
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017   آب

 جمعية الرواد للثقافة والفنون 

Alrowwad Cultural and Arts Society 

 النشرة اإلخبارية

 

 



 

 عايدة مخيم في العامة الثانوية في الناجحين الطلبة تكرم الرواد

 امتحان في الناجحين للطلبة تكريم حفل خالل شهر آب والفنون  للثقافة الرواد جمعية نظمت

 أزهار الرواد لجمعية اإلدارية الهيئة رئيسة بحضور  وذلك ، 2017 للعام ”انجاز“ العامة الثانوية

 الشعبية اللجنة رئيس ونائب سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام ومدير سرور ابو

 . عايدة مخيم أهالي من وعدد الطلبة وأهالي عطا سمير عايدة مخيم في

 امتحان في الناجحين الطلبة على أثنتالتي و  سرور ابو أزهار اإلدارية الهيئة رئيسة الحفل افتتح

 برنامج خالل من الطلبة ملساعدة يلزم ما توفير على الرواد جمعية سعي مؤكدة العامة الثانوية

 منها لإلستفادة للطلبة املتاحة املؤسسة ملرافق إضافة الجامعي الطالب وصندوق  املساند التعليم

 أن سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير قال جهته من ، التعليمية مسيرتهم في

 في وقدراتهم مهاراتهم لتطوير فرصة عن الباحثين ولكل املخيم أبناء لكل مفتوحة املؤسسة ابواب

 من عملها مواصلة على الرواد جمعية حرص مؤكدا ، واملجتمعية والفنية الثقافية املجاالت كافة

 لتقديم املنهي التدريب مركز في تجهيزها على العمل يتم التي وأقسامها الفاعلة برامجها خالل

 الشعبية للدبكة الرواد فرقة قدمت الحفل ختام وفي . ومميز فاعل بشكل املجتمعية الخدمة

 امتحان في واملتفوقين الناجحين الطلبة على الهدايا وتوزيع تكريم شهادات تقديم تبعه فنيا عرضا

 . العامة الثانوية

 



 

 

لألطفال املوسيقى مجال في فنية دورة إطالق  

 

 مجال في متخصصة تدريبية دورة خالل شهر آب والفنون  للثقافة الرواد جمعية أطلقت

 من اعليه والعزف املوسيقية االالت مع التعامل وكيفية املوسيقى االيقاع على للتعرف املوسيقى

 . املختلفة املوسيقية االيقاعات استخدام خالل

 االالت حملل لألطفال فرصة الرواد لجمعية الفني البرنامج خالل من نسيم مراد املدرب قدمو 

 النفس ي الحاجز وكسر ، املوسيقى خالل من انفسهم عن للتعبير عليها العزف وتجربة املوسيقية

 . املوسيقية االالت مع التعامل في لديهم

 هي املتخصص مبدعون  مخيم فعاليات خالل من تنفيذها يتم التي املتخصصة الدورات وتعتبر

 ممكن عدد أكبر إلشراك الرواد جمعية تسعى ، مجاني بشكل لالطفال تقدم نوعية تدريبية برامج

 . فيها األطفال من



 

 لألطفال الفوتوغرافي التصوير  في متخصصة دورة

 اجل من صور  برنامج خالل من خالل شهر آب والفنون  للثقافة الرواد جمعية أطلقت

 مبدعون  مخيم فعاليات ضمن وذلك لألطفال الفوتوغرافي التصوير مجال في تدريبية دورة الحياة

 . املتخصص

 التقاط ومهارة الفوتوغرافي التصوير اساسيات على العملية التدريبات خالل االطفال تعرفو 

 سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  والفنون  للثقافة الرواد جمعية عام مدير قال جهته من.  الصورة

 الدورات خالل من وتطويرها مواهبهم إلظهار لألطفال الفرصة أتاح املتخصص مبدعون  مخيم أن

 جمعية وأن ، والحاسوب واملوسيقى والتصوير والدبكة املسرح مجاالت في املتخصصة التدريبية

 من املتبقية الفترة خالل أوقاتهم من لالستفادة لالطفال الجيد املناخ توفير على عملت الرواد

 . الدراسة ملقاعد عودتهم قبل الصيفية العطلة

 من لتمكينهم لألطفال عملية تدريبات تنفيذ على الحياة أجل من صور  برنامج متطوعي عملو  هذا

