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 جمعية الرواد للثقافة والفنون 

Alrowwad Cultural and Arts Society 

 النشرة اإلخبارية

 

 



 

 الدولي الشباب سينما هرجانم فالمأالرواد تستضيف 

 الفلسطينيين السينمائييناد للثقافة والفنون وبالشراكة مع جمعية الرو  جمعية استضافت

 قاعة جمعية الرواد في الرابعة، دورته في الدولي الشباب سينما مهرجان ،خالل شهر أيلول  الشباب

 .ودولية وعربية فلسطينية أفالم ثالثة بعرض غزة، رام هللا و مدينة مع بالتزامن في مدينة بيت لحم

جمعية  في لنا بد ال" الدكتور عبد الفتاح ابو سرور انه من جهته قال مدير عام جمعية الرواد

  املهرجان، هذا مثل نستضيف أن اإلجتماعية، مسؤوليتنا منطلق ومن الرواد
 
ندعو  وأننا خصوصا

 مهرجانإستضافة  خالل من نؤكدونحن  ، فنيا وثقافيا م وتسويقهاالشباب دائما إلنتاج االفال 

 لنرتقي املجاالت مختلف في الثقافي القطاع تعزيز على نعمل أننا على الرابع الدولي السينما

 بالبرامج جلّيه تظهر والتي ككل، الشباب بشريحةجمعية الرواد  الهتمام إضافة. بمجتمعنا

 الجماعية ومبادراتهم فعالياتهمالشباب و  برعاية وتهتم واالنشطة التي تنفذها جمعية الرواد 

 . "املستقبل هم شبابنا ألن ذلك والخاصة،

 مجموعة عرض في الجاري، أيلول  من الثالثين حتى الرابع الدولي الشباب نماسي مهرجان ستمراو 

 تم وفلسطين، العربي والوطن العالم دول  من والتجريبية الروائية الوثائقية األفالم من متنوعة

 الفلسطينية، املناطق مختلف في وذلك للمشاركة، اختيارها

 



 

االنشطة إدارة كيفية حول تدريبية ورشة تنفذان باللعب الحق و  الرواد  

 عمل ورشة اللعب في الحق مؤسسة مع وبالشراكة والفنون  للثقافة الرواد جمعية فذتن

 خالل من وذلك لألطفال الترفيهية والفعاليات االنشطة إدارة كيفية حول  لطواقمها تدريبية

 ألنشطة االمثلة من عددا جزراوي  جاكلين املدربة قدمت حيث. الالمنهجية االلعاب إستخدام

 تتبعه والذي االنشطة كتيب في متبعه مهنية قواعد ضمن وذلك االطفال مع تنفيذها يمكن

 تنفيذ على تعمل باللعب الحق ومؤسسة الرواد جمعية أن بالذكر الجدير. باللعب الحق مؤسسة

 لألطفال األنشطة من العديد لتنفيذ تمهيدا مشتركة تدريبات عدة



. 

 لطلبة املدارس فوتوغرافي تصوير  دورةإطالق 

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

تعزيز الشراكة مع مدارس  ضمن وذلك لألطفال الفوتوغرافي التصوير مجال في تدريبية دورة الحياة

 االونروا في مخيم عايدة 

 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

 التدريبية الدورات خالل من وتطويرها مواهبهم إلظهار لألطفال الفرصة جمعية الرواد تتيح  أن

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

 الدراسة مقاعدخالل تواجدهم على  أوقاتهم من لالستفادة لالطفال الجيد املناخ توفير على عملت

. 

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

 .ومعالجتها الفوتوغرافية الصور  التقاط اتقان

 



 

 التعاون  ستوديوهات مع تدريبية عمل ورشة ختتامإ

 

 أستديو فريق نفذها التي التدريبية الورشة والفنون  للثقافة الرواد جمعية ختتمتإ

خالل شهر  ايام ثالثة استمرت والتي الرواد جمعية متطوعي من ملجموعة شيكاغو من لتضامنا

 .حاسوبيا ومعالجتها الرقمية واإلنتاجات املوسيقى اعةوصن بالصوت التحكم كيفية لتعلم أيلول 

 الفتاح عبد الدكتور  والفنون  للثقافة الرواد لجمعية العام املدير الختامي اللقاء وحضر

 الرواد ومتطوعي لطواقم تدريبات من قدموه ما على التضامن استديو فريق شكر والذي سرور ابو

 املجاالت في قدراتهم لتطوير والشباب لألطفال الفرص توفير على الرواد جمعية حرص مؤكدا ،

 .والفنية الثقافية

 

  



القدم كرة تدريب لبرنامج األول  التحضيري  اللقاءعقد   

 

أيلول برنامجها التدريبي الجديد خالل شهر  أطلقت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

في مخيم عايدة ، وذلك ” هواة كرة القدم“ وخاصة  املتخصص في مجال كرة القدم لألطفال 

ضمن مجموعة من املهارات الرياضية  مجموعة من املدربين املحليين والدوليينلتدريبهم على يد 

  .املتخصصة في مجال كرة القدم

 البرنامج في امللتحقين لالطفال التحضيري  اللقاء والفنون  للثقافة الرواد جمعية قاعة في عقدحيث 

 من طفال 29 من أكثر لتقىاو  .مؤخرا الرواد جمعية أطلقته الذي القدم كرة لتدريبات الرياض ي

 سيتسمر مكثف تدريبي لبرنامج للتحضير صوي  ابو أحمد الرياض ي باملدرب عايدة مخيم أطفال

 . الجاري  العام لنهاية

عايدة وتعمل أول فريق كرة قدم لإلناث في مخيم سابقا الجدير بالذكر أن جمعية الرواد أسست 

 ي مجاالت الرياضة وتحديدا كرة القدم . على تطوير مهاراتهم وقدراتهم ف



 

 الرواد تنظم ماراثون الحكايات لالطفال 

 

خالل شهر أيلول  سراج مكتبات مع بالشراكة والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت

 ابراهيم ام الحاجة بيت في وختم املخيم زقق شمل الرواد جمعية من بدأ بمسار الحكايات ماراثون 

 .الشاطر محمد حكاية لهم لتسرد

ويعتبر ماراثون الحكايات من املبادرات الثقافية التي عملت جمعية الرواد على إيجادها 

والروايات ، وخاصة من خالل إدخال راءة ومطالعة القصص لتحفيز إهتمام االطفال بالق

 إيجابيا لدى األطفال . 
 
 الحكايات القديمة التي يسردها كبار السن لالطفال والتي تترك أثرا

 

 



 

الرواد تنفذ أنشطة ترفيهية لألطفال قرية جب الذيب 

 املهمشة في بيت لحم

علم نشاطا ترفيهيا نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون وبالتعاون مع مركز إبداع امل 

"مدرسة التحدي" لألطفال وهي يت لحم وذلك في موقع ي محافظة بألطفال قرية جب الذيب ف

 مرات خالل العام الجاري . 7املدرسة الوحيدة في القرية التي تعرضت للهدهم ألكثر من 

حيث قدم فريق باص االلعاب في جمعية الرواد عددا من االنشطة الترفيهية لألطفال 

 تعليمية وااللعاب الخشبية التربوية . وإشراكهم في اللعب من خالل املسابقات ال

وتأتي هذه االنشطة ضمن مبادرة ايام اللعب التي نفذته جمعية الرواد مع العديد من 

 املؤسسات الشريكة في محافظة بيت لحم إلدخال الفرح والسرور على األطفال في املدينة . 
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 في صور   أيلول  فعاليات جمعية الرواد خالل شهر 

 

 

 

 

 


