
 

 

 

 2021التقرير اإلداري لعام 

 األخت رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية اإلتحاد النسائي العربي المحترمات

 األخوات الفاضالت، اعضاء الهيئة العامة

 اإلخوة واألخوات الضيوف الكرام

يسعدني أن اقف بينكم في هذا اليوم المبارك ألعرض لكم ملخصا بأهم اإلنشطة واإلنجازات التي حققتها 

، والذي شهد العديد من اإلنجازات بالرغم من 2021خالل العام المنصرم الجمعية ومؤسساتها المختلفة 

 استمرار جائحة كورونا وآثارها التي عانى منها جميع ابناء شعبنا الفلسطيني.

لقد حرصنا في مجلس اإلدارة وبتعاون كامل ورائع من قبل مدراء المؤسسات والعاملين في مختلف مرافق 

 الجمعية ومؤسساتها حرصا على تحقيق أقصى انجاز ممكن خدمة ألبناء شعبنا الفلسطيني.

 

 

 

 :2021 الجمعية العامة أهم انجازات

للجمعية  من خالل العمل اليوم لرئيسة وأعضاء الهيئة باإلضافة الى اإللتزامات القانونية والروتينية 

اإلدارية واللجان الفنية المتخصصة ذات العالقة والتي تعقد اجتماعها اإلسبوعي، فقد تمكنت الجمعية 

 من تسجيل عدد من اإلنجازات الهامة:



خالل شهر  2021و 2020اقرار التقارير اإلدارية والمالية والمصادقة عليها لألعوام  -1

بسبب  2020وذلك بعد ان لم تتمكن الجمعية من عقد مؤتمرها السنوي لعام  2021يران حز

جائحة كورونا والتزاما بقانون الطوارىء وتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات ضمن 

 اجراءات محاربة الجائحة.

 تشكيل اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية إلحياء المئوية األولى للجمعية. -2

 .2021تمر الصحفي لإلعالن عن انطالق فعاليات المئوية في أيلول عقد المؤ -3

يوثق لمسيرة الجمعية خالل المائة عام  2021عقد معرض للصور خالل شهر ديسمبر  -4

 الماضية.

عقد مؤتمر علمي لعرض األوراق البحثية التي تقدم بها الباحثون عن مسيرة الجمعية  -5

 .27/11/2021ودورها حيث عقد المؤتمر بتاريخ 

 طباعة ونشر كتاب لألوراق العملية. -6

عقد احتفالية المئوية للجمعية في مسرح  جامعة النجاح الوطنية تحت رعاية دولة رئيس  -7

 الوزراء.

استقبل مجلس اإلدارة معالي المهندس عاصم سالم وزير النقل والمواصالت ممثال لدولة  -8

تحت رعاية دولة رئيس  رئيس الوزراء ضمن ترتيبات الجمعية لعقد احتفالية المئوية

 الوزراء.

 

 القوى البشرية:

( موظفا 282)  2021بلغ إجمالي العاملين في جمعية اإلتحاد النسائي والمؤسسات التابعة لها حتى نهاية عام 

 .من الذكور( 153من اإلناث و  129وموظفة منهم ) 

  

 2021أهم أنشطة  مركز اليتيمات خالل عام 
 

 االنجيلي وطاقم من الموظفين االداريين للتهنئة بمئوية الجمعيةزيارة مدير المستشفى  .1

 زيارة وزير المواصالت عاصم سالم للتهنئة بمئوية الجمعية. .2

 وتقدمي بعض االنشطة. تزيارة الحركة العالمية لليتيما .3

 زيارة التنمية االجتماعية لليتيمات .4

 زيارة االمن الوطني وعمل نشاط ترفيهي وتقديم الهدايا .5

 مجموعة االيدي المعطاءة شفا عمرو. زيارة .6

 زيارة مدرسة فلسطين لليتيمات. .7

 بعدة نشاطات ترفيهيةمشاركة الفتيات  .8

 الذهاب لرحالت ترفيهية للشاليهات من قبل متبرعين كرام .9

 لقاء من قبل قوات الشرطة المقدم النا مخالالتي للطالبات اليتيمات وتقديم نصائح توعوية وتوزيع الهدايا. .10

نشاط مسرحي من قبل للطالبات اليتيمات من قبل الصحفية مي الزبن وداود عورتاني.عمل 11  



 مركز مريم هاشم لفنون الطهي وتقديم الطعام

 

 : 2021 العام المركز خالل نشاطات 

 طالب وطالبه. 47اقامة حفل تخرج لطلبة الفوج السابع من دبلوم فن الطهي وتقديم الطعام وعددهم ( 1

طالب وطالبه لدبلوم فن الطهي الدفعه الثامنة على اربع مجموعات حيث يتم تخريج اول مجموعتين بداية العام  70( تسجيل 2

2022. 

