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للجمعيات الخيرية واملؤسسات  1حسب القانون رقم  اوتم تسجيله 1998عام  والفنون الرواد للثقافة  جمعيةتم انشاء 

( ورخصة رقم من وزارة الثقافة BL-360-CUفي وزارة الداخلية الفلسطينية بموجب رخصة رقم ) 2000االهلية لعام 

 . في شبكة آنا ليند االورومتوسطية عضو  للثقافة والفنون  جمعية الرواد .100/2009ب//239
Alrowwad is a cultural and Arts Society, established in 1998 and registered under law Number 1 of 

Charitable Societies and Non-governmental Associations, 2000, by the Ministry of Interior of the 

Palestinian National Authority under the Licence Number BL-360-CU and under licence 

no.239/B/100/2009. The Society is a member of the network of Anna Lindh Euro-Mediterranean 

Foundation. 

 
 Contents املحتويات

 . رؤية وأهداف الجمعية 1

 لية االدارية للجمعية  . الهيك2

 التأسيسيةالهيئة  2.1

 مجلس االدارة 2.2

 طاقم املوظفين  2.3

 اصدقاء الرواد 2.4

 املتطوعون  2.5

 . الظروف العامة 3

 . االنشطة والوحدات4

1. Vision and objectives 

2. Administrative Structure 

2.1 Establishing Committee 

2.2 Board 

2.3 Staff 

2.4 Friends of Alrowwad 

2.5 Volunteers 

3.  General conditions 

4. Activities and Units 

 

 

mailto:aabusrour2@gmail.com
mailto:alrowwadtheatre@gmail.com


 ِ 2
2

ق -
ح
مل

 

Alrowwad culture 

& arTs Society 

Aida Camp – Bethlehem 

ة    معي 
ة    ج  اف  ق  ون  الرواد للث  ث 

والف   

  

دة   م عاي  ي 
حم –مخ 

ل
ت   ي  ي   

 

 
Bethlehem. P.O.Box 989- Palestine فلسطين -989. ب.ص – لحم بيت  

Email: aabusrour2@gmail.com   or alrowwadtheatre@gmail.com  
WebSite: - http://www.alrowwad.org  

TEL:: (+970)-2-2750030 , FAX :(+970)-2-2744780  - Mobile: (+970)-599-255 573 
 

1. : ون  ث 
ة  والف  اف  ق  ة  الرواد للث  معي 

ة  وا هداف  ج  ي   رو 

للجمعيات  1وتم تسجيله حسب القانون رقم  1998تم انشاء جمعية الرواد للثقافة والفنون  عام 

-BL-360رقم ) ، في وزارة الداخلية الفلسطينية بموجب رخصة2000الخيرية واملؤسسات االهلية لعام 

CU جمعية مستقلة، ديناميكية، ومجتمعية 100/2009ب//239( ورخصة رقم من وزارة الثقافة .

لتشجيع الطفولة الطبيعية مستهدفا السلوك، واملعرفة، والتصورات واملمارسات عبر وسائل فنية 

 وجميلة وغير عنفية .

 

ة   ي  اب وتدريب املدربين في الفنون االدائية : ان يكون الرواد جمعية رائدة ومرجعا في تدريب الشبالرو 

 واملرئية وشريكا استراتيجيا محليا ودوليا . 

 

الرواد جمعية مستقلة وغير ربحية تتميز  بفلسفة  "املقاومة جميلة" وتعمل بروح االبداع  :الرسالة  

بدون اعتبار  االجتماعي معمقة االنتماء والتطوع واالبداع والتعبير عن الذات لألطفال والشباب والنساء

لألصل او الدين والتواصل مع املدارس ورياض االطفال لبناء مجتمع متجانس ومتكامل باستخدام 

وتوظيف التعبير الالعنفي عبر التعليم والفنون االدائية واملرئية وتوثيق التاريخ الشفوي الفلسطيني 

 .والتدريب املنهي للتعبير عن الذات وخلق فرص عمل 

، مؤمنين بأن كل شخص صانع تغيير والعمل بشعار: "في 1998ة من املتطوعين عام اسس الرواد مجموع

فلوس، فش فلوس، بنشتغل"، ويطور الرواد برامجه الرائدة على مستوى فلسطين مع املشاركين املحليين 

ن وشركاء دوليين باستمرار، بناء على احتياجات واجندات املجتمع املحلي وبناء قدرات املؤسسة واملوظفي

بتدريبات متخصصة وتوسيع البنية التحتية وتسخير التقنيات الحديثة والتواصل االنساني في نشر 
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برامجه وانشطته وبناء جسور الشراكة محليا ودوليا، معتمدا األخالق واحترام القيم والحقوق 

 الفلسطينية واالنسانية، والحفاظ على التراث والبيئة. 

ه وجوالته الفنية ودوائر املستفيدين منطلقا من مخيم عايدة في بيت ويوسع الرواد سنويا دائرة انشطت

لحم، لتشمل مخيمات وقرى ومناطق مهمشة في محافظات الوطن ولتشارك عروضه املسرحية والفنية 

وافالمه في مهرجانات وطنية ودولية في اوروبا وامريكا ، ونعمل على تطوير شراكات مع دول العالم العربي. 

