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 الـفعـالياتلتـنظـيم  ــــنــــــــــومــــــيــــــــههـــــانـــــدي 



 هاندي هيومن لتنظيم الفعاليات
HANDY HUMAN EVENTS ORGANIZATION 

 ولنا كلمة
 

 ألهمية االتصال املباشر بالعمالء كأحد الوسائل التسويقية 
ً
نظرا

الفعالة واملؤثرة فى العمالء وألن املؤتمـــرات والندوات واملعارض 
اهتمت هاندي تصال املباشر، فقد اإلوالحفالت من أهم وسائل 
واملؤتمرات  املحاضراتبتنفيذ هيومن لتنظيم الفعاليات 

اعدادها م خدمات مع األشراف على يقدوت اإلجتماعية والحفالت
 ..املباشر على املشاريعواالشراف  للعمالء

 أنشطة وفعاليات مجتمعية
 
اإلجتماعيــة والتـــا تنــا    عمــال املســرحيةلأالكتابــة واإلخــرا  ل•

 . ضايا املجتمع العربا
إعـــــــــــــداد وتـــــــــــــأليو املـــــــــــــواد العلميـــــــــــــة للمحاضـــــــــــــرات والنـــــــــــــدوات •

 واملؤتمرات واملبادرات االجتماعية
التميــــــق فــــــم تقــــــديم املــــــؤتمرات العلميــــــة والنــــــدوات واملحاضــــــرات •

 التعليمية
التميـــــــق فـــــــم تقـــــــديم املعـــــــارض املتنوعـــــــة وال ـــــــ  ت ـــــــد   طاعـــــــات •

 .م تلفة الشرائح
التعـــــاون مـــــن خـــــالل تـــــوفيم عـــــا م ف ـــــ  وإداري ل ميـــــع األعمـــــال •

 الفنية واإلدارية 

 التأسيس
 

 2010هاندي هيومن لتنظيم الفعاليات فم عـا  مؤسسة تأسست 
وهــــى مؤسســــة وعنيــــة فرديــــة  ومقرهــــا الرئي ــــ   فــــم مدينــــة ابــــو    

وحمـــــــــــالت الدعايـــــــــــة واإلجتماعيـــــــــــة ا  باألنشـــــــــــطة ال قافيـــــــــــة ـوتعنـــــــــــ
الخــــــــدمات االستشــــــــارية واإلعالميــــــــة للشــــــــركات وتقــــــــديم  واإلعــــــــالن

ـــيقأواملكاتــو واملؤسســات امل تلفــة مــن خــالل فريــ  عمــل  يقــو   متمـ
بالســــلى الح يــــا لويـــــول العميــــل إوــــى املســـــتو  االفضــــل، و لـــــ  
باإلبــــــدال فــــــى التعريــــــو بالعميــــــل والخــــــدمات ال ــــــ  يقــــــدم ا وتع يــــــ  

 .يورته فى أ هان املجتمع

Establishment 
 

Founded in 2010, Handy Human Events Organization 
is an individual national organization headquartered 
in Abu Dhabi. It is concerned with cultural and social 
activities, advertising campaigns, and providing 
advisory and information services to companies, 
offices and institutions through a distinguished team 
that strives to reach the customer to the best level. to 
introduce the customer and the services he provides 
and enhance his image in the minds of the community 

Our Word 
 

Because of the importance of direct contact with 
customers as one of the effective and effective 
marketing tools in the customers and because 
conferences, seminars, exhibitions and concerts are 
the most important means to contact the direct, 
Handy Human to organize events by the 
implementation of lectures and conferences and 
social events and provide services with supervising 
the preparation of customers and direct supervision 
of projects  

Community activities and events 
 

• Writing and directing the social drama works that 
discuss the issues of the Arab society. 

• Preparing and composing scientific materials for 
lectures, seminars, conferences and social initiatives 

• Excellence in the provision of scientific conferences, 
seminars and educational lectures 

• Excellence in the presentation of various exhibitions 
and serving different segments. 

