
 ملخص مشروع

 

، التقوية المدرسية والدعم النفسيبرنامج االستلحاق التعليمي تعليم وتطبيق اعادة تأهيل وتجهيز مركز الفيالت ل  اسم المشروع 

 لبنان
 البلد

جنوب لبنان-صيدا-الفيالتمنطقة   
 موقع المشروع

 مدة تأهيل المركز شهرين/اما المشروع التعليمي فهو مشروع مستمر 
 مدة المشروع

646,333$  
 تكلفة المشروع 

يدا ص-تأهيل وتجهيز مركز الفيالت هو مشروع تنموي  يهدف الى تحويل مركز الفيالت في منطقة الفيالتان مشروع اعادة 

صرح تعليمي يستهدف الطالب المتسربين العاملين إلعادتهم الى جنوب لبنان  من مأوى ألهلنا النازحين السوريين الى –

 مقاعد الدراسة من جديد واخضاعهم لبرنامج االستلحاق التعليمي ومن ثم توجيههم الى التعليم المهني:

 صفا،سيتم تخصيص: 63القدرة االستيعابية:يتألف المركز من 

 واالشراف  لالدارة والنظارة صفوف 6 -

 غرفة للحارس-

 تلميذ 20صف /الطاقة االستعابية للصف  الواحد  21-

 تلميذ  240تلميذ= 20صف *  12الطاقة االستيعابية للمركز=

 برنامج اعادة دمج الطالب المتسرب بالدراسة وتوجيهه نحو التعليم المهني :-

 خارج اي نظام تعليمي معينيعتبر برنامج االستلحاق التعليمي بمثابة مدرسة بديلة لالطفال المتسربين من المدرسة وهم -

سنة تركوا المدرسة وهم في  66و  61ويتوجه البرنامج من خالل فريق عمل متعدد االختصاصات للعمل مع اطفال بين عمر 

صف الخامس او السادس فأتخذوا من الشارع ملجأ اي عاطلين عن العمل فهم مهددون باالنحراف او دخلوا سوق العمل  من 

 روف ال تتالءم مع اعمارهم وحاجاتهم حيث االنتهاك الواضح لحقوقهم وانسانيتهم.دون اي مؤهالت وفي ظ

 311ساعة تعليمية للمتسربين في صف الخامس االساسي و 011يعمل برنامج االستلحاق التعليمي على تأمين تعليم بديل)

 ساعة تعليمية للمتسربين في صف السادس االساسي( وذلك من خالل:

 على مختلف المستويات االجتماعية، الشخصية والتعليمية  معالجة نقاط ضعفهم-

 وضع برنامج تعليمي يتناسب ويتأقلم مع حاجاتهم وحسب مستواهم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن المشروع 
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، واالختصاص المهني الذي خضوع الطالب لصفوف محو امية وتعليم اساسي وعلوم ورياضيات وصفوف باللغة االجنبية-

 يختاره التلميذ حسب رغبته

نيا إلستكمال تعليميه مهيخضع التلميذ لألمتحانات الرسمية التي بدورها تؤهله  التعليمية المرصودة  بعد استكمال الساعات

 حتى ينال شهادة البريفيه الفنية وااللتحاق بإحدى المستوين اما:

-BP1 

- BP2 

 

 

النفسي، الفكري للتلميذ والمرحلة االولية لألنخراط تعتبر المدرسة المركز االساسي للتحصيل العلمي وللتكوين 

االجتماعي بين الفرد والجماعة، وبالرغم من اقرار قانون الزامية التعليم للجميع في المرحلة االبتدائية، نرى العديد 

ل قمن التالميذ يعانون من مشاكل دراسية، اجتماعية، اقتصادية وشخصية ويرزحون تحت عبء النظام المدرسي المث

 .بالمواد التعليمية ما يدفع ببعضهم للتسرب المدرسي

وتعتبر ظاهرة التسرب المدرسي من اهم المشكالت التي تعترض التعليم، اذ انها مشكلة ذات باعاد خطيرة اذ انها 

 ايضاو يتجاوز تأثيرها على الطالب المتسربين انفسهم بل تشمل  60حتى  3تطال االطفال في الفئة العمرية ما بين 

المجتمع ككل، حيث تأثر سلبا في تقدم المجتمع وتطوره وتقف حجر صلب امامه،  وال سيما انها تساهم بشكل كبير 

في المرحلة االولى   6..1، هذا وقد بلغت نسبة التسرب المدرسي في تفشي االمية وعدم اندماج االفراد في التنمية

في مرحلة البكالوريا، وقد بلغ نسبة االطفال  3.4ي ووصلت الى في الصف السابع االساس 0.36من التعليم االساسي، 

طفل وتعود اسباب ارتفاع االمية والتسرب  01,111الذين هم في عمر الدراسة والمنخرطين في سوق العمل 

 المدرسي في لبنان لألسباب التالية:

 غياب التخطيط التربوي في لبنان -

 التعليم االساسية عدم اصدار قوانين تلزم التعليم في مراحل-

 ردائة الوضع االقتصادي وارتفاع معدل الفقر في لبنان-

 جز الفقراء عن الحاق ابناءهمضعف القدرة االستعابية للمدراس الرسمية وارتفاع تكلفة المدارس الخاصة حيث يع-

 بها هذا على صعيد لبنان ككل.

في مدينة صيدا وضواحيها والذي وصل  الى  ارتفاع نسبة التسرب المدرسي :ان اما في مدينة صيدا الجنوبية

الى اهدار تربوي هائل مما انعكس سلبا على جميع نواحي المجتمع المحلي وابنائه والذي بدوره  ىاد  60.40%

 ادى الى:

 انتشار ظاهرة االمية بين االطفال مما يزيد من نسبة الفقر في المجتمع -1

 والمادي. تعرض االطفال لالستغالل واالعتداء الجسدي-.

