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  مم20120199النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلمعية / مركز العلم والثقافة  لعام النشاطات ) التقرير اإلداري (  جلمعية / مركز العلم والثقافة  لعام 

  جهة التمويلجهة 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  --  يوميايوميا  1010    --  88    مستمرمستمر  يوميايوميا

  مكتبيمكتبي    ..22

زيارة مدرسة ذكور البريج االبتدائية )ج( مكتبة مركز 
 كتبمكتبة وخاصة الالعلم وقد تعرف التالميذ علي 

 . األطفال
  ذاتيذاتي  5050  طالبطالب  5050      33//2121    21/3

  مكتبيمكتبي    ..33
ة للبنات ة للبنات ممموعة من طالبات "مدرسة العروبة " الثانويممموعة من طالبات "مدرسة العروبة " الثانوي

  ذاتيذاتي  2020  طالبةطالبة  2020  1010//1212  1010//1212  وبعض المدرسات في المخيم المديد  قمن بزيارة المكتبةوبعض المدرسات في المخيم المديد  قمن بزيارة المكتبة

  مكتبيمكتبي    ..44

قام وفد من "مدرسة العز بن عبد السالم" الثانوية للبنين قام وفد من "مدرسة العز بن عبد السالم" الثانوية للبنين 
في أرض المفتي مكون من أمين المكتبة وبعض الطلبة في أرض المفتي مكون من أمين المكتبة وبعض الطلبة 

  من المدرسة بزيارة المكتبة واالطالع علي محتوياتهامن المدرسة بزيارة المكتبة واالطالع علي محتوياتها
  ذاتيذاتي  2525  طالبطالب  2525  1010//1414  1010//1414

  مكتبيمكتبي    ..55

قام وفد من الرياض الثانوية للبنات علي رأسهم أمينة قام وفد من الرياض الثانوية للبنات علي رأسهم أمينة 
المكتبة بالمدرسة وبعض الطالبات  , بزيارة المكتبة المكتبة بالمدرسة وبعض الطالبات  , بزيارة المكتبة 

  واالطالع علي كتبهاواالطالع علي كتبها
  ذاتيذاتي  3030  طالبةطالبة  3030  1010//1515  1010//1515
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

  مكتبيمكتبي    ..66

قام وفد من مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات علي قام وفد من مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات علي 
رأسهم أمينة المكتبة بالمدرسة وبعض الطالبات , بزيارة رأسهم أمينة المكتبة بالمدرسة وبعض الطالبات , بزيارة 

  المكتبة واالطالع علي كتبها.المكتبة واالطالع علي كتبها.
  ذاتيذاتي  2020  طالبةطالبة  2020  1010//1717  1010//1717

  مكتبيمكتبي    ..77

زارت طالبات من مدرسة مسقط الثانوية للبنات زارت طالبات من مدرسة مسقط الثانوية للبنات 
قدم   لهن  شرلا وافيا قدم   لهن  شرلا وافيا   مركز  ليثمركز  ليثالالبالنصيرات مكتبة بالنصيرات مكتبة 

  عن نشأة المركز و المكتبة.عن نشأة المركز و المكتبة.
  ذاتيذاتي  2020  طالبةطالبة  2020  1111//2121  1111//2121

  مكتبيمكتبي    ..88

زار عدد من طال ب مدرسة ذكور االعدادية أ زار عدد من طال ب مدرسة ذكور االعدادية أ 
مكتبة وكان باستقبال الطال ب والمعلمين مكتبة وكان باستقبال الطال ب والمعلمين الالبالنصيرات بالنصيرات 

المرافقين لهم األستاذ صالح الحافي مدير المركز المرافقين لهم األستاذ صالح الحافي مدير المركز 
ز و المكتبة ز و المكتبة ليث قدم لهن شرلا وافيا عن نشأة المركليث قدم لهن شرلا وافيا عن نشأة المرك

  محتوياتها وعدد الكتب والعناوين التي تحتوي عليها.محتوياتها وعدد الكتب والعناوين التي تحتوي عليها.

