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مركز العلم والثقافة فً سطور

(الحائز عمي المركز ال ول لجائزة افضل مركز ثقافي لعام 3102م)

مركز العمم والثقافة منارة عمميةة وثقافيةة مقر ةا الرييقةا طةاع ةزة  -مخةيم النيةي ار
خيرية ير ربحية ،مرخص من و ازرة ال اخمية بأاريخ4991/8/34 :م أح

( ، )414/01-01من و ازرة الأربية والأعمةيم بأةاريخ4999/4/43 :م أحة

 -و ة أسقةس عةام  4141ة – 4991م و ةو ممعيةة

ر م ،)1204( :وو ازرة الثقافة بأاريخ4991/3/1 :م أح

ر ةم )481/91( :وو ازرة الشةبا

بأاريخ 0242/0/01م.
 رؤٌة المركز:
يعمل المركز عمى أن يكون منارة عممية وثقافية.
 رسالة المركز:
مركةةز العمةةم والثقافةةة ةةو ممعيةةة خيريةةة فمقةةطينية يةةر ربحيةةة أو ة ع فلةةى نشةةر العمةةم والمعرفةةة ل يةةا
الويول فلى المعرفة وال عم الما ي والمعنوي أل ل العمم ورعايأوا الخاية لممب عين والمأميزين.
 أهداف المركز:
 .4االرأقاء بالمقأوى العمما والثقافا لمممأم ال مقطينا عامة.

والرياةةة أحة

ر ةم:

ر ةم 0242/1

الممأم ة المخأم ةةة مةةن خ ة ل أيقةةير

 .0رس عا ة القراءة بالممأم ال مقطينا.
واألبحاث الثقافية فا شأى المماال

 .3فع ا ونشر ال راقا

 .1مواكبة الأطوير العمما والأكنولوما فا شأا المماال .
 .1رعاية و عم ط

والعموم.

العمم فا مراحل الأعميم المخأم ة عممياً وما ياً.

 .6العمل عمى اكأشاع أيحا
 .7العمل عما الأعريع بس

المغمورة واألخذ بي يوا.

الطا ة والموا

الحق والخير وابراز نماذمه ال نية المميمة.

 .8أ عيل ور المرأة الثقافا فا الممأم ال مقطينا.

 .9أن يذ ال و ار والبرامج العممية الأا أقوم فا االرأقاء بالممأم ال مقطينا.
 مجلس اإلدارةٌ :تكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء  :رئٌس للمجلس ونائب له وأمٌن للسر وأمٌن الصندوق واألعضاء .
 أقسام المركز:
 المكتبة العامة:

أعأبر العمو ال قري لممركز  ،وأع المكأبة األولى عمى مقأوى محافظة الوقطى الأا يزي ع قةكانوا عمةى ( 022ألةع نقةمة) .وأحأةوي

المكأبة عمى ما يزي عمى ( )40222مطبوع فا كل مماال
والوييا  .كما أمأمك المكأبة ع كبير من ال وريا
 الرابطة األدبٌة:

انط اً من ور األ

المحمية والعربية واألمنبية فا مخأمع المماال .

والشعر فا بناء الوم ان وييا أه و رس الم ا يم األخ ية والمحافظة عمةى الوويةة ةام المركةز بأسقةيس ا الرابطةة

األ بيةةة ا والةةذي يرم ة مةةن خ لوةةا القةةأيعا

الممموعةةا

والممم ا

المعرفة .كمةا أةةم ممموعةة يمةة مةن الوثةايق والنشة ار

الطا ةةا

األ بيةةة الح ةرة والنظي ةةة ،و ة أي ة ر المركةةز مةةن خ ة ل ةةذ الرابطةةة ممموعةةة مةةن

الشةةعرية ،وممم ة ة ا الرابطةةة ا األ بيةةة وال يةةمية ،كمةةا ام ة

الشعرية والمقابقا

الموأمة باأل

رسالتنــا:

لمخأمةع الم ققةا

األ بية فا ال نون واأل

وال كر وال ن.

أق ةرة الرابطةةة بعق ة ال ة و ار

المخأم ة ،عمى مقأوى الةوطن ،وكانة

فةةا فنةةون األ

المخأم ةةة واألمقةةيا

رخةر نشةاطاأوا فية ار عة ة أعة ا مةن نشةرة ا ثقافةة ا
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 وحدة العمل النسائً:

انط ا من فيمان المركز العميق ب ور المرأة فا بناء الممأم

 .4عق ال و ار

الأ ريبية والعممية المأنوعة.

 .0عق الن وا

العممية والثقافة فا شأى المماال

ام بأكوين لمنة خاية بالعمل النقايا أقوم بالنشاطا

اآلأية.

