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مقدمة : 
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

، وبعد :

ظروف  ولكن   ، والمعرفة  التعلم  على  الحريصات  النساء  من  تعتبر  السورية  المرأة  فإن 

وقلة  الفقر  بسبب  المناطق  بعض  في  الصغر  منذ  للعمل  واضطرارها   ، القاسية  الحياة 

هيئة  حرصت  ولهذا   ، التعليم  وهو  حقوقها  من  حق  أهم  تفقد  جعلها   ، الحيلة  ذات 

الشام اإلسالمية على هذا الجانب وقدمت هذا المشروع ، ليكون لبنة بناء في المجتمع 

السوري الكريم .

فكرة المشروع :
والكتابة  القراءة  لتعليمها  ؛  المتعلمة  غير  السورية  للمرأة  تعليمي  مشروع  تقديم 

ومبادئ الحساب، والوصول بها إلى مستوى تعليمي يمكنها من إفادة نفسها وأسرتها 

ومجتمعها من خالله.

أهداف المشروع :
1 - أن تقرأ المتعلمة  القرآن الكريم قراءة سليمة خالية من اللحن الجلي.

2- أن تكتسب المهارات التي تمكنها من تعليم أطفالها التعليم األساسي

3- أن ُيغرس في نفسها هدف استثمار الوقت بما ُيفيد.

4- أن تواكب عصرها، وتكون قادرة على متابعة مستجداته بوعي.

5- أن تؤسس ذاتها بمهارات تعلُّم ذاتي يمكنها من تثقيف ذاتها مستقبال.

المناهج المعتمدة :
مناهج محو األمية في السعودية )يتم نسخها وطباعتها في تركيا(
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مدة الدراسة:
في  أيام   5( بواقع  فصول   سبع  وفيها  أشهر  ثالثة  مدتها  فترة  كل  لفترتين  أشهر   6

أنهت  قد  الدارسات  بعض  تكون  المدة  نهاية  ومع  يوميا(  ساعات   3 دوام   ، األسبوع 

المستوى الثاني والبعض الثالث حسب المنهج ( .

النتائج المرجوة من المشروع :
1   - اجتياز 110  دارسة للمستوى الثاني حسب المنهج

2 - اجتياز 110 دارسة للمستوى الثالث حسب المنهج.

حيث تقدم الشهادات للدارسات من هيئة الشام اإلسالمية 
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دراسة المشروع :

أوال  /  مكان التنفيذ :

عدد الدار�سات عدد الف�صول امل�صتوى املكان

32 2 الأول خميم مرعــــــــــ�ش

32 2 الثاين خميم مرع�ش

32 2 الثاين خميم مرع�ش

32 2 الثالث خميم مرع�ش

16 1 الثاين خميم بخ�صني

16 1 الثالث خميم بخ�صني

15 1 الأول الريحانية / مبدر�سة اآفاق

15 1 الثاين الريحانية /مبدر�سة اآفاق

15 1 الثاين الريحانية / مبدر�سة اآفاق

15 1 الثالث الريحانية / مبدر�سة اآفاق

220 املجموع

ثانيا /  الكوادر البشرية :

عدد عامالت النظافة عدد امل�صاعدات عدد املعلمات عدد الإداريات عدد الف�صول املكان

1 8 8 1 8 مرع�ش

2 2 1 2 بخ�سني

4 1 4 الريحانية

1 10 14 3 14 املجموع
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ثالثا  /  تكلفة المشروع :

أ- التكاليف التأسيسية والتجهيزات :

التكلفة بالدولرالتكلفة بالريالالبند

52501400ت�صوير 240 ن�صخة اأبي�ش واأ�صود وتغليفها 
قرطا�صية )ملفات،دبا�صات،اأوراق،�صجالت. اأقالم ،دفاتر،...( 

جلميع الف�صول
86252300

90002400حقائب للدار�صات واملعلمات عدد 240
39381050كتب وق�ص�ش م�صورة للدار�صات 

1875500و�صائل تعليمية وحتفيزية
2812750جهاز كمبيوتر ملركز خميم مرع�ش

مرع�ش( )خميم  525140�صبورة جدارية عدد 2 
1125300كرا�صي عدد60 )خميم  مرع�ش (
2812750طاولت عدد 60 )خميم مرع�ش (

1875500موكيت لالأر�ش 72 مرت )خميم مرع�ش(
1125300مكتبة لكل مركز تعليمي

18750دفايتني عدد2 )خميم بخ�صني(
3915010440املجموع
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ب - التكاليف الدورية :

البند
تكلفة الفرتة 

الأوىل )3اأ�صهر(

تكلفة الفرتة 

الثانية )3اأ�صهر(

التكلفة 

الإجمالية 

بالريال

التكلفة 

الإجمالية 

بالدولر

رواتب موظفات مدر�صة مرع�ش ملدة 3 اأ�صهر

)ثمان موظفات كل موظفة 100(

+ادارية 200 )1000 �سهريا(

30003000225006000

رواتب موظفات مدر�صة بخ�صني ملدة 3 اأ�صهر 

)موظفتني كل موظفة 100( 

+ادارية  200 )400�سهريا(

1200120090002400

رواتب موظفات مدر�صة اآفاق - الريحانية ملدة 3 اأ�صهر 

)اأربع موظفات كل موظفة 200( ) 600 �سهريا(
18001800135003600

1801801350360راتب عاملة النظافة مدر�صة مرع�ش )60 �سهريا(

60060045001200اإيجار قاعتني يف الريحانية )200 �سهريا(

1000100075002000تكاليف نقل وات�صالت ونرثيات

13501350101252700حوافز اأ�صبوعية و�صيافة خالل الدرا�صة

حفل الفتتاح )وجبات للم�صرتكات والطاقم 

التعليمي( بجميع املراكز
4004003000800

حفل توزيع ال�صهادات 

)�صهادات+هدايا نقدية +�صيافة(
24002400180004800

11930119308947523860املجموع
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www.islamicsham.org

islamicsham1
islamicsham

وبذلك يكون مجموع تكاليف المشروع :

التكلفة بالدولرالتكلفة بالريالالبند

3915010440التكاليف التاأ�صي�صية

8947523860التكاليف الدورية

12862534300املجموع

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


