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المقدمة :

الحمد � والصالة والسالم على رسول ا� وبعد :
فإن ا¤طفال عماد المستقبل ، وتعليمهم أمانة ومن أجل القربات إلى ا� عز وجل ، وهو ال يقل شأنا 
ا¤طفال  من  الكثير  الثورة  أفرزت  وقد   ، والكساء  والشراب  والطعام  والعالج  المأوى  تأمين  عن 
تارة  أحدهما  أو  الوالدين  وفقدان  تارة  الواقع  قسوة  بسبب  التعليم  قطار  فاتهم  الذين  السوريين 
وتأهيلهم  تعليمهم  مشروع  ا�سالمية  الشام  هيئة  في  النسائي  القسم  تبنى  ولهذا   ، أخرى 

لÜلتحاق بالمدارس النظامية
 

فكرة المشروع :

نظرÓ للظروف التي تعيشها سوريا في ظل الثورة والضغوطات التي ألمت بأغلب المناطق السورية 
أمي ال يعرف  إلى نشوء جيل  أدى  السورية مما  المدن  التعليم في عدد من  ُأهمل  المنكوبة فقد 
ا¤طفال  تعليم  مشروع  في  البدء  من  البد  فكان  ا�نسانية  الكارثة  هذه  ولتدارك  والكتابة  القراءة 
القراءة والكتابة ، وبالتحديد الذين بلغوا سن الدراسة ولم يستطيعوا ا�لتحاق بالمدارس ، من خالل 

دورات تعليمية مكثفة .

مدة المشروع :

ثالثة أشهر للدورة الواحدة .
 

هدف المشروع :

تأهيل الطالب الذين تخلفوا عن المدارس تعليميا ًوتربوي½ 
وديني½ ونفسي½ بهدف إلحاقهم بالمدارس عند اجتيازهم الدورة.

المناهج المعتمدة:

مناهج الصف ا¤ول االبتدائي ( اللغة العربية ، رياضيات ، علوم ،
 قرآن و مواد دينية) لجميع ا¤عمار المستهدفة .

 
الفـئة المستهدفة :

الطالبات و الطالب من سن 8 إلى 12 سنة .
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التكلفة الفرديةالبند
للدورة بالدوالر

التكلفة ا�جمالية
المالحظاتلخمس دورات بالدوالر

راتب المعلمة 150 دوالر شهريارواتب 3 معلمات 3 أشهر

(أقالم لوح ، أقالم تصحيح،أوراق...)

(هدايا، وجبة، لوازم ، طباعة شهادات )

قرطاسية للطالب

مواد عامة

هدايا تحفيزية

تكلفة الحفل الختامي

1500

1250

2000

6750

3000

290014500المجموع بالدوالر

مكان تنفيذ المشروع :

ريف حماة – الغوطة – حمص – الريحانية .
 

النتائج المرجوة :

تخريج 300 طفل يجيد القراءة والكتابة والعمليات ا¤ولية في الرياضيات ، حيث نطمح �قامة خمس 
دورات في مناطق متفرقة ، خالل الثالثة أشهر القادمة بمعدل 60 طالب في الدورة الواحدة ، ودعم 

ذلك دعم½ مادّيا وإدارّيا تاّم½ .
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ما تم إنجازه حتى تاريخ كتابة التقرير :

أقيمت دورة ربيع الطفولة  خمس مرات :
إلحاقهم  تم  و  طالب   70 بنجاح  الدورة  اجتاز  ا�  بحمد  و   ، طالب   75 لعدد  آفاق  مدرسة  -في   1

بالمدرسة .
2 -في مخيم بخشين ل 60 طالب و اجتاز الدورة 54 طالب بنجاح و التحقوا بالمدرسة هناك .

3 -مخيم مرعش 78 طفل اجتاز منهم 73 .
4 -في ريف حماه ل 50 طفل اجتازوا جميعهم.
5 -في ريف حماه ل 50 طفل اجتازوا جميعهم .

ا¤عداد المتوقعة لكل منطقة كانت 25 طالب ، لكننا لمسنا إقباًلا كبيرا من ا¤طفال و أهاليهم 
و حاجة ملحة لهؤالء ا¤طفال لينضموا للمدارس و يلتحقوا بالركب التعليمي مع أقرانهم .

أخيرا ...

جزى ا� خيرا كل من أعان أطفالنا في محنتهم وساهم في تعليمهم وجعل عمله في موازين 
حسناته يوم القيامة.

وصلى ا¡ وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم
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