• Cooperation by providing technical and 
administrative staff for all technical and 
administrative works 
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Partner International Sponsor Main Organizer We support 



وهــى مؤسســة وعنيــة فرديــة    2009   هانــدي هيــومن لتنظــيم الفعاليــات فــم عــامؤسســة تأسســت  
ــــــومقرهـــــا الرئي ـــــ   فـــــم مدينـــــة ابـــــو    وت وحمـــــالت الدعايـــــة واملجتمعيـــــة ا  باألنشـــــطة ال قافيـــــة عنـ

واإلعـــالن والخـــدمات االستشـــارية واإلعالميـــة للشـــركات واملكاتـــو واملؤسســـات امل تلفـــة مـــن خـــالل 
فريـ  عمــل مــواعن يقـو  بالســلى الح يــا لويـول العميــل إوــى املسـتو  االفضــل، و لــ  باإلبــدال 

 .فى التعريو بالعميل والخدمات ال   يقدم ا وتع ي  يورته فى أ هان املجتمع وزيادة مبيعاته
 

شــــ دت املؤسســــات اإلجتماعيــــة بدولــــة االمــــارات العرميــــة املتحــــدة اهتماًمــــا م قايــــًدا مــــن  بــــل و ــــد 
القيــادة الرشــيدة وتجلــى هــذا االهتمــا  فــم كفالــة الدســتوراالماراتا لتأســيس تلــ  املؤسســات كمــا 

كمــــــا تنوعــــــت القــــــمام  ال ــــــ  تقــــــدم ا .أيــــــدرت الدولــــــة التشــــــريعات والقــــــوانين ال ــــــ  تــــــنظم عمل ــــــا 
 .  واتسعت  اعدة املستفيدين من أنشطتها ومرامج ا لتشمل جميع فئات املجتمع

والي فــــى علـــــى أي مرا ـــــو أن اإلهتمـــــا  الـــــدووم باملؤسســــات اإلجتماعيـــــة بدولـــــة االمـــــارات العرميـــــة 
املتحدة بات واضحا ، من خالل سلم العديد من الدولة لتقنين أعمال تلـ  املؤسسـات، وتجويـد 

 .خدماتها، وإيدار التشريعات واملعاييم ال   تساهم فم جعل هذه املؤسسات  ات يبغة عاملية

وعليــــه، أيــــبح ل امــــا أن تكــــون هنــــاي مؤسســــات مت صصــــة لتأهيــــل كــــوادر تســــتطيع إدارة هــــذه 
املؤسسات اإلجتماعية بكفاءة عاليـة، إضـافة إوـى ضـرورة تـوفر بيـوت خقـمة تقـد  استشـارات فنيـة 
فـــم مجـــال عمـــل املؤسســـات اإلجتماعيـــة ، وكـــذل  وحـــدات أو مراكـــ  بح يـــة ومعلوماتيـــة ترفـــد هـــذه 

 . املؤسسات بدراسات علمية موثقة تدعم عمل ا وتؤعرها وف  منظومة ومعاييم دولية

وإســـتنادا إوـــى الـــدور القيـــادي الـــذي تقـــو  بـــه دولـــة اإلمـــارات فـــم الع ـــد ال اهـــر لقيادتنـــا الرشـــيدة ، 
 ررت مرك  هاندي مان لتنظيم الفعاليات بالتعـاون مـع مؤسسـات أكاديميـة مت صصـة أن تطـور 
بـــرام  وخـــدمات مت صصـــة فـــم مجـــاالت العمـــل اإلجتمـــامم صشـــرف عل هـــا خقـــماء ومت صصـــون مـــن 

وعليـه، نتطلـع أن تكـون هـذه الوثيقـة ال ـ  بـين يـديكم سـويال للتعـاون . داخل وخار  دولـة اإلمـارات
 .املنه  بين مؤسستينا

