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  مم10210277النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 

  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

11..    
تواصل المكتبة العامة لمركز العمم والثقافة في تقديم خدماتيا تواصل المكتبة العامة لمركز العمم والثقافة في تقديم خدماتيا   مكخبيمكخبي

  ذاحيذاحي    يىميايىميا  0101--88  --  يىميايىميا  ية لطالب العمم لجميع المراحل التعميميةية لطالب العمم لجميع المراحل التعميميةالتعميمية والثقافالتعميمية والثقاف

22..    
  ––لقاًء ثقافيًا حواريًا بعنوان : التراجع في منظومة القيم لقاًء ثقافيًا حواريًا بعنوان : التراجع في منظومة القيم   ثقافيثقافي

  ذاحيذاحي  2121  1111  11//0101  11//0101  --األسباب والعالج األسباب والعالج 

  ذاحيذاحي  4141  4141  22//1212  22//1212  عقد ندوة بعنوان اآلثار الصحية والنفسية لإلدمانعقد ندوة بعنوان اآلثار الصحية والنفسية لإلدمان  ثقافيثقافي    ..33

  ثقافيثقافي    ..44
ة دينية في رحاب النور بمناسبة ذكري رحمة االسراء ة دينية في رحاب النور بمناسبة ذكري رحمة االسراء أمسيأمسي

  ذاحيذاحي  041041  011011  33/ / 2121  33/ / 2121  ..والمعراجوالمعراج

  ثقافيثقافي    ..55
بعنوان بعنوان   أمسية دينية بمناسبة ذكري اليجرة النبوية المباركةأمسية دينية بمناسبة ذكري اليجرة النبوية المباركة

  ذاحيذاحي  011011  0101  11//0101  11//0101  اليجرة النبوية بوابة الدولة والحضارةاليجرة النبوية بوابة الدولة والحضارة

انسابطت انسابطت     ..66

  األدبيتاألدبيت

محمود مفمح" بعنوان : محمود مفمح" بعنوان : يوم دراسي حول الشاعر الفمسطيني "يوم دراسي حول الشاعر الفمسطيني "
  ذاحيذاحي  041041  011011  22//00  22//00  ةة"محمود مفمح شاعر وقضي"محمود مفمح شاعر وقضي

انسابطت انسابطت     ..77

  األدبيتاألدبيت

أصدرت الرابطة األدبية كتاب اليوم الدراسي بعنوان :"محمود أصدرت الرابطة األدبية كتاب اليوم الدراسي بعنوان :"محمود 
  مفمح شاعر وقضية" .مفمح شاعر وقضية" .

  ذاحيذاحي  04110411  211211  1/3  1/3

88..    
انسابطت انسابطت 

  األدبيتاألدبيت
أمسية شعرية بعنوان " يوم أمسية شعرية بعنوان " يوم   عقدعقد  بمناسبة يوم الشعر العالميبمناسبة يوم الشعر العالمي

  عر العالمي "عر العالمي "الشالش
  ذاحيذاحي  1111  1111  25/3  25/3
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

انسابطت انسابطت     ..99

  األدبيتاألدبيت

رعاية مركز العمم والثقافة، ومركز إحياء التراث وتنمية اإلبداع، رعاية مركز العمم والثقافة، ومركز إحياء التراث وتنمية اإلبداع، ::توقيع رواية توقيع رواية 
وبتنفيذ فريق أثر الفراشة الثقافي، وّقع األديب رائد أحمد غنيم روايتو الجديدة وبتنفيذ فريق أثر الفراشة الثقافي، وّقع األديب رائد أحمد غنيم روايتو الجديدة 

  لإلبداعلإلبداع)سباق فوق سطح البحر( الحائزة عمى جائزة وزارة الثقافة )سباق فوق سطح البحر( الحائزة عمى جائزة وزارة الثقافة 
  مركز إحياء التراث وتنمية اإلبداع  111111  041041  33//1111  33//1111

انسابطت انسابطت     ..1111

  األدبيتاألدبيت

استضافت الرابطة األدبية فعالية "جائزة االستحقاق الثقافي استضافت الرابطة األدبية فعالية "جائزة االستحقاق الثقافي 
وم خالد نصرة بالتنسيق مع وم خالد نصرة بالتنسيق مع "التي تم منحيا لمشاعر المرح"التي تم منحيا لمشاعر المرح

  التجمع الثقافي .التجمع الثقافي .
0101//55  0101//55  041041  --    

انسابطت انسابطت     ..1111

  األدبيتاألدبيت
  بالتعاون مع الجامعة االسالمية بغزةبالتعاون مع الجامعة االسالمية بغزة  --  311311  1212//1818  1212//1818  ؤ ؤ 