  .طالب وطالبه 38وعددهم  مخبوزات وصناعة الكيكطلبة دورة ثالث دفعات من ( تخريج 3

  .طالب 11وعددهم  مشروبات وعصائرطلبة دورة دفعتين من ( تخريج 4

  .البط 16وعددهم  الحلويات الشرقيهطلبة دورة دفعتين من ( تخريج 5

 طالبه. 18( تخريج ثالثة ورشات تعليم الشوكالته وعددهم 6

 طالبه. 35( تخريج اربعة ورشات الكيك االسفنجي وتزينه وعددهم 7

  طالبات. 10تخريج ورشة ضيافة العيد وعددهم  (8

 .طالبه 60وعددهم  صيفيالصغير ال( تخريج الطالبات المشاركات بنادي الطاهي 9

في نهاية العام  ودورة ربات بيوت ومخبوزات وعصائر ( فتح باب التسجيل  لدورات حلويات شرقيه وحلويات غربيه10

2021. 

 تحضيرات رمضان. -مثل سوشي مالح / حلو 2022( فتح التسجيل لعدة ورشات قصيرة بداية العام 11

 لمرضى السكري ومرضى حساسية القمح . ( التحضير لورشات قصيرة جديدة 12

( استمرار التعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين إلعطاء دورات مجانية للطالب في عدة مجاالت مثل )كن رياديا، كيف ابدأ 13

 مساري الى المهنة ، قيادة مجتمعية(

يات الغربية لجمعية بيتا التعاونية ( التعاون مع مؤسسة التعاون الدولي جنوب جنوب لتنفيذ دورة تدريبية في مجال الحلو14

 ضمن مشروع تحسين االنتاج واألمن الغذائي للمؤسسات النسوية، وقد تم التعاقد مع الشيف دانا العالم لتقوم بالتدريب.

بمشروع تبادل طالبي مع وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بمشاركة خمس دول ) فلسطين/ ايطاليا/ ( المشاركة 15

لمدة اسبوعين باإلضافة  5/2022ضور ورشة تدريبه بفرنسا بشهر انيا/فرنسا( ودعوة طالبين ومدرس وشيف لحبريطانيا/الم

  . 6/2022شهر الى استقبال وفد من شيفات فرنسيين لتعليم الطلبه بمركز مريم هاشم ب

 .5/2022يبية بفرنسا بشهر ( عمل مسابقة حلويات غربية لطلبة الدبلوم واختيار ثالثة طالب للمشاركة بالورشة التدر16

وقد تم الخاصة بالمستوى المتقدم $ 137000الكلية من المنحة النرويجية حيث تبلغ قيمة المنحة  خيرةاستالم الدفعه اال( 17

 .2022االنتهاء من العمل وسيتم فتح باب التسجيل للمستوى المتقدم بالعام 

 النجاح من خالل استضافة طلبة دبلوم فن الطهي.( المشاركة في برنامج سهرة رمضانية على اذاعة 18

 ( اقامة نشاط للمعهد الفلسطيني للطفولة وعمل ثالثين وجبة طعام للمشتركين.19

 ( المشاركة بأسبوع الطهي االيطالي وإقامة حفل غذاء في نهاية المشاركة.20



 مركز لواحظ عبد الهادي
ليكون مركزاً لتدريب الفتيات الكفيفات في مجال التصنيع الغذائي من خالل تعليمهن الكثير في  عام2014أسس المركز تم ت

 المهارات ومساعدتهن في إنتاج عدة أصناف من المنتجات الغذائية.

 :2020أهم أنشطة المركز خالل عام 

 ضار الموسمية ) الزعتر، والنعنع.....الخ(العمل بالخ .1

 .شكالها المختلفةعمل المعجنات والمخبوزات بإ .2

 

 مستشفى اإلتحاد النسائي العربي

 نشاطات وإنجازات  عام 2021 :

 تحديث غرف المرضى النسائية والتوليد (1

 تحديث أجهزة قسم التعقيم والبنية التحتية له. (2

 تحديث بويلر االغسيل وتهيئة البنية التحتية له (3

 شراء جهاز مقدح لقسم العمليات (4

 لطوارئاتحديث وتوسعة  (5

 شراء جهاز تصوير تلفزيوني  (6

 تحديث قسم العيادات  (7

 شراء جهاز أشعه وصيانة القسم (8

 تركيب اضاءة جديدة لغرف العمليات  (9

 شراء جهاز تخدير  (10

 استالم اجهزة تنفس اصطناعي لقسم الحاضنه تبرع من العمانيين (11

 

 روضة اإلتحاد الحديثة
 :2021أنشطة الروضة وإنجازاتها خالل عام   

 

 

، وعيد االم وراس السنة الهجرية ، والمولد النبوي  بذكرى االسراء والمعراجاالحتفال  .1

 الشريف، واعالن الدولة الفلسطينية(.