 

 معصومة العيدانا آل بوعلم/امل ندسة 

 املؤسس/  املدير العا                                                                                                          

 خبيمة هندسة كيميائية                                                                     

 3 وثيقة التعاون 
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  أبو     –مدير عا   ومؤسس هاندي هيومن لتنظيم الفعاليات 
 اورما -دكتوراه ف رية فم العال ات الدولية واملسؤولية اإلجتماعية من جامعة الهاي 
 أول م ندســـــة كيميائيـــــة فـــــم دولـــــة  –1993األووـــــى علـــــى دفعـــــة  1998  -بكـــــالوريوس هندســـــة كيميائيـــــة

 اإلمارات
 جم ورية مصر العرمية بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف -املع د التكنولوجم العاوم    
 1997 -دبلو  عال فم  تكنولوجيا الصناعات الكيميائية واللدائن 
 برنام  اختصاص م ندس ينامم فم شركةUOP  / 1999شيكاغو  –أمريكا 
 2010لندن  –دورة مدير معتمد فم اململكة املتحدة 
 دورة الرخصة الدولية للكمبيوترICDL  
 وح   اآلن 1999منذ عا  ( اداريأ -ف  )دورات فنية وادارية متعددة ت صصية 
 2007-2003تكرير منذ  –مؤسس ادارة الصحة والسالمة والبيئة فم شركة ابو    لتكرير النفط 
 2002 -1998ادنوي  –لشركة تكرير النفط  -ساس الن ل-مصفاة ا  النار –م ندسة تصنيع 
 تكرير -اخصائا بيئة فم ادارة البيئة والصحة والسالمة لشركة ابو    لتكرير النفط 
2007 –شركة ابو    لتكرير النفط  -اخصائا اول مساندة االدارة العليا 
 2010-2008خبيمة فم الشئون القانونية والفنية  ملكتو الرئيس التنفيذ لشركة ابو    لتكرير النفط 
 1999مستشارة  انونية لد  مرك  االبدال لالستشارات والتنمية منذ 
   خبيمة هندسية كيميائية معتمدة لد  وزارة العدل االماراتية ومحـاكم الدولـة بجميـع درجـات التقا ـ

 2007منذ
2004اأو    منذ عا   -عضو مجلس سيدات اعمال االمارات 
 2011-2003عضو مجلس ادارة جمعية ايد اء البيئة 
مسرح وا اعة  –مؤلفة وسيناريست وم رجة العمال الدراما العرمية والخليجية 
 مستشارة الل نة املجتمعية فم إتحاد اإلمارات للشطرن 
رئيسة مرك  املؤتمرات واملعارض فم اإلتحاد الدووم لإلداريين واإل تصاديين لدول اإلتحاد األوروبا 
تكرير  -شركة ابو    لتكرير النفط / مستشارة فنية ملكتو الرئيس الننفيذي حاليا 
    2011مؤسس كتاب هال أبو 
 أبو    - 2013مالكة مشرول  رية البيت متوحد 
 2009القيـادة العامـة لشـرعة أبـو    منـذ  –متعاونـه إعالميـة وإجتماعيـة مـع  سـم مكافحـة امل ـدرات 

 .وح   اآلن
 مؤســــس مشــــرول مــــؤتمر  املســــؤولية اإلجتماعيــــة تحــــت ميــــادرة اإلرشــــادات القانونيــــة لتع يــــ  املســــؤولية

 .اإلجتماعية
 

  هذا وماهلل التوفي  ،،،،،،،،

 /  املهندسة
 معصـومه العيـداني آل بـوعلـي  
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 السيمة الذاتية للمؤسس
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 هاندي هيومن لتنظيم الفعاليات

HANDY HUMAN  
EVENTS ORGANIZATION 

 شـــركــاء الــنـــجــــاح فـا املسؤولية املجتمعية

Success Partners @ Community Responsibility 
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  األعمال الفنية واالعالمية 

  
 2009و مسرحية بعنوان مفاجأة عروس لعا   2009تنفيذ حملة اليو  العاملا ملكافحة امل درات 1.

