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:المقدمة

ــسنوي  ــر ال ــدم التقری ــا أن نق ــب لن ــة لیطی ــذيجمعی ــون بغــزة وال ــة والفن ــسمة للثقاف ــر حــصیلة ب یعتب
مـن خـالل لجمعیةاوقد حرصت . 2007خالل عام المؤسسةالجهود، والنشاطات التي قامت بها 

الرامیـة إلـى تطـویرالعملیـةبهـا لتحقیـق أهـدافها مناطـةالعلـى القیـام بالمهـام المختلفـة انشاطاته
.على المستوى الوطنيالثقافیة الفنیة الحركة وتنمیة

الجمعیــة ٕضع هــذا التقریــر بــین یــدي الــسادة المهتمــین، والمتــابعین لنــشاطات وانجــازات نــٕواننــا إذ 
والــشكرجمعیــة،للدعمها المتواصــل لــالبــشریة توجــه بالــشكر إلــى جمیــع المؤســسات والكــوادر نل

ّعلـى دعمهـم ومـساهمتهم القیمـة الجمعیـةوالمشاركین في نشاطات المسئولینوالتقدیر إلى جمیع 
. لتحقیق األهداف المرجوة

وترى المؤسسة بأنها قد أثرت على التنمیة الثقافیـة فـي قطـاع غـزة بالنـسبة لعـدد المـستفیدین مـن 
.برامجها الثقافیة والفنیة

:األولالباب
جمعیة بسمة للثقافة والفنون
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:عن الجمعیة
 

:افتتاحیة

ّتمیــز بحاضــرة، وعلیــه أن یتمیــز كمــا ّ، تمیــز بتراثــه وتاریخــه، شــابالمجتمــع الفلــسطیني مجتمــع  ّ
.حاجة تفوق حاجة أي شعب آخربناءةحاجة مجتمعنا لمؤسسات لذا فإن…بمستقبله 

لمزید من المعرفة والتوعیة في عـالم …اد ملتزم وصادق بحاجة لثقافة تحقق وجوده، لفن جوفه
.ًبحاجة للوحة فنیة متقنة في متحف یكاد أن یكون خالیاوه…عّحریة اإلبدا

من رحم اإلیمان بالدور الكبیر للثقافة والفنون في …ًبقضایا المجتمع، وسعیا لسد حاجاته ًالتزاما
ًوتطلعـا …ّوفـي التنمیـة والتطـور المجتمعـي خـالق،األوفي التربیة وسـموالوعي،تشكیل المعرفة 

ولـدت …ولـدت بـسمة للثقافـة والفنـون …ٍلغد بعین أمل وتفاؤل وسط كل التحـدیات والـصعوبات 
…لترسم بسمة وتحقق أمل 

بـسمة للثقافـة جمعیـةنطالقـةاكانـت ولدت بسمة على سریر اإلیمـان بـالنهج العلمـي الـدیمقراطي،
مــستقبل ثقــافي فنــي مــشرق بجهــود مجموعــة مــن واعــة حتمیــة التعــاون نحــّوالفنــون، مــسلحة بقن
البعید عن العشوائیة والتخبط، متطلعة لتنمیة ثقافیة فنیـة.االنتماء الصادقوالشباب الموهوب، ذ

.مبنیة على أساس حر دیمقراطي
 

:الهویةوالنشأة 

ّفن، الطـامحین للرقـي والتقـدمبجهود ذاتیة لمجموعة من الغیورین على الثقافة والجمعیةنشأت ال ّ،
، بموجب قـانون الجمعیـات " 7591" كجمعیة أهلیة تحت رقم وحصلت على التراخیص الالزمة، 

، يّتعنى بالتطور الثقافي الفنم والئحته التنفیذیة، 2000لسنة ) 1(الخیریة والهیئات األهلیة رقم 
ًتسعى لخلق جمهور واع، متذوقا  .لإلبداعاتٍ

 

:یةرسالة الجمع
سـبتمبر فـيجمعیة بسمة للثقافة والفنون، جمعیة أهلیة فلسطینیة تعمل فـي قطـاع غـزة، تأسـست

لـسنة ) 1(، بموجب قـانون الجمعیـات الخیریـة والهیئـات األهلیـة رقـم "7591"تحت رقم 2006
. والئحته التنفیذیة2000

ونبـذ التعـصب، وقبــول تعمـل الجمعیـة علـى تعزیـز ثقافـة الدیمقراطیــة وحقـوق اإلنـسان، والتـسامح
اآلخــر، لــدى األطفــال والــشباب، مــن كــال الجنــسین، وذلــك مــن خــالل أعمــال مــسرحیة، والثقافیــة، 
ًوتدریبیة، وعروض مرئیة، بالتركیز على اإلبداع والتمیز، والتنمیة التزاما بمبادئ الشفافیة، وخدمة 

المجتمع، والتعاون والعمل المشترك
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:  أهداف الجمعیة

:الجمعیةومهام أهداف

ومن منطلق روح التعاون والمشاركة مـع المؤسـسات أعینها،وضعت بسمة للثقافة والفنون نصب 
العمل بجد والتـزام علـى تحقیـق مجموعـة مـن األهـداف ،أهلیة ورسمیة، محلیة ودولیة–الشبیهة 

: تتلخص في

وتنمیـة والـشباب ةیـة الطفولـرعاواالجتمـاعي والثقافي والتربـويالمساهمة في البناء والتطویر.1
.االهتمام بالتعلیم والوعي الحضاري ٕوابرازها، وقضایاها ةأالمراالهتمام بشئون قدراتهم، و

، وغـرس زیادة وعي المواطنین وتثقیفهم مـن أجـل تعمیـق الممارسـات والمـسلكیات الدیمقراطیـة.2
.المبادئ القویمة وروح القانون

والتغییـر والدیمقراطیـةفـي عملیـة البنـاءّفعـالدور مـنلمـا للمـسرح، تفعیل الحركة المـسرحیة.3
.ّوالتطور االجتماعي

تخصیص جزء هام من العمل المسرحي للطفل، یهـتم بمـشاكله االجتماعیـة والنفـسیة والثقافیـة .4
.والترفیهیة

تفعیل وتنمیة وتطویر المشهد الثقافي كـأداة تشخیـصیة وعالجیـة داعمـة لمـسیرة بنـاء وتطـور .5
المجتمع

تواصــل مـع الفعالیــات العــرب وغیـرهم ، وومثقفـین ح قنــوات اتـصال وعالقــات مـع مــسرحیین فـت.6
.بالفن المسرحي بالثقافة والمسرحیة المحلیة والعربیة والدولیة ، ومع مؤسسات ذات العالقة 

