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وعمى آلو ، والصالة والسالم عمى سيد الخمق محمد صمى اهلل عميو وسمم،  الحمد هلل رب العالمين
الميم لك الحمد حمدا يكون أرضى الحمد لك، وأحب الحمد اليك، وأفضل الحمد وصحبو أجمعين، 

رب  يمأل ما خمقت، ويبمغ ما أردت ، حمدا ال ينقطع عدده ، وال يفنى مدده ... يا حمدا عندك،
 . وبعد،،، العالمين

انطالقا من مسئولياتنا الوطنية واإلنسانية تجاه أبناء شعبنا الفمسطيني، انطمقت مسيرة ىذه الجمعية 
الحاجة الممحة لممجتمع الذي عاما، لتعمل من أجل خدمة اليتيم ورعايتو، مستشعرة  96المباركة قبل 

ال زال يعاني من ويالت االحتالل الصييوني واألزمات اإلنسانية المتالحقة وازدياد أعداد األيتام عامًا 
 بعد عام .

ننا في جمعية معيد األمل لأليتام عممنا طيمة عام  من أجل انجاز المزيد أليتام المعيد  2012وا 
تاحة ، ووفق امكانياتنا الذاتية رغم الكثير من المعوقات وفمسطين، بما توفر لدينا من وسائل م

والصعوبات الجمة ، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع تطويرية داخل المعيد منيا انشاء الطابق األول من 
مبنى نابمس الخيري، وتنفيذ المرحمة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية، وتأىيل وتطوير بعض مرافق 

 المعيد .

 

 

 

 

 

 

 كلمة مجلس اإلدارة



 

مؤسسة محمية ودولية من أجل تعزيز العالقات  60أنشطة متنوعة منيا زيارة أكثر من  2012تخمل عام كما 
طالب جامعي في كافة األقسام  65والروابط بين المعيد وتمك المؤسسات . كما استقبل المعيد أكثر من 

من البرامج لتطوير أبناء  وعمل عمى تدريبيم واكسابيم الخبرات لالنطالق نحو العمل . كما تم تنفيذ العديد
 المعيد عمى الخطابة وااللقاء والفن المسرحي .

وألول مرة منذ نشأة المعيد شارك فريق من أبناء المعيد في بطولة الصداقة النرويجية والتي عقدت في 
 النرويج .

يب المصري كما استقبل المعيد العشرات من الوفود والشخصيات كان من أبرزىا رجل األعمال الفمسطيني من
 و محافظ مدينة نابمس المواء أكرم الرجوب، ومحافظ سمطة النقد د. عزام الشوا .

، متقدمين بالشكر لكل من بذل أو قدم أي  2012ويسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير االداري لمجمعية لعام 
والعاممين في مساعدة لممعيد ، ونخص بالذكر الشخصيات و الجيات التي ساىمت في تمويل المشاريع 

الجمعية. كما نتقدم بجزيل الشكر الى أعضاء المجان وأعضاء الجمعية العمومية ، مباركا ىذا االنجاز الكبير 
الذي تم بتضافر الجيود التي عممت بكل اخالص وعزيمة ، سائمين المولى عز و جل أن يجزينا واياكم خير 

 وم القيامة.الجزاء ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم ي
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والدعم ، فً اإلٌواء والسكن الرعاٌة الشاملة لألٌتام بتقدٌم تقومم، 1949تأسست عام  فلسطٌنٌة  جمعٌة خٌرٌة

والثقافً والرٌاضً، معتمدة على التبرعات والهبات المقدمة من  النفسً واالجتماعً والتعلٌمً والصحً

 المؤسسات المحلٌة والدولٌة والمجتمع المحلً.

 

 

 

 الرؤية : 

 للٌتٌم. واعد مستقبل وضمان شاملة لتربٌة الواعٌة الرٌادة          

 الرسالة : 

 ورفع المجتمع ثقافة فً إٌجابً تػٌٌر إحداث إلى سعىت ،غزة فً لألٌتام األمل معهدجمعٌة 

 والتمكٌن ،الشاملة الرعاٌة تقدٌم خالل منفً الحٌاة  واحتٌاجاته الٌتٌم لدى الوعً مستوى

 أجل من فاعلة مجتمعٌة ومشاركة داعمة إنسانٌة وبٌئة واضح قٌمً منهج وفق المجتمعً

 .وأسرهم لألٌتام  كرٌمة حٌاة ضمان

 

 

 

 .وأسرهم ٌتاملأل المقدمة الخدمات بكافة الشامل االرتقاء -

 . المجتمع مع االٌجابً والتفاعل نفسه خدمة على قادر جٌل بناء -

 . للمعهد والتكنولوجٌة المادٌة البٌئة تطوٌر -

 

 

 

  

 نبذة عن المعهد

 الرؤية والرسالة

 االستراتيجيةاألهداف والغايات 
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المؤسسة، عمدت إدارة معهد األمل على تنفٌذ من منطلق أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً فً عمل 

م 2115والممتدة لثالث سنوات )  الخطة االستراتٌجٌة التً وضعتها على ٌد أخصائٌٌن واستشارٌٌن

م (، من أجل الرقً بالعمل وتحسٌن جودة الخدمات المقدمة لألٌتام، وتقوم إدارة المعهد 2117_ 

ة لهذا العام، للخروج بتوصٌات، ٌتم بناًء علٌها وضع على دراسة النتائج المترتبة على تنفٌذ الخط

برامج رئٌسٌة موضحة  5(، وتنفذ الخطة وفق  2121 – 2118الخطة االستراتٌجٌة المستقبلٌة ) 

  بالشكل أدناه.

 

 

  م (5107م _ 5105) األنشطة والمهام الخاصة بالخطة االستراتٌجٌة
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تنفٌذ المرحلة الثانٌة من مشروع بمبنى نابلس الخٌري، وهو إنشاء الطابق األول بتموٌل من تم 

ألؼ دوالر، حٌث شملت المرحلة الثانٌة إنشاء  041أسترالٌا ، بتكلفة  –مؤسسة أطفال الزٌتون 

 الطابق وأعمال التشطٌب الداخلً، وتجهٌز الواجهات الخارجٌة للمبنى.

 

 

 

تم تنفٌذ المرحلة الثانٌة من مشروع الطاقة الشمسٌة، حٌث تم تركٌب منظومة خالٌا شمسٌة مكونة من 

، وذلك بتموٌل من مؤسسة أطفال ألؼ دوالر 51بتكلفة ألواح شمسٌة وبطارٌات ونظام تشػٌل، 

أسترالٌا، وتنفٌذ شركة الحداد إخوان وشركة مٌجا بور، وٌعمل هذا المشروع على توفٌر  –الزٌتون 

 الطاقة المتجددة لمبنى اإلدارة واإلٌواء.