  ذاتيذاتي  6060  طالبطالب  6060  1111//2626  1111//2626

الرابطة الرابطة     ..99

  األدبيةاألدبية

دورة في كتابة القصة القصيرة لطالبات المرللة دورة في كتابة القصة القصيرة لطالبات المرللة 
  ذاتيذاتي  9090  1515  11//1313  11//77    لقاءاتلقاءات  66الثانوية الثانوية 

الرابطة الرابطة     ..1010

  األدبيةاألدبية
لفل توقي  كتا ب "اتماهات القصة القصيرة في فلسطين بعد لفل توقي  كتا ب "اتماهات القصة القصيرة في فلسطين بعد 
  عبارة عن كتب مقدمة من المؤلفعبارة عن كتب مقدمة من المؤلف  10001000  100100  77//1414  اتفاقية أوسلو" تأليف األستاذ الدكتور نبيل خالد أبو علي .اتفاقية أوسلو" تأليف األستاذ الدكتور نبيل خالد أبو علي .
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

الرابطة الرابطة     ..1111

  األدبيةاألدبية

دورة في كيفية كتابة دورة في كيفية كتابة   الرابطة األدبية بمركز العلم والثقافة تفتتحالرابطة األدبية بمركز العلم والثقافة تفتتح
لألوائل لألوائل   الشعر  تواصال م  طال ب و طالبات المخيم الصيفيالشعر  تواصال م  طال ب و طالبات المخيم الصيفي

  ..الحادي والعشرينالحادي والعشرين
  ذاتيذاتي  3030    1010  88//  1818      88//44

الرابطة الرابطة     ..1212

  األدبيةاألدبية
  الكترونيةالكترونية  --  --  88//1717  88//1717  صدور مملة الزيتونة المحكمة العدد الثامن  صدور مملة الزيتونة المحكمة العدد الثامن  

الرابطة الرابطة     ..1313

  األدبيةاألدبية
  الكترونيةالكترونية  --  --  88//1818  88//1818  عدد التاس عدد التاس صدور مملة الزيتونة المحكمة الصدور مملة الزيتونة المحكمة ال                  

الرابطة الرابطة     ..1414

  األدبيةاألدبية
  الكترونيةالكترونية  --  --  88//1919  88//1919  صدور مملة الزيتونة المحكمة العدد العاشرصدور مملة الزيتونة المحكمة العدد العاشر

الرابطة الرابطة     ..1515

  األدبيةاألدبية
  الكترونيةالكترونية  --  --  88//2121  88//2121  صدور مجلة الزيتونة المحكمة العدد الحادي عشرصدور مجلة الزيتونة المحكمة العدد الحادي عشر

الرابطة الرابطة     ..1616

  األدبيةاألدبية

صدور كتاب : المسرحية العربية في عصر الدول صدور كتاب : المسرحية العربية في عصر الدول 

بعد العصر العثماني( بعد العصر العثماني(   واإلمارات الثاني )مائة عامواإلمارات الثاني )مائة عام

م( ثالثة أجزاء  وذلك ضمن فاعليات م( ثالثة أجزاء  وذلك ضمن فاعليات 20172017  ––  19171917))

  20182018"النصيرات عاصمة الثقافة الفلسطينية عام "النصيرات عاصمة الثقافة الفلسطينية عام 

  ذاتيذاتي  --  --  88//2626  88//2626

الرابطة الرابطة     ..1717

  األدبيةاألدبية

ضمن فاعليات "القدس عاصمة الثقافة الفلسطينية واإلسالمية ضمن فاعليات "القدس عاصمة الثقافة الفلسطينية واإلسالمية 
", أصدرت الرابطة األدبية في مركز العلم والثقافة ", أصدرت الرابطة األدبية في مركز العلم والثقافة 20192019عام عام 

)البنية الفنية في شعر كمال ألمد غنيم( من تأليف )البنية الفنية في شعر كمال ألمد غنيم( من تأليف   كتا بكتا ب
  األديب الشاعر د. خضر محمد أبو جحموح.األديب الشاعر د. خضر محمد أبو جحموح.

  ذاتيذاتي  كتبكتب  1010ثمن ثمن   6060  --  1010//66  1010//66



 محافظات غزة ـمركز العلم والثقافة 
Science & Culture Center 

Gaza - Strip  
 

Tel: 009728-2551224 * Fax: 2554477 
Website: www.scc-online.net 
E-mail: admin@scc-online.net 

  

44  
  

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

الرابطة الرابطة     ..1818

  األدبيةاألدبية

ة ة ضمن فاعليات "القدس عاصمة الثقافة الفلسطينيضمن فاعليات "القدس عاصمة الثقافة الفلسطيني

"، أصدرت الرابطة األدبية "، أصدرت الرابطة األدبية 20192019واإلسالمية عام واإلسالمية عام 

في مركز العلم والثقافة كتاب )القصة القصيرة( في مركز العلم والثقافة كتاب )القصة القصيرة( 

  لألستاذ الدكتور كمال أحمد غنيم.لألستاذ الدكتور كمال أحمد غنيم.