واد اول مهرجان للسينما الخارجية واول مهرجان للحكاية الشعبية في فلسطين، ويساعد وقد بدأ الر 

الرواد الطلبة الجامعيين باملنح الدراسية وتقديم األنشطة والخدمات للمستفيدين بتكلفة معقولة 

 ومقبولة. 

ة والشبكة الرواد عضو في شبكة اناليند وشريك ملؤسسة اشوكا وومن وين ،وشبكة العدالة الفلسطيني

 .والشبكة العاملية لالجئين واملهجرين الفلسطينيين  الفلسطينية ملقاطعة اسرائيل

ة   هدف 
ة  المست  ي  : يستهدف الرواد املجتمع الفلسطيني مع التركيز على األطفال والشباب والنساء في الف 

 بشكل أخص على املجتمع املحلي في محافظة بيت لحم 
ً
. كما يستهدف محافظات الضفة الغربية ، وُمركزا

املجتمع الدولي لكسر الصور النمطية واظهار صورة اخرى عن الشعب الفلسطيني وحضارته وثقافته 

وتاريخه . لذلك تهدف جمعية الرواد الى ان تملك االمكانيات الكاملة لتوظيف االمكانيات البشرية 

 والتقنية واملادية لتحقيق تغيير ديناميكي وفعال في املجتمع. 
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ة  :ال ري  طوي 
 إهداف  الت 

كسر الصور النمطية في وسائل األعالم عن الشعب الفلسطيني عبر املسرح والفنون وجوالت  .1

 العروض الفنية الدولية، وتوسيع قاعدة الشركاء على املستوى الوطني والدولي

تنمية قدرات االطفال والشباب والنساء عبر طرق جميلة والعنفية لتحقيق وتنشيط الثقة  .2

 التعبير عن الذات، واالنفتاح والشعور باالنتماء عبر التدريب وحمالت التوعية.بالنفس و 

تقوية املجتمع املحلي من خالل تعريضه لتقنيات الحاسوب واالتصاالت الحديثة والتعلم  .3

 واملعرفة واملحافظة على التراث 

 بناء القدرات املؤسساتية والبشرية للرواد واملجتمع املحلي .  .4

 

ا  صة  :الإهداف  الخ 
1.  

ً
 وإعالميا

ً
 وثقافيا

ً
رفع مستوى االعضاء والفئات املستهدفة من االطفال والشباب والنساء فنيا

. 
ً
 واجتماعيا

تنمية الثقافية والفنية واالعالمية الاملساهمة الجادة في تطوير وتشكيل بناء املسرح املحلي ، و  .2

 والتربوية والتعليمية في فلسطين .

وق االطفال والنساء والشباب وحقوق االنسان وتطويرها والسعي االهتمام والتوعية بقضايا حق .3

 لتعميق روح االنتماء والعطاء الطوعي وتنمية الحس والذوق واالبداع لديهم .

إتاحة الفرصة امام االطفال والشباب والعائالت الفلسطينية للتبادل الثقافي واالجتماعي مع  .4

 تعارض ومبادىء الجمعية واهدافها الوطنية ( .نظرائهم في الوطن او في بالد اخرى ) بما ال ي

عقد ورشات العمل التي تخدم الغايات واالهداف مثل استخدام الحاسوب ، رواية وتأليف  .5

 القصة ، ورشات فنية ، ورشات تدريبية في مجال التعليم .....الخ .
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واالدب  الرقي بالتعليم النشط واالبداعي وإنشاء مكتبة متخصصة في مجال املسرح والفنون  .6

 والثقافة العامة .

دعم وخلق حالة من التواصل بين املراكز الثقافية والكتاب واملمثلين داخل الوطن وخارجه وعقد  .7

 اللقاءات والبرامج الخاصة بتعزيز التواصل .

 إنشاء مركز تدريب ومنبر إعالمي مرئي ومسموع لالطفال والشباب . .8

 

د  :  ي  ف  ث 
ة  الي  لي 

 
 وصف  ا

من الدورات التدريبية املتخصصة واملخصصة لتنشيط قدرات االطفال  القيام بتنفيذ مجموعة .1

 ومقاومة العنف بطرق سلمية .جهة التغيير والنساء ملوا

 تشجيع الوعي في املجتمع املحلي من خالل االطفال والنساء . .2

توظيف كافة االدوات املتاحة في الوحدات العاملة بالجمعية من اجل خدمة املجتمع لتوفير  .3

 تعبير والتطوير فرص ال

تقديم مجموعة من الدورات وورشات العمل التي تستجيب لالولويات التي بحاجة اليها املجتمع  .4

 املحلي والتي تتوافق مع رسالة الجمعية .

موسيقى ( من خالل توفير طواقم متخصصة للتدريب  –كورال  –دبكة  –بناء فرقة فنية )مسرح  .5

لتراث والثقافة الفلسطينية والتي تساهم في تطوير من وانشاء العروض الفنية التي تعبر عن ا

 قدرات الفئات العمرية املختلفة .