 زيارة تفقدية من قبل مكتب العمل وصحة نابلس والدفاع المدني. .2

 

 كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة
 2021إنجازات الكلية لعام 

 إداريا :



الجديززد كتززوفير خدمززة  2021-2020االمززور االداريززة قبززل بدايززة الفصززل الدراسززي االول للعززام الدراسززي تجهيززز كافززة  .1

التصوير توفير الززي الرسزمي لطلبزة الكليزة،  وذلزك مزن خزالل طزرح عطزاءات و تقزديم عزروض اسزعار مزن قبزل عزدة 

 ظام المالي المقر في الكلية .لموردين وفقا ل
ق برنزامج البورتزل ليصزبح عزن بعزد بعزد تقزديم تصزور مزن مشزرفة الحاسزوب واجزراء تجهيز االحتيجات الالزمة الطال .2

عروض اسعار و اطالقه  الكترونيا حيث بامكان الطلبة الدخول والتسجيل ومعرفة تفاصيل وضعهم الدراسي عن بعد، 

 وادخال العالمات من قبل المدرسين والمدربين عن بعد.
 بوصة الستعمال كاميرات الكلية . 40يون تم تزويد مكتب مدير الكلية بشاشة تلفز .3
تم افتتاح المسرح ضمن نشاطات المئوية االولى لجمعية االتحاد النسائي وكان اهمها االعزالن عزن االنطالقزة االولزى و  .4

 المؤتمر العلمي و تكريم عضوات الهيئات االدارية السابقة اضافة الى نشاطات وفعاليات الخاصة بالجمعية.
 

بس بال التيي رات الصاة لة م ح نا ي ة ومراف ق الكلي ة وكل   ق الكلي ة واع ادت ترتي ال ارم ور الياخلي ة تم تأهيل مراف  .5

 موظفيح جيد و شواغر جيييت  واهمها :
  توفير غرفة تصوير تتمتع بالخصوصية العاليه لممارسة العمل وخاصزة تصزوير االمتحانزات مزن المدرسزين الخزارجين

حاسزوب الزى غرفزة التصزوير مجهززة ير الموجودة في غرقة السكرتارية وقسم الوالداخلين حيث تم نقل ماكينات التصو

يرات و جهاز حاسوب و خزائن خشبية مرقمه لكل محاضر للحفاظ على سزرية االمتحانزات وتخفيزف العزبء علزى بكام

 ة والحاسوب( ياالقسام المزدحمة) مكتب السكرتار
   ات لتغطية ارجاء المسرح المختلفةتجهيز قاعة االجتماعات بجانب المسرح تركيب كامير.  
  تززم االنتهززاء و تسززليم تشززطيب السززاحة الخارجيززة و تأهيلهززا كمرفززق لطلبززة الكليززة)كافتيريا( و اغززالق الفتحززات الجانبيززة

 للكافتيريا
 .اعادة ترتيب المكتبة بشكل مالئم ومناسب،  وانشاء مكتب للمرشدة التربوية داخل مكتبة الكلية 
  توفير طاولة تنس لطلبة الكليه تببرع من وزارة التعليم العالي والبحث العملي كنوع من الترفيه في وقت فراغ الطلبة 
 ات مياه باردة للطلبة ووضعها في مرافق الكلية توفير ثالج  
  وتقليل شكاوي سكان المنطقة المجاورة .تركيب بوابة حديد رئيسة لمدخل الكلية لضبط طلبة الكلية 
 و  5عزدد داخزل المكتزب تزم تزوفير خززائن خشزبية قل مكتب القبول والتسجيل الى مكتب مستقل يتمتع بخصوصة حيث ن

 الى الخزائن الخشبية. نقل كافة الملفات الخاصة بقسم  القبول والتسجيل من االرشيف 
  تم طرح عطاء بخصوص صيانه داخلية لكافة مرافق الكلية  2021نهاية 

 

 أكاديمياً :

العزودة الزى التعلزيم الوجزاهي بالكامزل رغزم الجائحزة الوبائيزة ولزم يكزن حاجزة للتعلزيم االلكترونزي اال فزي بعزض المواقززف  .1

 الطارئة والتي يحتاج الى تعليمات جماعية

قبزل بدايززة كزل فصززل دراسزي يززتم تجهيززز المسزاقات التززي تزدرس واعززداد التقززويم األكزاديمي و البززرامج الفصزلية مززن قبززل  .2

علززى أعضززاء الهيئززة التدريسززية، و االسززتعانة بمدرسززين خززارجيين وقززت  ةقسززام و توزيززع السززاعات التدريسززيرؤسززاء األ

 الحاجة .

قبل بداية كل فصل يتم تنظيم برامج التدريب العملي وتوزيع جميزع الطلبزة علزى كافزة المستشزفيات الخاصزة و العامزة و  .3

مززع وزارة الصززحة و االسززتعانة بمززدربين خززارجيين لتززدريب بيززوت المسززنين و عيززادات الوكالززة بعززد التواصززل معهززم و 

المساقات التي تطرح في كزل فصزل دراسزي و يزتم عمزل جزوالت تفتيشزية بشزكل دوري علزى المستشزفيات لمتابعزه دوام 

 المدربين و الطلبة ، و مدى االلتزام بتعليمات التدريب العملي .

 

 انتهى