  ذاتيذاتي  كتبكتب  1010ثمن ثمن   6060  --  1010//1515  1010//1515

الرابطة الرابطة     ..1919

  األدبيةاألدبية
مسرحية شعرية مسرحية شعرية   --صدور كتاب مسرحية النفيرصدور كتاب مسرحية النفير

  ذاتيذاتي  --  --  1212//2828  1212//2828  للكاتب : عبد الرحمن الخالديللكاتب : عبد الرحمن الخالدي

الرابطة الرابطة     ..2020

  ةةاألدبياألدبي

( البنية ( البنية 2424صدور  الكتاب الرابع والعشرين)صدور  الكتاب الرابع والعشرين)

اإليقاعية في األعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمود اإليقاعية في األعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمود 

  مفلح تأليف آالء عصام عبد ربه .مفلح تأليف آالء عصام عبد ربه .
  ذاتيذاتي  --  --  1212//2828  1212//2828

الرابطة الرابطة     ..2121

  األدبيةاألدبية

(سيميائية (سيميائية 2525صدور الكتاب الخامس والعشرين)صدور الكتاب الخامس والعشرين)

نوازع النفس اإلنسانية في القرآن الكريم تأليف سائدة نوازع النفس اإلنسانية في القرآن الكريم تأليف سائدة 

  العمري.العمري.حسين حسين 
  ذاتيذاتي  --  --  1212//2828  1212//2828

الرابطة الرابطة     ..2222

  األدبيةاألدبية

( جماليات ( جماليات 2626صدور الكتاب السادس والعشرون)صدور الكتاب السادس والعشرون)

السرد في روايات رائد أحمد غنيم تأليف : جنات السرد في روايات رائد أحمد غنيم تأليف : جنات 

  عبد هللا أبو حسنين .عبد هللا أبو حسنين .
  ذاتيذاتي  --  --  1212//2929  1212//2929

الرابطة الرابطة     ..2323

  األدبيةاألدبية

ضمن فاعليات "القدس عاصمة الثقافة الفلسطينية ضمن فاعليات "القدس عاصمة الثقافة الفلسطينية 

رت الرابطة األدبية رت الرابطة األدبية "، أصد"، أصد20192019واإلسالمية عام واإلسالمية عام 

في مركز العلم والثقافة كتاب )بُنية الصُّورةِ في شعر في مركز العلم والثقافة كتاب )بُنية الصُّورةِ في شعر 

  َخِضر أبو جحجوح ( للباحثة ُعال إبراهيم الجديلي.َخِضر أبو جحجوح ( للباحثة ُعال إبراهيم الجديلي.

  ذاتيذاتي  كتبكتب  1010ثمن ثمن   6060  4040  1010//1515  1010//1515
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

2424..    
الرابطة الرابطة 
  األدبيةاألدبية

" 2019فعاليمممممات "القمممممدس عاصممممممة الثقافمممممة عمممممام ضممممممن 
نظممممممر وزارة الثقافمممممة الفلسمممممطينية ومركمممممز العلمممممم والثقافمممممة, 
ومؤسسممة يليمماء التممراي وتنميممة اإلبممداعع لفممل توقيمم  روايممة 
"علمممك سمممكة الحمممماز" للكاتمممب الفلسمممطيني الرالمممل "جمممممال 

 الحسيني

  ذاتيذاتي  100100  6060  1010//3030  1010//3030

2525..    
الرابطة الرابطة 
  األدبيةاألدبية

بمركز العلم والثقافمة أ.د. كممال عقد رئيس الرابطة األدبية 
ألممممد غنممميم دورة فمممي "فمممن كتابمممة القصمممة القصممميرة",  فمممي 

 مدرسة ممدوح صيدم الثانوية "أ للبنات  
  ذاتيذاتي  --  4040  1111//66  1111//22

2626..    
الرابطة الرابطة 
  األدبيةاألدبية

عقدت الرابطمة األدبيمة دورة فمي فمن كتابمة القصمة القصميرة 
فممي منطقممة غممزة  المنوبيممة بمممدارس وكالممة ال مموي الدوليممة 

مشممرف الل ممة العربيممة أ.محمممود الهبمما  ومممديري بحضممور 
 ومعلمات المدارس المعنية واستمرت اسبوعا كاماًل .

