستمتد لمدة 

يتام المستفيدين من عم األيتام وزيادة عدد األتمويل كافي، لضمان استمرار مسيرة العطاء في د

خدمات المعهد، مع العلم أن المبنى يضم مساحات سيتم تأجيرها لتوفير التمويل الالزم ألنشطة 

 .المعهد

 :مشروع التوسعة الرأسية ملبنى اإلدارةاالنتهاء من 

غزة ارتفع عدد قطاع يتيم، وبعد الحرب األخيرة على   110د األمل لأليتام ما يقارب يضم معه

، ومع تزايد عدد طلبات ما يفوق الطاقة االستيعابية يتيم  وهو 135ى لا داخل المعهد األيتام

داخل المعهد، وبناًء على  من األيتام أعداد أكبر لضماالنتساب لأليتام، فكان البد من إيجاد حل 

لأليتام إلى البحث عن تمويل مشروع لتوسعة مبنى اإليواء،  ذلك عملت إدارة جمعية معهد األمل

، حيث تم تنفيذ جمعية الهالل األحمر التركي مشروع على نفقة وبفضل اهلل، تم تمويل ال

ألف  114م، لكل طابق بتكلفة قدرها 450بمساحة " طابقين"المشروع وتوسعة مبنى اإليواء 

 .دوالر

 المشاريع
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 لخدمة المجتمعصورة توضيحية لمركز االمل 

 

 :خلدمة اجملتمع  مشروع جتهيز مركز األمل

لتي من ضمن األهداف الرئيسية ا  واقتصاديًا وتعليميًا ونفسيًا تمكين الطفل اليتيم اجتماعيًايعتبر 

 ضرورة إدارة المعهد  ارتأت فقد ، وضمن خطتها االستراتيجية،تعمل عليها إدارة المعهد 

يتخرج من المعهد ويعود ألحضان  ،عام 18 بعد بلوغه سن  تمكين أسرة اليتيم، حيث أن اليتيم

طبيعية دون أي معيقات أو ن يمارس اليتيم حياته البأأسرته، لذلك يجب أن تكون األسرة مهيأة 

 .يتطلب تمكين أسرة اليتيم، وللوصول إلى ذلك مشاكل

مركز األمل لخدمة المجتمع بتمويل كريم من  لذلك سعت إدارة المعهد على تجهيز مبنىو

، ويضم المبنى قاعات تدريبية بدولة الكويت  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

ومختبر حاسوب ومكتبة مركزية، باإلضافة إلى وجود سينما ثالثية األبعاد، وسيهدف مركز 

دريبية في خالل العديد من الدورات الت األمل لخدمة المجتمع إلى تمكين أسرة الطفل اليتيم من

 .ومهنية لتمكين األسرة إقتصاديًا ، باإلضافة إلى وجود دورات حرفيةكيفية التعامل مع اليتيم
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 :مشاريع لتحسني اخلدمة املقدمة

 :مشروع ترميم املسجد ومركز حتفيظ القران

 أحد ويعتبر المعهد، معالم أبرز أحد هو أعوام، عشرة نحو منذ والمقام لأليتام األمل معهد مسجد

 باإلضافة  ه،في الصلوات الخارجي المجتمع وأفراد المعهد أبناء يؤدي حيث الرئيسية، األركان

 عملية في الهامة العوامل أحد من ويعتبر لألبناء، الكريم القرآن تحفيظ مركز على احتوائه إلى

 .الخارجي التواصل بمستوى واالرتقاء بالمجتمع اليتيم دمج

 وذلك  لترميمه تمويل جلب على المعهد إدارة فعمدت ترميم، أعمال إلى المسجد حاجة  ولوحظ 

 صيانة على عمل والذي المشروع تنفيذ تمقد  و التركي، األحمر الهالل جمعيةدعم   خالل من