ضاء في توفير مجموعة من املتطوعين والطاقم القادر على تقديم الخبرات واملهارات املختلفة لالع .6

 .الجمعية واملجتمع املحلي

 العمل ضمن هيكلية إدارية فعالة بقواعد وتعليمات واضحة . .7

رار في بناء قنوات االتصال والجسور للتبادل بين فلسطين ودول العالم عبر القيم االستم .8

 االنسانية .
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 تعميق روح االنتماء من خالل تنفيذ برامج العمل االجتماعي والثقافي والتربوي . .9

  : ج 
ائ  ت   الي 
 تحسين الصورة عن الشعب الفلسطيني وحضارته. .1

 ى اطفال ونساء املخيمتحسين التعبير عن الذات، والثقة واملعرفة لد .2

 تعميق روح االنتماء وااليمان بمستقبل افضل .3

 تفعيل شبكة العالقات والتبادل الثقافي محليا ودوليا عبر القيم االنسانية والالعنفية. .4

 تأسيس مؤسسة دائمة ذات طاقم مؤهل وخبير بناء على حقوق االنسان واالحترام املتبادل. .5

ة  :  .2 ة  الإداري  كلي   الهت 

ة   2.1 ي  :الهي  ة  وي 
 العامة  والعض 

مجلس ادارة جديد مكون من سبعة اعضاء ملدة عامين حسب العامة  انتخبت الهيئة  2014في تموز 

 النظام الداخلي للجمعية . 

ة   2.1 سي  ا سي  ة  الت  ي   الهي 
 تتشكل الهيئة التأسيسية لجمعية الرواد من : 

 د. عبد الفتاح عبد الكريم حسن أبو سرور .1

 سمير عطا عيس ى عودة .2

 حمد محمد عجارمةعدنان ا .3

 إبراهيم عيس ى عبد العزيز أبو سرور .4

 أنور احمد سلمان الدبس .5

 اسحق احمد عبد الفتاح عودة هللا .6
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 عدنان عبد سعيد حمدان .7

 

2.2 : لس الإدارة   مخ 
 ذكور (  5إناث و  2يتكون مجلس االدارة من سبعة اعضاء ) 

 رئيس الهيئة االداية: أزهار عبد الحميد ابو سرور  .1

 .  د.وليد الخطيب  نائب الرئيس: .2

  ابراهيم ابو سرور أمين الصندوق:  .3

  خضر ابو صوي أمين السر:  .4

  د.هالة اليمني عالقات دولية:  .5

   سمير عودة تقييم وتطوير:  .6

  د.مازن قمصية عالقات عامة:  .7
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م الرواد : 2.3 
 طاق 

 ويشمل مجموع املوظفين الذين يعملون بدوام كامل او دوام جزئي
 

 دوام كامل

 دير عاماملالفتاح ابوسرور: د.عبد .1

 رئبال الكردي : املدير التنفيذي  .2

 حنين ابراهيم بيت راشد : املحاسبة  .3

 سليم عمارنه: مساعد مكتب .4

 مروة رومي : باص االلعاب / الوحدة الفنية   .5

 صور من أجل الحياة مراد ابوسرور: وحدة .6

 احمد العجارمة : وحدة التعليم / تكنولوجيا املعلومات  .7

 هنية : وحدة صور من اجل الحياة  محمد ابو  .8

 عيس ى اسماعيل ابو سرور : باص االلعاب / الوحدة الفنية  .9

 

 دوام جزئي / عقود عمل محدودة املدة 

 عيس ى مصطفى ابوسرور :  مدرب مسرح / الوحدة الفنية  .10

 مراد صبيح: مدرب موسيقى / الوحدة الفنية  .11

 رأة مارلين ابوعيد  : مدربة لياقة للسيدات / وحدة امل .12

 تغريد املساعيد : معلمة / وحدة التعليم  .13

 ميرا يوسف ابو سرور : منسقة وحدة التعليم  .14

 تحرير ابوعكر : عاملة تنظيف .15

 عيس ى نور مصطفى : باص االلعاب / الوحدة الفنية  .16
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اء الرواد: .2.4  ا صدق 
جموعة تم تشكيل جمعية أصدقاء الرواد في فرنسا، وتتكون هذه الجمعية من م 2002في العام 

من االشخاص املناصريين لحقوق الشعب الفلسطيني واملتضامنيين معه، وكذلك تشكيل تعاون ما بين 

مدارس نرويجية والرواد ، كما ساعد الرواد على تشكيل جمعية اصدقاء للرواد في الواليات املتحدة 

س والكاتب املسرحي ، وتضم في  عضويتها  الكاتبة املسرحية املشهورة نعومي وال 2009االمريكية عام 

تأسيس اصدقاء للرواد  2011املشهور توني كوشنر، باالضافة الصدقاء في دول مختلفة. وتم خالل العام 

. باالضافة لذلك استمر الرواد بالعمل على تشكيل 2011في بريطانيا، وتسجيلها كجمعية خالل العام 

صدقاء يقدمون الدعم املادي واللوجستي شبكة من االصدقاء املحليين الفلسطينيين، وجزء من هؤالء اال 

