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  مم10210222النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 
  جهة التمويلجهة التمويل  التكمفةالتكمفة  عدد المستفيدينعدد المستفيدين  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاطوصف النشاط  نوع النشاطنوع النشاط  رقمرقم

  مكتبيمكتبي  11
تواصل المكتبة العامة لمركز العمم والثقافة في تقديم خدماتها تواصل المكتبة العامة لمركز العمم والثقافة في تقديم خدماتها 

  جميع المراحل التعميمية جميع المراحل التعميمية التعميمية والثقافية لطالب العمم لالتعميمية والثقافية لطالب العمم ل
  15111511  مستمرمستمر  11//11

مكتبة مكتبة 
  عامة عامة 

--  

  ثقافيثقافي  22
معرض صور فوتوغرافية تجسد معاناة الشعب الفمسطيني من معرض صور فوتوغرافية تجسد معاناة الشعب الفمسطيني من 
المجازر الصهيونية طوال فترة االحتالل وحتى حرب الفرقان المجازر الصهيونية طوال فترة االحتالل وحتى حرب الفرقان 

91199119..  
9898//99  33//33  --  --  --  

ػمذ يشكض انؼهى وانثمبفخ وسشخ ػًم ثؼُىاٌ:انًغشح انفهغطًٍُ ػمذ يشكض انؼهى وانثمبفخ وسشخ ػًم ثؼُىاٌ:انًغشح انفهغطًٍُ   ثقافيثقافي  

  --  --  --  11//9595  11//9595  ًُطمخ انىعطى .. هم ٌجؼث يٍ جذٌذ؟ ورنكًُطمخ انىعطى .. هم ٌجؼث يٍ جذٌذ؟ ورنكثبنثبن

  ثقافيثقافي  33
ورشة عمل إلقرار قانون الشباب ، والذي تنظمه المجنة الوطنية ورشة عمل إلقرار قانون الشباب ، والذي تنظمه المجنة الوطنية 

، وذلك بحضور المؤسسات الشبابية ، وذلك بحضور المؤسسات الشبابية   91119111العميا لعام الشباب العميا لعام الشباب 
  األهمية والرياضية والمختصيناألهمية والرياضية والمختصين

1717//33  1717//33  5151  --  --  

  ثقافيثقافي  44
اإلنساني ، وذلك بالتعاون مع اللجنة اإلنساني ، وذلك بالتعاون مع اللجنة   ليليدورة بعنوان : القانون الدودورة بعنوان : القانون الدو

صلة صلة ااست ساعات متوست ساعات متو  تتاستمراستمر  ..الدولية للصليب األحمر بغزةالدولية للصليب األحمر بغزة

  --  --  متدربمتدرب  3535  44/ / 1313  44/ / 1313  حاضر فيها أ.مصطفي ابو حسنين.حاضر فيها أ.مصطفي ابو حسنين.

  تعميميتعميمي  55
بصحبة نخبة من بصحبة نخبة من   ""LLeettss  TTaallkk""دورات المحادثة االنجميزية دورات المحادثة االنجميزية 

مية وهذا مية وهذا أساتذة المغة االنجميزية في المؤسسات األهمية والحكو أساتذة المغة االنجميزية في المؤسسات األهمية والحكو 
  الفريد من نوعه بالمنطقة الوسطيالفريد من نوعه بالمنطقة الوسطي

  --  --  طالب وطالبةطالب وطالبة  6161  88//99  66//1616
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكمفةالتكمفة  عدد المستفيدينعدد المستفيدين  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاطوصف النشاط  نوع النشاطنوع النشاط  رقمرقم

رجذأ رجذأ سوضخ فشح ويشح انًُىرجٍخ انزبثؼخ نًشكض انؼهى وانثمبفخ، سوضخ فشح ويشح انًُىرجٍخ انزبثؼخ نًشكض انؼهى وانثمبفخ،   تعميميتعميمي  66

  --  --  طفلطفل  7171  66//9898  66//9393  َىػه فً لطبع غضح،َىػه فً لطبع غضح،  فؼبنٍبد يخًٍهب انصٍفً األول يٍفؼبنٍبد يخًٍهب انصٍفً األول يٍ

