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  مم10210288النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلوعية / هركز العلن والثقافة  لعام 

  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

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

 ب العمم لممي   ب العمم لممي  خدماتها التعميمية والثقافية لطالخدماتها التعميمية والثقافية لطال
  المراحل التعميميةالمراحل التعميمية

  ذاتيذاتي  --  يىميايىميا  0101--88  مستمرمستمر  يىميايىميا

  مؤسسة تامر لمتعميم الممتمعي  --  011011    11/4    5/4 مشاركة مركز العمم والثقافة في حممة تشمي  القراءة   ثقافيثقافي    ..22

  ذاتيذاتي  0101  0101  88//0101  88//77  عمميالبحث العداد إدورة تدريبية في كيفية   ثقافيثقافي    ..33

  ذاتيذاتي  0101  0101  0101//0707  0101//0707  ط الذهنيةدورة الخرائ  ثقافيثقافي    ..44

  ثقافيثقافي    ..55
حممه توعوية حول مدينة القدس, في ثالث مدارس حممه توعوية حول مدينة القدس, في ثالث مدارس 

  بالوسطيبالوسطي  ثانويةثانوية
  ذاتيذاتي  011011  051051  00//0707  00//0000

  011011  55//0808  55//0808  أمسية ثقافية رمضانية بعنوان : " أمسية العودةأمسية ثقافية رمضانية بعنوان : " أمسية العودة  ثقافيثقافي    ..66
عيني عيني   00010001

  صىاني رزصىاني رز
  جمعيت فارش العربجمعيت فارش العرب

77..    
ممخيم الصيفي الثقافي ممخيم الصيفي الثقافي المقاء التعريفي األول لالمقاء التعريفي األول ل  ثقافيثقافي

  ذاتيذاتي  011011  011011  55//0808  55//0808  العشرونالعشرون
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

  ذاتيذاتي  05010501  9191  77//0000  66//0101  المخيم الصيفي الثقافي العشرين لألوائلالمخيم الصيفي الثقافي العشرين لألوائل  ثقافيثقافي    ..88

الرابطت الرابطت     ..99

  األدبيتاألدبيت

ر بعنوان )كيف تكت ب الشعر ر بعنوان )كيف تكت ب الشعر دورة في فن كتابة الشعدورة في فن كتابة الشع
  في سبعة أيام( لمطالباتفي سبعة أيام( لمطالبات

  ذاتيذاتي  011011  0101  88//0101  77//0909

الرابطت الرابطت     ..1111

  األدبيتاألدبيت
  ذاتيذاتي  051051  88  بواق  لقاء كل أسبوعينبواق  لقاء كل أسبوعين  عقدت الرابطة األدبية صالونها األدبي عشر مرات عقدت الرابطة األدبية صالونها األدبي عشر مرات 

الرابطت الرابطت     ..1111

  األدبيتاألدبيت
)اتماهات القصة القصيرة في فمسطين بعد )اتماهات القصة القصيرة في فمسطين بعد كتا بكتا بللتبرع عيني تبرع عيني 

  االستاذ الدكتور /نبيل خالد أبو عمياالستاذ الدكتور /نبيل خالد أبو عمي  عينيعيني  521521  1111//11  1111//11  اتفاقية أوسمو(.اتفاقية أوسمو(.

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1212

  الشبابيالشبابي

 عرض مباريات كأس العالميقوم بممتقى الغد الشبابي 

   عشاق كرة القدمبحضور العديد من 
  ذاتيذاتي  511511  4141  77//2323  77//33

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1313

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  111111  1515  1111//99  1111//44  عالمي الشا باإلسمسمة دورات 

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1414

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  7171  1111  1111//1212  1111//99  في فن التقرير الصحفي دورة

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1515

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  3131  1515  1111//1414  1111//1414  محاضرة  في فن التصوير الصحفي

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1616

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  3131  1515  0101//0808  0101//0808  محاضرة في فن اإللقاء

