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 شكر وتقدير

 

تتقدـ جمعية بسمة لمثقافة والفنوف بمجمس ادارتها وجميع عامميها بالشكر والتقدير لكؿ مف ساهـ في تمويؿ 
 ونخص بالذكر منهـ ما يأتي: لتحقيؽ أهدافها الجمعيةمشاريع 

 عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع "متطوعوف مف أجؿ التغيير" االغاثة الكاثوليكية -

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع "التبادؿ الثقافي  القدس -القنصمية األمريكية العامة -
 وتعزيز ثقافة حقوؽ االنساف والالعنؼ مف خالؿ المسرح في قطاع غزة

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع "الدعـ النفسي " War Child"الحرب مؤسسة أطفال  -
 .1024غزة  -االجتماعي لألطفاؿ المتأثريف بالحرب

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع "رفع الوعي بحقوؽ األشخاص ذوي  مؤسسة دياكونيا/ ناد -
 االعاقة وازالة الحواجز التي تواجههـ في قطاع غزة.

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع "يـو األمـ المتحدة العالمي  السويد -مسرح ىاالند -
1024. 

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع "تقديـ  DFID قسم التنمية الدوليةالمؤسسة البريطانية  -
قطاع غزة  خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المهجريف والمهمشيف مف الجنسيف في

 "المرحمة األولى".

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع" التدخؿ لمدعـ النفسي لألشخاص  السويد -راديو يالبين -
 .1024ذوي االعاقة وأولياء أمورهـ المتأثريف بالعدواف االسرائيمي عاـ 

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع  DEC المؤسسة البريطانية الحكومية لمتعاون الخارجي -
"تقديـ خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المهجريف والمهمشيف مف الجنسيف في قطاع 

 غزة "المرحمة الثانية".

عمى المنحة التي تقدـ بها لصالح تنفيذ مشروع " الدعـ النفسي لألطفاؿ ذوي االعاقة  OCHAمؤسسة  -
 شماؿ قطاع غزة.في منطقة 

 

 

 واهلل تعاىل ًسأل أى جيعل جهدكن مجيعاً يف هيساى حسناهتن يىم القياهت
 

 

 

          مجمس ادارة الجمعية
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 الدعم النفسي االجتماعي المتخصص لألطفال وأولياء األمور الميمشين اسم المشروع:

 تقديم
 

جمعيػػة بسػػمة لمثقافػػة ، انطمقػػت مسػػيرة طينيأبنػػاء شػػعبنا الفمسػػانطالقػػًا مػػف مسػػئولياتنا الوطنيػػة واتنسػػانية تجػػا  
لتعمؿ في مجاؿ الثقافة والفنػوف والػدعـ النفسػي االجتمػاعي لألطفػاؿ والشػباب والنسػاء  2994عاـ منذ  والفنوف

، لمجتمعنػا الفمسػطينيبما فيهـ األشخاص ذوي االعاقة في جميع مناطؽ قطاع غزة، مستشعرًة الحاجة الممحة 
 مف ويالت االحتالؿ والحصار واألزمات المتالحقة. ال زاؿ يعانيالذي 

 
أتيح لنتا مف ، بما لمجتمعنا الفمسطينيمموس  ممنا طوياًل مف أجؿ انجازنوف عافة والفإننا في جمعية بسمة لمثق

ا تواجهنػػػالتػػػي والصػػػعوبات ووفػػػؽ امكانياتنػػػا الذاتيػػػة التػػػي ال تنكسػػػر بػػػرغـ الكثيػػػر مػػػف العقبػػػات  فػػػرص ووسػػػائؿ
 .لتحقيؽ أهداؼ الجمعية

 
ف كػػؿ مػف بػػذؿ جهػدًا أو قػػدـ ، شػاكري1024يسػرني أف أقػدـ بػػيف يػديكـ مػػوجزًا عػف عمػػؿ الجمعيػة خػالؿ عػػاـ و 

مشػػاريعنا وأنشػػتطتنا، وال يوفتنػػا شػػكر النجػػاح هػػذا العمػػؿ ونخػػص بالػػذكر مػػنهـ الجهػػات التػػي مولػػت  مسػػاعدة،
، كمػػا ال يفػػوتني أف نفػػذت وفكػػرت وشػػاركتة األساسػػية التػػي العػػامميف فػػي الجمعيػػة والػػذيف يمثمػػوف الركيػػز  جميػع

وأع ػاء مجمػس االدارة كػٌؿ باسػمف وصػفتف، مباركػًا لهػـ  أتقدـ بالشػكر والتقػدير الػى أع ػاء الجمعيػة العموميػة
هػذا االنجػاز الكبيػر الػذي صػنعف ت ػافر جهػودهـ بنيػػة مخمصػة وعزيمػة ال تن ػب، سػائميف المػولى عػز وجػػؿ  

ياك  ـ خير الجزاء وأف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتكـ يـو القيامة.أف يجزينا وا 
 
 

 عمي برغوت                                                           
 رئيس مجمس االدارة                                                           
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 قائمة المحتويات
 

 رقم الصفحة المحتوى
 :عن الجمعيةنبذة 

 6 لمحة عف الجمعية، الرؤية، الرسالة
 7 أهداؼ الجمعية

 20-8 الهيكؿ التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنوف
 :الموارد البشرية

بيانات الجمعية العمومية، بيانتات مجمس االدارة، بيانات العامميف في كافة مقرات ومشاريع 
 أو الشبكات أو االئتالفاتالجمعية، ع وية الجمعية في االتحادات 

22 

 21 البنكية تبيانات الحسابا
جدوؿ تو يحي ومختصر بأسماء المشاريع التي نفذت خالؿ هذا العاـ ووصؼ ألنشطة المشروع 

 24-23 والمستفيديف مف كؿ نشاط

 :المشاريع
 19-25 مشروع "متطوعوف مف أجؿ التغيير أواًل:
التبادؿ الثقافي وتعزيز ثقافة حقوؽ االنساف والالعنؼ مف خالؿ المسرح في قطاع  مشروع ثانيا:
 غزة

30-31 

 39-33 1024غزة  -مشروع الدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المتأثريف بالحرب ثالثًا:
مشروع رفع الوعي بحقوؽ األشخاص ذوي االعاقة وازالة الحواجز التي تواجههـ في قطاع  رابعًا:
 غزة

40-43 

 49-44 1024مشروع يـو األمـ المتحدة العالمي  خامسًا:
مشروع تقديـ خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المهجريف والمهمشيف  سادسًا:

 مف الجنسيف في قطاع غزة "المرحمة األولى"
50-56 

مشروع التدخؿ لمدعـ النفسي لألشخاص ذوي االعاقة وأولياء أمورهـ المتأثريف بالعدواف  سابعًا:
 1024االسرائيمي عاـ 

57-60 

مشروع تقديـ خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المهجريف والمهمشيف مف  ثامنًا:
 الجنسيف في قطاع غزة "المرحمة الثانية"

62-64 

 65 الدعـ النفسي لألطفاؿ ذوي االعاقة في منطقة شماؿ قطاع غزةمشروع تاسعًا:  
 التدريب

 73-67 تأهيؿ وتدريب طاقـ الجمعية
 74 التأهيؿ لممتطوعيف

 75 الخاتمة
 المالحق

 نموذج تحديث البيانات، كشؼ العامميف في الجمعية، نموذج المشاريع في الجمعية، نموذج الهيكؿ التنظيمي لمجمعية
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 ةنبذة عن الجمعي
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 :لمحة عن الجمعية
 

، في محافظة غزة، وحصمت عمى شهادة تسجيؿ مف وزارة 2994تأسست جمعية بسمة لمثقافة والفنوف في عاـ 
لتعمؿ في مجاؿ الثقافة والفنوف والدعـ النفسي االجتماعي  7592، تحت رقـ 17/9/1006الداخمية بتاريخ: 

المسرح والتوعية الفنوف باال افة الى مجاؿ ، اء بما فيهـ األشخاص ذوي االعاقةوالنسلألطفاؿ والشباب 
أع اء، ومنتخب مف جمعية  7والتدريب في جميع مناطؽ قطاع غزة، ويدير الجمعية مجمس إدارة مكوف مف 

 أعواـ. 3، لمدة 1/9/1023بتاريخ  ع و، 13عمومية مكونة مف 
 

 :الرؤية
 

 

بسمة جمعية ثقافية تؤمف بقيـ الديمقراطية وحقوؽ اتنساف، وتهدؼ إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ المجتمع 
المدني الفمسطيني عمى أسس ديمقراطية مف خالؿ أعماؿ ثقافية وفنية لموصوؿ لمجتمع فمسطيني قادر عمى 

ة، وذلؾ يمكف التعبير عنف مف خالؿ لتحقيؽ تنمية مجتمعي وطاقاتف البشرية المادية فاالستفادة مف إمكانيات
 الرؤية التالية:
 ".ًطوح للتويس  والريادة يف ترسيخ هبادئ اجملتوع املدًي الفلسطيين  هي خالل األعوال الثقافيت والفنيت"

 

 :الرسالة
 

تجتهد الجمعية لممساهمة في تفعيؿ الحركة الثقافية والفنية الفمسطينية، وتعزيز دور المسرح باعتبار  أدا  تبراز 
ومناقشف وطرح حموؿ لمق ايا التي تواجف المجتمع، وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوؽ اتنساف، والتسامح ونبذ 

ماعية المختمفة، ويمكف تو يح ذلؾ مف خالؿ التعصب وقبوؿ اآلخر، وتستهدؼ الفئات والشرائح االجت
 الرسالة التالية: 

باعتباره أداة إلبراز وهناقشت وطرح حلىل ، وتعسيس دور املسرح  ،ًسعى للوسامهت يف تفعيل احلركت الثقافيت والفنيت الفلسطينيت

بادئ الدقمقراطيت وحقى  اً ملتعسز، اجملتوعيت، وذلك هي خالل الىصىل لعدد كبري هي شرائح اجملتوع وخاصتً األطفالللقضايا 

 ".اإلًساى
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 أىداف الجمعية:
 

المساهمة في البناء والتطوير الثقافي والتربوي واالجتماعي ورعاية الطفولة والشباب وتنمية قدراتهـ،  .2
 واالهتماـ بشئوف المرآة وق اياها وابرازها، االهتماـ بالتعميـ والوعي الح اري.

وتثقيفهـ مف أجؿ تعميؽ الممارسات والمسمكيات الديمقراطية، وغرس المبادئ زيادة وعي المواطنيف  .1
 القويمة وروح القانوف.

تفعيؿ الحركة المسرحية، لما لممسرح مف دور فّعاؿ في عممية البناء والديمقراطية والتغيير والتطّور  .3
 االجتماعي.

ة والنفسية والثقافية تخصيص جزء هاـ مف العمؿ المسرحي لمطفؿ، يهتـ بمشاكمف االجتماعي .4
 والترفيهية.

 تفعيؿ وتنمية وتطوير المشهد الثقافي كأداة تشخيصية وعالجية داعمة لمسيرة بناء وتطوير المجتمع. .5

فتح قنوات اتصاؿ وعالقات مع مسرحييف ومثقفيف عرب وغيرهـ، والتواصؿ مع الفعاليات المسرحية  .6
 قة بالثقافة والفف المسرحي.مؤسسات ذات العالالمحمية والعربية والدولية، ومع 

 تعزيز مكانة الطفؿ والحفاظ عمى حقف  مف القوانيف الدولية وأسوة بأطفاؿ العالـ. .7

المساهمة في تطوير وبناء قدرات قيادات مجتمعية شابة تعمؿ عمى ممارسة دورها االيجابي في  .8
 عمميات البناء والتنمية.

الفمسطيني مف خالؿ ندوات وورشات عمؿ، تثارة تفعيؿ االهتماـ بالثقافة والفكر داخؿ المجتمع  .9
 الحوارات والنقاشات حوؿ الق ايا الفكرية والمشاكؿ االجتماعية والنفسية وغيرها.

االهتماـ بالتراث والموروث الثقافي والح اري لممجتمع الفمسطيني، ونسج عالقة سوّية بيف االنساف  .20
 والمعرفة.
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 بسمة لمثقافة والفنونالييكل التنظيمي لجمعية 

 أعضاء مجمس االدارة:
 

 رئيس مجمس االدارة: عمي محمد يونس برغوت
 عاـ 40 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 3 عدد األوالد:

دارة األزمػات، معهػد البحػوث والدراسػات : المؤىل العمميي ماجسػتير فػي العالقػات العامػة وا 
 (1003العربية، القاهرة )

 مدرس العالقات العامة المساعد بكمية الدراسات االعالمية المتوسطة بجامعة األزهر غزة - العممية:الخبرات 
ديسػػػمبر  -القسػػرية وشػػػئوف الالجئػػيف بالجامعػػػة األمريكيػػػة بالقػػاهرة )ابريػػػؿمسػػاعد باحػػػث قسػػـ دراسػػػات الهجػػػرة  -

1001) 
مػايو  -1000ؽ االنسػاف القػاهرة )يوليػو منسؽ وحدة العالقات العربية واالتصاؿ بالبرنامج العربي لنشطاء حقو  -

1002) 
 (2998يوليو  -22995صحفي )الشؤوف المحمية( في جريدة الصباح األسبوعية، غزة )نوفمبر  -
 (2995نوفمبر  -محرر ومصمـ اعالنات جريدة شبابيؾ االعالنية غزة )يوليو -
 (2994يناير  -2993ة )نوفمبر محرر فيديو )مونتير( في مؤسسة بيساف لالنتاج االعالمي والتمفزيوني، غز  -
تصػػػػميـ وتقػػػػديـ العديػػػػد مػػػػف البػػػػرامج التدريبيػػػػة لعػػػػدد مػػػػف المؤسسػػػػات الحكوميػػػػة، وغيػػػػر الحكوميػػػػة والمرشػػػػحيف  -

السياسػػييف فػػي مجػػاالت: االتصػػاؿ. التفػػاوض. ادارة األزمػػات. العالقػػات العامػػف.حقوؽ االنسػػاف. الديمقراطيػػة. 
 والتمفزيوف.االنتخابات. الصحافة والنشر. االذاعة 

 محا ر في جامعة األقصى )عالقات عامة( الوظيفة الحالية:
 

 نائب رئيس مجمس االدارة: نافذ شكري نعمان البنا
 عاـ 51 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 1 عدد األوالد:

 دراسات موسيقية: المؤىل العممي
 .موسيقى مدرس موسيقى، مؤلؼ، مدرب الخبرات العممية:

 مدرس موسيقى الحالية:الوظيفة 
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 أمين الصندوق: آسر ارميح ابراىيم ارحيم
 عاـ 43 العمر:

 متزوج لحالة االجتماعية:ا
 7 عدد األوالد:

 2995غزة عاـ  -بكالوريوس تربة ريا يات مف جامعة األقصى المؤىل العممي:
 عاـ في مجاؿ التدريس 23 الخبرات العممية:
 في مدرسة أسعد الصفطاوي مدرس حكومة الوظيفة الحالية:

 

 
 أمين السر: تياني فضل كامل الحرتاني

 عاـ 39 العمر:
 آنسة الحالة االجتماعية:

 كالوريوس ادارة أعماؿ ب المؤىل العممي:
منسػػػػقة ميدانيػػػػة برنػػػػامج األغذيػػػػة العػػػػالمي ومتابعػػػػة لممشػػػػاريع، منسػػػػقة  الخبييييرات العممييييية:

مشػػػاريع مػػػع جمعيػػػة المسػػػتقبؿ لمصػػػـ الكبػػػار بتمويػػػؿ مػػػف مؤسسػػػة دياكونيػػػا/ نػػػاد، خبػػػرة فػػػي 
 UNDBالمشاريع الصغيرة مف خالؿ العمؿ مع االغاثة االسالمية بتمويؿ مف 

 مستشارة لمشاريع أرض االنساف/ سويسرا الوظيفة الحالية:
 

 
 عضو مجمي ادارة: عال أحمد ابراىيم المصري

 عاـ 31 العمر:
 جةمتزو  الحالة االجتماعية:

 3 عدد األوالد:
 الجامعة االسالمية -بكالوريوس خدمة اجتماعية المؤىل العممي:
 متطوعة، جمعية دار الشباب لمثقافة والفنوف - الخبرات العممية:

 متطوعف، جمعية المعاقيف حركياً  -

 جمعية أرض االنسافمتطوعف،  -

 منشطة مشروع )حماية الطفولة( مركز حؿ النزاعات. -

 أخصائية اجتماعية في جمعية أرض االنساف. -

 1007ألعاب الصيؼ التابعة لوكالة الغوث  -
 مربية منزؿ الوظيفة الحالية:
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 عضو مجمس ادارة: دعاء رفيق محمود حجازي
 عاـ 14 العمر:

 ةمتزوج الحالة االجتماعية:
 0 عدد األوالد:

 انجميزي -ادارة أعماؿ بكالوريوس  المؤىل العممي:
 1023األقصى جامعة  -في الشئوف االدارية األكاديمية كرتارياس: الخبرات العممية
 شركة االتصاالت الفمسطينية -مندوبة مبيعات عف طريؽ التميفوف الوظيفة الحالية:

 
 

 عضو مجمس ادارة: منى يوسف مصطفى عويضة
 عاـ 32 العمر:

 مطمقة الحالة االجتماعية:
 2 عدد األوالد:

 ماجستير ادارة المؤىل العممي:
 سنوات 7كتابة وادارة مشاريع خبرة  الخبرات العممية:
 RHJIمنسقة برنامج في شركة  الوظيفة الحالية:

 
 الييكل 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 
عمييا كل 
 الشروط

طمبات 
االنتساب 
الجديدة 

 الموافق عمييا

المرفوضة رغم 
انطباق 

 الشروط عمييا

اجمالي 
أعضاء 
الجمعية 
 العمومية

عدد االعضاء 
 المسددين

آخر تاريخ 
 اجتماع عادي

 نسبة الحضور

2 2 2 0 14 14 5/5/1024 54% 

 :بيانات مجمس االدارة -

 الجوال اسم الرئيس تاريخ االنتياء تاريخ االعتماد تاريخ آخر انتخابات العدد
 0598885617 برغوتيونس عمي محمد  1/9/1026 1/9/1023 1/9/1023 7

 الجمعية:بيانات العاممين في كافة مقرات ومشاريع   -

مثبت أو  البيان
 عقد دائم

ة بطال تطوع إعارة عقد مؤقت
 حكومية

 اإلجمالي بطالة أىمية

 60 0 0 40 - 27 3 عدد الموظفين الفنيين
 8 0 0 1 - 0 6 عدد الموظفين االداريين

 68 0 0 41 - 27 9 االجمالي

 عضوية الجمعية في االتحادات أو الشبكات أو االئتالفات: -

 االتحاد أو الشبكة أو االئتالفاسم  م

نوع االتحاد أو 
الشبكة أو االئتالف 
)محمي، إقميمي، 

 دولي(

نوع العضوية 
 )شرفية، رسمية(

عنوان االتحاد أو 
 الشبكة أو االئتالف

تاريخ االنضمام الى 
االتحاد أو الشبكة 

 أو االئتالف

مؤسسة أناليند األورومتوسطية  2
 لمحوار بيف الثقافات

 1005 االسكندرية رسمية دولي

شبكة المنظمات األهمية  1
 الفمسطينية

 رسمية محمي
قرب  -الرماؿ -غزة

 عايدية
1008 

 رسمية محمي االتحاد العاـ لممراكز الثقافية 3
 -الرماؿ -غزة

خمؼ المركز 
 الثقافي الفرنسي

1008 

مبادرة الشراكة الشرؽ  4
 األوسطية/ ميبي

 رسمية دولي
القنصمية  -القدس

 األمريكية
1009 
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 بيانات الحسابات البنكية: -

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

 جمعية جمعية رئيسي شيقؿ 3350082950200 القاهرة عماف 2

 فرعي شيقؿ 3350082950202 القاهرة عماف 1
الدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ 

 1024غزة  -المتأثريف بالحرب
 مؤسسة أطفاؿ الحرب

War Child 

 متطوعوف مف أجؿ التغيير فرعي شيقؿ 3350082950203 القاهرة عماف 3

بالشراكة مع اتغاثة 
الكاثوليكية وبتمويؿ مف 
الوكالة األمريكية لمتنمية 

 الدولية
 رواتب جمعية فرعي شيقؿ 3350082950205 القاهرة عماف 4

 فرعي شيقؿ 3350082950206 القاهرة عماف 5

تقديـ خدمات الحماية والدعـ 
النفسي االجتماعي  لألطفاؿ 

المهجريف والمهمشيف مف الجنسيف 
 في قطاع غزة "المرحمة األولى"

  بالشراكة مع مؤسسة
War Child   بتمويؿ
 مف

DFID 

- 

Plan 

Uk 
تقديـ خدمات الحماية والدعـ 
النفسي االجتماعي  لألطفاؿ 

الجنسيف المهجريف والمهمشيف مف 
 في قطاع غزة "المرحمة الثانية"

  بالشراكة مع مؤسسة
War Child   /وبالف

يو كي وبتمويؿ مف 
DEC 
 

 جمعية جمعية رئيسي دوالر 0150082950200 القاهرة عماف 6

 فرعي دوالر 0150082950202 القاهرة عماف 7
التبادؿ الثقافي وتعزيز ثقافة 
حقوؽ اتنساف والالعنؼ مف 

 المسرح في قطاع غزةخالؿ 

بتمويؿ مف القنصمية 
 القدس -األمريكية العامة

 فرعي دوالر 0150082950201 القاهرة عماف 8

رفع الوعي بحقوؽ األشخاص 
زالة الحواجز التي  ذوي االعاقة وا 

 تواجههـ في قطاع غزة

بتمويؿ مف مؤسسة 
 دياكونيا/ ناد

التدخؿ لمدعـ النفسي لألشخاص 
وأولياء أمورهـ ذوي االعاقة 

المتأثريف بالعدواف االسرائيمي عاـ 
1024 

بالشراكة مع جمعية 
المستقبؿ لمصـ الكبار 
بدعـ مف مؤسسة 

 دياكونيا
وتمويؿ راديو يالبيف/ 

 السويد

 

 1024يـو األمـ المتحدة العالمي  فرعي دوالر 0150082950203 القاهرة عماف 9
بتمويؿ مف مسرح 

 السويد -هاالند
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 المشروع/ نوع نشاط المشروع/ المستفيدين اسم

 َىع انُشبط انًُفز اسى انًششوع
 عذد انًستفيذيٍ

 إَبث ركىس

 متطوعيف مف أجؿ التغيير

 3تنفيذ التدريب األوؿ الذي ي ـ تنفيذ 
 دورات تدريبية في ثالث موا يع التالية:

 دورة المواطنة والعمؿ التطوعي .2

 والجندر دورة حقوؽ االنساف .1

 دورة مهارات تسهيؿ الحوار .3

11 38 

تنفيذ التدريب الثاني وهو تنفيذ دورات تدريبية 
يقـو بتنفيذها المتطوعيف الذيف تمقوا التدريب 

 في الجزء األوؿ في المناطؽ التالية:
 )غزة، بيت حانوف، رفح، البريج، خانيونس(

119 183 

عقد ورشة تحديد احتياجات ثانية "عصؼ 
 25 5 ذهني"

مف المبادرات الشبابية تهدؼ  25تنفيذ عدد 
الى دمج الشباب في المجتمع وتنمية روح 
المبادرة فيهـ وهي: مبادرة التواصؿ مع 
الجذور، مبادرة االبتسامة، مبادرة الحؽ في 
الحياة، مبادرة راهبات المحبة، مبادرة لكي 
تكوف بمدنا أجمؿ، مبادرة خيوط الحب، 

، 1، مبادرة دعونا نفرح2نفرحمبادرة دعونا 
، 4، مبادرة دعونا نفرح3مبادرة دعونا نفرح
، 6، مبادرة دعونا نفرح5مبادرة دعونا نفرح
، مبادرة لستـ وحدكـ، 7مبادرة دعونا نفرح
 مبادرة كف نظيفًا.

