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 التقرير اإلداري 
 2102جمعية بسمة للثقافة والفنون 

 نوع النشاط المنفذ اسم المشروع
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

حماية وتحسين الحالة النفسية 
 لألطفال في قطاع غزة

" الحق ال يضيع"عرض لمسرحية  21تقديم 
 "المدارسألطفال 

00111 9491 

 42 10 لألطفال( دعم نفسي)دورات دراما  1تنفيذ 
 221 011 دورات رسوم متحركة مع األطفال 1تنفيذ 

 75 55 مهارات حياتية لألطفال"دورات  7تنفيذ 

 95 02 دورات حياتية لليافعين 1تنفيذ 

تمكين الشباب وتعزيز 
 المشاركة المجتمعية

بالمشروع مع الطالب عقد ورشة تعريفية 
 المتطوعين لتعريفهم بالجمعية وبالمشروع

01 09 

تنفيذ لقاء تشاوري مع الطالب المتطوعين حول 
 نقاشات المشروع

1 01 

تنفيذ ورشة تحديد احتياجات تناولت أهم القضايا 
 والمشاكل التي تواجه الشباب

1 1 

دورات تدريبية  1تنفيذ التدريب األول الذي يضم 
 للمتطوعين في ثالث مواضيع

 دورة القيادة .0

 دورة االتصال والمشاركة المجتمعية .2

 دورة تحويل النزاع حل النزاعات .1

07 04 

تنفيذ التدريب الثاني وهو تنفيذ دورات تدريبية يقوم 
بتنفيذها المتطوعين الذين تلقوا التدريب في الجزء 

 األول
004 011 

تناقش  "ضايل شعرة"عرض لمسرحية  02تقديم 
 .مشكلة البطالة عند الشباب

491 0171 

دارة  تنفيذ تدريبات في مجال اإلدارة المالية وا 
المشاريع للطاقم اإلداري للجمعية بهدف رفع 

 قدراتهم وتنمية مهاراتهم
2 9 

قطف "من المبادرات الشبابية  2تنفيذ عدد 
تهدف إلى دمج الشباب في " الزيتون، التبرع بالدم

 .وتنمية روح المبادرة فيهمالمجتمع 
01 7 

مناصرة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة في قطاع غزة من 

 خالل المسرح

تدريب مجموعة من طالب ذوي اإلعاقة السمعية 
وتقديم " مفهمتوش"على تجسيد مسرحية بعنوان 

 عروض مسرحية 01

175 475 

صوت الشباب والعمل 
 االجتماعي

 71 001 على القراءةورشات لألطفال للتشجيع  5تنفيذ 

الدعم النفسي االجتماعي 
لألطفال وأولياء األمور 

 المهمشين

مع " دعم وتفريغ نفسي"جلسة دراما  40تنفيذ 
 طالب المدارس في جميع محافظات القطاع

702 107 

 14 001 دورة تأهيل وتدريب 01من خالل  تدريب وتأهيل

 4488 08441 المجموع

 21222 2102المجموع الكلي للمستفيدين 
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 : أولا 

 صوت الشباب والعمل الجتماعي: اسم المشروع : اسم المشروع 
 

 USAIDبدعم من  الكاثوليكية اإلغاثةخدمات من بتمويل 

 

 

 :هدف المشروع

 تنفيذمن خالل تطوير مهاراتهم القيادية و تعزيز دور القيادات الشابة و  تعزيز السلم األهلييهدف المشروع إلي 
 .م2102مارس  10يناير وحتى 00من  خالل الفترة مبادرات شبابية لخدمة المجتمع

 

 :التنفيذ 
 

عليها ضمن مشروع  العملتقديمها و مناقشة المبادرة الشبابية التي سيتم لمبادرين الشباب لاالتصال باب بدأ العمل
الحوار تم االتفاق على مبادرة الكتاب صديقي التي تهدف من خالل النقاش و العمل االجتماعي، و صوت الشباب و 

األطفال على أن تبدأ الحوار بين لتسامح و للتشجيع على القراءة لألطفال تهدف للمساهمة في تعزيز ثقافة ا
آليات عمل مبادرة الكتاب صديقي حول م 2102ر ينايادرة خالل شهر يذ المباإلعداد لتنفالتحضيرات و 

تنفيذ مبادرتهم على أسس مهنية، واالتفاق على آلية االحتياجات الخاصة للعمل و للمبادرين الشباب ليتمكنوا من و 
تم مناقشة طبيعة القصص التي ستستخدم في ورشات القراءة  ، حيثمحاور ورشات العمل مع األطفالالتنسيق و 

كيفية إدارة الورشات سفراء الشباب حول الورشة تدريبية  تحث على ثقافة التسامح والحوار، تم تنفيذمع األطفال 
 .الجمعيات التي ينوي السفراء تنفيذ الورشات بالتنسيق معها و  للمدارسحات ااقتر مع األطفال بعد ذلك تم تقديم 

 

 في كل ورشة نوعدد المستفيدي ورشات العملوالجدول التالي يوضح األماكن التي نفذت بها 
 

 المنطقة التاريخ اليوم الجمعية/ اسم المدرسة الرقم
 عدد المستفيدين

 اناث ذكور

 01 21 غزة م1/2/2102 الثالثاء مدرسة المهد األساسية الخاصة 10

 01 21 شارع الجالء -غزة م21/2/2102 االثنين مدرسة عباد الرحمن الخاصة 12

 05 04 مدينة الزهراء م02/2/2102 السبت الزهراء النموذجية الخاصةمدرسة  11

 00 21 غزة م7/2/2102 االثنين جمعية فلسطين الغد 19

 01 21 حي الزيتون -غزة م5/2/2102 السبت جمعية األفاق للتنمية والتطوير 15

 21 001 المجموع

 014 المجموع الكلي

 

 

 :فل الختاميالح
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لحفل الختامي في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا احيث بدأ " أبو حصيرة"في مطعم السالم  مارس 1وفي 
مدارس خاصة  من مؤسسات وشخصيات اعتبارية ومدراء ومدرسين وطلبةشخص  251بحضور أكثر من 

، مناقشة مفتوحة، سين وأولياء األموركلمة السفراء وكلمة الطالب المشاركين والمدر   لتخلل الحف، وأولياء أمور
 .ظهراً  الواحدةالحفل في تمام الساعة  وتوزيع الهدايا والجوائز، وانتهى فقرة فلكلور شعبي،

 

 

 
 

 

 :ثانياا 

 تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية: اسم المشروع 

 
 

 

 
 للتنمية الدوليةبالشراكة مع اإلغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة األمريكية 

 

بسمة للثقافة والفنون وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية  ةتم توقيع اتفاقية شراكة بين جمعي م1322نوفمبر  03في 
تمكين الشباب وتعزيز المشاركة  "مشروع بعنوان  وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تنص على تنفيذ

 ."المجتمعية
 

 

 : فترة تنفيذ المشروع
 (1321نوفمبر  03وحتى  1322نوفمبر  03)شهرًا  21تستمر فترة تنفيذ المشروع لمدة  
 

 :نبذة عن المشروع

القيادة باستخدام أدوات موضوعات،  من طالب الجامعات في ثالث شاب وشابة 20يتضمن المشروع تدريب 
ثم يقوم المتدربون بتنظيم . ، واالتصال والمشاركة المجتمعية(حل النزاعات)اإلعالم الحديث، تحويل النزاعات 

من طلبة  200تحويل النزاعات، واالتصال والمشاركة المجتمعية، لعدد : دورات تدريبية في موضوعات 10
باب من المتدربون بتحديد أهم المشكالت التي يعاني منها الشويقوم . الجامعات في محافظات القطاع الخمس

عداد ثالث ا عرض مسرحي في جميع  36تقديم شهات مسرحية لتسليط الضوء عليها و سكتأجل إبرازها، وا 
، حول موضوع المسرحيةيتبع كل عرض مسرحي نقاش شاب وشابة،  5000محافظات القطاع، تستهدف حوالي 

 .من المبادرات الشبابية لخدمة المجتمع ويتضمن المشروع تنفيذ عدد
 

 :هدف المشروع

تاحة الفرص لهم ليلعبوا دورًا فاعاًل في تحديد والمشاركة المجتمعية يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الشباب ، وا 
اد احتياجاتهم والمشكالت التي تواجههم من أجل إبرازها وتسليط الضوء عليها، واستغالل طاقاتهم الكامنة في إيج

 .وسائل إبداعية لحلها، وتفعيل دورهم ليكونوا عناصر مؤثرة في المجتمع
 

 :ةاألنشطة المنفذ

 :ورشة تعريفية بالمشروع المنفذ  -1
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حيث تم الحضور بمشاركة  عقدت جمعية بسمة للثقافة والفنون ورشة تعريفية مع الطالب المتطوعين
وكان اغلبهم طالب من جامعتي األزهر والقدس المفتوحة، حيث كانت الورشة  شابا، 21شابة و  21
تمكين الشباب وتعزيز " مقر جمعية بسمة للثقافة والفنون، حيث تعريف الطالب بالجمعية وبمشروع في

