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 شكر وتقدير

 

 

 

تتقدم جمعية بسمة لمثقافة والفنون بمجمس ادارتها وجميع عامميها بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تمويل 
 ونخص بالذكر منهم ما يأتي: لتحقيق أهدافها الجمعيةمشاريع 

 
- Schmidt Family Foundation " تحسين قدرة  عمى المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ مشروع

 (.CRS، بالشراكة مع االغاثة الكاثوليكية ) األطفال عمى التكيف من خالل الفن االبداعي في قطاع غزة

عزيز دمج األشخاص ذوي ت عمى المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ مشروع "مؤسسة دياكونيا/ ناد  -
 ". باستخدام المسرحاإلعاقة في المجتمع 

مكتب الدبموماسية العامة التابع لمقنصمية األمريكية العامة في القدس عمى المنحة التي تقدم بها لصالح  -
 تنفيذ مشروع "الفن والمسرح كوسيمة لتعزيز التفاهم المشترك بين الشعوب".

 

 

 

 واهلل تعاىل نسأل أن جيعل جهدكم مجيعاً يف ميزان حسناهتم 

 

 
 
 

ادارة الجمعيةمجمس            
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االجتماعي المتخصص لألطفال وأولياء األمور المهمشين   

 تقديم
 
 

عاام مناذ  هاذ  الجمعياة، انطمقات مسايرة طينيانطالقًا من مسئولياتنا الوطنية واإلنسانية تجاا  أبنااش شاعبنا الفمسا
لتعماااال فااااي مجااااال الثقافااااة والفنااااون والاااادعم النفسااااي االجتماااااعي ل طفااااال والشااااباب والنساااااش بمااااا فاااايهم  1994

التاي ال زالاات ، لهاذا المجتماعاألشاخاص ذوي االعاقاة فاي جمياع مناااطق قطااع غازة، مستشاعرًة الحاجاة الممحااة 
 من ويالت االحتالل والحصار واألزمات المتالحقة.تعاني 

 
 

، بماا تاوفر مان أجال إنجااز شايش ممماوس لشاعبناطيماة عاام كامال ممناا ناون عافاة والفثقإننا فاي جمعياة بسامة لم
لاادينا ماان وسااائل متاحااة، ووفااق إمكانياتنااا الذاتيااة التااي ال تنكساار باارغم الكثياار ماان العقبااات التااي تمااس عماال 

 الجمعيات عمومًا كونها جزشًا من هذا الشعب العظيم.
 
 
ن كاال مان بااذل جهادًا أو قاادم ، شااكري2017عماال الجمعياة خاالل عااام يسارني أن أقادم بااين ياديكم مااوجزًا عان و 

وكاااذلك العااااممين فاااي  ، هاااذا العمااالالنجااااح هاااذا العمااال ونخاااص بالاااذكر مااانهم الجهاااات التاااي مولااات  مسااااعدة،
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشاكر والتقادير الجمعية والذين يمثمون الركيزة األستسية التي قامت بتنفيذ هذا العمل، 

وأعضاش مجمس االدارة كٌل باسمه وصفته، مباركًا لهم هذا االنجاز الكبير الذي  أعضاش الجمعية العموميةالى 
ياااكم خياار تصاانع ه تضااافر جهااودهم بنيااة مخمصااة وعزيمااة ال تنضااب، سااائمين المااولى عااز وجاال  أن يجزينااا وا 

  لك في ميزان حسناتكم.الجزاش وأن يجعل ذ
 
 
 

 أحمد السماك                                                           
 رئيس مجمس االدارة                                                           
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 قائمة المحتويات
 

 رقم الصفحة المحتوى
 :نبذة عن الجمعية

 6 لمحة عن الجمعية، الرؤية، الرسالة
 6 الجمعيةأهداف 

 8 الهيكل التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنون
 :الموارد البشرية

بيانات الجمعية العمومية، بيانتات مجمس االدارة، بيانات العاممين في كافة مقرات ومشاريع 
 الجمعية، عضوية الجمعية في االتحادات أو الشبكات أو االئتالفات

10 

 11 البنكية تبيانات الحسابا
جدول توضيحي ومختصر بأسماش المشاريع التي نفذت خالل هذا العام ووصف ألنشطة المشروع 

 والمستفيدين من كل نشاط
12 

 :المشاريع
 14 الفن والمسرح كوسيمة لتعزيز التفاهم بين الشعوب " مشروع " أواًل:
 17 مشروع " تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني " ثانيا:
 20 تحسين قدرة الطفل عمى التكيف من خالل الفن االبداعي في قطاع غزة " "مشروع  ثالثًا:

 التدريب
 27 عمى كيفية كتابة وتحميل النص المسرحي تأهيل وتدريب طاقم الجمعية أواًل:
 28 تأهيل وتدريب طاقم الجمعية عمى التصوير الفوتو والفيديو ثانيًا:
 29 تأهيل وتطوير قدرات وتدريب طاقم الجمعية  ثالثًا:

 المالحق
 نموذج تحديث البيانات، كشف العاممين في الجمعية، نموذج المشاريع في الجمعية، نموذج الهيكل التنظيمي لمجمعية
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 ةنبذة عن الجمعي
 

 :لمحة عن الجمعية
 

غزة، وحصمت عمى شهادة تسجيل من وزارة ، في محافظة 1994تأسست جمعية بسمة لمثقافة والفنون في عام 
لتعمل في مجال الثقافة والفنون والدعم النفسي االجتماعي  7591، تحت رقم 27/9/2006الداخمية بتاريخ: 

المسرح والتوعية الفنون باالضافة الى مجال ، اش بما فيهم األشخاص ذوي االعاقةل طفال والشباب والنس
منتخب من جمعية أعضاش، و  7ة، ويدير الجمعية مجمس إدارة مكون من والتدريب في جميع مناطق قطاع غز 

 أعوام. 3، لمدة 21/8/2016بتاريخ  عضو، 21عمومية مكونة من 
 

 :الرؤية
 

 

نطمح لمتميز والريادة في ترسيخ مبادئ المجتمع المدني الفمسطيني من خالل المشاركة واألعمال الثقافية 
 اإلجتماعي.والفنية والدعم النفسي 

 

 :الرسالة
 

نسعى لممساهمة في تفعيل الحركة الثقافية والفنية الفمسطينية، والدعم النفسي اإلجتماعي وتعزيز دور المسرح، 
ئح باعتبار  أدا  إلبراز ومناقشة وطرح حمول لمقضايا المجتمعية، وذلك من خالل الوصول لعدد كبير من شرا

 .المجتمع
 

 أهداف الجمعية:
 

المساهمة في البناش والتطوير الثقافي والتربوي واالجتماعي ورعاية الطفولة والشباب وتنمية قدراتهم، واالهتمام  .1
 بشئون المرآة وقضاياها وابرازها، االهتمام بالتعميم والوعي الحضاري.

ادئ القويمة زيادة وعي المواطنين وتثقيفهم من أجل تعميق الممارسات والمسمكيات الديمقراطية، وغرس المب .2
 وروح القانون.