309 386 

عروض لمسرحية بعنواف "ولد مف  20تقديـ 
األوالد" تسمط ال وء عمى مشكمة مف 

تؤرؽ المجتمع الفمسطيني.  المشاكؿ التي
يتبع كؿ عرض ورشة عمؿ تهدؼ الى زيادة 
الوعي المجتمعي بخطورة انتشار هذ  

 الظاهرة عمى األطفاؿ والمجتمع.

198 545 

عروض لمسرحية "أحالـ دوت  20تقديـ 
" تسمط ال وء عمى  عؼ المشاركة  كـو
المجتمعية لمنساء في المجتمع الفمسطيني 

خاصة. يتبع كؿ عامة وفي قطاع غزة 
عرض ورشة عمؿ تهدؼ الى تعزيز مفهـو 
المواطنة الفاعمة ألفراد المجتمع وزيادة الوعي 
المجتمعي بأهمية مشاركة النساء في الحياة 

 االجتماعية
 

259 354 
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التبادؿ الثقافي وتعزيز ثقافة حقوؽ 
االنساف والالعنؼ مف خالؿ 

 المسرح في قطاع غزة

"كواليس قمب عرض لمسرحية  25تقديـ 
كريستيف" تسمط ال وء عمى حاجة المرأة 

 لمحب الذي يمأل حياتها.

825 2345 

العـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ 
 2014غزة  -المتأثريف بالحرب

دورات مهارات حياتية لألطفاؿ  5تنفيذ 
 "أنا أتعامؿ"

58 64 

دورات مهارات حياتية لألهالي  4تنفيذ 
"Parents Deal" 

0 207 

دورات تفريغ نفسي باستخداـ  3تنفيذ 
 الدراما

38 35 

عرض لمسرحية "خطر تحتف  35تنفيذ 
سطر" تدور أحداث المسرحية حوؿ 
مخمفات الحرب والخطر الناتج عف 
العبث في هذ  المخمفات، يمي كؿ 
عرض ورشة عمؿ تناقش أهداؼ 

 المسرحية مع الجمهور

7037 8847 

رفع الوعي بحقوؽ األشخاص ذوي 
االعاقة وازالة الحواجز التي 

 تواجههـ في قطاع غزة

دورات دعـ نفسي باستخداـ  3تنفيذ 
الرسـو المتحركة لألطفاؿ ذوي االعاقة 
وأهالي األطفاؿ ذوي االعاقة يتـ مف 

أفالـ قصيرة في  4-3خاللها انتاج 
 الدورة الواحدة

29 48 

 2014يـو األمـ المتحدة العالمي 
متحركة، يتـ مف دورات رسـو  3تنفيذ 

 خاللها انتاج أفالـ رسـو متحركة ،
 انتاج فيمـ وثائقي

6 13 

تقديـ خدمات الحماية والدعـ 
النفسي االجتماعي لألطفاؿ 

المهجريف والمهمشيف مف الجنسيف 
 في قطاع غزة
 "المرحمة األولى"

دورة مهارات حياتية لألطفاؿ  45تنفيذ 
 "أنا أتعامؿ"

708 676 

مهارات حياتية لألهالي دورة  15تنفيذ 
"Parents Deal" 

90 363 

 113 136 دورة دراما وتفريغ نفسي 15تنفيذ 
التدخؿ لمدعـ النفسي لألشخاص 
ذوي االعاقة وأولياء أمورهـ 

المتأثريف بالعدواف االسرائيمي عاـ 
2014 

دورات رسوـ متحركة  4تنفيذ 
"Animationلألشخاص ذوي االعاقة " 

35 46 

دورات مهارات حياتية ألهالي  4تنفيذ 
 "Parents Dealاألطفاؿ ذوي االعاقة "

23 81 

تقديـ خدمات الحماية  والدعـ 
النفسي االجتماعي لألطفاؿ 

المهجريف والمهمشيف مف الجنسيف 
 في قطاع غزة
 "المرحمة الثانية"

دورة مهارات حياتية لألطفاؿ  13تنفيذ 
 "أنا اتعامؿ"

119 400 

مهارات حياتية لألهالي دورات  5تنفيذ 
"Parents Deal" 

17 206 

 13,986 10,333 انًجًىع

 24,319 2014انًجًىع انكهي نهًستفيذيٍ 
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 المشاريع
 

 
 ببنششاكت يع اإلغبحت انكبحىنيكيت وبتًىيم يٍ انىكبنت األيشيكيت نهتًُيت انذونيت

 

 

 

 

 

 

 
 

 : أوالً 

 مشروع:  متطوعون من أجل التغيير



 26 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 

 1024ٌىٍَى  30وزخى  1023ٌىنٍى  2يٍ : يذة انًششوع

 1024ٌىٍَى  30ٌُاٌز وزخى  2يٍ فتشة انتقشيش: 

 الشباب مف الجنسيف مف طالب الجامعات وحديثي التخرج في محافظات القطاع الخمس. انفئت انًستهذفت:
 

ـ تـ توقيع اتفاقية شراكة بيف جمعية بسمة 2013يونيو  27في 
ف وخدمات اتغاثة الكاثوليكية وبتمويؿ مف الوكالة لمثقافة والفنو 

مشروع بعنواف "  األمريكية لمتنمية الدولية تنص عمى تنفيذ
 متطوعوف مف اجؿ التغيير".

 

 نبذة عن المشروع:
 يت مف المشروع األنشطة التالية:

لممتطوعيف لتقديـ شرح شابة وشاب مف طالب الجامعات وحديثي التخرج، وعقد ورشة عمؿ تعريفية  40إختيار   -
 حوؿ المشروع واهدافة وانشطتف.

 لقاء عاـ لممتطوعيف، حوؿ توزيعهـ عمى دورات التدريب األوؿ.   -
عقد ورشتي تحديد إحتياجات )عصؼ ذهني( األولى لتحديد موا يع النصوص المسرحية، والثانية لتحديد اهـ   -

حتياجات الشباب لتنفيذ المبادرات الشبابية.   مشكالت وا 
دورات تدريبية موزعة عمى المتطوعيف حوؿ الموا يع التالية: ) دورة في  4عقد  تنفيذ التدريب األول ويتضمن -

المواطنة والعمؿ التطوعي، دورة في حقوؽ اتنساف والمساواة بيف الجنسيف، دورة في المهارات الحياتية )لألطفاؿ 
 دورة حوؿ مهارات تسهيؿ الحوار(. واليافعيف(، دورة حوؿ صناعة أفالـ رسـو متحركة لألطفاؿ،

 تنفيذ التدريب الثاني والذي يتضمن التالي : -
شاب وشابة في  200دورات تدريبية لمدة يوميف لكؿ دورة حوؿ مو وع المواطنة والعمؿ التطوعي لعدد  10تنفيذ  -1

 محافظات القطاع الخمس.
شاب  200اتنساف والمساواة بيف الجنسيف لعدد دورات تدريبية لمدة يوميف لكؿ دورة حوؿ مو وع حقوؽ  5تنفيذ  -2

 وشابة في محافظات القطاع الخمس.
شاب وشابة في محافظات القطاع  100أياـ حوؿ مو وع تحويؿ النزاع لعدد  2دورات تدريبية لمدة  5تنفيذ  -3

 الخمس.
شابة في شاب و  100يـو لكؿ دورة حوؿ مو وع مهارات االتصاؿ لعدد  2دورات تدريبية لمدة  5تنفيذ  -4

 محافظات القطاع الخمس .
ساعة عمؿ كمساعد مدرب في تنفيذ دورات مهارات حياتية  20شاب وشابة مف المتطوعيف، لتقديـ  20إختيار -5

 والرسـو المتحركة.
عرض مسرحي يمي كؿ عرض ورشة عمؿ لمناقشة مو وع المسرحية  20نص مسرحي وتقديـ  2إعداد وكتابة  -

 المتطوعيف/ات الذيف حصموا عمة تدريب في مهارات تسهيؿ الحوار.مع الجمهور، بمساعدة 
 مبادرة شبابية بعد اف يتـ تحديد موا يعها في ورشة تحديد االحتياجات الثانية. 15تنفيذ  -
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 اليدف العام لممشروع:
 ميف في المجتمع.تعزيز قيـ التطوع لخدمة المجتمع وتطوير قدراتهـ تحداث تغيير إيجابي باعتبارهـ مواطنيف فاع -

 

 األىداف الخاصة لممشروع:
 وا دورًا فاعاُل في خدمة وتطوير مجتمعهـ.بتطوير قدرات الشباب مف الجنسيف ليمع -
 تعزيز مبادئ المواطنة واالنتماء في أوساط الشباب مف خالؿ أخد دور فعاؿ في خدمة مجتمعهـ. -
قدرة عمى إشراؾ الشباب وتوفير منبر آمف لهـ لمتعبير تطوير القدرات اتدارية والفنية لجمعية بسمة لتصبح أكثر  -

 عف أنفسهـ وتشجيع ثقافة العمؿ التطوعي لخدمة المجتمع.
 

 :األنشطة المنفذة
 :التدريب األول 

 دورات تدريبية لممتطوعيف في ثالث موا يع وهي كتالي: 3وهو تنفيذ  
 

 (2014يناير  20 – 18) المواطنة والعمل التطوعيأواًل: دورة 
التدريب  أولى دوراتقامت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف بتنفيذ 

، حيث بدأت متطوعوف مف أجؿ التغيير" مف مشروع"  األوؿ
" التي استمرت المواطنة والعمؿ التطوعي" بعنواف األولىالدورة 
، مف 2014 يناير 20 إلى 18أياـ متتالية مف  ثالثةلمدة 

، ءً مسا 03.00صباحا وحتى الساعة  09.00الساعة 
 12ذكور و 7مف المتطوعيف مف بينهـ " 19واستهدفت الدورة 

السيد/ جميؿ عبد ، هذا وقد تـ تنفيذ التدريب مف قبؿ إناث" 
، وقد تفاعؿ الطالب مع نشاطات العاطي مف شركة ساستؾ

 .الدورة العممية وكانت ردود الفعؿ ايجابية ومر ية
 

 )2014يناير  27- 25ثانيًا: دورة حقوق اإلنسان والجندر )
مشروع" أنشطة   مفتـ تنفيذ ثاني دورات التدريب األوؿ 

 حيث بدأت الدورة الثانية بعنواف" متطوعوف مف اجؿ التغيير"
أياـ متتالية  ثالثةالتي استمرت لمدة  حقوؽ اتنساف والجندر" 

صباحا   09.00، مف الساعة2014يناير  27وحتى  25مف 
طالب  21واستهدفت الدورة   ،مساءً  03.00وحتى الساعة 

وطالبة مف المتطوعيف  مف المشروع المذكور أعال  ومف 
، هذا وقد تـ تنفيذ التدريب مف قبؿ إناث( 12ذكور،  9بينهـ )

معهد تامي السيد/ سمير زقوت والسيدة/ نور أبو رم اف 
 حيث تفاعؿ الطالب بشكؿ إيجابي وفعاؿ خالؿ تنفيذ الدورة.لإلدارة والتدريب 
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 )2014يناير  27-25ثالثًا: دورة ميارات تسييل الحوار )
 بعنواف" الثالثةحيث بدأت الدورة  متطوعوف مف اجؿ التغيير"مشروع" أنشطة   مفتـ تنفيذ ثالث دورات التدريب األوؿ 

صباحا   09.00، مف الساعة2014يناير  27وحتى  25أياـ متتالية مف  ثالثةالتي استمرت لمدة  مهارات تسهيؿ الحوار" 
طالب وطالبة مف المتطوعيف  مف المشروع المذكور أعال  ومف  20واستهدفت الدورة   ،مساءً  03.00وحتى الساعة 

حيث  السيد/ يحيى إدريس مدير المشاريع في جمعية بسمة، هذا وقد تـ تنفيذ التدريب مف قبؿ إناث( 14ذكور،  6بينهـ )
 تنفيذ الدورة.تفاعؿ الطالب بشكؿ إيجابي وفعاؿ خالؿ 

 

 مجموع أعداد المستفيدين لمتدريب األول
 إناث ذكور

22 38 
 60 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين

 

 تنفيذ دورات تدريبية يقـو بتنفيذها المتطوعيف الذيف تمقوا التدريب في الجزء األوؿ.التدريب الثاني : 
 

 : جمعية بسمة لمثقافة والفنون )غزة(أواًل: 
 دورات بموا يع مختمفة استهدفت مجموعة مف طالب وطالبات مدينة غزة والدورات مو حة بالجدوؿ التالي: 5تـ تنفيذ 

 
 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 هايؿ أبو عودة  مهارات االتصاؿ والتواصؿ 3+4/2/2014
 14 7 رشا عودة

 هايؿ أبو عودة  والعمؿ التطوعيالمواطنة  8+9/2/2014
 12 8 رشا عودة

 حقوؽ اتنساف والجندر 11+12/2014

 براءة عبد المنعـ
 عبد اهلل البربراوي
 حنيف عز الديف
 ردينة الطناني

8 11 

 المواطنة والعمؿ التطوعي 19+20/2/2014
 رشا عودة

 نسريف ياسيف
 ندى أبو مديف

9 15 

 تحويؿ النزاع 23+24/2/2014
 العماريفكفاح 

 رشا عودة
 والء سعادة

6 10 

 62 38 المجموع
 100 المجموع الكمي من كال الجنسين
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 : : جمعية العطاء )بيت حانون(ثانياً 
طالب دورات تدريبية استهدفت كاًل منهما عدد مف  5بالتعاوف والتنسيؽ مع جمعية العطاء في بيت حانوف تـ تنفيذ 
 وطالبات منطقة بيت حانوف، والدورات مو حة بالجدوؿ التالي:

 

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 هايؿ أبو عودة المواطنة والعمؿ التطوعي 26+27/2/2014
 13 8 رشا عودة

 عبد اهلل البربراوي حقوؽ اتنساف والجندر 1+2/3/2/2014
 13 3 المنعـبراءة عبد 

 والء سعادة  تحويؿ النزاع 1+2/3/2/2014
 11 6 كفاح العماريف

 نسريف ياسيف المواطنة والعمؿ التطوعي 3+4/3/2014
 11 6 ندى أبو مديف

 8 8 والء سعادة مهارات االتصاؿ والتواصؿ 3+4/3/2014
 56 31 المجموع

 87 الجنسينالمجموع الكمي من كال 
 

 
 : نادي خدمات رفح )رفح(: ثالثاً 

دورات تدريبية استهدفت كاًل منهما عدد مف طالب وطالبات منطقة  5بالتعاوف والتنسيؽ مع نادي خدمات رفح تـ تنفيذ 
 رفح، والدورات مو حة بالجدوؿ التالي:

 

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 14 6 عبد اهلل البربراوي حقوؽ اتنساف والجندر 10+11/3/2014

 نسريف ياسيف المواطنة والعمؿ التطوعي 12+13/3/2014
 16 7 رشا عودة

 والء سعادة مهارات االتصاؿ والتواصؿ 15+16/3/2014
 13 8 نسريف ياسيف

 2 23 كفاح العماريف تحويؿ النزاع 17+18/3/2014
 20 6 هايؿ أبو عودة والعمؿ التطوعيمواطنة  19+20/3/2014

 65 50 المجموع
 115 المجموع الكمي من كال الجنسين
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  جمعية البريج لتأىيل المعاقين )البريج(:: رابعاً 
وطالبات منطقة البريج، والدورات بالتعاوف والتنسيؽ مع جمعية البريج تأهيؿ المعاقيف استهدفت كاًل منهما عدد مف طالب 

 مو حة بالجدوؿ التالي:
 

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 كفاح العماريف تحويؿ النزاع 22+23/3/2014
 15 8 هايؿ أبو عودة

 11 7 عبد اهلل البربراوي حقوؽ اتنساف والجندر 24+25/3/2014
 10 11 عبد اهلل البربراوي مهارات االتصاؿ والتواصؿ 26+27/3/2014
 9 11 هايؿ أبو عودة المواطنة والعمؿ التطوعي 29+30/3/2014
 14 7 نسريف ياسيف المواطنة والعمؿ التطوعي 31/3+1/4/2014

 59 44 المجموع
 103 المجموع الكمي من كال الجنسين

 

 
  جمعية براعم لمتطوير )خانيونس(:: خامساً 

بالتعاوف والتنسيؽ مع جمعية براعـ لمتطوير )خانيونس( استهدفت كاًل منهما عدد مف طالب وطالبات منطقة خانيونس، 
 والدورات مو حة بالجدوؿ التالي:

 

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 اتنساف والجندرحقوؽ  29+30/3/2013
 والء سعادة 
 شادي حمودة 
 ردينة طناني 

8 12 

 12 11 كفاح العماريف تحويؿ النزاع 31/3+1/4/2014
2+3/4/2014  7 11 هايؿ أبو عودة المواطنة والعمؿ التطوعي 

 3 19 هايؿ أبو عودة المواطنة والعمؿ التطوعي 5+6/4/2014

 عودةرشا  مهارات االتصاؿ والتواصؿ 7+8/4/2014
 7 17 والء سعادة

 41 66 المجموع
 107 المجموع الكمي من كال الجنسين

 

 مجموع أعداد المستفيدين لمدورات
 إناث ذكور

229 283 
 512 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين
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  عصف رهُي"  انخبَيتوسشت تذذيذ االدتيبجبث" 
 

االجتماعات لجمعية بسمة لمثقافة  قاعة، في 2014مارس 8الثانية بتاريخ  ورشة تحديد االحتياجاتُعقدت 
في تماـ الساعة الواحدة ظهرًا وحتى والفنوف، 

 20الورشة  استهدفتالساعة الرابعة عصرًا، 
 5إناث،  15" متطوعة مف بينهـو  متطوع

ذكور، وهذا وقد تخممت الورشة نقاشات حوؿ 
مبادرة شبابية  15الموا يع لتنفيذ اختيار أهـ 

 مف أجؿ خدمة المجتمع.
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 :مبادرات شبابية 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 مبادرة التواصل مع الجذور: -1

متطوع ومتطوعة مف المشاركيف في المشروع إلى مركز  26توجف عدد  1024أبريؿ  14في يـو الخميس الموافؽ 
وقاـ  ذكور( 24إناث  15شخص مف بينهـ ) 39الزهراء  حيث تمت مقابمة  الوفاء لرعاية المسنيف في مدينة غزة 

ية اليـو قاـ بسرد القصص والغناء وفي نها المتطوعوف بمشاركة المسنيف وتغيير الروتيف لمدة ساعتيف حيث قاموا
   المتطوعيف والمتطوعات بتوزيع الهدايا الرمزية لكؿ مف المسنيف والمسنات.

 
 

 مبادرة االبتسامة: -2

المبادرة الثانية بعنواف "دعونا نبتسـ"  1024مايو//15نفذ متطوعو جمعية بسمة لمثقافة والفنوف يـو الخميس الموافؽ 
 متطوعاً  28   مف مشروع "متطوعوف مف أجؿ التغيير" وقد شارؾ في تنفيذ المبادرة في داخؿ ميناء غزة

المتطوعيف لمدمى والمالبس التنكرية  ارتداءذكور(، ت منت: تزييف وجو  األطفاؿ،  9إناث /  9ومتطوعة )
جراء حوارات مع األطفاؿ و  أولياء أمورهـ، ومشاركة األطفاؿ في بعض األلعاب الترفيهية، حثهـ عمى الغناء ، وا 

وتقديـ بعض األلعاب وتشجيعهـ عمى المرح واالبتساـ. وقد عبر المواطنوف في المنطقة عف سعادتهـ بهذ  
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األنشطة التي ساهمت في رسـ البسمة عمى وجو  األطفاؿ وأهاليهـ، ، والتخفيؼ مف التوتر وال غوطات النفسية 
وتوثيؽ العالقات فيما  ؿ االتصاؿ بيف افراد المجتمع، مما يساهـ في تحسيف سب واالجتماعية التي تواجههـ، 

 50ذكور،  50طفؿ/ة مف بينهـ ) 200وقد استفاد مف تمؾ المبادرة  .بينهـ، و تعزيز مبادْي المشاركة والمواطنة
 اناث(.

