
 لمسرحية بسطة سياسية وأعداد المستفيدينجدول تفصيمي بالعروض التي نفذت 
 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 الشمال 00:11 ;610/;/69 األحد 10

 جمعيت خطوة للتىميت والتطوير المجتمعي
68 :7 

 >6 96 الشمال 0:11 ;610/;/:6 االثىيه 10
 :6 81 جمعيت فرسبن الغذ الشبببيت الشمال 00:11 ;610/;/;6 الثالثبء 10
 0> 0 جمعيت الفجر الشبببي خانيونس 0:01 ;610/;/>6 األربعبء 10
 60 ;7 جمعيت التضبمه الخيريت رفح 00:11 ;610/;/61 الخميس 10
 79 :6 جمعيت الشببة والبيئت دير البمح 0:11 ;610/>/6 األحذ 10
 :9 ;9 جمعيت الفجر الشبببي خانيونس 0:01 ;610/>/6 االثىيه 10
 76 :6 جمعيت التضبمه الخيريت رفح 00:11 ;610/>/7 الثالثبء 10
 01 ;6 جمعيت زيىت التعبوويت للمشغوالث الحرفيت الشمال 00:01 ;610/>/8 األربعبء 10
 67 79 جمعيت خطوة للتىميت والتطوير المجتمعي الشمال 0:11 ;610/>/9 الخميس 01
00 

 ;610/>/> األحذ
 1 :; جمعيت الفجر الشبببي خانيونس 0:01

 66 77 جمعيت خطوة للتىميت والتطوير المجتمعي الشمال 0:11 00
00 

 ;610/>/01 االثىيه
0:01 

 جمعيت التضبمه الخيريت رفح
7: 66 

00 00:11 0: 86 
00 

 ;610/>/06 األربعبء
 76 ;8 جمعيت الوداد للتأهيل المجتمعي غزة 0:11

 الشمال 0:11 00
جمعية خطوة لمتنمية والتطوير 

 :9 0 المجتمعي

00 
 ;610/>/06 الخميس

01:11 
 الشمال

والتطوير جمعية خطوة لمتنمية 
 المجتمعي

69 09 

 ;9 0 جمعية فرسان الغد الشبابية 0:11 00
00 

 ;610/>/09 األحذ
01:11 

 جمعية فرسان الغد الشبابية الشمال
0: 7< 

01 0:11 67 86 
00 

 ;610/>/:0 االثىيه
 89 06 مركز البرامج النسائية الوسطى 0:11

 >6 :0 والفنونجمعية حروف لمثقافة  خانيونس 0:11 00
00 

 ;610/>/;0 الثالثبء
01:11 

 جمعية التضامن الخيرية رفح
06 :9 

00 0:11 9 :; 
00 

 ;610/>/>0 األربعبء
0:11 

 جمعية الشباب والبيئة دير البمح
76 7 

00 0:11 96 68 
00 

 ;610/>/61 الخميس
 060 6 جمعية نور المعرفة النصيرات 0:01

 76 67 جمعية الشباب والبيئة دير البمح 00:01 00
 88 9 مركز البرامج النسائية البريج 0:11 ;610/>/66 األحذ 00
 60 68 جمعيت فرسبن الغذ الشبببيت الشمال 00:11 ;610/>/67 االثىيه 01

 2931 359 المجموع
 1925 المجموع الكمي

 