 .، حيث قام الطالب بتعبئة طلبات التطوع"المجتمعيةالمشاركة 
 

 

 :مستجدات المشروعلقاء تشاوري مع المتطوعين حول آخر  -2
 10، حيث تم الحضور بمشاركة 1321فبراير  21لقاء تشاوري مع الطالب المتطوعين بتاريخ  تم تنفيذ

تخللت وقد مقر األنشطة بجمعية بسمة للثقافة والفنون،  فيشباب، حيث كانت الورشة  1شابات و 
 .المتعلقة بالمشروع الورشة نقاشات حول نشاطات المشروع القادمة، والرد على االستفسارات 

 

 :ورشة تحديد الحتياجات -3
 بسمة للثقافة والفنون،  لجمعيةمقر األنشطة التابع  ي، ف1321ابريل  21بتاريخ د االحتياجات ورشة تحدي ُعقدت

تمكين الشباب " مشروع  فيمن الشباب المشاركين  "ذكور 1، ناثإ 8"طالب وطالبة  21واستهدفت الورشة 
يمكن و  القضايا والمشاكل التي تواجه الشباب،  أهم، هذا وقد تخللت الورشة نقاشات حول "المجتمعيةاركة والمش

 -انتشار البطالة بين الخريجين والشباب والتفكير بالهجرة  - :النقاط التالية فيتلخيص ماتوصل إليه النقاش 
انتشار الواسطة  -شخاص ذوي اإلعاقة نظرة المجتمع السلبية تجاه األ -ضعف المشاركة المجتمعية بين الشباب 

المجتمع  فيانخفاض مشاركة المرأة  - عمالة األطفال -انتشار العنف بين الشباب  -والمحسوبية في المجتمع 
انخفاض  -ندرة المرافق الترفيهية والثقافية للشباب  -اختيار التخصص الجامعي  فيضعف وعي الشباب  -

 .والمواطنة الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع
 
 :التدريب األول  -4
 :دورات تدريبية للمتطوعين في ثالث مواضيع وهي كتالي 0وهو تنفيذ  
 

 (2112مايو  11 – 14)دورة القيادة : أولا 
تمكين الشباب والمشاركة " ضمن مشروع األولالتدريب  أولى دوراتقامت جمعية بسمة للثقافة والفنون بتنفيذ 

التي استمرت لمدة أربعة " القيادة باستخدام أدوات اإلعالم الحديث"بعنوان األولى، حيث بدأت الدورة "المجتمعية
في مساءا،  30.33صباحا وحتى الساعة  30.33، من الساعة 1321مايو  21إلى  21أيام متتالية من 
، هذا وقد تم تنفيذ التدريب من قبل معهد " إناث 1ذكور و 1"ن من بينهم من المتطوعي 23واستهدفت الدورة 

 .، وقد تفاعل الطالب مع نشاطات الدورة العملية وكانت ردود الفعل ايجابية ومرضيةدارة والتدريبتامي لإل
 

 (2112مايو  22 – 11) دورة التصال والمشاركة المجتمعية : ثانياا 
حيث بدأت الدورة  تمكين الشباب والمشاركة المجتمعية" مشروعأنشطة  ضمنتم تنفيذ ثاني دورات التدريب األول 

مايو  11إلى  20التي استمرت لمدة أربعة أيام متتالية من  "االتصال والمشاركة المجتمعية "الثانية بعنوان
طالب وطالب من  21  الدورةهدفت واست مساءا، 30.33صباحا وحتى الساعة  09.00، من الساعة 1321

، هذا وقد تم تنفيذ التدريب من قبل (إناث 0ذكور و 1)المتطوعين ضمن المشروع المذكور أعاله ومن بينهم 
 .حيث تفاعل الطالب بشكل إيجابي وفعال خالل تنفيذ الدورةمعهد تامي لإلدارة والتدريب 
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 (2112مايو  22 – 24"  )حل النزاعات"دورة تحويل النزاع : ثالثاا 
تمكين الشباب والمشاركة " مشروع أنشطة ضمن األولالتدريب  ثالث دوراتجمعية بسمة للثقافة والفنون نفذت 

 18إلى  11التي استمرت لمدة أربعة أيام متتالية من " تحويل النزاع" حيث بدأت الدورة الثالثة بعنوان المجتمعية
طالب وطالبة  21واستهدفت الدورة  مساءا،  30.33صباحا وحتى الساعة  30.33، من الساعة 1321مايو 

هذا وقد تم تنفيذ التدريب من قبل شركة كي ستون لالستشارات وقد تفاعل الطالب ( إناث 1ذكور و 1)من بينهم 
 .مع نشاطات الدورة العملية وكانت ردود الفعل ايجابية ومرضية

 

 .تنفيذ دورات تدريبية يقوم بتنفيذها المتطوعين الذين تلقوا التدريب في الجزء األول :التدريب الثاني -5
 

 : (بيت حانون)جمعية العطاء : أولا 
بالتعاون والتنسيق مع جمعية العطاء في بيت حانون تم تنفيذ دورتين تدريبيتين استهدفت كاًل منهما عدد من 

 :يت حانون، والدورات موضحة بالجدول التاليطالب وطالبات منطقة ب
 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 محمد األستاذ، كفاح العمارين "حل النزاع"تحويل النزاع  21+21/1/1321
 0 22 روعة عثمان، حارثة يونس

 هايل أبو عودةدعاء حجازي،  االتصال والمشاركة المجتمعية 28+20/1/1321
 21 22 رشا عودة، عامر سعد اهلل

 

 : (غزة)جمعية المنتدى الثقافي للشباب :ثانياا 
بالتعاون مع جمعية المنتدى الثقافي للشباب، تم تنفيذ دورات تدريبية األولى بعنوان االتصال والمشاركة المجتمعية 

استهداف مجموعة من طالب وطالبات مدينة غزة، والثانية بعنوان حل النزاع، حيث من خالل هذه الدورات تم 
 :والجدول التالي ويوضح عدد المستفيدين والمواعيد التي تم تنفيذ الدورات بها

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 االتصال والمشاركة المجتمعية 11+11/8/1321
 رشا عودة، هايل أبو عودة

 21 21 ندى أبو مدين دعاء حجازي،

 كفاح العمارين، مرام عودة "حل النزاع"تحويل النزاع  18+10/8/1321
 21 21 حارثة يونس، هديل القرعان

 
 
 

 : (المغازي)مركز المغازي الثقافي :لثاا ثا
والمشاركة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع مركز المغازي الثقافي، تم تنفيذ دورات تدريبية األولى بعنوان االتصال 

والثانية بعنوان حل النزاع، حيث من خالل هذه الدورات تم استهداف مجموعة من طالب وطالبات مدينة غزة، 
 :والجدول التالي ويوضح عدد المستفيدين والمواعيد التي تم تنفيذ الدورات بها
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 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 دينيعدد المستف

 إناث ذكور

 دعاء حجازي، مرام أبو هولي االتصال والمشاركة المجتمعية 03/8/1321+ 10
 8 21 عليا حسونة، عامر سعد اهلل

 كفاح العمارين، هديل القرعان "حل النزاع"تحويل النزاع  2+1/0/1321
 1 21 حارثة يونس، هديل القرعان

 
 : (القرارة –خانيونس )جمعية أرض اإلنسان التنموية  :رابعاا 

بالتعاون والتنسيق مع جمعية أرض اإلنسان التنموية، تم تنفيذ دورتين تدريبيتين استهدفت كاًل مهما عدد من 
 :طالب وطالبات منطقة القرارة في مدينة خانيونس، والدورات موضحة بالجدول التالي

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 نسرين ياسين، هايل أبو عودة االتصال والمشاركة المجتمعية 8+0/0/1321
 1 21 دعاء حجازي، مرام أبو هولي

 هديل القرعان، حارثة يونس "حل النزاع"تحويل النزاع  23+22/0/1321
 1 20 مرام عودة، حارثة يونس

 
 : (رفح)جمعية األمل لتأهيل المعاقين  :خامساا 

هما عدد من ناألمل لتأهيل المعاقين، تم تنفيذ دورتين تدريبيتين استهدفت كاًل مبالتعاون والتنسيق مع جمعية 
 :طالب وطالبات منطقة رفح، والدورات موضحة بالجدول التالي

 

 أسماء المدربين اسم الدورة التاريخ
 المستفيدينعدد 
 إناث ذكور

 أبو عودةدعاء حجازي، هايل  االتصال والمشاركة المجتمعية 21+21/0/1321
 21 0 رشا عودة، عامر سعد اهلل