 
 

 مبادرة الحق في الحياة:  -3

حؽ في الحياة كباقي األطفاؿ" قاـ مجموعة مف متطوعي مشروع " متطوعوف مف أجيؿ التغيير" بتنفيذ مبادة " ال
 28  وقد شارؾ في تنفيذ المبادرة، بالتعاوف مع جمعية الحؽ في الحياة،  1024مايو  15وذلؾ يـو األحد الموافؽ 

مف مصابي متالزمة  ؿمف خالؿ تنظيـ زيارة وق اء يـو مع األطفا ذكور( 6إناث /  21متطوعا ومتطوعة )
شراكهـ في أنشطة محببة عمى نفوسهـ ، ت مف الدبكة، الغناء، الرقص، الموسيقى واأللعاب البهموانية  داوف، وا 

، كما وفي نهاية اليـو تـ توزيع قرطاسية و يافة  ؿالتي قاـ المتطوعيف انفسهـ بتصميمها وتنفيذها مع األطفا
في  اناث(، مما ساهـ في دمج هذ  الفئة مف األطفاؿ 30ذكور،  30طفؿ/ة مف بينهـ ) 60خفيفة عمى عدد 

 المجتمع.
 

 

 راىبات المحبةمبادرة  -4

في مبادرة مشروع الالمشاركيف في متطوعات مف االناث  6عدد  شارؾ 1024 يونيو 3الثالثاء الموافؽ في يـو 
ترفيهية لمدة يـو مجتمعية مف خالؿ المساعدة في رعاية األطفاؿ مف مصابي الشمؿ الدماغي ومرافقتهـ في رحمة 

في منطقة خانيونس، وقد تـ تنفيذ المبادرة بالتعاوف مع راهبات المحبة في دير الالتيف واحد في أحد الشاليهات 
 اناث(. 10ذكور،  10طفؿ/ة، مف بينهـ )40وقد استفاد مف تمؾ المبادرة  بغزة.

 

 مبادرة لكي تكون بمدنا اجمل: -5

مصابي الشمؿ الدماغي اناث( مف  40ذكور،  40طفؿ/ة مف بينهـ ) 80استهدفت مبادرة لكي تكوف بمدنا أجمؿ 
متطوع/ة مف متطوعي  12، بمشاركة 1024يونيو  22في مؤسسة فمسطيف المستقبؿ وذلؾ يـو األربعاء الموافؽ 

ذكور(. حيث قاـ المتطوعوف بتزييف قاعات والترفيف عف األطفاؿ مف خالؿ فقرات تنشيطية  9إناث  21المشروع )
شيطية، التمويف عمى الورؽ، وألعاب الدمى، كما تـ توزيع القرطاسية كالرسـ عمى الوجو ، الغناء، الرقص، ألعاب تن

دخاؿ الفرح والسرور في  ؿمف ألواف ودفاتر عمى األطفاؿ، مما ساهـ في تغيير الروتيف اليومي لدى األطفا وا 
 قموبهـ.

 
 

 مبادرة خيوط الحب: -6

مبادرة شبابية بعنواف "خيوط مف  1024يونيو  21نفذ مجموعة مف المتطوعيف والمتطوعات يـو الخميس الموافؽ 
اناث( مف  20ذكور،  9طفؿ/ة مف بينهـ ) 29الحب" بالتعاوف مع جمعية مبرة الرحمة لدار األيتاـ، بمشاركة عدد 

ذكور( بتنفيذ برنامج ترفيهي ت مف تقديـ فقرات تنشيطية  6إناث/  6متطوع/ة ) 21اطفاؿ الجمعية، وقد قاـ عدد 
اء، الرقص، التمويف عمى الورؽ، وألعاب الدمى. وبنهاية اليـو قاـ المتطوعوف بتوزيع كالرسـ عمى الوجو ، الغن
 القرطاسية عمى األطفاؿ.

 
 

 (:1مبادرة دعونا نفرح ) -7

مبادرة شبابية بعنواف "دعونا نفرح  1024يونيو  24نفذ مجموعة مف المتطوعيف والمتطوعات يـو السبت الموافؽ 
ذكور(  3 -إناث 47طفؿ/ة ) 50"  في مطعـ حيفا بالتعاوف مع جمعية الزرقاء لتنمية المجتمعية، بمشاركة عدد 1
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ذكور( بتنفيذ برنامج ترفيهي  9إناث/  21وع/ة )متط 12مف اطفاؿ الجمعية وسكاف منطقة الزرقاء، وقد قاـ عدد 
ت مف تقديـ فقرات تنشيطية كالرسـ عمى الوجو ، الغناء، الرقص، التمويف عمى الورؽ، وألعاب الدمى، وبنهاية 

 اليـو قاـ المتطوعيف بتوزيع القرطاسية عمى األطفاؿ وتناوؿ وجبة طعاـ.
 

 

 (:2مبادرة دعونا نفرح ) -8

مبادرة شبابية بعنواف "دعونا نفرح"   1024يونيو  25عيف والمتطوعات يـو األحد الموافؽ نفذ مجموعة مف المتطو 
ذكور( مف اطفاؿ  27 -إناث 24طفؿ/ة ) 32في مطعـ حيفا بالتعاوف مع مركز وادي غزة التنموي، بمشاركة عدد 

 مف تقديـ فقرات تنشيطية ذكور( بتنفيذ برنامج ترفيهي ت 6إناث/  7متطوع/ة ) 23سكاف وادي غزة، وقد قاـ عدد 
كالرسـ عمى الوجو ، الغناء، الرقص، التمويف عمى الورؽ، وألعاب الدمى، وبنهاية اليـو قاـ المتطوعيف بتوزيع 

 القرطاسية عمى األطفاؿ وتناوؿ وجبة طعاـ.
 

 

  (:3مبادرة دعونا نفرح ) -9

مبادرة شبابية بعنواف "دعونا نفرح"   1024و يوني 28نفذ مجموعة مف المتطوعيف والمتطوعات يـو األربعاء الموافؽ 
بالتعاوف مع جمعية بناء لمتنمية والتمكيف، 

 24 -إناث 27طفؿ/ة ) 32بمشاركة عدد 
ذكور( مف اطفاؿ عزبة عبد ربف في جباليا، 

ذكور(  5إناث/  5متطوع/ة ) 20بمشاركة عدد 
بتنفيذ برنامج ترفيهي ت مف تقديـ فقرات 

جو ، الغناء، الرقص، تنشيطية كالرسـ عمى الو 
التمويف عمى الورؽ، وألعاب الدمى، وبنهاية 
اليـو قاـ المتطوعيف بتوزيع القرطاسية عمى 
األطفاؿ وتناوؿ وجبة طعاـ، وقد عبر األطفاؿ 
عف سعادتهـ وفرحتهـ بهذ  األنشطة وقدموا 

 الشكر لجمعية بسمة لمثقافة.
 

 

 (:4مبادرة دعونا نفرح ) -10

مبادرة شبابية بعنواف "دعونا نفرح"   1024يونيو  29الموافؽ  الخميسنفذ مجموعة مف المتطوعيف والمتطوعات يـو 
 27 -إناث 25طفؿ/ة ) 31، بمشاركة عدد في منتجع الاليت بيتش بالتعاوف مع جمعية الرواد لمشباب الفمسطيني

ثقافيًا وانشطة مختمفة  اً وعوف مف خاللف برنامجقدـ المتطذكور(  3إناث/  3متطوع/ة ) 6وقد قاـ عدد  ذكور(،
ت منت، مناقشات حوؿ المفاهيـ األساسية لممواطنة وحقوؽ اتنساف، الرسـ عمى الوجو ، الغناء، الرقص، ألعاب 
، قاـ المتطوعوف بتوزيع القرطاسية عمى األطفاؿ وتناوؿ وجبة جماعية، حيث  تنشيطية، ومسابقات، وفي نهاية اليـو

اركوف عف فرحتهـ بهذ  النشطة المنظمة التي تساهـ في تغيير الروتيف اليومي لحياة األطفاؿ في عبر المش
المناطؽ المهمشة التي ال تتاح لها الفرص الكافية لممشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية مما ساهـ في تقميؿ 

دخا  البهجة في قموبهـ. ؿمشاعر الحزف، وا 
 
 
 



 15 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 (5مبادرة دعونا نفرح ) -11
 مبادرة شبابية بعنواف "دعونا نفرح" 1024يونيو  12نفذ مجموعة مف المتطوعيف والمتطوعات يـو السبت الموافؽ 

 25طفؿ وطفمة ) 30س، حيث استهدفت خانيون –بالتعاوف مع جمعية البراعـ التنموية  في منتجع الاليت بيتش
ثقافيًا وانشطة ًا المتطوعوف مف خاللف برنامجذكور( ، قدـ  4إناث  5متطوع/ة ) 9ذكور(، بمشاركة  25إناث/ 

مختمفة ت منت، مناقشات حوؿ المفاهيـ األساسية لممواطنة وحقوؽ اتنساف، الرسـ عمى الوجو ، الغناء، الرقص، 
، قاـ المتطوعوف بتوزيع القرطاسية عمى األطفاؿ وتناوؿ وجبة  ألعاب تنشيطية، ومسابقات، وفي نهاية اليـو

نشطة المنظمة التي تساهـ في تغيير الروتيف اليومي لحياة المشاركوف عف فرحتهـ بهذ  األ جماعية، حيث عبر
األطفاؿ في المناطؽ المهمشة التي ال تتاح لها الفرص الكافية لممشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية مما ساهـ 

دخا  الفرحة في قموبهـ. ؿفي تقميؿ مشاعر الحزف، وا 
 

 

  (6) ة دعونا نفرحادر مب -21

مبادرة شبابية بعنواف "دعونا نفرح"  1024يونيو  11الموافؽ  األحدنفذ مجموعة مف المتطوعيف والمتطوعات يـو 
العطاء بالتعاوف مع جمعية في مطعـ ريجنسي 

 27طفؿ وطفمة ) 15، حيث استهدفت الخيرية
إناث  6متطوع/ة ) 9ذكور(، بمشاركة  8إناث/ 

 اً ذكور( ، قدـ المتطوعوف مف خاللف برنامج -3
ثقافيًا وانشطة مختمفة ت منت، مناقشات حوؿ 
المفاهيـ األساسية لممواطنة وحقوؽ اتنساف، الرسـ 
عمى الوجو ، الغناء، الرقص، ألعاب تنشيطية، 
، قاـ المتطوعوف بتوزيع  ومسابقات، وفي نهاية اليـو

اعية، القرطاسية عمى األطفاؿ وتناوؿ وجبة جم
حيث عبر المشاركوف عف فرحتهـ بهذ  النشطة 

المنظمة التي تساهـ في تغيير الروتيف اليومي لحياة األطفاؿ في المناطؽ المهمشة التي ال تتاح لها الفرص الكافية 
دخا  الفرحة في قموبهـ. ؿلممشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية مما ساهـ في تقميؿ مشاعر الحزف، وا 

 
 

 ة لستم وحدكممبادر  -13

بتنفيذ مبادرة  1024يونيو  13امتدت ايادي المتطوعيف البي اء بالحب، ورعاية األطفاؿ حيث قاموا يـو اتثنيف 
"لستـ وحدكـ، وق اء يـو مع األطفاؿ ذوي اتعاقة السمعية في " منتجع السعادة اآلف في رفح، استهدفت المبادرة 

منتسبي مدرسة الصـ التابعة لجمعية األمؿ لتأهيؿ المعاقيف في إناث(، مف  23 –ذكور  25طفال وطفمة ) 18
مف أع اء مف جمعية األمؿ ومعممات لغة  5ذكور( بمرافقة  4 –إناث  4متطوع/ة ) 8مدينة رفح بمشاركة 

اتشارة، قدـ المتطوعوف خالؿ اليـو انشطة ثقافية وتنشيطية. ساهمت في إدخاؿ البهجة والفرحة والطمأنينة واألماف 
 في قموب األطفاؿ ذوي اتعاقة السمعية.

 
 
 
 

 
 



 16 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 مبادرة كن نظيفًا وابتسم -14

مبادرة " كف نظيفًا وابتسـ" بهدؼ إكساب أفرد المجتمع  17/6/1024نفذ متطوعي الجمعية يـو الجمعة الموافؽ 
ثقافة النظافة وتوعيتهـ بأهمية النظافة وأثرها 

 22اتيجابي عمى صحة المجتمع بمشاركة 
ذكور(، وعدد مف  20إناث  1)متطوع/ة 

المتدربيف في المشروع وأهالي بعض 
المتطوعيف، حيث قاموا بإجراء حوارات تثقيفية 
لغرز وتعزيز  ثقافة النظافة لدى المصطافيف 
عمى شاطئ البحر، كما قاموا بالمشاركة مع 
بعض المتواجديف عمى الشاطئ بتنظيؼ 
أماكف تواجدهـ وتوزيع أكياس لو ع القمامة 

اخمها وتوعيتهـ ب رورة إح ار أكياس بد
لقاء النفايات المخصصة لذلؾ، إ افة عمى تنفيذ بعض  لمقامة معهـ في المرات القادمة وتجميع القمامة بداخمها وا 

 200المتواجديف في المنطقة. وقد استفاد مف تمؾ المبادرة  ؿاألنشطة الترفيهية تدخاؿ البسمة في نفوس األطفا
 اناث(. 50ذكور،  50)   شخص، مف بينهـ

 

 

 (7مبادرة دعونا نفرح ) -15

مبادرة " دعونا نفرح" في منتجع السعادة الند بالتعاوف مع  18/6/1024نفذ متطوعي الجمعية يـو السبت الموافؽ 
متطوع/ة  8ذكور(، بمشاركة  7إناث،  13طفؿ وطفمة ) 30جمعية وطف لمتراث والتنمية األسرية، حيث استهدفت 

ذكور( قدـ المتطوعوف مف خاللف برنامجًا ثقافيُا وأنشطة مختمفة ت منت: مناقشات حوؿ المفاهيـ  4 –إناث  4)
الرسـ عمى الوجو ، الغناء، الرقص، ألعاب تنشيطية، ومسابقات، وفي نهاية األساسية لممواطنة وحقوؽ اتنساف، 

، قاـ المتطوعوف بتوزيع القرطاسية عمى األطفاؿ وتناوؿ وجبة جم اعية، حيث عبر المشاركوف عف فرحتهـ اليـو
بهذ  النشطة المنظمة التي تساهـ في تغيير الروتيف اليومي لحياة األطفاؿ في المناطؽ المهمشة التي ال تتاح لها 

دخا الفرحة في  ؿالفرص الكافية لممشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية مما ساهـ في تقميؿ مشاعر الحزف، وا 
 .قموبهـ

 

 أعداد المستفيدين من المبادراتمجموع 
 إناث ذكور

309 386 
 695 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين

 
بعد اف عقدت ورشة تحديد االحتياجات الثانية المتعمقة باختيار أهـ الموا يع لكتابة   :العروض المسرحية

 النصوص المسرحية تـ اختيار المو وعات التالية وهـ:

 : يسمط ال وء عمى ق ية انتشار ظاهرة عمالة األطفاؿالموضوع األول -
 : يسمط ال وء عمى ق ية  عؼ مشاركة المرأة في المجتمع.الموضوع الثاني -
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عروض لمسرحية  20تـ التنسيؽ والتعاوف مع الجامعات والمؤسسات في جميع محافظات القطاع لتنفيذ أواًل: 
مف المشاكؿ التي تؤرؽ المجتمع الفمسطيني، يتبع كؿ عرض تسمط ال وء عمى مشكمة  بعنوان "ولد من األوالد"

تهدؼ إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة انتشار هذ  الظاهرة عمى األطفاؿ والمجتمع، وأهمية بذؿ ورشة عمؿ 
الجهود لمواجهتها وحماية األطفاؿ مف 
آثارها المدمرة، والمسرحية اخراج ناهض 
، محمد أبو  حنونة، تمثيؿ سامي ستـو

ويؾ، اسالـ الخطيب، أسماء الفرع، كريـ ك
، هندسة صوت وموسيقى طالؿ  ستـو

 المسارعي.
 

 نبذة عن المسرحية: 
رجؿ عاطؿ عف  حوؿ فكرة المسرحيةتدور 

العمؿ ويعاني مف فقر، وبدؿ أف يبحث عف 
العمؿ هذا الرجؿ أصر أف ُيخرج ابنف الطفؿ 

مف المدرسة دوف أف يكمؿ تعميمف، ويمقيف في سوؽ العمؿ دورف مراعا  ألدنى حقوؽ لهذا الطفؿ في العيش 
 الكريـ كباقي أطفاؿ العالـ.

طاء في المجتمع ومف والد  الطفؿ، ولكف تأتي هذ  ويصحى  مير هذا الرجؿ بعد التدخالت مف بعض النش
 الصحوة بعد فوات اآلواف..

 

 والجدول التالي يوضح العروض التي نفذت وأعداد المستفيدين:
 

 المنطقة التاريخ اليوم اسم المدرسة #
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

 35 25 جباليا 3/5/1024 السبت خًعٍت انشرقاء نهخًٍُت انًدخًعٍت 02

 35 25 غزة  4/5/1024 األحد انشاطئ -يزكش انبزايح انُسائٍت  01

 60 40 البريج 6/5/1024 الثالثاء جمعية البريج لتأهيؿ المعاقيف 03

انذرج -يزكش انبزايح انُسائٍت  04  200 0 غزة  7/5/1024 األربعاء 

 45 5 دٌز انبهر 8/5/1024 الخميس دير البمح -مركز البرامج النسائية 05
 200 80 غشة 23/5/1024 الثالثاء كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية 06
 90 70 غزة 23/5/1024 الثالثاء يسزذ سعٍذ انًسسال 07
 0 40 جباليا 27/5/1024 السبت خًعٍت بُاء نهخًٍُت وانخطىٌز 08
 50 7 خانيونس 11/5/1024 الخميس خًعٍت انزواد نهشباب انفهسطًٍُ 09
 30 16 بيت حانوف 15/5/1024 األحد انعطاء انخٍزٌتخًعٍت  20

 545 298 المجموع 

 843 المجموع الكمي
 

 مجموع أعداد المستفيدين لعروض مسرحية ولد من األوالد
 إناث ذكور

298 545 
 843 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين
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 " بعنوان عروض لمسرحية 20والتعاوف مع الجامعات والمؤسسات في جميع محافظات القطاع لتنفيذ تـ التنسيؽ ثانيًا: 
تسمط ال وء عمى  عؼ المشاركة المجتمعية لمنساء في المجتمع الفمسطيني عامة، وفي قطاع غزة "   comأحالم .
ألفراد المجتمع  وزيادة الوعي المجتمعي تهدؼ إلى تعزيز مفهـو المواطنة الفاعمة ، يتبع كؿ عرض ورشة عمؿ خاصة،

زالة  بأهمية مشاركة النساء في الحياة االجتماعية، وا 
الحواجز التي تحرمها مف القياـ بدورها، والمسرحية 
اخراج ناهض حنونة، تمثيؿ ايناس السقا، عمي 
مهنا، صابريف شعت، أسماء الفرع، هندسة صوت 

 وموسيقى طالؿ المسارعي.
 