 الدهان أعمال خالل من وخالفه ومداخل وأرضيات حوائط من المسجد مكونات وتأهيل

تم ترميم  ، وفي المرحلة الثانية من المشروعالمسجد وسجاد أرضيات تغييرو والتأهيل والصيانة

باإلضافة إلى ترميم القاعات التدريبية بجانب المسجد، وتزويد المسجد دورات المياه والمتوضأ 

 .بالطاقة البديلة من خالل الخاليا الشمسية

  :مشروع الطاقة املتجددة 

 ،ألف دوالر( 17)بقيمة  ابريطاني -لممول من مؤسسة مساعدات فلسطين ا المشروع هذا هدف

 ولمساعدته للمعهد ملح بشكل المطلوبة القدرة إضافة و الشمسية الطاقة باستخدام الكهرباء لتوليد

في قطاع غزة، والحد من  تخفيف من مشكلة نقص الكهرباء ، وللالمتواصل النمو مواكبة على

، مشكلة تشغيل المولدات الكهربائية بشكل كبير والتي تستنزف كميات كبيرة من المحروقات

 .وفي مرحلته األولى يزود المشروع فعليُا مبنى اإلدارة وأقسام اإليواء بالطاقة الكهربائية

 

 توضيحية للخاليا الشمسية ةصور
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  :املواد الغذائية  متويل  مشروع

الممول من الهالل األحمر التركي بقيمة خمسين ألف دوالر،  المواد الغذائية فر مشروعلقد و

نعكس بشكل إيجابي على الصحة البدنية للطفل، من خالل توفير ي ذيالغذاء الصحي والسليم وال

 . واكه والخضروات واللحوم الطازجةالف

 :مشروع كسوة األبناء 

والذي وفر الدفء  ألف دوالر، 45بقيمة  الكسوة الممول من الهالل األحمر التركي،مشروع 

 استهدف المشروع حيث والحنان لأليتام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة،

كسوة  من خالل توفيرالملبس  احتياجاتهم من وفر لهمو يتيم داخل المعهد، يقارب مئة ما 

 .العيدينمدارس، باإلضافة لكسوتي لة اصيفية و شتوية و كسو

صورة توضيحية لألبناء أثناء شراء الكسوة

 :الدعم النفسي
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 :م2016هم اجنازات قسم الدعم النفسي خالل  عام أومن 

 

 

 NRC

 

 

 

 

 

 

 

 

 من تطل المعهد التي نافذة ويعد المعهد، في اإلدارية األقسام أهم أحد هو قسم العالقات العامة

 المشرقة الصورة العامة العالقات والدولي، وتعكس واإلقليمي المحلي المجتمع على خاللها

 قسم العالقات العامة
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 هذه مكانة تعزيز على تعمل كما والمجتمع،األيتام  خدمة على قدرته وتبين للمعهد، الحقيقة

 .في المجتمع الفلسطيني الخيرية الفريدة المؤسسة

 المحلية المستويات كافة وعلى عاليًا المعهد اسم تعزيز على تقوم العامة العالقات رؤية إن

ز وتبر، العالقة ذات األطراف وبين المعهد بين ما الروابط تعزيز خالل من والدولية واإلقليمية

المعهد،  يقدمها التي باألنشطة وتعريفه المجتمع الفلسطيني أهمية العالقات العامة في توعية

 .، والتشبيك الفاعل والمتواصل مع المؤسسات المختلفةالمختلفة المناسبات وتفعيل

ن مؤسسات محلية وفود مإدارة المعهد استقبلت  وكان المعهد قبلة للعديد من الوفود الزائرة حيث

العديد من الشخصيات اإلعتبارية، حيث تم التعريف بالمعهد وبخدماته المقدمة  ودولية مختلفة، و