 هديل القرعان، حارثة يونس "حل النزاع"تحويل النزاع  21+21/0/1321
 20 1 مرام عودة، حارثة يونس

 
 21تم التنسيق والتعاون مع الجامعات والمؤسسات في جميع محافظات القطاع لتنفيذ   :برنامج المسرح -6

يتبع كل عرض ورشة عمل تسلط الضوء على قضية بطالة الخريجين " شعرةضايل "عرض لمسرحية بعنوان 
 .وتفكيرهم بالهجرة

 

المسرحية قصة شاب، يعيش في المجتمع، ويعاني مشاكل الشباب، وتحديدًا مشكلة تناولت  :نبذة عن المسرحية
نفسيًا، يعاني من  البطالة التي تراكم عليه الضغوط المادية والمعنوية المختلفة، فتحوله إلى شاب مضطرب

مشاكل متراكمة، وصراعات متداخلة ما بين المثل والمبادئ التي يعرفها ويحبها ويريد أن يعيش عليها، يواجه 



 

 

 1 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

الشاب األب واألفكار القديمة، واألسئلة عن المستقبل في حلقة صراع تؤدي إلى قراره بالهجرة، والذي يتمخض 
 .عنه حالة من الرهبة والخوف تدفعه للجنون

 

 :والجدول التالي يوضح العروض التي نفذت وأعداد المستفيدين
 

 المنطقة التاريخ اليوم مكان العرض #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 15 15 رفح 9/01/2102 الخميس جمعية األمل لتأهيل المعاقين 10

 011 71 غزة 1/01/2102 السبت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية 12

 091 11 رفح 05/01/2102 االثنين جامعة القدس المفتوحة 11

 91 11 المغازي 07/01/2102 األربعاء جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي 19

 051 011 غزة 20/01/2102 األحد كلية تدريب غزة 15
 211 011 غزة 22/01/2102 االثنين جامعة غزة 11
 05 25 غزة 21/01/2102 الثالثاء جمعية الثقافة والفنون والتراث الشعبي 17
 211 011 غزة 02/00/2102 االثنين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 11
 211 251 الزهراء 01/00/2102 الثالثاء جامعة فلسطين 14
 051 51 خانيونس 01/02/2102 االثنين الوكالة -تدريب خانيونس كلية 01
 11 91 دير  البلح 27/02/2102 الخميس جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين 00
 51 51 دير البلح 1/0/2101 األحد مركز دير البلح الثقافي االجتماعي 02

 0121 081 المجموع
 2101 المجموع الكلي

 
 من الدورات التدريبية 1تم تنفيذ عدد  :برنامج التدريب -1
بالشراكة مع مركز اإلعالم المجتمعي، حيث كان الحضور مكونًا من وذلك في الفترة من  :دورة اإلدارة المالية  -

 .م من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً 1321نوفمبر  1وحتى  0
 
األستاذ ) بالشراكة مع مركز اإلعالم المجتمعي، حيث كان الحضور مكونا من  :دورة إدارة حياة المشروع  -

مدير المشاريع، السيدة نسرين الصوراني محاسبة الجمعية، السيدة منى الخضري مساعدة إدارية يحيى ادريس 
م 2102نوفمبر  09وحتى  00وذلك في الفترة من ( عطاهلل مساعدة إدارية بالجمعيةبالجمعية، اآلنسة أسيل 

شركة افكتس لالستشارات التدريب كان من تنفيذ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، 
 .والتطوير

 
من المبادرات  2تم تنفيذ عدد : المبادرات الشبابية -2

 الشبابية 
شارك مجموعة من المتطوعين  :مبادرة قطف الزيتون -

المشاركين في المشروع، في فعالية قطف الزيتون 
 02بمنطقتين، منطقة خانيونس وذلك يوم الجمعة الموافق 



 

 

 4 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

محمد األستاذ، )، المشاركين هم م2102أكتوبر  09الموافق  األحدة بيت حانون يوم م، منطق2102أكتوبر 
 (.محمد أبو كويك، هايل أبو عودة، عامر سعد اهلل، عبد الرحمن شنينو، نسرين ياسين، عليا حسونة

 

ديسمبر 01في يوم الخميس الموافق  :مبادرة التبرع بالدم -
متطوع من المشاركين في المشروع  09م توجه عدد 2102

إلى وحدة بنك الدم في مستشفى الشفاء للمشاركة في فعالية 
التبرع بالدم، حيث تم اجراء اختبارات لتحديد درجة دمائهم، 
وتبين بعد إجراء الفحوصات الالزمة، ان خمسة متطوعين 

رجة الدم لديهم فقط هم من يمكنهم التبرع بالدم، حيث تبلغ د
درجة ونصف، كما انهم ال يعانون من االنفلونزا أو أي  01

أمراض ُأخرى، وعلى هذا يكون المتطوعين المتبرعين بالدم 
وهو متطوع جديد في ( عبد الرحمن شنينو، هايل أبو عودة، جبر الطالع، امجد غزال، رمضان السحار)هم 

 .جمعية بسمة
   



 

 

 01 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :ثالثاا 

 حماية وتحسين الحالة النفسية لألطفال في قطاع غزة: اسم المشروع 
 

 
 War Child - Hollandبتمويل من 

 

 

 : ملخص المشروع

عامرًا مرن كرال الجنسرين فري المنراطق  21 – 1المشرروع موجره لألطفرال فري جميرع المنراطق بقطراع غرزة ، مرن الفئرة العمريرة 
المهمشة واألكثر تعرضًا للعنف في قطاع غزة، من خالل تقديم برنامج متكامل يسرتمر لمردة عرام، ويتضرمن خمسرة مكونرات 

، دورات Big deal، دورات مهرارات حياتيرة لليرافعينI DEALمسرح جوال، دورات مهرارات حياتيرة لألطفرال ) رئيسية وهي 
 (.دراما وتفريغ نفسي لألطفال، دورات Animationدام الرسوم المتحركة دعم نفسي باستخ

 

 :األهداف

يهرردف المشررروع إلررى المسرراهمة فرري ترروفير بيئررة أمنررة لألطفررال وحمايررة حقرروقهم، وتعزيررز مهرراراتهم وتمكيررنهم مررن التعبيررر عررن 
 .أنفسهم، والتعامل مع الضغط والعنف واأللم الذين يعانون منه

 

 :البرنامج األول
 ، يستهدف"الحق ال يضيع"عرض مسرحي داخل مدارس قطاع غزة لمسرحية بعنوان  21مسرح جوال، يتضمن تنفيذ 

 طفل وطفلة، يلي كل عرض ورشة عمل، يقوم األطفال من خاللها بإعادة تمثيل أجزاء أو مواقف( 511)العرض الواحد 
 ين أنفسهم، يلي ذلك إجراء حوار ونقاش بين المشاركينمن المسرحية بطريقتهم الخاصة، مع تلقي المساعدة من قبل الممثل

 سنة، من( 15-1)وتستهدف العروض وورشات العمل من سن...من األطفال والجمهور حول موضوعات تهم األطفال
 .طالب المدارس في جميع مناطق قطاع غزة والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة

 
 : التنفيذ

تدور أحداث المسرحية على لسان الحيوانات اخل مدارس قطاع غزة، تتبع العروض د عرض وورشة عمل 20تنفيذ تم 
وهي تزخر بالعديد من الحكم واألمثال والعبر، وتوضح أن الحق ال يضيع طالما كان . إلثارة خيال األطفال وجذب انتباههم

عى إلى الترفيه عن كما تس. بنية، قليل ذات اليدصاحبه مطالبًا به، وأن صاحب الحق قوي بحقه حتى لو كان ضعيف ال
العديد من القيم اإليجابية عندهم، استخدام العقل والحكمة في حل المشكالت، ورفض قانون  المسرحية زاألطفال، وتعز 

 .الغاب الذي يبطش فيه القوي بالضعيف وال تحترم فيه القوانين والقيم اإلنسانية



 

 

 00 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 "يضيعالحق ل "جدول عروض مسرحية 

 

 اسم المدرسة الرقم
  عدد المستفيدين

 اسم المدرسة الرقم
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور  إناث ذكور
 0201 1 بنات الشوكة اإلعداديةمدرسة  00  1 0054 "أ"كور الفاخورة اإلعدادية ذمدرسة  10