 

 

 

تم تأهٌل مركز األمل لخدمة المجتمع، ضمن مشروع دعم وتطوٌر معهد األمل الممول من الصندوق 

حٌث تم تأهٌل الحدٌقة الخارجٌة للمركز، وتأهٌل  الكوٌت، –العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً 

 ألؼ دوالر. 51قاعة السٌنما والطابق األول والثانً من المركز، بتكلفة 

 

 

 

 

دورات المٌاه بقسم البنات، ونقل وتأهٌل تأهٌل مشروع تأهٌل منافع المعهد لعدة مرافق ومنها،  تنفٌذتم 

الواقع الصحً للقسم، باإلضافة إلى تأهٌل دورات المٌاه بروضة قسم الػسٌل بالمعهد حفاظاً على 

. ألؼ دوالر 51ٌاهال، بتكلفة ذاتٌة تقدر  بـ 

 نابلسمشروع مبنى 

 المشاريع

 الطاقة الشمسية مشروع

 تأهيل مركز األمل

 منافع المعهدتأهيل 
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ن الكرٌم والسنة، من خالل مركز األمل آن الكرٌم بالتعاون مع دار القرآٌتم تنفٌذ برنامج تحفٌظ القر

 كل حلقة محفظ من محفظٌن  ٌشرؼ علً  حلقات تحفٌظ 9بناء إلى األبتقسٌم ، ن الكرٌمآلتحفٌظ القر

المعهد شاركوا بمسابقة  من الجدٌر ذكره أن عدد من أبناءو ،ً ن الكرٌم والسنةآدار القر ومحفظات،

أجزاء وكان  3مراكز تحفٌظ قطاع غزة فً حفظ  علً مستوىحفظ أجزاء من القرآن الكرٌم لألٌتام 

تحصلوا علً  أبناء من ضمن أول خمسة فائزٌن علً مستوي قطاع غزة وعدد آخر 3منهم عدد 

 ، كما أنه جرى خالل العام استحداث حلقة ممٌزة لألبناء المتفوقٌن األكثر حفظاً.دمةمراكز متق

لقاء دعوي دٌنً  48تم تنفٌذ العدٌد من الندوات الدٌنٌة بواقع  2117نه خالل العام أإضافة إلى 

 تناولت العدٌد من  المواضٌع اإلسالمٌة سواء كانت فقهٌه أو معامالت أو عبادات اشرؼ علٌها عدد

 .من دار القرآن الكرٌم والسنة من األخوة الواعظٌن

 

 

 

 

 

مكون من شقٌن أساسٌن الشق األول متمثل بمتابعة  تنفٌذ برنامج تعلٌمً داخل أقسام اإلٌواءٌتم 

مشرفٌن تتمثل بمتابعة حقائب األبناء واحتٌاجاتهم من القرطاسٌة وتنفٌذ زٌارات التعلٌمٌة ٌشرؼ علٌها 

 .دروس تقوٌةمدرسٌه، والشق الثانً ٌتمثل بعقد 

 أهم ملحق ات البرنامج التعليمي:

 مركز األمل لدروس التقوية   .1

 اآلننه ٌتم أحٌث  التعلٌمً، تم العمل بمركز األمل لدروس التقوٌة بهدؼ النهوض بمستوي األبناء

العلوم العامة ( من خالل  –اللػة االنجلٌزٌة  –تدرٌس ثالث مساقات دراسٌة وهً )اللػة العربٌة 

فً  لقاء شهرٌاً  22نه ٌتم تقدٌم ما ال ٌقل عن أمعلمٌن من أصحاب التخصص والخبرة والكفاءة حٌث 

 كل مساق.

 

 

 البرامج المقدمة لألبناء

 برنامج تحفيظ القران الكريم

 برنامج التعليم وتطوير المهارات
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 متابعة صعوبات التعلم   .2

من خالل هذه الوحدة والتً ٌعتمد من خاللها علً  مستواهم الدراسً لتحسٌن األٌتام تابعةتم م

رات معلمٌن ٌتم استقطابهم إلً المعهد من خالل برامج التشػٌل المؤقت باالستفادة من قدرات وخ

والحمد  دراسٌاً، األٌتام والذٌن ٌتم تكلٌفهم بمتابعة المجتمع المدنً، التابعة لوزارة العمل أو مؤسسات 

 أبناء . 5 ـهللا  تم التقدم فً عدد ال بأس به من الحاالت والتً تقدر ب

 

 

 

والذي  ٌهدؼ إلى تمكٌن األبناء فً   ،امج خالل اإلجازة الصٌفٌة واإلجازة الشتوٌةنتم تنفٌذ هذا البر

تم عقد مخٌمٌن خالل عام حٌث  ،العدٌد من المجاالت التعلٌمٌة والمهارات الٌدوٌة واألعمال الفنٌة

 هم أنشطتها :أحدهما فً اإلجازة الصٌفٌة والثانً فً اإلجازة الشتوٌة وأم، 2117

   األعمال اليدوية 

الٌدوٌة مثل الرسم والتلوٌن وأعمال الخشب والنجارة  تم عقد عدد من األنشطة المختصة باألعمال

ل حٌث تم عرض مخرجات األنشطة فً معرض داخل المعهد خال ،والتشكٌل بالفلٌن والكرتون

 وفً معرض داخل مؤسسة الهالل األحمر الفلسطٌنً . المعرض الختامً للمخٌم الشتوي،

   تنفيذ أيام القراءة والمكتبة وأنشطة الخدمة الممتدة 

تنفٌذ أنشطة مفتوحة  ىم التشبٌك والتنسٌق مع مؤسسة القطان ومؤسسة تامر للتعلٌم المجتمعً علت

 ، فً مجاالت القراءة والكتابة والتعلٌم من خالل اللعب.لألبناء جمٌعاً 

 

 

 

علً دمجهم فً المجتمع، وذلك إلكسابهم القدرة علً التكٌؼ مع  ٌتامٌهدؼ هذا البرنامج إلى مساعدة األ

وتطوٌرها وتحوٌلها إلى  ٌتامإبراز مواهب األ ىذوٌهم وأسرهم ومجتمعهم كما وٌحرص هذا البرنامج عل

بالنفع سواء علً صعٌد  امخرجات فنٌه ٌشارك بها فً محافل اجتماعٌة ووطنٌة مختلفة مما ٌعود علٌه

 العطاء . ىالثقة بالنفس أو التكٌؼ االجتماعً والقدرة عل

 

 

 

 

 برنامج تطوير المهارات والقدرات 

 برنامج الدمج االجتماعي 
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 أنشطة البرنامج :

 هالرحالت الترفيهية المختلفة سواء داخل المعهد أو خارج  

ٌعمد المعهد علً تنفٌذ العدٌد من الرحالت سواء كانت من تنفٌذ المعهد أو من خالل مشاركة األبناء 

الروتٌن الٌومً، وتعزٌز  تػٌٌرو ٌتامعن األ التخفٌؼ الت المدرسٌة لما لها من دور بارز فًبالرح

ومن ضمنهم  2117رحالت خالل عام  9ثقتهم بأنفسهم،  حٌث أن كل ابن شارك فً ما ال ٌقل عن 

بناء بمخٌمات خارجٌة األرحالت وإفطارات شهر رمضان الخارجٌة، كما أنه تم مشاركة عدد من 

 .ا ذات طابع تربوي وتخصصًجمٌعه

 اإللق اء (  –العرافة    –تدريب األبناء علي مهارة )الخطابة  

ٌنهم من اللػة العربٌة علً مهارات لػوٌه مختلفة بهدؼ تمك أبناء المعهدتم تدرٌب مجموعه من 

علً هذه المهارات وجاري العمل حالٌاً علً تطوٌر  عدد من األبناءتم تدرٌب وتأهٌل ومهاراتها، و

 قدراتهم وتفعٌل البرنامج بشكل اكبر .

 أيام المسرح 

من أبناء بهدؼ إنشاء فرٌق مسرحً  "غٌر ربحٌة"، تم التنسٌق والتشبٌك مع شركة أٌام المسرح

 .إبن فً دورة )تدرٌب مسرحً ( 19حٌث تم التحاق عدد  المعهد،

 15)كفرٌق مسرحً ( وتم تدرٌبهم علً مسرحٌة باسم )خط بخط ( تم تنفٌذ  أبناء 6تم تدرٌب عدد 

 .من مدارس األونروا طفل 2251 عن قام بحضوره ما ال ٌقل داخل المعهد،  عرض لها

   يوم اليتيم العربي 

بالعدٌد من العروض الفنٌة الهادفة والتً تمثلت بمشاركة فرٌق  بٌوم الٌتٌم العربً  المعهدشارك أبناء 

رك فرٌق الدبكة بعروض دبكة شعبٌه، وفقرات فنٌة لمسرح بمسرحٌه تحت فكرة )اإلبداع( كما شاا

 استعراضٌة.