.تعزیز مكانة الطفل والحفاظ على حقه ضمن القوانین الدولیة وأسوة بأطفال العالم.7
قیادات مجتمعیة شابة تعمل على ممارسـة دورهـا اإلیجـابي وبناء قدراتالمساهمة في تطویر.8

.في عملیات البناء والتنمیة
تفعیــل االهتمــام بالثقافــة والفكــر داخــل المجتمــع الفلــسطیني مــن خــالل نــدوات وورشــات عمــل، .9

.إلثارة الحوارات والنقاشات حول القضایا الفكریة والمشاكل االجتماعیة والنفسیة وغیرها
ّهتمام بالتراث والموروث الثقـافي والحـضاري للمجتمـع الفلـسطیني، ونـسج عالقـة سـویة اال.10

.بین اإلنسان والمعرفة
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:الجمعیةتطلعات وطموحات 

ٕاشـــراك المؤســـسات كفریـــق عمـــل متكامـــل لتحقیـــق وســـتعمل مؤســـسة بـــسمة لتـــسخیر إمكانیاتهـــا 
:خاللطموحاتها وتطلعاتها المستقبلیة من 

الفنيونى بالعمل المسرحي والثقافيُسة تعكمؤسجمعیةالترسیخ.
 إنشاء وحدة كاملة إلنتاج أفالم الرسوم المتحركةAnimation

بناء مركز ثقافي یحتوي على عدة قاعات، وقاعة متخصصة للمسرح.

: رؤیة عمل الجمعیة

لـى تطمح الجمعیـة فـي المـساهمة فـي بنـاء جیـل مـن األطفـال والـشباب مبـدع، ومتـسامح، وقـادر ع
ًخوض تحدیات المستقبل، ویؤدى دورا إیجابیا في بناء المجتمع ً.

الجهات المستفیدة 

د سـنة ، وقـ30سـنوات إلـى سـن 6خدمت المؤسسة هذا العـام جمیـع شـرائح المجتمـع مـن سـن 
. والتنوع  الجغرافي والثقافيركزت في برامجها التنوع الجندر

:  هیكلیة الجمعیة

جمعیة بسمة للثقافة والفنونمجلس إدارة 

سكرتیرةوالعالقات العامةوحدة التمویل منسق 

منسق وحدة العمل الثقافي والفنيمنسق وحدة الشئون اإلداریة والمالیة

منسق وحدة العمل المرئي والمسموع

للثقافة والفنونجمعیة بسمةمدیر عام 

محاسب

سائق

مراسل

منسق وحدة إدارة المتطوعین
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:2008التوجهات المستقبلیة لخطة عمل 

تتركز حول المحاور الرئیسیة سجهود الفإن الجمعیةالتنفیذیة لعمل اإلستراتیجیةًتمشیا مع 
:التالیة

المستهدفة خاصة في المنـاطق كیف یمكن لبسمة التوسع من أجل الوصول إلى كافة الشرائح .1
؟اجاتة، وتقدیم برامج نوعیة تلبي االحتیالمهمش

.  تنويع وتوسيع الربامج، لتقديم مزيد من اخلدمات)1(
هناك فرصـة لالنطـالق، والتوسـع، وتقـدیم خدمـة منوعـة لتلبیـة الحاجـات المختلفـة والمتزایـدة، 

.والمؤسساتوالمرأةد من الشرائح كالطالبوخدمة مزی

ا؟یمومة في تنفیذ أنشطتها وبرامجهكیف یمكن لبسمة أن تحقق االستمراریة والد.2

توسيع وتنويع مصادر التمويل الذاتي واخلارجي )2(
، ونمتلــك عناصــر التمیــز، ولكننــا نواجــه مــشكلة نقــص التمویــل اكتــسبت بــسمة ثقــة الجمهــور

وتغطیة النشاطات، وحاجتنا لطاقم مهنـي، ونحتـاج شـبكة ممـولین أوسـع، وعـدم االعتمـاد عـل 
. ممول بعینه، وتطویر مصادرنا الذاتیة

؟القدرات المؤسساتیة لبسمة متطلبات عملهاإلى أي مدى تلبي .3

تطوير وتنمية البنية املؤسساتية لبسمة )3(
طالما نتوسع في األنشطة، ونصل لفئات اكبر، فإن هنـاك حاجـة للتوسـع فـي الطـواقم المؤهلـة 

جوانــب تحتــاج تطــویر وتحــسین لإلیفــاء دات، وبالتــالي مــا زال هنـاك والمدربـة، باإلضــافة  للمعــ
. بالمتطلبات

ٕكانة بسمة محلیا واقلیمیا ودولیا؟یف یمكن أن نعزز مك.4
ًتعزيز مكانة بسمة حمليا وإقليميا ودوليا )4( ً ً

ٕتمتلــك بــسمة شــبكة عالقــات محلیــة واقلیمیــة ال بــأس بهــا، ویمكــن اســتثمار هــذه الــشبكة مــن 
. العالقات في بناء عالقات جدیدة
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طفـل 30,467عـرض مـسرحي بلـغ عـدد المـستفیدین أكثـر مـن 58من خالل تقدیم "
ألطفــال، وهــذا نتــاج تقــدیم مــن كــال الجنــسین فــي المــدارس والمؤســسات العاملــة مــع ا

"القصة وما فیها" والثاني " حمادة والعفریت " عملین مسرحین بعنوان 

الفصل األول
)الخطة العملیة ( 

المشاریع والبرامج التي قامت الجمعیة بتنفیذها
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1
:اسم المشروع 

رات الثقافیة والفنیة لألطفال باستخدام مسرح الجوالتعزیز القد

صندوق المنحة النرویجیة–بدعم من وزارة الثقافة الفلسطینیة 
$10.000تم دعم جمعیة بسمة للثقافة والفنون بمبلغ 

األماكن الحدودیة والمھمشة من قطاع غزة: مكان تنفیذ المشروع 

: ملخص المشروع
إلـى8لـذین تتـراوح أعمـارهم بـین سـن لمنـاطق المهمـشة مباشـرة واالواقعیة لألطفـال فـي ا.1

ًعاما، وذلـك لتـشخیص أهـم المـشاكل التـي یعـاني منهـا األطفـال معتمـدة علـى بعـض 14
.القصص الواقعیة التي أثرت في حیاة األطفال