 . تم البدء بتأسيس اصدقاء الرواد في استراليا  2016وخالل العام  للجمعية

 

طوعون   2.5
 المت 

قام مجموعة من املتطوعين باالنضمام لجمعية الرواد للثقافة والفنون ، حيث  2016في العام 

 متطوع محلي . 20متطوع دولي و  15انضم اكثر من 

املتطوعين في تنفيذ العديد من االنشطة والبرامج وقدموا املساعدة في في مختلف املجاالت الفنية ساهم 

سيعمل الرواد على تطوير  2017والتقنية والتعليمية وذلك ضمن االمكانيات املتوفرة لديهم ، في العام 

ي مجال الفن واملسرح البرامج واالليات التي تساهم في استقطاب اكبر عدد من املتطوعين املتخصصين ف

 والتصوير وذلك لتطوير قدرات وامكانية املستفيدين .
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ي  الرواد:  .3
روف  العامة  ق   الظ 

 من  2016غطت نشاطات وفعاليات وبرامج جمعية الرواد للثقافة والفنون في العام 
ً
امتدادا

 الى شمال جنين ، 
ً
 15زائر من    2000أكثر من  استقبل الرواد  2016وخالل العام جنوب الخليل وصوال

منطقة  30نشاطا في ما يقارب  287قد قام الرواد بعمل .و  ة متضامنى مع الشعب الفلسطيني دول

سنوات فما فوق من نشاطات الرواد أي  5ذكر من أعمار  12193أنثى و  15060. و قد استفاد  فلسطينية 

جتماعية املدارس واملراكز اال مستفيدة ومستفيد، الرواد عمل مع رياض األطفال و  27253ما مجموعه 

 ومؤسسات غير ربحية أخرى. 
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ر الوحدات   ري  ق  ص ت 
لخ 
م

 

   2016 العام
 

 

 الذكور  اإلناث  عدد املستفيدين  عدد النشاطات  الوحدة 

 450 550 1000 67 قسم التعليم 

 493 660 1153 87 صور من اجل الحياة 

 200 400 600  10 املرأة 

 150 350 500 8 الصحة والبيئة 

 6500 7500 14000 100 الوحدة الفنية

 900 1100 2000 - الوفود

 3500 4500 8000 15 جولة عروض دولية  

 12193 15060 27253 287 املجموع 
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ن    :  وحدة  الف 
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 ، حيث شارك 100اكثر من الوحدة الفنية نفذت 
ً
 واجتماعيا

ً
 وفنيا

ً
 ثقافيا

ً
 متنوعا

ً
ت الوحدة الفنية نشاطا

عدد املستفيدين خالل  مناسبة ثقافية واجتماعية وسياسية في مختلف املحافظات ، 50في اكثر من 

 مستفيد على املستوى املحلي والدولي  22000اكثر من  2016العام 

ستعمل على تطوير  2017، الوحدة الفنية خالل العام  اسكتلندا  (  –) جولة عروض فنية في بريطانيا 

 املناطق ك
ً
افة البرامج واالنشطة وستعمل على توسيع املناطق املستفيدة من االنشطة والبرامج خصوصا

 املهمشة في مناطق شمال الضفة الغربية والخليل .
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م :  لي 
ع الث 

 وحدة  
 

 

 

 

   67وحدة التعليم نفذت اكثر من 
ً
 متنوعا

ً
رين ووصل عد املستفيدين املباش ، 2016خالل العام  نشاطا

مستفيد ، ستعمل وحدة التعليم على تطوير كافة البرامج والوسائل املستخدمة في  1000الى اكثر من 

 االلكترونية 
ً
 . التعليم من خالل استحداث كافة االدوات الحديثة واملستخدمة في التعليم خصوصا
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اة  : ل الخت   وحدة  صور من  ا ج 
 

 

 

 في مجال التوثيق والتدريب  87،  2016وحدة صور من اجل الحياة نفذت خالل العام 
ً
 متنوعا

ً
نشاطا

ستعمل الوحدة خالل العام دورات إذاعة ،  3دورات تصوير ،  7 2016واالنتاج ، حيث تضمن العام 

 على تطوير البرامج االذاعية واالبداعية وتنفيذ برنامج الدبلوم االعالمي  2017
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  دة  المرا ة  :ح و 
 

 

انشطة متنوعة في مجال التدريب والتطوير للقدرات لدى  10 2016لعام وحدة املرأة  نفذت خالل ا

، وقد شملت االنشطة على مجموعة من الدورات وورشات العمل املتخصصة ،  النساء الفلسطينيات 

 . 2016خالل العام  600حيث وصل عدد املستفيدين 
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ة  : ي  ي    وحدة  الصخة  والي 
 

 

 

انشطة في مجال الصحة والبيئة وذلك بهدف رفع الوعي   8 2016لعام برنامج الصحة والبيئة  نفذ خالل ا

، ستعمل وحدة الصحة والبيئة خالل العام  لدى املجتمع املحلي في مجال الصحة والتغيرات البيئية 

،  حيث على تنفيذ العديد من برامج التوعية والتدريب في مدارس وروضات محافظة بيت لحم  2017

