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ALROWWAD

 Pioneers for Life
THE Right of Return
 Is Not Negotiable 

and Not Subject to Any
 Compromises

“Everybody is a change maker. Nobody has the right to say: I can’t do 
anything, because otherwise every day that comes will continue to be 
worse than the day that goes. This is not a heritage that anyone can be 
proud to leave to our children and the generations to come”.

Dr. Abdelfattah Abusrour,
Founder of Alrowwad.
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مت انش��اء مجعي��ة ال��رواد للثقاف��ة والفن��ون ) رواد من اجل احلياة ، رواد من اجل التغيري (   عام 1998 ومت تس��جيلها حس��ب 
القان��ون رق��م 1 للجمعيات اخلريية واملؤسس��ات االهلية لعام 2000 يف وزارة الداخلية الفلس��طينية مبوجب رخصة رقم

 )BL-360-CU( ورخصة رقم  239/ب/2009/100 من وزارة الثقافة  

المحتويات

رؤية وأهداف اجلمعية 
اهليكلية االدارية للجمعية  

اهليئة التأسيسية
جملس االدارة

طاقم املوظفني 
الظروف العامة 
اصدقاء الرواد 

املتطوعني 
االنشطة والربامج 
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رؤية وأهداف مجعية الرواد للثقافة والفنون: الفئة املستهدفة :

-  الرؤية: جمتمع فلسطيين حر ، يتقبل االختالف ويكرس نهج احلقوق والقيم اإلنسانية .

-  الرس��الة: مجعي��ة ال��رواد مجعي��ة مس��تقلة غ��ري رحبي��ة تعم��ل يف اجمل��االت الثقافي��ة والفني��ة واالكادميي��ة واالجتماعي��ة 

واإلعالمي��ة م��ع االطفال والش��باب والنس��اء ، وذلك من خ��الل توفري املن��اخ والبيئة األمنة لالب��داع والتمكني االقتص��ادي وصواًل 

جملتم��ع خالي م��ن العنف .

- االهداف االسرتاتيجية : 

1. تنمية قدرات االطفال والشباب والنساء ومتكينهم من خالل الثقافة والتعليم والفنون واملعرفة .

2. توعية وتنمية القدرات املهنية وحتسني فرص العمل والتمكني االقتصادي للشباب والنساء .

3. حتسني البنية التحتية وتطوير قدرات املؤسسة الداخلية .

تس��تهدف مجعية الرواد برباجمها وانش��طتها ومشاريعها اجملتمع احمللي الفلس��طيين مع الرتكيز على االطفال والشباب 

والنساء وصواًل إىل تطوير قدراتهم والعمل على متكينهم وحتسني الظروف لدى فئات اجملتمع الفلسطيين خصوصًا يف 

املناطق املهمشة واليت تعاني من اجلدار والنقص يف االمكانيات . 
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اليات الوصول لألهداف : اهليكلية اإلدارية  :

1. برامج متخصصة لتطوير القدرات لدى األطفال والشباب والنساء .

2. زيادة برامج التنمية والتوعية لدى االطفال والشباب والنساء .

3. برامج متخصصة فنية او ابداعية تساهم يف التعبري عن الذات .

4.برامج دولية وحملية تعمل على تطوير جسور التعاون يف جمال تقديم اخلربات واالعمال التطوعية .

5.تطوير برامج تنموية تساهم يف متكني االطفال والنساء والشباب 

 اهليئة التأسيسية : 
1. د.عبد الفتاح ابو سرور 

2. مسري عطا عودة 

3. عدنان امحد حممد العجارمة 

4. ابراهيم عيسى عبد العزيز ابو سرور 

5. املرحوم أنور امحد سلمان الدبس 

6. اسحق امحد عبد الفتاح عودة اهلل 

7. عدنان عبد سعيد محدان
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طاقم الرواد:  

جملس اإلدارة : 
1. رئيس اهليئة اإلدارية / ازهار عبد احلميد ابو سرور 

2. نائب الرئيس : د.وليد اخلطيب 

3. أمني الصندوق : ابراهيم عيسى ابو سرور 

4. أمني السر : خضر ابو صوي 

5.عضو : د.هالة اليمين 

6. عضو : د.مازن القمصية 

7. عضو : مسري عطا عودة  

 ويشمل جمموع املوظفني الذين يعملون بدوام كامل او دوام جزئي

1. د.عبدالفتاح ابوسرور: املدير عام

2. حنني بيت راشد : احملاسبة 

3. سليم عمارنة : مساعد مكتب 

4. مراد ابو سرور : برنامج صور من أجل احلياة 

5. حممد ابو هنية : برنامج صور من اجل احلياة 

6. عيسى امساعيل ابو سرور : املنجرة / التدريب املهين 

7. امحد عدنان العجارمة : برنامج التعليم / تكنولوجيا املعلومات 

8. مصطفى عبداهلل زهران : املنجرة / التدريب املهين 

9. رشيد حييى ابو سرور : املنجرة / التدريب املهين 

10. رئبال الكردي : املدير التنفيذي 
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أصدقاء الرواد:  

