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مقدمة :

الحمد � والصالة والسالم على رسول ا� وبعد :
العاصفة  الفكرية  المخاطر  يقيهم  ا¤سنان  حدثاء  بين  ونشره   ، المطلوبات  أجل  من  العلم  فإن 
والمناهج الهدامة ، وإن القراءة تبني عقلية الطفل وتجعله أكثر نباهة ونموا ، - وقد اهتم القسم 

النسائي في هيئة الشام ا�سالمية  بنشر العلم والثقافة ولهذا قدمت هذا المشروع الرائد .

فكرة المشروع :

بدأت فكرتنا بإنشاء مكتبات للطفل تكون زادÓ إيماني½ تربوي½ تعليمي½ ثقافي½ ، تقوم بتعزيز
حب القراءة  لدى ا¤طفال وتغرس فيهم المبادىء ا�يمانية وا¤خالق القيمة والسلوكيات ا�يجابية ، 
النفسية  ا¿ثار  تخطي  على  الطفل  تساعد  التي  الترفيهية  و  العلمية  الكتب  بعض  إلى  با�ضافة 

الصعبة التي تخلفها الحروب عادة على الشعوب وخاصة ا¤طفال .
 

مدة المشروع :

مستمر
 

أهداف المشروع :

• التربية الدينية للطفل عن طريق التعرف على سير 
الصحابة والتاريخ ا�سالمي المشرق.

• غرس حب القراءة وتكوين شخصية الطفل تربويا 
بتوفير كتٍب تربويٍة ومحببٍة ل¯طفال.

• تفريغ شيء من الّضغط النفسي لدى ا¤طفال عن 
طريق االنسجام بالقراءة مع ا¿خرين.

• تكوين بيئة اجتماعية تربط ا¤طفال مع بعضهم بما هو مفيد و نافع من خالل ا¤نشطة و الميول 
المشترك.

الفئة المستهدفة :

ا¤طفال من سن 6 إلى 12 سنة
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ما تم إنجازه حتى كتابة التقرير :

و بحمد ا� تم إنشاء عشرة مكتبات إلى ا¿ن :
1 - مكتبة في مخيم مرعش يستفيد منها 800 طفل .

2 - مكتبة في مدرسة البشائر في أنطاكيا يستفيد منها 1000 طفل .
3 - مكتبة  في أطمة يستفيد منها 400 طفل.
4 - مكتبة في أورفة يستفيد منها 400 طفل .

و  المدارس  منها  تستفيد   ، الريحانية  في  ا�سالمية  الشام  لهيئة  الثقافي  المركز  في  مكتبة   -  5
المعاهد الموجودة في الريحانية .

6 - مكتبة في ريف حماة يستفيد منها أكثر من 1000 طفل في حلقات التحفيظ التابعة للهيئة.
7 - مكتبة في مدرسة قادمون في اسطنبول يستفيد منها 800 طفل.

8 - مكتبة في مدرسة شامنا في اسطنبول يستفيد منها 500 طفل.
9 - مكتبة في مخيم ا�صالحية يستفيد منها 1000 طفل .

10 - مكتبة في غازي عنتاب يستفيد منها 8000 طفل .
تحتوي كل مكتبة على مجموعة من 400 إلى 700 كتاب ، متنوعة بين كتب دينية و سير،  وقصص 
تربوية و كتب علمية ، و الستمرار حصول الفائدة و المنفعة المرجوة من المكتبات فالبد من وجود 

أمين للمكتبة يعمل عليها .
 

بعض ا¤فكار ل£نشطة :
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و  العرائس  الصغار تستخدم فيها  .. ل¯طفال  ساعة حكاية 
اللوح الكبير، با�ضافة لقراءة القصة ل¯طفال في سن الروضة

من  أو  الصحابة  سير  من  حكاية  فيه  نحكي   .. تاريخنا  من 
الغزوات لعمر االبتدائي .. يتبعه سؤال صغير عن الحكاية . 

الكتب  من  سلسلة  أو  بكتاب  متعلقة  شهرية  مسابقة 
الصغيرة، يمكن توزيع المسـابقة في المدارس و المعاهد و 

كذلك على ا¤سر . 

ملخصات  فيه  يجمع   .. القراء  كتاب  أو  العلم  شــــجرة 
لعمل  بالتخطيط  نقوم  كذلك   . ا¤طفال  كتبها  التي  الكتب 
ا¤طفال  لتشجيع  أفكار  و  مسابقات  من  مختلفة  أنشطة 

على االستفادة منها و تفعيل المكتبة بشكل أفضل .
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النتائج المرجوة :

مناطق  في  إنشاؤها  تم  التي  العشرة  المكتبات  دعم  في  االستمرار  إلى  الطفل  مكتب  يهدف 
متفرقة من الداخل السوري وتركيا دعم½ ماّدي½ وإدارّي½ تاّم½ .

تكاليف المكتبة :

أخيرا ...

جزى ا� خيرا كل من ساهم في غرس الخير في نفوس أطفالنا وجعلها صدقة جارية له
 إلى يوم القيامة.

وصلى ا¡ وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم
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