
 إنشاء مدرسة مجانية ابتدائية أليتام مدينة صيدا
والجوار ومن هم في حكمهم



جانب السادة المحترمين 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

المشروع: إنشاء مدرسة مجانية ابتدائية أليتام مدينة صيدا والجوار ومن هم في حكمهم

االيتام)السوريون،الفلســطينيون واللبنانيــون( ومــن هــم فــي حكمهــم)االب  المســتهدفة:  الفئــة 
مســجون او مفقــود( فــي مدينــة صيــدا والجــوار 

المنطقة المستهدفة: مدينة صيدا والجوار

القدرة االستعابية للمدرسة:
12 صف  )سيتم تخصيص صفين لكل مرحلة تعليمة من االول االبتدائي وحتى صف السادس(.

الطاقة  االستعابية للصفوف 
-يتسع الصف الواحد لـ ما بين 25 الى 30 تلميذ

-سيتم تخصيص شعبتين لكل مرحلة تعليمية)6 مراحل تعليمية *2=12 صف(
-القدرة االستيعابية=12 صف*30 تلميذ=360 مقعد دراسي 

ــوريون،  ــام الس ــن االيت ــاوي بي ــية بالتس ــد الدراس ــع المقاع ــيتم توزي ــالب المستهدفين:)س ــدد الط ع
الفلســطينيين واللبنانيــون(.

-120يتيم سوري
-120 يتيم فلسطيني 

-120 يتيم لبناني

2017-1-10



الكلفة التسييرية للمدرسة:
سيتم تأمين الكلفة التسييرية للمشروع من خالل:

ــالب  ــاط الط ــف اقس ــة نص ــة  اللبناني ــي الدول ــث تغط ــة بحي ــدارس المجاني ــة للم ــة التعليمي -الرخص
ــة(. ــص التعليمي ــة)مرفق الرخ ــى المدرس ــبين ال المنتس

-الكفالة التعليمية لأليتام ومن هم في حكم االيتام ستغطي النصف المتبقي من االقساط

التكلفــة االجماليــة المشــروع: 1,180,246$ مليــون ومئــة وثمانــون الفــا ومئتان وســتة واربعون 
امريكي( دوالر 

1-تكلفة التشطيب والواجهة االمامية والملعب الجنوبي الخارجي:$612,540

2-تكلفة وضع piles وتشطيب الملعب الشمالي :$303,900

3-تكلفة التجهيز:$263,806

بكل تقدير واحترام،
مطاع مجذوب 

المدير التنفيذي 



إسم المشروع:

تقييم الحاجة: 

إنشاء مدرسة مجانية ابتدائية أليتام مدينة صيدا والجوار ومن هم في حكمهم

يعيــش لبنــان منــذ  فتــرة طويلــة ركــودا علــى  كل المســتويات  ولــم تعــد كلمــة فقــرا  اســتثناء  فــي 

القامــوس اللبنانــي ، وفــي دراســة لألمــم المتحــدة حــول االرقــام المتوقعــة لمعــدل الفقــر فــي لبنــان 

ــا  ــمة اي م ــن نس ــوا 5,9 ماليي ــان ليصبح ــكان لبن ــدد س ــي ع ــادة  ف ــرت زي ــي اظه ــنة والت ــذه الس له

يقــارب الســتة مالييــن، بينهــم 3,3 مالييــن شــخص محتــاج واالســوأ ان ارتفــاع اعــداد الفقــر فــي لبنــان 

بلغــت 61% منــذ عــام 2011 وان نســبة الفقــر تطــاول 57 % مــن  ابنــاء الجنــوب، وال يعتبــر التســرب 

ــغ  ــد بل ــد ، فق ــب والبعي ــن القري ــى المديي ــا االخطــر عل ــر وانم ــدة لهــذا الفق المدرســي النتيجــة الوحي

معــدل التســرب المدرســي 9,21%  فــي المرحلــة االولــى مــن التعليــم االساســي، 8,61% فــي الصــف 

الســابع االساســي وتصــل الــى 6,67% فــي مرحلــة البكالوريا،وقــد بلــغ نســبة االطفــال الذيــن هــم فــي 

عمــر الدراســة والمنخرطيــن فــي ســوق العمــل 50,000 طفــل .