 .لأليتام، فخرج المعهد بأبهى صورة

 :الزيارات للمعهد هم أ

ومن  م2016خالل عام  فرق شبابيةزيارة من مؤسسات محلية أو  (120)أكثر من    بالاستق

 :أهمها 

  التركي لمعهد األمل وتنظيم احتفال وداع لرئيس وفد غزة زيارة وفد الهالل األحمر

، وتم خالل االحتفال تقديم شهادات داخل قسم البنين بمشاركة األبناء ومجلس اإلدارة

 .شكر ألعضاء الوفد الزائر

  زيارة وفد إيطالي للمعهد حيث تم التنسيق مع الوفد لزيارة المعهد وتوزيع هدايا مقدمة

 .جميع األبناء من أطفال إيطاليا على

  التركية، حيث تم تعريفهم بالمعهد والقيام بجولة ميدانية " تيكا"استقبال وفد من مؤسسة

 .داخل أقسام اإليواء للتعرف أكثر على طبيعة الخدمات المقدمة لألبناء

 مؤسسة ب منطقة فلسطين زيارة مديرsos  لرعاية األيتام، حيث تم القيام بجولة داخل

 .لخدمات المقدمة لألبناءالمعهد للتعريف با

  حيث تم خالل الزيارة التعريف القدس أجل من عربيات نساء مؤسسة من وفداستقبال ،

 .بالمعهد، وقام الوفد بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على األبناء

 ،القيام بجولة ميدانية وتم خالل الزيارة  استقبال وفد من المستشفى األردني الميداني

 .للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمةداخل المعهد 

 عزام الشوا. قد أاستقبال وفد من سلطة النقد الفلسطينية برئاسة معالي محافظ سلطة الن 

 .المعهدبجولة في  اجتماع مع مجلس اإلدارة وقام حيث قام الوفد بعقد 
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  الهالل األحمر ومؤسسة أفاد وممثل عن الحكومة بمدير عام استقبال وفد تركي ممثل

 .بتقديم كسوة مدرسية ألبناء المعهدالوفد التركية، وقام 

 

 

 وفد الهالل األحمر التركي

 

 :زيارات خارجية

 :ومن أهم هذه المؤسسات م2016خالل عام  مؤسسة (60)التنسيق لزيارة أكثر من تم 

 األيتام ، مع يد من المواضيع التي تخص زيارة الجامعة اإلسالمية، وتم مناقشة العد

 .رئيس الجامعة

  تنظيم زيارة لجامعة األزهر، حيث تم بحث آليات التعاون المشترك، مع رئاسة

 .الجامعة ومجلس األمناء

  ،وتم بحث العديد من المواضيع ومنها المنح زيارة الكلية الجامعة للعلوم التطبيقية

ريب الموظفين وتطوير الكادر والتعاون في الدراسية لألبناء األيتام وموضوع تد

 .مجال األنشطة المختلفة

  زيارة مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، حيث تم اإلطالع على المشاريع القائمة من قبل

 .إنقاذ الطفل ومناقشة إمكانية استفادة أبناء المعهد من هذه المشاريعمؤسسة 

 لجنة زكاة غزة لبحث سبل التعاون المشترك، والوقوف على أهم   م زيارة الىتنظي

 .االحتياجات لألطفال األيتام
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   زيارة مؤسسة عبد المحسن القطان، لبحث إمكانية إشراك أبناء المعهد في األندية

ة من المكتبة المركزية وتزويد المعهد بكتب فة التي تنظمها المؤسسة واالستفادالمختل

 .المكتبة الخاصة بالمعهدفي حال تم تجهيز 

 المشترك التعاون سبل بحثو للتأمين الملتزم شركة زيارة. 