یـتم تحلیــل المــشاكل التــي تــم تحدیــدها بــورش العمــل وتحدیــد أولویاتهــا والــشروع بــصیاغة .2
ــد االحتیاجــات نــص مــسرح ــى تحدی ــاء عل ــة نــص مــسرحي بن ــب لكتاب ــاون مــع كات ًي بالتع

.والمشاكل التي یعاني منها األطفال
یــتم تــدریب طــاقم فنــي مــسرحي لتنفیــذ الــنص المــسرحي علــى خــشبة المــسرح وعرضــه .3

.عرض خالل فترة المشروع20للجمهور المستهدف من خالل تقدیم 
كل عرض مسرحي یقدم مع األطفال والعـاب بعد) ورشة عمل ( سیتم حلقة نقاش خاصة .4

ــد علــى طــرق  ــك لتعزیــز ومناقــشة القــضایا التــي طرحــت والتأكی ــى المنــصة وذل درامیــة عل
.حلولها من خالل المسرحیة

.عرض للعمل المسرحيةسیتم استخدام المسرح الجوال كوسیل.5

:األهداف
:الهدف العام من المشروع

یني وتنمیة قدراته اإلبداعیة والمعرفیة والوجدانیة المساهمة في صقل شخصیة الطفل الفلسط
واالجتماعیة ، من خالل المشاهدة المسرحیة والمشاركة في الورشة والنقاش الذي یتبع كل عرض 
والتي تعتمد على األداء الحر والتعلم الذاتي والمشاركة، وبما یحقق المتعة والترفیه للطفل، ویسهم 

.في بناء شخصیة متوازنة 
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:داف الفرعیة من المشروعاأله
والمشاكل ل من خالله طرح القضایا التي تهمهتفعیل دور المسرح كنشاط غیر منهجي للطف.1

.التي تواجهه
.التأكید على أن المشاركة والحوار هو أنجع الوسائل إلبراز المشاكل وطرق حلها.2
.للطفل الفلسطینيالمساهمة في تنمیة القدرات والمهارات الفكریة واإلبداعیة والوجدانیة .3
.ٕالمساهمة في تأهیل كوادر فنیة واداریة متخصصة في ثقافة الطفل .4
تشجیع ودعم التنسیق والتعاون بین المؤسسات الحكومیة واألهلیة في مجال ثقافة الطفل .5

.في قطاع غزة

:المبرر
هداف وذلـك نتیجـة لالسـتأكثـر مـن صـعید،إن الشعب الفلسطیني یعاني الكثیر مـن المـشاكل علـى 

الواضح للكثیر من المصادر المجتمعة من قبـل االحـتالل اإلسـرائیلي، فمـشهد الـدمار والعنـف شـبه 
سـواء علـى ةوجود الكثیر من النواقص في نـواحي حیاتیـیومي الذي یتعرض له الشعب أدى إلىال

الغیـر وجـود الكثیـر مـن الـسلوكیات، التربوي، والترفیهي مما أدي إلـىالصعید االقتصادي، الثقافي
.صحیة لجمیع أفراد المجتمع

ــال هــم مــن ضــمن الفئــات التــي تعــاني الكثیــر، فــالعنف والحرمــان والــضغط النفــسي الــذي  واألطف
وجـود الكثیـر مـن المـشاكل وجود أدوات معالجـة مناسـبة أدي إلـىیتعرضون له بشكل یومي وعدم 

والحدودیة، فهؤالء األطفال ةوالسلوكیات بین هؤالء األطفال، وخاصة األطفال في المناطق المهمش
.نیعانون أكثر من غیرهم وذلك نتیجة لواقع قربهم من الحدود منطقة األكثر عنف مع اإلسرائیلیی

إن وجود النشاطات المنهجیة في بعض هذه األماكن فقط، قد ال یفي بالحاجة لهؤالء األطفال وهذا 
أنشطة غیر منهجیة ألننا نعتبر أن هذه ٕمثل هؤالء األطفال وادخالىما دفعنا نفكر في الوصول إل

األنشطة مكملة لألنشطة المنهجیة التي تقدمها وزارة التربیة والتعلیم، مما یجعل من هذه األنشطة 
سلوكیات –األثر الكبیر في تغییر السلوك للطفل الفلسطیني، وتوجهه للطریق الصحیح في تفكیره 

. نوكذلك عالقاته مع األسرة واآلخری–شخصیة –
تعقــد بعــد العــروض قــدم والمناقــشات التــي ُتقــام والعــروض المــسرحیة التــي ُتت العمــل التــي فورشــا

.تحقیق األهداف سابقة الذكرلمسرحیة ما هي إال وسیلة تهدف إلىا

:ترابط نتائج المشروع مع األهداف
دیـة طفـل یقنطـون فـي المنـاطق المهمـشة والحدو6000یقوم المشروع باستهداف بـشكل مباشـر 

ًعرضــا مــسرحیا20بقطــاع غــزة وذلــك مــن خــالل  طفــل لكــل عــرض وســیكون لهــذا 300بواقــع ً
المشروع األثر الكبیر في تنمیة النواحي السلوكیة والتفكیـر وعالقـات األطفـال المـستهدفین بالـشكل 

:المباشر ویبرز هذا األثر كالتالي
.والعالقات بین األطفالتكیاالمشاركة الفاعلة لألطفال له األثر الكبیر في تنمیة السلو1
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.مشاهدة المسرحیة والتعلم منها له األثر الكبیر في الترفیة وتنمیة قدرات عقلیة للطفل2
عقــدها مجموعــات مختــارة مــن األطفــال المــستهدفین ووجــود األخــصائي تورشــات العمــل 3

.شاكلهمٕالنفسي لألطفال سیكون له األثر الكبیر في تحدید احتیاجات األطفال وابراز أهم م
ـــر الكبیـــر علـــى المجتمـــع 4 ـــة المجتمعیـــة لـــه األث إدخـــال المـــسرح بـــشكل فاعـــل فـــي التربی

.الفلسطیني وحل مشاكله

:المعوقات
إضراب الموظفین خاصة في رام اهللا وعدم المتابعة معهم بصورة دقیقة تسهل سیر العمل، 1

.افة بغزةوكذلك عدم الوصول بسهولة إلى المسئول والمتابع للمشروع بوزارة الثق
إلى تعدیل في جدول سبة إلجازة أطفال المدارس مما أدىالتعدیل الوزاري الذي حصل بالن2