 ية: نبذة عن المسرح
ثالث فتيات ي ممف  حوؿ فكرة المسرحيةتدور 

الطريؽ ويمتقوف أثناء طريقهـ بعفريت "ذكر" حيث 
يعرض عميهـ أف يحقؽ لهـ أحالمهـ وتبدأ الفتيات 
بالحديث عف مشكالتهـ التي يواجهونها، وتدور 

جتمع لممرأة العاممة والنظرة محور المشاكؿ حوؿ  عؼ مشاركة المرأة المجتمعية وال غط الذي تتعرض لف وعدـ تقبؿ الم
السائدة في المجتمع أف المرأة هي لمعمؿ داخؿ البيت لخدمة أطفالها وزوجها فقط وال يحؽ لها العمؿ أو المشاركة في صنع 
القرار حيث يرفض العفريت تحقيؽ أحالمهـ وذلؾ ألنف يحمؿ فكر الرجؿ المتسمط المناهض لحقوؽ النساء، وفي النهاية 

 إلى حؿ بأنهـ ليسوا بحاجة الى مف يحقؽ أحالمهـ بؿ هـ بحاجة إلى اتصرار والعزيمة عمى تحقيؽ أحالمهـ.تصؿ الفتيات 
 

 والجدول التالي يوضح العروض التي نفذت وأعداد المستفيدين:
 

 المنطقة التاريخ اليوم اسم المدرسة #
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

 17 8 جباليا 10/5/1024 الثالثاء انًدخًعٍتخًعٍت انشرقاء نهخًٍُت  02

 62 7 غزة الدرج 11/5/1024 الخميس انذرج -يزكش انبزايح انُسائٍت  01

 58 7 رفح 14/5/1024 السبت نادي خدمات رفح 03

 25 21 البريج 15/5/1024 األحد خًعٍت انبزٌح نخأهٍم انًعاقٍٍ 04

 53 4 خانيونس 32/5/1024 السبت خًعٍت انزواد نهشباب انفهسطًٍُ 05

 16 8 بيت حانوف 1/6/1024 اتثنيف خًعٍت انعطاء انخٍزٌت 06

 40 30 غزة 3/6/1024 الثالثاء كهٍت يدخًع غشة نهذراساث انسٍازٍت 07

 0 40 جباليا 5/6/1024 الخميس خًعٍت بُاء نهخًٍُت وانخًكٍٍ 08
 20 28 غزة وداي 7/6/1024 السبت يزكش شباب  وادي غشة انخًُىي 09
دٌز انبهر –يزكش انبزايح انُسائٍت  20  44 6 دير البمح 8/6/1024 األحد 

 354 159 المجموع 

 513 المجموع الكمي
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 Comمجموع أعداد المستفيدين لعروض مسرحية أحالم. 
 إناث ذكور

259 354 
 513 الجنسينالمجموع الكمي لممستفيدين من كال 

 
 الحفل الختامي:

بالتنسيؽ والتعاوف مع مطعـ وكوفي شوب البادية بغزة، تـ تنفيذ حفؿ ختامي ألنشطة مشروع "متطوعوف مف أجؿ التغيير" 
بالشراكة مع االغاثة الكاثوليكية وبتمويؿ مف الوكالة 

 26األمريكية لمتنمية الدولية، وذلؾ يـو الخميس الموافؽ 
تماـ الساعة الحادية عشر صباحًا،  في 2014يونيو

مشارؾ/ة مف متطوعيف المشروع وممثمي  100بح ور 
مؤسسة االغاثة الكاثوليكية وعدد مف المؤسسات المحمية 
وأع اء مجمس ادارة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف والطاقـ 
االداري فيها، تخمؿ الحفؿ الترحيب بالح ور، قرآف كريـ، 

الفمسطيني، كممة جمعية بسمة  االستماع لمسالـ الوطني
لمثقافة والفنوف، فقرة غنائية مقدمة مف الفرقة الفنية، كممة 
المتطوعيف، عرض انجازات المشروع مف خالؿ مجموعة 

مف المتطوعيف وعرض تقديمي لصور، دبكة شعبية مف قبؿ فرقة أر نا لمفمكمور الفمسطيني، كممة مؤسسة االغاثة 
نائية مف قبؿ الفرقة الفنية، تجربة أحد المتطوعيف "عبد اهلل البربراوي، توزيع الشهادات عمى (، فقرة غCRSالكاثوليكية )

 المشاركيف، فقرة فنية )دبكة شعبية( ومف ثـ تقديـ الشكر لممشاركيف، وانتهى الحفؿ في تماـ الساعة الواحدة ظهرًا.
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 :ثانياً 

 وتعزيز ثقافة حقوق االنسان والالعنف من خالل المسرح في قطاع غزةالتبادل الثقافي  : اسم المشروع

 
 انقذس -انقُصهيت األيشيكيت انعبيتبتًىيم يٍ 
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  و.1024 ياٌى 25وزخى  1023سبخًبز  2يٍ يذة انًششوع: 

 

 و.1024ياٌى  25وزخى  1023سبخًبز  2فتشة انتقشيش: 
 

 َبزة عٍ انًششوع:

نص مف األعماؿ األدبية األمريكية حوؿ ثقافة الالعنؼ، واعداد  وتكييفف بما يػتالءـ مػع الجمهػور الفمسػطيني، يت مف المشروع اختيار 
عر ًا مسرحيًا يستهدؼ الشباب في الجامعات والمراكز الثقافية في قطػاع  25وتدريب طاقـ مف الممثميف عمى تجسيد  مسرحيًا، وتقديـ 

ؼ فػػي التعامػػؿ مػػع المشػػكالت التػػي تػػواجههـ، وتعزيػػز ثقافػػة الحػػوار والتسػػامح بيػػنهـ، وتفعيػػؿ غػػزة، لتشػػجيعهـ عمػػى تفػػادي اسػػتخداـ العنػػ
 الحركة الثقافية في المجتمع وزيادة معرفة الجمهور الفمسطيني في قطاع غزة باألدب والمسرح العالمي

 

  هذف انًششوع:

تعامؿ مع المشكالت وتفعيؿ الحركة الثقافية في المجتمع، تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتشجيع عمى تفادي استخداـ العنؼ في ال
 وزيادة معرفة الجمهور الفمسطيني باألدب والمسرح العالمي.

 

 نبذة عن المسرحية:
"كواليس قمب كريستيف" مقتبسة مف مسرحية "الحداد يميؽ بإليكترا" لمكاتب األمريكي "يوجيف أونيؿ"، وهي تحميؿ عصري لمقصػة  مسرحية
ة القديمػة "إليكتػرا" تسػػمط ال ػوء عمػى حاجػة المػػرأة لمحػب الػذي يمػأل حياتهػػا، وفػي الوقػت الػذي يغيػػب فيػف الحػب ينكسػر قمبهػػا، اتغريقيػ

عنػػػػف بكػػػػؿ طريقػػػػة،  ويمكنهػػػا أف تبحػػػػث
مف الواجػب عمػى الػزوج أف يكػوف  لذلؾ

قريبػػًا مػػف زوجتػػف، وأف يوجػػد حالػػة مػػف 
بػػػيف متطمبػػػات حياتػػػف ورسػػػالتف التػػػوازف 
مػػػػا تتطمبػػػػف حيػػػػاة المػػػػرأة ، وبػػػػيف كرجػػػػؿ

العاطفيػػػة بكػػػؿ منحنياتهػػػا وتفاصػػػيمها.. 
إف كواليس قمب كريستيف هػي فكػرة مػف 
أجػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػاحة المعتمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 
أحالمهػػا، ومػػا "برانػػت" إال ذلػػؾ الطريػػؽ 
الػػػػػػػػػوعرة التػػػػػػػػػي تتصػػػػػػػػػادـ مػػػػػػػػػع العقػػػػػػػػػد 
االجتمػػػاعي وال ػػػمير مػػػف أجػػػؿ ايجػػػاد 
عػػالـ "كريسػػتيف" العػػاطفي، فيمػػا تشػػكؿ 

يات منحنيػػػػػػات متعػػػػػػددة بقيػػػػػػة الشخصػػػػػػ
وخيػػوط تتشػػابؾ مػػف أجػػؿ رسػػـ مشػػاعر 

"كريسػػتيف" الػػذي هػػو قمػػب كػػؿ امػػرأة،  "كريسػػتيف" وتو ػػيح مشػػاعرها وأحالمهػػا. إف هػػذ  المسػػرحية هػػي نػػداء مػػف أجػػؿ االهتمػػاـ بقمػػب
، اسػػالـ الخطيػػب، يوسػػؼ ابػػو الخيػػر، والء مطيػػر، أسػػماء الفػػ رع. هندسػػة صػػوت والمسػػرحية اخػػراج نػػاهض حنونػػة، تمثيػػؿ سػػامي سػػتـو

 وموسيقى طالؿ المسارعي.
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 وأعذاد انًستفيذيٍ:تُفيزهب انتي تى  انعشوضوانجذول انتبني يىضخ 

 المنطقة التاريخ اليوم مكان تنفيذ العرض #
 ندد المستفيديع

 إناث ذكور
 120 60 غزة 20/01/1024 الثالثاء كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية 02

 300 200 غزة 13/01/1024 األحد مجتمع غزة )الوكالة( كمية تدريب 01

03 
مع مركز  بالتعاوفمركز النشاط الشبابي 

 45 25 دير البمح 16/01/1024 األربعاء دير البمح الثقافي واالجتماعي

 200 50 غزة 01/03/1024 األحد الجمعية الفمسطينية لتأهيؿ المعاقيف 04

 60 60 غزة 06/03/1024 الخميس رفح -جمعية األمؿ لتأهيؿ المعاقيف  05
 80 50 بيت حانوف 06/03/1024 الخميس جمعية العطاء الخيرية  06
 100 100 غزة 20/03/1024 االثنيف الزهراء -جامعة فمسطيف  07
 60 40 غزة 22/03/1024 الثالثاء جمعية اطفالنا لمصـ 08
 35 65 رفح 22/03/1024 الثالثاء نادي خدمات رفح 09
 45 25 غزة 21/03/1024 األربعاء جمعية رعاية المعاقيف 20
 200 50 غزة 16/03/1024 األربعاء جمعية الزرقاء لمتنمية المجتمعية 22
 90 60 البريج 17/03/1024 الخميس جمعية البريج لتأهيؿ المعاقيف 21
 75 75 خانيونس 17/03/1024 الخميس جمعية البراعـ التنموية 23
ربف بالتنسيؽ مع جمعية بناء عزية عبد  24

 65 45 جباليا 32/03/1024 االثنيف لمتنمية والتمكيف
 70 30 غزة 03/04/1024 الخميس جمعية المعاقيف حركياً  25

 1345 815 انًجًىع نكال انجُسيٍ

 2160 انًجًىع انكهي يٍ انجُسيٍ 
 

 مجموع المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

815 1345 
 2160 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين
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 :ثالثاً 

 2014غزة  –الدعم النفسي االجتماعي لألطفال المتأثرين بالحرب اسم المشروع : 
 

 
 

  War Childببنششاكت يع
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  و.1024دٌسًبز  32ٌُاٌز وزخى  2يٍ يذة انًششوع: 
 

 و1024دٌسًبز  32ٌُاٌز وزخى  2فتشة انتقشيش: 
 

 َبزة عٍ انًششوع:

وذلؾ   1024غزة  -الدعـ النفسي الجتماعي لألطفاؿ المتأثريف بالحربوقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف: 
دائية واالعدادية بات افة الى أولياء األمور في ، المشروع موجف لطالب المدارس االبتWar Childبتمويؿ مف مؤسسة أطفاؿ الحرب 

دورات مهارات حياتية  5عاـ يتـ مف خالؿ تقديـ )يستمر المشروع لمدة . المناطؽ المهمشة واألكثر تعر ًا لمعنؼ في قطاع غزة
اعداد وكتابة نص مسرحي ، دورات دراما وتفريغ نفسي Parents Deal ،3دورات مهارات حياتية لألهالي  I Deal ،4لألطفاؿ 
 .يمي كؿ عرض ورشة عمؿ تناقش أهداؼ المسرحية مع الجمهورمف خالؿ مسرح الجواؿ عرض مسرحي  35وتقديـ 

 

 هذف انًششوع:

يهدؼ المشروع إلى المساهمة في تحسيف رفاهية األطفاؿ المتأثريف بالحرب في قطاع غزة حسب معايير حقوؽ االنساف والصحة 
 النفسية.

 

 "I Dealدوساث يهبساث ديبتيت نألطفبل "أوالً: 
 15-11طفؿ/ة مف الفئة العمرية  20دورات مهارات حياتية لألطفاؿ "أنا أتعامؿ" تستهدؼ الدورة الواحدة  5يت مف تنفيذ 

 يومًا، ساعة ونصؼ يوميًا،  25عاـ، مدة الدورة الواحدة 
 الفتيافالقدرات الكامنة عند  استدعاءعمى حيث يعمؿ البرنامج 

، التغيرات التي تطرأ عمى مشاعرهـ نتيجة ظرؼ مالمواجهة 
عادة تعريؼ الطفؿ كإنساف صغير يتـ إعداد  لممستقبؿ، وذلؾ  وا 

األمر الذي يحفز النمو  لديف، لتقوية مهارات التكيؼ االيجابي
النفسي االجتماعي السميـ والذي يبني القوى الذاتية وقدرات الطفؿ 

 اعتمداالمو وعات والق ايا الهامة التي مف خالؿ مجموعة مف 
العالقات ، التعامؿ مع المشاعر، الهوية والتقييـ)عميها التدريب 

( المستقبؿ ، العالقات مع الكبار، الصراع والسالـ،مع األقراف
وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف التماريف واأللعاب الدرامية والعصؼ 

يهدؼ هذا التدريبية و  األنشطةجانب مجموعة مف الذهني ب
 :البرنامج إلى التالي

 لديف. والتخيمي اتبداعيتحفيز التطور ، و توفير منفذ إبداعي لمشاعر الطفؿ وأحاسيسف .2

 .لديف استعادة التمو ع البناءف و تقوية مهاراتاتيجابي، و  تنمية قدرة الطفؿ عمى التواصؿ والتفاعؿ .1

 م اعفة التماسؾ الذاتي لمطفؿ وتنمية مهاراتف الحياتية. .3

 

 انتُفيز: 
دورات مهارات حياتية لألطفاؿ "أنا أتعامؿ"، استغرقت الدورة  5تـ التنسيؽ والتعاوف مع وكالة الغوث الدولية والمؤسسات األهمية لتنفيذ 

لقاء/ جمسة، مدة ساعة ونصؼ لكؿ لقاء، اشتممت الدورة عمى ستة وحدات  مختمفة مف  منها )الهوية والتقييـ، التعامؿ مع  15
جمسة، بهدؼ  4-3المشاعر، العالقات مع األقراف، العالقات مع الكبار، الصراع والسالـ والمستقبؿ، وكؿ وحدة تت مف ما بيف 

 84طفؿ/ة، مف بينهـ ) 232تحسيف مهاراتهـ عمى التكيؼ والتعامؿ بشكؿ أف ؿ مع حياتهـ اليومية وقد استفاد مف الدورات عدد 
 اناث( 47ذكور،
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 بني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:وانجذول انت

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

مدرسة ذكور الفالح  02
 غزة 22:00 9:30 29/03/1024 05/01/1024 االعدادية

 الدعادلفسامي 

 عمي مهنا
16 0 

01 
مدرسة ذكور غزة الجديدة 

 غزة 2:00 22:30 26/03/1024 06/01/1024 "ج"
 الدعادلفسامي 

 عمي مهنا
11 0 

03 
جمعية الرواد لمشباب 

 محمد ابو كويؾ خانيونس 20:30 9:00 10/04/1024 16/03/1024 الفمسطيني
 سامي الدعادلف

0 12 

الزرقاء لمتنمية جمعية  04
 جباليا 3:00 2:30 04/05/1024 21/04/1024 المجتمعية

 سامي ستوـ
 اسالـ الخطيب

0 17 

 جباليا 1:30 2:00 14/06/1024 03/06/1024 جمعية بناء لمتنمية والتمكيف 05
 اسالـ الخطيب 

 الدعادلفسامي 
20 26 

 64 58 المجموع
 122 الكميالمجموع 

 

 "Parents Dealحبَيبً: دوساث يهبساث ديبتيت نألهبني "
 

والد/ة، مدة الدورة  20تستهدؼ الدورة الواحدة دورات مهارات حياتية ألولياء أمور األطفاؿ ومقدمي الخدمة لهـ،  4يت مف تنفيذ 
 يومًا، ساعة ونصؼ يوميًا، 19الواحدة 

 

 انتُفيز
دورات مهارات حياتية ألهالي األطفاؿ،  4تـ تنفيذ عدد 
اشتممت يومًا، مدة ساعة ونصؼ يوميًا،  29استغرقت الدورة 

التعارؼ، ، مف  منها: خمس وحدات مختمفةالدورة عمى 
التحديات ومواطف القوة، الطفولة، الحقوؽ والمسؤوليات 

، بطرؽ غير تقميدية ت منت استخداـ الدراما،، والمستقبؿ
الرسـ، األلعاب، المناقشات والحوار داخؿ المجموعات، 

مف مساندة أطفالهـ  بهدؼ تمكيف أولياء أمور األطفاؿ
ومساعدتهـ عمى مواجهة المشكالت والتحديات التي تزيد 
مف ال غوطات النفسية التي تنعكس سمبا عمى صحتهـ 

وقد استفاد ، النفسية نتيجة الظروؼ القاسية التي يمروف بها
 مف األمهات 207دورات عدد مف ال

 

 انجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 المنطقة
 اسم المدرب 
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

جمعية آفاؽ لمتنمية  02
 غزة 20:30 9:00 13/03/1024 28/01/1024 والتطوير

 سامي الدعادلف
 17 0 عمي مهنا

01 
جمعية الرواد لمشباب 

 13 0 رامي السالمي خانيونس 21:30 22:00 102404//19 19/03/1024 الفمسطيني
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 اسماء قديح

03 
جمعية الزرقاء لمتنمية 

 جباليا 10:30 9:00 02/05/1024 21/04/1024 المجتمعية
 سامي ستوـ
 32 0 والء سعادة

جمعية بناء لمتنمية  04
 جباليا 21:30 22:00 13/06/1024 03/06/1024 والتمكيف

 اسالـ الخطيب
 16 0 سامي الدعادلف

 107 0 المجموع
 107 المجموع الكمي

 

 "Dramaحبنخبً: دوساث دسايب وتفشيغ َفسي "
 

 

دورات دراما "دعـ نفسي  3يت مف تنفيذ 
طفاؿ"، تستهدؼ الدورة الواحدة اجتماعي لأل

،  51، مدة الدورة ( طفؿ وطفمة02) يـو
خمسة أياـ متتالية أسبوعيًا، ساعتيف يوميًا 

 تستخدـ في الدورة األلعاب الدرامية لمتفريغ.
 

 انتُفيز: 
في دراما وتفريغ نفسي دورات  3تـ تنفيذ 

ؿ دورة استغرقت كمناطؽ مختمفة مف القطاع 
 مف العديد مف األنشطة مثؿ )التمثيؿ، االستماع لمموسيقى، المعب، الرسـ، السرد عمى ثالثة أسابيع، ت موزعة يوماً  51

 إناث. 31ذكور،  33وطفمة مف كال الجنسيف، بينهـ طفؿ  47دد ، وقد استفاد مف الدورات ع( القصصي
 

 تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:انجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

مدرسة بنات البريج االبتدائية  02
 البريج 1:00 21:00 13/04/1024 07/04/1024 المشتركة "ج"

 الدعادلف سامي
 11 0 يوسؼ ابو الخير

01 
مدرسة ذكور الشجاعية 

 غزة 21:00 20:00 13/04/1024 07/04/1024 االعدادية
 اسالـ الخطيب
 0 11 عمي مهنا

 جباليا 21:00 20:00 15/06/1024 08/06/1024 جمعية بناء لمتنمية والتمكيف 03
 عمي مهنا

 23 26 يوسؼ ابو الخير

 35 38 المجموع
 74 المجموع الكمي
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 سابعبً: انعشوض انًسشديت يٍ خالل "يسشح انجىال"

 

تـ التنسيؽ والتعاوف مع المدارس والمؤسسات والمناطؽ 
الفقيرة والمهمشة في جميع محافظات القطاع لتنفيذ 

عرض لمسرحية بعنواف "خطر تحتف سطر" تدور  31
أحداث المسرحية حوؿ مو وع مخمفات الحرب 
والخطر الناتج عف العبث في هذ  المخمفات وطرؽ 

رب األخيرة الوقاية مف خطر هذ  المخمفات بعد الح
عمى قطاع غزة واألحداث المؤسفة التي مر بها قطاع 
غزة. عر ت بشكؿ درامي تمثيمي كوميدي تجسد  

  وهي: بخمس شخصياتشخصيات المسرحية المتمثمة 
 الذي يعمؿ جاهدًا مف أجؿ توعية األطفاؿ مف خالؿ أساليب تعميمية غير تقميدية مف خالؿ المعب. مدرس المدرسة:

مثؿ الجانب السمبي في أساليب التربية وهي ت األم:
 الخاطئة.

وهـ يمثموف ثالث شرائح لنوعيات مختمفة  ثالث أطفال:
مف األطفاؿ بتفاوت قدراتهـ،  يتبع العرض ورشة عمؿ 
يتـ مف خاللها مناقشة أهداؼ العمؿ المسرحي 
ومحاولة نشر الوعي لدى الح ور لخطورة األجساـ 

لتعامؿ معها المشبوهة ومخمفات الحرب وطرؽ ا
 والوقاية مف خطرها 
نصؼ ساعة يميها نصؼ ساعة استغرقت المسرحية 

تناقش مدى االستفادة مف العرض المسرحي، بات افة الى طرؽ التعامؿ والوقاية مف مخمفات الحرب  ورشة عمؿ
 ومواصفات المكاف اآلمف وطرؽ المحافظة عمى السالمة.

