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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   ممزز

  ةةمكتبمكتب    ..11
تواصل المكتبة العامة لمركز العلم والثقافة في تقديم خدماتها تواصل المكتبة العامة لمركز العلم والثقافة في تقديم خدماتها 

  ذاتيذاتي  --  66  مستمرمستمر  يوميايوميا  التعليمية والثقافية لطالب العلم لجميع المراحل التعليميةالتعليمية والثقافية لطالب العلم لجميع المراحل التعليمية

  ذاتيذاتي  4040  3030 24/11 24/11  مدرسة مسقط الثانوية للبنات مدرسة مسقط الثانوية للبنات مكتبة طالبات من مكتبة طالبات من الالزيارة زيارة   مكتبةمكتبة    ..22

  ذاتيذاتي  3030  1515  25/11  25/11  طالبات من مدرسة ممدوح صيدم الثانويةطالبات من مدرسة ممدوح صيدم الثانويةمكتبة مكتبة الالزيارة زيارة   مكتبةمكتبة    ..33

نادي اللغة نادي اللغة     ..44

  االنجليزيةاالنجليزية

باللغة باللغة   فالشات مركز العلم والثقافةفالشات مركز العلم والثقافةمجموعة جديدة من مجموعة جديدة من 
  االنجليزيةاالنجليزية

ة ة طالب المرحلطالب المرحل 25/4 14/3

  الثانويةالثانوية
  ذاتيذاتي  250250

نادي اللغة نادي اللغة     ..55

  االنجليزيةاالنجليزية
  ذاتيذاتي  5050  88 30/7 16/7  دورة لغة انجليزية طالب دورة لغة انجليزية طالب 

نادي اللغة نادي اللغة     ..66

  االنجليزيةاالنجليزية
  ذاتيذاتي  5050  1515 30/7 16/7  دورة لغة انجليزيةدورة لغة انجليزية

77..    

  المشاريعالمشاريع

  /غزة/غزةوزارة التنمية االجتماعيةوزارة التنمية االجتماعية      250 27/5 23/5  طرود غذائية للمتضررين من الحرب )عيني(  طرود غذائية للمتضررين من الحرب )عيني(  

 هيئة األعمال الخيرية استراليا  51045104  8080 28/7 28/7  عينيعينيعجل عجل توزيع لحوم األضاحي/ توزيع لحوم األضاحي/   مشروعمشروع    ..88

 هيئة األعمال الخيرية استراليا  24002400  4040 27/10    10/ 27     مجمدةمجمدة  مشروع توزيع لحوم األضاحيمشروع توزيع لحوم األضاحي    ..99

  ير ماليزياير ماليزيامؤسسة ماي كمؤسسة ماي ك  دوالردوالر  33003300  114114  13/7  28/6 و العشرين  لألوائل الثالثالمخيم الصيفي الثقافي     ..1010
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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

  ذاتيذاتي  100100  77 30/7 14/7  دورة هندسة صوتيةدورة هندسة صوتية  التعليم المستمرالتعليم المستمر    ..1111

 ذاتي  150150  6565  1010//  2828  1010//  2828  2323لقاء تواصلي مع طالب وطالبات المخيم الصيفي لقاء تواصلي مع طالب وطالبات المخيم الصيفي   التعليم المستمرالتعليم المستمر    ..1212

 ذاتي  5050  1515 20/11 11/ 4   طالباتطالباتللدورة في التصوير الصحفي لدورة في التصوير الصحفي ل  تعليم المستمرتعليم المستمرالال    ..1313

  ذاتيذاتي  4040  99 25/7 20/7  طالباتطالبات––دورة كيف تكتب الشعر في سبعة أيام دورة كيف تكتب الشعر في سبعة أيام   الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..1414

  الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..1515
وجري متابعتها على وجري متابعتها على   إطالق فعاليات أسبوع القدس العالميإطالق فعاليات أسبوع القدس العالمي
  فةفةمجموعة ثقافة ومواقع مركز العلم والثقامجموعة ثقافة ومواقع مركز العلم والثقا

متابعي المجموعات متابعي المجموعات  14/3 8/3
 ذاتي  --  ومواقع المركزومواقع المركز

