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  مم10210266النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 

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

  مكتبةمكتبة  .1
 عمييا ويمر بعمميا زالتابعة لممرك العامة المكتبة عمل استمرار
 طالب يوميا تقريبا 11 يوميا . االعمار بمختمف العمم وطمبة القراء من 11 حوالي يوميا

بة الزيارات  لممكت
 - والمطالعة  بدون تكمفة

2.  
نادي المغة 
  االنجميزية

الحمامي خريج كمية  محمد أ.نادي المغة االنجميزية استضاف 
مارشال بالواليات المتحدة تحدث عن الكتابة وأىميتيا بالنسبة  

 و كيفية رعاية الشباب الفمسطيني  نلمفمسطينيي
 ذاتي 21 62    6112/ 9/1    6112/ 9/1

3.  
 النادي

  الدبيا
 اجتمع حيث جروان وائل واالعالمي االستاذ المركز استضاف

  االلقاء فن عن محاضرة فالقي االدبي النادي طالبات مع
16/1 /6112     16/1 /6112      12 01 

 ذاتي

 ذاتي 21 21     6112/ 2/2     6112/ 2/2 والمعراج اإلسراء ذكري بمناسبة" وفاء لمسة"  بعنوان قرآنية امسية  ثقافيثقافي  .4
 ذاتي 161 01     6112/ 12/2     6112/ 12/2 في قاعة البمدية لقاء مفتوح بعنوان )جامعة األقصى إلى أين(  ثقافيثقافي  .5
  21 61     6112/ 62/11     6112/ 62/11 .(والعالج األسباب......الطالق حاالت كثرة:)بعنوان محاضرة    .6

  ادبيادبي  .7
مية عة اإلسالمع الشاعر والمحاضر في الجام لقاء أدبي

 جربة إبداعيةت د.خضر أبو جحجوح تحت عنوان 
19/2/6112 19/2/6112 11 11 

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

8.  
 النادي
  االدبي

 11 11 19/2/6112 19/2/6112 لقاء مع الشاعرة "آالء عبد ربو" حول تجربتيا اإلبداعية
 ذاتي

  ادبيادبي  .9
 الدكتور والشاعر الكاتب طالبات االدبي النادي استضاف

     6112/ 19/1     6112/ 19/1 انشطة ضمن من كوذل غنيم كمال
 ذاتي 01 61

 ذاتي 11 11 01/2/6112 01/2/6112 استضافت الرابطة األدبية الشاعرة أفنان القطراوي ادبيادبي  .11
 ذاتيذاتي 11 11 2/9/6112 2/9/6112 الشعر( كتابة في )فن دورة دبيةاأل الرابطة عقدت ادبيادبي  .11

  ادبيادبي  .12
 الفمسطيني العربية المغة مجمع رئيس استضافت الرابطة االدبية

 المغوي المجمع عن محاضرة إللقاء رزقو يوسف. د.أ
11/9/6112 11/9/6112 21  

 ضمن مشروع المخيم

  ادبيادبي  .13
 األدبية رابطةال أقامت الكرام، الضيوف من حاشد جمع في
 الفمسطيني لمشاعر( القمب ريحانة غزة) ديوان توقيع حفل

 التربية مديرية مسرح في مفمح، محمود الكبير
 1111 طالب المخيم 6112/ 10/9 6112/ 10/9

 ذاتي

  ادبيادبي  .14
اصدرت الرابطة االدبية عددين من جريدة "ثقافة" والتي شممت 

 ل الثامن عشرانشطة المركز و اخبار المخيم الصيفي لالوائ
 6111 مع صحيفة الرسالة صدرت في فترة تنفيذ المخيم الصيفي

 ضمن مشروع المخيم

 $ 11111 طال وطالبة  601 12/0/6112 01/2/6112 عشر  ثامنالمخيم الصيفي الثقافي ال  مشاريعمشاريع  .15
مؤسسة ماي كير 

 مكتب غزة-ماليزيا
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 جهة التمويل  التكلفة   نصدد المستفيدي تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف النشاط  نوع النشاط  م

  لجنة االوائللجنة االوائل  .16
 أوائل"  لتواصلا برنامج ضمن األوائل لمطالب ترفييي يوم
 المفتوح. لمتعميم األمة جامعة في وذلك"  القمة نحو

10/1/6112 10/1/6112 21 111 
 ذاتي

17.  

 من رائعة بمشاركة اإلذاعي والتقديم اإللقاء فن في دورة لجنة االوائللجنة االوائل
 في المذيع مشمش محمد/  األستاذ وبمشاركة األوائل الطالب
  األقصى إذاعة

16/0/6112 12/0 /6112 12 141 
 ذاتي

18.  
 بيدف وذلك األوائل الطمبة مع لقاء والثقافة العمم مركز عقد لجنة االوائللجنة االوائل

 ذاتي 111 21 4/6112/ 66 4/6112/ 66 والتطوير لالرتقاء خطة ووضع التواصل تعزيز

 ذاتي 61 41 11/2/6112 11/2/6112 األوائل لمطمبة المعايدة لقاء لجنة االوائللجنة االوائل  .19

21.  