 . 2016خالل العام  500وصل عدد املستفيدين 
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ي  : 
مهي 
ال
ت   دري  ة  والي  مي 

ي   وحدة  الي 
  

أن ينعكس هذا التطور في تنفيذ وتصميم الدورات واملحاضرات من ونأمل  املتعلقة بالجانب املنهي التنمويةتنفيذ األنشطة والبرامج  

 ي.أجل تعزيز القدرات املتخصصة والقدرات املهنية للشباب والنساء في املجتمع الفلسطين

 البرامج واألنشطة التي ستقوم "وحدة التطوير" بتنفيذها:•  

 عمل متخصصة في مجال الصحة والبيئة. وورشات. محاضرات 1 

 دورات تدريبية في مجال البرامج املهنية للشباب والنساء. - 2 

 فئات.المختلف  لدى في تنمية القدرات والقدرات  متخصصة العمل  وورشات. التدريب 3 

  

نتهاء من تشييد مبنى من ستة طوابق باإلضافة إلى االنتهاء من اإلعداد للتدريب املنهي في النجارة، وتصميم األلعاب التعليمية من خالل اال 

. ويشمل هذا املركز 2017واألشكال اإلبداعية من الطابق األرض ي ، وسوف تبدأ مرحلة التدريب العملي في مجال النجارة خالل عام 

طوابق متخصصة في مجال التدريب املنهي النجارة والصناعة، واأللعاب التعليمية والخياطة املتخصصة والتطريز  6 على املنهي 

الفلسطيني. "وحدة التدريب" املتخصصة في مجال اإلعالم واإلنتاج والتوجيه والتسجيل الصوتي، ومصنع الصابون، ومطعم التدريب 

ب متخصص في مجال األجهزة اإللكترونية. سيعمل املركز املنهي على تطوير القدرات املهنية في الغذاء الفلسطيني، فضال عن مركز تدري

 ملختلف الفئات من أجل خلق فرص عمل للشباب والنساء في املجتمع املحلي الفلسطيني في الوضع الراهن للشعب الفلسطيني.
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ممول 
ركاء وال اء وش  ة  الرواد اصدق  معي   

ن  لح ي   ي 
 

 شركاء واصدقاء واملموليين لجمعية الرواد الجدول التالي يبن
 

 شركاء الرواد املحليين والدوليين 

 الشركاء املحليين   الشركاء الدوليين

 اصدقاء الرواد /  فرنسا  .1

 اصدقاء الرواد / الواليات املتحدة االمريكية  .2

 اصدقاء الرواد / بريطانيا  .3

 اصدقاء الرواد / بلجيكا  .4

5. Educaid /  ايطاليا 

6. Astm /  لوكسمبورغ 

 بلدية نوجوسيرواز / فرنسا  .7

 مسرح تيروير / فرنسا  .8

 ويكوس / ايطاليا  .9

 االتحاد االوروبي  .10

 بارو / الواليات املتحدة االمريكية صندوق مارتن  .11

 اصدقاء الرواد / النرويج  .12

13. Into   ايرلندا / 

14. Amos Trust /  بريطانيا 

 اصدقاء الرواد / استراليا  .15

 

 يدة اللجنة الشعبية / مخيم عا .16

 وزارة الثقافة  .17

 وزارة الشؤون االجتماعية  .18

 مسرح الحارة  .19

 جامعة القدس .20

 مجموعة الباب االدبية  .21

 قرية االطفال .22

 مركز بديل .23

 مركز غراس الثقافي  .24

 مديرية التربية والتعليم / بيت لحم  .25

 جمعية الشبان املسحيين  .26

 مؤسسة جذور  .27

 جامعة بيت لحم  .28

 مؤسسة عباد الشمس  .29

 الالجئين وكالة الغوث وتشغيل  .30

 مؤسسة السديل .31

 مركز اسعاد الطفولة  .32

 الجامعة االهلية  .33

 شبكة املعاق الفلسطيني  .34

 بلدية بيت لحم  .35

 االتحاد العام للمعاقين  .36

 مدرسة قرية االطفال .37

 مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية  .38

 مدرسة بنات بيت جاال املختلطة  .39

 املدرسة العالئية  .40

 مؤسسة تامر  .41

 مكتبة بيت جاال .42

 ت لحم محافظة بي .43
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 اللجان الشعبية / قرية املعصرة  .44

 بلدية الدوحة  .45

 جمعية الفجر / دورا  .46

 جمعية االغاثة الطبية / جنين .47

 مركز مساواة / حيفا .48

 رابطة املسرحيين الفلسطينيين .49

 مركز الفينيق  .50

 مركز سراج  .51

 مركز التقارب  .52

 املؤسسة التعليمية العربية  .53

 بلدية قلقيلية  .54

 بلدية طولكرم  .55

 ملحررين جمعية االسرى ا .56

 مكتبة قلقيلية العامة  .57

 البعثة البابوية  .58

 مسرح عشتار  .59

 مسرح القصبة  .60

 مسرح سنابل .61

 شبكة املؤسسات االهلية  .62

 مركز ليلك  .63

 مؤسسة ابداع .64

 مدرسة الشروق للمكفوفين  .65

 كشافة بلدية الدوحة  .66

 نادي الدوحة الرياض ي  .67

 مركز الجىء  .68

 مركز شباب عايدة االجتماعي  .69

 سية مدرسة ذكور عايدة االسا .70
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: ة  ولإت  العروض  المسرحي   ج 
 

