
   
 
 

 

 

 )المضطهدين(للمشاركة في انتاج عروض مسرحية ة فرص

 

 يم:تقد

، تلعب دوراً قيادياً 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال و الشباب و المرأة في في تطوير المجتمع المدني 

 المحافظات الجنوبية و الوسطى من قطاع غزة.

 

 نبذة عن المشروع:

إلى تنفيذ مشروع إصرار " تمكين وانخراط الشباب"   جمعية الثقافة والفكر الحر –يسعى المركز الثقافي 

والذي يهدف إلى تعزيز  مهارات الشباب في مجال تقديم  ."HEKS-EPERهيكس ايبر "بالشراكة مع مؤسسة 

المساعدات االنسانية المبنية على نهج حقوق االنسان، من خالل استخدام االدوات الثقافية واالعالمية والمجتمعية 

 كأدوات للضغط والمناصرة واهتمام لصالح قضايا المجتمع.

والجاد  شاب/ة من الشباب الفاعل 6  باختيار عددالثقافة والفكر الحر، وعليه يهتم المركز الثقافي التابع لجمعية 

والملتزم بقضايا المجتمع ولديه ميل ايجابي نحو التأثير والتغيير لألفضل من اجل االنخراط في ورش عمل 

 .(المضطهدين)والتي تطلق من اجل تزويد الشباب بالمهارات الالزمة إلنتاج عروض مسرحية  تفاعلية

 ورش العمل التفاعلية:امج برن

 مهارات تعزيز الذات واالندماج مع الفريق 

  تمارين لياقة بدنية 

 مهارات التركيز والصوت وااليقاع 

  تطورها( –المدارس المسرحية ) نشأتها 

 اسس التمثيل المسرحي 

  مهارات التعامل مع الستيج وقواعد الحركة 

 تمارين مبتدأة لتنفيذ مشاهد صغيرة 

  المسرحيةكيفية بناء القصة 

 التعرف على قواعد واركان االرتجال 

 )بناء قصص قصيرة) ارتجالية وتنفيذها 

 البناء الدرامي للقصة 

 بناء النص 

 االخراج النهائي 

 االفتتاح 



   
 
 

 معايير االختيار :

  03 – 19أن ت/يكون عمر المتقدم/ة من  ً  .عاما

 /يكون من سكان المحافظات الجنوبيةأن ت. 

  لديه/ـا استعداد للمشاركة في العروض امام الجمهور. يكونت/أن 

 /المتقدم/ة مؤمن/ة بدور المسرح كوسيلة ضغط ومناصرة فاعلة. يكونأن ت 

 /لديه/ـا خبرة او مشاركات سابقة في المسرح. يكونأن ت 

 /لديه/ـا إلمام عالي بحقوق االنسان. يكونأن ت 

 /ع.لديه/ـا إلمام عالي بقضية التطو يكونأن ت 

 /لديه/ـا استعداد لحضور المقابلة وتقديم عمل تطوعي. يكونأن ت 

  والعمل بروح الفريقدريب الرغبة في التت/يمتلك المتقدم/ة  أن.   

  فريق المتدربينفي اجواء تفاعلية مع  االستعداد للتعلم وتبادل الخبراتأن ت/يكون لديه. 

  تنفذها جمعية الثقافة والفكر الحر حول قضية لقاء من اللقاءات التي  2الحضور والمشاركة في عدد

 التطوع.

 .التوقيع على مدونة السلوك الخاصة بالمركز، وااللتزام بها 

   والعروض النهائية.من االلتزام بالتدريب ابداء مستوى عال ، 

 

 مالحظات /

 يشجع المركز مشاركة الشباب من كال الجنسين ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. .1

 .واحد لقاء تدريبي رنامج التدريبي في حال التغيب عنمتدرب من استكمال البال يحق ألي  .2

 

 

 االستمارة عبر الرابط التالي: ن تعبئة طلب من المهتميي  

  -https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9

-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC

-85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D9%

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86 

 

 

 مهتم بهذه الفرصة. حظة: في خمس اسطر اكتب لماذا انتمال

شحين وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمر 9/0/2323الموافق  االثنينالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

 ودعوتهم للمقابلة

https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ms.cfta.ps/post/185/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86