 وذلكاألضحى  عيد أيام رابع"  ومحبة أخوة"  يدةالمعا لقاء لجنة االوائللجنة االوائل
 الثقافي الصيفي المخيم طالب مع التواصل أنشطة ضمن
  لألوائل

12/9/6112 12/9/6112 41 61 
 ذاتي

21.  
 لجنة االوائللجنة االوائل

 1611 21 م12/11/6112 م12/11/6112  ثقافية ترفييية تاريخية رحمة األوائل لجنة نفذت
 ذاتي

 

22.  
 االوائل مخيم في طالباتنا مع المستمر التواصل اطار في لجنة االوائللجنة االوائل

 الفقرات من العديد تخممو تواصل لقاء االوائل لجنة عقدت
 طالبة 04 111 64/11/6112 64/11/6112

 ذاتي
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23.  
ممتقي الغد ممتقي الغد 
  الشبابيالشبابي

التحضيري لشباب ممتقى الغد الذي سيوفر  االجتماععقد 
  9191  4242  61126112//61/4  61126112//61/4 لممركزحاضنة شبابية 

 ذاتيذاتي

24.  

ممتقي الغد ممتقي الغد 
 الشبابيالشبابي

 إطار في وذلكلقاًء تعريفيًا بالممتقى  الشبابي الغد ممتقى عقد
 خالل من المجمع في الشباب دور وتعزيز الممتقى عمل تفعيل

 لتطوعيةا والفعاليات األنشطة
2323//44//21162116  2323//44//21162116  4141  0101  

 ذاتيذاتي

 جمعية فارس العربجمعية فارس العرب  صواني رزصواني رز––عيني عيني   161161  61126112//22//0101  61126112//22//0101 افطار الصائم خيريخيري  .25

26.  

ممتقي الغد ممتقي الغد 
 الشبابيالشبابي

التابع لمركز العمم والثقافة وبالتعاون  الشبابياختتم ممتقى الغد 
و شارك فييا نح والتيمع مؤسسة إبداع دورة "االدارة والقيادة" 

  شابا من القيادات الشبابية 
1616//77//61126112  2626//77//61126112  2626  211211  

 ذاتيذاتي

27.  
مدرسة مدرسة 
  الشطرنجالشطرنج

الشطرنج  لعبة السن صغار خاصة بتعميم  بدء دورة مبتدئة
 011 61 2/9/6112  6112/ 62/2 لمشطرنج الموىوبين مدرسة بيا تقوم التى

 ذاتي

28.  
مدرسة مدرسة 
  الشطرنجالشطرنج

التحاد الفمسطيني لمشطرنج نظم مركز العمم والثقافة وبرعاية كل من ا
ومديرية التربية والتعميم في الوسطى بطولة " فرسان عمى رقعة الشطرنج " 

 .لممدارس الثانوية وذلك لمعام الثاني
10/11/6112 10/11/6112  1111 

 

29.  
نادي المغة 
 االنجميزية

 ذاتي 61   11 62/6/6112 62/6/6112   النادي لدى  نيوزيمندا من( بولمان)يب و جولي المناضل، استضافة
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31.  

نادي المغة 
 االنجميزية

 The Adventure of the إخراج فيمم تعميمي يجسد قصة
Norwood Builder ي عشر الجديد من منياج الحاد

 التعاون مدرسة خالد بن الولي الثانوية "أ"ب
12/0/6112 12/0/6112 12 611 

 ذاتي

31.  

نادي المغة 
 االنجميزية

( عمى 411)الــ  شارك مركز العمم والثقافة في االحتفالية 
رحيل الكاتب االنجميزي الشيير وليم شكسبير وتم عرض فيمم 

 ة ىذه االحتفالية العالمية"الممك لير" الذى أنتجو المركز بمناسب
2/2/6112 2/2/6112 61 021 

 ذاتي

  روضة روضة   .32
ىذا باإلضافة االي االنشطة العديدة لروضة فرح ومرح 

 النموذجية بفترتييا الصباحية والمسائية 

من النصف الثاني 
لمعام الدارسي 

6112-6112 

النصف االول 
لنفس لمعام 
 الدراسي

 ذاتي  

  
  إقرار وتعهدإقرار وتعهد

ن المعمومات الو     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعيد نحن في جمعية /نقر ونتعيد نحن في جمعية / ن المعمومات الو بعدم إخفاء أي معمومات وا  عمـى مخالفـة عمـى مخالفـة   اردة في ىـذا التقريـر صـحيحة وسـميمة ودقيقـة وخاليـة مـن أي أخطـاء وفـي حـال ثبـوت عكـس ذلـك فمننـا نتحمـل كامـل المسـئولية القانونيـة المترتبـةاردة في ىـذا التقريـر صـحيحة وسـميمة ودقيقـة وخاليـة مـن أي أخطـاء وفـي حـال ثبـوت عكـس ذلـك فمننـا نتحمـل كامـل المسـئولية القانونيـة المترتبـةبعدم إخفاء أي معمومات وا 
  ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                        التوقيع /التوقيع /                تنفيذيتنفيذي  مديرمدير  الصفة /الصفة /            الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم /   ىذا اإلقرار .ىذا اإلقرار .

  