  ذاتيذاتي  --  مواقع المركزمواقع المركز 27/3 27/3  تقديم أديب من بلدي : أ. ياسر الوقادتقديم أديب من بلدي : أ. ياسر الوقاد  الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..1616

 ذاتي  --  مواقع المركزمواقع المركز 3/5  3/5  األديب الفلسطيني باسم خندقجياألديب الفلسطيني باسم خندقجيمع مع مقابلة حول أدب األسير مقابلة حول أدب األسير   الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..1717

  ذاتيذاتي  500500  طالب وطالبةطالب وطالبة  500500 15/11 28/10  يوم اللغة العربية العالمي/بالتعاون مع الجامعة االسالميةيوم اللغة العربية العالمي/بالتعاون مع الجامعة االسالمية  الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..1818

  الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..1919
/بالتعاون مع الجامعة /بالتعاون مع الجامعة تدشين مجمع اللغة العربية الجامعيتدشين مجمع اللغة العربية الجامعي

  االسالميةاالسالمية
 ذاتي  --  --  18/12

  الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..2020

ب الهيئة العامة للشباورشة عمل اقامتها ورشة عمل اقامتها   فيفيالمشاركة المشاركة 
محور النخب الثقافية بورقة عمل قدمها رئيس محور النخب الثقافية بورقة عمل قدمها رئيس   فيفيوالثقافة 

  المركز أ.د. كمال غنيمالمركز أ.د. كمال غنيم
  ذاتيذاتي  2020  4040 20/12 20/12
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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

  الرابطة األدبيةالرابطة األدبية    ..2121
بالتعاون مع قسم بالتعاون مع قسم لقاءات تجربتي االبداعية واللقاءات الشعرية لقاءات تجربتي االبداعية واللقاءات الشعرية 

  اللغة العربية ومجلس طالب وطالبات الجامعة االسالميةاللغة العربية ومجلس طالب وطالبات الجامعة االسالمية
18/12 18/12 

طالب طالب   500500

  وطالبةوطالبة
  وضحت سابقاوضحت سابقا

 ذاتي

  نادينادي    ..2222

  الشطرنجالشطرنج
 ذاتي  5050  1212 25/7 7/7  دورة شطرنج مبتدئين طالباتدورة شطرنج مبتدئين طالبات

نادي نادي     ..2323

  الشطرنجالشطرنج
 ذاتي  250250  5050 23/3 23/3  بطولة فرسان علي رقعة الشطرنج الرابعةبطولة فرسان علي رقعة الشطرنج الرابعة

نادي نادي     ..2424

  طرنجطرنجالشالش
 ذاتي  250250  5050 28/11 28/11  الخامسةالخامسة  بطولة فرسان علي رقعة الشطرنجبطولة فرسان علي رقعة الشطرنج

 من الرسوم المدفوعة    طفلطفل  280280 مستمر 16/8  افتتاح الروضة للعام الجديد  افتتاح الروضة للعام الجديد    روضةروضة    ..2525

 جمعية الخريجات الجامعيات   دوالردوالر  13801380  150150 26/6 26/6  حزم وقائية لألطفالحزم وقائية لألطفال  روضةروضة    ..2626

  إقرار وتعهدإقرار وتعهد
نتحمرل كامرل المسرئولية القانونيرة المترتبرة علرى مخالفرة نتحمرل كامرل المسرئولية القانونيرة المترتبرة علرى مخالفرة بعدم إخفاء أي معلومات وإن المعلومات الواردة في هذا التقريرر صرحيحة وسرليمة ودةيقرة وخاليرة مرن أي أخطراء وفري حرال ثبروت عكرس ذلر  ف ننرا بعدم إخفاء أي معلومات وإن المعلومات الواردة في هذا التقريرر صرحيحة وسرليمة ودةيقرة وخاليرة مرن أي أخطراء وفري حرال ثبروت عكرس ذلر  ف ننرا     مركز العلم والثقافةمركز العلم والثقافةنقر ونتعهد نحن في جمعية /نقر ونتعهد نحن في جمعية /

  هذا اإلقرار .هذا اإلقرار .

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

                                                  /                                                                                                  /                                                                                                    التوةيعالتوةيع    ختم الجمعيةختم الجمعية