مجعي��ة ال��رواد تس��عى من��ذ الع��ام 2002 إىل توس��يع ش��بكة الش��راكات واالصدق��اء املناصرين حلقوق الش��عب الفلس��طيين واليت 

انطلقت عرب تش��كيل مجعية اصدقاء الرواد يف فرنس��ا وامتدت لتش��مل الواليات املتحدة االمريكية ، بريطانيا ، اس��كتلندا ، 

النرويج ، اسرتاليا ، متيز العام 2017 بإتساع شبكة الشراكات احمللية والدولية، وطدت مجعية الرواد العديد من الصداقات مع 

العديد من املتضامنني والداعمني للش��عب والقضية الفلس��طينية . 

دوام جزئي / عقود عمل حمدودة املدة 

11. حترير ابو عكر : عاملة تنظيف 

12. عيسى مصطفى ابو سرور : مدرب مسرح / الربنامج الفين 

13. مراد صبيح: مدرب موسيقى / الربنامج الفين 

14. مريا يوسف ابو سرور : امينة املكتبة / برنامج التعليم  

15. معتصم ابو شعرية : مدرب دبكة / الربنامج الفين  

16. نور هشام السقا : معلمة / برنامج التعليم 

17. جيداء ابو سرور : معلمة / برنامج التعليم 

18. عبد الرمحن ابو سرور : حارس / التدريب املهين 
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 املتطوعون : 

اس��تقطبت مجعي��ة ال��رواد للثقاف��ة والفنون خ��الل العام 2017 العش��رات م��ن املتطوعني الدولي��ني واحملليني والذي قدم��وا لتطوير 

خرباته��م العلمي��ة والعملي��ة باالضاف��ة اىل تقديم كل املهارات ال��يت لديهم يف خمتلف التخصصات ، عمل��ت اجلمعية على توفري 

املن��اخ الصح��ي املناس��ب للمتطوعني لالبداع وتقدي��م االعمال التطوعية بالش��كل الفاعل لتحقيق اهداف الربامج واالنش��طة .

تطوع خالل العام 2017 اكثر من 20متطوع دولي و 30 متطوع حملي عملوا على تنفيذ العديد من الربامج واالنش��طة يف اجملاالت 

الفنية والتعليمية واإلعالمية ، ستعمل اجلمعية على توسيع شراكات العمل يف برامج التطوع خالل العام 2018 .

الظروف العامة يف الرواد: 

تس��عى مجعي��ة ال��رواد للثقافة والفنون إىل توفري الربامج واألنش��طة اليت تس��اهم بش��كل فاع��ل يف توفري البيئ��ة واملناخ الصحي 

لالب��داع والتمك��ني والتطوي��ر من الق��درات لدى األطفال والش��باب والنس��اء ويف خمتلف املناط��ق واملدن واملخيمات الفلس��طينية 

خصوص��ًا املناط��ق املهمش��ة واليت تعاني من وي��الت االحتالل الصيهوني والنق��ص يف اإلمكانيات .

ق��د غط��ت انش��طة وفعاليات وبرامج الرواد يف العام 2017 مناطق متتد م��ن جنوب اخلليل وصواًل اىل مشال جنني بالرغم من كل 

املعيق��ات م��ن االحت��الل الصيهون��ي الذي اعاق العديد من االنش��طة والربامج كان يتوج��ب تنفيذها يف مناطق الضف��ة الغربية او 

حنى على النطاق احمللي يف خميم عايدة ، حيث يتعرض املخيم وبش��كل مس��تمر ملمارس��ات غري انس��انية وغري قانونية كإطالق 

قناب��ل الغ��از والص��وت والرصاص املعدني واملطاط��ي بإجتاه املخيم ضمن سياس��ة العقاب اجلماعي ضد اهال��ي املخيم ، حيث اضطر 