  زيارة قائد بعثة المستشفى األردني بغزة، وذلك لتهنئتهم وتقديم الشكر لهم على

 .بناء المعهد، وبحث التعاون الطبي مع المستشفىألتهم اخدم

  في خدمة أبناء المعهد، زيارة مؤسسة جذور الزيتون النسوية، لشكرهم وتعاونهم

 .وبحث إمكانية عقد دورات تدريبية لبنات المعهد في التدبير المنزلي

  تنظيم بعض الزيارات الميدانية للمتبرعين وللمساهمين في إفطار صائم من أهل

 .الخير، لتحفيزهم على كفالة األيتام من أبناء المعهد

 

 : اإلعالمية احلمالت

 وأهدافها الوطنية المؤسسات نجازاتإو وتوجهات سياسات تعكس التي المرآة  عالماإل يعتبر

، وتهدف واألهلية الوطنية المؤسسات جميع في الفاعل العنصر هو االعالم يعتبر لذلك النبيلة

 نشر رسالته، وزرع ثقة الجمهور، وتسويق أهداف المعهدالتعريف بمعهد األمل والحمالت إلى 

 .جمع التبرعات

 

 

 

 

 :2016 عام خالل انجازها تم التي واألعمال االحصائيات  

وجامعة األزهر  اإلسالميةمن الجامعة  مع دائرة التعليم المستمر في كلعقد اجتماعات  -

معهم، وذلك بهدف تطوير الكادر الوظيفي لمناقشة االحتياجات التدريبية للموظفين بالشراكة 

 .في المعهد

عقد دورات تدريبية إلى باإلضافة  دورات لموظفي اإلشراف،( 7)عدد بعقد دورات تدريبية  -

لعدد  اإلسالميةضمن مشروع مواءمة في الجامعة دورات، ( 3)عدد ب اإلداريين للموظفين

 : موظف كما يلي  18

 البشريةقسم الموارد 
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  الحديثة  اإلداريةموظفين في دورة الممارسات  8عدد 

  الوقت ومهام العمل  إدارةموظفين في دورة  6عدد. 

  موظفين في دورة االتصال والتواصل  4عدد. 

طالب الجامعات في المختلفة من قبل  األقسامطلب تدريب  جامعي في ( 70)استقبال عدد  -

 .قطاع غزة

 .ام المعهد المختلفةقسأمتطوع للعمل في ( 27)استقبال عدد   -

جمعية  -قبل وزارة العمل  موظف ضمن مشاريع التشغيل المؤقت من( 50)استقبال عدد   -

  .المنتدى الفلسطيني - اإلسالمية اإلغاثة -الديمقراطية وحل النزاعات  -عائشة 

  

 

 

 

 

تطبيق النظام المحوسب في المعهد  تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير علىقسم الهندسة و يقوم

باإلضافة إلى  ، وتطبيق نظام األرشفة اإللكترونية،مهام العملأهمية كبيرة في تسهيل والذي له 

إنجازات القسم خالل عام  هم، ومن أاألعطال ذلك ضم  الصيانة التي تقوم على اصالح 

 :م 2016

 وربطها ضمن شبكة موحدة، باالضافة لجميع أجهزة الحاسوب  والدورية الصيانة الشاملة

وكاميرات  متابعة عمل السيرفراتمن طابعات وماسحات ضوئية، و ملحقاتهاإلى ربط 

 .المراقبة

  بسيرفر جديد لبرنامج األصيل  وروضة ياهال قسم الحساباتب الحواسيبربط جميع أجهزة

 .مما أدى لسهولة الوصول لجميع المعلومات والبيانات وتوفير الكثير من الوقت والجهد

 جمع الوثائق من األقساماتيجية ومتابعة تنفيذ الخطة اإلستر. 

  االشتراك في لجان الجرد العام للمعهد ولجان استالم المواد واللجان الفنية. 