 1 111 "د"غزة الجديدة االبتدائية مدرسة  02  1 111 "ب"بنات البريج اإلعدادية مدرسة  12
 1 0211 "د"ذكور رفح اإلعدادية مدرسة  01  911 911 المأمونية االبتدائية المشتركةمدرسة  11
 1 111 ذكور الشوكة االبتدائيةمدرسة  09  1 900 "أ"ذكور اإلمام الشافعي االبتدائية مدرسة  19
 1 971 "د"ذكور النصيرات االبتدائية مدرسة  05  0047 1 "أ"بنات جباليا اإلعدادية مدرسة  15
 1 0011 "ب"ذكور الفالح اإلعدادية مدرسة  01  111 1 "ب"بنات خانيونس االبتدائية مدرسة  11
 1 574 "ب"ذكور خانيونس اإلعدادية مدرسة  07  1 121 "ج"ذكور غزة االبتدائية المشتركة مدرسة  17
 1 451 "ب"ذكور رفح العمرية اإلعدادية مدرسة  01  1 720 ذكور معن اإلعداديةمدرسة  11
 151 204 "ز"الشاطئ االبتدائية المشتركة مدرسة  04  1 415 "أ"ذكور دير البلح اإلعدادية مدرسة  14
 1 795 "ج"ذكور الشاطئ االبتدائية مدرسة  21  121 1 "ج"بنات النصيرات اإلعدادية مدرسة  01

 
 

 إناث ذكور لمجموعا
00414 8081 

 01414 مجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسينال
 

 

 01414 مجموع عدد المستفيدين اإلجمالي من األطفال من كال الجنسين 
 

 
 : البرنامج الثاني

دقيقة  41كل لقاء  I Dealدورات مهارات حياتية لألطفال  7برنامج المهارات الحياتية لألطفال ويتضمن البرنامج تنفيذ 
ة من الفئة /طفل 05، تنفذ الدورة على مدار شهرين ثالث أيام في األسبوع الواحد، تستهدف (جلسة)لقاء  25تشمل على 

 .عام 05-00العمرية 
 

 : التنفيذ
 نالفتياالقدرات الكامنة عند  استدعاءعلى يعمل البرنامج  ، حيثI DEALمهارات حياتية لألطفال "دورات  7تنفيذ 

عادة تعريف الطفل كإنالتغيرات التي تطرأ على مشاعرهم نتيجة ظرف مالمواجهة  سان صغير يتم إعداده للمستقبل، ، وا 
األمر الذي يحفز النمو النفسي االجتماعي السليم والذي يبني القوى الذاتية  لديه، ذلك لتقوية مهارات التكيف االيجابيو 

التعامل مع ، الهوية والتقييم)عليها التدريب  اعتمداعات والقضايا الهامة التي وقدرات الطفل من خالل مجموعة من الموضو 
وذلك من خالل مجموعة من التمارين ( المستقبل العالقات مع الكبار، الصراع والسالم، ،العالقات مع األقران، المشاعر

 :التدريبية ويهدف هذا البرنامج إلى التالي األنشطةجانب مجموعة من ب لعاب الدرامية والعصف الذهنياألو 
 .لديه والتخيلي اإلبداعيتحفيز التطور ، و توفير منفذ إبداعي لمشاعر الطفل وأحاسيسه .0

 .لديه استعادة التموضع البناءو  هتقوية مهاراتاإليجابي، و  تنمية قدرة الطفل على التواصل والتفاعل .2

 .الحياتية هتنمية مهارات، و مضاعفة التماسك الذاتي للطفل .1



 

 

 02 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :والجدول التالي يوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ الدورات وأعداد المستفيدين

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 04 1 الوسطى 4/9/2102 00/2/2102 "أ"مدرسة بنات البريج اإلعدادية  10

 1 20 الشمال 1/9/2102 00/2/2102 "أ"جباليا اإلعدادية  مدرسة بنات 12

 04 1 الشمال 01/9/2102 09/2/2102 "ب"مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية  11

 1 01 خانيونس 02/9/2102 09/2/2102 "أ"مدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية  19

 1 01 الشمال 25/00/2102 07/4/2102 "ب"مدرسة ذكور الفاخورة اإلعدادية  15
 07 1 غزة 21/00/2102 01/4/2102 "ج"مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية  11
 21 1 الوسطى 01/02/2102 27/4/2102 "ب"مدرسة بنات البريج اإلعدادية  17

 25 55 المجموع
 011 المجموع الكلي

 

 :الثالثالبرنامج 

 41كل لقاء  Big Dealمهارات حياتية لليافعين البرنامج تنفيذ ثالث دورات برنامج المهارات الحياتية لليافعين ويتضمن 
شاب من  05تستهدف ، تنفذ الدورة على مدار شهرين ثالث أيام في األسبوع الواحد، (جلسة)لقاء  25دقيقة وتشمل على 

 .عاماً  21-05الفئة العمرية 
 

:التنفيذ  

 الشبابالقدرات الكامنة عند  استدعاءعلى  يعمل البرنامج ، حيثBig DEALلليافعينمهارات حياتية "دورات  1ذ تنفي
من خالل مجموعة من الموضوعات  النفسي االجتماعي السليم لتكيف االيجابيل همتقوية مهارات من أجل، التغيراتلمواجهة 

، العالقات مع الكبار، التعامل مع المشاعر، الحقوق والتقييم الهوية)عليها التدريب  اعتمدوالقضايا الهامة التي 
من خالل مجموعة من التمارين وألعاب الدراما و العصف الذهني وتقسيمهم إلى ( المستقبل والمسئوليات، المهارات القيادية،

 .اتمجموع
 

 :ويهدف هذا البرنامج إلى
  .المساهمة في توفير طاقة إبداعية لدى الشباب .0

 .همتنمية وتطوير القدرات اإلبداعية والتخيل لدي  .2

 .فاعلمهارات االتصال والتواصل والت تنمية .1

 .اكتشاف الذات وعالقتها بالمجتمع والعمل على تقييمها .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 01 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :والجدول التالي يوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ الدورات وأعداد المستفيدين
 

 المنطقة النتهاء تاريخ تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 02 5 غزة 25/9/2102 25/1/2102 (مقر األنشطة)جمعية بسمة للثقافة والفنون  10
 01 9 غزة 1/1/2102 4/9/2102 (قسم سكرتاريا تنفيذية)كلية مجتمع تدريب غزة  12
دارة مكاتب)كلية مجتمع تدريب غزة  11  07 1 غزة 9/1/2102 22/9/2102 (قسم تجارة وا 

 85 02 المجموع
 52 المجموع الكلي

 

 

 :الرابعالبرنامج 

دورات دعم نفسي باستخدام الرسوم المتحركة  01، تضمن تنفيذ Animationدورات دعم نفسي باستخدام الرسوم المتحركة 
 .سنة 05-1طفل وطفلة من سن ( 91)لألطفال، تستهدف الدورة الواحدة 

 

 : التنفيذ
  طفل وطفلة، تستمر  91استهدفت الدورة الواحدة " Animationإنتاج أفالم رسوم متحركة لألطفال " دورات 01تنفيذ 

أيام متتالية أسبوعيًا، ثالث ساعات يوميًا، ويقسم األطفال إلى مجموعتين وكل مجموعة الدورة لمدة أربعة أسابيع، خمسة 
من المشاركين من المجموع  01طفل وطفله يتم العمل معهم لمدة أسبوعين وفي األسبوع الثالث والرابع يتم اختيار  21تضم 

ألطفال المدارس في قطاع غزة من الفئة ويتم العمل معهم بشكل معمق، إلنتاج أفالم رسوم متحركة، المشروع موجه 
 .سنة من كال الجنسين في قطاع غزة 05-1العمرية 

 
 

 :جدول يوضح أماكن تنفيذ الورشات وأعداد المستفيدين
 

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 11 1 رفح 5/1/2102 00/2/2102 "ب"مدرسة بنات رفح اإلعدادية  10

 1 91 رفح 1/1/2102 00/2/2102 ذكور مكة المكرمة اإلعدادية 12

 91 1 خانيونس 2/9/2102 00/2/2102 "ب"مدرسة بنات خانيونس اإلعدادية  11

 1 91 خانيونس 1/9/2102 00/1/2102 مدرسة ذكور أحمد عبد العزيز 19

 90 1 جباليا 5/5/2102 1/9/2102 "ج"مدرسة بنات جباليا اإلعدادية  15
 91 1 جباليا 1/5/2102 09/9/2102 "ب"مدرسة جباليا االبتدائية المشتركة  11
 27 22 خانيونس 04/7/2102 25/1/2102 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 17
 1 15 غزة 07/01/2102 22/4/2102 مدرسة ذكور مملكة البحرين اإلعدادية لالجئين 11
 1 95 رفح 21/00/2102 20/01/2102 "ج"ذكور رفح اإلعدادية   مدرسة 14
 11 1 دير البلح 21/02/2102 0/02/2102 "ب"مدرسة بنات دير البلح اإلعدادية  01

 221 044 المجموع
 800 المجموع الكلي

 



 

 