الرواد يف العديد من األنش��طة والربامج والوفد اليت كانت مقررة ولكن للظرف العام الذي يصعب يف تنفيذ هذه الربامج ادى إىل 

حرم��ان العديد من املس��تفيدين من هذه االنش��طة اليت تهدف إىل توفري مناخ صحي للتعبري ع��ن الذت واالبداع والتمكني وتنمية 

الق��درات ، وبالرغ��م من الظرف العام إال ان مجعية الرواد للثقافة والفنون قد اس��تقبلت اكثر من 2800 زائر متضامن مع الش��عب 
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الفلس��طيين م��ن جنس��يات خمتلفة ، وقد نف��ذت اجلمعية 264 نش��اط يف خمتلف مناطق الضفة الغربية وقد اس��تفاد من هذه االنش��طة 

والربام��ج والتدريبات املتخصصة اكثر من 28900 مس��تفيد م��ن خمتلف الفئات العمرية .

عمل��ت مجعي��ة ال��رواد خالل الع��ام 2017 مع وزارة الرتبي��ة والتعليم ومدارس وكالة الغ��وث الدولية ورياض األطفال ومؤسس��ات اجملتمع 

احمللي واملراكز االجتماعية واجلامعات الفلس��طينية .

ملخص تقرير الوحدات  العام 2017  

 عدد البرامج
 النشاطات

 عدد
 المستفيدين

 الذكور اإلناث

 برنامج
 التعليم

118374622361510

 برنامج صور من
 اجل الحياة

24906514392

2040035050 برنامج المرأة

12350200100 برنامج الصحة والبيئة

9020250110009250 البرنامج الفني

280015001300-الوفود
2500300200 جولة عروض دولية

266289521610012802 المجموع
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Arts Unit: جمموع املستفدين: 
برنامج الفن :

نفذ الربنامج الفين خالل العام 2017 العديد من االنش��طة والعروض والتدريبات املتخصصة يف جمال الدبكة واملس��رح واملوس��يقى 

مع العديد من شركاء اجملتمع احمللي باالضافة اىل تنفيذ العديد من االنشطة الثقافية واإلجتماعية .

برنام��ج الف��ن عم��ل على توس��يع دائ��رة املس��تفيدين من الربام��ج واالنش��طة خصوص��ًا يف املناطق املهمش��ة واليت تعان��ي من نقص 

اإلمكانيات ، يهدف برنامج الفن إىل تطوير الربامج املتخصصة يف جمال املس��رح والدراما خالل العام 2018 عرب ش��راكات حملية 

ودولية .

نف��ذ برنام��ج الف��ن أكث��ر م��ن 90 نش��اط يف العدي��د م��ن املناس��بات الوطني��ة والثقافي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية ، وص��ل عدد 

املس��تفيدين خ��الل الع��ام 2017 ألكثر من 20250 مس��تفيد م��ن خمتلف الفئات العمري��ة ، باإلضافة عمل��ت اجلمعية على إنتاج 

عمل مس��رحي بالش��راكة مع مس��رح إكغزلي الفرنس��ي بعنوان 

) احل��دود ( تعب��ريًا ع��ن الواق��ع االلي��م ال��ذي يعانيه الش��عب الفلس��طيين من ممارس��ات غري انس��انية وغ��ري قانونية م��ن االحتالل 

الصهيوني وهذه الش��راكة س��تتابع عرب تنفيذ جولة عروض يف مدن وخميمات الضفة الغربية بعد ان عرض العمل املس��رحي الول 

مرة يف فرنس��ا يف العام 2017 .
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برنامج التعليم :

عم��ل  برنام��ج التعلي��م خ��الل الع��ام 2017 على تطوير العملي��ة التعليمي��ة لالطفال عرب توف��ري اس��اليب وادوات تعليمية حديثة 

مس��تخدمني االلع��اب الرتبوية اليت تعمل وتس��اهم يف تنمية ق��درات االطفال ، 

يه��دف برنام��ج التعلي��م إىل العم��ل عل��ى إجي��اد مناخ صح��ي لالطفال للحص��ول على مس��احة آمنة للتعل��م والعمل عل��ى تطوير 

قدراتهم بإس��تخدام االس��اليب املنهجي��ة والالمنهجية . 