ان التراجــع الكيبــر الــذي اصــاب ويصيــب التعليــم الرســمي  واالونــروا علــى مختلــف االصعــدة والــذي 

يعكــس الواقــع التربــوي الضعيــف والــذي يرجــع بــدوره الى:-غيــاب التخطيــط التربــوي فــي لبنــان
-عدم اصدار قوانين تلزم التعليم في المراحل االساسية
-ردائة الوضع االقتصادي وارتفاع معدل الفقر في لبنان

-عدم التحديث في المناهج  
-سياسية الترفيع اآللي 

-نقص في الكادر التعليمي واالداري المؤهل للعملية التعليمية 
والــذي بــدوره ادى الــى تــردي  فــي مســتويات مخرجــات التعليــم فــي مرحلــة التعليــم األساســي علــى 
وجــه الخصــوص  الرســمي واالونــروا  والتــي تعــدّ الخطــوة األولــى فــي طريــق الطالــب للعلــم والمعرفة، 
وبقــدر االهتمــام بهــذه المرحلــة يصبــح الفــرد قــادرًا علــى اإلســهام فــي تقــدم المجتمــع والنهــوض بــه، 



وتشــكل هــذه المرحلــة مــن التعليــم البيئــة الثانيــة للطالــب بعــد األســرة التــي تســهم فــي تكوينــه 
الشــخصي و تشــكل األســاس الــذي تبنــى عليــه المراحــل التعليميــة التاليــة.

ان الواقــع التربــوي فــي مدينــة صيــدا الجنوبيــة والجــوار يعانــي مــن تــردي فــي المســتوى التعليمــي 
وخاصــة فــي مرحلــة التعليــم االساســي، اذ  يســتقطب التعليــم الرســمي واالونــروا 80%  مــن الطــالب 
وخاصــة االيتــام ومــن فــي حكمهــم، اذ ان ارتفــاع تكاليــف التعليــم فــي المــدراس الخاصــة بحيــث يعجــز 

االرامــل واالســر الفقيــرة عــن  دفعهــا، األمــر الــذي يقــف عائقــا امــام تســجيل الطــالب  فيهــا.
وبمــا ان النجــاح  حــق وليــس التعليــم فقــط، وألن المدرســة عنصــرا اساســيا لتحقيــق التنميــة 
ــة  ــر، وألّن الطاق ــن مزده ــع ووط ــع ومجتم ــتقبل ناف ــل لمس ــاة وتأهي ــم الحي ــيلة لتعل ــتدامة ووس المس
البشــرية الفاعلــة ال بــدّ لهــا مــن أن تتأسّــس فــي مدرســة جيــدة، وبيئــة تعليميــة وتربويــة مناســبة 
قــادرة علــى االضطــالع بالمهــام الموكلــة إليهــا، فإنــه مــن الضــرورة إنشــاء مدرســة مجانيــة ابتدائيــة 
أليتــام مدينــة صيــدا والجــوار ومــن هــم فــي حكمهــم فــي منطقــة صيــدا والجــوار ، ذو جــودة وكفــاءة 
تعليميــة قــادرة علــى اســتيعاب 300  او 360 يتيــم مــن الصــف االول ابتدائــي وحتــى الصــف الســادس 

اساســي، بأقســاط يتــم تســديدها مــن خــالل :
-االجــازة التعليميــة للمــدارس المجانيــة بحيــث تســاهم الدولــة اللبنانيــة بموجبــه بـــدفع  50% مــن 

ــة(. ــى المدرســة )خــاص للمــدارس ذات الرخــص الشــبه مجاني قيمــة االقســاط المنتســبين ال
- تأمين 50% من االقساط عبر كفالة اليتيم التعليمية.

موقع المشروع:

منطقة عبرا-صيدا محافظة الجنوب 



مشــروع إنشــاء مدرســة مجانيــة ابتدائيــة أليتــام مدينــة صيــدا والجــوار ومــن هــم فــي حكمهــم فــي 

ــام وفتــح بــاب االمــل امامهــم  ــدا والجــوار هــو مشــروع تنمــوي يهــدف  الــى حمايــة االيت منطقــة صي

لمســتقبل مشــرق مــن خــالل :

1-تقديــم برامــج تعليميــة وتربويــة نوعيــة مــن أجــل إعــداد متعلميــن دائمــي التعلــم مــدى الحيــاة، 