 

 

 

لما لها من دور بارز فً تطوٌر  لألبناء، إلى تنفٌذ العدٌد من األنشطة الرٌاضٌة والثقافٌة لمعهدٌهدؼ ا

األنشطة الثقافٌة  ونذكر أهموتعزٌز ثقتهم بأنفسهم وإكسابهم المهارات الحٌاتٌة المختلفة،  ٌتامقدرات األ

 علً النحو التالً :المعهد والرٌاضٌة التً ٌنفذها 

 

 

 

 

الثقافي والرياضيبرنامج ال 
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 : األنشطة الثق افية 

من خالل عقد العدٌد من األمسٌات واللقاءات الثقافٌة المتنوعة  ثقافٌاً  الٌتٌمعلً تعزٌز  لمعهدٌعمل ا

 علً النحو التالً : 2117لقاء والتً تم تنفٌذها عام  21والمختلفة والتً تقدر 

 .أمسٌة ثقافٌه شعرٌة برعاٌة وزارة الثقافٌة 

  قصة –وهم )فضل ٌوم عرفه ة، تثقٌفٌ اتلقاء 9االحتفال بالمناسبات الدٌنٌة حٌث تم عقد 

اإلسراء  –قصة ٌوم عاشوراء  –مناسك الحج  –سٌدنا إبراهٌم وابنه سٌدنا إسماعٌل 

اعتكاؼ العشر األواخر من رمضان  –فضل لٌلة القدر  –المولد النبوي الشرٌؼ –والمعراج 

 فضل رمضان وصومه(. –

  نٌةفلسطٌحول أحداث ومناسبات  ةتثقٌفٌ اتلقاء 6االحتفال بالمناسبات الوطنٌة حٌث تم عقد 

ذكرى  -عٌد االستقالل ىذكر –وعد بلفور  ىذكر –إحراق المسجد األقصى  ىوهً ) ذكر

 .ٌوم األرض ( –حق العودة  –النكبة والهجرة 

  حول) العلوم المالٌة والمصرفٌة ضمن  لقاءٌناالحتفال بالمناسبات العلمٌة حٌث تم عقد

لقاء حول األمراض الجلدٌة وطرٌقة العدوى منها  –فعالٌات الٌوم المصرفً الفلسطٌنً 

 وطرق الوقاٌة(

  نشاط مكتبً حٌث تم إطالق برنامج تعزٌز القٌم الوطنٌة والذي ٌتحدث عن المدن تنفٌذ

 الفلسطٌنٌة وتارٌخها .

  نشاط مكتبً حٌث تم إطالق برنامج اعرؼ بلدك بهدؼ تثقٌؼ األبناء بالمدن الفلسطٌنٌة تنفٌذ

 المحتلة 

 

 : األنشطة الرياضية 

 تم تنفٌذ العدٌد من األنشطة الرٌاضٌة ودورٌات كرة القدم ومهرجانات رٌاضٌه والتً جاءت كالتالً :

  مشاركة فرٌق معهد األمل لكرة القدم ببطولة الصداقة

النروٌجٌة وهً المشاركة الرٌاضٌة األولى ألبناء معهد األمل لألٌتام 

مع فرق  العبٌن، 11لمكون من ا دولٌاً، حٌث شارك فرٌق المعهد

دولة حول العالم بمبارٌات ودٌة، وشملت  85رٌاضٌة من أكثر من 

مشاركة الفرٌق والتً استمرت لمدة أسبوعٌن، إلى زٌارة الفرٌق 

لرئٌس بلدٌة أوسلو، و زٌارة عدة أماكن ترفٌهٌة، كما تضمنت رحلة 

لة األردن العودة من النروٌج إلى مشاركة الفرٌق ببطولة كروٌة بدو

 الشقٌقة.

 

  فً اختبارات اختٌار لمعهد ابن من أبناء ا 15مشاركة عدد

 . فرٌق فلسطٌن لألٌتام الذي سٌمثل فلسطٌن فً كاس العالم لألٌتام

  ًتدرٌب فرٌق كرة القدم )الفرٌق األول ( بما ال ٌقل عن لقاءٌن تدرٌبٌن أسبوعٌا. 

  ًابن من أبناء المعهد. 21ارك فٌه للننشاكو والذي شمهرجان بطولة فلسطٌن االلكترونٌة المشاركة ف 

 والذي نفذ فً مٌناء  مشاركة فرٌق معهد األمل للننشاكو ضمن عروض االتحاد الفلسطٌنً للنشاكو

 غزة البحري .

  ابن من أبناء المعهد . 15تدرٌب مجموعة من األبناء علً تنس الطاولة حٌث شارك فً التدرٌبات 
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ٌعتبر قسم العالقات العامة أحد أهم األقسام اإلدارٌة الموجودة فً المعهد، لما له من دور كبٌر فً نقل صورة 

المعهد المشرقة،  حٌث ٌتجلى دورالعالقات العامة فً تعزٌز ثقافة المجتمع اإلٌجابٌة ونظرته للمعهد والسعً 

الخارجٌة وبناء عالقات جدٌدة مع كافة المؤسسات والجهات العاملة فً ذات لى توسٌع دائرة عالقاته إ الدائم

بات حضوره الفاعل إثبشكل مثمر، وو ااالختصاص والتركٌز على تطوٌر هذه العالقات واستثمارها فعلًٌ 

 .والمتواصل فً األنشطة والفعالٌات المجتمعٌة

 

 

 

 

 م، ومن أهمها:5107مؤسسة محلٌة ودولٌة وفرق شبابٌة خالل عام  ( 031استقبال  أكثر من ) 

 

  استقبال وفد تركً رفٌع المستوى ٌضم السفٌر والقنصل ومدٌر مؤسسة أفاد ومدٌر مؤسسة

ووكٌل وزارة الشؤون االجتماعٌة، حٌث تم عقد  الفلسطٌنً، تٌكا، ووكٌل وزارة الخارجٌة

 لقاء مع مجلس اإلدارة وتعرٌفهم بمعهد األمل وخدماته والبرامج المقدمة للٌتٌم.

 

  تم استقباله على معبر  المعهد، حٌث فً كرم بٌك السٌد الهالل األحمر التركً رئٌساستقبال

المرافق معه بقاعة المعهد مع ، وتم تنظٌم إفطار جماعً لمدٌر الهالل والوفد بٌت حانون

 أقسام اإلٌواء بالمعهد. فًالموظفٌن واألبناء، والقٌام بجولة مٌدانٌة 

 

  استقبال رجل األعمال الفلسطٌنً منٌب المصري، حٌث تمت خالل الزٌارة التعرؼ على

ٌتعلق بمشروع مبنى نابلس  مامرافق المعهد، والتعرؼ عن كثب على آخر المستجدات ب

 الخٌري.

 

 

 العالقات العامةقسم 

 أهم الزيارات للمعهد  
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 وتم عقد لقاء مع مجلس اإلدارة وبحث العدٌد من  لتشرٌعً،استقبال وفد من المجلس ا

 المواضٌع التً تهم الٌتٌم، وقام الوفد بزٌارة أقسام اإلٌواء وتوزٌع كسوة العٌد على األٌتام.

 

  استقبال وفد من مؤسسة قرى األطفالSOS حٌث هدفت الزٌارة إلى بحث آلٌات التعاون ،

المشترك فٌما ٌخص خدمة األٌتام وتوحٌد الجهود لخدمة أكبر عدد من األٌتام، وتم االتفاق 

 على عقد عدة لقاءات بهدؼ تعزٌز التعاون.

 

 ل وفد من مؤسسة تامر للتعلٌم المجتمعً، حٌث تم خالل الزٌارة مناقشة آلٌات وسبل ااستقب

لمشارٌع التعلٌمٌة التً تنفذها التعاون المشترك بٌن المعهد والمؤسسة، واالطالع على ا

 مؤسسة تامر بهدؼ دمج أبناء المعهد ضمن هذه المشارٌع.