 09 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :الخامسالبرنامج 

طفل وطفلة من سن ( 02)، تستهدف الدورة الواحدة "لألطفال اجتماعي دعم نفسي"دورات دراما  6يتضمن تنفيذ 
يوم، خمسة أيام متتالية أسبوعيًا، ساعتين يوميًا تستخدم في الدورة األلعاب الدرامية  51سنة، مدة الدورة  8-51

 .للتفريغ

 

 : التنفيذ
ورات في مناطق د 6يث تم تنفيذ حلتنسيق مع مدارس ومؤسسات المجتمع، وبا بدأت جمعية بسمة بتنفيذ الدورات

، ع للموسيقىالتمثيل، االستما)موزعة على ثالثة أسابيع وتتضمن العديد من األنشطة مثل مختلفة من القطاع 
 15فل وطفلة من كال الجنسين، بينهم ط 501اللعب، الرسم، السرد القصصي، وقد استفاد من الدورات عدد 

 .إناث 20ذكور، 
 

 :وأعداد المستفيدين الدوراتالجدول التالي يوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ 

 

 المنطقة اسم المؤسسة الشريكة الرقم
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور
 21 1 البريج "ب"مدرسة بنات البريج اإلعدادية  0

 1 25 خانيونس "ب"مدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية  2

"ج"االبتدائية المشتركة مدرسة الدرج  1  21 1 غزة 

(ال تنسوني أبدا  )المؤسسة السويدية للرعاية الفردية  9  05 1 بيت الهيا 

 09 1 بيت حانون جمعية العطاء 5
 07 1 غزة معهد األمل لأليتام 1

 02 10 المجموع

 021 المجموع الكلي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 05 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 

 
 

 : رابعاا 

 مناصرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة من خالل المسرح: اسم المشروع 
 

 

 

 : نبذة عن المشروع

يتضمن المشروع إعداد تم توقيع اتفاقية مع جمعية بسمة للثقافة والفنون و ناد، / دايكونيا مؤسسةشراكة بدعم و 
على مسرحية لمناصرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتدريب مجموعة من طالب ذوي اإلعاقة السمعية 

المسرحية تسلط الضوء على . عمل يلي كل عرض ورشة روض مسرحيةع 1تقديم  ثم تجسيد المسرحية ،
بير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم المشكالت التي يعاني منها األشخاص ذوي اإلعاقة وتمنحهم الفرصة للتع

من أجل المساهمة في تعديل المفاهيم واالتجاهات السلبية نحوهم، وتحسين واقع الخدمات التي يحتاجونها 
يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع . بهدف تحقيق العدالة وبناء عالقات تسودها المحبة بين كافة شرائح المجتمع

 . فظات قطاع غزةالمؤسسات األهلية في مختلف محا
 

 :أهداف المشروع

  زيادة الوعي المجتمعي في قطاع غزة حول حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة  بطريقة غير تقليدية
 . من خالل المسرح 

 زيادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة الثقافية والمجتمع المدني في قطاع غزة 

 
 :التنفيذ

وهي عمل مسرحي " مفهمتوش"لمسرحية بعنوان عروض مسرحية يلي كل عرض ورشة عمل  01تم تنفيذ 
من عدة لوحات تروي قصة ثالثة إخوة  ويتكونللصغار والكبار، يتناول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

نتهاكات بكل يولدون بإعاقات مختلفة، فيتعرضون النتهاك حقوقهم من قبل المجتمع ، لكنهم يواجهون هذه اال
تعرض المسرحية العديد من اللوحات الصامتة التي تتطرق إلى مواقف .، ويعملون على إثبات ذاتهمقاتهمطا

تطرق المسرحية العديد من األبواب لتنفتح . ذات أبعاد إنسانية ورؤية متعددة لحقوق ذوي اإلعاقة في المجتمع
 .ومشاكلها في أذهان الجمهور، وتسلط الضوء على أحالم هذه الفئة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 01 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :وأعداد المستفيدينتنفيذها التي تم  العروضوالجدول التالي يوضح 

 

 المنطقة التاريخ اليوم الجمعية/ اسم المدرسة #
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

 75 75 غزة م01/02/2102 االثنين جمعية أطفالنا للصم 01

 11 21 رفح م00/02/2102 الثالثاء الجمعية الوطنية للتأهيل 02

 011 11 دير البلح م02/02/2102 األربعاء جمعية دير البلح للتأهيل 03

 011 011 غزة م01/02/2102 األحد السياحية تكلية تدريب مجتمع غزة للدراسا 04

 11 91 بيت الهيا م07/02/2102 االثنين جمعية جباليا للتأهيل 05

 21 11 الزهراء م07/02/2102 االثنين جامعة فلسطين الزهراء 06

 11 11 غزة م21/02/2102 األحد بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقية -فندق المتحف 07

 211 011 غزة م21/02/2102 األحد الصناعة -كلية تدريب مجتمع غزة 08

 251 011 خانيونس م29/02/2102 االثنين الوكالة/ كلية تدريب خانيونس 09

 11 91 رفح م29/02/2102 االثنين جمعية األمل لتأهيل المعاقين 10

 025 125 المجموع

 0151 المجموع الكلي
 

 

 0151 مجموع عدد المستفيدين اإلجمالي من كال الجنسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 07 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :خامساا 

 الدعم النفسي الجتماعي المتخصص لألطفال وأولياء األمور المهمشين: اسم المشروع
 

 
 War Child - Hollandبتمويل من 

 

 م2101فبراير 21ديسمبر وحتى  0: مدة المشروع

 

 م2102ديسمبر  10ديسمبر وحتى  0: فترة التقرير

 

 : ملخص المشروع

 :جلسة دعم نفسي لألطفال مقسمة على النحو اآلتي 211تنفيذ  -
جلسة لمنطقة رفح  11، طفل وطفلة 2133جلسة لمنطقتي غزة والشاطئ تستهدف ما يقارب  233

جلسةلمنطقة  11، طفل وطفلة 011جلسة لمنطقة خانيونس تستهدف  11، طفل وطفلة 011تستهدف 
جلسة لمنطقة  11، طفل وطفلة 011تستهدف ( دير البلح، المغازي، النصيرات، البريج)الوسطى 
 .طفل وطفلة 011تستهدف ( جباليا، بيت الهيا، بيت حانون)الشمال 

 طفل وطفلة 3111ن من األطفال إجمالي المستهدفي -

 :األهداف

 مل في المستقبل من خالل الدراما لألطفال المتأثرين تقديم أنشطة دعم نفسي اجتماعي تؤكد على التعبير واأل
 بالحرب على قطاع غزة

 وتحويلهم للصحة النفسية للعمل معهم بشكل معمق تحديد األطفال الذين يحتاجون لدعم نفسي اجتماعي إضافي. 

 
 :التنفيذ
جلسة في  29جلسة في منطقة رفح،  11)موزعة على المناطق التالية " دعم نفسي"جلسة دراما  42تم تنفيذ 

 (جلسة في منطقة الشمال 21وسطى، جلسة واحدة في منطقة غزة، جلسة في منطقة ال 07منطقة خانيونس، 

 
 
 

  



 

 

 01 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :رشةو دين من كل يوعدد المستف الورشاتوالجدول التالي يوضح األماكن التي نفذت بها 
 

 اسم المدرسة الرقم
  عدد المستفيدين

 اسم المدرسة الرقم
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور  إناث ذكور
 1 01 ذكور رفح اإلعدادية بمدرسة  10  01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة جمدرسة  10

 6 00 اإلبتدائية المشتركة هررفح مدرسة  10  01 1 بنات رفح اإلعدادية همدرسة  10

 1 01 ذكور رفح اإلعدادية هرمدرسة  11  1 01 ذكور مكة المكرمة اإلعداديةمدرسة  11

 01 0 اإلبتدائية المشتركة أ خولهمدرسة  11  1 06 ذكور رفح اإلعدادية أمدرسة  11

 01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة أمدرسة  11  01 1 بنات رفح اإلعدادية همدرسة  11

 1 01 ذكور رفح اإلعدادية زمدرسة  16  01 0 جدة المشتركةمدرسة  16

 01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة هرمدرسة  10  1 01 ذكور رفح إلعدادية ومدرسة  10
 01 1 جدة المشتركةمدرسة  10  1 01 سينا ابنمدرسة  10