  ذاتيذاتي  --  6060  1212//77  1111//3030

الرابطة الرابطة     ..2727
  األدبيةاألدبية

  الرابطمة األدبيمة تحر رعاية وزارة الثقافة ب زة بالتعاون مم
"بنيممممة نظممممم لفممممل لتوقيمممم  كتمممما ب بعنوان فممممي مركممممز العلممممم,

عممممال أ.يف الصممممورة فممممي شممممعر خضممممر أبممممو جحممممموح" تممممأل
 المديلي في قاعة المؤتمرات بوزارة التربية والتعليم ب زة .

  ذاتيذاتي  100100  5050  1212//99  1212//99
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

2828..    
الرابطة الرابطة 
  األدبيةاألدبية

س فمممي يممموم الل مممة العربيمممة العمممالمي, وضممممن فعاليمممات القمممد
عقممدت الرابطممة األدبيممة :2019ة الثقافممة عاصمممة اإلسممالمي

يوممما دراسمميا لممول )فممن السمميرة الذاتيممة العربيممة فممي عصممر 
 الدول واإلمارات الثاني(.

 ذاتي  5050  4040  1212//1818  1212//1818

2929..    

لمنة لمنة 
  األوائلاألوائل

افتممتح المخمميم الصمميفي الثقممافي الحممادي والعشممرين لألوائممل, 
وذلمممممو بحضمممممور رئممممميس مملمممممس يدارة المركمممممز أ.د. كممممممال 

لمخممميم أ. صمممالح الحمممافي, وأعضممماء ألممممد غنممميم, وممممدير ا
مملممس اإلدارة محمممد المممديلي ووائممل قفممة, وممموعممة مممن 

 واستمر لمدة أسبوعين .. المشرفين والمشرفات

  طالبا وطالبةطالبا وطالبة  120120  مم20192019//77//2121  مم20192019//77//44

  44734473  
وباقي وباقي المبلغ ذاتي المبلغ ذاتي هذا هذا 

  ::ديون علي المركزديون علي المركز
62606260    

 ذاتي

3030..    

اللغة اللغة نادي نادي 

  نجليزيةنجليزيةاإلاإل
, وذلممممممو 2019المخممممميم الثقمممممافي الشمممممتوي لألوائمممممل افتمممممتح 

بحضمممور عضمممو مملمممس يدارة المركمممز أ. محممممد الممممديلي, 
 ومدير المخيم أ. صالح الحافي, والمشرف محمد وشاح.

وهمممذا المخممميم همممو مبمممارة عمممن ممموعمممة ممممن المحاضمممرات 
العامممممة التممممي تهممممم الطالممممب وبعممممض الممممدورات التممممي يرغممممب 

 . وع استمرت لمدة أسبالطال ب بها والتي 

 ذاتي  500500  طالب وطالبةطالب وطالبة  7070  20202020//11//55  28/12
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

3131..    
ملتقي الغد ملتقي الغد 

  الشبابيالشبابي
سمممماعة 60عممممداد مممممدر ب محتممممرف بواقمممم  ي دورة  PPTدورة 
مركز الملتقي الشبابي الفلسطيني بالتعماون مم   م  تدريبية

 رة الشبا ب والرياضة ومركز العلم والثقافة .وزا
  ذاتيذاتي  352352  2222  مم20192019//99//33  مم20192019//88//1818

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..3232

  الشبابيالشبابي

تحممر رعايممة وزارة الشممبا ب والرياضممة وبالتعمماون ممم  مركممز 
العلم والثقافة نفذ مركمز الملتقمك الشمبا ب الفلسمطيني مبمادرة 
قطم  الزيتممون علممك أرض البهنسماوس بالوسممطك فممي مخمميم 

شمما ب  35ع العشممرين ليممث لضممر لمموالي النصمميرات شممار 
 باإلضافة للعاملين في المزرعة وشابه لتنفيذ هذه المبادرة

  ذاتيذاتي  5050  3535  1010//1919  1010//1919

ملتقي الغد ملتقي الغد     ..3333

  الشبابيالشبابي

دورة التراف الفوتوشو ب الممانية وهي مبارة عن  خمسمة 
سمماعة تدريبيممة تممم تنفيممذ هممذه الممدورة  30عشممر لقمماًء لمموالي 

وتنفيممذ مركمز العلممم والثقافممة  برعايمة وزارة الشممبا ب والرياضمة
ومركممز ملتقممك الشممبا ب الفلسممطيني والتممي تضمممنر محمماور 