تفعيل الحركة المسرحية، لما لممسرح من دور فّعال في عممية البناش والديمقراطية والتغيير والتطّور  .3
 االجتماعي.
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 تخصيص جزش هام من العمل المسرحي لمطفل، يهتم بمشاكمه االجتماعية والنفسية والثقافية والترفيهية. .4

 في كأداة تشخيصية وعالجية داعمة لمسيرة بناش وتطوير المجتمع.تفعيل وتنمية وتطوير المشهد الثقا .5

فتح قنوات اتصال وعالقات مع مسرحيين ومثقفين عرب وغيرهم، والتواصل مع الفعاليات المسرحية المحمية  .6
 مؤسسات ذات العالقة بالثقافة والفن المسرحي.والعربية والدولية، ومع 

 القوانين الدولية وأسوة بأطفال العالم. تعزيز مكانة الطفل والحفاظ عمى حقه ضمن .7

المساهمة في تطوير وبناش قدرات قيادات مجتمعية شابة تعمل عمى ممارسة دورها االيجابي في عمميات  .8
 البناش والتنمية.

تفعيل االهتمام بالثقافة والفكر داخل المجتمع الفمسطيني من خالل ندوات وورشات عمل، إلثارة الحوارات  .9
 القضايا الفكرية والمشاكل االجتماعية والنفسية وغيرها. والنقاشات حول

 االهتمام بالتراث والموروث الثقافي والحضاري لممجتمع الفمسطيني، ونسج عالقة سوّية بين االنسان والمعرفة. .10
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 الهيكل التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنون

 أعضاء مجمس االدارة:
 

 رئيس مجمس االدارة: أحمد عبد اهلل محمد السماك 

  4 عذد األوالد:   يرشوج  انحانح االجتًاعيح:      عاو  45 انعًش:

 : ياخظرٍز إدارج صسٍح انًؤهم انعهًي

 زرى اٌَ و1999يذرص يادج األزٍاء يٍ عاو  خ انعًهيح:ثشاانخ

 ٍٍُيذرص فً يذرطح طهًاٌ طهطاٌ انثاَىٌح ت انىظيفح انحانيح: 

 

 
 رئيس مجمس االدارة: عمي محمد يونس برغوتنائب 
 3 عدد األوالد:   متزوج الحالة االجتماعية:     عام 43 العمر:

دارة األزماتالمؤهل العممي  : ماجستير في العالقات العامة وا 
سااعد باحاث قسام دراسااات ناشااط فاي موسساات المجتماع الماادني وم الخبررات العمميرة:

 .الهجرة القسرية وشئون الالجئين بالجامعة األمريكية بالقاهرة 
 محاضر في جامعة األقصى )عالقات عامة( الوظيفة الحالية:

 

 
 

 أمين الصندوق: آسر ارميح ابراهيم ارحيم
 7 عدد األوالد:   متزوج الحالة االجتماعية:    عام 46 العمر:

 بكالوريوس تربة رياضيات من جامعة األقصى المؤهل العممي:
 عام في مجال التدريس 13 الخبرات العممية:
 مدرس حكومة في مدرسة أسعد الصفطاوي الوظيفة الحالية:

 

 
 عال أحمد ابراهيم المصريأمين السر: 

 4 عدد األوالد:  متزوجة الحالة االجتماعية:      عام 35 العمر:
 الجامعة االسالمية -خدمة اجتماعية بكالوريوس المؤهل العممي:

 ناشط في موسسات المجتمع المدني الخبرات العممية:
 ربة منزل الوظيفة الحالية:
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 حُاٌ تىفيق يحًىد قىيذس عضو مجمي ادارة: 

 أنسه الحالة االجتماعية:     عام 22 العمر:
 خايعح األسهز -تكانىرٌىص ذكُىنىخٍا انًعهىياخ المؤهل العممي:

دعاااام نفساااااي  –ناشاااااطة فااااي مؤسسااااات المجتماااااع الماااادني  الخبرررررات العمميررررة:
 اجتماعي

 ال تعمل الوظيفة الحالية:
 
 
 

 تهيح يصثاح يحًىد صثاحعضو مجمس ادارة: 
 2 عدد األوالد:   متزوجة الحالة االجتماعية:   عام 35 العمر:

 اندايعح االطاليٍح  -ياخظرٍز ادارج اعًال المؤهل العممي:

 2010ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني منذ : الخبرات العممية
 محاضرة في جامعة األقصى الوظيفة الحالية:

 
 

 حساو عثذ انكشيى أحًذ انًذهىٌعضو مجمس ادارة: 
 1 عدد األوالد:متزوج   الحالة االجتماعية:   عام 49 العمر:

 ادارة بكالوريس المؤهل العممي:
 في مؤسسات المجتمع الدني .. وفنان مسرحي ناشط الخبرات العممية:
 يعا   يُظق يشارٌع فً يؤطظح :الوظيفة الحالية

 
 

 الهيكل التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنون
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=

%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%

D8%A9  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
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 الموارد البشرية لمجمعية:
 
 بيانات الجمعية العمومية: -

عدد طمبات 
االنتساب 

الجدد خالل 
 العام

عدد الطمبات 
التي تنطبق 
عميها كل 
 الشروط

طمبات 
االنتساب 
الجديدة 

 الموافق عميها

المرفوضة رغم 
انطباق 

 الشروط عميها

اجمالي 
أعضاء 
الجمعية 
 العمومية

عدد االعضاء 
 المسددين

آخر تاريخ 
 اجتماع عادي

 نسبة الحضور

0 0 0 0 48 21 4/4/2017 76% 

 :بيانات مجمس االدارة -

 الجوال اسم الرئيس تاريخ االنتهاء تاريخ االعتماد تاريخ آخر انتخابات العدد
 0599993363 أحمد عبد اهلل محمد السماك 21/8/2019 9/10/2016 21/8/2016 7

7 21/8/2016 
تعديل اعتماد 

17/1/2017 
 0599993363 أحمد عبد اهلل محمد السماك 21/8/2019

 بيانات العاممين في كافة مقرات ومشاريع الجمعية:  -

مثبت أو  البيان
 عقد دائم

ة بطال تطوع إعارة عقد مؤقت
 حكومية

 اإلجمالي بطالة أهمية

 72 0 0 59 - 12 1 عدد الموظفين الفنيين
 5 1 0 0 - 0 4 عدد الموظفين االداريين

 77 1 0 59 - 12 5 االجمالي

 عضوية الجمعية في االتحادات أو الشبكات أو االئتالفات: -

 اسم االتحاد أو الشبكة أو االئتالف م

نوع االتحاد أو 
الشبكة أو االئتالف 
)محمي، إقميمي، 

 دولي(

نوع العضوية 
 )شرفية، رسمية(

عنوان االتحاد أو 
 الشبكة أو االئتالف

االنضمام الى تاريخ 
االتحاد أو الشبكة 

 أو االئتالف

مؤسسة أناليند األورومتوسطية لمحوار  1
 2005 االسكندرية رسمية دولي بين الثقافات

قرب  -الرمال -غزة رسمية محمي شبكة المنظمات األهمية الفمسطينية 2
 2008 عايدية

خمف  -الرمال -غزة رسمية محمي االتحاد العام لممراكز الثقافية 3
 2008 المركز الثقافي الفرنسي