 2010لعا   43ومسرحية بعنوان املادة  2010تنفيذ حملة اليو  العاملا ملكافحة امل درات 2.

 2013واعادة العرض املسرحم -2012تاليو واخرا   ملسرحية بعنوان بدر ومدور واليونيكورن3.

 2012ومسرحية بعنوان عللوي وسللو  حبتين 2012تنفيذ حملة اليو  العاملا ملكافحة امل درات 4.

 ومسرحية بعنوان شباب  امانة مع اومريت البيت متوحد 2013تنفيذ حملة اليو  العاملا ملكافحة امل درات 5.

 2012-2011تنفيذ كتاب هال ابو    6.

لليو  العاملا ملكافحـة –بعنوان راف  من ب  راف   –هيئة الصحة –اعداد وتاليو حلقة تلف يونية لقمنام  سعيد 7.
 2013امل درات 

 2011نجاح الحملة االنت ابية للدكتور محمد بن مسلم العامري فم املجلس الوع   االتحادي 8.

 2013لعا   42ا امة  رية وفعاليات البيت متوحد على كورني  ابو    الحتفاالت الدولة باليو  الوع   9.

اعـداد وتنفيــذ مــؤتمر املســؤولية االجتماعيـة الــول تحــت مبــادرة االرشـادات القانونيــة لتع يــ  املســؤولية االجتماعيــة 01.
2015  

  
االعمال الفنية املسرحية  يد التنفيذ  ومجازة من  بل وزارة اال تصاد كحقوق ملكية فكرية 

  
 (اومريت فلكلور شع   ) حوار ملسرحية بعنوان اتحاد االجيال   –سيناريو  –تاليو 1.
 حوار ملسرحية بعنوان  ي ارة ال من –سيناريو  –تاليو 2.
 حوار ملسرحية بعنوان مسمار جحا  –سيناريو  –تاليو 3.
 حوار ملسرحية بعنوان بين حانا ومانا عارت لحانا –سيناريو  –تاليو 4.
 Mary Dreamsحوار ملسرحية بعنوان أحال  مريم  –سيناريو  –تاليو 5.

  
   

االعمال الفنية لالفال   يد التنفيذ  ومجازة من  بل وزارة اال تصاد كمصنو فكريأ 
  

 حوار لفيلم سينمائا بعنوان العقوق والرحمة  –سيناريو  –تاليو 1.

 حوار لفيلم سينمائا بعنوان براءة أعفال –سيناريو  –تاليو 2.

 حوار لفيلم سينمائا بعنوان مذكرات عالبة –سيناريو  –تاليو 3.

 حوار لفيلم سينمائا بعنوان  لو الح ر –سيناريو  –تاليو 4.

 انجازاتنا منذ عا  
2009 
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 إيدار كتاب 
 "هال أبو    " 

 2011بو    املتميق أدليل 
 

 » هال أبو    » 
 2011رشادي ومعلوماتا المارة ابو    يصدر حصريا عن هاندي هيومن للدعاية واالعالن لعا  إوهو أول دليل ثقافم سياحم 
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 8 األعمال الفنية املسرحية 
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 إعادة مسرحية 
2013بدر ومدور واليونيكورن   

9 
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 مشاهد من مسرحية بدر ومدورأ
 واليونيكورن

 مسرحية بدر ومدور واليونيكورن
  2012-2013 

 
وهم مسرحية اجتماعية هادفة تم 

تقديم ا على مسرح ابو    الوع   ملدة 
 عامين لقطال املدارس وال م ورأ

 شخصية اليونيكورن التفاعلية

 جم ور مسرحية بدر ومدور واليونيكورن 
 ابو    -فم املسرح الوع   

10 
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 فعالية اليو  العاملا ملكافحة امل درات
 فم الوحدة مول  2009 