  ثقافيثقافي  77
ثؼُىاٌ "ػهى ثؼُىاٌ "ػهى   نمبء شؼشينمبء شؼشيإلحٍبء انزكش انثبٍَخ نًؼشكخ انفشلبٌ، إلحٍبء انزكش انثبٍَخ نًؼشكخ انفشلبٌ، 

ثشػبٌخ وصاسح ثشػبٌخ وصاسح     4141  11//66  11//66  ""يشبسف انىطٍيشبسف انىطٍ

  انثمبفخ انفهغطٍٍُخانثمبفخ انفهغطٍٍُخ

  ثقافيثقافي  88
ٌُبٌش انزذاػٍبد اإللهًٍٍخ ٌُبٌش انزذاػٍبد اإللهًٍٍخ   3636ػمذ نمبء ثمبفً ثؼُىاٌ "ثىسح ػمذ نمبء ثمبفً ثؼُىاٌ "ثىسح 

انؼشثٍخ" ولذ أداس انهمبء د.ػذَبٌ أثى انؼشثٍخ" ولذ أداس انهمبء د.ػذَبٌ أثى وانصهٍىٍَخ فً ظم انثىساد وانصهٍىٍَخ فً ظم انثىساد 

  ػبيش انخجٍش ثبنشأٌ اإلعشائٍهًػبيش انخجٍش ثبنشأٌ اإلعشائٍهً
9595//11  9595//11      --  

انًشكض ثبنزؼبوٌ يغ وصاسح انًشكض ثبنزؼبوٌ يغ وصاسح   ػمذػمذب ثبلىٌ ب ثبلىٌ ضًٍ فؼبنٍبد يؼشض إَضًٍ فؼبنٍبد يؼشض إَ  ثقافيثقافي  99

  انثمبفخ أيغٍخ شؼشٌخ ثؼُىاٌ يحبسٌت األنى واأليمانثمبفخ أيغٍخ شؼشٌخ ثؼُىاٌ يحبسٌت األنى واأليم
9999//33  9999//33  5151  --  --  

ثؼُىاٌ "انزغٍشاد انغٍبعٍخ ثؼُىاٌ "انزغٍشاد انغٍبعٍخ   َظى يشكض انؼهى وانثمبفخ نمبء رثمٍفٍبَظى يشكض انؼهى وانثمبفخ نمبء رثمٍفٍب  ثقافيثقافي  1111

    فً انًُطمخ"فً انًُطمخ"
  --  --  طالبةطالبة  7171  33//99  33//99

يغبثمخ ثمبفٍخ جًؼذ فشٌمٍٍ ًٌثالٌ كال يٍ يذٌشٌخ انزشثٍخ يغبثمخ ثمبفٍخ جًؼذ فشٌمٍٍ ًٌثالٌ كال يٍ يذٌشٌخ انزشثٍخ   ثقافيثقافي  1111

  وانزؼهٍى ، ويذٌشٌخ األولبف وانشئىٌ انذٌٍُخ فً يحبفظخ انىعطىوانزؼهٍى ، ويذٌشٌخ األولبف وانشئىٌ انذٌٍُخ فً يحبفظخ انىعطى
9999//33  9999//33  8181    --  --  

  ثقافيثقافي  1212
نًذهىٌ وصٌش انشجبة نًذهىٌ وصٌش انشجبة نمبًء ثمبفٍب رفبػهٍب، اعزضبف فٍه د. يحًذ انمبًء ثمبفٍب رفبػهٍب، اعزضبف فٍه د. يحًذ ا

وانشٌبضخ وانثمبفخ انفهغطًٍُ ثحضىس يغزشبس انىصٌش نهشئىٌ وانشٌبضخ وانثمبفخ انفهغطًٍُ ثحضىس يغزشبس انىصٌش نهشئىٌ 