القنصمية  -القدس رسمية دولي مبادرة الشراكة الشرق األوسطية/ ميبي 4
 2009 األمريكية

ائتالف مؤسسات شبكة المدافعين عن  5
 –برج الجالش  –غزة  رسمية محمي ) مساواة (حقوق االنسان الفمسطينية 

 2016 4الطابق 
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 بيانات الحسابات البنكية: -

 اسم المانح اسم المشروع رئيسي/ فرعي رقم الحساب اسم البنك م

 فرعي دوالر 660001977668 القاهرة عمان 01
الفن والمسرح كوسيمة لتعزيز 
 التفاهم المشترك بين الشعوب

 

مكتب الدبموماسية العامة التابع 
 لمقنصمية األمريكية العامة في القدس

 فرعي دوالر 660001978187 القاهرة عمان 02
تعزيز ودمج االشخاص ذوي 
اإلعاقة في المجتمع باستخدام 

 المسرح
 مؤسسة دياكونيا/ ناد

 فرعي شيقل 660001997831 القاهرة عمان 03
تحسين قدرة األطفال عمى التكيف 
من خالل الفن االبداعي في 

 قطاع غزة

 Schmidt Familyبدعم من 

Foundation  وبالشراكة مع
 CRSخدمات اإلغاثة الكاثولوكية 

 جمعية جمعية رئيسي دوالر 660001977423 القاهرة عمان 04
 جمعية جمعية رئيسي شيقل 660001997904 القاهرة عمان 05
 رواتب جمعية فرعي شيقل 660001997874 القاهرة عمان 06
 جمعية جمعية فرعي يورو 660003053105 القاهرة عمان 07
 جمعية جمعية توفير شيقل 660002374676 القاهرة عمان 08
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 اسم المشروع/ نوع نشاط المشروع/ المستفيدين

 َىع انُشاط انًُفز اسى انًششوع
 عذد انًستفيذيٍ

 إَاث ركىس

الفن والمسرح كوسيمة لتعزيز 
 التفاهم المشترك بين الشعوب

"وفاة بائع اختيار نص مسرحية بعنوان 
متجول" يسمط الضوش عمى قيم 
الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام 

 15حقوق االنسان ومن ثم تقديم عدد 
عرض مسرحي في الجامعات 

يتبع كل ، والمؤسسات والمراكز الثقافية
 عرض ورشة عمل

1115 1070 

تعزيز دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني 

 المسرحباستخدام 

عروض مسرحية لمسرحية "  8تقديم عدد 
 صفارة إنذار " يتبع كل عرض ورشة عمل

235 465 

تحسين قدرة األطفال عمى 
التكيف من خالل الفن 
 اإلبداعي في قطاع غزة

من األشخاص الذين شاركوا  4مشاركة عدد 
بقيادة  2015في تنفيذ الدورة التي نفذت عام 
عبدو حول المدرب المقدسي عبد السالم 

"كيفية صناعة وتحريك الدمى ل طفال"، في 
 صناعة الشخصيات المطموبة

4 0 

عرض مسرحي لمسرحية "تاج  24تقديم عدد 
من إنتاج العام  األميرة" )مسرح دمى(

  2016الماضي 
521 475 

عرض مسرحي لمسرحية "غزة  75تقديم عدد 
 1160 1098 " )مسرح دمى(بتحمم

لطاقم اإلداري  تدريب خارجي
 والفني لمجمعية

تأهيل وتدريب طاقم الجمعية عمى كيفية 
 3 9 كتابة وتحميل النص المسرحي

تأهيل وتدريب طاقم الجمعية عمى التصوير 
 1 5 الفوتو والفيديو

 1 0 تعزيز المتابعة والتقييم في المنظمات األهمية
 3175 2987 انًجًىع

 6162 2017 انًجًىع انكهي نهًستفيذيٍ
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 المشاريعأواًل:  
 أواًل:

 الفن والمسرح كوسيمة لتعزيز التفاهم المشترك بين الشعوباسم المشروع : 
 

 تتًىيم يٍ يكتة انذتهىياسيح انعايح انتاتع نهقُصهيح األيشيكيح انعايح في انقذس

 

  و.2017ياسس  31وحتى  2016سثتًثش  1 يذج انًششوع:

 و.2017ياسس 31وحتى  2017يُايش 1   فتشج انتقشيش:

 

 َثزج عٍ انًششوع:

بالشااراكة مااع ، الفاان والمساارح كوساايمة لتعزيااز التفاااهم المشااترك بااين الشااعوبوقعاات جمعيااة بساامة لمثقافااة والفنااون اتفاقيااة لتنفيااذ مشااروع 
ناص مسارحي مان األعماال األدبياة األمريكياة يسامط  شاهور، ياتم خاللاه اختياار 6الجبموماسية العامة لمقنصمية العاماة فاي القادس، لمادة 

عاداد  وتكييفاه بماا ياتالئم و الضوش عمى قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام حقوق اإل الجمهاور الفمساطيني، وتادريب طااقم نسان، وا 
ت والمراكاز الثقافياة فاي قطااع عرض مسرحي يستهدف الشباب في الجامعاات والمؤسساا 15من الممثمين عمى تجسيد  مسرحيًا، وتقديم 

ل قضاايا و عمل قصيرة بعد كل عرض مسارحي حاو  كمتطوعيين بتقديم ورش نقاشغزة. كما يتضمن المشروع خريجي البرامج األمريكية 
 ذات عالقة بتجاربهم في مجال حقوق اإلنسان. 

 

  هذف انًششوع:

الحركاة الثقافياة فااي المجتماع، وزيااادة معرفاة الجمهااور الفمساطيني فااي يهادف المشاروع إلااى تعزياز التبااادل الثقاافي بااين الشاعوب، وتفعياال 
 قطاع غزة باألدب والمسرح العالمي.

 نبذة عن المسرحية:
 العمر.وضمان حياة كريمة بعد تقدمه بمسرحية "وفاة بائع متجول" لمكاتب األمريكي/ آرثر ميمر، تركز عمى حق اإلنسان في التقدير 

، كماا ان هاذ  الشاركة فاي نهاياة االمار تخمات عناه فاي شاركة، ولكانحاول حيااة رجال أفناى عمار  فاي العممحيث تدور أحاداث المسارحية 
حياة ولديه المتعثرة وغموض مستقبمهما جعل القمق يستولي عمى ذلك الرجل، وتكدست المشاكل عميه بعد الكبر، فيقارر ان ينهاي حياتاه 

 يااة لنااواة المجتمااع، وخيطااًا يصاال االساارة ببعضااها الاابعض، وتعكااس الصااراع بااين بيااد . كمااا تقاادم المساارحية الماارأة كحارسااة لمبياات، وراع
ة فاي كال االجيال، وحاجات كل جيال، وتطارح الكثيار مان األسائمة عماى المجتماع المعاصار ودور  فاي تقادير االنساان ومنحاه حيااة كريما

تجعمناا ناتممس حيااة االنسااان الاذي بالكااد يساتطيع تاادبير حياتاه، ويقضاي عمار  ليكااون تارس فاي ماكنااة  مراحال عمار . كماا أن المساارحية
 كبيرة يعمل ويكد من أجل أصحاب رؤوس االموال، بينما يبقى هو في الحضيض.