 6 01 اإلبتدائية المشتركة أرفح مدرسة  10  01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة جمدرسة  10
 01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة هرمدرسة  11  1 01 إلعدادية واذكور رفح مدرسة  01
 01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة أمدرسة  10  01 1 بنات رفح اإلعدادية بمدرسة  00
 01 1 المشتركة هررفح اإلبتدائية مدرسة  10  1 06 إبن سينا اإلبتدائية المشتركةمدرسة  00
 1 01 رفح اإلبتدائية المشتركة أمدرسة  11  0 0 رفح اإلبتدائية المشتركة هرمدرسة  01
 01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة هرمدرسة  11  1 00 ذكور رفح اإلعدادية بمدرسة  01
 00 1 رفح اإلبتدائية المشتركة أمدرسة  11  1 06 ذكور رفح اإلعدادية هرمدرسة  01
 06 1 رفح اإلبتدائية المشتركة هرمدرسة  16  01 1 بنات رفح اإلعدادية بمدرسة  06
 1 05 رفح اإلبتدائية المشتركة أمدرسة  97  1 01 ذكور رفح اإلعدادية أمدرسة  00
 05 1 رفح اإلبتدائية المشتركة هرمدرسة  91  1 05 ذكور رفح اإلعدادية زمدرسة  00
 01 1 رفح اإلبتدائية المشتركة أمدرسة  94  20 1 اإلبتدائية المشتركة ب خولهمدرسة  00
 00 6 البريج اإلبتدائية المشتركة دمدرسة  51  1 01 ذكور النصيرات االبتدائية دمدرسة 21

 01 0 البريج اإلبتدائية المشتركة بمدرسة  50  1 01 ذكور النصيرات االبتدائية دمدرسة 20

 1 01 البريج اإلبتدائية بمدرسة  52  1 06 النصيرات اإلبتدائية جذكور مدرسة  22

 0 06 البريج اإلبتدائية بمدرسة  51  1 01 البريج اإلعدادية أ مدرسة  21

 06 1 دير البلح اإلبتدائية المشتركة جمدرسة  59  1 01 البريج اإلعدادية أ مدرسة  29

 1 01 ذكور دير البلح اإلبتدائية أمدرسة  55  1 01 ذكور البريج اإلبتدائية جمدرسة  25

 01 1 البريج اإلبتدائية المشتركة بمدرسة  51  1 01 ذكور البريج اإلبتدائية جمدرسة  21
 01 1 البريج اإلبتدائية المشتركة بمدرسة  57  00 1 البريج اإلبتدائية المشتركة بمدرسة  27

 1 06 ذكور خزاعة اإلعداديةمدرسة  51  06 1 البريج اإلبتدائية المشتركة دمدرسة  21

 00 0 بنات خانيونس اإلعدادية الجديدةمدرسة  54  00 1 بنات بني سهيال اإلعداديةمدرسة  24

 1 01 ذكور خانيونس اإلعدادية أمدرسة  11  00 1 ةالمشترك الفارابي اإلبتدائيةمدرسة  11

 1 01 ذكور خانيونس اإلعدادية أمدرسة  77  1 06 ذكور مصطفى حافظ اإلبتدائية بمدرسة  10

 00 1 الفخاري اإلبتدائية المشتركةمدرسة  71  00 0 معن اإلبتدائية المشتركةمدرسة  12

 01 1 بني سهيال اإلبتدائيةمدرسة  74  1 00 ذكور مصطفى حافظ اإلبتدائية أمدرسة  11

 06 1 اإلبتدائية المشتركة القرارةمدرسة  11  01 1 بنات معن اإلعداديةمدرسة  19



 

 

 04 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 00 1 القرارة اإلعدادية المشتركةمدرسة  10  06 1 بنات خزاعة اإلبتدائيةمدرسة  15

 1 06 ذكور خزاعة اإلبتدائيةمدرسة  12  1 00 ذكور خانيونس اإلبتدائية جمدرسة  11
 1 06 ذكور خزاعة اإلبتدائيةمدرسة  11  06 1 بنات خزاعة اإلبتدائيةمدرسة  17
 06 1 بنات خانيونس اإلبتدائية جمدرسة  19  1 01 ذكور خانيونس اإلبتدائية أمدرسة  11
 1 01 ذكور خانيونس اإلعدادية جمدرسة  15  00 1 بني سهيال اإلبتدائيةمدرسة  14
 01 1 بنات جباليا اإلعدادية جمدرسة 11  1 01 ذكور خانيونس اإلعدادية جمدرسة  71

 1 01 ذكور جباليا اإلبتدائية أمدرسة 17  01 1 اإلبتدائية المشتركة بجباليا مدرسة 70

 01 1 جباليا اإلبتدائية المشتركة دمدرسة 11  1 01 ذكور جباليا اإلعدادية هرمدرسة 72

 01 1 بنات جباليا اإلبتدائية جمدرسة 14  06 1 بنات جباليا اإلعدادية جمدرسة 71

 00 1 بنات جباليا اإلعدادية أمدرسة 41  1 01 اإلبتدائية أذكور بيت حانون مدرسة 79

 00 1 جباليا اإلبتدائية المشتركة دمدرسة 40  00 1 جباليا اإلبتدائية المشتركة بمدرسة 75

 1 06 ذكور الزيتون اإلبتدائية أمدرسة 42  1 01 ذكور جباليا اإلبتدائية هرمدرسة 71
 
 

 إناث ذكور لمجموعا
202 817 

 1529 مجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسينال
 
 

 1529 مجموع عدد المستفيدين اإلجمالي من األطفال من كال الجنسين 
   



 

 

 21 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 

 
 
 

 
 

 التدريب 

 الثانيالفصل 



 

 

 20 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 تأهيل وتدريب طاقم الجمعية
 

 "رواد التغيير"ورشة عمل بعنوان  .0
 م2102فبراير  22األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم

 .CRSالكاثوليكية  اإلغاثةبرنامج :الجهة المنفذة
 .معهد تامي لإلدارة والتدريب :مكان التنفيذ

 يحيى إدريس، أسيل عطاهلل، نسرين الصوراني:من الجمعية تدربينالم
 :دورةالوصف العام لل

 أهدافه وغاياته وعملية التغيير: التغيير. 

 بناء أهداف مشتركة. 

 التوقعات والعقبات وطرق مجابهتها: عملية التغيير. 

 ثقافة المؤسسة والتزاماتها: المؤسسة المتعلمة. 

  وهذا وقد تخللت الورشة التدريبية العديد من األنشطة العملية التي كانت بمثابة تطبيق عملي لموضوعات
، كل مؤسسةركة تتضمن تقرير بونات لالتدريب حيث تم توزيع مجموعة من االستمارات على المؤسسات المشا

 فيباإلضافة إلى مجموعة من النماذج الخاصة بالتحضير لتدريبات مختلفة ستقوم اإلغاثة الكاثوليكية بعقدها 
حداث التغيير في سياستها فيموضوعات مختلفة للعاملين   .المؤسسات بهدف التطوير من قدرات المؤسسة وا 

 
 1 مجموع المستفيدين

 

 

 ودمج األطفال في أنشطة المؤسسة إشراكورشة عمل بعنوان  .2

 م2102مارس  1،9الثالثاء، األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم
 مؤسسة أطفال الحرب:الجهة المنفذة
   غزة -مقر مؤسسة أطفال الحرب :مكان التنفيذ

 يحيى ادريس، سامي ستوم، رامي السالمي:من الجمعية تدربينالم
 :دورةالوصف العام لل

  المشاركة واالدماجتعريف مفهوم. 

  تحليل احتياجات )المعوقات والعوامل والمخاطر المساعدة على مشاركة األطفال من خالل عرض فيلم
 .إنجازهفي الضفة الغربية وغزة الذي شاركت جمعية بسمة في ( األطفال

 
 1 مجموع المستفيدين

 
  



 

 

 22 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 "تنشيط ثقافي"دورة بعنوان  .1
 م2102مارس  21،27،21،25،29االثنين، الثالثاء، األربعاء الموافق السبت، األحد، :التاريخ/ اليوم

 االتحاد العام للمراكز الثقافية:الجهة المنفذة
    "أبو حصيرة"مطعم السالم  :مكان التنفيذ

 رواء المصري:من الجمعية تدربةالم
 :دورةالوصف العام لل

، سنة 01 -01مرحلة ، سنة 02 -1مرحلة  ،سنين  7أقل من  اجات األساسية حسب مراحل األعمارشرح االحتي
 11مرحلة ما فوق ، سنة 25 -07مرحلة 

 الفرق بين الميسر والمنشط 

 صفات المنشط وأسلوبه. 

 معيقات االستماع الجيد 

 تعريف الثقافة وأنواعها. 

 نظرية المشاركة في القرار وصعوبة اتخاذ القرار 

 العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار 

 دورة وحفل ختاميتقييم عام لل. 
 

 0 مجموع المستفيدين
 

 

الشفافية والنزاهة والمسائلة في عمل "ورشة عمل بعنوان  .9
 "مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

 2102مارس  21األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم
 CRSاإلغاثة الكاثوليكية :الجهة المنفذة

    والتدريب لإلدارةقاعة تامي :مكان التنفيذ
 ناهض حنونة، يحيى إدريس، أسيل عطا اهلل:من الجمعية تدربينالم

 :دورةالوصف العام لل
 ترحيب وتعارف باألشخاص المشاركين. 