بهــدف اكتســاب المعرفيــة

ــارات  ــى المه ــز عل ــالل التركي ــن خ ــن ،م ــع اآلخري ــش م ــذات  والعي ــق ال ــل ولتحقي ــم للعم 2-اعداده

األساســية التــي تتضمــن : القــراءة والكتابــة والرياضيــات والعلــوم ، والمهــارات العصريــة التــي تشــمل: 

الكمبيوتــر واســتخدام التقنيــة الحديثــة للوصــول إلــى المعلومــات ، والمهــارات العقليــة التــي تشــمل : 

-التفكير ، ومهارات توظيف المعلومات لحل المشكالت

-إنتاج المعرفة

-تفعيل دور المنزل واألسرة في المدرسة

-االنتفاح على المجتمع بكل قطاعاته 

- إكساب المتعلمين الخبرات والمهارات الحياتية المختلفة ، ووضعها موضع التطبيق

كمــا تولــي المدرســة عنايــة خاصــة بالجانــب التربــوي، وغــرس القيــم الراقيــة لــدى المتعلميــن. فهــي 

بذلــك تســهم فــي بنــاء المجتمــع وتحقيــق أهدافــه.

وصف المشروع:



تمتــد المدرســة المجانيــة االبتدائيــة لأليتــام  ومــن هــم فــي حكمهــم علــى مســاحة  2012 متــر مربــع 

وتتألــف المدرســة مــن خمســة طوابــق   وتتضمــن:

-12 صــف  )ســيتم تخصيــص صفيــن لــكل مرحلــة تعليمــة مــن االول االبتدائــي وحتــى صف الســادس(.
اما القدرة االســتعابية:

-يتسع الصف الواحد لـ ما بين 25 الى 30 تلميذ
-سيتم تخصيص شعبتين لكل مرحلة تعليمية)6 مراحل تعليمية *2=12 صف(

-القدرة االستيعابية=12 صف*30 تلميذ=360 مقعد دراسي 

اضافة الى: 
-مكتب المدير

-4 مكاتب للنظارة
-مكتب امانة السر  واالستقبال

-محترف فن
-قاعة االستاذة

-قاعة االجتماعات
-قاعة الحاسوب

-المختبر العلمي 
-مكتبة

-وملعبين:ملعب مكشوف )700 متر مربع (وملعب مسقوف)300متر مربع(.

مبررات المشروع:

-انتشار التسرب المدرسي وعمالة االطفال في المجتمع الصيداوي وخاصة داخل عوائل االيتام ومن هم 
في حكم االيتام

-تفشي ظاهرة االمية بين االطفال الذين هم في عمر الدراسة 
-تعرض االطفال لألستغالل واالعتداء المادي والجسدي 

-ضعف االنتاجية وتدني المستوى المعيشي لعوائل االيتام  ومن هم في حكم االيتام في مدينة صيدا 
-تدني المستوى التعليمي في المدراس الرسمية واالونروا والتي تضم 80% من االيتام ومن هم في 

حكم االيتام
-ارتفاع اقساط المدارس الخاصة وعجز عوائل االيتام عن تسديدها 



مراحل بناء وتشطيب المدرسية:
المرحلة االولى :

 بناء على العظم )بناء قائم فقط على األعمدة(:
بــدأت الرابطــة االســالمية الســنية فــي لبنــان بتشــييد مبنــى المدرســة فــي عــام2003  ولــم يســتكمل 

بســبب نقــص فــي التمويــل.

المرحلة الثانية:
ولــم يكــن قــد اســتكمل بعــد اذ قامــت جمعيــة قطــر الخيريــة عــام 2013 كحــل اولــي وســريع بدعــم 
وتمويــل تشــطيب  المدرســة  مــن الخــارج  بالحــد االدنــى وتجهيــز الصفــوف، القاعات،والمالعــب بكافــة 
ــاء مــن الداخــل )علــى الحجر(مقتصــرة علــى تشــطيب  المســتلزمات المدرســية فيمــا بقيــت كســو البن
الحمامــات بســبب ضيــق الوقــت وحرصــا منهــا علــى تأميــن المقاعــد الدراســية  للطــالب الســوريين مــع 

بدايــة العــام الدراســي 2014-2013 .