انسابطت انسابطت     ..1212

  األدبيتاألدبيت

دورة : فن كتابة الشعر العربي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة دورة : فن كتابة الشعر العربي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة 
    --  شابا جامعياشابا جامعيا  1515      1111//1616      1111//1616    الفمسطينية بغزة ، مدرب الدورة أ.حسن ابو قادوسالفمسطينية بغزة ، مدرب الدورة أ.حسن ابو قادوس

  مشازيعمشازيع    ..1313
افتتاح مخيم )الشباب واألمل( واستمر لمدة عشرة أيام وكان افتتاح مخيم )الشباب واألمل( واستمر لمدة عشرة أيام وكان 

  السعودية.السعودية.--الندوة العالمية لمشباب االسالمي الندوة العالمية لمشباب االسالمي   62116211  6565  77//2828  77//1515  مخصصًا لمشباب الجامعيمخصصًا لمشباب الجامعي

  مشازيعمشازيع    ..1414
جماعي لبعض جماعي لبعض   في إطار تفعيل المشيد الثقافي عقد إفطارفي إطار تفعيل المشيد الثقافي عقد إفطار

  مؤسسة ماي كير ماليزيامؤسسة ماي كير ماليزيا  31513151  111111  66//1212  66//1212      في رمضانفي رمضان  ب  األوائلب  األوائلالمثقفين والطالالمثقفين والطال

من الندوة من الندوة   شيكل شيكل 17511751  مبمغمبمغ  ذاتي +ذاتي +  87518751  151151  88//1111  77//2222  المخيم الصيفي الثقافي التاسع عشر لألوائلالمخيم الصيفي الثقافي التاسع عشر لألوائل  مشازيعمشازيع    ..1515
  العالمية لمشباب االسالمي العالمية لمشباب االسالمي 

1616..    
مهخقي انغد مهخقي انغد 

  انشبابيانشبابي
مد أبو مد أبو دورة في الفوتوشوب بإشراف المعمم والمدرب أ.أحدورة في الفوتوشوب بإشراف المعمم والمدرب أ.أح

  سويرح، وقد تعرف الطالب من خالليا عمى أساسيات البرنامجسويرح، وقد تعرف الطالب من خالليا عمى أساسيات البرنامج
  ذاحيذاحي    0404  11//00  00//1414
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

1717..    
مهخقي انغد مهخقي انغد 

دورة إعداد مخرج تميفزيوني ودرامي، واستمرت فعاليات الدورة دورة إعداد مخرج تميفزيوني ودرامي، واستمرت فعاليات الدورة   انشبابيانشبابي
  عمى مدار سبعة لقاءاتعمى مدار سبعة لقاءات

1515//33        44//33  88    

  

  ذاحيذاحي

  

  

انهغت انهغت نادي نادي     ..1818

  نجهيزيتنجهيزيتاإلاإل

عرض ثالثة عشر حمقة بالمغة اإلنجميزية  من البرنامج عرض ثالثة عشر حمقة بالمغة اإلنجميزية  من البرنامج 
  عمي موقع المركز عمي موقع المركز   األسبوعي " فالشات مركز العمم والثقافة"األسبوعي " فالشات مركز العمم والثقافة"

وتناولت العروض مجموعة من المواضيع المتنوعة والشيقة وتناولت العروض مجموعة من المواضيع المتنوعة والشيقة 
  التي ليا عالقة بالمغة اإلنجميزيةالتي ليا عالقة بالمغة اإلنجميزية

  عبس االنخسنجعبس االنخسنج  22//00  00//00
شيكم كم شيكم كم   041041

  حهقتحهقت
  ذاحيذاحي

انهغت انهغت نادي نادي     ..1919

  نجهيزيتنجهيزيتاإلاإل
يومًا( يذكر أن ىذه يومًا( يذكر أن ىذه   8181البدء بإنتاج فيمم )حول العالم في البدء بإنتاج فيمم )حول العالم في 

  ذاحيذاحي  011011    33//00  11//2626  القصة ىي مقررة في منياج الصف العاشر. القصة ىي مقررة في منياج الصف العاشر. 