المخأم ة.

 .3أخييص بعض أيام األقبوع لممطالعة وال راقة فا المكأبة.
 .1عق المقابقا

الثقافية المأنوعة.

 .1كما يطمح المركز ةمن خطأه المقأقبمية فلى ف امة نا ي خاص باألقرة أمارس فيه المرأة كافة النشاطا .
 صندوق دعم الطالب:

يوأم الين وق ب عم ط

العمم ال قيما فا المرحمة المامعية ،و

فال أنوا ير كافية وليقة

م حأى اآلن ع اً من المنح والمقاع ا

بالق ر المطمو وذلك فذا ما عممنا أن المركز يعمل فا محيط معظم قكانه يعانون من ال قر والعوز ولذا يطمةح المركةز فلةى أطةوير عمةل
ذا الين وق من خ ل أمقا المزي من المقاع ا

المالية.

 وحدة التعلٌم المستمر:

ا وح ة أعميمية أرما فلى خ مة الممأم وفأح رفاق الأعميم المقةأمر مةن خة ل أن يةذ الع ية مةن األنشةطة والة و ار

الوقةةايل والمع ة ا

وفةةأح رفةةاق االأيةةال العالميةةة مةةن خ ة ل شةةبكة اتنأرن ة  ،وأس يةةل فيةةا

الأ ريبيةة عمةى أحة ث

الممأم ة المخأم ةةة لمواكبةةة الأطةةور الأكنولةةوما
الأ كيةر اتبة اعا باتةةافة

ل قأ ا ة من ال ورة المعموماأية الوايمةة فةا ةذا العيةر ومةن أبةرز أنشةطة ةذ الوحة ة  :مشةروع أنميةة موةا ار
فلى الممأقى ال كري ،و ناك طموح تي ار مممة ثقافية شورية.

 نادي الطفل الثقافً (روضة فرح ومرح):

ةةو قةةم خةةاص باألط ةةال حيةةث يةةةم النةةا ي مكأبةةة خايةةة بوةةم ،باتةةةافة فلةةى ممموعةةة مةةن أمو ةزة الحاقةةو وبعةةض الوقةةايل الأعميميةةة

المأنوعة كما يقوم النا ي بأق يم ال و ار

العممية الخاية باألط ال ،يشرع عمى ذلك نخبة من األخوا

 قسم الدراسات واألبحاث والنشر:

ذا الققم ما زال فا ب اياأه و ة ية ر عنةه حأةى اآلن ممموعةة مةن الكأة

األ بيةة والثقافةة والأربويةة باتةةافة فلةى النشة ار

ال ورية .ويطمح المركز فا المقأقبل فلى أطوير الققم بحيث ير ى فلى قم راقا
 لجنة المخٌمات الثقافٌة الصٌفٌة:

وأبحاث بكل المواي ا

و ة عمةةل بوةةذ ال عاليةةة ألول م ةرة فةةا عةةام 4999م حيةةث ا أيةةر عمةةل ةةذ المخيمةةا
الأنقيق م م ارقوم فا المنطقة حيث يوأم المركز فا ذ المخيما

المأخييا

فا ذا الممال.

عمةةى الط ة

ال وريةة و يةر

والشروط المطموبة.

والطالبةةا

األوايةةل وذلةةك مةةن خ ة ل

بأق يم البرامج الثقافية والعممية باتةافة فلى البرامج الأرفيوية.

 اللجنة الفنٌة:

أو ع الممنةة ال نيةة ل رأقةاء بمقةأوى العمةل ال نةا ال مقةطينا مةن الغنةاء الوةا ع والعمةل المقةرحا واأل بةا وخايةة فةا المنطقةة الوقةطى،
واكأشةةاع أيةةحا
الشع

الطا ةةا

والموا ة

المغمةةورة والأةةا أحأةةاه فلةةى األخةةذ بي ة ا ومقةةاع أوا ،والأخ يةةع مةةن الةةةغط والمعانةةاة الأةةا يعيشةةوا

ال مقطينا وذلك من خ ل فيما وقايل أرفيوية مأنوعة من العمل المقرحا واألناشي والمورمانا

 طموحات وآمال :
يسمل مركز العمم والثقافة بالنيي ار

العمم وطمبأه من كل يو واأما .

أن يكون منارة عممية وثقافية أش بنور ا عمى كل بقعة من بقةاع الةوطن الحبية  ،وأن يأوافة فليوةا روا

كما ويسمل مركز الع مم والثقافة أن يأم له ما اخأطه لن قه من أ اع و ايا

رسالتنــا:

المخأم ة.

وأرممأوا عمى أرض الوا

بإذن اهلل أعالى.
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