.العروض في عملیة التنسیق مع المؤسسات والمدارس التي سیتم بها العروض

ذـفیـالتن

:اختیار وتعیین الموظفین، وإعداد الوصف الوظیفي لھم

:لعامل في المشروعتم تعیین الطاقم اإلداري والفني ا
عال المصريمدیر ومنسق المشروع
إیناس أبو سیدوسكرتاریة
 سامي ستوم)مدیر فني(مخرج
 وائل معروف)مساهمة الجمعیة جزئي(تقني
4محمد المصري، فادي الغرة، عوض أبو الخیر، زیاد خضر(ممثلین(

:ورشة عمل خاصة بالمشروع والشرح عن طبیعتھ

أفـراد،  وتـم تحدیـد موعـد اجتمـاع 8في المشروع والمكون مـن والتقني الفنياإلداري وم اختیار الكادر ت
ــارف المجموعــة وشــرح  ــرة المــشروع بهــدف تع ــة للمــشروع، فك ــه والجهــة الممول ــاط االنجــاز وأهداف ونق

وحقـوق كـل فـرد المكلفة بها المؤسسة لتحقیقها، باإلضافة إلى توزیع المهام الوظیفیة للطاقم وشـرحها
.وواجباته
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:عقد ورشة عمل مع األطفال لتحدید أھم القضایا التي سوف یتناولھا النشاط
:الورشة

.نشیط األطفال المجتمعي قاعة مركز ت:مكان الورشة 
.ًوحتى الواحدة ظهرا -ًمن العاشرة صباحا :وقت الورشة 
.طفل وطفلة 30:عدد األطفال 
.سنة 15-8من سن :سن األطفال 

منشطین2:عدد المنشطین 
:المؤسسات المشاركة
oوضمن شبكة الفاعلین مركز كنعان التربوي
o میماس ( قاعة مركز تنشیط األطفال المجتمعي.(
:وصف الورشة 

 بدأت الورشة  بتعریف المنشط بنفسه وبالمؤسسة والهدف من الزیارة.
وره وحقوقه، وتدعیم ثقة األطفـال بأنفـسهم وتعـریفهم ومن ثم الحدیث عن أهمیة الطفل في المجتمع ود

.بحقوقهم ومدى أهمیتها
 لتعزیز الثقة بینهم وبین المنشطاألطفال بألعاب درامیة وتركیزیةثم تم االنتقال إلى اللعب مع.
 الجلوس مع األطفال والحدیث معهم حول المشاكل التي یعانون منهـا مـن خـالل القیـام بطـرح أسـئلة أو

.سار بطرق غیر مباشرة لمعرفة آرائهم بكل صراحة ووضوحاالستف
 مجموعات بقیادة منشط مع التركیز على موضوع المشكلة 2ثم تقسیم األطفال إلى
ًها مسبقا والحدیث عنها باستفاضةتناول كل مجموعة لمشكلة واحدة من المشاكل التي حددو.
 الرجوع للعب مع األطفال.
لهم وشرح ما كتب علیها من أهم المشاكلقیادة األطفال إلى ورقة عم.
 التوجیه إلى تعبئة االستبیانات من قبل األطفال.
 تقدیم الضیافة لألطفال.

:أھم القضایا التي سوف یتناولھا النشاط
:التوصیـــــات 

ن أنهـم بحاجـة إلـى مـسرحیة تغـرس فـیهم قـیم أخالقیـة یمن خالل نتائج التحلیل وحصر آراء األطفال تب
.والحث على أهمیة العلمجه سلوكهم نحو عادات وسلوكیات ایجابیة وتو
احترام اآلخـرین، عـدم الـسخریة واالسـتهزاء بأحـد، حـل : سلوكیات في تعاملهم مع اآلخرین مثلتعزیز ال

.ًالمشاكل بالحوار والتفاهم بعیدا عن العنف والشجار، محبة اآلخرین وتقدیم المساعدة لهم
وعدم إهمال الدروس ونبذ الجهللى المذاكرةأهمیة العلم والحرص ع.
 اشتكى عدد من األطفال من الملل فهم بحاجة إلى توجیه لكیفیة استغالل وقت الفراغ فـي أشـیاء مفیـدة

.كالقراءة وتطویر المهارات والقدرات والمواهب
 اآلخـرین الحریة الشخصیة وحـدودها التـي یجـب أال تمـس أو تـؤذي حقوق الطفل والتوجیه نحو مفهوم

.
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:اختیار الكاتب المسرحي، وكتابة النص المسرحي المراجعة والتعدیل
األولیـة الخاصـة بالمـشروع ةوورش العمل التقییمیتبعد تحلیل أراء األطفال، ومناقشة نتائج االستبیانا

ووضــعها فــي صــورة النتــائج، وتــم مناقــشته فــي احتیــاج الكاتبــة عائــشة أبــو ســتةتــم تحدیــد موعــد مــع 
:طفال وفي اختیار نص مناسب یجمع ویركز على األفكار التالیةاأل

.الترفیه عن األطفال وسط غیاب األنشطة الالمنهجي والترفیهیة التي تفتقر إلیها المدارس 
.خلق جو من المرح لدى األطفال وذلك من خالل استمتاعهم بالعرض واندماجهم فیه

.قیف بأسلوب مشوق وجذابإبراز دور المسرح في التوجیه واإلرشاد والتث
ًغرس قیم أخالقیـة سـامیة فـي نفـوس األطفـال بأسـلوب جدیـد قریـب ومحبـب إلـیهم بعیـدا عـن أسـلوب الـوعظ 

.واإلرشاد المباشر
.أهمیة العلم ونبذ الجهل العمل على

.رفع من قدر اإلنسان أهمیة التعلیم، وأن العلم والمعرفة تإبراز
..والتنویه لبعض من حقوق الطفلآرائهم في األمور بكل صراحة أن یتعلم األطفال كیفیة إبداء 

.استخدام العقل والمنطق في الحكم على األمور 
.حث األطفال على االستفادة من التجارب والخبرات التي تمر في حیاتنا 

:فكرة المسرحیة 
یطلعنــا علــى .... دون إیــذاء أحــد ًمبتــسما،ذلــك الولــد الــذكي المــرح الــذي یحــب رؤیــة الجمیــع حمــادة،

بعض المواقف التاریخیة في عصر البشریة ، ثم یكـشف لنـا بإبحـاره فـي عـالم الخیـال المـدموج بـالواقع 
التــاریخي ومــن خـــالل القــراءة واالطــالع عـــن أســرار نجــاح أجـــدادنا العلمــاء والمكتــشفین والمختـــرعین 

.. ا بـصمات حتـى عـصرنا هـذا وأهمیتهم والذین خطوا سطور تاریخیة في حیاة البشریة جمعاء ، وتركو
.مسلحین بالعلم والمعرفة