عمل��ت اجلمعي��ة خ��الل الع��ام 2017 ع��رب برنام��ج التعلي��م املس��اند ال��ذي يه��دف اىل  حتس��ني املس��توى األكادمي��ي ل��دى الطالب 

الفلس��طينيني ،   برنام��ج التعلي��م يضم ايضًا العديد من الربامج اجملتمعية واملكتبية حيث يس��تخدم برنام��ج التعليم العديد من 

االنشطة والوسائل االلكرتونية اليت تهدف اىل توفري االمكانيات التكنولوجية من اجل خلق جيل قادر على مواكبة التطورات 

احلديثة وصواًل اىل التوظيف االلكرتوني يف املكتبات وبرامج التعليم الفلس��طينية  ، وصل عدد املس��تفيدين من برنامج التعليم 

الكثر من 3700 مش��ارك يف 118 نش��اط على مدار العام 2017 .

يس��عى برنام��ج التعلي��م خ��الل الع��ام 2018 إىل إحداث نثل��ة نوعية يف االس��اليب التعليمية املس��تخدمة وذلك عرب دمج اوس��ع بني 

االلع��اب التعليمي��ة والرتبوية م��ع التكنولوجيا احلديثة .  
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برنامج صور من أجل احلياة  :

اس��تمر برنام��ج ص��ور م��ن اجل احلي��اة يف توس��يع دائرة املس��تفيدين خالل الع��ام 2017 عرب إش��راك اك��رب عدد من طلب��ة املدارس 

واجلامع��ات لإلس��تفادة من ال��دورات التدريبية املتخصصة لتطوير قدراتهم وامكانياتهم يف جم��ال الصحافة واإلعالم باإلضافة 

للعم��ل على توثيق كاف��ة األحداث والفعالي��ات يف اجملتمع احمللي ، 

متي��ز العام 2017 بالش��راكات الدولية اليت س��اهمت يف تنفيذ العدي��د من الربامج التدريبية واملعارض وص��واًل إىل إطالق مهرجان 

الرواد الس��ينمائي لالفالم القصرية ، باإلضافة اىل االس��تمرار يف  لالنتاجات االبداعية يف جمال  اإلذاعة واالفالم القصرية . 

نف��ذ برنام��ج ص��ور من اجل احلي��اة خالل العام 2017   24 نش��اطًا وتدريبًا متخصص��ًا يف جمال التدريب واالنتاج ، يس��عى الربنامج 

خالل العام 2018 على توس��يع دائرة الش��ركاء احملليني يف جمال االنتاج والتوثيق باالضافة اىل تطوير البث االذاعي لراديو الرواد 

194 ، وصل عدد املس��تفيدين من برنامج صور من اجل احلياة اىل اكثر من 900 مس��تفيد من خمتلف االنش��طة والدورات .
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برنامج املرأة  :

إس��تطاع برنام��ج امل��راة خالل الع��ام 2017 ان يصنع التغيري يف جذور العمل النس��ائي والذي توج هذا العام بإجناز عش��رات املبادرات 

النوعية للنس��اء يف الصناعات واحلرف اليديوية واعمال التدبري املنزلي إضافة لدورات وورش��ات عمل تدريبية متخصصة أعطت 

النس��اء الفرصة لتمكني قدراتهم واإلعتماد على أنفس��هم إلحداث التغيري اإلجيابي يف اجملتمع والتأثري على اكرب عدد ممكن 

من النساء املهمشات وإشراكهن يف العمل الريادي اجملتمعي    ،  وصل عدد املستفيدين من برنامج املرأة 400 مشارك يف 20 نشاط 

وتدريب متخصص خالل العام 2017 .
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برنامج الصحة والبيئة :

ق��دم برنام��ج الصح��ة والبيئ��ة على مدار العام 2017  ورش��ات عم��ل توعوية وتثقيفية يف جمال االرش��اد الصحي والنفس��ي إضافة 

للقاءات التوعوية العامة يف جماالت متخصصة للصحة والبيئة ومت العمل على إطالق محالت مؤثرة يف اجملتمع احمللي لتحس��ني 

الوضع الصحي والبيئي شارك فيها العشرات من املتطوعني الفاعلني يف اجملتمع .وصل عدد املستفيدين من برنامج الصحة والبيئة 

350 مس��تفيد من خمتلف االنشطة والربامج وورشات العمل .
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عمل��ت مجعي��ة الرواد للثقاف��ة والفنون خالل العام 2017  على إنهاء املرحلة الثالثة من العمل على تدش��ني مبنى الرواد للتدريب 

امله��ين وجتهيز عدد من مرافقه داخليا متهيدا إلفتتاحه يف العام املقبل .