 

 بطبٌعة  هتعرٌف، حٌث تم خالل الزٌارة اللواء أكرم الرجوب محافظ مدٌنة نابلس استقبال

، وفً نهاٌة الزٌارة قام الوفد بزٌارة مٌدانٌة لمرافق المعهدعمل ، وتم االطالع على مشارٌع ال

 د.المعه

 

  

           زيارة اللواء أكرم الرجوب                                            زيارة الوفد التركي      
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 ومن أهمها :م 5107( مؤسسة محلٌة ودولٌة خالل عام  91تم التنسٌق لزٌارة أكثر من ) 

 

 دعمهم على شكرهم بهدؼ الفلسطٌنٌة المحلٌة اإلعالم وسائل من لعدد مٌدانٌة زٌارات تنظٌم 

تشمل  عمل ورشة عقد ولبحث  قضٌته، على الضوء وتسلٌط اإلعالمً الجانب من المعهد

 الٌتٌم. تخدم لتوصٌات الوصول بهدؼ الٌتٌم رعاٌة وجمعٌات اإلعالم وسائل

 

  العقل والجسد، لتعرٌؼ إدارة المركز أكثر عن معهد األمل لألٌتام زٌارة مركز عالج

وبرامجه وخدماته المقدمة للٌتٌم، وتم خالل الزٌارة طرح عدة أفكار بهدؼ دعم أبناء المعهد 

 خاصة فً المجال النفسً.

 

 

  ومساهمتهم فً تبرعات المعهد، زٌارة جمعٌة األٌدي المسلمة، لشكرهم على دعمهم أبناء

ألضاحً، وتم خالل الزٌارة بحث بعض المواضٌع التً تخدم قضٌة الٌتٌم، والعمل لحوم ا

 على تعزٌز الشراكة ما بٌن المعهد والجمعٌة.

 

  مساهمتهم فً تبرعات لحوم األضاحً، وتم خالل الزٌارة بحث لزٌارة بنك فلسطٌن، لشكرهم

 ما بٌن المعهد والبنك.بعض المواضٌع التً تخدم قضٌة الٌتٌم، والعمل على تعزٌز الشراكة 

 

 

  زٌارة جمعٌة إنقاذ الطفل الفلسطٌنً، حٌث تمت الزٌارة بمقر الجمعٌة، لتعرٌؼ إدارة الجمعٌة

أكثر عن معهد االمل لألٌتام وبرامجه وخدماته المقدمة للٌتٌم، وتم خالل الزٌارة طرح عدة 

 أفكار بهدؼ دعم أبناء المعهد.

 

   حث سبل آلٌات التعاون المشترك ما بٌن المعهد والجمعٌة، زٌارة جمعٌة فلسطٌن المستقبل لب

حٌث تم عقد اللقاء مع مدٌر الجمعٌة وبحث العدٌد من المشارٌع المشتركة التً تخدم األطفال 

 والمجتمع الفلسطٌنً.

 

    زٌارة جمعٌة الحق فً الحٌاة، حٌث تم خالل اللقاء بالتعرٌؼ بخدمات المعهد والتعرؼ عن

 جمعٌة الحق فً الحٌاة ومناقشة بعض المواضٌع المشتركة فً العمل.كثب على أنشطة 

 

 

 

 

 

   زيارات خارجية      
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  وتم بحث التعاون المشترك إبراهٌمالدكتور ٌوسؼ  االجتماعٌةزٌارة وكٌل وزارة الشؤون ،

 بٌن المعهد والوزارة.
 

  القٌام بجولة داخلها للتعرؼ على البرامجتم زٌارة مؤسسة عبد المحسن القطان، حٌث 

والخدمات المقدمة لألطفال وتم بحث بعض المواضٌع الخاصة بالرعاٌة التربوٌة للطفل الٌتٌم 

 وأٌضاً مناقشة عقد دورات تدرٌبٌة لموظفً اإلشراؼ داخل المعهد.
 

  زٌارة مؤسسة تامر للتعلٌم المجتمعً، وتم بحث تنفٌذ مشروع تعلٌمً ألبناء المعهد لتحفٌزهم

 ارة المؤسسة لزٌارة المعهد والتعرؼ على خدماته.على القراءة، وتمت دعوة إد

 

 

   

         جارية                          تزيارة الغرفة ال                                زيارة جمعية الحق في الحياة   
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تقوم  ةلتقديم األفضل لفئة األيتام وأسرىم لذلك قامت بتنفيذ استراتيجية واضحتطمح جمعية معيد األمل لأليتام 
التأىيل النفسي تيدف الى النماء الدائم في العمل، ويعمل قسم عمييا ميام العمل التطويري في عدة جوانب 

لدى األيتام نظرًا  عمى غرس القيم الدينية واالخالقية ويعمل دومًا عمى تعديل السموك المعقد أحياناً واالجتماعي 
لذا يقوم القسم اعية والتطور التكنولوجي الممحوظ، لتعقد بعض المفاىيم في السموكيات ومناحي الحياه االجتم

بتعديل األفكار الالعقالنية واستبداليا باألفكار والمعتقدات العقالنية عن طريق الجمسات االرشادية وجمسات 
اتية في كيفية التعامل مع اليتيم، العمل الدؤوب في تطوير الميارات الحي لى، باإلضافة إالتفريغ والدعم النفسي

 م.2012عام  خالل واالجتماعيانجازات قسم التأىيل النفسي  أىمعمى ما سبق  بناءً  و

 إناث، وذلك بعد دراسة أوضاعيم النفسية والمعيشية. 2ذكور و 11طفل بأقسام اإليواء منيم  11استقبال عدد  -
 مركز الدعم النفسي في الجامعة اإلسالمية لتنفيذ العديد من الخدمات النفسية واالرشادية لألبناء.التعاون مع  -
التعاون مع جمعية عايشة لممرأة والطفل لتنفيذ العديد من البرامج  -

 االرشادية والتوعوية أُلميات األبناء.
تنفيذ جمسات ارشاد جماعي لأليتام لمعالجة مشكالت خاصة يشترك  -

 .كثر من طفلفييا أ
 .تنفيذ جمسات تفريغ ودعم نفسي لأليتام المتواجدين داخل المعيد -
تنفيذ دراسات حالة لجميع األيتام المتواجدين داخل المعيد وتعبئة كافة  -

 .البيانات ليم
    .تنفيذ جمسات دعم نفسى ولقاءات توعوية ألسر األيتام -
معات داخل استقبال طالب وطالبات التدريب الميداني من كافة الجا -

 .قطاع غزة
 .القيام بزيارات ميدانية لألبناء الجدد الممتحقين بمعيد االمل لأليتام -
  .ووزارة الصحة في إنجاز الممف االجتماعية،مين الصحي، والتنسيق مع وزارة الشئون تأتجييز كشوفات ال -
 .الشبابتمكين قدرات الشعر ضمن برنامج  لتصفيفمركز تدريبي التنسيق والتشبيك مع  -
 المكفولين.قصص نجاح لعدد من األبناء  روسيا وكتابةاعداد تقارير خاصة باألبناء المكفولين ضمن كفاالت  -
 .دارة الحالة الدوليةممف، ضمن إ12فتح ممفات إلدارة الحالة ووضعيا في الممفات المطموبة وعددىا  -
 ال الحرب / وجد شيريًا.تعميمي" ألطف -ترفييي –صحي  -اجتماعي -إعداد تقرير شامل " نفسي -
 م المحتاجين لممساعدات والكفاالت.استقبال طمبات االلتحاق الجديدة ومقابمة األيتا -
 يتيم مكفول. 202إنجاز ممف أطفال أستراليا، حيث وصل عدد المكفولين  -

 

 

 قسم التأهيل النفسي واالجتماعي
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 فً النقاط التالٌة : نورد أهمها واحصائٌات العمل فً قسم الموارد البشرٌة  إنجازات

 من 8 عدد استفاد، حٌث المعهد من تخرجوا الذٌن بالطالب الخاصة الجامعٌة المنح متابعة 

 من اجتماعٌة خدمات لهم المعهد ٌقدم والذٌن المعهد من قامتهمإ انهوا الذٌن المعهد طالب