وتتنـاول بعـض تساهم المسرحیة في بناء شخصیة الطفل، والقدرة على التعبیر عن الرأي بكل وضوح،
.بشكل ترفیهي تربوي كومیديوكذلك تقدم لنا المسرحیة العدید من القیم من حقوقه، 

:تحضیر البوستر والبرشور
المتعلقــة بطباعــة بوســتر لمــسرحیة وذلــك عــن طریــق طــرح مناقــصةوالبرشــور الخــاص باتــم تجهیــز اإلعالنــات

حیـث أرسـي العطـاء علـى شـركة المنـارة للدعایـة،نـسخة، ) 5000( وبرشـور عـدد ) 1000( المسرحیة عـدد
المظــاریف، وطباعــة البرشــور والبوســتر، وتوزیعهــا علــى أطفــال المؤســسات وطــالب المــدارس وتــم توثیــق فــتح 

.هور الحضور للمسرحیةوجم
:للعروض المسرحیةالتنسیق

، SOSجمعیــة النــور للتنمیــة المجتمعیــة، قریــة األطفــال المجتمــع المــدني، مؤســساتبعــض تــم التنــسیق مــع 
مركـز الخـدمات النـصیرات، جمعیـة رعایـة ،مؤسـسة إنقـاذ الطفـلجمعیة آفاق الجدیـدة،، جمعیة تأهیل المعاقین
، دیوان تجمع آل بشیر، كذلك تـم التنـسیق مـع جمعیة اإلحسان الخیریةة اإلسالمیة، اإلغاثالطالب الفلسطیني، 

برنــامج التربیــة والتعلــیم فــي وكالــة الغــوث، وتــم التنــسیق معهــا لبدایــة العــروض بعــد دخــول الطــالب المــدارس 
.الفصل الدراسي الثاني

: العروض المسرحیة
وض فـي المـدارس حـسب المـشروع، وتمـت ورشـة عمـل تتبـع العـر20عـرض مـسرحي و 20تم تنفیـذ 

16,925العروض والورشات وعدد المستفیدون المباشرون
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حمادة والعفریت"جدول بتواریخ عروض مسرحیة 
عدد المستفیدین

التاریخالیوممكان العرضالرقم
إنـاثذكــور

2007180143/ 1/ 14األحد)البطین ( دیر البلح 1

200749390/ 1/ 17األربعاء)ن تل السلطا( رفح 2

200745175/ 1/ 23الثالثاء)الجمعیة- المعسكر( جبالیا 3

20079659/ 1/ 27السبت)المخیم الجدید ( النصیرات 4

200727050/ 1/ 30الثالثاءنادي النصیرات5

200728525/ 1/ 31األربعاءالنصیرات/ مقابل الجمعیة 6

2007210140/ 2/ 1الخمیسنادي النصیرات7

2/2007130300/ 1الخمیس)بجوار بلدیة الشوكة ( رفح 8

200770130/ 2/ 1الخمیس)دیر البلح ( دیوان آل بشیر 9

2007250140/ 2/ 3السبتدیر البلح/ مقابل الجمعیة 10

1369-2007/ 2/ 15الخمیسمدرسة بنات المغازي االعدادیة 11

-20071175/ 2/ 17السبتمدرسة ذكور المغازي االعدادیة 12

-20071619/ 2/ 18االحدمدرسة ذكور البریج االعدادیة13

-20071192/ 2/ 19االثنینمدرسة ذكور عزبة بیت حانون االعدادیة 14

1254-2007/ 2/ 20الثالثاءمدرسة بنات بیت حانون االعدادیة 15

1415-2007/ 2/ 22الخمیسمدرسة بنات بیت الهیا االعدادیة 16

-20071506/ 2/ 24السبت"أ " مدرسة ذكور جبالیا االعدادیة 17

1141-2007/ 2/ 25االحد"أ " مدرسة بنات جبالیا االعدادیة  18

1520-2007/ 2/ 28األربعاءمدرسة بنات البریج االعدادیة19

-20071597/ 3/ 4األحد"ب " مدرسة ذكور جبالیا االعدادیة  20

8,6748,251المباشرینمجموع المستفیدین 

16,925اإلجمالي من األطفال من كال الجنسینالمستفیدین عدد مجموع
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:لنحو التاليعلى ا777عروض مسرحیة وعدد المستفیدون المباشرون4تم تنفیذ كذلك 
عدد المستفیدین

التاریخالیوممكان العرضالرقم
إنـاثذكــور

200740112/ 1/ 21الخمیسغزة–مركز القطان للطفل 1

200760100/ 1/ 25الخمیسغزة–مركز القطان للطفل 2

20077590/ 1/ 22الخمیسغزة–مركز القطان للطفل 3

5/4/2007180120الخمیسغزة–للطفل مركز القطان 4

355422المباشرینمجموع المستفیدین 

777من األطفال من كال الجنسیناإلجماليالمستفیدین عدد مجموع

:اسم المشروع 

:ثقافة الحوارتعزیز 

USADبـــین تـــم توقیـــع االتفاقیـــة 2007مـــایو 7بتـــاریخ  /OTI-WBG /ARD علـــى أن یـــتم
USADوصرف المبالغ المطلوبة للمشروع مباشرة من تالتعیینا /OTI-WBG /ARD.

ــة فــي المجتمــع الفلــسطیني المــشروع هــو  ــزاع والعنــف الجاری مــن خــالل نــشر ثقافــة الحــل الــسلمي للن
ورشـة نقـاش عـرض لمـسرحیة خاصـة بالفتیـان مـن كـال الجنـسین، یتبـع العـروض20المسرح وعرض 

، مــن أجــلتبــدیل أدوار مــن قبــل الجمهــور مــع الممثلــینمــع الجمهــور یقودهــا میــسر جلــسات وكــذلك 
ــان المــراهقین ــر األســلوب تــشجیع الفتی ــر عــن آرائهــم بأســلوب غی ــذ األســلوب العــدواني والتعبی ــى نب عل

العدواني وتقبل األخر وتقبل االختالف
واسـتفاد مـن هـذه العـروض عـدد للكاتـب خالـد خمـاش " هاالقصة وما فی"وقد تم إنتاج مسرحیة بعنوان 

وعرضــت المــسرحیة فــي منــاطق الــشمال والجنــوب مــن قطــاع ..مــن الفتیــان والفتیــات المــراهقین4.424
:غزة على النحو التالي
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"القصة وما فیها"ول بتواریخ عروض مسرحیة جد
عدد المستفیدین