عبد الفتاح شحادة، عمي تمثيؿ كؿ مف  سماح دبور ةهض حنونة ومف إعداد الكاتبوالمسرحية مف إخراج الفناف الفمسطيني نا
 مهنا، زياد خ ر، محمود المصري، يوسؼ ابو الخير
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 والجدول التالي يوضح العروض التي نفذت وأعداد المستفيدين:
 

 ساعة العرض المنطقة التاريخ اليوم مكان تنفيذ العرض #
 ندد المستفيديع

 إناث ذكور

منتز  جمعية البراعـ  02
 40 280 عصراً  4:00 خانيونس 4/22/1024 الثالثاء التنموية

01 
جمعية التغريد لمثقافة 

 10 83 ُظهراً  2:30 بيت حانوف 5/22/1024 األربعاء والتنمية

03 
جمعية سما الشماؿ  

 30 240 عصراً  3:30 بيت الهيا 5/22/1024 األربعاء الخيرية

 50 230 صباحاً  9:00 خانيونس 6/22/1024 الخميس البراعـ التنموية جمعية 04

 60 290 ُظهراً  2:00 بيت حانوف 6/22/1024 الخميس جمعية العطاء الخيرية 05

 40 240 صباحاً  22:00 الشاطئ 9/22/1024 األحد مركز البرامج النسائية 06

جمعية ريادة لمتنمية  07
 10 90 ُظهراً  2:30 خانيونس 9/22/1024 األحد المجتمعية

مدرسة بنات تؿ السمطاف  08
 2400 0 صباحاً  20:30 رفح 20/22/1024 االثنيف االعدادية

 40 270 ُظهراً  21:00 الشاطئ 21/22/1024 األربعاء مركز البرامج النسائية 09

مركز ايواء مدرسة بنات  20
 40 210 ُظهراً  21:00 غزة 23/22/1024 الخميس الرماؿ االعدادية

 200 400 عصراً  3:30 خانيونس 23/22/1024 الخميس جمعية المبرة الخيرية 22

 250 350 عصراً  21:00 رفح 26/22/1024 األحد مؤسسة أجياؿ المستقبؿ 21

 0 480 صباحاً  7:30 غزة 29/22/1024 األربعاء مدرسة أسعد الصفطاوي لمبنيف 23

 50 290 ُظهراً  21:00 النصيرات 29/22/1024 األربعاء مركز تمكيف المرأة 24

مدرسة الهدى الثانوية  25
 630 0 صباحاً  20:00 غزة 10/22/1024 الخميس لمبنات

 60 210 صباحاً  22:30 غزة 10/22/1024 الخميس مؤسسة اسعاد الطفولة 26

جمعية البريج لتأهيؿ  27
 40 230 عصراً  1:30 البريج 10/22/1024 الخميس المعاقيف

مدرسة الجنينة االعدادية  28
 800 231 صباحاً  20:00 رفح 13/22/1024 األحد المشتركة

29 
مدرسة عبساف االبتدائية 
"ب" بالتعاوف مع مركز 

 اجياؿ الشبابي
 361 387 عصراً  1:00 خانيونس 16/22/1024 األربعاء

جمعية الرواد لمشباب  10
 40 60 ُظهراً  2:00 خانيونس 19/22/1024 السبت الفمسطيني

مركز ايواء مدرسة ذكور  12
 80 250 ُظهراً  21:00 رفح 30/22/1024 األحد الشوكة االعدادية

 50 61 صباحاً  9:00 رفح 2/21/1024 االثنيف جمعية النمو والعطاء 11

مدرسة ذكور القرارة  13
 0 700 صباحاً  22:00 خانيونس 2/21/1024 االثنيف االعدادية

مدرسة ذكور مركز ايواء  14
 50 60 عصراً  1:30 غزة 3/21/1024 األربعاء البحريف االعدادية
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مدرسة بنات بني سهيال  15
 950 0 صباحاً  9:00 خانيونس 4/21/1024 الخميس االعدادية 

 -جمعية المبرة الخيرية 16
 40 70 صباحاً  22:00 خانيونس 4/21/1024 الخميس رو ة يا هال

 مركز ايواء مدرسة قميبو 17
 201 250 صباحاً  9:00 بيت الهيا 6/21/1024 السبت االعدادية لمبنيف

مدرسة بنات المغازي  18
 828 0 صباحاً  8:30 المغازي 7/21/1024 األحد االعدادية "أ"

مدرسة بنات البريج  19
 900 0 صباحاً  22:00 البريج 7/21/1024 األحد االعدادية "أ"

مدرسة ذكور االماـ  30
 0 454 صباحاً  20:00 غزة 8/21/1024 االثنيف الشافعي "أ"

 50 200 ُظهراً  2:00 دير البمح 8/21/1024 االثنيف جمعية نوى لمثقافة والفنوف 32

مدرسة بنات جباليا  31
 795 469 صباحاً  9:30 جباليا 8/21/1024 االثنيف االعدادية "ب"

مدرسة جباليا االبتدائية  33
 2040 5 صباحاً  22:00 جباليا 9/21/1024 الثالثاء المشتركة ج+ د

مدرسة ذكور عزبة بيت  34
 0 575 صباحاً  20:50 عزبة بيت حانوف 9/21/1024 الثالثاء حانوف االعدادية

مدرسة ذكور بيت حانوف  35
 0 750 عصراً  3:00 بيت حانوف 9/21/1024 الثالثاء االعدادية "أ"

 8847 7037 انًجًىع نكال انجُسيٍ

 15884 انًجًىع انكهي يٍ انجُسيٍ 
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 :اً رابع

زالة الحواجز التي تواجييم في : اسم المشروع رفع الوعي بحقوق األشخاص ذوي االعاقة وا 
 قطاع غزة

 

 
  / َبديبكىَيبد بتًىيم يٍ يؤسست
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 1024ياٌى  32ٌُاٌز وزخى  2يذة انًششوع: 

 

 1024ياٌى  32ٌُاٌز وزخى  2فتشة انتقشيش: 

 

 : َبزة عٍ انًششوع

شخص  10دورات دعـ نفسي باستخداـ الرسـو متحركة لألطفاؿ، تستهدؼ الدورة الواحدة عدد  3يت مف المشروع تنفيذ 
ساعات يوميًا، وخالؿ هذ  الدورات  3يـو  10مف ذوي اتعاقة أو أهالي األشخاص ذوي اتعاقة، وتستمر الدورة مدة 

كوف م موف هذ  األفالـ المشاكؿ والحواجز التي تواجف أشخاص أفالـ قصيرة في الدورة الواحدة، ي 4-3يتـ إنتاج عدد 
زالة هذ  الحواجز.  براز شخصياتهـ والقدرة عمى حؿ هذ  المشاكؿ وا   ذوي اتعاقة في التعامؿ مع المجتمع وا 

 

 هذف انًششوع:

 .تمكيف األشخاص ذوي االعاقة وتعزيز تقبؿ المجتمع لهـ باعتبارهـ أشخاصًا ذوو إمكانات 
 

 التنفيذ:

 15 -25"  استهدفت الدورة الواحدة مف Animationدعـ نفسي باستخداـ الرسـو المتحركة "دورات  3تـ تنفيذ عدد 
، ثالثة ساعات يوميًا، يتـ العمؿ مع المجموعة عمى انتاج  10شخص مف ذوي االعاقة استمرت الدورة الواحدة مدة  يـو

ف م موف هذ  األفالـ المشاكؿ والحواجز التي تواجف أشخاص ذوي اتعاقة أفالـ قصيرة في الدورة الواحدة يكو  4-3عدد 
زالة هذ  الحواجز.  براز شخصياتهـ والقدرة عمى حؿ هذ  المشاكؿ وا   في التعامؿ مع المجتمع وا 

 

 بالتعاون مع جمعية المعاقين حركيًا )مدرسة شمس األمل لممعاقين حركيًا( الدورة األولى
 

 2014فبراير  22: بدء الدورةتاريخ 
 2014مارس  24تاريخ اإلنتياء: 

 

 وصف المجموعة:
( سنة، لـ يكف 15-10تـ العمؿ مع مجموعة مف  طالبات وطالب مف مدرسة شمس األمؿ لممعاقيف، تتراوح أعمارهـ مف)

لديهـ الخبرة والمعمومات عف النشاط، ولـ يشاركوا مف 
قبؿ في مثؿ هذ  األنشطة، حيث قامت المدربات 
بالتو يح لهـ بأنهـ سوؼ يتدربوف عمي صناعة فيمـ 
كرتوف وأحبوا هذا النشاط وتفاعموا معف وكانوا يأتوف 

طالب ى عمي ميعاد الورشة ولف يتغيب منهـ احد سو 
باألسبوع األخير بسبب تدهور حالتف الصحية لكنف 

 -الرسـ–شارؾ بصناعة األفالـ مف تأليؼ لمقصص 
 .التحريؾ والتصوير

 

 :لدورةمخرجات ا
 في نهاية الدورة تـ إنتاج أربعة افالـ قاـ المشاركيف بصناعتها وهي:

 )فيمـ ارادتي، فيمـ صار عندي أصحاب جداد، فيمـ االرادة، فيمـ صوتي مستقبمي(
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 الدورة الثانية بالتعاون مع مدرسة بنات جباليا االعدادية "أ" )قاعة مركز دعم التعمم(

 

 2014أبريؿ  6: بدء الدورةتاريخ 
 2014مايو  8تاريخ اإلنتياء: 

 

 وصف المجموعة:
وبنػػات جباليػػا )حفصػػة(، تتػػراوح أعمػػارهـ  "أ"يػػة دالمجموعػػة التػػي تػػـ العمػػؿ معهػػا هػػـ طالبػػات مػػف مدرسػػة بنػػات جباليػػا االعدا

سػػوؼ سػػنة لػػيس لػػديهـ خبػػرة عػػف النشػػاط ولػػـ يشػػاركوا مػػف قبػػؿ فػػي مثػػؿ هػػذا النشػػاط وتػػـ التو ػػيح لهػػـ بػػأنهـ  (14-12مػػف)
صناعة فيمـ كرتوف وأحبوا هذا النشاط وتفاعموا معف وكانوا يأتوف عمي ميعاد الورشة ولكف كانت بعػض الطالبػات  ىيتدربوف عم

 يتغيبف مف حيف ألخر بسبب االمتحانات او بسبب جمسات عالجية.
 

 مخرجات الدورة:
 في نهاية الدورة تـ إنتاج أربعة افالـ قاـ المشاركيف بصناعتها وهي 

 )فيمـ شموع، فيمـ أميرة، فيمـ بداية جديدة، فيمـ األلواف(

 
 لدورة الثالثة بالتعاون مع جمعية البريج لتأىيل المعاقينا
 

 2014أبريل  7تاريخ البدء: 
 2014مايو  11تاريخ اإلنتياء: 

 

 وصف المجموعة:
المجموعة التي تـ العمؿ معها هـ طالبات وطالب 

المعاقيف، تتراوح أعمارهـ مف جمعية البريج لتأهيؿ 
سنة ليس لديهـ خبرة عف النشاط ولـ  (20-6مف)

يشاركوا مف قبؿ في مثؿ هذا النشاط وتـ التو يح 
لهـ بأنهـ سوؼ يتدربوف عمي صناعة فيمـ كرتوف 
وأحبوا هذا النشاط وتفاعموا معف وكانوا يأتوف عمي 

طالبة ى ميعاد الورشة ولف يتغيب منهـ احد سو 
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فقط ألنها كانت مري ة . )) هي مف ذوى االحتياجات الخاصة ولديها مشكمة بالقمب (( اسمها عزيزة أبو  اياـ 3لمدة 
 عرمانة .

 

 مخرجات الدورة:
 في نهاية الدورة تـ إنتاج أربعة افالـ قاـ المشاركيف بصناعتها وهي 

 ولها حؿ( )فيمـ شجعوني أدرس، فيمـ أنا وأخوي، فيمـ بيف الحمـ والواقع، فيمـ كؿ مشكمة
 

 :وهزا جذول تفصيهي بأعذاد انًستفيذيٍ نتهك انذوساث
 

 المنطقة تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/ الجمعية #
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

 7 26 غزة 14/3/1024 15/1/1024 جمعية المعاقيف حركياً  01

 14 0 جباليا 8/5/1024 6/4/1024 مدرسة بنات جباليا اتعدادية أ 02

 27 3 انبزٌح 22/5/1024 29/4/1024 مدرسة البريج لتأهيؿ المعاقيف 03

 48 19 المجموع

 67 المجموع الكمي

 

 مجموع المستفيدين من الدورات
 إناث ذكور

19 48 
 67 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين

 
 

 الحفل الختامي:
بالتنسيؽ والتعاوف مع الجمعية الوطنية لتأهيؿ المعاقيف تـ تنفيذ حفؿ ختامي ألنشطة مشروع "رفع الوعي بحقوؽ األشخاص 

 19ذوي االعاقة وتقميؿ الحواجز التي تواجههـ في قطاع غزة بتمويؿ مف مؤسسة دياكونيا/ ناد، وذلؾ يـو الخميس الموافؽ 
شخص مف أطفاؿ ذوي االعاقة المشاركيف في  140صباحًا، بح ور أكثر مف  في تماـ الساعة الحادية عشر 2014يونيو

"، وأولياء األمور، وممثمي المؤسسات الشريكة وأع اء مجمس Animationمف أفالـ الرسـو المتحركة " 12انتاج عدد 
جمعية بسمة لمثقافة والفنوف، ادارة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف والطاقـ االداري فيها، تخمؿ الحفؿ الترحيب بالح ور، كممة 

عرض فيمـ صوتي مستقبمي انتاج طمبة مدرسة شمس األمؿ، كممة مؤسسة دياكونيا/ ناد، عرض فيمـ نظارة شموع انتاج 
طمبة مدرسة بنات جباليا، كممة دائرة االحتياجات الخاصة بوكالة الغوث الدولية، عرض فيمـ بيف الحمـ والواقع انتاج جمعية 

ؿ المعاقيف، الحديث عف تجربة المشاركيف في صناعة أفالـ الرسـو المتحركة، الحديث عف تجربة المشاركيف البريج لتأهي
في ورشات الرسـو المتحركة تغييرات ومشاعر، كممة أولياء أمور المشاركيف: التغيرات التي طرأت عمى الطفؿ نتيجة 

شاركيف، تقديـ الشكر لممشاركيف، وانتهى الحفؿ في تماـ المشاركة في ورشة الرسـو المتحركة، توزيع الشهادات عمى الم
 الساعة الواحدة ظهرًا.
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 :خامساً 

 2014اسم المشروع : يوم األمم المتحدة العالمي 
 

 انسىيذ -بتًىيم يٍ يسشح هبالَذ
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 و1024أكخىبز  30ياٌى وزخى  7يذة انًششوع: 

 

 و1024أكخىبز  30ياٌى وزخى  7فتشة انتقشيش: 

 

 يهخص انًششوع: 

"، بالشراكة مع مسرح 2014وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف "يـو األمـ المتحدة العالمي
 شهور يتـ مف خاللف تنفيذ ما يمي 6السويد، يستمر المشروع مدة  -هاالند
دورات رسـو متحركة:  يتـ مف خاللها انتاج أفالـ رسـو متحركة تتناوؿ ق ية تتعمؽ باألطفاؿ في غزة، وتسميط  .1

ال وء عميها بو وح دوف التباسات والبد أف يحمؿ رسالة انسانية سميمة وذات هدؼ انساني فكري تربوي، وأف 
الى زعماء العرب أو زعماء العالـ المسئوليف...  يكوف بمثابة رسالف سالـ يوصمها األطفاؿ الى الجهات المعنية أو

سيتـ تنفيذ الفيمـ يدويًا بقص ولصؽ شخصيات الفيمـ وبرسـ الخمفيات يدويًا، كما سيتـ استخداـ صندوؽ الرسـو 
 والكاميرات. lap Topالمتحركة والتقنيات مثؿ جهاز 

 انتاج فيمـ وثائقي(. .2
 

  :هذف انًششوع

مف التواصؿ والتفاهـ بيف الشعوب والثقافات المختمفة، وتمكيف الطالب واتاحة الفرصة لهـ  يهدؼ المشروع الى بناء جسور
 لتوصيؿ أفكارهـ لغيرهـ مف شعوب العالـ وقادتف.

  دوساث انشسىو انًتذشكت أوالً:
المتحركة دورات دعـ نفسي باستخداـ الرسـو  3، ت مف تنفيذ Animationدورات دعـ نفسي باستخداـ الرسـو المتحركة 
 12-8لألطفاؿ تستهدؼ األطفاؿ مف الفئة العمرية 

 سنة مف كال الجنسيف.

 انتُفيز:

تـ تنفيذ ثالثة دورات "انتاج أفالـ رسـو متحركة 
طفؿ/ة مف  29"، استهدفت Animationلألطفاؿ 
جمعية اناث(، بالتعاوف مع  23ذكور،  6)بينهـ 

ية زهرة لمطفولة المبكرة، مدرسة ذكور غزة االعداد
، مدة ثالثة يوماً  22استغرقت  "ج" في منطقة غزة

ساعات ونصؼ يوميًا. اشتممت عمى صناعة أفالـ 
 ويشمل الخطوات التالية:رسـو متحركة، والتدريب عمى كيفية انتاج الفيمـ 

تماريف الدراما لتنمية وتوسيع الخياؿ، تأليؼ قصة مف خالؿ األطفاؿ ورسـ الشخصيات الخاصة بالقصة ومف ثـ  -
 تقطيعها ولصقها لتصبح شخصية كركتر.

 مرحمة تصوير الفيمـ -
 تسجيؿ الصوت عمى الفيمـ -
 :التيكاأفالـ رسـو متحركة وهي  5عمؿ مونتاج لمفيمـ، حيث تـ انتاج عدد  -
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يتحدث الفيمـ عف الحرب وأحداثها. وقصة عائمة تتكوف مف أـ وابف وبنت جالسيف بالبيت  من حقي البقاء:فيمم   .1
وينطمؽ القصؼ حولهـ مف كؿ مكاف وتنتاب األطفاؿ حالة مف الخوؼ في حيف تقـو األـ بتشجيعهـ والتخفيؼ مف 

خوفهـ. ثـ يرف الهاتؼ واذ بتهديد مف الجيش 
يعتريها  االسرائيمي يطمب منهـ اخالء البيت. األـ

حالة مف الخوؼ وتحمؿ أطفالها وتجري بهـ بعيدا 
وأثناء الجري تسقط لعبة الطفمة )العروسة( فتبدأ 
الطفمة بالصراخ تريد العروسة لكف األـ ال 
تستطيع فعؿ ذلؾ بسبب حالة الخوؼ مما يغ ب 
الطفمة ويجعمها تنطؽ بالبكاء. وبعد قصؼ البيت 

ا بيف تذهب الطفمة لمبيت لمبحث عف عروسته
الركاـ فتجدها ولكف الطائرات تحـو فوؽ رأسها، 
ولكف بالرغـ مف ذلؾ استمرت الطفمة بالبحث 

 وعندما وجدتها بدأت بتنظيؼ الغبار. ولكنها اكتشفت أف شعرها قد أحرؽ وأف فستانها قد تمزؽ.
اف وتقوؿ لهـ: رغما فأخذت تقص مف شعرها ومف فستانها لكي تصمح شعر وفستاف العروسة. وجمست تتكمـ مع الطير 

عنكـ سنعيش ونمعب ونمارس طفولتنا ثـ تحت ف عروستها وتبدأ تخبر أمها أنها تريد أف تمعب رغـ كؿ شيء. وفي 
 النهاية شرعوا بالغناء والمرح.

يتحدث   من حقي العيش في بيئة نظيفة: فيمم .2
الفيمـ عف األشخاص الذيف يمقوف القمامة في 

تـ تجميعها خارج الحاوية التي أسفؿ بيتهـ وي
الحاوية مما أدى إلى انتشار الذباب والبعوض 
بالقرب مف بيتهـ. وقد تحدث الطفؿ الذي يسكف 
في البيت القريب مف الحاوية مع سكاف الحي 
وطمب منهـ أف يقوموا بو ع القمامة داخؿ 
الحاوية وليس خارجها ولكنهـ لـ يستجيبوا لطمبف 

مب عمى هذ  مما أثار  وبدأ يفكر في طريقف لمتغ
المشكمة. فتوجف إلى الحاوية وو ع يافطة مكتوب 
عميها "مف حقي العيش في بيئة نظيفة". ولكف 

السكاف لـ يستجيبوا لهذ  الدعوة واستمروا في إلقاء القمامة واالستهزاء بف. ولكنف عاد يفكر مرة ثانية في ايجاد طريقة 
ض عمى داخؿ الحاوية، ويبعد الحاوية مف جوار بيتف ويقوـ لمحؿ. ثـ قاـ بتنظيؼ الحاوية وي ع القمامة مف األر 

بتسوية وتمهيد األرض ويزرعها بالورود ويصبح المكاف جمياًل. مما أسعد السكاف وقاموا بالتصفيؽ وتقديـ الشكر لف 
 عمى ما قاـ بف.

إلى تكسير بعض  يتحدث عف طفؿ يريد أف يمعب، حيث كاف يمعب الكر  داخؿ البيت مما أدى  شو بدي أعمل: فيمم .3
أثاث البيت. فقامت والدتف بتوبيخف و ربف مما جعمف يبكي. وأخذ يفكر ماذا يعمؿ لكي يستمر بالمعب، فخرج مف البيت 
ليمعب الكرة خارج البيت، مما أدى إلى كسر أحد شبابيؾ البيت  ودخمت الكرة داخؿ البيت قاـ صاحب البيت بإعادة 

ـ يعود لمبيت ويقـو بتكسير كؿ ما يرا  بوجهف بعصبية وتقـو والدتف بتهدئتف قمياًل الكرة لمطفؿ ويمقيها الطفؿ بغ ب ث
 لكي تقـو بمعاقبتف الحقًا وتعرفف بغمطف وبعد ذلؾ تتفرغ لمعب والتسمية معف.
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يتحدث عف ولد يريد شراء مالبس  من نفسي: فيمم .4
لمعيد ووالد  وأمف ليس لديهـ نقود. ويستمر الطفؿ 
بالبكاء واتلحاح مما أثار والد  ووالدتف، وقاؿ والد  

أطفاؿ، وال أستطيع أف أشتري لمجميع.  4لف عندي 
ويستمر الطفؿ بالبكاء ثـ يأتي أخو  األكبر ويعمؿ 

شراء عمى التخفيؼ عنف وحؿ مشكمتف مف خالؿ 
مالبس لف مف النقود المخصصة لمرسـو الجامعية 
ويأخذ  لممحؿ ويشتري لف مالبس مما حوؿ حالة 
الطفؿ مف هـ وغـ إلى فرح وسرور، ويقوـ 

 باحت اف أخيف ويقوؿ لف: إنني أحبؾ كثيراً 
التفوؽ أف يتحدث عف طفؿ حصؿ عمى شهادة تفوؽ وكاف والد  قد وعد  في حالة حصولف عمى شهادة   الحدود: فيمم .5

يسافر خارج البمد وطمب منف والد  تجهيز مالبسف لمسفر، وأخذ الطفؿ باالستعداد والتح ير  لمسفر بسرور، ولما 
وصموا المعبر وجدو  مغمقًا مما أغ ب الطفؿ وحوؿ حالتف مف فرح وسرور إلى حزف وغ ب، وصار يبكي. وأثناء 

ثمها ويتنقؿ أينما يشاء. ثـ قاـ بإلقاء جواز السفر ويستسمـ لألمر البكاء شاهد حمامة وأخذ يتخيؿ نفسف مكانها يطير م
 الواقع.

