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الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة

أين منقاري؟10:30-10:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على طيور فلسطين 

ورشة 10:30-10:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على نباتات فلسطين البرية

11:00 - 10:00
كيف تكون آمنا بين الكالب؟ 
رواية قصة من كتاب الحيوان 

للجاحظ
شرح عن األكل الخضري

جمعية الرفق بالحيوان
8 -13 سنةالبلدة القديمة - رام هللا

12:00-10:00
سوسنة فقوعه

معرض تفاعلي  من خالل  تطبيق 
الكتروين 

وعروض أفالم

بيت العلوم و التكنولوجيا 
10+ بيرزيت

ورشة12:30-10:00
عمل فندق الحشرات

مركز خليل السكاكيني 
5+الثقايف

ورشة تفاعلية1:00-10:00
5 - 12 سنةمبنى المحكمة العثمانية يال نزرع

ورشة فنية1:00-10:00
رسم توضيحي لنباتات فلسطينية

بيت الصاع
14-10 سنوات البلدة القديمة

ورشة فنية1:00-10:00
من صبغة نيسان بنلّون الخيطان

المتحف الفلسطيني 
8+-بيرزيت

ورشة فنية10:00 - 2:00 
يال نعمل فيلم

مؤسسة فيلم الب 
8 -13 سنةفلسطين

2:00 - 10:00
ورشة إعادة تدوير

لنكتشف محيطنا: الينابيع واألشجار 
يف البلدة القديمة، اين هي؟

مؤسسة تامر للتعليم 
10 - 14 سنةالمجتمعي

 غابات عين كارمجولة يف الطبيعة10:00 - 3:00
12+القدس

5:00 - 10:00
معرض كتاب نوار نيسان لألطفال
 بمشاركة مجموعة من دور النشر 

الفلسطينية المحلية
2 - 16 سنةمبنى المحكمة العثمانية

معرض صور10:00 - 5:00
 أزهار فلسطين البرية

بيت الصاع
كل األعمار البلدة القديمة



ورشة11:00-10:30
8 - 10 سنواترواقبناء مجسمات مناطير

عرض فيلم1:00-11:00
» قصة ناموستين«

المسرح البلدي
4 - 9 سنوات دار بلدية رام هللا

أين منقاري؟11:30-11:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على طيور فلسطين

ورشة 11:30-11:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على نباتات فلسطين البرية

11-13 سنةمركز الفن الشعبيورشة دبكة12:00-11:00

ورشة12:00-11:30
8 - 10 سنواترواقبناء مجسمات مناطير

11-13 سنةمركز الفن الشعبيورشة دبكة1:00-12:00

ورشة 12:30-12:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على نباتات فلسطين البرية

أين منقاري؟12:30-12:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على طيور فلسطين

2:00-12:00
  سوسنة فقوعه

معرض تفاعلي  من خالل  تطبيق 
الكتروين 

وعروض أفالم

بيت العلوم و التكنولوجيا 
10+ بيرزيت

ورشة1:00-12:30
8 - 10 سنواترواقبناء مجسمات مناطير

أين منقاري؟1:30-1:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على طيور فلسطين

ورشة 1:30-1:00
8 - 10 سنواترواقتعرف على نباتات فلسطين البرية

14+مبنى المحكمة العثمانيةالمساهمة يف انشاء حديقة نباتية3:00-1:00

ورشة2:00-1:30
8 - 10 سنواترواقبناء مجسمات مناطير

4:00 - 3:00
اطالق كتاب

»الثور الذي سرق جزمة الكنغر«  
للكاتب خالد جمعة

7-10 سنواتمبنى المحكمة العثمانية

4:00 - 3:00
  سوسنة فقوعه

معرض تفاعلي  من خالل  تطبيق 
الكتروين 

وعروض أفالم

بيت العلوم و التكنولوجيا 
10+ بيرزيت

استضافة فنانين  وكتاب4:00 - 5:00
كل األعمارمبنى المحكمة العثمانيةتوقيع كتب لألطفال ولوحات فنية

الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة
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الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة
كل األعمارجبل النجمةفيلم عن جبل النجمة 10:00 - 10:15

جولة يف الغابة10:00 -10:30
كل األعمارجبل النجمةتعرف على النباتات الطبيعية

ورشة10:30-10:00
8 - 10 سنواتجبل النجمةبناء مجسمات مناطير 

ورشة تفاعلية11:00-10:00
8+جبل النجمةصناعة الورق والفسيفساء

ورشة12:00-10:00
5+جبل النجمةصناعة كرات البذور

ورشة إعادة تدوير1:00-10:00
7 - 10 سنواتجبل النجمةزراعة نباتات 

ورشة فنية1:00-10:00
10-14 سنواتجبل النجمةعين ترى... يد تصنعة

ورشة فنية1:00-10:00
8+جبل النجمةمن صبغة نيسان بنلّون الخيطان

مدينتي خضراء2:00-10:00
12+رام هللانشاط زراعة 

لعبة األطفال التفاعلية2:00-10:00
8 -12 سنةجبل النجمة الجوع واألسود الشريرة

ورشة تفاعلية10:00 - 3:00
5 - 12 سنةجبل النجمة يال نزرع

5:00-10:00
يال نلعب

ورشات تدريبية مع السيرك 
وعروض قصيرة

7+جبل النجمة

تلوين 5:00-10:00
كل األعمارجبل النجمةتلوين قريش وتشكيله

الجمعة
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الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة

كل األعمارجبل النجمةرحالت استكشافية يف الغابة5:00-10:00

5:00 - 10:00
محطة استكشاف

معرض الطبيعة المفتوح
أصوات الطبيعة
صور من حولنا

كل األعمارجبل النجمة

5:00 - 10:00
معرض كتاب نوار نيسان لألطفال
 بمشاركة مجموعة من دور النشر 

الفلسطينية المحلية
16-2 سنةمبنى المحكمة العثمانية

معرض صور10:00 - 5:00
كل األعمارجبل النجمةحشرات ملونة

معرض صور10:00 - 5:00
كل األعماربيت الصاع/ البلدة القديمة أزهار فلسطين البرية

5:00 - 10:00
معرض صور

 » حكايات من الفن التشكيلي 
الفلسطيني »

كل األعمارمبنى المحكمة العثمانية

كل األعمارجبل النجمةفالش موب 11:05-11:00
8 - 10 سنواتجبل النجمةورشة حول نباتات فلسطين البرية11:30-11:00

ورشة11:30-11:00
كل األعمارجبل النجمة عمل الكومبوست

12:30 - 11:00
كيف تكون آمنا بين الكالب؟ 
رواية قصة من كتاب الحيوان 

للجاحظ
شرح عن األكل الخضري

8- 13 سنةجبل النجمة

ورشة فنية3:00-11:00
8 - 13 سنةجبل النجمةيال نعمل فيلم

ورشة فنية3:00-11:00
8 - 13 سنةجبل النجمةسمكة يف الجبل

ثنائية عزف11:30-11:15
كل األعمارجبل النجمةموسيقى يف الغابة

12:30-12:00
 ورشة

كل األعمارجبل النجمةاعادة تصنيع الورق

جولة يف الغابة12:30-12:00
كل األعمارجبل النجمةتعرف على النباتات الطبيعية

ورشة تفاعلية1:00-12:00
8+جبل النجمةصناعة الورق والفسيفساء

ثنائية عزف12:30-12:15
كل األعمارجبل النجمةموسيقى يف الغابة
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الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة

8 - 10 سنواتجبل النجمةورشة حول نباتات فلسطين البرية1:00-12:300

1:30-12:30
حكاية يف الغابة

قصة وغنية
ميرا أبو هالل وجالل نادر

كل األعمارجبل النجمة

كل األعمارجبل النجمةفالش موب 1:05-1:00

ورشة1:30-1:00
كل األعمارجبل النجمة عمل الكومبوست

ورشة3:00-1:00
5+جبل النجمةصناعة كرات البذور

ثنائية عزف1:30-1:15
كل األعمارجبل النجمةموسيقى يف الغابة

كل األعمارجبل النجمةفالش موب راقص2:05-2:00

ورشة2:30-2:00
كل األعمارجبل النجمةاعادة تصنيع الورق

جولة يف الغابة2:30-2:00
كل األعمارجبل النجمةتعرف على النباتات الطبيعية

عرض غنايئ2:30-2:00
كل األعمارجبل النجمةأرض جدودي

ورشة2:30-2:00
8 - 10 سنواتجبل النجمةبناء مجسمات مناطير

ورشة تفاعلية3:00-2:00
8+جبل النجمةصناعة الورق والفسيفساء

لعبة األطفال التفاعلية5:00-2:00
8- 12 سنةجبل النجمة الجوع واألسود الشريرة

ورشة فنية5:00-2:00
8+جبل النجمةمن صبغة نيسان بنلّون الخيطان

ورشة إعادة تدوير5:00-2:00
7 - 10 سنواتجبل النجمةزراعة نباتات 

ورشة فنية5:00-2:00
7 - 10 سنواتجبل النجمةعين ترى... يد تصنع

8 - 10 سنواتجبل النجمةورشة حول نباتات فلسطين البرية3:00-2:30

3:30-2:30
حكاية يف الغابة

قصة وغنية
ميرا أبو هالل وجالل نادر

كل األعمارجبل النجمة

كل األعمارجبل النجمةثنائية عزف3:15-3:00
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الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة

ورشة3:30-3:00
كل األعمارجبل النجمةعمل الكومبوست

4:30- 3:00
كيف تكون آمنا بين الكالب؟ 
رواية قصة من كتاب الحيوان 

للجاحظ
شرح عن األكل الخضري

8- 13 سنةجبل النجمة

ورشة4:30-4:00
كل األعمارجبل النجمةإعادة تصنيع الورق

جولة يف الغابة4:30-4:00
كل األعمارجبل النجمةتعرف على النباتات الطبيعية

ثنائية عزف4:30-4:15
كل األعمارجبل النجمةموسيقى يف الغاب

ورشة تفاعلية5:00-4:00
8+جبل النجمةصناعة الورق والفسيفساء

كل األعمارجبل النجمةفالش موب راقص4:35-4:30
عرض منتوجات جبل النجمة طوال اليوم
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الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة
ورشة فنية11:00-10:00

10 - 14 سنةبيت الصاع/ البلدة القديمةرسم تشريحي للنباتات

ورشة فنية11:00-10:00
10 - 14 سنةمجمع رام هللا الترويحيشجرتنا يف حارتنا

12:00-10:00
  سوسنة فقوعه

معرض تفاعلي  من خالل  تطبيق 
الكتروين 

وعروض أفالم

بيت العلوم و التكنولوجيا-
10+بيرزيت 

ورشة تفاعلية1:00-10:00
5 - 12 سنةمبنى المحكمة العثمانية يال نزرع

ورشة فنية1:00-10:00
طين وفخار

مؤسسة تامر للتعليم 
8 - 13 سنةالمجتمعي

ورشة حياكة2:00-10:00
صوف ونول

المتحف الفلسطيني 
10+-بيرزيت

معرض صور5:00-10:00
كل األعماربيت الصاع/ البلدة القديمة أزهار  فلسطين البرية

كل األعمارمبنى المحكمة العثمانيةحديقة نباتية5:00-10:00

معرض » حكايات من الفن 5:00-10:00
كل األعمارمبنى المحكمة العثمانيةالتشكيلي الفلسطيني«