ه ماليين البشر اليوم لقد المس العمل جوهر الحق االنساني في الحياة، داخل المجتمع المعاصر، وسمط بقعة ضوش كبيرة حول ما يعاني
 .وهضم حقوقهم وسمب حياتهم الماضية والمستقبمية من تسمط اصحاب رؤوس األموال عمى طبقة العمال،

  ديكاور:زياد خضار،   تقني::  سامي ستوم، يوسف أبو الخير، محمد شعشاعة، أسماش الفرع. تمثيل:  ناهض حنونة، والمسرحية اخراج
 عبد الفتاح شحادة  اعداد نص: د المنشاوي،محمو   تصميم مالبس: أسامة قاسم،

 
 نًحح عٍ كاتة انُص:

ويعتبار أحاد رماوز األدب األمريكاي لمادة  2005 -1915المسرحية عن رواية لمكاتب األمريكاي "آرثار ميمار" الاذي عااش فاي الفتارة مان 
وشاهد فتارة الكسااد االقتصاادي الاذي سااد عاما، وأحد عمالقة المسرح األمريكي المعاصار، ولاد فاي مديناة نيوياورك ألسارة متوساطة،  61

، حيااث أضااطر لمعماال فااي عاادة مجاااالت ليااتمكن ماان االلتحاااق بالجامعااة. وقااد تخاارج ماان 1934-1929المجتمااع األمريكااي فااي الفتاارة 
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مناصارة ، حيث كان لهذا الوعي المبكر بقضاايا النااس االجتماعياة واالقتصاادية أثار  عماى تبنياه لممواقاف ال1938جامعة "ميتشجن" عام 
لطبقااات الشااعب المقهااورة، يعتباار ماان أكباار المثااال األشااهر لمفكاار النبياال الممتاازم بقضااايا اإلنسااان. وقااد تنوعاات كتاباتااه بااين المساارحيات 
والروايات والقصص القصيرة والمقاالت والشعر والنثر. ومن أعماله:  الرجل المحظاوظ، كمهام أبناائي، وفااة باائع متجاول، عادو الشاعب، 

جسر، سيئو الحظ، بعد السقوط، حادثة في فيشي، وغيرها من األعمال. وقد حصل ميمر عمى جائزة "نقاد الدراما" عن عمماه نظرة من ال
 األكثر شهرة "وفاة بائع متجول

  
 :تُفيز انعشوض انًسشحيح

عرض مسرحي يمي كل  15 لتقديم عددقطاع مختمف محافظات الالجامعات والمؤسسات والمراكز الثقافية في تم التنسيق والتعاون مع 
قصيرة تناقش قضايا ذات عالقة بمضمون المسرحية، والحديث عن تجاربهم داخل المجتمع األمريكي، بقيادة عدد  عرض ورشة عمل

 من خريجي وخريجات برامج التبادل الثقافي األمريكية
 

 جذول تفصيهي تانعشوض انتي َفزخ وأعذاد انًستفيذيٍ:

 مكان التنفيذ المنطقة العرضساعة  التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 تٍد الهٍا 11:00 11/02/2017 السبت 01

خًعٍح ًَاء تانرعاوٌ يع خًعٍح انعطاء 

 انخٍزٌح
35 45 

 100 100 خايعح غشج غشج 11:00 12/02/2017 األحد 02

 30 45 َادي خذياخ رفر رفر 3:30 15/02/2017 األربعاش 03
 80 70 كهٍح يدرًع غشج نهذراطاخ انظٍازٍح غشج 12:00 20/02/2017 االثنين 04
 120 80 كهٍح ذذرٌة يدرًع غشج )انىكانح( غشج 12:00 22/02/2017 األربعاش 05
 35 55 يزكش خشاعح انشثاتً خاٍَىَض 3:30 23/02/2017 الخميس 06
 5 45 نالغاثح وانرًٍُحخًعٍح انصذاقح  خاٍَىَض 1:30 04/03/2014 السبت 07
 140 60 انىكانح -كهٍح ذذرٌة خاٍَىَض خاٍَىَض 1:50 06/03/2017 االثنين 08
 110 90 خايعح فهظطٍٍ انشهزاء 12:00 22/03/2017 األربعاش 09
 50 10 خًعٍح انعطاء انخٍزٌح تٍد زاَىٌ 11:00 23/03/2017 الخميس 10
 90 110 انًظسال انثقافً يزكش طعٍذ غشج 5:00 23/03/2017 الخميس 11
 20 50 كهٍح انشٌرىَح اندايعٍح نهعهىو وانرًٍُح انُصٍزاخ 11:00 25/03/2017 السبت 12
 120 180 خايعح فهظطٍٍ خاٍَىَض 1:00 26/03/2017 األحد 13
 100 150 خايعح انقذص انًفرىزح رفر 10:30 27/03/2017 االثنين 14
 25 35 خًعٍح انزواد نهشثاب انفهظطًٍُ خاٍَىَض 1:30 27/03/2017 االثنين 15

 1070 1115 المجموع
 2185 المجموع الكمي

 

 

 مجموع المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

1115 1070 

 2185 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين
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 بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا/ ناد
 

 و.2017ٌىنٍى 31وزرى  2017اتزٌم 1 يذج انًششوع:

 و.2017ٌىنٍى 31وزرى  2017اتزٌم 1   فتشج انتقشيش:

 

 
 َثزج عٍ انًششوع:

اتفاقياة لتنفيااذ مشاروع بعناوان "تعزياز دمااج األشاخاص ذوي اإلعاقاة فااي المجتماع باساتخدام المساارح" وقعات جمعياة بسامة لمثقافااة والفناون 
بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا/ ناد، يستمر المشروع لمدة أربعة أشهر، يتم من خالله اعداد نص مسرحي مبني عماى أسااس نهاج حقاوق 

تاادريب عاادد ماان ذوي اإلعاقااة وغياار ذوي ي جميااع أنشااطة المجتمااع، و اإلنسااان ويساامط الضااوش عمااى قضااايا إدراج ودمااج ذوي اإلعاقااة فاا
عاقاة، عاروض مسارحية بالتعااون ماع المراكاز والمؤسساات العامماة فاي مجاال اإل 8تقديم يد النص المسرحي مسرحيًا و عمى تجساإلعاقة 

تاحاة الفرصاة لممشااركين لم يتبع كال عارض ورشاة عمال تعبيار عان آرائهام بمشااركة ممثماي لترسايخ الرساائل المتضامنة فاي المسارحية، وا 
، وتشاجيعهم التاأثير االيجاابي عماى المجتماعالمناصارة و  ، مان أجالالمؤسساات الحكومياة واألهمياة، ومتخاذي القارار وغيارهم مان المهتماين

مااة، عمااى اعتماااد معااايير عادلااة لنياال األشااخاص ذوي اإلعاقااة لحقااوقهم، خاصااة إتاحااة فاارص عماال تمكاانهم ماان العاايش باسااتقاللية وكرا
 واتخاذ قرارات بشأن حياتهم الخاصة، وممارسة أدوار منتجة في مجتمعهم.