التاریخالیوممكان العرضالرقم
ـاثإنذكــور

6/6/200718070األربعاءجمعیة ملتقى شباب خربة العدس1

7/6/200760140الخمیسمركز البرامج النسائیة2

7/6/2007110110الخمیسجمعیة أمیرة لتطویر وتعلیم المرأة الفلسطینیة3

9/6/200780120السبتمركز البرامج النسائیة4

180-10/6/2007األحدجمعیة غسان كنفاني التنمویة5

11/6/200790110االثنیننادي السنابل لتطویر قدرات الطفل6

28/6/200721040الخمیسحي أم الفحم7

30/6/200770100السبتجمعیة الحق بالتنمیة8

3/7/2007120120الثالثاءجمعیة إغاثة العامل الخیریة9

4/7/200790110األربعاءالمجتمعیةجمعیة النهضة الخیریة للتنمیة 10

4/7/2007140100األربعاءجمعیة تنمیة األسرة والنهوض بالطفل11

7/7/200730160السبتجمعیة اإلنسان التنمویة12

8/7/20071400األحدمنتدى شارك الشبابي13

11/7/2007100170األربعاء)نادي بیت الهیا(14

12/7/2007130160الخمیس)هیانادي بیت ال(15

-14/7/2007119السبتمنتدى شارك الشبابي16

14/7/200730050السبتجمعیة الطاهر الفلسطینیة الخیریة17

15/7/2007140130األحد)نادي بیت الهیا(18

15/7/200722030األحدجمعیة منظمة الطالئع19

-18/7/2007195بعاءاألرجمعیة التكافل للعامل20

25241900المباشرینمجموع المستفیدین 

4,424اإلجمالي من الفتیان من كال الجنسینالمستفیدین عدد مجموع
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:على النحو التاليطفل وطفلة 8.341عدد المستفیدون المباشرونعرض مسرحي، و14تم تنفیذ 

عدد المستفیدین
التاریخالیوممكان العرضالرقم

إنـاثذكــور

5/8/2007140170األحدغزة-مركز القطان للطفل 1

7/8/2007100215الثالثاءغزة-مركز القطان للطفل 2

9/8/2007155130الخمیسغزة-مركز القطان للطفل 3

12/8/2007180160األحدغزة-مركز القطان للطفل 4

14/8/200760210الثالثاءغزة-مركز القطان للطفل 5

16/8/200790185الخمیسغزة-مركز القطان للطفل 6

1295-23/10/2007الثالثاءمدرسة بنات المغازي اإلعدادیة7

250-24/10/2007األربعاءكلیة علوم المجتمع العربیة8

24/10/200770100األربعاءكلیة مجتمع العلوم العربیة9

1420-27/10/2007السبتمدرسة بنات دیر البلح اإلعدادیة10

-29/10/2007369االثنینمدرسة ذكور صالح الدین اإلعدادیة11

808-30/10/2007الثالثاء)ب(مدرسة بنات النصیرات اإلعدادیة 12

1/11/2007612584الخمیسمدرسة أبو طعمیة اإلعدادیة المشتركة13

-4/11/20071038األحدمدرسة عزبة بیت حانون14

28145527المباشرینمجموع المستفیدین 

8,341اإلجمالي من الفتیان من كال الجنسینالمستفیدین عدد مجموع
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2

:سمسم والساحرة –مسرح الدمى 

ساعدة األطفـال بهـدف مـ" سمـسم والـساحرة"وبجهود ذاتیـة إنتـاج وعـرض لمـسرحیة نفذت الجمعیة 
والجانب الصحي والتعلیمي لألطفال، ومعالجة المسرح للقضایا النفسیة واالجتماعیة لطرح المشاكل 

1.371وعـدد المـستفیدون المباشـرون،والتثقیـف الـصحي لـدى األطفـالالسلوكیة والبیئـة والمعرفـة 
:النحو التاليعلىطفل وطفلة 

:عرضت على النحو التالي

عدد المستفیدین
التاریخالیوممكان العرضالرقم

إنـاثذكــور

20074592/ 2/ 4األحد)بجوار بلدیة الشوكة (رفح 1

200764117/ 2/ 4األحد)بجوار بلدیة الشوكة (رفح 2

20079083/ 2/ 4األحد)بجوار بلدیة الشوكة (رفح 3

12/4/2007150150الخمیسغزة–مركز القطان للطفل 4

19/4/2007150140الخمیسغزة–مركز القطان للطفل 5

26/4/2007150140الخمیسغزة–مركز القطان للطفل 6

649722المباشرینمجموع المستفیدین 

1.371اإلجمالي من األطفال من كال الجنسینالمستفیدین عدد مجموع
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3

:ورشات تفریغ نفسي ألطفال شمال غزة

مـع أطفـال المنطقـة تفریغجمعیة عطاء غزة بتنفیذ ثالث ورشاتبالتعاون معقامت جمعیة بسمة 
59دین مـن الورشـات، حیـث بلـغ إجمـالي المـستفی)بیت حانون و جبالیا(غزة الشمالیة من قطاع

.طفال من كال الجنسین
ورشـات تفریـغ مـع األطفـال داخـل 2غـزة بتنفیـذ عـدد –كذلك تم التعاون مع مركز القطـان للطفـل 

.طفل من كال الجنسین40المركز، حیث بلغ عدد إجمالي المستفیدین من الورشات 

: ملخص النشاط
رسـومات كعملیـة األنـشطة الثقافیـة والترفیهیـة  والاللعب مع األطفـال باسـتخدام الـدراما المـسرح وبعـض 

.، حتى یتسنى لنا الدخول لمشاكلهم الیومیة والحیاتیةتفریغ عند األطفال

:وصف الورشات
 االنتقال إلى اللعب مع األطفال بألعاب درامیة وتركیزیة.
طلب من األطفال تحدید أهم المشاكل التي یعانون منها
 مجموعات بقیادة منشط لكل مجموعة مع التركیز على موضوع 2ثم تقسیم األطفال إلى

. المشكلة
 ًتناول كل مجموعة لمشكلة واحدة من المشاكل التي حددها األطفال مسبقا والحدیث عنها

.باستفاضة باستخدام الوسائل التوضیحیة
الرجوع للعب مع األطفال، واستخدام وسیلة الرسوم.
شرح ما كتب علیها من أهم المشاكلقیادة األطفال إلى ورقة عملهم و.