يتحدث الفيمـ عف فتاة تحب شعرها جدًا وهو طويؿ وال ترغب في قصف. ولكف والدتها تقوـ  فيمم أنا بحبك يا صديقتي: .6
والدتها وتقـو بقص شعرها، بإح ار المقص لكي تقـو بتقصير شعر ابنتها ولكف الفتاة تهرب منها، وبالنهاية تمسكها 

فصارت الفتاة تبكي عمى شعرها واألـ تحكي ألبنتها أف شعرها يكوف أجمؿ بعد تقصير . تأتي صديقة الفتاة فتعجب 
بالعروسة التي تحممها، فتطمب بأف تأخذ منها العروسة وتكوف لها، فتقوؿ لها أنا أوافؽ بأف أعطيؾ عروستي ولكف 

 ؽ صديقتها عمى ذلؾ فتفرح كثيرًا وتقوؿ لها أنا أحبؾ يا صديقتي.مقابؿ أف تعطيني شعرؾ فتواف
يتحدث الفيمـ عف فتاتيف كانتا تستمعاف لمراديو وترقصاف واذ بالكهرباء تنقطع فينزعجوا جدًا. ولكف   فيمم حقي انبسط: .7

يها، والفتاة الثانية بدأوا التفكير في عمؿ شيء. فتقـو إحدى الفتيات بإح ار طنجرة مف المطبخ وتقـو بالتطبيؿ عم
 ترقص، ويقوماف بالغناء سوياً 

 

 وأعذاد انًستفيذيٍ: فيهب انتي تى تُفيز انذوساث األيبكٍوانجذول انتبني يىضخ 

 المنطقة تاريخ االنتياء تاريخ البدء مكان التنفيذ #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 8 0 غزة 26/9/1024 9/9/1024 جمعية زهرة لمطفولة المبكرة 02

01 
مدرسة ذكور غزة الجديدة 

 االعدادية "ج"
 0 6 غزة 23/20/1024 17/9/1024

 25 0 غزة 29/20/1024 25/20/1024 جمعية زهرة لمطفولة المبكرة 03

 23 6 المجموع
 29 المجموع الكمي
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 انتاج فيمم وثائقي حبَيبً:
 دقيقة  25تـ انتاج فيمـ وثائقي بعنواف "يال نحكي"، مدتف 

يتحدث عف ثالث فتيات تحت سف الخامسة عشر هواياتهف عزؼ الموسيقى والغناء، فاألكبر تعزؼ عمى   قصة الفيمم:
آلتي الجيتار والعود، واألصغر تغني، وأصغرهف عمرًا 

 تعزؼ. بدأت دروس العزؼ عمى آلة القانوف.

الفتيات الثالث انتهاء العاـ الدراسي بفارغ الصبر تنتظر 
 لتبدأف دروسهف الموسيقية بهمة أكبر وشغؼ بالغ.

تبدأ بالتخطيط لصيؼ ممتع مميء بالنشاطات الممتعة 
 مثؿ كؿ األطفاؿ بالعالـ، يحمموف بإجازة سعيدة.

يبدأ العدواف االسرائيمي عمى مدينتهـ غزة. وتنطفي 
اًل مف أف تعمو أصوات اآلماؿ بإجازة سعيدة وبد

الموسيقى وتصدح األجواء، تعمو أصوات القصؼ 
 والدمار في األجواء وكؿ ما تفعمف البنات هو محاولة البقاء آمنيف وأحياء.

يبدأ الفيمـ بمشاهد لمبنات يعزفوف عمى  المعالجة:
البحر ويغنوف ويمرحوف ككؿ األطفاؿ في العالـ، 

يقى الخاصة يرتبف غرفهف. ويعتنيف بآالت الموس
  بهف.

ثـ يبدأ بسرد أحالمهف أحالمهف وهواياتهف بعيدًا عف 
الحرب ودوف أي ذكر لها وعف شغفهف بالموسيقى، 
ثـ بالتدريج تنسحب األلواف مف الصورة لتصبح رمادية 
ونسمع أصوات القصؼ والدمار دوف أف نرى شيئًا 

 التعبير وجف البنات والخوؼ باديًا عمى وجوههـ.

لبنات لمتحدث عف مشاعر الخوؼ أثناء ثـ تنتقؿ ا
 الحرب وعدـ ممارستهف هواياتهف المف مة.

 تعزؼ الفتيات مقاطع صاخبة يتـ استخدامها عمى صوت الطائرات بداًل مف أصوات القصؼ.

بية وهي ويتـ االنتقاؿ بالصورة في المونتاج بيف صورة عزؼ البنات واآلالت والريشة وبيف الطائرات والمدافع والبوارج الحر 
 تقصؼ وأصوات سيارات االسعاؼ لكف دوف أف نشاهد جثث أو جرحى أو دماء.
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 :انُشبطبث انتي تى تُفيزهب خالل فتشة تُفيز انًششوعوانجذول انتبني يىضخ 
 

 فترة التنفيذ المنطقة مكان التنفيذ نوع النشاط المنفذ #

 1024سبتمبر 29-24 غزة لمطفولة المبكرةجمعية زهرة  األسبوع األوؿ -ورشة الرسـو المتحركة 02

01 
فيمـ مصور مع طالبات األسبوع  -مقاطع فيديو

 غزةاألوؿ عف حياتهـ ومواهبهـ  بعد الحرب عمى 
 1024سبتمبر 12 غزة مدرسة بنات الرماؿ االعدادية

 1024أكتوبر 1-سبتمبر 17 غزة مدرسة ذكور غزة الجديدة االعدادية "ج" األسبوع الثاني -ورشة رسوـ متحركة 03

 1024أكتوبر 1 غزة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف لقاء السكايب األوؿ مع األطفاؿ 04

 1024أكتوبر  23-8 غزة مدرسة ذكور غزة الجديدة االعدادية "ج" ورشة رسوـ متحركة األسبوع الثالث 05

 1024أكتوبر 10-25 غزة جمعية زهرة لمطفولة المبكرة ورشة رسوـ متحركة األسبوع الرابع 06

 1024أكتوبر  9 غزة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف لقاء السكايب الثاني مع األطفاؿ 07

 1024أكتوبر 13-سبتمبر 2 السويد مدرسة خاصة -تـ عر ف في السويد الفيمـ الوثائقي 08

 1024أكتوبر 11 غزة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف لقاء السكايب الثالث مع األطفاؿ 09

 1024أكتوبر  13 غزة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف لقاء السكايب الرابع مع األطفاؿ 20

 البث المباشر لألعماؿ والنشاطات عبر موقع 22
WWW.unday.org 

 1024أكتوبر  14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unday.org/
http://www.unday.org/
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 :سادساً 
خدمات الحماية والدعم النفسي االجتماعي  لألطفال الميجرين والميمشين من اسم المشروع : تقديم 

 الجنسين في قطاع غزة "المرحمة األولى"

 
 Plan Uk- DFID بتًىيم يٍ  War Child  ببنششاكت يع يؤسست

 

 
 
 
 
 



 52 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 و1024أكخىبز  16أغسطس وزخى  3يذة انًششوع: 
 

 و1024أكخىبز  16أغسطس وزخى  3فتشة انتقشيش: 
 

 يهخص انًششوع: 

وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف: تقديـ خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المرحميف في 
  War Child مركز التدريب المجتمعي وبرنامج غزة لمصحة النفسية، بدعـ مف مؤسسة أطفاؿ الحربمع قطاع غزة وذلؾ  بالشراكة 

دورة تدريبية لألطفاؿ المتأثريف بالحرب  75أشهر يتـ مف خاللف تقديـ  3يستمر المشروع لمدة . DFID -Plan UK  وتمويؿ مف
دورة مهارات حياتية ألهالي األطفاؿ  25عدد وتنفيذ ،  I Deal لألطفاؿ مهارات حياتية دورة 45تنفيذ ( وأولياء أمورهـ تشتمؿ عمى

Parents Deal ، دورة دراما وتفريغ نفسي 25وتنفيذ عدد.)  
 

 :هذف انًششوع

الى تحسيف الرفاهية االنسانية واالجتماعية لألطفاؿ المتأثريف بالحرب عمى قطاع غزة، ومنحهـ الفرصة لممشاركة في يهدؼ المشروع 
 أنشطة المنهجية وترفيهية.

 انبشَبيج األول:
عاـ، مدة  25-22طفؿ/ة، مف الفئة العمرية  30تستهدؼ الدورة الواحدة " I Dealدورة مهارات حياتية لألطفاؿ " 45يت مف تنفيذ 

  الدورة الواحدة ستة أياـ، ساعة ونصؼ يوميًا.
 

 انتُفيز
تـ التنسيؽ والتعاوف مع وكالة الغوث الدولية والمؤسسات 

دورة مهارات حياتية لألطفاؿ، استهدفت  45األهمية لتنفيذ 
عاـ،  25-22العمرية  طفؿ/ة مف الفئة 30الدورة الواحدة 

استغرقت الدورة ستة أياـ، مدة ساعة ونصؼ يوميًا، 
اشتممت الدورة عمى مو وعات مختمفة، مف  منها: 
الهوية والتقييـ، التعامؿ مع المشاعر، العالقات مع 
األقراف، العالقات مع الكبار، الصراع والسالـ، 
والمستقبؿ، بهدؼ تحسيف مهاراتهـ عمى التكيؼ، 

، وقد استفاد مف بشكؿ أف ؿ مع حياتهـ اليومية والتعامؿ
 طفمة 676طفؿ، 708طفؿ/ة، مف بينهـ  2384الدورات عدد 

 وانجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:
 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 المساعداسم 

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

مركز ايواء مدرسة أحمد  02
 شوقي االعدادية لمبنات 

 غزة 22:30 20:00 14/8/1024 23/8/1024
 والء سعادة
 عمي مهنا

32 0 

01 
مركز ايواء مدرسة أحمد 
 شوقي االعدادية لمبنات

 غزة 2:30 21:00 14/8/1024 23/8/1024
 والء سعادة

 مهناعمي 
0 30 

03 

مركز ايواء مدرسة 
مصطفى حافظ االعدادية 

 لمبنات
 غزة 4:45 3:25 15/8/1024 10/8/1024

 سامي ستوـ
 عمي مهنا

30 0 

04 
مركز ايواء مدرسة 

مصطفى حافظ االعدادية 
 لمبنات

 غزة 6:45 5:25 15/8/1024 10/8/1024
 سامي ستوـ
 عمي مهنا

0 30 
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مركز ايواء مدرسة بنات  05
 االعدادية "أ"غزة 

 غزة 22:00 9:30 4/9/1024 30/8/1024
 سامي الدعادلف
 هبف شموؼ

0 31 

06 
مركز ايواء مدرسة 
الزيتوف االبتدائية 

 المشتركة "أ"
 غزة 22:00 9:30 4/9/1024 30/8/1024

 عمي مهنا
 شادي ابو ندا

10 22 

بيت  22:00 9:30 4/9/1024 30/8/1024 جمعية المحبة والسالـ 07
 حانوف

 اسالـ الخطيب
 رماح طالب

24 26 

مركز ايواء مدرسة ذكور  08
 البحريف االعدادية

 غزة 22:00 9:30 4/9/1024 30/8/1024
 والء سعادة
 أسماء قديح

9 13 

مركز ايواء مدرسة بنات  09
 دير البمح االعدادية "ج"

دير  22:30 9:30 4/9/1024 30/8/1024
 البمح

 محمد ابو كويؾ
 رباب العمور

0 30 

مركز ايواء مدرسة بنات  20
 غزة االعدادية "أ"

 غزة 2:00 22:30 4/9/1024 30/8/1024
 سامي الدعادلف
 هبف شموؼ

30 0 

بيت  2:00 22:30 4/9/1024 30/8/1024 جمعية المحبة والسالـ 22
 حانوف

 اسالـ الخطيب
 رماح طالب

27 23 

جمعية تطوير األسرة  21
 الخيرية

بيت  20:30 9:00 9/9/1024 3/9/1024
 حانوف

 سامي ستوـ
 والء الغرباوي

10 20 

بيت  21:30 22:00 9/9/1024 3/9/1024 جمعية تطوير األسرة 23
 حانوف

 سامي ستوـ
 والء الغرباوي

13 25 

 خانيونس 22:00 9:30 22/9/1024 6/9/1024 جمعية البراعـ التنموية 24
 محمد أبو كويؾ
 أسماء شراب

0 30 

 خانيونس 2:00 22:30 22/9/1024 6/9/1024 التنمويةجمعية البراعـ  25
 محمد أبو كويؾ
 أسماء شراب

30 0 

جمعية الرواد لمشباب  26
 الفمسطيني

 خانيونس 22:00 9:30 22/9/1024 6/9/1024
 أسماء قديح
 ريـ العمور

23 28 

 سامي الدعادلف خانيونس 22:00 9:30 22/9/1024 6/9/1024 جمعية المبرة الخيرية 27
 رباب العمور

8 11 

جمعية البريج لتأهيؿ  28
 المعاقيف

 البريج 22:00 9:30 22/9/1024 6/9/1024
 عمي مهنا

 سهاـ عبد اهلل
16 6 

مركز وادي غزة لتطوير  29
 الشباب

 اسالـ الخطيب الوسطى 22:00 9:30 22/9/1024 6/9/1024
 رماح طالب

26 24 

مجمع الكرامة لمثقافة  10
 والفنوف

 رفح 22:00 9:30 22/9/1024 6/9/1024
 والء سعادة
 شادي أبو ندا

23 27 

مدرسة ذكور رفح  12
 االعدادية "أ"

 رفح 9:30 8:00 14/9/1024 26/9/1024
 سامي الدعادلف
 شادي ابو ندا

30 0 

مدرسة ذكور رفح  11
 االعدادية "أ"

 رفح 22:30 20:00 14/9/1024 26/9/1024
 سامي الدعادلف
 شادي ابو ندا

30 0 

 رفح 20:00 8:30 14/9/1024 26/9/1024 مدرسة الجنينة االعدادية 13
 اسالـ الخطيب
 رماح طالب

0 30 

 رفح 22:30 20:00 14/9/1024 26/9/1024 مدرسة الجنينة االعدادية 14
 اسالـ الخطيب
 رماح طالب

0 30 

مدرسة بنات الشوكة  15
 االعدادية

 رفح 22:00 9:30 14/9/1024 26/9/1024
 ابو كويؾمحمد 

 خمود أبو معيمؽ
0 32 

 0 30 محمد ابو كويؾ رفح 1:00 21:30 14/9/1024 26/9/1024مدرسة ذكور الشوكة  16



 53 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 خمود أبو معيمؽ االعدادية

مدرسة ذكور رفح  17
 االعدادية الجديدة

 رفح 20:30 9:00 14/9/1024 26/9/1024
 عمي مهنا

 سهاـ عبد اهلل
33 0 

مدرسة ذكور رفح  18
 االعدادية 

 رفح 2:30 21:00 14/9/1024 26/9/1024
 عمي مهنا

 سهاـ عبد اهلل
15 0 

مدرسة بنات رفح  19
 االعدادية "ب"

 رفح 22:00 9:30 14/9/1024 26/9/1024
 سامي ستوـ
 ريـ العمور

0 30 

مدرسة رفح االبتدائية  30
 المشتركة "ج"

 رفح 2:30 21:00 14/9/1024 26/9/1024
 سامي ستوـ
 ريـ العمور

0 30 

مدرسة بنات تؿ  32
 السمطاف االعدادية

 رفح 9:30 8:00 14/9/1024 26/9/1024
 أسماء قديح
 والء الغرباوي

0 32 

مدرسة بنات تؿ  31
 السمطاف االعدادية

 رفح 22:30 20:00 14/9/1024 26/9/1024
 أسماء قديح
 والء الغرباوي

0 30 

 رامي السالمي النصيرات 2:00 22:30 14/9/1024 27/9/1024 مركز تمكيف العائمة 33
 رباب العمور

30 0 

جمعية ريادة لمتنمية  34
 المجتمعية

 خانيونس 20:00 8:30 1/20/1024 17/20/1024
 اسالـ الخطيب
 ريـ العمور

30 0 

 خانيونس 20:30 9:00 1/20/1024 17/20/1024 جمعية البراعـ التنموية 35
 عمي مهنا

 طالبرماح 
26 24 

بيت  20:30 9:00 1/20/1024 17/20/1024 جمعية العطاء الخيرية 36
 حانوف

 سامي الدعادلف
 صابريف عبد اهلل

17 3 

جمعية ريادة لمتنمية  37
 المجتمعية

 خانيونس 1:00 21:30 1/20/1024 17/20/1024
 اسالـ الخطيب
 ريـ العمور

0 19 

 خانيونس 1:00 21:30 1/20/1024 17/20/1024 جمعية البراعـ التنموية 38
 عمي مهنا
 رماح طالب

2 19 

بيت  1:00 21:30 1/20/1024 17/20/1024 جمعية العطاء الخيرية 39
 حانوف

 سامي الدعادلف
 صابريف عبد اهلل

10 23 

 الشاطئ 1:00 21:30 1/20/1024 17/20/1024 مركز البرامج النسائية 40
 محمد ابو كويؾ
 خمود ابو معيمؽ

29 24 

 الشاطئ 20:30 9:00 26/20/1024 22/20/1024 مركز البرامج النسائية 42
 اسالـ الخطيب
 شادي ابو ندا

11 9 

جمعية سما الشماؿ  41
 الخيرية

بيت  20:30 9:00 26/20/1024 22/20/1024
 الهيا

 سامي ستوـ
 سهاـ عبد اهلل

18 1 

بيت  1:00 21:30 26/20/1024 22/20/1024 جمعية العطاء الخيرية 43
 حانوف

 سامي الدعادلف
 والء سعادة

11 8 

 الشاطئ 1:30 2:00 26/20/1024 22/20/1024 مركز البرامج النسائية 44
 اسالـ الخطيب
 شادي ابو ندا

10 22 

جمعية التغريد لمثقافة  45
 والفنوف

بيت  1:00 21:30 26/20/1024 22/20/1024
 حانوف

 رامي السالمي
 والء الغرباوي

15 25 

 676 708 المجموع
 1384 المجموع الكمي
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 إناث ذكور مجموع المستفيدين من دورات ميارات حياتية لألطفال "انا اتعامل"
708 676 

 4881 مجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسينال
 

 انبشَبيج انخبَي:
شخص مف اآلباء واألمهات ومقدمي  30" تستهدؼ الدورة الواحدة Parents Dealدورة مهارات حياتية لألهالي " 25يت مف تنفيذ 

  الخدمة لألطفاؿ ، مدة الدورة الواحدة أربعة أياـ متتالية، ساعة ونصؼ يوميًا.
 

 انتُفيز
 30هدفت الػدورة الواحػدة دورة مهػارات حياتيػة لألهػالي، اسػت 25تـ التنسيؽ والتعاوف مع وكالة الغوث الدولية والمؤسسات األهميػة لتنفيػذ 

عػاـ فمػا فػوؽ، اسػتغرقت الػدورة الواحػدة  26والػد/ة مػف 
اشػػتممت الػػدورة أربعػػة أيػػاـ، مػػدة سػػاعة ونصػػؼ يوميػػًا، 

عمػػػػػى مو ػػػػػوعات مختمفػػػػػة، مػػػػػف  ػػػػػمنها: التعػػػػػارؼ، 
التحػػديات ومػػواطف القػػوة، الطفولػػة، والمسػػتقبؿ، بهػػدؼ 
تمكػػػػػيف أوليػػػػػاء أمػػػػػور األطفػػػػػاؿ مػػػػػف مسػػػػػاندة أطفػػػػػالهـ 

دتهـ عمػػى مواجهػػة المشػػكالت والتحػػديات التػػي ومسػػاع
تزيػػد مػػف ال ػػغوطات النفسػػية التػػي تػػنعكس سػػمبا عمػػى 
صػػحتهـ النفسػػية نتيجػػة الظػػروؼ القاسػػية التػػي يمػػروف 

بطػػػػرؽ غيػػػػر تقميديػػػػة ت ػػػػمنت الػػػػدراما، الرسػػػػـ، ، بهػػػػا
وقػػد  األلعػػاب، المناقشػػات والحػػوار داخػػؿ المجموعػػات.