 
 

  هذف انًششوع:

 يهدف المشروع إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
 

 انتُفيز:

والممثمين: أسماش  : ناهض حنونة،جالمدرب المخر  وغيرهم ضمن مجموعة الدعم الذاتي، وقام العمل مع طاقم من ذوي اإلعاقة تم 
ابراهيم المسارعي،  هندسة الصوت والموسيقى:محمد أبو ليمة،  ديكور:الفرع، أحالم القصابغمي، ابراهيم قاسم، ابراهيم المصري، و 

عبد الفتاح شحادة، حيث تم تدريب الطاقم من خالل بروفات عمى النص المسرحي وبعض االرتجاالت من الحياة  تأليف الكاتب:
التنسيق والتعاون مع المراكز والمؤسسات األهمية العاممة مع األشخاص اليومية لذوي االعاقة وعرض تجريبي لممهتمين، ومن ثم تم 

، شة عمل قصيرة لترسيخ حقوق ذوي اإلعاقة من خالل المسرحور بع كل عرض ( عروض مسرحية يت8ذوي اإلعاقة لتنفيذ عدد )
تاحة الفرصة لممشاركين لمتعبير عن آرائهم  من خالل النقاش الحر والمباشر الذي يتبع تنفيذ العروض بمشاركة الجمهور. وا 

 

 َثزج عٍ انًسشحيح:

ة، ليعمنوا عن أنفسهم وعن ذواتهم التي ممت محاوالت اإلقصاش مسرحية صافرة إنذار هي بمثابة جدار الخزان الذي يدقه ذوي اإلعاق
والتهميش والتمييز في واقع مؤلم، لذلك انطمق هؤالش األشخاص إلى مساحة حرة بعيدة عن الناس، ليفكروا معًا ويختاروا إما المواجهة، 

  أو الهرب من الواقع.

 : ثانياً 

 تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع باستخدام المسرح اسم المشروع:  
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اإلعاقة، وتتوالى األحداث متسارعة حتى تصل إلى نقطة النهاية  تدور األحداث مع ذكريات وحوادث فيها تمييز ضد األشخاص ذوي
التي يشعر فيها الجميع كم كانوا ضعفاش وهم يواجهون مخاوفهم، ويقرروا في تمك المحظة العودة من جديد كي يواجهوا كل المشاكل 

 التي جعمتهم يهربون سابقًا.
ذوي االعاقاة وتعاريفهم بحقاوقهم حساب القاوانين المحمياة والدولياة تهدف المسرحية إلى تعزيز قادرات األشاخاص   هذف انًسشحيح:

وتسميط الضوش عمى المعيقات التي تاواجههم فاي حيااتهم اليومياة والتاي تحارمهم مان التمتاع بحقهام فاي الحصاول عماى الوظاائف والتعمايم 
ف نااواحي الحياااة االجتماعيااة واالقتصااادية وممارسااة حياااتهم دون تمييااز أسااوًة بغياارهم ماان أفااراد المجتمااع اضااافة إلااى اشااراكهم فااي مختماا

 والثقافية.
 

 جذول تفصيهي تانعشوض انتي َفزخ وأعذاد انًستفيذيٍ:

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 30 40 خًعٍح انثزٌح نهرأهٍم انًدرًعً انثزٌح 11:00 8/7/2017 السبت 01

 76 3 خًعٍح األيم نهرأهٍم انًدرًعً رفر 11:00 11/7/2017 الثالثاش 02
 60 10 خًعٍح يثزج فهظطٍٍ نهزعاٌح غشج 11:00 16/7/2017 األحد 03

 59 20 خًعٍح انًعاقٍٍ ززكٍا   غشج 4:00 19/7/2017 األربعاش 04
 انُصٍزاخ 11:00 20/7/2017 الخميس 05

وانرذرٌة خًعٍح انُصٍزاخ نهرأهٍم 

 انًدرًعً
40 60 

 80 40 خًعٍح انًغاسي نهرأهٍم انًدرًعً انًغاسي 11:00 25/7/2017 الثالثاش 06
 50 40 اندًعٍح انىطٍُح نرأهٍم انًعاقٍٍ غشج 11:00 26/7/2017 األربعاش 07
 50 15 خًعٍح انعطاء انخٍزٌح تٍد زاَىٌ 11:00 27/7/2017 الخميس 08

 465 235 المجموع
 

 

 مجموع أعداد المستفيدين من التدريب األول
 إناث ذكور

235 465 

 700 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين 
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 :ثالثاً 

 قدرة األطفال عمى التكيف من خالل الفن االبداعي في قطاع غزة تحسين: اسم المشروع
 

 
 CRSوتانششاكح يع خذياخ االغاثح انكاثىنيكيح  Schmidt Family Foundationتذعى يٍ 

 

 

  و.2019طثرًثز  31وزرى  2017فثزاٌز 1يذج انًششوع:

 و.2019طثرًثز  31وزرى  2017فثزاٌز 1فتشج انتقشيش: 

 

 

 َثزج عٍ انًششوع:

: تحسين قدرة األطفال عمى التكيف من خالل الفن االبداعي في قطاع وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "
 24، والذي سيتم من خالله تنفيذ عدد CRSوبالشراكة مع االغاثة الكاثوليكية  Schmidt Family Foundation، بتمويل من غزة 

جديدة انتاج مسرحية دمى ل طفال و الماضي لمجمعية.  2016 من إنتاج العامعرض لمسرحية بعنوان "تاج األميرة"، )مسرح دمى( 
تعزيز ، رطائم انرانٍحثالز انعهى أٌ ذرُاول  تعرض في مراكز فرح التابعة لالغاثة الكاثوليكية في منطقة الوسطى وغزة 2017لمعام 

النزاعات دون  وحل، وكذلك بناش عالقات إيجابية مع أقرانهموكذلك ثقة األطفال بأنفسهم. بما يعزز اعتماد األطفال عمى أنفسهم، 
عمى كيفية اختيار وكتابة نص تدريبهم  اقم الجمعية من خاللتطوير وتنمية قدرات طكذلك ويتضمن المشروع  المجوش الستخدام العنف.