 طالب، 3عدد  االزهر جامعةعلى ثالث جامعات فلسطٌنٌة، وهم  وموزعٌن الجامعٌة المنح

 .طالب 3عدد  فلسطٌن جامعة طالب، 3عدد  اإلسالمٌة الجامعة

  لموظفً المعهد، حٌث تم تنظٌم وورش العمل التنسٌق والمتابعة بما ٌخص الدورات التدرٌبٌة

المتنوعة حسب االختصاصات لموظفً  والمحاضرات العلمٌة العدٌد من الدورات التدرٌبٌة

 بالجدول أدناه.المعهد، نوردها موضحة 

 

  ،ومن أهمها:متابعة وأرشفة جمٌع العقود واالتفاقٌات الموقعة مع المؤسسات المحلٌة والدولٌة 

 .اس لألعالم وتكنولوجٌا المعلوماتمع شركة نبرعمل مذكرة تفاهم  -

 .مع مختبر الضٌاء للتحالٌل الطبٌةعمل مذكرة تفاهم  -

  .عقد مذكرة تفاهم مع موقع دنٌا الوطن االخباري -

 

المؤسسة التً قامت  النشاط م
 بالنشاط

 الفئة المستهدفة

 () االٌواء الطاقم االشرافً  الفلسطٌنً  األحمرالهالل   أولٌةدورة اسعافات  0

 موظفات روضة ٌا هال د. غسان حمد   أولٌةدورة اسعافات  

  األقسامرؤساء   اإلدارةمجلس  ورشة عمل " كٌفٌة تقٌٌم الموظفٌن" 3

من العنف المبنً على النوع  األطفالتدرٌب مدربٌن حماٌة  4
 االجتماعً 

 الطاقم االشرافً جمعٌة عائشة 

 الطاقم االشرافً       NRCالمجلس النروٌجً  دورة تنمٌة المفاهٌم فً معالجة االضطرابات النفسٌة  5

 االخصائٌٌن النفسٌٌن  الكلٌة الجامعٌة  ورشة عمل عن المعاملة واثرها على الناحٌة االجتماعٌة  6

 رئٌس قسم الموارد البشرٌة  الضمٌر لحقوق االنسان  دورة حرٌة تشكٌل الجمعٌات الخٌرٌة  7

من العنف المبنً على  األطفالدورة تدرٌب مدربٌن حماٌة  8
 ثانًالالنوع االجتماعً الدلٌل 

 الطاقم االشرافً جمعٌة عائشة 

 الطاقم االشرافً وزارة الشباب والرٌاضة  دورة اعداد منشطٌن  9

 رئٌس قسم الموارد البشرٌة الضمٌر لحقوق االنسان ورشة عمل بعنوان الحق فً حرٌة تشكٌل الجمعٌات  01

 الطاقم االشرافً الكلٌة الجامعٌة دورة أسالٌب المعاملة وتعدٌل السلوك  00

 الخدمات المساندة  الكلٌة الجامعٌة  والبروتوكولدورة فن االتٌكٌت  05

ورشة عمل بعنوان اللجان التنسٌقٌة والمجتمعٌة لالستجابة  03
 فً وقت الطوارئ

 رئٌس قسم الموارد البشرٌة  الدٌمقراطٌة وحل النزاعات 

دورة تدرٌب مدربٌن التوعٌة بالحقوق الصحٌة واالنجابٌة  04
المبنٌة على النوع االجتماعً  اإلٌجابٌةوالجنسٌة والتربٌة 

 ثالث الالدلٌل  -

 الطاقم االشرافً جمعٌة عائشة 

 الطاقم االشرافً جمعٌة عائشة  دورة مزودي خدمات الدعم النفسً واالجتماعً  05

 قسم الموارد البشرية
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 صوت االسراء  . إذاعةعقد مذكرة تفاهم مع عمل  -

 عقد مذكرة تفاهم مع وكالة الصحافة الفلسطٌنٌة صفا .عمل  -

 . UPAعقد مذكرة تفاهم مع مؤسسة النداء الفلسطٌنً الموحد عمل  -

 الحكومً. اإلعالمًعقد مذكرة تفاهم مع المكتب عمل  -

 مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الكلٌة الجامعٌة للعلوم التطبٌقٌة. عقد عمل -

 

 كما استقبل قسم الموارد البشرٌة عدد من طالب الجامعات للتدرٌب والتطوع

 المستفٌدٌن عدد المؤسسة  م

 83 تدرٌب جامعً من مختلف الجامعات الفلسطٌنٌة  -0

 05 متطوع  شخصً -5

 95 اإلجمالً

 

 

 

على تطبٌق النظام المحوسب فً المعهد والذي  بمعهد األملٌقوم قسم الهندسة وتكنولوجٌا المعلومات 

اصالح الصٌانة التً تقوم على وحدة إلى ذلك ضم  باإلضافة، العملهمٌة كبٌرة فً تسهٌل مهام له أ

 : م2117عام  الل، ومن أهم إنجازات القسم خاألعطال بالمعهد

 لألٌتام األمل لمعهد اإلدارٌة العملٌات حوسبة مشروع بتنفٌذ البدء.    

 المجتمع لخدمة األمل مركز تأهٌل إعادة أعمال بتنفٌذ القٌام. 

  المعهد قساموجمع الوثائق من أ االستراتٌجٌة الخطةمتابعة تنفٌذ. 

 والتً تم تخصٌصها بدالً من ( مداد شركة)  الحراسات شركة عمللمتابعة الو االشراؼ ،

وتخفٌؼ العبء المالً على المعهد، حٌث  تعٌٌن موظفٌن جدد، وتأتً فً إلطار تطوٌر العمل

الموظفٌن السابقٌن إلى أماكن  أن الشركة مختصة فً مجال الحراسات واألمن، وتم نقل

 أخرى لسد العجز الموجود.

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
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 انحًُية صُذوق يٍ بحًىيم نأليحبو، ريعب   كىٌي بحيث ،نأليحبو األيم نًعهذ داعى كًشروع يبهال روضة َشئثأ

عبني يٍ  يسحىيانًسحىي انحعهيًي نهًجحًع انفهسطيُي يٍ خالل جقذيى رقي نانروضة جهذف و ،انكىيحي

بعذ انروضة بقىة وجذارة  جهيئة جيم قبدر عهً دخىل يرحهة يبو األطفبلانجىدة في انحعهيى نًرحهة ريبض 

 .لألٌتام ملؤسسات المنتجة والداعمة لمعهد األحد المأالعمل على أن تكون الروضة و

نحزويذ انطفم  ج يخحبر بعُبية منهامن خالل ر الصػمنذ سن  فً نفوس األطفال األخالقغرس عمد على وت 

برز أومن والوصول كنموذج متمٌز فً مجال التعلم  ببنًعهىيبت األسبسية يٍ خالل أسهىة انحعهى انحذيث

 م:2117النشاطات للعام 

 

  حٌرث بلرع عردد البلروبٌتش التمهٌردي فرً منتجرع  أطفرالتنظٌم حفل تخرٌج الدفعة الحادٌة عشرر مرن

 " طفل، وتخلل االحتفال العدٌد من الفقرات الفنٌة. 231خرٌجً الروضة " 

 م تنفٌرذ الفعالٌرة فرً قاعرة تنظٌم مهرجان القراءة لمرحلة التمهٌدي لتحفٌز األطفرال علرى القرراءة وتر

 ، بحضور وفد من وزارة التربٌة والتعلٌم.المعهد

  لهجرٌة فً معهرد األمرل لألٌترام، ضرمن منهراج غررس القرٌم الدٌنٌرة رأس السنة اتنظٌم فعالٌة إحٌاًء

 لألطفال وشملت الفعالٌة توزٌع الهداٌا على اطفال الروضة.