 العمل عدد العروض الدولة العام

 مسرحية احنا والد املخيم 6 السويد والدينمارك 2000آب 

مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة + عرض دمى "عمو  4 مصر   2003أيار 

 ابو األفكار"

ض دبكة+ عرض دمى "عمو مسرحية احنا والد املخيم + عر  30 فرنسا 2003حزيران وتموز 

 ابو األفكار"

 مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة 12 الواليات املتحدة االمريكية 2005تموز  -حزيران 

 مسرحية احنا والد املخيم + عرض دبكة+ موسيقى 26 فرنسا وبلجيكا 2006تموز  -حزيران

يم، عرض دبكة وكورال، عروض مسرحية احنا والد املخ 45 الضفة الغربية 2007تموز  -حزيران 

 مهرجين

 مسرحية "كل الحق على الذيب" + عرض دبكة وكورال 22 فرنسا وبلجيكا 2008حزيران + تموز 

ضمن فعاليات  –النمسا  2009نيسان 

لينز عاصمة الثقافة 

 2009االوروبية لعام 

 مسرحية " احنا والد املخيم " + عرض دبكة وكورال 3

دم الرواد العرض الفني الوحيد للدبكة والكورال امام ق 1 فلسطين 2009أيار 

البابا والرئيس الفلسطيني، والوزراء بمناسبة زيارة البابا 

 ملخيم عايدة 

 مسرحية "حنظلة"  في مركز الفنيق 1 فلسطين 2009حزيران 

د املخيم مسرحية "كل الحق على الذيب" + مسرحية احنا وال  13 الواليات املتحدة االمريكية 2009تموز 

+ عرض دبكة في بوسطن، كامبريدج، كاب كود، فيرمونت، 

 كونكتكت، نيويورك

مسرحية "احنا والد املخيم"  في مهرجان املسرح الشبابي في  2 فيينا –النمسا  2009تموز 

 النمسا

 مسرحية "كل الحق على الذيب" + عرض دبكة وكورال 12 فلسطين 2009تموز + آب 

مؤسس ومدير عام الرواد ضيف شرف ومتحدث في منتدى  1100 اسبانيا -برشلونة  2010آذار 

 الشبكة العاملية ملؤسسة آنا ليند لألورومتوسطية

 –كونسرت موسيقية وجوقة مدرسة شميدت للبنات  200 مخيم عايدة –فلسطين  2010نيسان 

 القدس على مسرح العودة الخارجي

مهرجان ارطاس السنوي  2010أيار 

 للخس

 –ارطاس  –شاركة فرقة الدبكة والجوقة في مهرجان الخس م 400

 بيت لحم
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أطفال من الرواد في مخيم السيرك الصيفي  3مشاركة  3 امريكا -فيرمونت 2010تموز -حزيران

 سيركس سميركس

 عرض دبكة وجوقة من الرواد 1500 رام هللا –الطيبة  2010تشرين اول 

املنتدى التربوي العالمي في  

 فلسطين

مؤسس ومدير عام الرواد يقدم مقاومة جميلة، وعرض فيلم  120

 ثم فقرة دبكة وجوقة من الرواد

مشاركة فرقة الرواد املسرحية لألطفال في املهرجان العالمي  90 فلسطين -مونولوجات غزة 

 مبادرة مسرح عشتار –مونولوجات غزة 

 نظلة" مع فرقة الكبارجولة عروض مسرحية "ح 18 فرنسا ولوكسمبرغ 2011تموز -حزيران

 

املشاركة في مهرجان املسرح الدولي في مدينة البرتفيل /  10 فرنسا 2012

 فرنسا

أطفال من الرواد في مخيم السيرك الصيفي  3مشاركة  3 امريكا -فيرمونت 2012

 سيركس سميركس

أطفال من الرواد في مخيم السيرك الصيفي  3مشاركة  3 امريكا -فيرمونت 2013

 سميركس سيركس

 املخيم الدولي / فرنسا  2 نوجون سيرواز  2013

أطفال من الرواد في مخيم السيرك الصيفي  3مشاركة  3 امريكا -فيرمونت 2014

 سيركس سميركس

 املخيم الدولي / فرنسا  2 نوجون سيرواز  2014

 

املهرجان الدولي للمسرح /   2015

 تركيا   –اسطنبول 

 ح / تركيا املهرجان الدولي للمسر  6

مهرجان الطفل الدولي /  2016

 تركيا 

 مشاركة فرقة الدبكة لالطفال في مهرجان الطفل الدولي  10

 جولة عروض فنية في اسكتلندا وبريطانيا  15 بريطانيا / اسكتلندا 2016
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ة   ع  الخالي  ارت   المش 
 