 90مػػف بيػػنهـ والػػد/ة،  453اسػػتفاد مػػف الػػدورات عػػدد 
 . والدة 363والد، 

 

 وانجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:
 

 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

مدرسة أحمد مركز ايواء  02
 شوقي االعدادية لمبنات

 غزة 22:30 20:00 11/8/1024 23/8/1024
 سامي الدعادلف
 اسالـ الخطيب

30 0 

01 
مركز ايواء مدرسة أحمد 
 شوقي االعدادية لمبنات

 سامي الدعادلف غزة 2:30 21:00 11/8/1024 23/8/1024
 اسالـ الخطيب

0 30 

03 

مركز ايواء مدرسة 
االعدادية مصطفى حافظ 
 لمبنات

10/8/1024 13/8/1024 3:00 4:30 
 سامي الدعادلف غزة

 اسالـ الخطيب
30 0 

04 
مركز ايواء مدرسة 

مصطفى حافظ االعدادية 
 لمبنات

10/8/1024 13/8/1024 5:00 6:30 
 سامي الدعادلف غزة

 اسالـ الخطيب
0 30 

05 
مركز ايواء مدرسة 

مصطفى حافظ االعدادية 
 لمبنات

10/8/1024 13/8/1024 5:00 6:30 
 محمد أبو كويؾ غزة

 والء سعادة
0 30 

بيت  22:00 9:30 1/9/1024 30/8/1024 جمعية المحبة والسالـ 06
 حانوف

 سامي ستوـ
 سهاـ عبد اهلل

0 30 
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بيت  2:00 22:30 1/9/1024 30/8/1024 جمعية المحبة والسالـ 07
 حانوف

 سامي ستوـ
 سهاـ عبد اهلل

30 0 

ايواء مدرسة بنات مركز  08
 دير البمح االعدادية "ج"

دير  2:00 22:30 1/9/1024 30/8/1024
 البمح

 محمد أبو كويؾ
 رباب العمور

0 31 

مركز ايواء مدرسة ذكور  09
 مممكة البحريف االعدادية

 غزة 2:30 21:00 1/9/1024 30/8/1024
 أسماء قديح
 والء سعادة

0 30 

20 
مركز ايواء مدرسة 

االبتدائية الزيتوف 
 المشتركة "أ"

 غزة 2:00 22:30 3/9/1024 32/8/1024
 عمي مهنا

 شادي ابو ندا
0 13 

جمعية الرواد لمشباب  22
 الفمسطيني

 أسماء قديح خانيونس 2:00 22:30 9/9/1024 6/9/1024
 ريـ العمور

0 30 

جمعية البريج لتأهيؿ  21
 المعاقيف

 البريج 2:00 22:30 9/9/1024 6/9/1024
 مهناعمي 

 سهاـ عبد اهلل
0 30 

مجمع الكرامة لمثقافة  23
 والفنوف

 رفح 2:00 22:30 20/9/1024 7/9/1024
 والء سعادة
 شادي أبو ندا

0 33 

 رامي السالمي النصيرات 22:00 9:30 11/9/1024 27/9/1024 مركز تمكيف المرأة 24
 رباب العمور

0 34 

 الشاطئ  22:30 20:00 30/9/1024 17/9/1024 مركز البرامج النسائية 25
 محمد أبو كويؾ
 خمود ابو معيمؽ

0 32 

 363 90 المجموع
 453 المجموع الكمي

 

 إناث ذكور مجموع المستفيدين من دورات ميارات حياتية لألىالي
90 363 

 453 لممستفيدين من كال الجنسينمجموع الكمي ال

 
 انبشَبيج انخبنج:

سنة، مدة الدورة  20-6طفؿ/ة مف سف  30دورة دراما "دعـ نفسي اجتماعي لألطفاؿ"، تستهدؼ الدورة الواحدة  25يت مف تنفيذ 
الواحدة ستة أياـ متتالية، ساعة ونصؼ يوميًا، تستخدـ 

  في الدورة األلعاب الدرامية لمتفريغ.
 انتُفيز

تـ التنسيؽ والتعاوف مع وكالة الغوث الدولية والمؤسسات 
دورة دراما  25األهمية العاممة مع األطفاؿ مباشرة لتنفيذ 

 30وتفريغ نفسي لألطفاؿ، استهدفت الدورة الواحدة 
سنة، استغرقت الدورة ستة أياـ،  20-8طفؿ/ة مف سف 

تحسيف مهارات بهدؼ مدة ساعة ونصؼ يوميًا، 
عطاءهـ فرصة لمتعبير عف األطفا أنفسهـ وعف ؿ وا 

العديد مف األنشطة مثؿ  آمالهـ وأحالمهـ مف خالؿ
)التمثيؿ، االستماع لمموسيقى، المعب، الرسـ، السرد 

 اناث. 113ذكور،  136طفؿ/ة مف كال الجنسيف، مف بينهـ  459القصصي(، وقد استفاد مف الدورات عدد 
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 نتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:وانجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ ا
 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

مركز ايواء مدرسة أحمد  02
 شوقي االعدادية لمبنات

 يوسؼ ابو الخير غزة 22:30 20:00 14/8/1024 23/8/1024
 29 24 عبد الفتاح شحادة

01 
مركز ايواء مدرسة أحمد 
 شوقي االعدادية لمبنات

 غزة 2:30 21:00 14/8/1024 23/8/1024
 يوسؼ ابو الخير
 24 21 عبد الفتاح شحادة

03 

مركز ايواء مدرسة 
مصطفى حافظ االعدادية 

 لمبنات
 غزة 4:45 3:25 15/8/1024 10/8/1024

 الفتاح شحادةعبد 
 28 23 يوسؼ ابو الخير

04 
مركز ايواء مدرسة 

مصطفى حافظ االعدادية 
 لمبنات

 غزة 6:45 5:25 15/8/1024 10/8/1024
 عبد الفتاح شحادة
 26 25 يوسؼ ابو الخير

بيت  20:30 9:00 4/9/1024 30/8/1024 جمعية المحبة والسالـ 05
 حانوف

 عبد الفتاح شحادة
 10 20 خمود ابو معيمؽ

مركز ايواء مدرسة دير  06
 البمح االبتدائية المشتركة

دير  22:00 9:30 4/9/1024 30/8/1024
 البمح

 يوسؼ ابو الخير
 صابريف عبد اهلل

0 32 

بيت  21:00 20:30 4/9/1024 30/8/1024 جمعية المحبة والسالـ 07
 حانوف

 عبد الفتاح شحادة
 25 26 خمود ابو معيمؽ

دير مركز ايواء مدرسة  08
 البمح االبتدائية المشتركة

دير  21:30 22:00 4/9/1024 30/8/1024
 البمح

 يوسؼ ابو الخير
 صابريف عبد اهلل

19 0 

 سامي الدعادلف خانيونس 2:00 22:30 22/9/1024 6/9/1024 جمعية المبرة الخيرية 09
 رباب العمور

24 26 

جمعية البريج لمتأهيؿ  20
 المجتمعي

 يوسؼ ابو الخير البريج 20:30 9:00 22/9/1024 6/9/1024
 30 0 عبد الفتاح شحادة

جمعية البريج لمتأهيؿ  22
 المجتمعي

 البريج 21:30 22:00 22/9/1024 6/9/1024
 عبد الفتاح شحادة
 0 30 يوسؼ ابو الخير

 يوسؼ ابو الخير خانيونس 20:30 9:00 14/9/1024 26/9/1024 جمعية المبرة الخيرية 21
 اهللصابريف عبد 

12 21 

 يوسؼ ابو الخير خانيونس 2:30 21:00 14/9/1024 26/9/1024 جمعية المبرة الخيرية 23
 صابريف عبد اهلل

21 12 

بيت  20:30 9:00 26/20/1024 22/20/1024 جمعية العطاء الخيرية 24
 حانوف

 سامي الدعادلف
 والء سعادة

15 4 

جمعية التغريد لمثقافة  25
 والتنمية

بيت  20:30 9:00 26/20/1024 22/20/1024
 حانوف

 رامي السالمي
 والء الغرباوي

15 7 

 223 236 المجموع
 459 المجموع الكمي

 

 إناث ذكور مجموع المستفيدين من دورات الدراما
686 668 

 159 مجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسينال
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 سابعًا:
المشروع : التدخل لمدعم النفسي لألشخاص ذوي االعاقة وأولياء أمورىم المتأثرين اسم 

 2014بالعدوان االسرائيمي عام 
 

 ببنششاكت يع جًعيت انًستقبم نهصى انكببس بذعى يٍ يؤسست ديبكىَيب 

 وتًىيم ساديى يبنبيٍ/ انسىيذ
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 1024دٌسًبز  32أكخىبز وزخى  2يذة انًششوع: 

 

 1024دٌسًبز  32أكخىبز وزخى  2فتشة انتقشيش: 

 

 يهخص انًششوع: 

التدخؿ لمدعـ النفسي لألشخاص ذوي االعاقة وأولياء أمورهـ المتأثريف وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف: 
ستقبؿ لمصـ الكبار بدعـ مف مؤسسة دياكونيا وبتمويؿ مف راديو مع جمعية الموذلؾ  بالشراكة  "،1024بالعدواف االسرائيمي عاـ 

ثالثة أشهر يتـ مف خالؿ المشروع تقديـ مجموعة مف أنشطة الدعـ النفسي االجتماعي تت مف: يستمر المشروع لمدة . يالبيف/ السويد
" أُلسرهـ، Parents Deal"دورات مهارات  4" لألشخاص ذوي االعاقة، وتنفيذ عدد Animationدورات رسـو متحركة " 4)تنفيذ 

  أنشطة ريا ية، قراءة القصة، رسائؿ عبر الراديو، رحالت ترفيهية، ا افة الى توزيع حقائب وزي مدرسي.
 

 

 :أهذاف انًششوع

 التخفيؼ مف ال غط النفسي لألطفاؿ ذوي االعاقة وأولياء أمورهـ. .2

 ء أمو األطفاؿ ذوي االعاقة عمى التعامؿ مع أطفالهـ بطريقة صحيحة.تمكيف أوليا .1

 تطوير قدرات األطفاؿ ذوي االعاقة وأولياء أمورهـ عمى التعامؿ مع الظروؼ ال اغطة. .3

 

 انبشَبيج األول:
ي االعاقة، طفؿ وطفمة مف ذو  10" لألشخاص ذوي االعاقة، كؿ دورة تستهدؼ Animationدورات رسـو متحركة " 4يت مف تنفيذ 

 ساعات يوميًا. 3جمسات، وكؿ جمسة تستغرؽ  6تشتمؿ كؿ دورة 
 

 انتُفيز
عاـ، استغرقت  14-6طفؿ/ة مف الفئة العمرية  10"، استهدفت الدورة الواحدة Animationدورات رسـو متحركة " 4تـ تنفيذ عدد 

عمى صناعة أفالـ رسـو متحركة، والتدريب عمى كيفية انتاج الدورة اشتممت الدورة الواحدة ستة أياـ، مدة ثالث ساعات يوميًا، 
 ويشمل الخطوات التالية:الفيمـ 
تماريف الدراما لتنمية وتوسيع الخياؿ، تأليؼ قصة مف خالؿ األطفاؿ ورسـ الشخصيات الخاصة بالقصة ومف ثـ  -

 تقطيعها ولصقها لتصبح شخصية كركتر.
 مرحمة تصوير الفيمـ -
 ـتسجيؿ الصوت عمى الفيم -
 عمؿ مونتاج لمفيمـ -

 طفمة 46طفؿ، 35طفؿ/ة، مف بينهـ  82وقد استفاد مف الدورات عدد         
 

 وأعذاد انًستفيذيٍ: األيبكٍ انتي تى تُفيز انذوساث فيهبوانجذول انتبني يىضخ 

 

 

 

 

 
 



 59 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء مكان التنفيذ #
 موعد التنفيذ

 المدربين المنطقة
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

الجمعية الوطنية لتأهيؿ  02
 المعاقيف

 غزة 3:00 21:00 27/22/1024 20/22/1024
 هبف شموؼ
 ُحسف صيدـ

20 22 

 البريج 2:30 20:30 14/22/1024 28/22/1024 منتدى البريج الثقافي 01
 هبف شموؼ
 ُحسف صيدـ

20 8 

 هبف شموؼ خانيونس 3:00 21:00 2/21/1024 15/22/1024 جمعية الهالؿ األحمر 03
 ُحسف صيدـ

22 22 

جمعية ُأـ شهاب ألسر  04
 رفح 2:00 20:00 8/21/1024 1/21/1024 المعاقيف

 هبف شموؼ
 ُحسف صيدـ

4 26 

 46 35 المجموع
 81 المجموع الكمي

 

مجموع المستفيدين من دورات الرسوم المتحركة ألطفال ذوي 
 االعاقة

 إناث ذكور
85 16 

 84 مجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسينال
 

 انبشَبيج انخبَي:
"، مدة الدورة الواحدة ستة أياـ متتالية، Parents Dealدورات مهارات حياتية ألولياء أمور األطفاؿ ذوي االعاقة " 4يت مف تنفيذ 
  ساعتيف يوميًا.

 انتُفيز
دورات مهارات حياتية ألهالي األطفاؿ  4تـ تنفيذ عدد 

ذوي االعاقة، استغرقت الدورة الواحدة ستة أياـ، مدة 
اشتممت الدورة عمى مو وعات مختمفة، ساعتيف يوميًا، 

مف  منها: التعارؼ، التحديات ومواطف القوة، الطفولة، 
والمستقبؿ، بطرؽ غير تقميدية ت منت استخداـ الدراما،، 

ـ، األلعاب، المناقشات والحوار داخؿ المجموعات، الرس
مف ذوي االعاقة  بهدؼ تمكيف أولياء أمور األطفاؿ

مساندة أطفالهـ ومساعدتهـ عمى مواجهة المشكالت 
والتحديات التي تزيد مف ال غوطات النفسية التي 
تنعكس سمبا عمى صحتهـ النفسية نتيجة الظروؼ 

الى تعميـ أهالي ذوي االعاقة فف التعامؿ مع المعاؽ واتيكيت االستقباؿ والمساعدة لممعاؽ وطرؽ  ، بات افةالقاسية التي يمروف بها
 . التعامؿ النفسي الجيد

 والدة.  81والد،  23والد/ة، مف بينهـ  95. وقد استفاد مف الدورات عدد 
 

 وانجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:

 

 

 

 

 



 60 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 
 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

الجمعية الوطنية لتأهيؿ  02
 المعاقيف

 غزة 1:00 21:00 27/22/1024 20/22/1024
 سامي ستوـ

 سامي الدعادلف
0 29 

 البريج 21:30 20:30 14/22/1024 28/22/1024 البريج الثقافيمنتدى  01
 سامي ستوـ

 سامي الدعادلف
22 21 

 سامي ستوـ خانيونس 1:00 21:00 2/21/1024 15/22/1024 جمعية الهالؿ األحمر 03
 سامي الدعادلف

0 13 

جمعية ُأـ شهاب ألسر  04
 رفح 21:00 20:00 8/21/1024 1/21/1024 المعاقيف

 ستوـسامي 
 سامي الدعادلف

1 18 

 82 13 المجموع
 95 المجموع الكمي

 

مجموع المستفيدين من دورات الميارات الحياتية ألىالي 
 المعاقين

 إناث ذكور
48 86 

 95 مجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسينال
 

 إناث ذكور مجموع المستفيدين من المشروع
18 468 

 476 من كال الجنسين من المشروع مجموع الكمي لممستفيدينال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًا:ثامن
اسم المشروع : تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي االجتماعي  لألطفال الميجرين والميمشين من 

 الجنسين في قطاع غزة "المرحمة الثانية"
 

  DECوبالٌ/ يى كي وبتًىيم يٍ   War Child  ببنششاكت يع يؤسست

 

 
 
 
 



 61 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 
 و1024دٌسًبز 32َىفًبز وزخى  2يذة انًششوع: 

 

 و1024دٌسًبز 32َىفًبز وزخى  2فتشة انتقشيش: 

 

 يهخص انًششوع: 

المهجريف وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف: تقديـ خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ 
مركز فمسطيف لرعاية  مركز التدريب المجتمعي وبرنامج غزة لمصحة النفسيةمع في قطاع غزة وذلؾ  بالشراكة  والمهمشيف مف الجنسيف

يستمر . DECمف وتمويؿ  Plan /UKو   War Child ، بدعـ مف مؤسسة أطفاؿ الحربP.T.C حايا الصدمات النفسية 
 دورة 13تنفيذ ( دورة تدريبية لألطفاؿ المتأثريف بالحرب وأولياء أمورهـ تشتمؿ عمى 18تقديـ  شهريف يتـ مف خاللفالمشروع لمدة 

  (.Parents Deal لألهاليمهارات حياتية  اتدور  5وعدد ،  I Deal لألطفاؿ مهارات حياتية
 

 :هذف انًششوع

بالحرب عمى قطاع غزة، ومنحهـ الفرصة لممشاركة في الى تحسيف الرفاهية االنسانية واالجتماعية لألطفاؿ المتأثريف يهدؼ المشروع 
 أنشطة المنهجية وترفيهية.

 انبشَبيج األول:
عاـ، مدة  25-22طفؿ/ة، مف الفئة العمرية  15" تستهدؼ الدورة الواحدة I Dealدورة مهارات حياتية لألطفاؿ " 13يت مف تنفيذ 

  الدورة الواحدة ستة أياـ، ساعة ونصؼ يوميًا.
 انتُفيز

تـ التنسيؽ والتعاوف مع وكالة الغوث الدولية  ومراكز 
دورة مهارات حياتية  13االيواء والمؤسسات األهمية لتنفيذ 

طفؿ/ة مف الفئة  15لألطفاؿ، استهدفت الدورة الواحدة 
عاـ، استغرقت الدورة ستة أياـ، مدة  25-22العمرية 

اشتممت الدورة عمى مو وعات ساعة ونصؼ يوميًا، 
مف  منها: الهوية والتقييـ، التعامؿ مع مختمفة، 

المشاعر، العالقات مع األقراف، العالقات مع الكبار، 
الصراع والسالـ، والمستقبؿ، بهدؼ تحسيف مهاراتهـ عمى 

، وقد التكيؼ، والتعامؿ بشكؿ أف ؿ مع حياتهـ اليومية
 طفمة 400طفؿ، 119طفؿ/ة، مف بينهـ  619استفاد مف الدورات عدد 

 انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:وانجذول 

 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

خانيون 20:00 8:30 23/22/1024 8/22/1024 جمعية البراعـ التنموية 02
 س

 سامي الدعادلف
 رباب العمور

0 15 

بيت  1:00 21:30 23/22/1024 8/22/1024 جمعية العطاء الخيرية 01
 حانوف

 محمد أبو كويؾ
 والء الغرباوي

23 20 

بيت  3:30 1:00 26/22/1024 20/22/1024 جمعية سما الشماؿ الخيرية 03
 الهيا

 اسالـ الخطيب
 خمود أبو معيمؽ

0 18 

 12 9 محمد ابو كويؾ غزة 20:30 9:00 10/22/1024 25/22/1024 رو ة العطاء 04



 63 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 رماح طالب

 غزة 20:30 9:00 10/22/1024 25/22/1024 مؤسسة جذور الزيتوف 05
 اسالـ الخطيب
 صابريف عبد اهلل

24 29 

جمعية البريج لتأهيؿ  06
 المعاقيف

 البريج 1:00 21:30 10/22/1024 25/22/1024
 الدعادلفسامي 

 والء الغرباوي
9 24 

 أسماء قديح خانيونس 1:00 21:30 10/22/1024 25/22/1024 جمعية المبرة الخيرية 07
 ريـ العمور

21 28 

جمعية التغريد لمثقافة  08
 والتنمية

بيت  1:00 21:30 13/22/1024 27/22/1024
 حانوف

 والء سعادة
 خمود أبو معيمؽ

22 24 

 جمعية البريج لمتأهيؿ 09
 المجتمعي

 البريج 1:00 21:30 14/22/1024 28/22/1024
 سامي ستوـ
 سهاـ عبد اهلل

0 17 

 غزة 20:00 8:30 17/22/1024 11/22/1024 مركز البرامج النسائية 20
 محمد أبو كويؾ
 رماح طالب

10 7 

 رفح 20:30 9:00 17/22/1024 11/22/1024 مؤسسة أجياؿ المستقبؿ 22
 سامي الدعادلف

 العموررباب 
18 0 

النصرا 22:30 20:00 17/22/1024 11/22/1024 مركز تمكيف المرأة 21
 ت

 اسالـ الخطيب
 والء الغرباوي

5 11 

 رفح 2:30 21:00 17/22/1024 11/22/1024 مؤسسة أجياؿ المستقبؿ 23
 سامي الدعادلف
 رباب العمور

0 16 

مركز ايواء مدرسة بنات  24
 األمؿ االبتدائية

 خانيونس 2:30 21:00 17/22/1024 11/22/1024
 أسماء قديح
 شادي أبو ندا

25 20 

 غزة 1:00 21:30 17/22/1024 11/22/1024 مركز البرامج النسائية 25
 محمد ابو كويؾ
 رماح طالب

27 10 

النصيرا 1:00 21:30 17/22/1024 11/22/1024 مركز تمكيف المرأة 26
 ت

 اسالـ الخطيب
 والء الغرباوي

0 19 

مركز ايواء مدرسة بنات  27
 األمؿ االعدادية

 خانيونس 3:00 2:30 17/22/1024 11/22/1024
 أسماء قديح
 شادي ابو ندا

22 29 

مركز ايواء مدرسة ذكور  28
 خانيونس االعدادية

 خانيونس 22:00 9:30 2/21/1024 15/22/1024
 سامي ستوـ
 سهاـ عبد اهلل

8 10 

مركز ايواء مدرسة ذكور  29
 االعداديةالشوكة 

 رفح 22:00 9:30 4/21/1024 19/22/1024
 اسالـ الخطيب
 أسماء قديح

15 0 

مركز ايواء مدرسة قميبو  10
 االعدادية لمبنيف

بيت  22:00 9:30 4/21/1024 19/22/1024
 الهيا

 سامي الدعادلف
 والء الغرباوي

24 7 

مركز ايواء مدرسة ذكور  12
 ابف خمدوف االعدادية

 رفح 22:00 22:30 4/21/1024 19/22/1024
 اسالـ الخطيب
 أسماء قديح

22 21 

مركز ايواء مدرسة ذكور  11
 مممكة البحريف االعدادية

 غزة 1:00 21:30 4/21/1024 19/22/1024
 سامي الدعادلف
 والء الغرباوي

7 29 

مدرسة بنات تؿ  13
 السمطاف االعدادية

 رفح 2:30 21:00 8/21/1024 1/21/1024
 سامي ستوـ
 سهاـ عبد اهلل

0 33 

 400 229 المجموع
 629 المجموع الكمي

 
 



 64 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 إناث ذكور مجموع المستفيدين من دورات ميارات حياتية لألطفال
669 100 

 669 مجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسينال
 

 انبشَبيج انخبَي:
شخص مف اآلباء واألمهات ومقدمي  15" تستهدؼ الدورة الواحدة Parents Dealلألهالي " دورات مهارات حياتية 5يت مف تنفيذ 

الخدمة لألطفاؿ ، مدة الدورة الواحدة أربعة أياـ متتالية، 
 ساعة ونصؼ يوميًا.