 60-61ارتفاع نسبة الجريمة سرقة،جنح في الفئة العمرية -6

 60-61ارتفاع نسبة المدمنين على المخدرات في الفئة العمرية -3

 البنية االقتصادية اإلنتاجية للمجتمع والفرد ضعف-0
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 زيادة االتكالية واالعتماد على الغير في توفير االحتياجات -3

وذلك لذلك كان ال بد من ايجاد آليه عمل للحد من التسرب المدرسي وظاهرة عمالة االطفال من التطور واالنتشار، 

 عادة:وذلك إلمن خالل برنامج االستلحاق التعليمي بقسميه فبعد 

 دمج األطفال المتسربين مدرسيا في النظام التعليمي- 

 .فئة تمكنه من الدمج في التعليم والمجتمعتأمين وسائل بديلة للمتسرب وإعطائه فرصا متكا-

 

 

 

   الجنوب اللبناني  -صيدا-في منطقة الفيالت للتعليم والدعم النفسي مركز معتمد انشاء

 

 الهدف العام

 

 للصفين الخامس اساسي والصف ذو الجودة العالية برنامج استلحاق تعليمي بديل تأمين -

 نفسي للطالب الذين يعانون صعوبات تعليمية التعليمي و دعم التأمين برنامج -

 تخصيص صفوف محو امية-

 وتوفير مسلتزمات التعليم ألبنائها  الفقيرة ماديا لتغطية النفقات برنامج االستلحاق التعليمي  مساعدة االسر-

 نشر الوعي وتثقيف االسرة بقيمة التعليم واهميته ومخاطر التسرب على ابنائهم.-

ل االتصال والتواصل بين االسرة والمدرسة لمتابعة تطور ابنائهم والوقوف على المشاكل التي يواجهونها داخل تفعي-

 المدرسة وخارجها والمساعدة في حلها.

 اشراك االسر باالنشطة الالصفية التي تنظمها المدرسة -

 

 

 

 

 

 

 

 االهداف  

 

 

 

 

 والتسرب المدرسي في منطقة صيدا والمناطق المجاورةالقضاء على اآلفات المجتمعية من عمالة األطفال -

 وتعليميا اجتماعيا، تأهيل الطالب شخصيا -

 واالندماج في التعليم سواء االكاديمي او المهني تمكنهم من االنخراط المهارات التعليمية التي حصول الطالب على  -

 التعليمية من أجل أن يكون في خط مع تطور سوق العمل.توفير التعليم المهني المتقدم لكافة المستويات والكفاءات  -

 

 

 النتائج

 

 

 

  

طالب وطالب من اللبنانيين، الفلسطينيين والسوريين  31.   عدد المستفيدين 
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 المرحلة التحضيرية:

 اوال:

اعادة تأهيل مركز الفيالت -  

تجهيزه بالمعدات الصفية الالزمة-  

 

 ثانيا:

تعيين كادر تعليمي  واداري مؤهل يعنى بإعداد البرامج التعليمية إلعداد الطالب نفسيا وتعليميا -  

 

 ثالثا:

استهداف المدارس الرسمية واالونروا بهدف انتقاء الطالب التي ستخضع لبرنامج االستلحاق التعليمي -  

استهداف المحال الصناعية والتجارية -  

بالطفل لتزويدنا بإسماء االطفال المتسربين  استهداف الجمعيات التي تعنى-  

 

 مراحل المشروع:

نقص في التمويل -  

الوضع السياسي -  

عدم مساندة االهل -  

عدم تعاون المدارس -  

  المخاطر

تكلفة تأهيل المبنى: :اوال  

 

$ السعر االجمالي السعر  

$االفرادي  

 الرقم البيان العدد

 6 اعمال الدهان   13044

 . اعمال النجارة   2277

 6 تهيئة اعمال التبليط   66811

 3 اعمال الصحية   8696

 0 اعمل الكهرباء   1818

 3 صيانة المينيوم   978

 4 جلي بالط   2648

 0 متفرقات   978

 المجموع الجزئي العادة التأهيل  06,311
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التأسيسية: ثانيا: الكلفة  
االفرادي السعر السعر االجمالي  الرقم البيان العدد 

 6 تجهيز الصفوف   

  مقاعد +كرسي 240 90 21600

  لوح ابيض 12 132 1584

  لوح فليين 12 90 1080

  خزانة 12 240 2880

  مكتب استاذ وكرسي 12 240 2880

36000 3,000 12 
اللوح الزكي+حاسوب 

 محمول
 

  المجموع   66024

 . الشبكة   

00222 .3111 6 
 02تجهيز مختبر كمبيوتر 

 مقعد
 

  المجموع   00222

 6 االدوات التعليمية المساعدة   

3,600 3,600 1 
Measurement devices 

+didactical 
 

1,200 1,200 1 Cooking  

600 600 1 Fine Arts  

600 600 1 Sports  

  المجموع   0222

 3 االدوات والزي   

5,400 90 60 
الختصاص الكهرباء العدة 

 لكل تلميذ
 

  المأزر والزي 180 42 7,560

  المجموع   12,960

 0 المكاتب   

  فرش المكتب 6 6,000 6,000

  تجهيز المكتب 6 5,400 5,400

  قرطاسية 6 900 900

  المجموع   12,300

 3 المولد   

  ك.ف.أ 02مولد كهربائي 6 3111. 00222

  المجموع   

  مجموع التكلفة التأسيسية   630.03
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 التكلفة االجمالية للمشروع:
 

 البيان التكلفة $

 كلفة تأهيل المبنى 06,311

 الكلفة التأسيسية  630.03

 الكلفة التشغيلية  643,431

 الكلفة االجمالية  646,333
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