ويع��د مرك��ز ال��رواد للتدري��ب املهين م��ن املراك��ز التدريبي��ة املتخصصة الذي س��يقدم الفرص��ة للطلبة واملس��تفيدين  	

اخلربات العلمية والعملية يف جمال النجارة وصيانة االجهزة الذكية واحلاسوب واخلياطة واإلعالم إضافة لفنون الطبخ والعناية 

. بالنزالء 

مش��روع مرك��ز ال��رواد للتدري��ب املهين املم��ول من جمموعة م��ن اصدقاء ال��رواد وضع حجر االس��اس ل��ه يف العام 2015   	

ليتم إفتتاحه يف الربع االول من العام 2018 ليضم س��تة أدوار حيتوي الّدور االول  على مش��غل للنجارة ومتحف والّدور الثاني على 

اقس��ام لربنامج املراة وتعليم اخلياطة والّدور الثالث على اقس��ام برنامج اإلعالم التقين للتدريب والتطوير وأس��توديو متخصص يف 

جم��ال اإلذاعة والتلفزيون والتس��جيالت الرقمية وال��ّدور الرابع واخلامس على بيت للضيافة والدور الس��ادس على مطبخ تعليمي 

متخصص  .

برنامج التدريب املهين  
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وقد بدأ مطلع العام 2017 تش��غيل املرحلة االوىل التجريبية ملش��غل النجارة إلس��تخدامه يف جتهيز اللوجس��تيات الداخلية للمبنى 

والب��دء بالعم��ل عل��ى إعتماد مركز التدريب لدى جهات اإلختصاص . حيث مت إمداده باملعدات واالدوات الالزمة لتش��غيله وتوفري 

الكوادر البش��رية املتخصصة اليت تستطيع إدارة املشغل وتدويره 

          ومع نهاية العام 2017 تكون املرحلة الثالثة من جتهيز املبنى داخليا قد أنتهت .
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اصدقاء وشركاء واملموليني جلمعية الرواد 

شركاء الرواد احملليني والدوليني 
الشركاء الدوليني

اصدقاء الرواد /  فرنسا  	.1
اصدقاء الرواد / الواليات املتحدة االمريكية  	.2

اصدقاء الرواد / بريطانيا  	.3
اصدقاء الرواد / بلجيكا  	.4

Educaid / ايطاليا  	.5
Astm / لوكسمبورغ  	.6

بلدية نوجوسريواز / فرنسا  	.7
صندوق مارتن بارو / الواليات املتحدة االمريكية  	.8

اصدقاء الرواد / النرويج  	.9
Amos Trust / بريطانيا  	.10

اصدقاء الرواد / اسرتاليا  	.11
مؤسسة النجوم الدولية  	.12

مسرح إكغزلي الفرنسي 	.13
مؤسسة كوبياك / فرنسا  	.14

الشركاء احملليني:
اللجنة الشعبية / خميم عايدة  	.15

وزارة الثقافة  	.16
وزارة الشؤون االجتماعية  	.17

مسرح احلارة  	.18
جامعة القدس 	.19
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قرية االطفال 	.20
مركز بديل 	.21

مركز غراس الثقايف  	.22
مديرية الرتبية والتعليم / بيت حلم  	.23

جامعة بيت حلم  	.24
وكالة الغوث وتشغيل الالجئني  	.25

مؤسسة السديل 	.26
اجلامعة االهلية  	.27
بلدية بيت حلم  	.28

مدرسة بنات بيت جاال املختلطة  	.29
مؤسسة تامر  	.30

حمافظة بيت حلم  	.31
بلدية الدوحة  	.32

مركز سراج  	.33
مركز التقارب  	.34

املؤسسة التعليمية العربية  	.35
شبكة املؤسسات االهلية  	.36

مركز ليلك  	.37
مؤسسة ابداع 	.38

مركز الجىء  	.39
مركز شباب عايدة االجتماعي  	.40

مدرسة ذكور عايدة االساسية 	.41



Annual Report
2017

Annual Report
201740 41

جوالت العروض املسرحية

العملعدد العروضالدولةالعام

مسرحية احنا والد املخيم6السويد والدينماركآب 2000

مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة + عرض دمى 4مصرأيار 2003
»عمو ابو األفكار«

حزيران ومتوز 
2003

مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة+ عرض دمى  30فرنسا
»عمو ابو األفكار«

حزيران - متوز 
2005

مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة12الواليات املتحدة االمريكية