  تيتيذاذا  3131  1515  0101//0000  0101//0000  محاضرة في فن التعميق الصوتي  ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1717
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1818

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  3131  1515  0101//0505  0101//0505  محاضرة في كيفية إعداد البرامج اإلذاعية

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..1919

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  3131  1515  0000//66  0000//66  محاضرة في الهندسة والمونتاج واإلخراج اإلذاعي

اللغت اللغت نادي نادي     ..2121

  نجليسيتنجليسيتاإلاإل
  شيكل لكل مستوي41رسوم لممدر ب   06110611  0101  مستمرةمستمرة  00//0000    نمميزيةدورة المستويات الخاصة بالمغة اإل

اللغت اللغت نادي نادي     ..2121

  نجليسيتنجليسيتاإلاإل
  لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا   001001  0505  88//55  88//55  زيارة تعميمية لطال ب دورة المستوياتزيارة تعميمية لطال ب دورة المستويات

اللغت اللغت نادي نادي     ..2222

  نجليسيتنجليسيتاإلاإل
  لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا   001001  0505  88//0000  88//0000  ة تعميمية لطالبات دورة المستوياتة تعميمية لطالبات دورة المستوياتزيار زيار 

اللغت اللغت نادي نادي     ..2323

  نجليسيتنجليسيتاإلاإل

إنتاج حمقات شرح قط  التوميهي المرئية لمبحث المغة 
  االنمميزية

  ذاتيذاتي  011011  طالب تىجيهيطالب تىجيهي  0101//0909  0101//0909

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..2424

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  0101  7171  99//0000  99//0000  وس وعبروس وعبردر در   --أمسية دينية بعنوان : " الهمرة النبوية أمسية دينية بعنوان : " الهمرة النبوية 

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..2525

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  2121  1111  99//1818  99//1818  معوقات وموان معوقات وموان   --لقاء بعنوان :' تطبيق الشريعة اإلسالمية لقاء بعنوان :' تطبيق الشريعة اإلسالمية 

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..2626

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  2121  1111  99//2525  99//2525  معوقات وموان  تطبيق الشريعة اإلسالمية المزء الثالثمعوقات وموان  تطبيق الشريعة اإلسالمية المزء الثالثلقاء لقاء 

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..2727

  الشبابيالشبابي
  ذاتيذاتي  2121  1111  0000//0808  0000//0808  المرونت في النظام السياسي اإلسالمي"المرونت في النظام السياسي اإلسالمي"  " عىامل" عىامللقاءلقاء
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  جهة التمويل جهة التمويل   التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننصدد المستفيديصدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..2828

  الشبابيالشبابي
 ذاتي  2121  1111  0000//0000  0000//0000 السمم أم الحر ب-أصل العالقة بين المسممين والكفار لقاء

   25112511  2525  66//0000  66//0000 عيديات العيد   يرييريخخ    ..2929

 ذاتي  9536695366  311311  0000//0000  00//00 أنشطة روضة فرح ومرح   روضتروضت    ..3131

  
  إقرار وتعهدإقرار وتعهد

ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسلميمة ودقيقلة وخاليلة ملن أي أخطلاء وفلي     مركز العمم والثقافةمركز العمم والثقافةنقر ونتعهد نحن في ممعية /نقر ونتعهد نحن في ممعية / ن المعمومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسلميمة ودقيقلة وخاليلة ملن أي أخطلاء وفلي بعدم إخفاء أي معمومات وا  بعدم إخفاء أي معمومات وا 
  ثبوت عكس ذلك فإننا نتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة عمى مخالفة هذا اإلقرار .ثبوت عكس ذلك فإننا نتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة عمى مخالفة هذا اإلقرار .حال حال 

            الحافيالحافي  صالح محمدصالح محمداالسم / االسم /   
    تنفيذيتنفيذي  الصفة / مديرالصفة / مدير    
  ختم الممعيةختم الممعية                                                                                                                                                                                                                            /........../..........  التوقي التوقي     
  