  انثمبفٍخانثمبفٍخ
99//55  99//55  6161  --  --  

  ثقافيثقافي  1313

نمبًء ثمبفٍبً ٌزؼهك ثبنجبَت انزبسٌخً نهمضٍخ انفهغطٍٍُخ، واعزضبف نمبًء ثمبفٍبً ٌزؼهك ثبنجبَت انزبسٌخً نهمضٍخ انفهغطٍٍُخ، واعزضبف 

ذسٌظ فً لغى ذسٌظ فً لغى ػضى هٍئخ انزػضى هٍئخ انز––انًشكض انذكزىس صكشٌب انغُىاس انًشكض انذكزىس صكشٌب انغُىاس 

ورنك فً يحبضشح ثؼُىاٌ: ألبيىا ورنك فً يحبضشح ثؼُىاٌ: ألبيىا     --انزبسٌخ ثبنجبيؼخ اإلعاليٍخانزبسٌخ ثبنجبيؼخ اإلعاليٍخ

  !!دونزهى فكٍف عُمٍى دونزُب؟دونزهى فكٍف عُمٍى دونزُب؟

  

1919//55  1919//55  4141  --  --  
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكمفةالتكمفة  عدد المستفيدينعدد المستفيدين  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاطوصف النشاط  نوع النشاطنوع النشاط  رقمرقم

نجُخ انًخًٍبد نجُخ انًخًٍبد   $$11111111  111111  77//1111  66//9696  يششوع انًخٍى انصٍفً نألوائميششوع انًخٍى انصٍفً نألوائم  تعميميتعميمي  1414

  انًشكضٌخانًشكضٌخ

َظى يشكض انؼهى وانثمبفخ نمبء جًغ ثٍٍ وصاسح انُمم وانًىاصالد َظى يشكض انؼهى وانثمبفخ نمبء جًغ ثٍٍ وصاسح انُمم وانًىاصالد   ثقافيثقافي  1515

        66//1414  66//1414  ولطبع انغبئمٍٍ وانًىاطٍٍُولطبع انغبئمٍٍ وانًىاطٍٍُ

وصاسح انشجبة وصاسح انشجبة   $$11111111  4141  77//1515  77//11      األدثً األولاألدثً األول  يششوع انًخٍى انصٍفًيششوع انًخٍى انصٍفً  تعميميتعميمي  1616

  وانشٌبضخوانشٌبضخ

  $$31113111    88//66  88//66  نيةنيةالثاالثاالخيمة الرمضانية الخيمة الرمضانية   ثقافيثقافي  1717
لجنة مؤسسات لجنة مؤسسات 

  الوسطيالوسطي

  عمميعممي  
نمبًء ػهًٍب يغ َبئت سئٍظ يجًغ انهغخ انؼشثٍخ انفهغطًٍُ أ. د. نمبًء ػهًٍب يغ َبئت سئٍظ يجًغ انهغخ انؼشثٍخ انفهغطًٍُ أ. د. 

َجٍم خبنذ أثى ػهً، نًُبلشخ والغ انًجًغ وانجهىد انحبنٍخ آفبق َجٍم خبنذ أثى ػهً، نًُبلشخ والغ انًجًغ وانجهىد انحبنٍخ آفبق 

  ػًهه انًغزمجهٍخػًهه انًغزمجهٍخ
9898//99  9898//99  4141      

  ثقافيثقافي  
و، وانزي و، وانزي 31223122ضًٍ فؼبنٍبد يؼشض فهغطٍٍ انذونً نهكزبة ضًٍ فؼبنٍبد يؼشض فهغطٍٍ انذونً نهكزبة 

ظًزه وصاسح انثمبفخ انفهغطٍٍُخ، ػمذ يشكض انؼهى وانثمبفخ نمبًء ظًزه وصاسح انثمبفخ انفهغطٍٍُخ، ػمذ يشكض انؼهى وانثمبفخ نمبًء ََ

  شؼشٌبً ثؼُىاٌ "ػهى صهىح انشؼششؼشٌبً ثؼُىاٌ "ػهى صهىح انشؼش
88//1111  88//1111        

  ثقافيثقافي  
و ، و ، 31223122--1515--2424ػمذ يشكض انؼهى وانثمبفخ ػصش ٌىو األسثؼبء ػمذ يشكض انؼهى وانثمبفخ ػصش ٌىو األسثؼبء 