انهغت انهغت نادي نادي     ..2121

  نجهيزيتنجهيزيتاإلاإل

يزية يزية نجمنجمبالمغة اإلبالمغة اإل  قيم لقاءً قيم لقاءً أأطار التعريف بمعاناة غزة ، طار التعريف بمعاناة غزة ، إإ  فيفي
    ..UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeessttmmiinnsstteerr      عبر السكايب وذلك مععبر السكايب وذلك مع

  في بريطانيافي بريطانيا
  ذاحيذاحي  4141  0404  16/2  16/2

  عالقاث عامتعالقاث عامت    ..2121

بعض المؤسسات العاممة بالنصيرات عمي جيودىم بعض المؤسسات العاممة بالنصيرات عمي جيودىم   تكريم تكريم 
الجبارة والمميزة في تحويل مدارس البنات الثانوية  لمفترة الجبارة والمميزة في تحويل مدارس البنات الثانوية  لمفترة 

برنامج  ++)بمدية النصيرات+مديرية التربية والتعميم )بمدية النصيرات+مديرية التربية والتعميم   الصباحيةالصباحية
  التعميمي بالنصيرات والبريج(التعميمي بالنصيرات والبريج(  وكالة الغوث

  ذاحيذاحي  5151  مؤسساثمؤسساث  22  44//0808  44//0808

  ذاحيذاحي  1111  00  44//0808  44//0808  زيارة مؤسسة الممتقي التربوي زيارة مؤسسة الممتقي التربوي   عالقاث عامتعالقاث عامت    ..2222
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

  عالقاث عامتعالقاث عامت    ..2323
وذجية بالفترة وذجية بالفترة تكريم معممة من معممات روضة فرح ومرح النمتكريم معممة من معممات روضة فرح ومرح النم

  ..عمميا بسبب السفرعمميا بسبب السفر  النتياءالنتياءالصباحية وذلك الصباحية وذلك 
  ذاحيذاحي  4141  00  29/11  29/11

  عالقاث عامتعالقاث عامت    ..2424
الطاقم التعميمي في روضة فرح ومرح الطاقم التعميمي في روضة فرح ومرح     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافة  كرمكرم

  214214  1414      1212//2121      1212//2121  ..بقسميو الصباحي والمسائي بقسميو الصباحي والمسائي 
  ذاحيذاحي
  

  عالقاث عامتعالقاث عامت    ..2525
ميرجان الطفولة السابع احتفاال بتخريج الفوج السادس من ميرجان الطفولة السابع احتفاال بتخريج الفوج السادس من 
أطفال روضة فرح ومرح النموذجية في مالىي األندلس أطفال روضة فرح ومرح النموذجية في مالىي األندلس 

  بالنصيرات.بالنصيرات.
1111//55  1111//55  4111      

  نشاطات أخرىنشاطات أخرى    ..2626
عقد اجتماع الجمعية العمومية لمركز العمم والثقافة وذلك في عقد اجتماع الجمعية العمومية لمركز العمم والثقافة وذلك في 

رض في االجتماع التقريرين رض في االجتماع التقريرين قاعة المؤتمرات بمقر المركز  وع  قاعة المؤتمرات بمقر المركز  وع  
      21162116اإلداري والمالي لعام اإلداري والمالي لعام 

  ذاتيذاتي  5151  2121  22//2323  22//2323

روضة فرح روضة فرح     ..2727
  ومرح النموذجيةومرح النموذجية

  أنشطت عدة يىميت ال مجال نركسها هناأنشطت عدة يىميت ال مجال نركسها هنا
من بدايت انفصم من بدايت انفصم 

  11001100انثاني انثاني 
حخي نهايت انعاو حخي نهايت انعاو 

11001100  
  ذاتيذاتي    201201

روضة فرح روضة فرح     ..2828
  ومرح النموذجيةومرح النموذجية

ين الوصررول لمميرراه الصررحية والنظافررة لمطمبررة سررتحمشررروع 
 في المناطق الميمشة من قطاع غزة 

  051051  م25/11/2117  19/11/2117
)عيني( عبازة )عيني( عبازة   811811

عن نعبت+فسشاة عن نعبت+فسشاة 

  أسنان ومعجىنأسنان ومعجىن
  بتمويل من االغاثة االسالمية

  إقرار وتعهدإقرار وتعهد
ن المعمومات الواردة في ىرذا التقريرر صرحيحة وسرميمة ودقيقرة وخاليرة مرن أي أخطراء وفري حرال ثبروت عكرس ذلرك فإننرا نتحمرل كامرل المسرئولية البعدم إخفاء أي معمومات و بعدم إخفاء أي معمومات و     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعيد نحن في جمعية /نقر ونتعيد نحن في جمعية / ن المعمومات الواردة في ىرذا التقريرر صرحيحة وسرميمة ودقيقرة وخاليرة مرن أي أخطراء وفري حرال ثبروت عكرس ذلرك فإننرا نتحمرل كامرل المسرئولية الا  قانونيرة المترتبرة عمرى مخالفرة قانونيرة المترتبرة عمرى مخالفرة ا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                                                      ...................././.  التوقيعالتوقيع        تنفيذيتنفيذي  مديرمدير  الصفة /الصفة /            الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم /   ىذا اإلقرار .ىذا اإلقرار .