التوجیه إلى تعبئة االستبیانات من قبل األطفال، وتقدیم الضیافة لألطفال

:تاإلنجازا
عمل تمارین اإلحماء واللیاقة البدنیة والعاب الذكاء.
تطبیق تمارین الخیال والتخیل ثم التوافق العضلي والعصبي.
تطبیق تمارین الفعل ورد الفعل.
 سرد القصة وتمثیلھاكیفیة.
عمل تمرینات لالرتجال من خالل اللعب.
 والخیالاالرتجال(اإلبداعیة تطویر مھارات األطفال(
إدخال البسمة إلى قلوب األطفال المشاركین.
االلتزام بخطة العمل بشكل شبھ متكامل.
دمج األطفال خالل الدورة بتواصلھ مع بعضھم البعض.
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:الورشة األولى

19ابریل وحتى 1بیت حانون من تاریخ -فال مركز النشاط النسائيیوم نفذت مع أط17مدتها 
.طفل وطفلة20ابریل بحضور 

:الورشة الثانیة

ابریل 25ابریل وحتى 7جبالیا من تاریخ -مع أطفال مركز النشاط النسائيیوم نفذت 17مدتها 
.طفل وطفلة20بحضور طفل وطفلة20بحضور 

:لثالثةالورشة ا

مایو 5ابریل وحتى 15بیت حانون من تاریخ -یوم نفذت مع أطفال جمعیة الطاهر17مدتها 
.طفل وطفلة20بحضور طفل وطفلة19بحضور 

:الورشة الرابعة

یولیو 8مع أطفال ومركز القطان للطفل غزة من تاریخ ) ساعة عمل 30( یوم عمل 10مدتها
.طفل وطفلة20بحضور 2007یولیو 19وحتى 

:الورشة الخامسة

یولیو 22مع أطفال ومركز القطان للطفل غزة من تاریخ ) ساعة عمل 30( یوم عمل 10مدتها
.طفل وطفلة20بحضور 2007أغسطس 3وحتى 

99مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین من ورشات الدراما
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الفصل الثالث
والتأهیل والتقییمالتدریب

والقائم علیه منتدى شارك، ضمن برنـامج تـدریب الخـریجین قامـت " ضمن برنامج خطوة إلى األمام
من الخریجین الجدد، فاطمة حجـي، أحمـد الـشرفا، مهـا 4جمعیة بسمة للثقافة والفنون باستیعاب 

.2007ایة مارس وحتى نه2006أشهر، من بدایة دیسمبر 4الشوا، وصابرین أبو سلطان فترة 
عملت الجمعیة على تدریب الخرجین الثالث حسب تخصصاتهم وتم خالل الفترة التدریبیـة التطـرق 

.لكل تخصص من تخصصات الخریجین من اإلدارة وتصمیم الصفحات االلكترونیة والمحاسبة
ســـاعة لكـــل متـــدرب 576یـــوم لكـــل متـــدرب بواقـــع 96فقـــد تـــم التـــدریب العملـــي للخـــرجین فتـــرة 

:تخصصات كالتاليبال

"فاطمة حجي " :دارةاإل
.المكتبیة لالقیام باألعما.1
.طباعة التقاریر وصیاغتها .2
.ترجمة النصوص من العربي إلى االنجلیزیة والعكس .3
.كتابة مقتطفات عن األعمال السابقة للجمعیة.4

"أحمد الشرفا ": تصمیم صفحات الویب 
."website"تصمیم صفحة الكترونیة خاصة بالجمعیة .1

"مها الشوا وصابرین أبو سلطان ":المحاسبة
.ةعمل الحسابات الیومی.1
. ةاعدد حسابات المؤسس.2
. ترجمة میزانیات المحاسبیة لإلنجلیزیة.3
.التدرب والعمل على برنامج األصیل.4
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تدریب محاسبة

مهـارات قررت جمعیة بسمة للثقافة والفنون تـدریب المحاسـبة الجدیـدة صـابرین أبـو سـلطان علـى
برنــامج األصــیل فــي المحاســبة وتقویتهــا فــي التعامــل معــه، وعلیــه تــم االســتعانة بعــضو الجمعیــة 

.عاهد الدحدوح، لتدریب محاسبة الجمعیة صابرین أبو سلطان في مقر الجمعیة/ السید

:جدول التدریب كالتالي

مادة التدریب/البیانالتاریخالیوم

. حساباتتعدیل تصنیف ال1/4/2007األحد

. إدخال الرواتب واألجور7/4/2007السبت

.إدخال فواتیر المصاریف وسندات الصرف11/4/2007األربعاء

. إدخال فواتیر الخدمة وسندات القبض18/4/2007األربعاء

.صرف الشیكات ومطابقتها بكشف البنك25/4/2007األربعاء

. على األصیلقبقة الصندوق الفعلي مع الصندومعالجة فروق العملة ومطا2/5/2007األربعاء

.إدخال شیكات بالشیقل ومعالجة الكفالة البنكیة23/5/2007األربعاء

برنامج العمل التطوعي والقائمة علیه جامعة األقصى في غزة،

) النزلـيأبو سلطان،عبیرإسراء (قامت جمعیة بسمة للثقافة والفنون في غزة باستیعاب الطالــبتین 
ســاعة مــن 60كلیــة التربیــة مــستوى ثــاني تخــصص جغرافیــا وأســالیب تدریــسها، وتــم تــدریبهم 

:لى تدریب الطالبتین على اآلتيوقد عملت الجمعیة ع30/6/2007حتى 30/5/2007
.مهارة التعامل مع األطفال-1
.مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال-2
.هممواهبهم وقدراتنمساعدة األطفال في التعبیر ع-3
.كیفیة استغالل الطاقة لدى األطفال-4
.ترفیه األطفال باستخدام األلعاب والموسیقى والغناء-5
.المشاركة في ورشات دراما-6

.وقد قامت الطالبتان بإجراء عدة دراسات وأبحاث عن حالة األطفال وانطباعاتهم وانفعاالتهم
. من المسؤولیة والمبادرةوقد التزمتا بالحضور المقرر علیهما وكانتا نشیطتین وعلى قدر 
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تقریر عن التدریب الداخلي مع إتحاد المنظمات األهلیة

تقریر عن التدریب الداخلي لألعضاء اإلداریین ومجلس اإلدارة

) الداخلنتطویر أداء المنظمات األهلیة م(قام إتحاد المنظمات األهلیة الفلسطینیة بتنفیذ مشروع 
.NPAعبیة الترویجیة الممول من جمعیة المساعدات الش

ار اإلتحاد عدة جمعیات لالشـتراك األداء اإلداري للجمعیات حیث اختیهدف المشروع إلى تحسین 
في هذا المشروع واالستفادة منه وقد تم اختیار جمعیة بسمة للثقافة والفنون لتطویر أدائها اإلداري 