  ،بحضرورتنظٌم مهرجان التراث واألجداد والذي شارك فٌه أهالً األطفال من خالل تراثٌة ممٌزة 

 بتراثهم. األطفال ربط إلى المهرجان وٌهدؼ،  والتعلٌم التربٌة مدٌرٌةمن  وفد

  مشاركة عدد من أطفال الروضة بمشروع " تحفة األطفال" والذي ٌهدؼ إلى تشجٌع األطفال علرى

 قراءة القرآن من خالل الرسوم المتحركة واألناشٌد، بالتعاون مع وزارة األوقاؼ.

 طفرال زٌارة وفد من السفارة الفنلندٌة على رأسهم السفٌرة، للروضة لالطالع على واقرع رٌراض األ

 بقطاع غزة.

  طفال حول صحة األتنظٌم عدد من الندوات الصحٌة التثقٌفٌة ألهالً األطفال لزٌادة الوعً والثقافة

 والتػذٌة .

  تنظٌم رحلة ترفٌهٌه لجمٌع أطفرال الروضرة بحدٌقرة نمراء، بهردؼ التعررؼ علرى الحٌوانرات، ضرمن

 أنشطة الروضة التثقٌفٌة والترفٌهٌة.

 

 

 

 

 روضة ياهال   روضة ياهال          
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  أطفررال الروضررة بفقرررة فنٌررة استعراضررٌة ضررمن حفررل للٌونٌسررٌؼ بجمعٌررة الهررالل األحمررر مشرراركة

 الفلسطٌنً.

 والرسررم علررى وجرروه  تنفٌررذ نشرراط بعنرروان وحرردة مرروطنً فلسررطٌن، مررن خررالل رفررع أعررالم فلسررطٌن

  األطفال، بهدؼ غرس القٌم الوطنٌة لدى األطفال.

 

   

 دروس نموذجية باللغة اإلنجليزية                  ندوات تثقيفية ألهالي األطفال             

    

 حفل استقبال األطفال       لندية                        زيارة وفد السفارة الفن
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مع العدٌد من المتبرعٌن ورجال األعمال وداعمً المعهد من أجل تػطٌة إفطارات األٌتام تم التنسٌق 

من داخل وخارج المعهد، باإلضافة إلى التنسٌق مع بعض المؤسسات والجمعٌات الشرٌكة، وتم خالل 

 ( شخص طٌلة الشهر المبارك. 6511شهر رمضان تنظٌم إفطارات داخلٌة وخارجٌة لما ٌقارب ) 

 ( شخص، حٌث  0111مع جمعٌة فجر لإلغاثة والتنمٌة لتنظٌم إفطار جماعً لعدد )  التنسٌق

تم التواصل مع أهالً األطفال األٌتام من خارج المعهد والذٌن ٌتم تقدٌم الخدمة غٌر المباشرة 

 لهم لدعوتهم لإلفطار.

  التنسٌق مع نقابة المحاسبٌن الفلسطٌنٌة واستضافتهم

شخص داخل  0111لعمل إفطار جماعً لعدد 

طفل ٌتٌم لتناول طعام  011المعهد، وتمت دعوة 

  اإلفطار داخل المعهد.

  4التنسٌق مع الهالل األحمر التركً ) حٌث تم تنظٌم 

شخص من أٌتام المعهد  0111إفطارات لحوالً 

وخارجه( داخل قاعة المعهد بحضور مدٌر عام 

كرم بٌك وعدد من  السٌد الهالل األحمر التركً

 أعضاء مجلس إدارة المعهد.

  التنسٌق مع مؤسسة اإلغاثة االنسانٌة التركٌةIHH   ًشخص من  511) تم تنظٌم إفطار لحوال

 األبناء واألهالً( داخل المعهد وبحضور مدٌر الهٌئة االستاذ محمد كاٌا "أبو متٌن".  

 شخص لألهالً  041ار لحوالً التنسٌق مع جمعٌة الفالح الخٌرٌة ) حٌث تم تنظٌم إفط

 واألبناء(.

  جامعة األزهر_ غزة فرع الزاوٌة األمرٌكٌة ) تم تنظٌم إفطار جماعً لألٌتام الذٌن ٌتم تقدٌم

الخدمة الػٌر مباشرة لهم فً مطعم الالٌت هاوس، باإلضافة إلى تنظٌم فقرة ترفٌهٌة قبل 

 اإلفطار(.

 

   األنشطة الرمضانية   

 م2017أهم األنشطة خالل عام 
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  051التنسٌق مع البنك اإلسالمً العربً لتنظٌم إفطار جماعً لألبناء األٌتام حٌث شمل العدد 

 ٌتٌم من أبناء المعهد، وبحضور من موظفً اإلدارة بالبنك وإدارة المعهد.

  التنسٌق مع رابطة عائلة الػفري، حٌث تم تنظٌم نشاط ترفٌهً لألبناء األٌتام فً أحد الشالٌهات

 من قسم شباب المستقبل. ٌتٌم 51طعام اإلفطار لعدد ومن ثم تناول 

 

 

 

يُظى يعهد األيم نأليخاو وفي كم عاو بطىنت كزويت 

، وقاو قسى انعالقاث انعايت بانخُسيق نأليخاوريضاَيت 

وانخُظيى نهذِ انبطىنت وانخي حًهج اسى بطىنت األيم 

و، وانخي اَقسًج نبطىنخيٍ، 7102انزيضاَيت نعاو 

بطىنت خاصت باألبُاء األيخاو وأخزي خاصت 

بانًىظفيٍ يٍ انًؤسساث وانشزكاث انىطُيت، 

بأبهً صىرها وحققج َجاحاث  انبطىنت وَفذث

األطفال  وجىٌِ أهًها رسى انبسًت عهً كبيزة كا

ظيج بزعايت وحغطيت إعالييت األيخاو، كًا وح

نخكزيى جًيع   ،  إنً أٌ حىجج بحفم اخخخاوواسعت

وسظ حضىر نجًيع األبُاء انًشاركيٍ وانزعاة، 

 .انذيٍ عبزوا عٍ فزحخهى بهذا اإلَجاس

 

 

 

والذي تم تنفٌذه بساحة الجندي المجهول قُبٌل عٌد األضحى المبارك، كان حفل عٌدكم مبارك الترفٌهً 

له األثر الواضح على أبناء معهد األمل لألٌتام وعلى الجمهور الفلسطٌنً، حٌث شارك فً االحتفال 

أعداد كبٌرة من األطفال بمحٌط الجندي المجهول، والذٌن بدت على وجوههم الفرحة والسعادة مما 

 رات فنٌة وغنائٌة واستعراضٌة قام بها أبناء المعهد.شاهدوه من فق

 

 

 

   بطولة األمل الرمضانية   

   مبادرة عيدكم مبارك   
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لم ٌقتصر هذا االحتفال على ادخال الفرحة ألبناء المعهد ولألطفال فقط، بل خلق مساحة كبٌرة 

لألطفال لعرض مواهبهم وإبداعاتهم الفنٌة المختلفة لٌشاهدها الجمهور مما عزز لدٌهم الثقة بالنفس، 

العدٌد من الحواجز لالنطالق لعالم أوسع ملؤه الفرحة والسعادة بأعٌن هؤالء األٌتام، وكسر لدٌهم 

 واإلرادة والعزٌمة لصنع مستقبل أفضل فً ظل الظروؼ المعٌشٌة الصعبة.

سرح كبٌر وقد مر تنظٌم االحتفال بعدة مراحل ومنها الحصول على ترخٌص لتنفٌذ الحفل، وحجز م

وجهاز صوت كامل، وتوفٌر دمى أطفال وشراء بعض الورود لٌتم توزٌعها على األطفال، وتجهٌز 

كامٌرات فٌدٌو لتػطٌة االحتفال بالكامل، ودعوة وسائل االعالم، وتزٌٌن المسرح وتوفٌر كهرباء 

 للحفل.

