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مقدمة :

الحمد � والصالة والسالم على رسول ا� وبعد :
فمع تالطم أمواج المآسي وتسارع أحداث الحرب ، بات من الضروري حماية الجيل الناشيء وتثقيفه 
في  الطفل  مكتب  في  ممثلة  ا�سالمية  الشام  هيئة  وكعادة   ، الصحيحة  الدينية  القيم  وغرس 
القسم النسائي ، بادرت لتقديم مشروع بناء يرعى ا¤طفال ويبني عقيدتهم وثقافتهم ا�سالمية

فكرة المشروع :

تربوية  و  دينية  برامج  تقديم 
ا¤طفال  لتعليم  بعناية  معدة 
و  التوحيد  في  الدين  أساسيات 
الفقه ، و تعزز ا¤خالق الحميدة 
المعلومات  تقـــــــدم  حيــــــث 
ل¯طفــال بأســــــلوب حــــــواري 
و قصصـــي محبــــب يتبعـــهــا 
أنشطة تفاعليـــة و مســـابقات 
حركيــــــة و ثقافيــــــــة . تشمل 

ملتقيات ديني جنتي تعريف الطفل بأهم ا¤مور المتعلقة بالعقيدة والفقه: ( أعرف ربي - أعرف 
ديني - أعرف نبيّي - الوضوء - الصالة ) وتغرس في نفوسهم ا�يمان الصحيح وحب ا� ورسوله 

ومراقبته سبحانه ..
ملتقيات أخالقي حياتي التعريف ببعض ا¤خالق : ( البذل والعطاء - الرفق واللين - الصبر _ العفو 
وأمثلة  وأهميتها  المجتمع  في  وأثرها  ا¤خالق  هذه  حول  قصص½  تحكي  الرحمة)   - والتسامح 

تطبيقية عليها .
ملتقيات أدبني ربي تعرف الطفل ببعض ا¿داب ا�سالمية : ( آداب الطعام والشراب - آداب السالم 
- آداب المزاح - آداب االستئذان - آداب النظافة ) نفصل فيها الحديث عن كل أدب في ملتقى خاص 
به مع ا¤دلة من القرآن والسنة وقصص توضيحية لتقرب أهمية تلك ا¿داب لذهن الطفل ، با�ضافة 

إلى المسابقات وا¤نشطة الحركية في نهاية كل ملتقى .
وتعتبر هذه المجموعة ا¤ولى من الملتقيات وتشمل ٥ لقاءات، وجاري العمل على المجموعة الثانية 

منها .
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أهداف المشروع :

• شغل وقت الفراغ  بما يفيد الطفل و ينمي علمه و مواهبه .
• تقديم دروس و قصص دينية تربط الطفل بتاريخه و دينه.

• تعزيز مفاهيم ا¤خالق الحسنة و الحميدة نظريا و تطبيقيا .
• إدخال السرور على قلوب ا¤طفال بتقديم برامج ترفيهية و مسابقات و جوائز.

 
مدة المشروع :

ملتقيات دينــــي جنتــي :  15 لقاء تقدم في  15 يــــــــــوم ، بمعدل 3 ساعات يوميا .
ملتقيات أخالقي حياتي :  10لقاءات تقدم في عشـرة أيام ، بمعدل 3 ساعات يوميا .
ملتقيات أدبـنـــي ربــــــي :  10 لقاءات تقدم في عشرة أيام ، بمعدل 3 ساعات يومًيا .

 
النتائج المرجوة :

نطمح لتقديم كل من ملتقيات ديني جنتي و أخالقي حياتي وأدبني ربي 5 مرات في الستة أشهر 
القادمة.

 
الفئة المستهدفة :

ا¤طفال من عمر 6 إلى 12 سنة .
 

مكان التنفيذ :

داخل سوريا و في دول اللجوء .
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اسم الملتقى
الرواتب ل٣ مشرفات

القرطاسية ومعاونات
الوجبة 
اليومية

هدايا 
نثرياتالختام

مجموع الملتقى
 بالدوالر

مجموع 5 
ملتقيات بالدوالر

دينـــي جنتـــي

أخالقي حياتي

أدبـــنــي ربــــي

1,1001,5003,0009004506950المجموع بالدوالر

تكاليف المشروع ل 100 طفل :

ما تم إنجازه حتى كتابة التقرير :

بفضل ا� أقيمت هذه الملتقيات في عدة 
بتركيا  الريحانية  في  و  سوريا  في  مناطق 
أكثر  ا¿ن  إلى  منها  واستفاد  وا¤ردن  ولبنان 
كبير  إقبال  هناك  كان  و   . طفل   5700 من 
بعض  من  وكذلك  ا¤طفال  من  عليها 
إقامتها  طلبت  التي  المؤسسات  و  الجهات 

ل¯طفال عندهم.

أخيرا ...

و نسأل ا� أن يوفقنا في متابعة هذا العمل و يطرح الفائدة و 
البركة فيه وأن يجزي خيرا كل من ساهم في غرس الخير في 

نفوس أطفالنا.

وصلى ا¡ وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم
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