حزيران- متوز 
2006

مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة+ موسيقى26فرنسا وبلجيكا

حزيران - متوز 
2007

مسرحية احنا والد املخيم، عرض دبكة وكورال، 45الضفة الغربية
عروض مهرجني

حزيران + متوز 

2008

مسرحية “كل احلق على الذيب” + عرض دبكة وكورال22فرنسا وبلجيكا

نيسان
2009

النمسا -ضمن فعاليات لينز عاصمة 
الثقافة االوروبية لعام 2009

مسرحية “ احنا والد املخيم “ + عرض دبكة وكورال3

قدم الرواد العرض الفين الوحيد للدبكة والكورال امام  1فلسطنيأيار  2009
البابا والرئيس الفلسطيين، والوزراء مبناسبة زيارة البابا 

ملخيم عايدة 

مسرحية “حنظلة”  يف مركز الفنيق1فلسطنيحزيران 2009

مسرحية “كل احلق على الذيب” + مسرحية احنا والد 13الواليات املتحدة االمريكيةمتوز 2009
املخيم + عرض دبكة يف بوسطن، كامربيدج، كاب 

كود، فريمونت، كونكتكت، نيويورك

مسرحية “احنا والد املخيم”  يف مهرجان املسرح الشبابي يف 2النمسا - فيينامتوز 2009
النمسا
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متوز + آب 
2009

مسرحية “كل احلق على الذيب” + عرض دبكة وكورال12فلسطني

مؤسس ومدير عام الرواد ضيف شرف ومتحدث يف منتدى 1100برشلونة - اسبانياآذار 2010
الشبكة العاملية ملؤسسة آنا ليند لألورومتوسطية

كونسرت موسيقية وجوقة مدرسة مشيدت 200فلسطني - خميم عايدةنيسان 2010
 للبنات - القدس على مسرح العودة اخلارجي

مشاركة فرقة الدبكة واجلوقة يف مهرجان400مهرجان ارطاس السنوي للخسأيار 2010
 اخلس - ارطاس -  بيت حلم

حزيران-متوز 
2010

مشاركة - أطفال من الرواد يف خميم السريك الصيفي 3فريمونت- امريكا
سريكس مسريكس

تشرين اول 
2010

عرض دبكة وجوقة من الرواد1500الطيبة - رام اهلل

مؤسس ومدير عام الرواد يقدم مقاومة مجيلة، وعرض فيلم 120املنتدى الرتبوي العاملي يف فلسطني
ثم فقرة دبكة وجوقة من الرواد

مشاركة فرقة الرواد املسرحية لألطفال يف املهرجان 90مونولوجات غزة - فلسطني

العاملي مونولوجات غزة -  مبادرة مسرح عشتار

حزيران-متوز 
2011

جولة عروض مسرحية “حنظلة” مع فرقة الكبار18فرنسا ولوكسمربغ

املشاركة يف مهرجان املسرح الدولي يف مدينة10فرنسا2012
 الربتفيل / فرنسا

مشاركة - أطفال من الرواد يف خميم السريك الصيفي 3فريمونت- امريكا2012
سريكس مسريكس

مشاركة - أطفال من الرواد يف خميم السريك الصيفي 3فريمونت- امريكا2013
سريكس مسريكس

املخيم الدولي / فرنسا 2نوجون سريواز 2013

مشاركة 3 أطفال من الرواد يف خميم السريك الصيفي 3فريمونت- امريكا2014

سريكس مسريكس
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املخيم الدولي / فرنسا 2نوجون سريواز 2014

املهرجان الدولي للمسرح / اسطنبول  2015

تركيا  

املهرجان الدولي للمسرح / تركيا 6

مشاركة فرقة الدبكة لالطفال يف مهرجان الطفل 10مهرجان الطفل الدولي / تركيا 2016
الدولي 

جولة عروض فنية يف اسكتلندا وبريطانيا 15   بريطانيا / اسكتلندا2016

انتاج عمل مسرحي بعنوان احلدود بالشراكة مع مسرح 2فرنسا2017
إكغزلي الفرنسي 

جوالت العروض املسرحية

الشريكاملنطقة اجلغرافيةاملستفيدينالوصفالربنامج

التدريب 

والتأهيل  

تصنيع العاب خشبية وانشطة لعب 

لألطفال يف الساحات واملالعب

Astmالضفة الغربية االطفال / الشباب 

اذاعة الرواد 
194

تدريب االطفال على الربامج االذاعية 
وجمال الصحافة واالعالم 

بيت حلماالطفال 

الضفة الغربية   االطفال انشطة ترفيهية وتعليمية باص االلعاب 

مركز الرواد 
للتدريب املهين  

من�جرة / متحف فلسطيين تراثي / 
اشغال تراثية ويدوية للنساء / بيت 

ضيافة / مطبخ تدرييب انتاجي / 
برنامج اعالم وتعليم 

كافة الفئات 

العمرية 

اصدقاء الرواد / امريكا ، فرنسا ، بيت حلم  
النرويج

برنامج صيف 
احلرية 

برنامج تدريب متخصص يف جمال 
حقوق االنسان / الكتابة االبداعية / 
املرافعات الدولية / الضغط واملناصرة

