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  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  مم41024102منىذج النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام منىذج النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 

نوع نوع   مم
صدد صدد   تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   النشاط النشاط 

    ننالمستفيديالمستفيدي
التكلفة التكلفة 

  جهة التمويل جهة التمويل   شيكلشيكل

  راتًراتً  --  ٌىيٍبٌىيٍب  0101  يستًشيستًش  --  تىاصم عًم انًكتجخ انعبيختىاصم عًم انًكتجخ انعبيخ  ثقبفًثقبفً    ..11

  هًًٍهًًٍتعتع    ..22
استًشاس يششوع سوظخ فشح ويشح انًُىرجٍخ نهعبو استًشاس يششوع سوظخ فشح ويشح انًُىرجٍخ نهعبو 

  انثبنث عهً انتىانًانثبنث عهً انتىانً
  سسىو يٍ اهبنً االطفبلسسىو يٍ اهبنً االطفبل  060160060160  طفالطفال  051051  22001144//3311//1122  22001144//11//11

  فشَسبفشَسب  --جًعٍخ أطجبء ثال حذود جًعٍخ أطجبء ثال حذود   --  0101  22001144//2233//11  22001144//1199//11  عبيبعبيب0101دوسح فً اإلسعبفبد األونٍخ نفئخ نهشبثبد فىق دوسح فً اإلسعبفبد األونٍخ نفئخ نهشبثبد فىق   تذسٌتتذسٌت    ..33

  يستًشيستًش  22001144//1100  د يكتجٍخد يكتجٍخيششوع َفحبيششوع َفحب  ثقبفًثقبفً    ..44
طبنت كم طبنت كم   0101

  نقبءنقبء
  راتًراتً  01110111

  راتًراتً  LLeett''ss  TTaallkk»»  11//1133//22001144  11//1133//22001144  0101  611611  » » دوساد انًحبدثخ ثبنهغخ اإلَجهٍزٌخ دوساد انًحبدثخ ثبنهغخ اإلَجهٍزٌخ   تعهًًٍتعهًًٍ    ..55

  ثقبفًثقبفً    ..66
نقبء إسشبدي نطبنجبد األوائم يٍ انسُىاد انسبثقخ نقبء إسشبدي نطبنجبد األوائم يٍ انسُىاد انسبثقخ 

    وروٌهٍ، ثعُىاٌ "َحٍ وانتكُىنىجٍب انى أٌٍ راهجىٌ؟".وروٌهٍ، ثعُىاٌ "َحٍ وانتكُىنىجٍب انى أٌٍ راهجىٌ؟".
44//1144//22001144  44//1144//22001144  6161  011011  

  راتًراتً

  تذسٌتتذسٌت    ..77
دوسح تذسٌجٍخ فً"انخشائط انزهٍُخ" عقذهب انًشكز نهطبقى دوسح تذسٌجٍخ فً"انخشائط انزهٍُخ" عقذهب انًشكز نهطبقى 

  اإلداسي وانتذسٌسً فً يذسسخ انشٌبض انثبَىٌخ نهجُبداإلداسي وانتذسٌسً فً يذسسخ انشٌبض انثبَىٌخ نهجُبد
55//1155//22001144  55//2299//22001144  0101  051051  

  راتًراتً

تذسٌت + تذسٌت +     ..88

  ثقبفًثقبفً
  يبنٍزٌبيبنٍزٌب--خ يبي كٍشخ يبي كٍشيؤسسيؤسس  0091000910  091091  22001144//2266//66  22001144//77//66  انًخٍى انصٍفً انثقبفً نألوائم انسبدس عشــشانًخٍى انصٍفً انثقبفً نألوائم انسبدس عشــش

سٌبظً سٌبظً     ..99

  تشفٍهًتشفٍهً

األيسٍخ انشٌبظٍخ األونى ورنك ثبنتزايٍ يع يجبساح األيسٍخ انشٌبظٍخ األونى ورنك ثبنتزايٍ يع يجبساح 

انكالسٍكى اإلسجبًَ ثٍٍ فشٌقً لاير يذسٌذ وثششهىَخ. انكالسٍكى اإلسجبًَ ثٍٍ فشٌقً لاير يذسٌذ وثششهىَخ. 

  نهشجبةنهشجبة  وتقىو انفكشح عهى أسبس تىفٍش يكبٌ آيٍ أخالقٍبوتقىو انفكشح عهى أسبس تىفٍش يكبٌ آيٍ أخالقٍب

  

  

33//2233//22001144  33//2233//22001144  0101  011011  

  راتًراتً
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نوع نوع   مم
صدد صدد   تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   النشاط النشاط 

    ننالمستفيديالمستفيدي
التكلفة التكلفة 

  جهة التمويل جهة التمويل   شيكلشيكل

  اجتًبعًاجتًبعً    ..1111
تقذٌى يسبعذاد يبنٍخ نطالة كهٍخ انطت ثبنجبيعخ تقذٌى يسبعذاد يبنٍخ نطالة كهٍخ انطت ثبنجبيعخ 

  االساليٍخ ثغزحاالساليٍخ ثغزح
  يبنٍزٌبيبنٍزٌب--يؤسسخ يبي كٍشيؤسسخ يبي كٍش  0501105011  0101  22001144//1111//1122  22001144//1111//1122

  انسعىدٌخانسعىدٌخ--انُذوح انعبنًٍخ نهشجبة االساليً انُذوح انعبنًٍخ نهشجبة االساليً   50155015  0505      تقذٌى يسبعذاد يبنٍخ نجعط انطهجخ انجبيعٍٍ تقذٌى يسبعذاد يبنٍخ نجعط انطهجخ انجبيعٍٍ   اجتًبعًاجتًبعً    ..1111

  
  إقرار وتعهدإقرار وتعهد

ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسلميمة ودييقلة وخاليلة ملن أي أخولاء وفلي حلا  ثبلوت     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعهد نحن في جمعية /نقر ونتعهد نحن في جمعية / ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسلميمة ودييقلة وخاليلة ملن أي أخولاء وفلي حلا  ثبلوت بعدم إخفاء أي معمومات وا  بعدم إخفاء أي معمومات وا 
  ة المترتبة عمى مخالفة هذا اإليرار .ة المترتبة عمى مخالفة هذا اإليرار .عكس ذلك فإننا نتحم  كام  المسئولية القانونيعكس ذلك فإننا نتحم  كام  المسئولية القانوني

      صالح محمد الحافيصالح محمد الحافياالسم / االسم / 

  تنفيذيتنفيذي  مديرمدير  الصفة /الصفة /
  ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                    للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتوييع /التوييع /

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  