المرحلة الثالثة: 
وفــي صيفــي عــام 2014 و2015 بــدأت قطــر الخيريــة بالمرحلــة االولــى مــن تشــطيب الطابــق الثانــي 
والثالــث مــن المدرســة  بــدال مــن تشــطيب الطابــق الثالــث والرابع،وذلــك بنــاء لتوجيهــات المهنــدس 

االستشــاري وبنــاء علــى الخرائــط التــي اقتضــت ضــرورة بنــاء مصعــد وســلم للطــوارئ.

المطلوب استكماله:
اوال : مرحلة التشطيب :

1-استكمال التشطيب في الطابقين االرضي واالول
2-توسعة مدخل الملعب بهدف تكبير المساحة  واستحداث ملعب مسقوف. 

ــع   ــر مرب ــع )300 مت ــر مرب ــن ملعــب بمســاحة 1060 مت ــردم مــن الجهــة الشــمالية لتأمي ــة ال 3-ازال
ــع(. ــر مرب ــقوف و700 مت ــب مس ملع

4-اعادة ترميم وتعديل الشكل الهندسي للواجهة االمامية  وذلك بهدف:
-التخفيف من حدة الشمس 

-استحداث اماكن لوضع اجهزة التبريد بشكل الئق
-اعطاء المدرسة الشكل والطابع االكاديمي 

5-كذلــك ســيتم اســتكمال اعمــال األلمنيوم للواجهــات، اعمــال التهوية فــي الطوابق)شــفاطات،تبريد(، 
تجهيــز التمديــدات الكهربائيــة مــن المولــد الــى المبنــى، تجهيــز المبنــى بوســائل الحمايــة فــي حــاالت 

الطــوارئ، ســلم الطــوارىء، اعمــال الصحيــة ،اعمــال التبليــط ، اعمــال ســور الخارجــي واعمــال النجــارة.

ثانيا:مرحلة التجهيز:
-تجهيزالصفوف والقاعات 

-تجهيز المختبرات 



الهدف العام:
إقامــة صــرح تعليمــي تربــوي مجانــي  ذو جــودة علميــة  إلحتضــان 300 الــى 360 يتيــم ومــن هــم فــي 

حكمهــم )االب مفقــود، او مســجون(في منطقــة صيــدا والجــوار.

األهداف الخاصة:
-جمــع  ايتــام ومــن هــم فــي حكمهــم فــي مدينــة صيــدا والجــوار فــي مدرســة واحــدة وذلــك بهــدف  
تقديــم منهــاج تعليمــي وتربــوي وبنــاء شــخصية ســوية طيلــة مــدة التعليــم مــن عمــر السادســة وحتــى 

عمــر الثامنــة عشــر.
-االســتفادة مــن منحــة تعليميــة لــكل طالــب بقيمــة 600$ مــن اصــل القســط بموجــب رخصــة التعليم  

7620  والتــي تنــص علــى تأميــن الدولــة اللبنانيــة نصــف اقســاط الطــالب المنتســبين الى المدرســة.
-تأميــن بقيــة القســط مــن كفالــة تعليميــه لأليتــام وممــن هــم فــي حكــم االيتــام بحيــث نســتطيع ان 

نؤمــن تســيير المدرســة واســتمراريتها.
 -تأمين  300 الى 360 مقعد دراسي مجاني لـ 300 الى 360 طالب وطالبة من االيتام.

-توفير بيئة تعليمية تفاعلية قادرة على احتضان 300 الى 360  طالب وطالبة.
ــوم  ــا والعل ــث مــع مســتجدات التكنولوجي ــة  مســتمرة التحدي ــاءة عالي ــم ذي جــودة وكف ــم تعلي -تقدي

للطــالب يحاكــي المــدارس الخاصــة.
-تثبيت العقيدة االسالمية وتربية الطالب تربية اسالمية قوامها القرآن.

-تنمية المهارات االساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية.
-إكساب التالميذ مهارات رسم الحروف والكتابة الصحيحة بخط جيد وحب القراءة والكتابة.

ــزون  ــالق المخ ــور إلط ــوم وص ــن رس ــاهدونه م ــا يش ــر عم ــة والتعبي ــى المحادث ــذ عل ــد التالمي -تعوي
ــم. ــود لديه ــوي الموج اللغ

-تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
-تنمية المهارت العددية بمعرفة الجمع، الطرح، القسمة والضرب والمهارات الحركية. 

-تنميــة العمــل اليــدوي لــه ورفــع شــأنه بمــا يقدمــه لنفســه ولألخريــن، ليكــون ممــن يقــدم النشــاطات 
واالبدعــات المتوافــره لديــه للجميــع.