الــدورات التدریبیــة التــي لحــضور أعــضاء المجلــسمــن الــداخل وقامــت الجمعیــة بترشــیح عــدد مــن 
.ها اإلتحاد مع عدد من المدربین المختصینقنس

وبعد االنتهاء من الدورات قام المدربین بالتنسیق مع الجمعیات للمرحلـة الثانیـة مـن المـشروع وهـي 
التدریب الداخلي، حیث قام كل مدرب بالحضور إلى الجمعیة ومساعدة اإلدارة على وضع اللوائح 

.بالجمعیةاإلداریة الخاصة
ســـاعات لمـــدة یومـــان ونـــاقش مـــدیر عـــام 8صـــابر عاشـــور بالحـــضور للجمعیـــة بواقـــع :قـــام الـــسید

س اإلدارة فــــي الخطــــة اإلســــتراتیجیة نونــــة واألســــتاذ علــــي برغــــوث رئــــیس مجلــــالجمعیــــة نــــاهض ح
.الخاصة بالجمعیة وتم تجهیزها واالنتهاء منها

ساعات لمدة یومان وناقش مدیر عام 9اقع عصام البحیصي بالحضور للجمعیة بو: وقام الدكتور
في اللـوائح  نحاسبة صابرین أبو سلطامالجمعیة ناهض حنونة وأمین الصندوق عاهد الدحدوح وال

.المالیة الخاصة بالجمعیة وتم تجهیزها
ســاعات لمــدة یومــان ونــاقش مــدیر 5ســامي أبــو الــروس بالحــضور للجمعیــة بواقــع :وقــام الــدكتور

ــــوائح اإلداریــــة الخاصــــة عــــام الجمعیــــة نــــاه ض حنونــــة والمحاســــبة صــــابرین أبــــو ســــلطان فــــي الل
.لجمعیة وتم تجهیزهابالموظفین في ا

ساعات لمدة یوم واحد وناقش المدیر العام 3أحمد الصوراني بالحضور للجمعیة بواقع :قام السید
الخاصــة للجمعیــة نــاهض حنونــة ورئــیس مجلــس اإلدارة علــي برغــوث فــي سیاســات تجنیــد األمــوال 

.بالجمعیة
ســاعات لمــدة یومــان ونــاقش المحاســبة 6األســتاذ محــسن اإلفرنجــي بالحــضور للجمعیــة بواقــع قــام

وقــام بتــدریبها علــى كتابــة الخبــر نــواحي اإلعالمیــة الخاصــة بالجمعیــة، صــابرین أبــو ســلطان فــي ال
.ف بهایالصحفي وعمل دلیل إعالمي للجمعیة لنشر أنشطتها والتعر

شـــــــــــــــــــبكة المنظمـــــــــــــــــــات األهلیـــــــــــــــــــةلتـــــــــــــــــــدریب تمـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــاقي ســـــــــــــــــــاعات ا
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. التدریبزیارات بالساعات العملیة وجدول توضیحي 
:كالتالي

كادر13ساعة تدریبیة196مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من التدریب

المشاركین من داخل الجمعیةالوقت/المدةالمدربالموضوع#

ساعة20صابر عاشورالتخطیط االستراتیجي1
ناهض حنونة 
علي برغوث

ساعة21عصام البحیصي اإلدارة المالیة 2
ناهض حنونة
عاهد الدحدوح

نصابرین أبو سلطا

ساعة17سامي أبو الروساللوائح اإلداریة والقوى البشریة 3
ناهض حنونة

صابرین أبو سلطان 

ساعات 3أحمد الصوراني سیاسات تجنید األموال4
ناهض حنونة
علي برغوث

صابرین أبو سلطانساعات6محسن اإلفرنجي اإلعالم5

ناهض حنونةساعات9فادي الهنديٕتصمیم وادارة المشروع6

ساعات 9عندلیب عدوانمناصرة والتشبیك7
ألفت حسونة
ناهض حنونة

حل النزاعات8
حسام النونو
یحیى ادریس

منى الریسساعات 6
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المؤسسةتقییم عمل 

امالتقییم الع:

اإلداریـة وقـد نفـذت حـسب الخطـة الزمنیـة الجمعیـةبـرامج وأن نـشاطات جمعیةیرى مجلس إدارة ال
وتــم إنجــاز نقــاط 2007، ومــا تــم مــن تعــدیل علیهــا حــسب المــستجدات الــسیاسیة للعــام المالیــةو

:ز بالخطط اإلداریةمن إجمالي نقاط اإلنجا% 75إلى % 65اإلنجاز بها بنسبة تتراوح ما بین 

من حیث الوقت المستغرق في تنفیذ الجمعیةیوجد هنالك توازن في تقییم منهجیة األداء ألعضاء 
البـرامج التـي والمهام باإلضافة إلى التكلفة حیث تم تطبیق مثلث قیاس األداء في جمیع النشاطات 

.قامت المؤسسة بتنفیذها

التقییم اإلداري:

بـأن األهـداف المتوقعـة قـد تـم تحقیقهـا بالـشكل المعـد والمخطـط لـه وان معیةالجیرى مجلس إدارة 
:ذلك من تحقیق ما یلي75%تزید عن الجمعیةنسبة نجاح تنفیذ خطة 

الثقافیةكبر عدد ممكن من مشاركة األعضاء في تنفیذ البرامج استهداف أ.
 جمعیـة بـسمة للثقافـة كة القطاع بمشارفي الحقل الثقافي في مدى اهتمام المؤسسات العاملة

.ةالعصریة الفلسطینیالثقافیة صیاغة مجموعة من البرامج التي تحاكي القضایا والفنون في 
 اللـوائح واألنظمـة التـي تـم إعـدادها مـن قبـل اإلدارة ًحداتها المتخصصة بنـاء والجمعیةشكلت

.اإلداريواعتمادها من المجلس
ًت الفعلیة وبین برامجها العملیة داخلیا بین أعضاء أن توائم بین االحتیاجاالجمعیةاستطاعت

.بین الجمعیات المماثلةوالجمعیةًخارجیا بین والجمعیة،

التقییم الفعلي:
 75إلى %65نسبة نجاح البرامج الخاصة بالمؤسسة%
 85نسبة المشاركة المجتمعیة تمثل ما نسبته%
 انسیابیة في العمل اإلداري ویوجد سهولة
 المنظمات الغیر حكومیةوتواصل مع المؤسسات ول تصااقوة.

اجتماعات مجلس اإلدارة:
اجتماعات) 11(  مدة التقریراجتمع مجلس اإلدارة خالل 
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