 عمى أساسيات التصوير الفوتو والفيديو.وتدريب ثاني مسرحي ل طفال، 

 

  هذف انًششوع:

 األطفال، والعالقات اإليجابية مع أقرانهم، وحل النزاعات بالوسائل السممية.عزيز الثقة بالنفس لدى يهدف المشروع إلى ت
 

 َثزج عٍ انًسشحيح:

 :المسرحية األولي ) تاج األميرة (
تاال، الممك عادل الذي يتمياز بعدلاه وبصايرته المنفتحاة، بعاد أن كبار  ك يحكم مممكة واسعة وابنتهتدور أحداث المسرحية حول قصة مم

حياث أن األميارة تااال صاغيرة ولايس لهاا أي خبارة فاي الحكام، فقارر أن يجاري لهاا مغاامرة و  .تااال أن يورث المممكة البنهأحب في العمر 
ماع الغاراب غنادور مماك الطياور أن يخبا  عناد  جاوهرة المماك عاادل اتفاق  ُيعممها منها دروس وعبر ويختبر قدراتها عمى تاولي السامطة.

  أخبار المماك أن يختبرهاا، بعاد مشااورات ماع وزراشال يعطاي الجاوهرة ل ميارة تااال إال بعاد راب أمينة خاصة بتااج المماك وطماب مان الغاث
هدياة لهاا شاريطة أن تحاافظ عمياه. فرحات أميارة بالتااج ولكان اكتشافت أن التااج ينقصاه ياود اعطائهاا تااج األماراش  عادل األميرة تاال أناه

الاذين سااعدوها طريقهاا العدياد مان المخموقاات كالشامس والقارد وحاارس الغاباة  فايخالل رحمتها لمبحاث عان الجاوهرة قابمات ... و  جوهرة
 مقاباالالجااوهرة اشااترط عميهااا الغااراب أن يأخااذ منهااا القااارب أن يعطيهااا إلااى أن وصاامت إلااى الغااراب غناادور... وطمباات منااه لحكمتهااا، 

فاارفض الغااراب مجااددًا أن  ولكنهااا أباات الكااذب،ألن القااارب لاايس ممكهااا، فطمااب منهااا الغااراب أن تكااذب  الجااوهرة، رفضاات األمياارة ذلااك
ها والاادها هااي تبكااي، فسااألعاادت األمياارة بعااد رحمتهااا الطويمااة إلاى قصاار الممااك العااادل حزينااة ومخذولاة و و يعطيهاا الجااوهرة وطااار بعياادًا، 

لقاد تغربي ياا تااال!!! قاال لهاا ال تساو  عان سابب حزنهاا فساردت عمياه القصاة كمهاا، ضاحك المماك معبارًا عان فرحاة الشاديد.الممك العادل 
 تتويج األميرة تاال عمى مممكته الواسعة. وأعمن الممك وأن الجوهرة الحقيقية هي صدقك واخالصك وحفاظك عمى األمانة. كنت أختبرك

والمسرحية اخراج: الُمخرج الفمسطيني ناهض حنونة، تمثيل:  كل من الفنان محمد المصري، زياد خضر، يوسف أبو الخير، وائل 
 معروف، والفنان محمود المصري. هندسة الصوت والموسيقى:  ابراهيم المسارعي.



 17 2017تظًح نهثقافح وانفُىٌ  -انرقزٌز اإلداري 

 انتُفيز:

عرض مسرحي لمسرحية "تاج األميرة" في المراكز الصديقة لمطفل في قطاع غزة، لتشجيع دور مسرح الدمى في الدعم  24تم تنفيذ 
منها األطفال في قطاع، يتبع كل عرض ورشة عمل تهدف إلى  النفسي ل طفال واستخدامه وسيمة لعالج اآلثار النفسية التي يعاني

 .تعزيز فهم األطفال لممفاهيم الواردة في المسرحية ومنحهم الفرصة لمتعبير عن أنفسهم والحوار مع األطفال مباشرة لاثارة النقاش 
 

 وأعذاد انًستفيذيٍ: "غزج تتحهى وتتتخيم"جذول تفصيهي تانعشوض انتي َفزخ نًسشحيح 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 11 11 يُطقح انشعف -يزكش فزذ غشج 09:00 07/03/2017 انثالثاء 01

 14 17 يُطقح انشعف -يزكش فزذ غشج 11:00 08/03/2017 األرتعاء 02

 4 31 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ غشج 09:00 31/03/2017 اندًعح 03

 29 11 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ دٌز انثهر 09:30 01/04/2017 انظثد 04

 8 32 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ دٌز انثهر 01:30 01/04/2017 انظثد 05

 13 12 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ غشج 09:30 02/04/2017 األزذ 06

 12 18 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ غشج 12:30 02/04/2017 األزذ 07

 14 23 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ انًغاسي 09:00 03/04/2017 االثٍٍُ 08

 32 20 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ انًغاسي 01:00 03/04/2017 االثٍٍُ 09

 9 21 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ غشج 09:30 05/04/2017 األرتعاء 10

 12 31 يُطقح انصساتح -فزذيزكش  غشج 12:30 05/04/2017 األرتعاء 11

 26 4 وادي انظهقا -يزكش فزذ دٌز انثهر 9:30 06/04/2017 انخًٍض 12

 13 16 وادي انظهقا -يزكش فزذ دٌز انثهر 12:30 06/04/2017 انخًٍض 13

 12 19 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ انًغاسي 9:30 07/04/2017 اندًعح 14

 25 47 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ انثهردٌز  12:30 07/04/2017 اندًعح 15

 23 1 انظىارزح -يزكش فزذ انشواٌذج 9:30 11/04/2017 انثالثاء 16

 23 28 انظىارزح -يزكش فزذ انشواٌذج 12:30 11/04/2017 انثالثاء 17

 44 0 انصثزج -يزكش فزذ غشج 12:00 12/04/2017 األرتعاء 18

 0 47 انصثزج -فزذيزكش  غشج 1:30 12/04/2017 األرتعاء 19

 53 48 انظىارزح -يزكش فزذ انشواٌذج 9:00 14/04/2017 اندًعح 20

 28 37 وادي انظهقا -يزكش فزذ دٌز انثهر 12:00 14/04/2017 اندًعح 21

 13 12 يُطقح انشعف -يزكش فزذ غشج 9:00 21/4/2017 اندًعح 22

 41 6 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ غشج 10:30 21/4/2017 اندًعح 23

 16 29 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ غشج 12:00 21/4/2017 اندًعح 24

 475 521 المجموع
 996 المجموع الكمي

 

 مجموع المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

521 475 

 996 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين

 



 18 2017تظًح نهثقافح وانفُىٌ  -انرقزٌز اإلداري 

 (:غزة بتحمم )  الثانيةالمسرحية 
تجمع المسرحية بين النص والمشاركة المرتجمة والتفاعل من األطفال، ويكمن التحدي في سرد قصة ُتمّكن المشاهدين والحضور من 
المشاركة في عممية تحول مسرح الدمى، في المسرحية يتحدث الممثمين عن غزة وكيفية جعمها مكانًا أفضل، إن أهم حدث في 

 .ساس القرد السمبي حول الوطن إلى إحساس إيجابيالمسرحية هو تحول إح
يحتوي عمى تصاميم مشتتة ومتهدمة ويظهر الفقر فيه واالفتقار الكامل لمخدمات والنواحي الجمالية، في البداية  يةلمسرحالتصميم ا

ا أطفال غزة. وبجانب من وخمفية المسرح تكون مبنى متهدم/متهالك. المشهد العام كئيب يعكس السياقات واألماكن التي يمعب فيه
 المسرح هناك صندوق سحري ممي  بالتخّيالت، ويصبح المشهد العام عمى المسرح أكثر جمااًل مع تقدم وتطور أحداث المسرحية.