-تعريــف الطالــب مــا عليــه مــن حقــوق وواجبــات وفــق ســنه وغــرس حــب الوالديــن ومــن حولــه فــي 
نفســه وكذلــك حــب الوطــن واالنتمــاء اليــه.



النتائج المتوقعة:

1-تأميــن 300 الــى 360 مقعــد دراســي مجانــي لـــ 300 الــى 360طالــب وطالبــة مــن االيتــام ومــن 

هــم فــي حكمهــم فــي مدينــة صيــدا والجــوار .

2-تأميــن بيئــة تعليميــة تفاعليــة ديناميكيــة قــادرة علــى احتــواء 300 الــى 360 يتيــم ومــن هــو فــي 

حكمهــم

3-تحسين الصحة النفسية والسلوك وزيادة الثقة بالنفس.

المخاطر التي تهدد المشروع:
-النقص في التمويل إلستكمال التشطيب والتجهيز.

عدد المستفيدين من المشروع:
-300 الــى 360 طالــب وطالــب مــن االيتــام ومــن هــم فــي حكمهــم فــي الهيئــة االســالمية للرعايــة 
فــي منطقــة صيــدا والجــوار والذيــن ينتمــون الــى احــدى المســتويات التعليميــة الســتة)من الصــف االول 

ابتدائــي وحتــى الصــف الســادس اساســي(.

مدة تنفيذ المشروع:
من حيث التشطيب والتجهيز سنة واحدة من تاريخ تأمين التمويل.

اما حيث التعليم فهو مشروع تنموي تعليمي مستمر، حيث ان تسيير المدرسة مؤمن خالل:
-ترخيــص التعليــم الــذي تملكــه الهيئــة االســالمية للرعايــة ويؤمــن نصــف االقســاط لجميــع الطــالب 

المدرســة.
-الكفالة التعليمية الخاصة بااليتام ومن هم في حكم االيتام والتي تؤمن نصف االقساط.



الجهة المنفذة:الهيئة االسالمية للرعاية
التكلفــة االجماليــة المشــروع: 1,180,246$ مليــون ومئــة وثمانــون الفــا ومئتان وســتة واربعون 

امريكي( دوالر 

1-تكلفة التشطيب والواجهة االمامية والملعب الجنوبي الخارجي:$612,540

2-تكلفة وضع piles وتشطيب الملعب الشمالي :$303,900

3-تكلفة التجهيز:$263,806

اجراءات التنفيذ والمتابعة:
خطة التنفيذ:

1-وضع الخرائط من قبل المهندسين المختصين )مهندس مدني، مهندس معماري(
3-استقطاب عروض اسعار لتشطيب وتجهيز المدرسة

4-اختيار شركة الهندسة التي ستقوم بتشطيب المدرسة وابرام العقود.
5-بــدء تشــطيب المدرســة بحســب التاريــخ المتفــق عليــه فــي العقــد مــا بيــن شــركة الهندســة والهيئــة 

ــالمية للرعاية. االس

خطة المتابعة:
1-فريــق متابعــة المشــاريع الميدانــي فــي الهيئــة االســالمية للرعايــة ســيكون متواجــد جنبــا الــى جنــب 

مــع الشــركة الهندســية فــي موقــع العمــل لمراقبــة ســير عمليــة التشــطيب.
2-مدير ومنسق العمل سيقومان بتقييم السلبيات وااليجابيات لمختلف مراحل المشروع

3-تصوير مختلف مراحل المشروع.
4-تصوير فيديو لمختلف مراحل المشروع.

5-وضع لوحة بأسماء شركاء المشروع.
6-مشاركة الشركاء باالشراف على عملية التنفيذ.



مسطحات: 
الطابق االرضي:



الطابق األول



الطابق الثاني



الطابق الثالث



صور المدرسة 





صور الملعب الشمالي:



الميزانية:







REAAYA : إسم المستفيد
صيدا لبنان

العنوال البريدي:
Saida – Riyad AlSoloh Streeet – Anwar AlBizri building – 4th floor 

P.O. Box 186 Saida – Lebanon

البريد اإللكتروني
Dev.projects@iswa-lb.org / Devprojects.iswa@gmail.com

Telephone: 00961 – 7 – 721150
Fax: 00961 – 7 – 733683
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