 انتُفيز
تػػـ التنسػػيؽ والتعػػاوف مػػع وكالػػة الغػػوث الدوليػػة والمؤسسػػػات 

لي، اسػػػتهدفت دورات مهػػػارات حياتيػػػة لألهػػػا 5األهميػػة لتنفيػػػذ 
عػػاـ فمػػا فػػوؽ، اسػػتغرقت  26والػػد/ة مػػف  15الػػدورة الواحػػدة 

اشػتممت الدورة الواحدة أربعة أياـ، مدة سػاعة ونصػؼ يوميػًا، 
الػػػػدورة عمػػػػى مو ػػػػوعات مختمفػػػػة، مػػػػف  ػػػػمنها: التعػػػػارؼ، 
التحػػديات ومػػواطف القػػوة، الطفولػػة، والمسػػتقبؿ، بهػػدؼ تمكػػيف 

ـ ومسػػاعدتهـ عمػػى أوليػػاء أمػػور األطفػػاؿ مػػف مسػػاندة أطفػػاله
مواجهػػػة المشػػػكالت والتحػػػديات التػػػي تزيػػػد مػػػف ال ػػػغوطات 

بطػرؽ غيػر تقميديػة ت ػمنت الػدراما، الرسػـ، ، النفسية التي تنعكس سمبا عمى صػحتهـ النفسػية نتيجػة الظػروؼ القاسػية التػي يمػروف بهػا
 . والدة 206والد،  17الد/ة، مف بينهـ و  233وقد استفاد مف الدورات عدد  األلعاب، المناقشات والحوار داخؿ المجموعات.

 

 وانجذول انتبني يىضخ انًىاعيذ انتي تى فيهب تُفيز انذوساث وأعذاد انًستفيذيٍ:
 

 

 تاريخ االنتياء تاريخ البدء اسم المدرسة/الجمعية #
 موعد التنفيذ

 اسم المدرب  المنطقة
 اسم المساعد

 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور إلى من

 بيت حانوف 21:00 20:30 21/22/1024 9/22/1024 جمعية العطاء الخيرية 02
 محمد أبو كويؾ
 والء الغرباوي

0 30 

 خاٍَىَس 22:30 20:00 28/22/1024 25/22/1024 جمعية المبرة الخيرية 01
 أسماء قديح
 ريـ العمور

0 30 

03 
جمعية البريج لتأهيؿ 

 انبزٌح 22:30 20:00 28/22/1024 25/22/1024 المعاقيف
 سامي الدعادلف
 والء الغرباوي

0 12 

 غشة 2:00 22:30 28/22/1024 25/22/1024 رو ة العطاء 04
 انشعف

 محمد أبو كويؾ
 رماح طالب

17 0 

جمعية التغريد لمثقافة  05
 والتنمية

بٍج  22:30 20:00 11/22/1024 28/22/1024

 زاَىٌ

 والء سعادة
 خمود أبو معيمؽ

0 15 

 106 27 المجموع
 133 المجموع الكمي

 

 إناث ذكور مجموع المستفيدين من دورات ميارات حياتية لألىالي
27 106 

 133 مجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسينال

 



 65 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 
 :تاسعاً 

 االعاقة في منطقة شمال قطاع غزةاسم المشروع : الدعم النفسي لألطفال ذوي 
 

 OCHA تبيش نهتعهيى انًجتًعي وبتًىيم يٍ  ببنششاكت يع يؤسست

 

 1025ابزٌم  20وزخى  1024َىفًبز  20يذة انًششوع: 

 

 1024دٌسًبز  32وزخى  1024َىفًبز  20فتشة انتقشيش: 

 

 يهخص انًششوع: 

وذلؾ   الدعـ النفسي لألطفاؿ ذوي االعاقة في منطقة شماؿ قطاع غزة وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف: 
جمسة  90أشهر يتـ مف خاللف تقديـ  5يستمر المشروع لمدة . ،OCHAمع مؤسسة تامر لمتعميـ المجتمعي وبتمويؿ مف بالشراكة 

جمسات بمشاركة مقدمي الرعاية لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الشماؿ في جمعية  5دورة دورة كؿ  28مقسمة عمى 
 8جمسات ؿ  5جمسة بواقع  40مجموعات( وجمعية جباليا لمتأهيؿ ) 20جمسات ؿ  5جمسة بواقع  50) بيتنا لمتنمية المجتمعية 

رة األهالي مف خالؿ آليات العمؿ  مف أسس الدعـ النفسي والمشاركة مجموعات(. وذلؾ لمتخفيؼ مف آثار الصدمة النفسية وتعزيز قد
 الفعالة في مجتمعاتهـ بأسموب اجتماعي مع أبنائهـ والمجتمع المحيط بهـ، مدة ساعتيف لمجمسة الواحدة

 

 :هذف انًششوع

 الدعـ النفسي واالجتماعي اتنساني المتخصص لألطفاؿ ذوي االعاقة وأسرهـ في منطقة شماؿ غزة.

 انتُفيز:
وأسرهـ في منطقة شماؿ قطاع غزة قامت جمعية بسمة لمثقافة  1024خالؿ مشروع الدعـ النفسي لألطفاؿ ذوي االعاقة بعد حرب 

والفنوف بتنفيذ بعض الجمسات التي تساعد في تحسيف فرص المشاركة الفاعمة ألهالي أطفاؿ ذوي االعاقة في منطقة شماؿ قطاع غزة 
  عامؿ اليومية لمتخفيؼ مف آثار الصدمة ألطفالهـ في اطار الدعـ النفسي االجتماعي.واكسابهـ مهارات الت

جمسة في جمعية بيتنا لمتنمية  28مشارؾ/ة مف بينهـ ) 10مجموعة مختمفة، كؿ مجموعة تتكوف مف  28جمسة ؿ  31حيث تـ تنفيذ 
 (. 40جمسة في جمعية جباليا لمتأهيؿ مف أصؿ  24جمسة،  50المجتمعية مف أصؿ 

وىناك سيكون جدول تفصيمي بأعداد المستفيدين من  2015جمسة لنفس المجموعات في عام  58عممًا بأنو سيتم متابعة تقديم 
 ىذه الجمسات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق
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 67 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

 تأىيل وتدريب طاقم الجمعية
 

  ٌهات بديمة في األزماتو  افة إلى إيجاد سيناريتتطوير مالية مستقبمية با"دوسة بعُىا 
، السبت 14/4، الخميس 2/4، السبت 19/3، السبت 11/3، السبت 14/1األحد   انيىو/ انتبسيخ:

 .4/6/1024، األربعاء 28/5، األحد 27/5
 CRSبرنامج االغاثة الكاثوليكية   انجهت انًُفزة:

 مقر جمعية بسمة لمثقافة والفنوف  يكبٌ انتُفيز:
 ديةعماد ابو   اسى انًذسة:

المدير العاـ ناهض حنونة، مدير المشاريع يحيى ادريس، المحاسبة نسريف  انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت:
 الصوراني، أميف السر تهاني الحرتاني، مساعد المحاسب محمد المنشاوي

 انىصف انعبو نهذوسة

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

 مج، الغاية، الهدؼ، المعايير، المدخالت، مهاـ مفاهيـ ومصطمحات لكؿ مف )الرسالة، البرنا
 ، المخرج(.العمؿ

 .مف هو المسئوؿ عف اعداد البرامج والموازنات 

 مما تتكوف مجموعة ادارة التخطيط والموازنة 

 ما هو البرنامج االداري 

 المخرج. -الهدؼ -ما هي الشروط الواجب توافرها في كؿ مف الغاية 

  يقرها مجمس ادارة الجمعيةبعض السياسات التي يجب أف 

 قانوف نهاية الخدمة لمموظفيف أواًل:
 نظاـ القروض والسمؼ وآلية السداد ثانيًا:

 . سمفة مهاـ1. السمفة الشهرية   2سمفيات الموظفيف 
 بالنسبة آللية دفع رواتب الموظفيف المصنفيف  مف البرنامج االداري ثالثًا:

 

 5 مجموع المستفيديف
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  ٌتطوير ورقة سياسات لقطاع الشباب في شبكة المنظمات األهمية""دوسة بعُىا 
 26،25/4/1024الثالثاء، االربعاء   انيىو/ انتبسيخ:

 مطعـ السالـ  يكبٌ انتُفيز:
 صالح عبد العاطي  اسى انًذسة:

 ناهض حنونة، المدير العاـ رئيس مجمس االدارة عمي برغوت انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت:
 انعبو نهذوسةانىصف 

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

 الحديث عف التحديات والحموؿ لقطاع الشباب عمى المستوى السياسي واالقتصادي والتنموي والثقافي واالجتماعي 

 .تحديد الحموؿ عف أبرز التحديات وتـ الخروج بعمؿ رؤية ورسالة وأهداؼ واستراتيجيات 

 

 1 مجموع المستفيديف
 
 

  سبؿ دعـ واسناد األسرى في مواجهات انتهاكات االحتالؿ"بعُىاٌ: وسشت" 

 1024مايو  28األحد الموافؽ   انيىو/ انتبسيخ:
 شبكة المنظمات االهمية الفمسطينية  يكبٌ انتُفيز:
 جماؿ فروانة  اسى انًذسة:

 سامي الدعادلف انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت:

 

 انىصف انعبو نهذوسة

  وتعارؼ باألشخاص المشاركيف.استقباؿ وترحيب 

 كممة لشبكة المنظمات األهمية 

 كممة لوصؼ معاناة األسرى مف الحركة األسيرة 

  كممة خاصة بجمعية بسمة لمثقافة والفنوف عف اعادة تفعيؿ ق ية األسرى في الشارع الفمسطيني عف طريؽ
 و ع خيـ عمى أبواب ومنازؿ األسرى في قطاع غزة.

 توصيات 

 السيد الرئيس بتفعيؿ اتفاقية جنيؼ الرابعةرفع مذكرة الى  .2

 تحديد يـو لمت امف مع منظمات المجتمع المدني لموقوؼ بخيمة االعتصاـ لألسرى. .1

 2 مجموع المستفيديف
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 كيفية التعامؿ مع مخمفات الحروب والتنبيف مف المخاطر""بعُىاٌ  وسشت 
 21/8/1024الثالثاء  انيىو/ انتبسيخ:

 مؤسسة أطفاؿ الحربانجهت انًُفزة:  

 مؤسسة أطفاؿ الحرب:  يكبٌ انتُفيز
، اسالـ الخطيب، عمي مهنا، يوسؼ ابو الخير،  انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت: سامي الدعادلف، سامي ستـو

 عبد الفتاح شحادة.
 انىصف انعبو نهذوسة

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

  وجدت في قطاع غزةالتعرؼ عمى األجساـ الغير منفجرة والتي 

 التعرؼ عمى مناطؽ الخطر 

 التعرؼ عمى السموكيات الخطرة 

  التبميغ عف األجساـ الغير منفجرة 
 

 6 مجموع المستفيديف
 

 

 دعـ نفسي لمدربيف ومساعديف جمعية بسمة لمثقافة والفنوف"بعُىاٌ  وسشت" 
 23/9/1024السبت   انيىو/ انتبسيخ:

 الحربمؤسسة أطفاؿ انجهت انًُفزة:  

 فندؽ المتحؼ  يكبٌ انتُفيز:
 القدس -رماؿ ابو جمؿ:  اسى انًذسة

، محمد ابو كويؾ، رامي  انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت: سامي الدعادلف، اسالـ الخطيب، سامي ستـو
السالمي، صابريف عبد اهلل، خمود ابو معيمؽ، سهاـ عبد اهلل، رباب العمور، أسماء قديح، شادي ابو ندا، 

 أسماء شراب، والء الغرباوي، رماح طالب، عبد الفتاح شحادة، والء سعادة.ريـ العمور، 
 انىصف انعبو نهذوسة

 :االتيتفريغ نفسي لمعامميف في جمعية بسمة لمثقافة والفنوف واشتمؿ التدريب عمى 

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

 لعبة احماء 

 حقؿ االلغاـ 

 اتبع القائد 

 صصيالرسـ والسرد الق 

 التعبير عف االستفادة مف التدريب 
 

 27 مجموع المستفيديف
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  تقديـ خدمات الحماية والدعـ النفسي االجتماعي""بعُىاٌ دوسة 
 10،12/9/1024السبت، األحد   انيىو/ انتبسيخ:

 برنامج غزة لمصحة النفسيةانجهت انًُفزة:  

 مقر مركز غزة المجتمعي  :يكبٌ انتُفيز
 حماـد. سمير زقوت، د. راوية   :اسى انًذسة

، عمي مهنا، اسالـ الخطيب، والء الغرباوي،  انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت: سامي الدعادلف، سامي ستـو
صابريف عبد اهلل، سهاـ عبد اهلل، والء سعادة، عبد الفتاح شحادة، رباب العمور، ريـ العمور، رامي 

الخير، شادي ابو ندا، أسماء قديح، رماح السالمي، محمد ابو كويؾ، خمود ابو معيمؽ، يوسؼ ابو 
 طالب.

 انىصف انعبو نهذوسة

 د. سمير زقوت
 تعارؼ وتوقعات وتقييـ قبمي 

 تمريف احماء 

 طرؽ التعامؿ معها -ردود أفعاؿ -الفقداف والحزف -الصدمة النفسية 

 ادارة ال غوط النفسية: دعـ مقدمي الدعـ 

 د. راوية حمام

  األوليمهارات ومبادئ االسعاؼ النفسي 

 حماية الطفؿ والتوعية في  وء حساسية النوع االجتماعي 

 تمرينات عممية ولعب ادوار 

 االكتشاؼ لمحاالت التي تحتاج إلى تدخؿ نفسي متخصص 

 مناقشة نموذج التحويؿ 

 تقييـ 

 28 مجموع المستفيديف
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  متابعة تدريبات التدخؿ والصحة النفسية""بعُىاٌ وسشت 
 29/20/1024األحد   انيىو/ انتبسيخ:

 برنامج غزة لمصحة النفسيةانجهت انًُفزة:  

 مقر مركز غزة المجتمعي  :يكبٌ انتُفيز
 د. سمير زقوت  :اسى انًذسة

، رامي السالمي،  انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت: سامي الدعادلف، اسالـ الخطيب، والء سعادة، سامي ستـو
الغرباوي، رماح طالب، سهاـ عبد اهلل، ريـ العمور، رباب صابريف عبد اهلل، يوسؼ ابو الخير، والء 

 العمور، عبد الفتاح شحادة، عمي مهنا، شادي ابو ندا، خمود ابو معيمؽ، محمد ابو كويؾ، أسماء قديح.
 انىصف انعبو نهذوسة

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

 اكتشاؼ حاالت أثناء تنفيذ الورشات 

 أثناء تنفيذ الورشات عالج بعض الحاالت 

 التدريب عمى التعامؿ مع الحاالت أثناء تنفيذ الورشات 

 .كيفية و ع خطة لعالج الحاالت 

 

 28 مجموع المستفيديف
 

  االسعاؼ األولي النفسي""بعُىاٌ دوسة 
 20،22،21،23/22/1024االثنيف، الثالثاء، األربعاء، الخميس،   انيىو/ انتبسيخ:

 الجمعية الوطنية لتأهيؿ المعاقيفانجهت انًُفزة:  

 الجمعية الوطنية لتأهيؿ المعاقيف  :يكبٌ انتُفيز
 أ. صبحي فرحات  :اسى انًذسة

 سهاـ عبد اهلل، رماح طالب انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت:
 انىصف انعبو نهذوسة

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

  تساعد في تقديـ المساندة واالرشاد النفسي األولي لم حايااالسعاؼ األولي النفسي وبعض المهارات التي 

 الصدمة النفسية وال غوط النفسية 

 ال غوط النفسية تعريفها ومصادرها وطرؽ الحؿ 

 التفريغ النفسي االنفعالي عند األزمات وأساليب االسترخاء 

 استراتيجية حؿ المشكالت 

  دراميةخطوات العالج السيكو درامي والمراحؿ العممية السيكو 
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 1 مجموع المستفيديف

 
  احتفاؿ اطالؽ مشروع األدلة والحساب االلكتروني الموحد لمجمعيات""بعُىاٌ وسشت 

 21/22/1024األربعاء الموافؽ   انيىو/ انتبسيخ:
 وزارة الداخميةانجهت انًُفزة:  

 قاعة مركز رشاد الشوا  :يكبٌ انتُفيز
 عمي برغوت، المحاسبة نسريف الصورانيرئيس مجمس االدارة  انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت:

 انىصف انعبو نهذوسة

قامت وزارة الداخمية بدعوة كافة الجمعيات األهمية والمحمية واألجنبية وممثمي المؤسسات األكاديمية ورؤساء 
المختصة بح ور احتفاؿ اطالؽ مشروع  تالبمديات والخبراء في العمؿ األهمي ودوائر الجمعيات في الوزارا

والحساب االلكتروني بهدؼ تسهيؿ عممية التواصؿ بيف كافة الجهات ذات العالقة بالجمعيات الخيرية  األدلة
 والهيئات األهمية وكذلؾ مساعدة الجمعيات عمى تعزيز قدراتها مف خالؿ تسميمها سبعة أدلة وهي:

 منظومة التشريعات الشاممة لعمؿ الجمعيات .2

 دليؿ اعداد التقرير المالي واالداري .1

 دليؿ الجمعيات األجنبية في قطاع غزة .3

 دليؿ التقارير والمؤشرات العالمية .4

 الحساب االلكتروني الموحد .5

 أدلة الجمعيات  .6

 دليؿ الجمعيات الخيرية والهيئات األهمية. .7

 

 1 مجموع المستفيديف
 

  اآلثار النفسية بعيدة المدى لمحرب عمى طالب الجامعات وسكاف غزة""بعُىاٌ وسشت 
 26/22/1024األحد الموافؽ   انتبسيخ:انيىو/ 

 شبكة المنظمات األهميةجهت انتًىيم:  

 قاعة جمعية بسمة لمثقافة والفنوف   :يكبٌ انتُفيز
 ماهر الشرافيأ.   :اسى انًذسة

 مجموعة مف المتطوعيف انًتذسبيٍ يٍ انجًعيت:
 

 انىصف انعبو نهذوسة

 .استقباؿ وترحيب وتعارؼ باألشخاص المشاركيف 

 اعطاء مقدمة حوؿ الورشة والمو وع الذي سيتـ تناولف وأهـ المحاور والنتائج المرجوة بعد الورشة 



 73 1024بسًت نهثقافت وانفُىٌ  -زٌز اإلداري انخق

  الحديث عـ الصدمة مف خالؿ قصة وتعريفها والحديث عف أهـ التعريفات والحديث عف ال غوطات
 الكبيرة قبؿ الحرب التي كاف يعاني منها الناس

 فيها والتي يشاهدونها  األعراض الظاهرة عمى الشباب والتي يعانوف 

  مناقشة تجارب المتدربيف التي حدثت معهـ في الحرب والحديث عنها 

 .اختتاـ الورشة باتسماع لممشاركيف ومناقشتهـ وعمؿ تقييـ سريع عف ر ى الحا ريف 

 

 18 مجموع المستفيديف
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 :التأىيل لممتطوعين
 

عمم تخصص  ،حسام شاكر عبد السالم حنونة / الطالبلمثقافة والفنوف باستيعاب  جمعية بسمةقامت 
ارادة لتأهيؿ وتدريب األشخاص ذوي  مف مشروع "في العمؿ لدينا ، مكتبات وتكنولوجيا معمومات
 1/2/1024في الفترة مف )مجاؿ اتدارة(  الجامعة االسالمية" ، تنفيذ  االعاقة مف مصابي حرب غزة

 .ساعة 275بواقع  17/2/1024وحتى 
 

 24مدة   عالقات عامةتخصص جامعة فمسطيف  ،عبد الكريم المدىون/ اياد الطالبكما تـ استيعاب 
 1024ابريؿ  17يناير وحتى  24في الفترة مف ساعة تدريبية  92يـو بواقع 

 
ساعة والطالبة  21مدة ثالثة أياـ بواقع  ىناء صبحي محمد المصريالطالبة كما تـ استيعاب كؿ مف 

 20مدة يوماف بواقع  والطالبة أسماء حسن تايو والطالبة زكية صالح الناطور، سيا خالد المقادمة
 ، مف أجؿ تطوير المستوى العممي والعممي لهـ.1024فبراير 11،13ساعات في مجاؿ االدارة، وذلؾ في 

 
 ساعة. 47أياـ بواقع  8، جامعة غزة مدة سكرتارياتخصص جمال حمدان،  استيعاب الطالبة شيماءتم 

 1024مايو  1ابريؿ وحتى  3في الفترة مف 
 
 

 
 7 مجموع المستفيديف
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 :الخاتمة
 

فً انخخاو ال ٌسعُا إال انخقذو بانشكز اندشٌم نكم يٍ ساهى بئَداس هذا انعًم وبُاء 

 ويخطىعٍٍ. وحًٍُت وحطىٌز انًؤسست يٍ عايهٍٍ وياَسٍٍ

 

وَؤكذ أَُا فً حسذ كبٍز أياو انًسؤونٍاث اندساو انخً وضعُا فٍها يدخًعُا؛ نُبذل 

 انًشٌذ يٍ اندهذ حهك هً يسؤونٍخُا انخً َخطهع أٌ ٌىفقُا هللا نهقٍاو بها.