 مفاهيم الشفافية والنزاهة والمسائلة وكيفية تعزيزها في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. 

 وسائل مكافحة الفساد في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. 

 نهائي حول نتائج الورشة تقييم. 

تخللت الورشة التدريبية العديد من األنشطة العملية التي كانت بمثابة تطبيق عملي لموضوعات التدريب حيث تم 
تقسيم الحضور إلى مجموعات لمناقشة أوراق عمل حول موضوع الشفافية والمسائلة والنزاهة وفتح باب النقاش أمام 

 .طبيق المفاهيم السابقة الذكر في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيتية الجميع إلبداء آرائهم حول كيف
 

 1 مجموع المستفيدين
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 ورشة في النظام القانوني في فلسطين .5

 ورشة في النظام القضائي في فلسطين .1

 م2102مايو  11، 24واألربعاء الثالثاء :التاريخ/ اليوم
 .شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية:الجهة المنفذة
    مطعم الالتيرنا :مكان التنفيذ

 سامي ستوم:من الجمعيةتدرب الم
 :دورةالوصف العام لل

 تعريف للقوانين في فلسطين وكيفية التعامل معها كمنظمات أهلية وكأفراد. 

  التعريف بالنظام القضائي والتدرج في رفع القضايا من محكمة إلى محكمة أعلى حين الطعن أو االستئناف
القضايا التي يجب اإللمام بها كمنظمات مجتمع مدني وبعض التجاوزات في القضايا لدى ومعرفة أنواع 

 .المحاكم وطرق التعامل معها

 

 0 مجموع المستفيدين
 

 

 

ورشة في دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على قطاع  .7
 العدالة

 م2102مايو  10الخميس :التاريخ/ اليوم
 .األهلية الفلسطينيةشبكة المنظمات :الجهة المنفذة
    مطعم الالتيرنا :مكان التنفيذ

 سامي ستوم:من الجمعيةتدرب الم
 :دورةالوصف العام لل

 استقبال وترحيب وتعارف باألشخاص المشاركين. 

  التعريف بدور الرقابة وتمتعه مع منظمات العمل المدني على القضايا والمحاكم والسجون ودور المؤسسات
وغيرها من المؤسسات الحقوقية  اإلنسانوالهيئة العامة لحقوق  اإلنسانالحقوقية مثل مؤسسة الضمير لحقوق 

 .ودور المؤسسات األهلية الغير حقوقية في الرقابة

 
 0 مجموع المستفيدين

 

 "القيادة التشاركية"دورة بعنوان  .1
 2102يونيو  00،01الموافق  االثنيناألحد، :التاريخ/ اليوم

 CRSاإلغاثة الكاثوليكية :الجهة المنفذة

    والتدريب لإلدارةقاعة تامي :مكان التنفيذ
 ناهض حنونة، يحيى إدريس، علي برغوت:من الجمعية تدربينالم



 

 

 29 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :دورةالوصف العام لل
  القيادةمفهوم. 

 العالقة التبادلية للقيادة. 

 معرفة الصفات القيادية لإلنسان. 

 األبعاد األخالقية للقيادة. 

 االتصال والتواصل. 

 فهم الصراع. 

 معرفة سمات القيادة. 

 التعرف على األنماط القيادية الدارجة في مؤسسات المجتمع المدني. 

 معرفة عناصر نجاح القيادة التشاركية. 

الدورة التدريبية العديد من األنشطة والتمارين التي كانت بمثابة تطبيق عملي لموضوعات التدريب هذا وقد تخللت 
حيث تم أيضًا توزيع نماذج تقييم قبلي وبعدي على المؤسسات المشاركة وذلك بهدف قياس المعلومات لديهم قبل 

 .التدريب، والنتائج التي تم الخروج منها بعد التدريب

 

 1 نمجموع المستفيدي
 

 "تجنيد األموال"دورة بعنوان  .4
 2102يونيو  01،02الثالثاء، األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم

 CRSاإلغاثة الكاثوليكية :الجهة المنفذة

    والتدريب لإلدارةقاعة تامي :مكان التنفيذ
 يحيى إدريس، أسيل عطا اهلل، نسرين الصوراني:من الجمعية تدربينالم

 :دورةالوصف العام لل
 العناصر الرئيسية لتجنيد الموارد.الفرق بين تجنيد األموال وتجنيد الموارد. 

 االستراتيجيةتوجهات المؤسسة .ما يريد أن يراه المانح في مؤسستك. 

  تحليل الواقع المؤسساتي تحليلSWOT بعدسة تجنيد الموارد. 

 أساليب تجنيد الموارد.مصادر وأشكال التمويل. 

  فريق تجنيد األموال.األموالمتابعة وتقييم تجنيد. 

 األنظمة اإلدارية الالزمة لتجنيد الموارد. 

 قاعدة بيانات تجنيد الموارد. 

هذا وقد تخللت الدورة التدريبية العديد من األنشطة والتمارين التي كانت بمثابة تطبيق عملي لموضوعات التدريب 
المشاركة وذلك بهدف قياس المعلومات لديهم قبل حيث تم أيضًا توزيع نماذج تقييم قبلي وبعدي على المؤسسات 

 .التدريب، والنتائج التي تم الخروج منها بعد التدريب

 

 1 مجموع المستفيدين
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 "المناصرة"دورة بعنوان  .01
 2102يونيو  21،04الثالثاء، األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم

 CRSاإلغاثة الكاثوليكية :الجهة المنفذة

    والتدريب لإلدارةقاعة تامي :مكان التنفيذ
 ناهض حنونة، يحيى إدريس، أسل عطا اهلل:من الجمعية تدربينالم

 :دورةالوصف العام لل
 العناصر الرئيسية في المناصرة.مفهوم المناصرة. 

  واإلعالمالفرق بين المناصرة والتوعية. 

 قضايا المناصرة لتغيير السياسات. 

 أهداف المناصرة لتغيير السياسات. 

 تحديد جمهور الهدف من المناصرة. 

 بحث جمهور الهدف من المناصرة. 

 الشبكات والتحالفات 

 تمويل المناصرة 

 متابعة وتقييم المناصرة 

هذا وقد تخللت الدورة التدريبية العديد من األنشطة والتمارين التي كانت بمثابة تطبيق عملي لموضوعات التدريب 
وبعدي على المؤسسات المشاركة وذلك بهدف قياس المعلومات لديهم قبل  حيث تم أيضًا توزيع نماذج تقييم قبلي

 .التدريب، والنتائج التي تم الخروج منها بعد التدريب

 
 

 1 مجموع المستفيدين
 

 "إدارة التغيير"دورة بعنوان  .00
 2102يوليو  9،1الثالثاء، األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم

 CRSاإلغاثة الكاثوليكية :الجهة المنفذة

 والتدريب لإلدارةقاعة تامي :مكان التنفيذ
 ناهض حنونة، يحيى إدريس:من الجمعية تدربينالم

 :دورةالوصف العام لل
 التطبيق الفعال و  الخطوات اإلدارية للتغييرو  اإلدارة الناجحة للتغييرو  موانع التغييرو  أسباب التغييرو  مفهوم التغيير

هذا وقد تخللت الدورة التدريبية العديد من األنشطة والتمارين التي كانت بمثابة تطبيق عملي .  لعملية التغيير
لموضوعات التدريب حيث تم أيضًا توزيع نماذج تقييم قبلي وبعدي على المؤسسات المشاركة وذلك بدف قياس 

 .المعلومات لديهم قبل التدريب، والنتائج التي تم الخروج منها بعد التدريب

 

 2 مجموع المستفيدين
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 دورة في كيفية التعامل مع األطفال في ظل الظروف الصعبة .02

 م2102ديسمبر  5،9الثالثاء، األربعاء الموافق :التاريخ/ اليوم
 ظهراً من الثامنة صباحًا وحتى الثانية : التوقيت

 بالتعاون مع مؤسسة أطفال الحرب برنامج غزة للصحة النفسية:الجهة المنفذة
    .المقر الرئيسي لبرنامج غزة للصحة النفسية -قاعة التدريب :التنفيذمكان 

ناهض حنونة، سامي ستوم، سامي الشنطي، رامي السالمي، محمد أبو كويك، علي مهنا، :من الجمعية تدربينالم
 .الخطيب، محمد المصري إسالم

 :دورةالوصف العام لل
  مفهوم الصحة النفسية. 

 واالجتماعية عبر مراحل عمرية مختلفة احتياجات األطفال النفسية. 

  (.مقارنة تأثير الحربيين على األطفال)خبرات شخصية في الحروب على غزة 

  المترتبة على األطفال واآلثارالحروب. 