املنطقة  املستفيدين الوصف البرنامج

 الجغرافية

 الشريك

تصنيع العاب خشبية وانشطة   والتأهيل التدريب . 1

لعب لألطفال في الساحات 

 واملالعب

 –االطفال 

 الشباب 

 Astm الضفة الغربية 

تدريب االطفال على البرامج  194.اذاعة الرواد 2

االذاعية ومجال الصحافة 

 واالعالم 

  محافظة بيت لحم االطفال 

 .املقاومة جميلة  3

 

تدريب مسرح، دبكة، 

رسم، والعاب تربوية  موسيقى،

، تدريب احترافي على التصوير 

 والفيديو 

 –االطفال 

 الشباب 

  محافظة بيت لحم

  Educaid محافظات الوطن  االطفال  انشطة ترفيهية وتعليمية  باص االلعاب  .4

بناء مركز  .5

ومرافق  

 للجمعية 

بناء مرافق اضافية للجمعية 

من اجل تنمية اهداف 

ء مركز وانشطة الجمعية ، بنا

تدريب منهي ، بناء متحف 

 الذاكرة 

كافة الفئات 

 العمرية 

اصدقاء الرواد /  مخيم عايدة 

امريكا ، فرنسا ، 

 النرويج 
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دة   ات  الراي  ار  خ 
 الإئ 

 

 االنجاز العام

 انشاء اول برنامج تدريب مسرحي محترف من االطفال في فلسطين 1998

 ين يعانون صعوبات في التعلم والدعم النفس ي واالجتماعياول برنامج للتعليم املساند لألطفال الذ 2000

 اول برنامج تدريب لصناعة افالم كرتون في الضفة الغربية بالتعاون مع مؤسسة ايام املسرح 2000

 اول مركز لياقة للسيدات في مخيم الجئين في الضفة الغربية 2005

الفيديو، بدبلوم معترف به من وزارة االعالم اول برنامج تدريبي محترف في التصوير الفوتوغرافي و  2005

 الفلسطينية

 اول مهرجان سينمائي خارجي وعروض على جدار الفصل العنصري في فلسطين 2005

 في فلسطين  -مبدع اجتماعي  –اختيار مؤسس الرواد، د. عبدالفتاح ابوسرور كأول زميل ألشوكا  2006

 ت الالجئين والقرى في الضفة الغربيةاول برنامج للسينما الجوالة في مخيما 2006

االنتقال من املبنى القديم املستأجر للرواد واملكون من غرفتين، الى املبنى الجديد املكون من طابقين  2006

كملك خاص للجمعية، ويتكون من قاعة عامة، قسم لتدريب ومنتجة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، 

ة، مركز حاسوب، غرفة العاي وغرفتين صفيتين، باالضافة ملكاتب والطابق األول يتكون من قاعة مكتب

 االدارة.

اول مهرجان للحكاية الشعبية وتفعيل دور املكتبات في الحفاظ على التراث الشفوي في فلسطين  2008

 بالشراكة مع مؤسسة كوبياك الفرنسية ومحافظة بيت لحم

الوحيدة التي قدمت لوحة استعراضية خالل زيارة البابا فرقة الرواد كانت الفرقة الفنية الفلسطينية  2009

 بندكتوس السادس عشر لفلسطين
و  2009-2011

2011-2013 
 انتخاب مؤسس الرواد، د. عبدالفتاح ابوسرور رئيسا لرابطة املسرحيين الفلسطينيين

الفنون، معرض انجاز الطابق الثالث للمركز مع قسم لوحدة املرأة ويحوي قاعة تدريب للرياضة و  2009

لتطريز ومنتجات الرواد، قاعة تدريب للخياطة، وقسم آخر لتدريب التصوير الفوتوغرافي والفيديو )قيد 

 التجهيز(

عمل اول معرض للكتاب في املخيم بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية و خمس دور نشر  2009

 فلسطينية.

في  يلة، وعرض فيلم ثم فقرة دبكة وجوقة من الروادمؤسس ومدير عام الرواد يقدم املقاومة جم 2010
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 املنتدى التربوي العالمي في فلسطين

فرقة الرواد للدبكة والجوقة يشاركان في عرض الفقرة الفنية اثناء زيارة الرئيس التشيلي الى مخيم  2011

 عايدة

 جتماعيمؤسس ومدير عام الرواد يتم اختياره كزميل ملؤسسة سينرجوس لألبداع اال  2011

 جولة عروض اولى لفرقة الكبار بمسرحية حنظلة 2011

انجاز وتوفير نظام اضاءة للمسرح )قاعة الرواد ( باالضافة الى توفير نظام تدفئة في جزء من اقسام  2012

 الجمعية .