د روح االنتماء للثوابت االحتفال العدٌد من الفقرات الفنٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، والتً تجس تضمنو

الوطنٌة الفلسطٌنٌة من خالل فقرات عن القدس واألقصى وفقرات استعراضٌة تجسد لحمة الدٌانات 

السماوٌة، باإلضافة لوجود الفقرات الترفٌهٌة من ألعاب الخفة والدمى والمهرجٌن وفقرات لعرض 

 المواهب من الجمهور. 

 

 أهداف االحتفال

 قلوبهم. على والبسمة الفرحة األٌتام، وإدخال األطفال وأنشطة تسلٌط الضوء على إبداعات 

 .دمج الٌتٌم بصورة أكبر بالمجتمع المحلً وتعزٌز شعور الثقة بالنفس للٌتٌم 

 األوقات جمٌع فً الفلسطٌنً الشعب أفراد بٌن االجتماعً التكافل مبدأ تعزٌز على العمل  

 ه.زٌادة ثقة الطفل بنفسو الفعالٌة، فً المقدمة األنشطة خالل من لألٌتام والمعنوي النفسً الدعم 

 األٌتام. اتجاه واألخالقً الدٌنً بالواجب المدنً المجتمع تذكٌر مؤسسات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصة نجاح اإلبنة ناريمان ياسين    
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م، 2117عام  ٌعد حفل ٌوم الٌتٌم العربً الذي نفذته إدارة معهد األمل لألٌتام مطلع شهر أبرٌل من

، لتمٌزه واختالفه عن باقً االحتفاالت السنوٌة بهذا الٌوم، حٌث امن أهم األنشطة التً تم تنفٌذه

اكتسب الحفل والذي ٌحمل اسم " نحن مبدعون " سمة خاصة أال وهً مشاركة جمٌع أبناء المعهد 

ا على خشبة مسرح رشاد بهذا الحفل وبٌان مواهبهم وإبداعاتهم من خالل الفقرات الفنٌة التً قدموه

 .الشوا بمدٌنة غزة

نوعٌة الفقرات الفنٌة، والتً مما شكل سابقة، من حٌث برزت إبداعات األٌتام جلٌة أمام الحضور، و 

تضمنت عرض مسرحً من الفرٌق المسرحً من أبناء المعهد وعرض للدبكة الشعبٌة الفلسطٌنٌة، 

أبناء من ، تمٌزت بمجملها ببروز إبداعات فرٌدة ةاستعراضٌو، وفقرات فنٌة وإنشادٌهوفقرات شعرٌة 

 معهد األمل.

 

حٌث فاق وقد تمٌز أٌضاً حفل " نحن مبدعون " بحضور عدد كبٌر من المؤسسات المحلٌة والدولٌة 

" شخص، ومن أهم المؤسسات التً شاركت فً حفل ٌوم الٌتٌم، الهالل  1111عدد الحضور  " 

وزارة التنمٌة الفلسطٌنً، ومؤسسة التعاون، وهٌئة اإلغاثة التركٌة، األحمر التركً، والهالل األحمر 

 االجتماعٌة، الػرفة التجارٌة، مجلس القضاء األعلى.

وقد شمل حفل ٌوم الٌتٌم فً الٌوم الثانً، كرنفال األمل الترفٌهً، حٌث تم تنفٌذه داخل المعهد 

فٌهٌة، ومسابقات، باإلضافة أللعاب ٌتٌم، حٌث تم تقدٌم فقرات فنٌة وتر 1511واستهدؼ أكثر من 

 ترفٌهٌة متعددة، وتوزٌع هداٌا على جمٌع األٌتام.

 

 

 

   حفل يوم اليتيم العربي   
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 العربً الصندوق من كرٌم بتموٌل ،المجتمع لخدمة األمل مركز مبنى تجهٌزلاألمل  معهد إدارة سعت

 حاسوب ومختبر تدرٌبٌة قاعات المبنى وٌضم دوالر،الؼ  22واالجتماعً بقٌمة  االقتصادي لإلنماء

 مركز ٌهدؼو األبعاد، ثالثٌة سٌنما وجود إلى باإلضافة وعٌادة األمل الخٌرٌة، مركزٌة، ومكتبة

 التعامل كٌفٌة فً التدرٌبٌة الدورات من العدٌد خالل من الٌتٌم أسرة تمكٌن إلى المجتمع لخدمة األمل

 الصحٌة الخدمة وتقدٌم اقتصادٌا، األسرة لتمكٌن ومهنٌة حرفٌة دورات وجود إلى باإلضافة ،ٌتٌمال مع

 .الطبٌة العٌادة خالل من

 

 5107 مة المجتمع خالل سنةدالتً تمت فً مركز االمل لخ األنشطة

 

عدد  المؤسسة التً قامت بالنشاط النشاط م
 المستفٌدٌن

 08 د.  خضر الجمالً  دورة فن االتٌكٌت والبروتوكول  0

 05 أ . عالء الربعً  0  لألطفالالحاجات النفسٌة واالجتماعٌة  5

 03 أ . عالء الربعً  5  لألطفالالحاجات النفسٌة واالجتماعٌة  3

 09 أ . عبد المجٌد جمعة  3  لألطفالالحاجات النفسٌة واالجتماعٌة  4

 04 أ . فهد المدهون  الدور التكاملً بٌن االسرة والمعهد  5

االرامل الفلسطٌنٌات وفق القانون الفلسطٌنً  حقوق 6

0 

الهٌئة الدولٌة لدعم حقوق الشعب 
 الفلسطٌنً 

06 

رفع مستوى وعً افراد المجتمع المحلً حول  7
 0فً التعلٌم   اإلعاقةذوي  األطفالحقوق 

 08 هاندي كاب 

 09 انقاذ الطفل ) جمعٌة عائشة (  اإلٌجابٌةالتربٌة  8

رفع مستوى وعً افراد المجتمع المحلً حول  9
 5فً التعلٌم   اإلعاقةذوي  األطفالحقوق 

 05 هاندي كاب 

حقوق االرامل الفلسطٌنٌات وفق القانون الفلسطٌنً  01

5 

الهٌئة الدولٌة لدعم حقوق الشعب 
 الفلسطٌنً 

00 

حقوق االرامل الفلسطٌنٌات وفق القانون الفلسطٌنً  00
3 

الهٌئة الدولٌة لدعم حقوق الشعب 
 الفلسطٌنً 

00 

حقوق االرامل الفلسطٌنٌات وفق القانون الفلسطٌنً  05
4 

الهٌئة الدولٌة لدعم حقوق الشعب 
 الفلسطٌنً 

01 

 011 طالبات الكلٌة الجامعٌة  نشاط ترفٌهً بسمة ٌتٌم  03

 05 انقاذ الطفل ) جمعٌة عائشة (  اإلٌجابٌةدورة التربٌة   04

 05 المدرب / عمر السرحً دورة فن الحالقة وتصفٌف الشعر 05
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كما وٌقدم مركز األمل الرعاٌة الصحٌة لألٌتام من داخل وخارج المعهد من خالل عٌادة األمل 

 3111م، استهدفت أكثر من 2117الخٌرٌة، باإلضافة إلى تنفٌذ ثالث أٌام طبٌة مجانٌة خالل العام 

 بالتعاون مع بعض المؤسسات الطبٌة الشرٌكة. من األٌتام وأسرهم،شخص 

باإلضافة إلى ذلك ٌتم تنفٌذ العدٌد من الفعالٌات والنشاطات الترفٌهٌة والثقافٌة والتعلٌمٌة بمركز األمل 

 التً ٌتم تنفٌذها من خالل مؤسسات محلٌة أو فرق تطوعٌة شبابٌة لألٌتام، نذكر بعضاً منها أدناه:

 