5:00-10:00
معرض كتاب نوار نيسان لألطفال
 بمشاركة مجموعة من دور النشر 

الفلسطينية المحلية
2 - 16 سنةمبنى المحكمة العثمانية

7 - 10 سنواتسرية رام هللا األوىلورشة رقص معاصر12:00-11:00

ورشة فنية1:00-12:00
10 - 14 سنةمجمع رام هللا الترويحيشجرتنا يف حارتنا

2:00-12:00
  سوسنة فقوعه

معرض تفاعلي  من خالل  تطبيق 
الكتروين 

وعروض أفالم

بيت العلوم و التكنولوجيا-
10+بيرزيت 



الفئة العمريةالمكانالفعاليةالساعة

اطالق كتاب1:00 - 2:00
كل األعمارمبنى المحكمة العثمانية 8 مسارات طبيعية يف القدس

ورشة زراعة3:00-1:00
14 +مبنى المحكمة العثمانيةالمساهمة يف انشاء حديقة نباتية

4:00-2:00
  سوسنة فقوعه

معرض تفاعلي  من خالل  تطبيق 
الكتروين 

وعروض أفالم

بيت العلوم و التكنولوجيا 
10+ بيرزيت

4:00-2:00
عرض تفاعلي: ماذل يحصل 

للحيوانات عندما يأيت الفيضان 
العمالق؟

Micheal Loader :الحكوايت 

المسرح الخارجي
عائلي مبنى المحكمة العثمانية

المسرح الخارجيعرض مسرح دمى4:00 - 4:30
6 - 12 سنة مبنى المحكمة العثمانية

6:00-5:00
عروض رقص شعبي

جزء من مجموعات مدرسة الدبكة/ 
مركز الفن الشعبي

كل األعمارالبلدة القديمة
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ون
ّ
طلع الرنجس والحن

فوقنا السما اللي مليانة طيور حلوة، وتحتنا التراب اللي بعيش فيه الشجر 
والورد الملَون، وحوالينا كل الحيوانات والكائنات اللي بشاركونا نعيش على 

هاي األرض.
عشان احنا ما بنعيش لحالنا، وإلنو بيئتنا هي بيتنا كلنا اللي عايشين فيه وعايش 

فينا، الزم نحافظ عليها، ونتعلم منها.

 بيئتنا بتحتضنا وبتحبنا كلنا عشان هيك الزم احنا كمان نحبها ونحميها كلها.

شي  كل  كيف  ونشوف  ونشوفها،  نتأملها  أشياء  كتير  وفيها  تنوع  فيها  بيئتنا 
بكمل بعضه فيها، خلينا يف نوار نيسان، نلعب، نفكر، نتأمل ونشوف كيف احنا 

ل وال نؤذي بيئتنا وكيف نحافظ عليها.  ما نَزعِّ



بلدية رام هللا
2945555، فرعي 558

2986162مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

2952690سرية رام هللا األوىل

2403891مركز الفن الشعبي

2406887رواق

2960102مؤسسة عبد المحسن القطان

2819523مؤسسة النيزك للتعليم المساند واالبداع العلمي

2941948المتحف الفلسطيني

2925705مركز جبل النجمه للتأهيل

2987374مركز خليل السكاكيني الثقايف

6261045مؤسسة يبوس الثقافية

0599229465جمعية الرفق بالحيوان

لالتصال واالستفسار:

مجانية*  نيسان  نوار  مهرجان  فعاليات  *جميع 



يمكنكم االطالع على برنامج مهرجان نوار نيسان من خالل صفحة بلدية رام هللا على الشبكة العنكبوتية
@R.Municipality أو من خالل صفحة بلدية رام هللا على فيس بوك ،www.ramallah.ps 

باألجهزة  Ramallah خاص  اسم  يحمل  تطبيق  من خالل  نيسان  نوار  مهرجان  برنامج  إىل  الوصول  يمكن 
Play Store أو Apple Store الذكية، يمكن تنزيله من خالل


