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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

  مكتبيمكتبي    ..11

تواصل المكتبة العامة لمركز العلم والثقافة في تقديم تواصل المكتبة العامة لمركز العلم والثقافة في تقديم 
 ب العلم لممي  المرالل  ب العلم لممي  المرالل خدماتها التعليمية والثقافية لطالخدماتها التعليمية والثقافية لطال

  التعليميةالتعليمية
  ذاتيذاتي  --    مستمرمستمر  يوميايوميا

  لجنة األوائللجنة األوائل    ..22

استكمال  فعاليات المخيم الثقافي الشتوي الثاني لألوائل 
م: 2019والذي عقد في النصف األخير لشهر ديسمبر 

 م(28/12/2019)الذي افتتح يوم 
  ذاتيذاتي  150150  5050  11//77  11//11

  ذاتيذاتي  10221022  8080  28/7  21/7  المخيم الصيفي الثقافي الثاني و العشرين  لألوائل  لجنة األوائللجنة األوائل    ..33

الرابطة الرابطة     ..44

  األدبيةاألدبية

 كتب ثقافية على موق  مركز العلم والثقافة :إصدار
صدور كتا ب السيرة الذاتية العربية في عصر الدول و 

 واإلمارات الثاني
  ذاتيذاتي  982982  العلمالعلمطالب طالب  25/1     15/1

الرابطة الرابطة     ..55

  األدبيةاألدبية

وعقد دورتين  بعض المقابالت والنشرات التوعوية نشر 
لكتابة القصة القصيرة علي موق  المركز في الواتس ا ب 

 والتليمرام
  --  00  العلمالعلمطالب طالب  31/12 9/3

نادي اللغة نادي اللغة     ..66

  االنجليزيةاالنجليزية

دورة المستويات الخاصة بالمرللة الثانوية  تئنافاس
  فكري الفليت  المحاضر بالدورة

  ذاتيذاتي        /23/1
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

نادي اللغة نادي اللغة     ..77

  االنجليزيةاالنجليزية

من منهج  الصف الثاني انتاج فيديو تعليمي  
عشر بمشاركة بعض طال ب الصف الثاني 

 .عشر من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين
14/2  2020//22  

الصف الصف طالب طالب 

الثاني عشر الثاني عشر 

  الثانويالثانوي
  ذاتيذاتي  5050

نادي اللغة نادي اللغة     ..88

  االنجليزيةاالنجليزية

خرى باللغة أ نسخةو باللغة االنمليزية فيلم قصير  إنتاج
  ذاتيذاتي  500500  33  1111//1414  1111//11  طالبلقصة نماح العربية 

اللمنة الفكرية     ..99
  والشرعية

فاااي كتاااا ب الاااوويز فاااي أصاااول الفقاااا   دراساااة  :لقااااع بعناااوا 
 للدكتور عبد الكريم زيدا 

5/10  5/10       

  المشاريعالمشاريع    ..1010

طرود  مشروع تقديم "وذلك ضمن  طرود غذائية توزي 
بمناسبة شهر رمضا  المبارك الذي  "للمحتاوين غذائية

 ملتقدي الشرقيةنفذت  الممعية االسالمية بالمنطقة 
 .العائالت المستورة بالنصيرات المساعدة 

 

 التركية ÖZGÜR-DERمؤسسة   )طرود()طرود(  عينيعيني40004000    عائلة( 80)   /6/5  /4/5

  روضةروضة    ..1111

فااااي  م2020األنشااااطة والفعاليااااات التااااي تاااام تنفيااااذ ا للعااااام 
والتااااي تهاااادف إلااااى بناااااع وياااال متمسااااك بعقيدتااااا  الروضااااة 

ومنهما  وبهويتاا  ا والعمال علااى بنااع شخصاايت  وتزويااد ا 
11//11  

عدا فترة عدا فترة   1212//3131

    اإلجازة الصيفيةاإلجازة الصيفية

  شهورشهور  33

بسبب بسبب   واغالقاتواغالقات

  كوروناكورونا

 من الرسوم المدفوعة    طفلطفل  222200
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الممتمااا   بالمهااارات الالزماااة والمتنوعاااة الموانااب  ا لتزوياااد
بالميااااال األفضااااال الاااااذي يساااااا م باالزد اااااار والتطاااااور فاااااي 

 المستقبل القريب  ا وإعداد ويل التحرير المنتظر

  إقرار وتعهدإقرار وتعهد
بعدم إخفاع أي معلومات وإ  المعلومات الواردة في  ذا التقرير صحيحة وسليمة ودقيقة وخالية من أي أخطااع وفاي بعدم إخفاع أي معلومات وإ  المعلومات الواردة في  ذا التقرير صحيحة وسليمة ودقيقة وخالية من أي أخطااع وفاي     مركز العلم والثقافةمركز العلم والثقافةنقر ونتعهد نحن في ومعية /نقر ونتعهد نحن في ومعية /

  اإلقرار .اإلقرار .لال ثبوت عكس ذلك فإننا نتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على مخالفة  ذا لال ثبوت عكس ذلك فإننا نتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على مخالفة  ذا 

            الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم /   
    تنفيذيتنفيذي  الصفة / مديرالصفة / مدير      

                                                                                                                                                                                                                                                          //  التوقي التوقي   ختم الممعيةختم الممعية
  


