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  مم10210211النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 
 جهة التمويل شيكل التكمفة عدد المستفيدين تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط رقم
 - - يىييا 22-21  طىل انؼاو ذىاصم انًكرثح انؼايح نًشكض انؼهى وانثقافح مكتبي 1

نقاًء ذًهيذيا نهطالب وانطانثاخ األوائم يٍ انصف انراعغ  ثقافي 2

 األعاعي
 ضمن المخيم الصيفي - 216  63–21  63–21

 ضًٍ انًخيى انصيفي - Lets talk"، 01-07 03-07 120 " دوسج يحادثح تانهغح اإلَدهيضيح ذحد ػُىاٌ ثقافي 

 ضًٍ انًخيى انصيفي - 120 07-03 07-03 نقاء أدتي ذًُىي نهًىاهة ثقافي 3

 ضًٍ انًخيى انصيفي  70 07-02 07-02 نهطانثاخفُىٌ انرصىيش انشقًي،  دوسج  ثقافي 4

 ذغطيح خاسخيح 25 2/9 23/8 /ذشكياذذسية قياداخ شاتح تعميمي 5
اكاديًح انغذ الػذاد انقادج 

 /انغؼىديح

ُا يغ انكاذة وانًحهم انغياعي انقادو يٍ نُذٌ يرضاينقاء يغ  ثقافي 6

 غضج، د.إتشاهيى انحًايي
 راذي 266 50 1/3 1/3

اعرشاذيدياخ انرغييش في انحياج "ؼُىاٌ تيحاضشج  ثقافي 7

 ذكرىس يحًذ حغٍ ػاشىسهن."انشخصيح
 راذي 266 70 9/3 9/3

 راذي 266 70 19/4 19/4 نقاًء خًاهيشي تؼُىاٌ انؼضل االَفشادي ثقافي 8

 ثقافي 9
تقيادج « انذياؽ وانُداذ»حد ػُىاٌ نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذ

 األخصائي انُفغي أ. أششف صقىخ

 

 

 راذي 26 80 26/4 26/4
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 جهة التمويل التكمفة عدد المستفيدين تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط رقم

 12514 120 12/7 06-23 فؼانياُخ انًخيى انصيفي انثقافي نألوائم انشاتغ ػششتذء  ثقافي 11
الندوة العالمية لمشباب 

 الرياض-االسالمي 

 09-02 يششوع انحقيثح انًذسعيح اغاثي 11

 
02-10 

 يورو 5000 730 
ٍ طشيق ششكح ػ

ENES  انُشويح 

ترًىيم يٍ انهدُح انخيشيح 

 نًُاصشج فهغطيٍ تفشَغا

تقيادج « انذياؽ وانُداذ»نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 12

 .غي أ. أششف صقىخاألخصائي انُف
 ذاتي 57 77 13/1/1621 13/1/1621

 ذاتي 57 77 11/3/1621 11/3/1621 « انشخصيح انًًيضج »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 13
 ذاتي 57 77 13/3/1621 13/3/1621 « اخرثاس انقذساخ »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 14

يؼانى في انطشيق فأيٍ  »اخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ قاًء نطانثن ثقافي 15

 « انغانكىٌ
 ذاتي 57 77 06/3/1621 06/3/1621

 ذاتي 57 77 1/7/1621 1/7/1621 « َظشيح انزكاءاخ »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 16

 فضم ذالوج انقشاٌ انكشيى »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 17

» 
 ذاتي 57 77 0/7/1621 0/7/1621

 ذاتي 57 77 7/7/1621 7/7/1621 « فٍ اإلقُاع »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 18

فٍ انرؼايم يغ  »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 19

 «(2انُاط)
 ذاتي 57 77 1/26/1621 1/26/1621
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 جهة التمويل التكمفة عدد المستفيدين تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط رقم

انرؼايم يغ  فٍ »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 21

 «(1انُاط)
 ذاتي 57 77 22/26/1621 22/26/1621

 ذاتي 57 77 21/26/1621 21/26/1621 « اذصال وذىاصم »نقاًء نطانثاخ انثاَىيح ذحد ػُىاٌ  ثقافي 21

يذيا ألونياء أيىس األطفال انًغدهيٍ في انشوضح نهؼاو نقاء ذًه تعميمي 22

 و1620-1621انذساعي اندذيذ 
 ذاتي 266 90 12/6/2012 12/6/2012

 السعوديةالسعوديةالندوة العالميةالندوة العالمية $1000 250 7/8 7/8 إفطاس خًاػي مساعدات 23
 ذاتي 177 57 -60-62 و1621-60-62 وصيش انضساػح انفهغطيُي انغاتق يحًذ سيضاٌ األغاذكشيى  ثقافي 24
 ذاتي 177 157 -21-20 و1621-21-20 أيغيح شؼشيح ذحد ػُىاٌ "أهاصيح االَرصاس ثقافي 25

اتيح احرفاال ذكشيًيا ألػضاء يدهظ اإلداسج ػٍ انذوسج االَرخ ثقافي 26

 انغاتقح تؼُىاٌ "نًغح وفاء
 ذاتي 1777 47 و12/62/1621 و12/62/1621

 غزة  UNDP عيني   167 12/2/1620 2/0/1621 يذج نشوضح فشذ ويشذ يٍ كشافاٌ اَشاء صفىف خذ انشائيانشائي 27

 فاعل خير تبرع خارجي  17/1 12/1 ذيهيظ يذخم انًشكض وانذسج  انشائيانشائي 28

  
  إقرار وتعهدإقرار وتعهد

ن المعمومات الو     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعهد نحن في جمعية /نقر ونتعهد نحن في جمعية / ن المعمومات الو بعدم إخفاء أي معمومات وا  عمذ  مخالفذة عمذ  مخالفذة   اردة في هذذا التقريذر صذحيحة وسذميمة ود يقذة وخاليذة مذن أي أخ ذاء وفذي حذال ثبذوت عكذس ذلذ  فمننذا نتحمذل كامذل المسذئولية القانونيذة المترتبذةاردة في هذذا التقريذر صذحيحة وسذميمة ود يقذة وخاليذة مذن أي أخ ذاء وفذي حذال ثبذوت عكذس ذلذ  فمننذا نتحمذل كامذل المسذئولية القانونيذة المترتبذةبعدم إخفاء أي معمومات وا 
  ختم الجمعيةختم الجمعية                                                                                                                                                                                                        التو يع /التو يع /                تنفيذيتنفيذي  مديرمدير  الصفة /الصفة /            الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم /   هذا اإل رار .هذا اإل رار .

  