والنتيجة البسيطة المتوقعة هي جعل األطفال قادرين عمى نقل رحمة التخّيل تمك إلى حياتهم الطبيعية وتكمينهم من خمق وعمل 
 لعب جميمة.مساحات 

 انتُفيز:

بقيادة المدرب المقدسي عبد السالم عبدو حول "كيفية صناعة  2015تم تدريبهم في العام من األشخاص الذين  4تم مشاركة عدد 
وائل معروف، محمود ، زياد خضرفي صناعة الشخصيات المطموبة وهم   2016وتدريبهم عمميًا في العام وتحريك الدمى ل طفال"، 

ظرافة، ، شمس، فرس البحرقرد،  ويوسف أبو الخير. حيث تم تحديد الشخصيات المطموبة حسب النص المسرحي وهي )المصري، 
 بروفات والمسرحية.النفيذ سمكة (، حيث تم تجهيزها لت

تنفيذ  فرح في المنطقة الوسطى وغزة، حيث كان من المقرر بالمشروع" في المراكز عرض مسرحي لمسرحية "غزة بتحمم 75تم تنفيذ 
طفال لترسيخ مفهوم أن األ، يتبع كل عرض ورشة عمل تهدف إلى اثارة النقاش عروض اضافية 5عرض ولكن تم إضافة  70

 .يستطيعون التغيير وخمق مكان أجمل لهم في وطنهم من خالل االحالم والتخيل
 وأعذاد انًستفيذيٍ: "غزج تتحهى وتتتخيم"جذول تفصيهي تانعشوض انتي َفزخ نًسشحيح 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 9 10 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 9:30 7/9/2017 الخميس 01
 18 28 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 9:30 10/9/2017 األزذ 02

 16 20 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 12:30 10/9/2017 األزذ 03

 8 18 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 9:30 11/9/2017 اإلثٍٍُ 04

 20 14 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 12:30 11/9/2017 اإلثٍٍُ 05

 18 8 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 9:30 12/9/2017 انثالثاء 06

 20 14 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 12:30 12/9/2017 انثالثاء 07

 4 28 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 9:30 13/9/2017 األرتعاء 08

 18 11 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 12:30 13/9/2017 األرتعاء 09

 27 5 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 9:30 14/9/2017 انخًٍض 10

 18 9 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 12:30 14/9/2017 انخًٍض 11

 6 35 يُطقح انظىارزح -يزكش فزذ السوارحة 9:30 16/9/2017 انظثد 12

 26 17 يُطقح انظىارزح -يزكش فزذ السوارحة 12:30 16/9/2017 انظثد 13

 19 13 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 9:30 17/9/2017 األزذ 14

 21 1 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 12:30 17/9/2017 األزذ 15

 0 20 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ البركة 9:30 18/9/2017 اإلثٍٍُ 16

 16 10 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ البركة 12:30 18/9/2017 اإلثٍٍُ 17



 19 2017تظًح نهثقافح وانفُىٌ  -انرقزٌز اإلداري 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 25 5 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 9:30 19/9/2017 انثالثاء 18

 14 19 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 12:30 19/9/2017 انثالثاء 19

 8 22 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 9:30 20/9/2017 األرتعاء 20

 5 20 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 12:30 20/9/2017 األرتعاء 21

 5 26 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 9:30 21/9/2017 انخًٍض 22

 10 28 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 12:30 21/9/2017 انخًٍض 23

 3 24 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 9:30 23/9/2017 انظثد 24

 18 15 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 12:30 23/9/2017 انظثد 25

 33 0 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 9:30 24/9/2017 األزذ 26

 25 0 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 12:30 24/9/2017 األزذ 27

 20 9 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 9:30 25/9/2017 اإلثٍٍُ 28

 15 13 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 12:30 25/9/2017 اإلثٍٍُ 29

 11 11 يُطقح انظىارزح -يزكش فزذ السوارحة 9:30 26/9/2017 انثالثاء 30

 15 16 يُطقح انظىارزح -يزكش فزذ السوارحة 12:30 26/9/2017 انثالثاء 31

 0 30 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ البركة 9:30 27/9/2017 األرتعاء 32

 18 1 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ البركة 12:30 27/9/2017 األرتعاء 33

 16 19 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 9:30 28/9/2017 انخًٍض 34

 27 12 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 12:30 28/9/2017 انخًٍض 35

 20 7 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 9:30 30/9/2017 انظثد 36

 14 11 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 12:30 30/9/2017 انظثد 37

 13 7 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 9:30 1/10/2017 األزذ 38

 7 13 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 12:30 1/10/2017 األزذ 39

 0 26 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 9:30 2/10/2017 اإلثٍٍُ 40

 19 8 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 12:30 2/10/2017 اإلثٍٍُ 41

 22 8 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 9:30 3/10/2017 انثالثاء 42

 37 0 يُطقح انصساتح -يزكش فزذ الصحابة 12:30 3/10/2017 انثالثاء 43

 0 31 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 9:30 4/10/2017 األرتعاء 44

 0 37 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 12:30 4/10/2017 األرتعاء 45

 0 13 انثزكح يُطقح -يزكش فزذ البركة 9:30 5/10/2017 انخًٍض 46

 46 13 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ البركة 12:30 5/10/2017 انخًٍض 47

 6 14 يُطقح انظىارزح -يزكش فزذ السوارحة 9:30 7/10/2017 انظثد 48

 17 1 يُطقح انظىارزح -يزكش فزذ السوارحة 12:30 7/10/2017 انظثد 49

 31 4 انثزكحيُطقح  -يزكش فزذ البركة 9:30 8/10/2017 األزذ 50

 0 26 يُطقح انثزكح -يزكش فزذ البركة 12:30 8/10/2017 األزذ 51



 20 2017تظًح نهثقافح وانفُىٌ  -انرقزٌز اإلداري 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 11 10 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 9:30 9/10/2017 اإلثٍٍُ 52

 17 9 يُطقح انشرقاء -يزكش فزذ الزرقاش 12:30 9/10/2017 اإلثٍٍُ 53

 4 10 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 9:30 10/10/2017 انثالثاء 54

 12 10 يُطقح وادي انظهقا -يزكش فزذ وادي السمقا 12:30 10/10/2017 انثالثاء 55

 0 22 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 9:00 12/10/2017 انخًٍض 56