 عا م العمل املسرحم واإلدري بحضورأ
 امل ر  الدكتور حبيو غلو 

 تاليو وإخرا  
 مسرحية هادفة بعنوان

43املادة   

11 

 فعاليات وانشطة ترف هية مصاحبة مسابقات مع ال م ور بحضور الدبدوب
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 فعاليات اليو  العاملا  12
 2012ملكافحة امل درات 

مرك  املشرف مولأ –تأليو وإخرا  مسرحية عللوي وسللو  حبتين   

   2013افتتاح فعاليات اليو  العاملا ملكافحة امل درات 
 وتكريم ال  ات الراعية

 بحضور العميد مكتو  الشريفا
أبو    -مدير شرعة العايمة  
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 فعاليات اليو  العاملا 
 2012ملكافحة امل درات 

13 
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 مشاهد

 مسرحية عللوي وسللو  حبتين 

 مرك  املشرف مولأ
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 3، و الذي أ امته جامعة اإلمارات العرمية املتحدة فم الف مة من ( عالبات )  2012" مسك   ال انا " رعاية اومريت امل يم الطالبا األول 
 .و د جاء امل يم الطالبا ضمن القمنام  االرشادي لطلبة ال انا عشر. مايو 5مايو إوى 

 أيا  ت لل ا عروض مسرحية و مسابقات و ورش عمل تنوعت فم مضامينها  3كما تضمن امل يم فعاليات متنوعة استمرت 
 . و عروض ترف هية

 األولأ ومريت امل يم الطالبارعاية أ

 جامعة اإلمارات العرمية املتحدة 
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   2013حملة اليو  العاملا  ملكافحة امل درات 

 فم بوابة الشرق مولأ
 (الشري  والرامم املنظم ) 
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   2013حملة اليو  العاملا  ملكافحة امل درات 

 فم بوابة الشرق مولأ
 (تأليو وإخرا  مسرحية شباب  امانة) 

 معرض اليو  العاملا  
  2013ملكافحة امل درات 

 فم مدينة أبو   

 معرض اليو  العاملا  
  2013ملكافحة امل درات 

 فم مدينة العين
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 املشاركة فم تنسي  مؤتمر 

البحث هيموشيما العلما –عوكيو   
2011- 2013  
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 2013لعا   42تنفيذ وا امة فعاليات  رية البيت متوحد الحتفاالت الدولة باليو  الوع   
 الكورني  الرئي    مقابل مجمع الشيخ خليفة للطا ة –فعاليات  رية البيت متوحد فم ابو    

  رية البيت متوحد 
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 مؤتمر املسؤولية املجتمعية 20
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مؤتمر ال سر»  “  
 اإلرشادات القانونية لتع ي  

 املسؤولية اإلجتماعية

21 
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املؤتمر األول للمسؤولية اإلجتماعية » 
2015   

اإلرشادات القانونية لتع ي  املسؤولية 

 اإلجتماعية

22 
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 ملتقى ال موي 
للمنتجات الوعنية املحلية   

 ( 1-محلم)
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 املؤتمر ال انا 
 للمسؤولية االجتماعية
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التكريمات فم مؤتمر املسؤولية  25
 2016االجتماعية ال انا فم ابو    

 احمد الري   / اللواء 
 مفت  عا  وزارة الداخلية

 ياحو السمو امللكا األميم الدكتورأ
 بندر بن سلمان آل سعود

 امل ندسة معصومه العيدانا ال بوعلم
اصحاب السعادة واملتدرمون فم 

 حفل التكريم

 أصحاب املعاوم والسعادة املكرمون فم حفل االفتتاح 
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 معرض املنتجات الوعنية املحلية
 2017محلـــا  –ال انا  
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 مرك  اإلبدال لالستشارات والتنمية األسرية
 