 المنفذ نشاطال م

 جمعٌة إغاثة أطفال فلسطٌن جلسات العقل والجسد  لألطفال 1

 طالبات الجامعة اإلسالمٌة نشاط ترفٌهً ثقافً 2

 جمعٌة جسر األمل فعالٌة ترفٌهٌة 3

 طالبات كلٌة المجتمع نشاط تثقٌفً صحً 4

 زاوٌة الفنون بالكلٌة الجامعٌة نشاط فنً 5

 الدعم النفسًقسم  جلسات توجٌه جمعً 6

 أقسام اإلٌواء دروس تقوٌة  7

 

 

   

 دورة حقوق األرامل الفلسطينيات            دورة االحتياجات النفسية ألمهات األيتام
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، حٌث اعتمدت إدارة كافة المالً، وتوفٌر احتٌاجات األٌتام لالستقرارٌسعى معهد األمل إلى الوصول 

لتلبٌة احتٌاجات األٌتام، وفً الممولة من مؤسسات مانحة، المعهد على تبرعات أهل الخٌر والمشارٌع 

، نبعت فكرة على المؤسسات المحلٌة ظل الظروؼ االقتصادٌة الصعبة وتقلٌص المشارٌع والتبرعات

ذاتٌة على غرار روضة ٌاهال ال الدخلإنشاء مطبخ األمل للمأكوالت الشرقٌة، كمصدر من مصادر 

 وقاعة األمل متعددة األغراض. والمبنى االستثماري

ٌُعد وجبات الطعام لألٌتام  داخلًالمطبخ ال وهوع وجود ركٌزة مساعدة مومن هذا المنطلق و  الذي 

 ، مستػلٌن، تم إنشاء المطبخ الخارجً، إلعداد وجبات الطعام الشرقٌة المختلفة لألٌتامعلى مدار العام

، آملٌن أن ٌلقى بذلك وجود المعدات الالزمة وتوفر الكادر البشري دون الحاجة لتكالٌؼ مادٌة إضافٌة

 هذا المشروع نجاحاً وٌكون من المشارٌع المجدٌة لتحقٌق دخل ذاتً أكبر للمعهد.
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 المسرحي األمل فريق

عمدت إدارة معهد األمل إلى السعً  والمتنوعة، المهارات المختلفةمن منطلق إكساب أبناء المعهد 

 من مسرحً، فقامت بالتعاون مع شركة أٌام المسرح إلى تشكٌل فرٌق لألٌتامإلبراز المهارات الفنٌة 

 اتالتدرٌب تاستمر ٌة، حٌثالمسرح لفنونفً ا مكثفه بتدرٌبات شاركوا أبناء 7 من مكون المعهد أبناء

 .مسرحًاألمل ال فرٌق عنها نتج متواصلة شهور 3 قرابة

 بتنفٌذهم العمل هذا تكلل ،المعهد وإدارة وموظفً أهالٌهم حضورب التدرٌبات من العدٌد الفرٌق أدى 

 مسرح خشبة علً أو المعهد داخل سواء العروض من العدٌد لها نفذوا ،دقٌقه 21 مدتها لمسرحٌة

 أو المدارس فً سواء األطفال علً الترفٌه فً المبادرة زمام األٌتام لهؤالء وكان ،المسرح أٌام شركة

 فً الثقة األبناء إكساب فً ساهم مما العروض حضور فً شاركت التً والجمعٌات المؤسسات فً

 . فقط مستفٌد ولٌس العطاء علً قادر الٌتٌم أن مبدأ وترسٌخ النفس

 بالٌتٌم االرتقاء وهو لتحقٌقها دائما تعمل التً ورسالته المعهد رؤٌة نشر فً العروض هذه ساهمت كما

علماً أنه تم التنسٌق فً وقت سابق (  والثقافٌة والعلمٌة واالجتماعٌة والنفسٌة الدٌنٌة)  النواحً شتى فً

 لمشاركة الفرٌق المسرحً فً عرض بدولة ُعمان، ولكن الظروؼ الصعبة فً قطاع غزة لم تسمح له 

الفترة الراهنة على إعداد مسرحٌة جدٌدة تتناول قضاٌا مجتمعٌة والعمل بالسفر، وأن الفرٌق ٌعمل فً 

 على حلها.

 

 

 نجاح قصص
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 ناريمانقصة نجاح االبنة 

 

 

 المقولة، بهذه إٌمانها من انطالقاً  ،"السعً فً االستمرار منك المطلوب الكمال، منك المطلوب لٌس"

 نارٌمان االبنة. األخرى إلى انطلقت مرحلة تخطت كلما فكانت بشػؼ أهدافها إلى السعً فً انطلقت

 فً أهدافها لتحقق قدماً  تسٌر أن نفسها وعدت اللحظة تلك ومنذ صػرها، فً األمل بمعهد التحقت

 .لها الخدمات جمٌع تقدٌم إلى سعى بدوره الذي بالمعهد االبنة فعاشت الحٌاة،

 تحقق إلى وسعت الجامعة، فً االنجلٌزٌة اللػة دراسة وهو أال الصػر منذ حلم نارٌمان لالبنة كان ولقد

 الدراسة خالل من حلمها لتحقٌق نهار لٌل نارٌمان عملت العامة الثانوٌة مرحلة ففً الحلم، هذا

السٌما أنها تعانً من مشكلة عدم  لها، مساند عمل فرٌق شكل الذي المعهد وبمساعدة المتواصلة،

 مالزم من تحتاجه ما كافة تقدٌم، ونفسً ودعم إرشادٌة جلسات لنارٌمان قدم حٌث وضوح الرؤٌة،

 نظارة تجهٌز، باإلضافة لوالتعلٌم الصحة وزارة مع بالتنسٌق نظرها مع ٌتناسب بما كبٌر بخط وكتب

، حتى حصلت على لقب اإلبنة وداخله المعهد خارج مساندة تعلٌمٌة بمراكز والحاقها، لها خاصة طبٌة

 المثالٌة بمدرسة بشٌر الرٌس.

 طرٌقها لتشق العامة الثانوٌة على الحصول فً تتمنى ما نارٌمان حققت المتواصل الجهد هذا وبعد

والتحاقها بالجامعة اإلسالمٌة تخصص تجارة لػة  بالجامعة، االنجلٌزٌة اللػة لتعلم األسمى للهدؼ

 هذه أمثال نرى والعقبات، التحدٌات كل من أكبر واإلرادة واألمل الطموح ٌكون فعندما إنجلٌزٌة،

 والنجاح، التفوق وتنتزع أقرانها بذلك لتنافس تلٌن ال إرادة إلى التحدٌات حولت التً المتفوقة الطالبة

 بتحقٌقٌها األمل معهد وٌساهم ساهم التً النجاح قصص مئات من قصة ولتسطر به، ٌحتذى مثاالً  لتكون

 .لألٌتام
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 م2017صور من 

 التشبيك األنشطة الرياضية ندوات علمية

 تحفيظ قرآن كريم ورش عمل مشاريع

 كرنفال األمل النفسيالدعم  الخدمة المجتمعية
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 خاتمة  

 البرامج جمٌع فً  ،عام إدارة معهد األمل لألٌتام بشكل إنجازات التقرٌر تناول

وضعتها  التً هدافهاأ إدارة المعهد تحقٌق استطاعت حٌث مفصل، بشكل

تطوٌره،  أجل من وتسٌر علٌها ضمن الخطة االستراتٌجٌة الخاصة بالمعهد،

 حتى األهداف باقً تحقٌق أجل من المجاالت جمٌع فً العمل سٌستمر كما

 عالٌة بجودة الخدمات وتقدٌم اإلدارة تواجه التً المعٌقات جمٌع رفع إلى نصل

 . األٌتام والمجتمع ترضً

السنوي تتقدم إدارة جمعٌة معهد األمل لألٌتام، بجزٌل الشكر وفً ختام التقرٌر 

والتقدٌر لكل من ساهم فً دعم المعهد وتقدٌم الخدمة لألٌتام سواء كانوا أفراد 

أو مؤسسات،  متمنٌن أن تستمر مسٌرة العطاء من أجل خدمة األٌتام فً 

 قطاع غزة.
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