 وأدوات الفوتوشو ب والتعرف عليها واستخدامها 

  ذاتيذاتي  375375  25  1212//1111  11/11

اللجنة اللجنة     ..3434

  االعالميةاالعالمية

الصمحفي  قمام بهمادورة يعالمية في "فن الكتابمة الصمحفية" 
في صحيفة "فلسمطين" محممد عيمد, تسمتهدف طلبمة النمادي 

 لقاءات . 4. اإلعالمي
  ذاتيذاتي  4040  طال بطال ب  1010  1010//11  99//1818
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  جهة التمويلجهة 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     ..3535

  االنجليزيةاالنجليزية

يواصمممل نمممادي الل مممة اإلنمليزيمممة فمممي مركمممز العلمممم والثقافمممة 
الل ممة  سلسمملة الممدورات المتعممددة والمتخصصممة فممي مهممارات

االنمليزيممة, ليممث تتواصممل لقمماءات الممدورة المديممدة بعنمموان 
(Public Speaking. م  االستاذ/ يحيك الديراوي ) 

  ذاتيذاتي  --  طالبا وطالبةطالبا وطالبة  2020  1010//22  21/1

نادي اللغة نادي اللغة     ..3636

  االنجليزيةاالنجليزية

تمممم االنتهممماء ممممن الحلقمممة الثالثمممة ممممن قطممم  منهممماج تممموجيهك 
 A funny thing happenedوالتك بعنوان :  

  ذاتيذاتي  200200  التوجيهيالتوجيهيطال ب طال ب   31/1  31/1

نادي اللغة نادي اللغة     ..3737

  االنجليزيةاالنجليزية

شممرح الولممدة الرابعممة مممن منهمماج الثانويممة العامممة فممي الل ممة 
 االنمليزية.

  ذاتيذاتي  100100  الثانويةالثانوية  طال بطال ب  13/3  13/3

نادي اللغة نادي اللغة     ..3838

  االنجليزيةاالنجليزية

شرح للولدة الخامسة  من منهاج الثانوية العامة في الل ة 
االنمليزية عبر فيديو تعليمي من عمل النادي القمائم عليمه 

وقد تم نشر هذا الفيديو عبر موق   يأ.محمد زكي  المديل
 المركز علي الفيسبوك وقناة المركز علي اليوتيو ب .

  ذاتيذاتي  150150  طال ب الثانويةطال ب الثانوية  13/3  13/3

نادي اللغة نادي اللغة     ..3939

  االنجليزيةاالنجليزية

طمممال ب مممم  األسمممتاذ لدورة محادثمممة بالل مممة اإلنمليزيممة لعقممد 
 فكري الفلير .

  ذاتيذاتي  100100  1212  66//2525  10/6

نادي اللغة نادي اللغة     ..4040

  االنجليزيةاالنجليزية

ممات المريبمة بالل ممة فيمديوهات تعليميمة لمول الكل 10ينتماج 
 تم نشرها علي موق  المركز يوميااإلنمليزية 

3/12  1313//1212  
طال ب وطالبات طال ب وطالبات 

  ذاتيذاتي  100100  الثانويةالثانوية
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نادي اللغة نادي اللغة     ..4141

  االنجليزيةاالنجليزية

لعلممم والثقافممة دورة افتمتح نممادس الل ممة االنمليزيممة فمي مركممز ا
تدريبيممممة فممممي كتابممممة المقممممال بالل ممممة االنمليزيممممة  ليممممث قممممام 
المعلممممم: عبممممدا عممممدنان الطويممممل بتنفيممممذ اللقمممماء األول فممممي 
البرنمممامج التمممدريبي المممذي يتنممماول كتابمممة المقمممال  المممذي فيمممه 

 مفهوم المقال

  ذاتيذاتي  8080  طالبا وطالبةطالبا وطالبة  2020  1212//3131  28/12

مدرسة     ..4242
  الشطرنج  

اسمميات لةبممة الشممطرنج, ليممث تشممتمل دورة تدريبيممة فممي أس
المممممممممدورة علمممممممممك تعلممممممممميم أساسممممممممميات الشمممممممممطرنج والمممممممممنقالت 
واالفتتاليممممات وطريقممممة التسممممميل ممممم  التممممدريب علممممك لممممل 

 ساعة تدريبية. 30األل از, واستمرت الدورة مدة 

  ذاتيذاتي  200200  1010  1111//2020  30/10

مدرسة مدرسة     ..4343

  الشطرنج  الشطرنج  

" وذلمممممو 3تنظمممميم بطولممممة "فرسمممممان علممممك رقعمممممة الشممممطرنج "
  قسممممممم األنشممممممطة بمديريممممممة التربيممممممة والتعلمممممميم بالتعمممممماون ممممممم

الوسممطك واالتحمماد الفلسممطيني للشممطرنج لطممال ب المممدارس 
 الثانوية بالمحافظة الوسطي .