ال مبويـة لكافـة املراحـل , النفسـية , االجتماعيـة , ال وجيـة , األسرية , اإلدارية , مؤسسة وعنية م نية ترموية مت صصة تقد  االستشارات امل نية 
 فم جميع الت صصات, العمرية والتعليمية من ال نسين 

ً
 .باإلضافة إوى تقديم الدورات التدريوية والدبلومات امل نية املعتمدة عامليا

و ـــد  العديـــد مـــن  2004أحــد املراكـــ  الوعنيـــة الرائــدة علـــى مســـتو  دولــة اإلمـــارات العرميـــة املتحـــدة والعــالم العربـــا تـــم افتتاحــه فـــم شـــ ر ينــاير  •
القــــمام  التدريويــــة واالستشــــارات ال مبويــــة واالجتماعيــــة والنفســــية واإلداريــــة والفنيــــة وال ندســــية فــــم ك يــــم مــــن املؤسســــات الحكوميــــة ومؤسســــات 

  .القطال الخاص
أ•

ً
  . أ و  وأعم  القمام  التدريوية فم الشرق األوسط مع ن بة من أكقم خقماء التدريو والتطوير املعتمدين عامليا

  .برام  باللغة اإلنجليقية تنفذ حسو علو املؤسسات وفم املواعيد ال   تناسبها•
  .جميع القمام  يمكن تقديم ا بشكل تعا دي للمؤسسات مع تعديل ا بما يناسو احتياجات املؤسسة•
 

 اهداف املرك 
 
  .السلم الدائم نحو التطوير واإلبدال وال ودة بما يتالء  مع متطلبات املستقبل•
  .االل قا  باألداء العلما والعملم لكل األنشط املقدمة•
  .تلبية االحتياجات التدريوية واالستشارية الخاية والعامة للفراد واملؤسسات•
  .الصدق واملرونة فم التعامل والتنفيذ•
 

 ج ات متعاونة

 :بإشراف الدكتورة 
 كريمة العيدانا آل بوعلم 
 

 ,  2001اختصايية نفسية دكتوراه فم الصحة النفسية واالرشاد النف    لعا  
 ,  خريجة من جامعة عين شمس 

 . سنة( 30)خقمة ألكثم من 
 حائ ة على جائ ة رئيس الدولة 

 ,    وعدة ش ادات تقديرية وجوائ  من اصحاب السمو الشيوخ واملسئولين 2004لعا  ( جائ ة خليفه ) 
 .أول اختصايية نفسية على مستو  وزارة ال مبية والتعليم
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 ش ادات نوعية 28
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 الوسا  الذه   العفال السال 

من االتحاد الدووم لال تصاديين واالداريين فم دول االتحاد 
 هولندا -االوربا 

 سفيمة الطفولة للسال 
 مريم علم الظنحانا

 االعالمية االماراتية
 رحاب عبدهللا حماد
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 شكر وتقدير
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 تغطيات إعالمية
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 تغطيات إعالمية
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 تغطية اعالمية 
 مؤتمر املسؤولية االجتماعية

 2016ال انا  
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 -تغطية اعالمية
 2013قرية البيت متوحد 
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 تغطيات إعالمية مسرحية 
 بدر ومدور واليونيكورن
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 تغطيات إعالمية
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 تغطيات إعالمية
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 تغطيات إعالمية
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 هـــانــدي هـــيومـن لتنظيم الفعاليات
Handy Human Events Organization 

  
 العا  املدير مكتو 

 

 معصومه العيدانا آل بوعلم/ امل ندسة
 971506287808+: هاتو متحري

  
 (خطين )      7794 678 9712+:  هاتو
  7795 678 9712+: فاكس

 املتحدةاالمارات العرمية  –أبو      30046:  ب. ص
      gm.office@handy-human.com: القميد اإللك مونا

 www.handy-human.com:   املو ع االلك مونا 

 العنوان واملراسالت