 .ومعالجتها الفوتوغرافية الصور  التقاط اتقان

 



 

 املخيم في الجدران على رسمال أسبوع تنفذان وستارز  الرواد

 

خالل شهر   ستارز  مؤسسة فريق مع وبالتعاون  للثقافة والفنون  الرواد جمعيةنفذت 

 . عايدة مخيم شوارع في الجداريات على رسمآب جوالت فنية لل

 على الجداريات من العديد برسممتطوعي الرواد بمرافقة فريق ستارز للقيام  قام حيث

 من تسعى التي الفنية الرواد جمعية لبرامج إستكماال وذلك ، عايدة مخيم شوارع في املنازل  جدران

 رسومات تضم التي والتعبيرية الفنية الرسوم خالل من للمخيم الجمالية الصورة لتحسين خاللها

 . 194 العودة حق بقرار وتذكر الفلسطينية القضية عن تعبر

 

  



الرواد تواصل تدريبات كرة القدم لألطفال في مخيم عايدة   

 

برنامج تدريبي مغلق ملجموعة من خالل شهر آب  أطلقت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

مجموعة من املدربين املحليين في مخيم عايدة ، وذلك لتدريبهم على يد ” هواة كرة القدم“األطفال 

  .ة القدمضمن مجموعة من املهارات الرياضية املتخصصة في مجال كر  والدوليين

  القدم كرة مجال في املتخصصة الرياضية التدريبات من جانبوقد حصل األطفال على 

 الصيفية العطلة في لألطفال املتخصصه التدريب برامج ضمن

عايدة وتعمل على خيم الجدير بالذكر أن جمعية الرواد أسست أول فريق كرة قدم لإلناث في م

 ي مجاالت الرياضة وتحديدا كرة القدم . تطوير مهاراتهم وقدراتهم ف



 

 لألطفال الصيفية األنشطة فعاليات تختتم الرواد

 

 املكتبية األنشطة من مجموعةخالل شهر آب  والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت

 فترة طوال استمرت والتي لالطفال الصيفية واالنشطة الفعاليات ختام في لألطفال والالمنهجية

 . الصيفية العطلة

 القصص رواية مجال في املتخصصة التدريبية البرامج من العديد في االطفال شارك حيث

 . املدرسية واالبحاث التقارير وكتابة واعداد الحاسوب برامج واستخدام

 القصص وقراءة للمطالعة لألطفال الفرصةخالل العطلة الصيفية  الرواد جمعية مكتبة وقدمت

 املدرسية االبحاث الجراء واالنترنت الحاسوب الستخدام فرصة و متنوعة مجاالت في والكتب

اللغ  مجال في للطلبة متخصصة دروس املساند التعليم برنامج خالل من الرواد جمعية وتقدم.

 االخرى  التعليمية املساقات من والعديد والرياضيات واالنجليزية العربية

 

 

 



 

 عايدة ملخيم زيارته يختتم Amos Trust مؤسسة وفد

 مخيم في والفنون  للثقافة الرواد جمعيةخالل شهر آب  Amos Trust مؤسسة وفد زار 

 الوفد التقى حيث ، الشعوب بين الثقافي التبادل لدعم جاءت أيام لثالثة استمرت زيارة في ، عايدة

 والدبكة املسرح مجال في مشتركة وفعاليات أنشطة  خالل من الرواد جمعية ومتطوعي باعضاء

 .االفالم وإنتاج الفوتوغرافي والتصوير

 والذي الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي املدير وصولهم عند استقبالهم في كان حيث

 على واطلعهم املنهي للتدريب الرواد ملركز جولة في وخصهم الجمعية اقسام في جولة في اصطحبهم

 .االستراتيجية خطتها ضمن تنفيذها على الرواد تعمل التي والبرامج الخطط

 من القادمين الرواد باصدقاء الرواد”  مسرح ، دبكة“ الفنية الفرق  اعضاء والتقى هذا

 مجموعة تنفيذ خاللها من استطاعوا نقاش حلقات بعمل وقاموا  Amos Trust  مؤسسة خالل

 إضافة تعبيري  رقص ولوحات قصيرة مسرحية اعمال تضمنت والتي املشتركة الفعاليات من

 مقاطع عدة وتسجيل عايدة مخيم من ونساء وشيوخ اطفال مع املقابالت من مجموعة لتصوير

 . عايدة مخيم عن قصير فيلم النتاج تمهيدا فيديو

 