  ذاتيذاتي  450450  طالبا وطالبةطالبا وطالبة  4400  1111//2525  1111//2525

اللمنة الفكرية     ..4444
  والشرمية

لقممماء بعنممموان :"فقمممه االلتمممماج والت ييمممر وضممموابط الخمممروج 
علممك الحممماكم . هممل االلتمممماج علممك الحممماكم مسممألة متفممم  

 عليها بين العلماء أم أنها مسألة خالفية ؟
  ذاتيذاتي  1515  1515    14/2    14/2
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

4545..    
اللمنة اللمنة 
الفكرية الفكرية 
  والشرميةوالشرمية

أهميتمه وكيفيتمهأ أهميمة  -لقاء بعنوان :"التحصميل العلممي 
  ذاتيذاتي  2020  1010  22//2727  22//2727 بل المؤدية يلك ذلو .التحصيل العلمي والس

4646..    
اللمنة اللمنة 
الفكرية الفكرية 
  والشرميةوالشرمية

ي قاممممر المممدائرة الفكريمممة والشمممرمية بعقمممد الصمممالون الشمممرع
أسمي  فهمهما ممن  التميالنصمو  الشمرمية  بعقد محاضرة:

 الناس واختل  فيها العلماء .
  ذاتيذاتي  2020  1010  33//1313  33//1313

4747..    
اللمنة اللمنة 
الفكرية الفكرية 
  والشرميةوالشرمية

 ب : " فقه المهاد " للدكتور يوس  في مدارسة كتا لقاءات
القرضمماوي , وقممد شممارك فممي اللقمماء ثلممة مممن المتخصصممين 
فممي تخصصممات مختلفممة . وتوالممر اللقمماءات لتممي وصمملر 

 الي اللقاء الساب  عشر واألخير لهذا الكتا ب  

  ذاتيذاتي  255255  1515  11/12  31/7

  المشاريعالمشاريع    ..4848

أشرف مركز العلم والثقافة علي توزي  طرود غذائية وذلو 
روع تقمممممديم  طمممممرود غذائيمممممة" بمناسمممممبة شمممممهر ضممممممن "مشممممم

رمضان المبارك المذي نفذتمه الممةيمة االسمالمية بالمنطقمة 
 بقطاع غزة .الشرقية 

 مؤسسة أقمر التركية      عائلة( 50)   //55//1818  //55//1818
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  جهة التمويلجهة التمويل  التكلفة شيكلالتكلفة شيكل    ننعدد المستفيديعدد المستفيدي  تاريخ االنتهاءتاريخ االنتهاء  تاريخ البدءتاريخ البدء  وصف النشاط وصف النشاط   نوع النشاط نوع النشاط   مم

  ضةضةرورو    ..4949

فمممي م 2019األنشمممطة والفعاليمممات التمممي تمممم تنفيمممذها للعمممام 
والتممممي تهممممدف يلممممك بنمممماء جيممممل متمسممممو بعقيدتممممه الروضممممة 

ومنهمممه وبهويتممه , والعمممل علممك بنمماء شخصمميته وتزويممدها 
بالمهممارات الالزمممة والمتنوعممة الموانممب  , لتزويممد الممتممم  
بالميمممممل األفضمممممل المممممذي يسممممماهم باالزدهمممممار والتطمممممور فمممممي 

 القريب  , وإعداد جيل التحرير المنتظرالمستقبل 

11//11  
عدا فترة عدا فترة   1212//3131

اإلجازة الصيفية اإلجازة الصيفية 

  شهورشهور  33
 من الرسوم المدفوعة  9426794267  طفلطفل  270270

  إقرار وتعهدإقرار وتعهد
ممن أي أخطماء وفمي ممن أي أخطماء وفمي   بعدم يخفاء أي معلومات وإن المعلومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة ودقيقمة وخاليمةبعدم يخفاء أي معلومات وإن المعلومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة ودقيقمة وخاليمة    مركز العلم والثقافةمركز العلم والثقافةنقر ونتعهد نحن في جمةية /نقر ونتعهد نحن في جمةية /

  لال ثبوت عكس ذلو فإننا نتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة علك مخالفة هذا اإلقرار .لال ثبوت عكس ذلو فإننا نتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة علك مخالفة هذا اإلقرار .

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