 22 0 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 10:00 12/10/2017 انخًٍض 57

 19 5 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 12:30 12/10/2017 انخًٍض 58

 25 19 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 9:30 14/10/2017 انظثد 59

 12 28 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 12:30 14/10/2017 انظثد 60

 0 32 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 9:30 15/10/2017 األزذ 61

 0 29 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 12:30 15/10/2017 األزذ 62

 37 0 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 9:30 16/10/2017 اإلثٍٍُ 63

 26 0 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 12:30 16/10/2017 اإلثٍٍُ 64

 30 0 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 9:30 17/10/2017 انثالثاء 65

 36 0 يُطقح انشعف -يزكش فزذ الشعف 12:30 17/10/2017 انثالثاء 66

 10 12 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 9:30 18/10/2017 األرتعاء 67

 3 17 يُطقح انصثزج -يزكش فزذ الصبرة 12:30 18/10/2017 األرتعاء 68

 14 9 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 9:30 19/10/2017 انخًٍض 69

 13 18 يُطقح انًغاسي -يزكش فزذ المغازي 12:30 19/10/2017 انخًٍض 70

 74 03 خًعٍح األيم انًذرطح / ٌثُا رفح 9:00 30/10/2017 األثٍٍُ 71

 64 63 خًعٍح األيم انًذرطح / ٌثُا رفح 10:00 30/10/2017 األثٍٍُ 72

 02 17 خًعٍح األيم انًذرطح / ٌثُا رفح 1:30 30/10/2017 األثٍٍُ 73

 75 6 انُادي انثسزي دير البمح 12:00 14/11/2017 انثالثاء 74

 5 76 يزكش راهثاخ انىردٌح غزة 10:00 15/11/2017 االرتعاء 75

 1160 1098 المجموع
 2258 المجموع الكمي

 

 مجموع المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

1098 1160 

 2258 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين
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 كيفية كتابة وتحميل النص المسرحي عمى تأهيل وتدريب طاقم الجمعيةأواًل : 
 
 
 

 .مسرحيالنص وتحميل ال كتابة: كيفية دوسج تعُىاٌ 
 أيام تدريب ( 7)  21/6/2017وحتى االربعاش  12/6االثنين   انتاسيخ:انيىو/ 

 ( CRSمؤسسة اإلغاثة الكاثولوكية )   انجهح انًُفزج:
 ( CRSمؤسسة اإلغاثة الكاثولوكية )   يكاٌ انتُفيز:
 محمد أبو شمالة  اسى انًذسب:

إيراهيم قاسم، محمود المصري، ناهض حنونة، يحيى عودة، سامي الدعادلة،  انًتذستيٍ يٍ انجًعيح:
عبد الفتاح شحادة، زياد خضر، نهيل مهنا، أحالم القصبغمي، إبراهيم سممان، وائل معروف، اسماش 

 الفرع.
 انىصف انعاو نهذوسج

 

 دارت الورشة حول: 
 مفاهيم في السينما والمسرح واألدب وعالقتهم باألطفال -1
 .(تمرين عمى نص مممكة الزهور وتحميمه، تمرين قراءة قصة وتحميل فكرتها، لمطفلماهية الفكرة وتخصيص الفكرة المالئمة ) الفكرة -2
 تحميل األسموب والمغة والقيم التربوية والحوار في النص المسرحي -3
تحميل الشخصيات وشخصية البطل والموسيقى واالغاني والشكل كالديكور والمالبس واأللوان ومالئمتها لمطفل المستهدف من الفئة  -4

 .بةالمطمو 
 .الحبكة والصراع والنهاية -5
 .في النص المسرحي 12-6تحميل النظريات التربوية والخصائص النفسية لمطفل من سن  -6
 .دور النص المسرحي الموجه لالطفال من تمك الفئة في تعزيز الهوية والتراث عبر الحكايات الشعبية -7
 التنميط و محددات الكتابة لالطفال -8

 
 
 

 
 

 

 12 مجموع المستفيدين
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 عمى التصوير الفوتو والفيديو تأهيل وتدريب طاقم الجمعية:  ثانياً 
 
 
 

 التصوير الفوتو والفيديو: كيفية دوسج تعُىاٌ 
 أيام تدريب ( 6)  29/10/2017 األحدوحتى  22/10 األحد  انيىو/ انتاسيخ:
 ( CRSمؤسسة اإلغاثة الكاثولوكية )   انجهح انًُفزج:

 ( CRSمؤسسة اإلغاثة الكاثولوكية )   يكاٌ انتُفيز:
 محمد البابا  اسى انًذسب:

، زياد خضر، امي الدعادلة، إيراهيم المسارعيناهض حنونة، يحيى عودة، س انًتذستيٍ يٍ انجًعيح:
  .نهيل مهنا

 انىصف انعاو نهذوسج
 

 دارت الورشة حول: 
 التعرف عمى كامير الفوتو وأنواع العدسات. -1
 التصوير الفوتو.التعرف عمى نظريات   -2
 كيفية عمل قصة من صور فوتو -3
 كيفية التصوير لياًل ونهارًا وفي اإلضاءات المختمفة. -4
  نبذة كيفية معالجة الصور في برنامج الفوتو شب. -5
 التدريب الميداني عمى التصوير الفوتو والفيديو. -6
 كيفية التعامل واستخدام كاميرا الفيديو ومكوناتها وزوايا التصوير. -7

 
 

 

 

 6 مجموع المستفيدين
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 وتدريب طاقم الجمعيةوتطوير قدرات تأهيل :  ثالثاً 
 
 
 

 تعزيز المتابعة والتقييم في المنظمات األهمية.: تعُىاٌ  دوسج
 .7/2017/  19-18الثالثاش واألربعاش   انيىو/ انتاسيخ:
 شبكة المنظمات األهمية.  انجهح انًُفزج:

 المتحف  يكاٌ انتُفيز:
 عالش الغاليني  انًذسب:اسى 

 صابرين صبوح انًتذستيٍ يٍ انجًعيح:
 

 انىصف انعاو نهذوسج
 

تمركزت فكرة التدرب حول كيفية تطوير المهارات في متابعة وتقييم المشاريع ، وتم التدرب عمى نموذج الخطوات الستة التي تبدأ بكتابة 
  المشروع وتنتهي بتقييمه.

 
 

 1 مجموع المستفيدين
 

 

 

 :الخاتمة
 

فً انخراو ال ٌظعُا إال انرقذو تانشكز اندشٌم نكم يٍ طاهى تئَداس هذا انعًم وتُاء 

 يٍ عايهٍٍ وياَسٍٍ ويرطىعٍٍ. دًعٍحوذًٍُح وذطىٌز ان

 

وَؤكذ أَُا فً ذسذ كثٍز أياو انًظؤونٍاخ اندظاو انرً وضعُا فٍها يدرًعُا؛ نُثذل 

 ذهك هً يظؤونٍرُا انرً َرطهع أٌ ٌىفقُا هللا نهقٍاو تها. ،انًشٌذ يٍ اندهذ