 

 

 

 الصيفي مبدعون  مخيم فعاليات تختتم الرواد

 

 الثاني الصيفي مخيمها فعالياتخالل شهر آب  والفنون  للثقافة الرواد جمعية اختتمت

 مخيم أطفال من طفل 60 من أكثر فيه شارك والذي ”مبدعون ”  عنوان تحت 2017 العام خالل

 .عايدة

 التصوير مجال في متخصصة تدريبية برامج ضم اسبوعين من ألكثر استمر الذي مبدعون  مخيم

 . القصيرة القصة ورواية والدبكة والرياضة واملوسيقى والحاسوب الفوتوغرافي

 . الهوية عين منتجع إلى لألطفال ترفيهية رحلة في الصيفي املخيم فعاليات واختتمت هذا

 

 

 

 



 

 

 

  لحم بيت في النخبة مدرسة لطلبة ترفيهيا نشاطا تنفذ الرواد

 مدرسه الطفال ترفيهيا نشاطاخالل شهر آب  والفنون  للثقافة الرواد جمعيه نفذت

 . لحم بيت محافظه في النخبه

 اكثر فيه شارك نشاطا وقدم املدرسه الرواد لجمعيه التابع األلعاب باص فريق زار حيث

 . االول  الصف طلبه من طفال 60 من

الجدير بالذكر ان جمعية الرواد تنفذ العديد من األنشطة الالمنهجية لألطفال وطلبة 

 املدارس من خالل نشاطات باص األلعاب ، 



 

 األضحى عيد بمناسبة لالطفال ترفيهيا حفال  تنظم الرواد

خالل شهر آب   peace and Klaun مع وبالتعاون  والفنون  للثقافة الرواد جمعيه نفذت

 . املبارك األضحى عيد حلول  بمناسبة عايده مخيم في لألطفال احتفاال

 peace and مجموعة قدمتها التي البهلوانية األلعاب من العديد في األطفال شارك حيث

Klaun األطفال على الهدايا توزيع تم الحفل ختام وِفي  . 

 

 

 

 

 



 

 فرنسا إلى والفنية الثقافية زيارتها تختتم الرواد

 زيارتها خالل شهر آب والفنون  للثقافة الرواد لجمعية التابعة الفنية الفرقة اختتمت

 الشبابي التبادل مشروع ضمن  يامأ عشرة ملدة استمرت والتي  الفرنسية يون  سور  الروش ملدينة

 من فرنس ي شاب 12 و  الرواد مسرح من فلسطينيين  شباب 10 بمشاركة الفرنس ي- الفلسطيني

 .  Cie Grizzli مسرح

 والالجئين الحدود قضايا حول  العمل وورشات اللقاءات من بمجموعة بدأت التي الزيارة

 عدد حضره ، الرواد ومسرح Cie Grizzli مسرح بين ما جمع مشترك فني عمل بتجسيد أختتمت

 املعاناة عن وعبر الحدود عنوان حمل ، الدوليين الرواد اصدقاء من ومجموعة الفرنسيين من كبير

 . االنسانية غير الظروف او االحتالل ظل في الشعوب من العديد يعيشها التي

 الشبابي التبادل  فكرة أن سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير قال جهته من

 على للتعرف والفرنس ي الفلسطيني للشباب الفرصة توفير أجل من اتت الفرنس ي-الفلسطيني

 يعكس  فني عرض  لتقديم إضافة ، دولة بكل الخاصة والثقافة الهوية ولتقديم املختلفة الثقافات

 . فرنس ي فلسطيني مشترك فني عمل وانتاج الفلسطينية والثقافة الهوية

 ” Erasmus“ األوروبي البرنامج من بدعم كانت املبادرة هذه أن بالذكر الجدير

 



 جمعية الرواد للثقافة والفنون 

 فلسطين – لحم بيت – عايدة مخيم 989 ب.ص

 + 970 2 2744780 فاكس –+ 970 2 2750030:  هاتف

 alrowwadtheatre@gmail.com:  الكتروني بريد

 

 

 في صور  آب  فعاليات جمعية الرواد خالل شهر 

 

 

 

 