 حيث تم تأسيس شبكة الكهرباء  النساء وقاعة التدريب من أعمال كهرباء ىإعادة تأهيل مصل

 .من جديد واستبدال القديم

 قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
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 وتوفير المجتمع خدمة إلى تهدفو للمعهد، التابعة جتماعيةاال المشاريع أبرز من هاليا روضة تعتبر

 التمويل وسائل من وسيلة وتعتبر المعهد، في إقامته اللخ لليتيم المقدمة للخدمات تمويل مصدر

 .المنفذة والفعاليات نشطةاأل من للعديد الذاتية

 

 الرعاية بتوفير وتتميز السادسة، سن دون لألطفال والتعليم الرعاية خدماتهال يا روضة وتقدم

 بالطفل الرقي أجل من الحديثة التكنولوجيا وباستخدام والتعليمية التربوية الطرق بأحدث الشاملة

 :م2016 عام اللخ الروضة نشاطات أبرز ومن ، الحديثة الممنهجة بالطرق الفلسطيني

 

  والتي نظمها قسم العلوم التربويةبالمركز األول بجائزة الكلية الجامعية لرياض المميزة الفوز ،

 .وبإشراف وزارة التربية والتعليم

  في حفل يوم اليتيم في معهد االمل لأليتام بفقرة باللغة اإلنجليزية المشاركة.  

  تكريم الروضة و صلى اهلل وسلم ة عن الرسول بفقرة مميزالتربية وزارة المشاركة  في احتفال

 .لمشاركتها باحتفال الوزارة

 لكل المراحل بمشاركة االهالي هدروس نموذجي عقد. 

  عمل فحص( فالت فوتFlat foot )ألطفال الروضة بالتعاون مع جمعية االبتسامة. 

  (.يوم ارشادي لألطفال ألهمية نظافة األسنان)تنفيذ يوم األسنان 

 روضة يا هال

16 



 

 يبلل1يبلبيل                                

 حضر الحفل العديد من الشخصيات قد حفل تخريج الدفعة العاشرة من أطفال التمهيدي و تنظيم

معهد االمل ووفد من وزارة التربية والتعليم ووفد من ادارة في المجتمع منهم أعضاء مجلس 

 .مديرية التربية والتعليم

 دورة مع االغاثة االسالمية من خالل مشروع تحسين جودة التعليم في رياض االطفال عقد. 

 ة أقسامتنظيم كرنفال ألطفال الروضة يحتوي على عد. 

  ع تحسين جودة التعليم في رياض تدريب المربيات على المنهاج الجديد من خالل مشرو

 .طفال األ

 صوير االطفال وهم تلفزيون فلسطين وت الحج مع االطفال بشكل مميز و مشاركة مناسك تنظيم

 .مناسك الحجيؤدون 

 ضةطفال الروأفاعلية بمناسبة السنة الهجرية وتوزيع هدايا على  تنظيم. 

  طفال الروضة لجميع المراحلأعمل نشاط قطف الزيتون مع. 

  رض المعهد وكان المهرجان مميز هذا العام بشكل كبيرأعلى  واألجدادمهرجان التراث  تنفيذ. 

  طفال بالمسابقات واأللعاب الرياضيةرياضي مميز لألطفال شارك فيه األ يوم تنفيذ. 

 

  :مشروع التوسعة بروضة ياهال  

عمل على زيادة ، والذي 2م261مساحة ب ياهال لروضةمشروع إضافة طابق جديد  تنفيذ تم 

وإفتتاح ثالث فصول دراسية  طفل جديد، 270ما يقارب المنتسبين للروضة إلى  األطفالأعداد 

 .من المعهد وذلك بتمويل ذاتي جديدة وصالة رياضية،

 

 صورة توضيحية لمبنى الروضة
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 :م 2116املعهد خالل عام أبرز أنشطة 

 

 

 

 الذي و نيسان شهر من األول الجمعة يوم المصادف اليتيم بيوم عام كل من العربي العالم يحتفل

 موقف في القدر وضعها التي المجتمع من الشريحة بهذه واالهتمام الضوء لتسليط تخصيصه تم

 الترفيهية األنشطة من العديد ميوتنظ اليوم هذا في األيتام تكريم ويتم األب، أو األبوين افتقاد

 نسبة أن حيث يتيم ألف 22 حوالي غزة قطاع في األيتام عدد بلغ وقد إلسعادهم، واالجتماعية

