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 بناة السالم- هيروشيما

 برنامج منح مساعد 
للمنظمات الغير حكومية 
من وزارة الشؤون اخلارجية

اليابان

مسرح نعم 

فلسطني - اخلليل - عني سارة  / احملاور

هاتف : 2291559-02   فاكس :  02-2255416

 yes.theatre@gmail.com :البريد اإللكتروني

 www.yestheatre.org  :املوقع اإللكتروني
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هل أنت مهمتم/ة بصحة أطفالك النفسية؟
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متارين دراما تعليمية
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املرحلة التطبيقية
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قاعدة بيانات
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نعم للمستقبل ٢٠١٣
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هيكلية املشروع

سرد قصةألعاب درامية
ولعب أدوار

حقوق الطفلالدمى واإلمياء
ورعايته

من أجل حتسني قدرات املعلمني، 
واألخصائيني اإلجتماعيني، واملنشطني 

باستخدام الدراما لتعليم األطفال وحتسني 
مهاراتهم احلياتية

ورش عمل

مناصرة وتأييد

قاعدة بيانات
)مكتبة مسرح نعم(

مؤمتر
ورش عمل 

متهيدية

لقاء 
مسؤولني من األونروا

ووزارة التربية والتعليم
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هيروشيما - اليابان
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»الطاقم االداري«
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»املدربون«
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»املدربون«
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»املستفيدون«
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ملخص مشروع »نعم للمستقبل« ٢٠١٢

العددالشهرالرقم

11 آذار / مارس1

15نيسان /إبريل2

18أيار / مايو3

12حزيران / بونيو4

13متوز / يوليو5

15آب / أغسطس6

13أيلول/ سيبتيمرب7

14ترشين أول / أكتوبر8

١١١اجملموع الكلي
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املـــــدارس

مدرسة الشهيد عبد العزيز الثانوية.33روضة ومدرسة طيور الجنة.1
مدرسة تيسري مرقة.34مدرسة صخرة األساسية للبنات.2
مدرسة أحمد سدر للبنات.35مدرسة أم لصفا األساسية للبنني والبنات.3
مدرسة الريان الثانوية.36مدرسة تل الربيع األساسية للبنات.4
مدرسة القدس األساسية.37مدرسة اإلرساء األساسية للبنات.5
مدرسة إبن خلدون.38مدرسة الظاهرية األساسية للبنني.6
مدرسة الظاهرية للبنات.39مدرسة زيد بن حارثة األساسية للبنني والبنات.7
مدرسة زهرة املدائن للبنات.40مدرسة بيت عوا األساسية.8
مدرسة كريسا للبنني والبنات.41مدرسة الكرمل الثانوية.9
مدرسة بيت عوا الثانوية للبنات.42مدرسة خراسة الثانوية.10
مدرسة بيت عوا الثانوية للبنني.43مدرسة الفوار الثانوية.11
مدرسة دار اإلسالم للبنات.44روضة املنار.12
مدرسة جعفر للبننب.45مدرسة األمل للصم.13
مدرسة البخاري للبنني.46مدرسة زيد بن ثابت األساسية للبننب.14
مدرسة أم راشد للبنني والبنات.47مدرسة الجزائر األساسية للبنني 15
مدرسة الزعرتي.48مدرسة يارس عمرو الثانوية.16
مدرسة الجواهر للبنات.49مدرسة األخوة الثانوية.17
مدرسة الكورية الفلسطينية للبنني. 50مدرسة وداد الثانوية.18
مدرسة العطاونة.51مدرسة يافا األساسية للبنني والبنات.19
مدرسة يارسعمرو للبنات.52مدرسة فهد القواسمة األساسية.20
مدرسة الريان للبنات.53مدرسة السموع للبنني.21
مدرسة الخليل األساسية.54مدرسة املسافر.22
مدرسة إبن رشد.55مدرسة الريحية.23
مدرسة رايض النتشة.56مدرسة طلعة الصمود للبنات.24
مدرسة إبراهيم أبو الضبعات.57مدرسة الغزايل للبنني.25
مدرسة الصديق األساسية.58مدرسة أم سالمة.26
مدرسة الفاروق األساسية.59مدرسة عسقالن للبنني والبنات.27
مدرسة تيسري مسودة للبنات.60مدرسة الظاهر بيربس.28
مدرسة تفوح الثانوية.61مدرسة الرصايعة الثانوية.29
مدرسة زيف األساسية.62مدرسة عبد الهادي رساحنة للبنني.30
مدرسة الكرمل األساسية.63مدرسة ذات النطاقني للبنات.31
 مدرسة شهداء دورا للبنات.64مدرسة ربيحة الدجاين للبنني. 32
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املؤسسات

مركز شارك.5جمعية تنظيم وحامية األرسة الفلسطينية.      1

جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية.6مركز اسعاد الطفولة.2

جمعية املكفوفني.7جمعية سيدات الخليل.3

جمعية البيوت السعيدة.4
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