مؤسسة مارتن بارو الدوليةبيت حلم  الشباب 
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االن�جازات الرائدة

اإلن�جازالعام

انشاء اول برنامج تدريب مسرحي حمرتف من االطفال يف فلسطني1998  

اول برنامج للتعليم املساند لألطفال الذين يعانون صعوبات يف التعلم والدعم النفسي واالجتماعي2000

اول برنامج تدريب لصناعة افالم كرتون يف الضفة الغربية بالتعاون مع مؤسسة ايام املسرح2000

اول مركز لياقة للسيدات يف خميم الجئني يف الضفة الغربية2005

اول برنامج تدرييب حمرتف يف التصوير الفوتوغرايف والفيديو، بدبلوم معرتف به من وزارة االعالم الفلسطينية2005

اول مهرجان سينمائي خارجي وعروض على جدار الفصل العنصري يف فلسطني2005

اختيار مؤسس الرواد، د. عبدالفتاح ابوسرور كأول زميل ألشوكا - مبدع اجتماعي -  يف فلسطني2006

اول برنامج للسينما اجلوالة يف خميمات الالجئني والقرى يف الضفة الغربية2006

االنتقال من املبنى القديم املستأجر للرواد واملكون من غرفتني، اىل املبنى اجلديد املكون من طابقني كملك خاص للجمعية، 2006
ويتكون من قاعة عامة، قسم لتدريب ومنتجة التصوير الفوتوغرايف والفيديو، والطابق األول يتكون من قاعة مكتبة، 

مركز حاسوب، غرفة العاي وغرفتني صفيتني، باالضافة ملكاتب االدارة.

اول مهرجان للحكاية الشعبية وتفعيل دور املكتبات يف احلفاظ على الرتاث الشفوي يف فلسطني بالشراكة مع مؤسسة 2008  

كوبياك الفرنسية وحمافظة بيت حلم

فرقة الرواد كانت الفرقة الفنية الفلسطينية الوحيدة اليت قدمت لوحة استعراضية خالل زيارة البابا بندكتوس السادس 2009
عشر لفلسطني

 2009-2011

و 2011-2013
انتخاب مؤسس الرواد، د. عبدالفتاح ابوسرور رئيسا لرابطة املسرحيني الفلسطينيني

ان�جاز الطابق الثالث للمركز مع قسم لوحدة املرأة وحيوي قاعة تدريب للرياضة والفنون، معرض لتطريز ومنتجات الرواد، 2009
قاعة تدريب للخياطة، وقسم آخر لتدريب التصوير الفوتوغرايف والفيديو )قيد التجهيز(

عمل اول معرض للكتاب يف املخيم بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية و مخس دور نشر فلسطينية.2009

مؤسس ومدير عام الرواد يقدم املقاومة مجيلة، وعرض فيلم ثم فقرة دبكة وجوقة من الرواد يف املنتدى الرتبوي العاملي يف 2010
فلسطني

فرقة الرواد للدبكة واجلوقة يشاركان يف عرض الفقرة الفنية اثناء زيارة الرئيس التشيلي اىل خميم عايدة2011

مؤسس ومدير عام الرواد يتم اختياره كزميل ملؤسسة سينرجوس لألبداع االجتماعي2011
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جولة عروض اوىل لفرقة الكبار مبسرحية حنظلة2011

ان�جاز وتوفري نظام اضاءة للمسرح )قاعة الرواد ( باالضافة اىل توفري نظام تدفئة يف جزء من اقسام اجلمعية 2012

البدء يف تنفيذ وبناء مركز التدريب املهين 2015

توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء ) االردن ( 2016

افتتاح الطابق االرضي يف املركز املهين واالنتهاء من جتهيز املركز املهين )بناء عظم (  2016