 .العربية المنطقة في العليا النسب ضمن من هي فلسطين في األيتام

 الحفل إلقامة كافي تمويل جلب األطفال من خالل  قلوب على الفرحة تدخل فعاليات قامةتم إ وقد

 الحفل أقيمقد  و غزة، مكتب - الخيرية وقطر ،IHH التركية االنسانية االغاثة هيئة من خالل 

 ."  القمة طريق الهمة"  عنوان تحت م7/4/2016 الموافق الخميس يوم في

 التشريعي المجلس لرئيس األول النائب: منهم شخص، 700 من أكثر  حضورال عدد بلغقد و 

 من ووفد كايا، محمد. أ  IHH التركية االنسانية اإلغاثة هيئة مديرو بحر، أحمد. د الفلسطيني

 من ووفد سليم، أبو خليل. م الفلسطينية االتصاالت شركة عام ومدير التركي، األحمر الهالل

 المبادرة إدارة مجلس وعضو اهلل، عوض عادل. د االسالمية الجامعة ورئيس التعاون، مؤسسة

 والرياضية والمسرحية والترفيهية الفنية العروض من العديد تقديم وتم النزلي، علي. أ العمانية

، كما شملت فعاليات يوم اليتيم كرنفال ترفيهي في األيتام األطفال وجوه على البسمة ادخل مما

 .ثاني أيام الفعاليات

 يوم اليتيم العربي
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 :فكرة املبادرة

تأتي فكرة المبادرة لشكر كل الداعمين ألبناء معهد األمل من مختلف شرائح المجتمع، ومعايدتهم 

اليتيم  دمج، وبهدف ون لمسة وفاء من أبناء المعهد ، لتكبمناسبة حلول عيد األضحى المبارك

 .بالمجتمع، وزيادة العالقة والتشبيك بين المعهد والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية

 :اليت متت زيارتها املؤسسات

 .الشخصيات االعتبارية-الشركات والمصانع -شركاء المعهد -المؤسسات والجمعيات_ 

 :الزمان

 .م00/9/6102الموافق م إلى يوم السبت 5/9/6102تم تنفيذ المبادرة يوم االثنين الموافق 

 الجهات المستهدفة

 شركة السكسك 2 بنك فلسطين 1

 شركة الحداد إخوان 4 سلطة النقد 3

 شركة نت ستريم 6 رامي أبو العون 5

 فضائية القدس IHH 8هيئة االغاثة التركية  7

 فضائية الكتاب 11 غزة -الغرفة التجارية 9

 فلسطينتلفزيون  12 جمعية رجال األعمال 11

 فضائية فلسطين اليوم 14 أبو صالح مرتجى 13

 فضائية األقصى 16 صالح حرز اهلل 15

 صحيفة فلسطين 18 شركة حمادة مرتجى 17

 وكالة صفا 21 جمعية ياردم إلي 19

 دنيا الوطن 22 شركة اليازجي للمشروبات الغازية 11

 شركة رام اهلل 24 شركة أبو إسكندر للتجارة 13

 زيارة مستأجري العمارة 26 الحساينة للصرافة 15

 

 مبادرة عيدكم مبارك الثانية
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 :أهداف املبادرة

 .توطيد العالقات ما بين المعهد والمتبرعين_ 

 .شكر المؤسسات والجمعيات على الخدمات التي يقدموها للمعهد_ 

 .التعريف بالخدمات التي يقدمها المعهد لأليتام_ 

 .اليتيم مع المجتمع الخارجي و تعزيز ثقة األبناء بأنفسهم دمج _ 

 .األيتام، وتعزيز بعض المهارات الحياتيه لهم تنمية روح المبادرة لدى _ 

 

 

 

 

