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َم َقاَل: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن َرُسوِل اللَّ

َسَيْأِتيُكْم أَْقَواٌم َيْطُلُبوَن اْلِعْلَم َفِإَذا َرأَْيُتُموُهْم َفُقوُلوا َلُهْم َمْرَحًبا َمْرَحًبا 
َم َواْقُنوُهْم ُقْلُت ِلْلَحَكِم َما اْقُنوُهْم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ ِة َرُسوِل اللَّ ِبَوِصيَّ

ُموُهْم  َقاَل َعلِّ
رواه ابن ماجه 247 و حسنه األلباني الصحيحة ) 280 (
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مقدمة :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، 
وبعد: فإن مسألة التربية والتعليم من أولى أولويات هيئة الشام اإلسالمية ، وبها 
، وفيما يلي مجموعة من مشاريع المكتب التعليمي  يبنى الجيل ويحفظ من اإلنحراف 

والتربوي والتي اهتمت بالمنظومة التعليمية ككل .

1 - مشروع الحقيبة المدرسية :
المرحلة  تناسب  منقحة  دراسية  كتب  على  تحتوي  مدرسية  حقيبة  لتأمين  يهدف 
الدراسية للطالب ، وقرطاسية وأدوات مدرسية ، تكفي الطالب عامًا دراسيًا كاماًل، وتوزع 

على الطالب الذين لم يحصلوا على كتب دراسية بعد .

نوع احلقيبة
عدد 

امل�ستفيدين
التكلفة الإجمالية بالدولرالتكلفة الإجمالية بالريال

19,0001,469,887391,970حقيبة لطالب املرحلة البتدائية

8,000629,730167,928حقيبة لطالب املرحلة املتو�سطة

4,500521,775139,140حقيبة لطالب املرحلة الثانوية

315002,621,392699.038املجموع

2 - مشروع الحقيبة المدرسية بدون كتب :
، تكفي  تأمين حقيبة مدرسية تحتوي على قرطاسية وأدوات مدرسية  المشروع  فكرة 

الطالب عامًا دراسيًا كاماًل، وتوزع على الطالب الذين حصلوا على كتب دراسية .

التكلفة الإجمالية بالدولرالتكلفة الإجمالية بالريالالعددنوع احلقيبة

51,0001,784,362475,830حقيبة لطالب املرحلة البتدائية

17.000433,500115,600حقيبة لطالب املرحلة املتو�سطة

20.500522,750139,400حقيبة لطالب املرحلة الثانوية

885002,740,612730.830املجموع
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3 - مشروع تدريب المعلمين :
مدتها  دورة  كل  التعليم”،  في  “الجودة  مسمى:  تحت  الدورات  من  حزمة  عن  عبارة  هو 
كفاءة  زيادة  إلى  تهدف  ساعة.   40 وبمجموع  الواحدة،  للدورة  تدريبية  ساعات  خمس 
المعلمين المؤهلين تربويًا، ورفع مستوى أدائهم من خالل تدريبهم على القيام بأدوار 
الدعم  وأسس  التعليم،  أساليب  كبعض  األساس،  في  لها  تأهيلهم  يتم  لم  جديدة 

النفسي، وغير ذلك.

القيمة الإجمالية بالدولرالقيمة الإجمالية بالريالالفرتةامل�ستفيدون

ومدر�سة مدر�س  اأ�سهر1500   3326,25087,000

4 - مشروع تدريب وكفالة المشرفين التربويين :
يتكون المشروع من شقين :

التربوي،  اإلشراف  في  خبرة  لديهم  الذين  التربويين  المشرفين  من  عدد  تأهيل  األول: 
           أو لديهم المؤهالت ليصبحوا مشرفين تربويين،من خالل دورات تخصصية في 

           اإلشراف التربوي.
الثاني: توظيف عدد من المشرفين المتميزين؛ ليعملوا تحت مظلة الهيئة، ويقوموا

             بالدور اإلشرافي المطلوب في المدارس.

التكلفة الجمالية بالدولرالتكلفة الإجمالية بالريالاملدةامل�ستفيدين

عام خالل  م�سرف  دورة واحدة 180 

�سهريا ملدة عام
292,50078000

علما أن جميع المشاريع المذكورة ، لها دراسات متكاملة تشمل الهدف 
من المشروع والنتائج المرجوة وآليات التنفيذ ، والتكاليف التفصيلية .

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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