 
 1 مجموع المستفيدين

 
 التأهيل للمتطوعين

 محاسبةتخصص  غدير توفيق الكيالي،/ السيدةقامت جمعية بسمة للثقافة والفنون باستيعاب 
" وتطوير وسائل سبل العيش لدى الشباب  إنعاش"باللغة االنجليزية، كمتدربة ضمن مشروع 

 .ساعة 0102بواقع  شهور 8الطفل لمدة  إنقاذلتشغيل الخريجين الجدد، تنفيذ مؤسسة 
المستوى الرابع من  عالقات عامةتخصص  مرام عزام أبو هولي/كما تم استيعاب كل من الطالبة

من  إدارة أعمالتخصص  رمضان جمال السحار/ والطالب، ساعة 11بواقع  صىجامعة األق
إدارة منظمات المجتمع تخصص  حسام شاكر حنونة/ ، والطالبساعة 51جامعة غزة بواقع 

 .من أجل تطوير المستوى العلمي والعملي لهمتدريبية  ساعة 011بواقع ( مجال اإلدارة) المدني
 

 9 مجموع المستفيدين
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 تدريب خارجي
 

 "تحويل النزاع"ورشة عمل بعنوان 
 م2102ابريل  2:تاريخ عقد الدورة

 مقر شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية:مكان انعقاد الورشة
 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية :المشرف على الدورة

 

 ورشةقام يحيى إدريس مدير المشاريع في جمعية بسمة للثقافة والفنون بعقد 
شاب وشابة من طالب الماجستير تخصص علوم  21لمدة يوم لعدد تدريبية 

 .سياسية بجامعة األزهر
 : أهداف الدورة

 قشة موضوع تحويل النزاعات المجتمعية وتعزيز جهود المصالحة الفلسطينيةمنا. 

 

 21 مجموع المستفيدين
 

 
 "التصال والتواصلمهارات "ورشة عمل بعنوان 

 م2102يوليو 0+ يونيو 21:الدورةتاريخ عقد 
 ، الالتيرنا مطعم:مكان انعقاد الورشة

 القنصلية األمريكية القدس:تمويل
 

مدير المشاريع في جمعية بسمة للثقافة والفنون بعقد دورة تدريبية قام 
شاب وشابة من شبكة خريجي برامج مبادرة  21يومين لعدد  استمرت

وذلك في مطعم الالتيرنا، بتمويل من  ميبي -الشراكة الشرق أوسطية
 .مريكية القدسالقنصلية األ

 : أهداف الدورة
 وعي الشباب بالمجتمع المدني وتحسين مهاراتهم في االتصال والتواصل. 

 تعزيز المشاركة المجتمعية. 

 

 21 مجموع المستفيدين
 

 
 "القيادة"بعنوان ورشة عمل 

 م04/7/2102:تاريخ عقد الدورة
 مطعم الالتيرنا:الورشة مكان انعقاد

 القنصلية األمريكية القدس :تمويل
 



 

 

 21 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

شاب وشابة من شبكة خريجي  21لعدد ، "القيادة" د ورشة عمل بعنوانقام مدير المشاريع في جمعية بسمة بعق
 .ميبي وذلك في مطعم الالتيرنا، بتمويل من القنصلية األمريكية بالقدس -برامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية

 :األهداف
  مهارات القيادة الحديثةزيادة وعي الشباب بالمجتمع المدني وتحسين مهاراتهم في. 

 

 21 مجموع المستفيدين
 

 "تحويل النزاع"بعنوان ورشة عمل 
 م10/7/2102:تاريخ عقد الدورة

 مطعم الالتيرنا:مكان انعقاد الورشة
 

 "د ورشة عمل بعنوانقام مدير المشاريع في جمعية بسمة بعق
شاب وشابة من شبكة خريجي برامج  21لعدد ، "تحويل النزاع

ميبي وذلك في مطعم الالتيرنا،  -مبادرة الشراكة الشرق أوسطية
 .بتمويل من القنصلية األمريكية بالقدس

 :األهداف
 زيادة وعي الشباب بالمجتمع المدني وتحسين مهاراتهم في موضوع تحويل النزاع وتعزيز السلم األهلي. 

 

 21 المستفيدين مجموع
 

 "اإلعالم"حول ورشة عمل 
 م4/01/2102:تاريخ عقد الدورة

 رام اهلل:مكان انعقاد الورشة
 

بالمشاركة في مدير المشاريع في جمعية بسمة المدير العام و قام 
ورشة عمل بدعوة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية برام اهلل 

 لجميع شركاء ميبي في غزة والضفة الغربية والقدس اإلعالمحول 
 

 11 مجموع المستفيدين
 

 المشاركة في لقاء شركاء مؤسسة اإلغاثة الكاثوليكية الثامن 
 م1321ديسمبر  20األربعاء الموافق   :اليوم

 رام اهلل  :المكان
كاًل من المدير العام ناهض حنونة ومدير المشاريع يحيى شارك 
من جمعية بسمة للثقافة والفنون في لقاء شركاء مؤسسة ادريس 

 20الموافق اإلغاثة الكاثوليكية الثامن الذي عقد يوم األربعاء 
المناصرة اهلل لمناقشة عالقة اإلعالم في  في رام م1321ديسمبر 



 

 

 24 2102بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

وقام . مناصرةعلى حاالت مميزة لدمج اإلعالم في أنشطة قضايا ال االطالعوتعزيز المشاركة المدنية، تلى ذلك 
مدير المشاريع في جمعية بسمة بتقديم عرض حول أنشطة جمعية بسمة وتطورات مشروع تمكين الشباب 

وذلك بحضور السيدة نسرين النجار من الوكالة األمريكية  والمشاركة المجتمعية الممول من اإلغاثة الكاثوليكية
 .ةفي الضفة الغربي ثوليكيةللتنمية الدولية وعدد من العاملين في مؤسسة اإلغاثة الكا

 

 91 مجموع المستفيدين
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 امالتقييم الع: 
اإلداريررة والماليررة، ومررا تررم مررن تعررديل و أن نشرراطات وبرررامج الجمعيررة قررد نفررذت حسررب الخطررة الزمنيررة 

إلرى % 74وترم إنجراز نقراط اإلنجراز بهرا بنسربة تترراوح مرا برين  2100عليها حسب المستجدات للعرام 
 .لي نقاط اإلنجاز بالخطط اإلداريةمن إجما% 12

يوجررد هنالررك ترروازن فرري تقيرريم منهجيررة األداء ألعضرراء الجمعيررة مررن حيررث الوقررت المسررتغرق فرري تنفيررذ 
المهرام باإلضرافة إلرى التكلفرة حيرث ترم تطبيرق مثلرث قيراس األداء فري جميرع النشراطات والبررامج التري 

 .بتنفيذها الجمعيةقامت 
 

 التقييم اإلداري: 
المعرد والمخطرط لره وان نسربة نجراح تنفيرذ خطرة الجمعيرة  أن األهداف المتوقعة قد تم تحقيقها بالشكل

 :ذلك من تحقيق ما يلي 12%تزيد عن 
 رامجاستهداف أكبر عدد ممكن من مشاركة األعضاء في تنفيذ الب. 

 الطاقم اإلداري والفني بالجمعية، وتطوير اللوائح الداخلية تم تطوير وتنمية مهارات. 

  ،المجتمعوخدمة مزيد من الشرائح تنويع وتوسيع البرامج. 

 جدد ين، وتحقيق شراكة مع ممولتم توسيع وتنويع مصادر التمويل الذاتي والخارجي. 
  وما زال هناك جوانب تحتاج للتطوير تم تطوير وتنمية البنية المؤسساتية لبسمة. 
 العاملررة فرري القطرراع بمشرراركة جمعيررة بسررمة للثقافررة والفنررون  المحليررة لمؤسسرراتل ملحرروظ اهتمررام

 .في صياغة مجموعة من البرامج التي تحاكي القضايا الثقافية العصرية الفلسطينية

  استطاعت الجمعية أن توائم بين االحتياجات الفعلية وبين برامجها العملية داخليرًا برين أعضراء
 .الجمعيات المماثلةالجمعية، وخارجيًا بين الجمعية وبين 

 

 التقييم الفعلي: 
  14إلى % 15نسبة نجاح البرامج الخاصة بالمؤسسة% 

  41نسبة المشاركة المجتمعية تمثل ما نسبته% 

 (  00)  انتظررررام فررري اجتماعررررات مجلررررس اإلدارةسرررريابية فررري العمررررل اإلداري، و يوجرررد سررررهولة وان
 .2100اجتماع خالل العام 

  األهلية والحكومية والمجتمع المدنيقوة اتصال وتواصل مع المؤسسات. 

 التقييم


