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  مم10210233النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 

 جهة التمويل  التكلفة   نصدد المستفيدي تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف النشاط  نوع النشاط  م

  التعميم المستمرالتعميم المستمر  .1
دورة السند المتصل في كتاب "الشمائل المحمدية دورة السند المتصل في كتاب "الشمائل المحمدية 

 مام الترمييمام الترمييلإللإل
  ياتيياتي  311311  4141 ..مم21132113//11//2525 21132113//11//22

  المجنة المركزية لممخيمات الصيفيةالمجنة المركزية لممخيمات الصيفية  71117111  151151 22/6 5/6 المخيم الصيفي الثقافي الخامس عشر لألوائلالمخيم الصيفي الثقافي الخامس عشر لألوائل  التعميم المستمرالتعميم المستمر  .2
 ياتيياتي  111111  2121 11/2 4/2 تحت عنوان "شكرا"تحت عنوان "شكرا"  --11حممة تطوعية : حممة تطوعية :   التعميم المستمرالتعميم المستمر  .3

 ياتيياتي  111111  2121 11/2 4/2 األيى عن الطريق صدقة"األيى عن الطريق صدقة"  "إماطة"إماطة  --22  التعميم المستمرالتعميم المستمر  .4

 ياتيياتي  111111  2121 11/2 4/2 "دقائق االنتظار بقميل من األيكار"دقائق االنتظار بقميل من األيكار  --33  التعميم المستمرالتعميم المستمر  .5

 السعوديةالسعودية--الندوة العالمية لمشباب االسالمي الندوة العالمية لمشباب االسالمي   لايرلاير  41114111  511511 77//2929 22/2 مشروع إفطار الصائممشروع إفطار الصائم  المشاريعالمشاريع  .6
 غزةغزة--وزارة االوقاف وزارة االوقاف   --  7711  88//2121  77//1111  دورات شرعيةدورات شرعية  التعميم المستمرالتعميم المستمر  .2
 الوسطيالوسطي  --مديرية الشباب والرياضةمديرية الشباب والرياضة  --  3131  1212//2626  1212//2222 دورة تدريبية في اإلسعافات األوليةدورة تدريبية في اإلسعافات األولية  التعميم المستمرالتعميم المستمر  .2
 ياتيياتي  611611  3535  66//2929  66//2828 حممة خيرية ثقافية توعوية، تحت عنوان "ابتسم"حممة خيرية ثقافية توعوية، تحت عنوان "ابتسم"  ثقافيثقافي  .9

 ياتيياتي  5151  3131  1111//3131  1111//3131 ورشة عمل بعنوان "فن اإللقاء"ورشة عمل بعنوان "فن اإللقاء"  ثقافيثقافي  .11

  عالقات العامةعالقات العامة  .11
تكريم اعضاء من الجمعية العمومية حصموا تكريم اعضاء من الجمعية العمومية حصموا 

  عمي درجات عممية عمياعمي درجات عممية عميا
  ياتيياتي  121121  44  77//2828  77//2828

  روضةروضة  .12
عنوان "بالحب عنوان "بالحب بب  الروضةالروضة  ألطفالألطفال  مهرجان فنيمهرجان فني

  نشدو"نشدو"
1919//99  1919//99  13111311  --  

تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبتنفيي تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبتنفيي 
  من مؤسسة الشام لإلنتاج الفنيمن مؤسسة الشام لإلنتاج الفني

  برعاية وزارة الثقافة الفمسطينيةبرعاية وزارة الثقافة الفمسطينية  --  4141  99//1818  99//1818  ء شعريا بعنوان "ترانيم وطن"ء شعريا بعنوان "ترانيم وطن"لقالقا  ثقافيثقافي  .13
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 جهة التمويل  التكلفة   نصدد المستفيدي تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف النشاط  نوع النشاط  م

  ثقافيثقافي  .14
إنتاج رغم إنتاج رغم   ""  معرض منتجات الجمعيات األهميةمعرض منتجات الجمعيات األهمية  

  "،"،  21132113الحصار الحصار 
1111//1111  1111//1111  15111511  --  

وزارة الزراعة الفمسطينية وبالتعاون والتنسيق مع بمدية وزارة الزراعة الفمسطينية وبالتعاون والتنسيق مع بمدية 
  النصيرات ومركز العمم والثقافةالنصيرات ومركز العمم والثقافة

  ثقافيثقافي  .15
لمدرسات لمدرسات   الخرائط اليهنيةالخرائط اليهنيةبعنوان بعنوان تدريبية تدريبية دورة دورة 

  مدرسة الرياض الثانوية لمبناتمدرسة الرياض الثانوية لمبنات
  ياتيياتي  251251  2121  11//2626  1212//55

  ثقافيثقافي  .16
ورشة عمل بعنوان "دور التعميم في المصالحة ورشة عمل بعنوان "دور التعميم في المصالحة 

  المجتمعية"المجتمعية"
، ، PPNNGGOOبالتعاون والتنسيق مع شبكة المنظمات األهمية بالتعاون والتنسيق مع شبكة المنظمات األهمية   11111111  7171  1212//55  1212//55

  يةيةاأللماناأللمانFFrriieeddrriicchh  EEbbeerrtt  وبتمويل من مؤسسةوبتمويل من مؤسسة

12.  
لجنة األبحاث لجنة األبحاث 

  ياتيياتي  15111511  281281  99//2626  99//2626  مادة القاعدة النورانيةمادة القاعدة النورانيةكتاب خاص بكتاب خاص بطباعة طباعة   والنشروالنشر

  ياتيياتي  26112611  511511  11//2626  11//2626  لنجوم اليمن الزائرين غزة تضامنا معهلنجوم اليمن الزائرين غزة تضامنا معه  حفل فنيحفل فني  أنشطة عامةأنشطة عامة  .12

  
  إقرار وتعهدإقرار وتعهد

ن المعمومات الو     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعهد نحن في جمعية /نقر ونتعهد نحن في جمعية / ن المعمومات الو بعدم إخفاء أي معمومات وا  عمذ  مخالفذة عمذ  مخالفذة   اردة في هذيا التقريذر صذحيحة وسذميمة ودقيقذة وخاليذة مذن أي أخطذاء وفذي حذال ثبذوت عكذس يلذك فمننذا نتحمذل كامذل المسذئولية القانونيذة المترتبذةاردة في هذيا التقريذر صذحيحة وسذميمة ودقيقذة وخاليذة مذن أي أخطذاء وفذي حذال ثبذوت عكذس يلذك فمننذا نتحمذل كامذل المسذئولية القانونيذة المترتبذةبعدم إخفاء أي معمومات وا 
  ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                        التوقيع /التوقيع /                تنفيييتنفييي  مديرمدير  الصفة /الصفة /            الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم /   هيا اإلقرار .هيا اإلقرار .

  