فً حذٌمزه ، نمبء رىاصم جًغ فُبًَ انًحبفظخ انىعطى ثشاثطخ فً حذٌمزه ، نمبء رىاصم جًغ فُبًَ انًحبفظخ انىعطى ثشاثطخ 

  انفُبٍٍَ انفهغطٍٍٍٍُانفُبٍٍَ انفهغطٍٍٍٍُ
1313//44  1313//44  9191      

نجُخ يؤعغبد نجُخ يؤعغبد   $$1111111111  --  33//11  33//11  اعزكًبل رُفٍز يششوع رطىٌش يخزجش انحبعىة واالَزشَذاعزكًبل رُفٍز يششوع رطىٌش يخزجش انحبعىة واالَزشَذ  تعميميتعميمي  

  انىعطًانىعطً
  المدينةالمدينة  الندوة العالميةالندوة العالمية  $$83118311  --  44//1414  44//1414  يصهى ػبئشخ أو انًؤيٍٍُيصهى ػبئشخ أو انًؤيٍٍُافززبح افززبح   بناءبناء  
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكمفةالتكمفة  عدد المستفيدينعدد المستفيدين  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاطوصف النشاط  نوع النشاطنوع النشاط  رقمرقم

يشكض انؼهى وانثمبفخ حمبئت وصي يذسعً ولشطبعٍه ػهى يشكض انؼهى وانثمبفخ حمبئت وصي يذسعً ولشطبعٍه ػهى   وصعوصع  مساعداتمساعدات  

  ًذاسط االثزذائٍخًذاسط االثزذائٍخطهجخ انطهجخ ان
يؤعغخ أيبٌ يؤعغخ أيبٌ   $$  21712171  --  99//3131  99//3131

  يبنٍضٌبيبنٍضٌب  ––فهغطٍٍ فهغطٍٍ 

هٍئخ األػًبل هٍئخ األػًبل   --  --  --  --  انخٍشيانخٍشي  ففيششوع انشغٍيششوع انشغٍ  اجتماعياجتماعي  

  انخٍشٌخانخٍشٌخ

وصاسح انشجبة وصاسح انشجبة   $$61116111  119191  1919//3131  1111//9393  يششوع "صيبو انًجبدسح"يششوع "صيبو انًجبدسح"  تعميميتعميمي  

  وانشٌبضخوانشٌبضخ

أهم انخٍش ثبنًًهكخ أهم انخٍش ثبنًًهكخ       44//3131  33//11  يششوع حمٍجخ طبنت انؼهىيششوع حمٍجخ طبنت انؼهى  تعميميتعميمي  

  انؼشثٍخ انغؼىدٌخانؼشثٍخ انغؼىدٌخ

  511511  1919//3131  1111//1616  انحمٍجخ انًذسعٍخانحمٍجخ انًذسعٍخ  مساعداتمساعدات  
51115111  
  يورويورو

انهجُخ انخٍشٌخ انهجُخ انخٍشٌخ 

--نًُبصشح فهغطٍٍ نًُبصشح فهغطٍٍ 

  فشَغبفشَغب

  
  إقرار وتعهدإقرار وتعهد

ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسميمة ودقيقة وخالية من أي أخطاء وفيي حيال ثبيوت عكيس ذليك ف ننيا     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعهد نحن في جمعية /نقر ونتعهد نحن في جمعية / ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسميمة ودقيقة وخالية من أي أخطاء وفيي حيال ثبيوت عكيس ذليك ف ننيا بعدم إخفاء أي معمومات وا  نتحميل كاميل نتحميل كاميل بعدم إخفاء أي معمومات وا 
  المسئولية القانونية المترتبة عمى مخالفة هذا اإلقرار .المسئولية القانونية المترتبة عمى مخالفة هذا اإلقرار .

              حافيحافيالال  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم / 

  تنفيذيتنفيذي  مديرمدير  الصفة /الصفة /
  ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتوقيع /التوقيع /