توقيع مذكرة تفاهم مع مجعية برج اللقلق القدس2016

اول فرقة فلسطينية تشارك مبهرجان ادنربة الدولي / اسكتلندا2016

اطالق كتاب وصفات مجيلة للمأكوالت واحللويات الفلسطينية يف بريطانيا 2017

انتاج عمل مسرحي بعنوان احلدود بالشراكة مع مسرح إكغزلي الفرنسي2017

2017Stars Foundation / احلصول على جائزة النجوم لالثر الدولية

اطالق فريق كرة قدم لالطفال للفئة العمرية 20172004-2008

اطالق فريق كرة قدم للبنات للفئة العمرية 20172003-2009

االن�جازات الرائدة

الرابط اإللكرتونيالنشاطالعام

www.youtube.com/watch?v=En3d5Qtxupkحفل اختتام مهرجان السينما اخلارجي الثاني1

-www.youtube.com/watch?v=60KCHvWU8K4&feaحفل افتتاح مهرجان السينما اخلارجي الثاني2

ture=related

http://www.youtube.com/watch?v=WR8izNtdI1Yاملقاومة مجيلة3

http://www.youtube.com/watch?v=YOCc5d3Hsnwخمتارات من مسرحية كل احلق على الذيب، جولة 2008 يف فرنسا وبلجيكا4

http://www.youtube.com/watch?v=jmI_YMrQdgQخمتارات من معرض “حنن” لربنامج صور من أجل احلياة5

http://www.youtube.com/watch?v=LfWgFAEGVGU&featur  

e=related

http://www.youtube.com/watch?v=d1FaWE1SIZkفيلم حاجز بيت حلم، الساعة الرابعة صباحا6

http://www.youtube.com/watch?v=Chm5qEmG_LUخمتارات من مسرحية احنا اوالد املخيم7

http://www.youtube.com/watch?v=TmbNTIyIZNIزيارة البابا بندكتوس السادس عشر اىل خميم عايدة8

http://www.youtube.com/watch?v=Xwcbal25g_sاملقاومة مجيلة9
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االن�جازات الرائدة االن�جازات الرائدة

http://www.youtube.com/watch?v=U3fyFolnmCsاطالق اول اذاعة لالطفال )راديو الرواد 194 (10

http://www.youtube.com/watch?v=-4iJ0xEiu18اغنية عايدة اجملد )انتاج مجعية الرواد للثقافة واملسرح (11

http://www.youtube.com/watch?v=6vRp5qfjlF4الرواد وحكايات عن طريق البحر12

http://www.youtube.com/watch?v=B4AOYFDzGqwاغنية خذيين حلضنك امي13

https://www.youtube.com/watch?v=Ptt67gb7aMkإطالق خميم الرواد الشتوي - إيد بإيد صناع للتغيري 142017

https://www.youtube.com/watch?v=Z8xffytnDTAمحلة ملصقات ملرور 100 عام على وعد بلفور15

فضائية معا : مجعية الرواد تفوز جبائزة األثر الدولية - مقابلة مع الدكتور 16
عبد الفتاح ابو سرور

https://www.youtube.com/watch?v=UB2lo8MtWJ0

https://www.youtube.com/watch?v=HubheohNlyEمركز الرواد للتدريب املهين - اعمال التجهيز17

https://www.youtube.com/watch?v=bf3kuENupKc

Alrowwad Pioneers for life 2017https://www.youtube.com/watch?v=QvHDKP-s9p8 “تصوير من اجلو”18

https://www.youtube.com/watch?v=uhSv4WoqvJEالنكبة19

https://www.youtube.com/watch?v=XTroDkP3li4كلنا مع األسرى20

21Alrowwad Vocational Centerhttps://www.youtube.com/watch?v=HJ9CgHgsxzc

https://www.youtube.com/watch?v=7lgmGldpviQمواجهات خميم عايدة22

https://www.youtube.com/watch?v=qyw0lmwtblMفيلم املقاومة مجيلة 232017

24Change The Recordhttps://www.youtube.com/watch?v=frbSlVZf_-M

25Alrowwad 1-12-2017https://www.youtube.com/watch?v=Yb3Cv_gg1I4

https://www.youtube.com/watch?v=H0qKnVjcC2gحلقة مناهضة العنف ضد املراة26

27Merry Christmas and a happy new year 2017https://www.youtube.com/watch?v=VfE6y6LVOkE

https://archive.org/details/a_Rayعرض مسرحي “النكبة ما زالت مستمرة” مع املتطوع االسرتالي راي28
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