 البدء في تنفيذ وبناء مركز التدريب املنهي . 2015

 االردن ( توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء )  2016

 افتتاح الطابق االرض ي في املركز املنهي واالنتهاء من تجهيز املركز املنهي )بناء عظم (  . 2016

 توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية برج اللقلق القدس  2016

 اول فرقة فلسطينية تشارك بمهرجان ادنبرة الدولي / اسكتلندا  2016
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وت   ث  وي   الرواد علي ت 

 السينما الخارجي الثانيفل اختتام مهرجان ح .1

Qtxupk5d3http://www.youtube.com/watch?v=En  

 حفل افتتاح مهرجان السينما الخارجي الثاني .2

&feature=related4K8KCHvWU60ube.com/watch?v=http://www.yout  

 املقاومة الجميلة   .3

 Y1izNtdI8http://www.youtube.com/watch?v=WR  

في فرنسا وبلجيكا  2008مختارات من مسرحية كل الحق على الذيب، جولة  .4

Hsnw3d5http://www.youtube.com/watch?v=YOCc   

 مختارات من معرض "نحن" لبرنامج صور من أجل الحياة:  .5

http://www.youtube.com/watch?v=jmI_YMrQdgQ  

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

 فيلم حاجز بيت لحم، الساعة الرابعة صباحا .6

SIZk1FaWE1http://www.youtube.com/watch?v=d  

 في مهب الريح .7

 _LePrg-p008http://www.youtube.com/watch?v=  

 مختارات من مسرحية احنا اوالد املخيم: .8

qEmG_LU5http://www.youtube.com/watch?v=Chm  

 مختارات من مسرحية حنظلة:  .9

IQ0http://www.youtube.com/watch?v=nvTkIyvM  

 زيارة البابا بندكتوس السادس عشر الى مخيم عايدة .10

 om/watch?v=TmbNTIyIZNIhttp://www.youtube.c 

11.  Who am I? palestine throw palestinian eyes(2009معرض من أنا؟ فلسطين بعيون فلسطينية ) 

wwadPhotoExhibition2009?feat=directlinkhttp://picasaweb.google.com/imagesforlife/AlRo 

mailto:aabusrour2@gmail.com
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http://www.youtube.com/watch?v=En3d5Qtxupk
http://www.youtube.com/watch?v=60KCHvWU8K4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WR8izNtdI1Y
http://www.youtube.com/watch?v=YOCc5d3Hsnw
http://www.youtube.com/watch?v=jmI_YMrQdgQ
http://www.youtube.com/watch?v=LfWgFAEGVGU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d1FaWE1SIZk
http://www.youtube.com/watch?v=008p-_LePrg
http://www.youtube.com/watch?v=Chm5qEmG_LU
http://www.youtube.com/watch?v=nvTkIyvM0IQ
http://www.youtube.com/watch?v=TmbNTIyIZNI
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/AlRowwadPhotoExhibition2009?feat=directlink
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  معرض في فرنسا .12
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/ASDIP?feat=directlink  

13.  "Us" photo exhibition life stories "معرض صور "نحن 

http://picasaweb.google.com/imagesforlife/UsPhotoExhibitionLifeStories?authkey=Gv1sRgCMuIrYX

AIQ&feat=directlink3e_O  

14.  Final exhibition "Us" Images for Life/AlRowwad Center "املعرض النهائي "نحن 

inalExhibitionUsImagesForLifeAlRowwadCenter?authkhttp://picasaweb.google.com/imagesforlife/F

QE&feat=directlink2DS-sRgCKbSqvbZz1ey=Gv  

 look who we are (2008)معرض صور "انظر من نحن"  .15

://picasaweb.google.com/imagesforlife/Images2008?authkey=Gv1sRgCMnd_5id9aThiQE&feat=directlinkhttp 

 املقاومة الجميلة .16

 http://www.youtube.com/watch?v=Xwcbal25g_s 

 (  194اطالق اول اذاعة لالطفال )راديو الرواد  .17

http://www.youtube.com/watch?v=U3fyFolnmCs 

 اغنية عايدة املجد )انتاج جمعية الرواد للثقافة واملسرح (  .18

J0xEiu18i-http://www.youtube.com/watch?v=4 

 الرواد وحكايات عن طريق البحر  .19

http://www.youtube.com/watch?v=6vRp5qfjlF4 

 غنية خذيني لحضنك امي ا .20

AOYFDzGqwhttp://www.youtube.com/watch?v=B4 

mailto:aabusrour2@gmail.com
mailto:alrowwadtheatre@gmail.com
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/ASDIP?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/UsPhotoExhibitionLifeStories?authkey=Gv1sRgCMuIrYXe_O3AIQ&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/UsPhotoExhibitionLifeStories?authkey=Gv1sRgCMuIrYXe_O3AIQ&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/FinalExhibitionUsImagesForLifeAlRowwadCenter?authkey=Gv1sRgCKbSqvbZz-DS2QE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/FinalExhibitionUsImagesForLifeAlRowwadCenter?authkey=Gv1sRgCKbSqvbZz-DS2QE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/imagesforlife/Images2008?authkey=Gv1sRgCMnd_5id9aThiQE&feat=directlink
http://www.youtube.com/watch?v=Xwcbal25g_s
http://www.youtube.com/watch?v=U3fyFolnmCs
http://www.youtube.com/watch?v=4-iJ0xEiu18
http://www.youtube.com/watch?v=6vRp5qfjlF4
http://www.youtube.com/watch?v=B4AOYFDzGqw