 لعمل المحلي المجتمع مؤسسات مع التنسيقاألنشطة ومن أبرزها  من العديد تنفيذ  

 :  فطاراتاإل

  التعاون اإلسالميمنظمة التنسيق مع 

واستضافتهم لعمل إفطار جماعي لعدد 

 .يتيم داخل المعهد 1000

  التنسيق مع نقابة المحاسبين الفلسطينية

واستضافتهم لعمل إفطار جماعي لعدد 

 .شخص داخل المعهد 1000

  شخص من  200 يتنظيم إفطار لحوال

داخل قاعة المعهد  األيتام والموظفين

إدارة  وبحضور وفد من أعضاء مجلس

على نفقة الهالل  المعهد والمدير العام

 .االحمر التركي

  وبحضور مدير  ص من األبناء واألهالي شخ 200تنظيم إفطار لحوالي

 باإلضافة إلى عدد من موظفي الهيئة" أبو متين"الهيئة االستاذ محمد كايا 

 .    IHH التركية االنسانية اإلغاثة مؤسسةعلى نفقة  

 األنشطة الرمضانية

21 



 

 يبلل1يبلبيل                                

  (.شخص لألهالي واألبناء 140تم تنظيم إفطار لحوالي ) الفالح الخيرية جمعية 

 جمعية شخص في قاعة المعهد على نفقة 200اعي لعدد تنظيم إفطار جم 

بحضور عدد من رجال األعمال على رأسهم رئيس و األعمال رجال

 .الجمعية االستاذ علي الحايك

 

 قصة نجاح
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  ا 

 األنشطة الرياضية                                                                                     لتشبيك                                 ا  

    

   

 حتفيظ القرآن الكريم                                     الدعم النفسي                                                  اخلدمة اجملتمعية                      

 شاريعامل                                         حفل يوم اليتيم                                                                     ورش العمل 

 م6102صور من 
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 بشكل فيه األقسام جميع في  م2016 للعامإدارة معهد األمل لأليتام  إنجازات التقرير تناول

وتسير عليها ضمن الخطة  وضعتها التي أهدافها تحقيقإدارة المعهد  استطاعت حيث مفصل،

 من المجاالت جميع في العمل سيستمر كما، هتطوير أجل من االستراتيجية الخاصة بالمعهد،

  . األهداف جميع تحقيق أجل

 :تحقيق العديد من األهداف من أهمهاوقد تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكل  والتقدير جزيل الشكربوفي ختام التقرير السنوي تتقدم إدارة جمعية معهد األمل لأليتام، 

سواء كانوا أفراد أو مؤسسات،  متمنين أن  أليتاممن ساهم في دعم المعهد وتقديم الخدمة ل

 .تستمر مسيرة العطاء من أجل خدمة األيتام في قطاع غزة

 

 ،،، اهلل بحمد تم

 خاتمة

 تعزيز الموارد الذاتية والمشاريع االستثمارية و تطوير أنظمة المعهد المالية. 

  تنويع مصادر التمويل وتفعيل العالقات مع الجهات المانحة والممولة، ورفع

 .الكفاءة التسويقية

 تحسين قدرة المعهد على التشبيك وفتح قنوات اتصال جديدة. 

 ير عالقات التعاون والشراكة والتحالف مع المؤسسات المناظرة تطو

 .واستثمارها بفعالية

 تفعيل حضور المعهد اإلعالمي في كافة وسائل اإلعالم المتاحة. 

 توسع في خدمات المعهد نحو األيتام وأسرهم والمجتمع المحليال. 

 وار نظام وأنشطة منهجية تربط الخريج بالمعهد، وتأهيلهم للعب أد ايجاد

 .قيادية وفاعلة

  ضمان جودة الخدمات المقدمة لأليتام وأسرهم ورفع مستوى كفاءتهم تعليميًا

 .وصحيًا

  تحديث البنية التكنولوجية وتعزيز إتاحتها وفقًا لمعايير واضحة، وتطوير نظام

 .توثيق وحوسبة العمليات والمعلومات

 التكنولوجية أو  تبني إدارة المعهد لخطط الصيانة الدورية سواء للتجهيزات

 .للمرافق
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