
 مــحــــليـــــة أم القـــــــرى ة مـنظمـة مـدرسـتي الخـيري
 

ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم  بِْسِم اللَّـِه الرَّ

 في المدني المجتمع منظمات كإحدى ٤/١١/٢٠١٩ في الخيرية مدرستي منظمة تأسست
  :اآلتي في أهدافها وتتلخص بالدنا الحديث تاريخ من حرجة ظروف 
 مختلف في ومعوقات قصور من يواجهه وما الجامعي قبل التعليم أهمية إلى اإلنتباه لفت- ١
 .المجاالت 
 وسائل وتطوير المدرسية البيئة تحسين أجل من المنظمة مظلة تحت الدؤوب السعي -٢
 وفق أفضل لمستقبل الدارسين تؤهل التي العلمية مواكبة الطفرة على تساعد التي التعليم 
 .الكلية الدولة رؤية 

  محلية شمال بمناطق والثانوي األساس مدارس إستهداف هى األولى المرحلة تكون وسوف
 اإلحتياجات ومدارس الخاصة غير األطفال رياض لضم مستقبالا  التوسع ثم. القرى أم
 الخاصة. 
ا  التوسع وهى التالية المرحلة ثم   دور إلستهداف والسعي كافة المحلية مناطق في تدريجيا
 هللا.  بإذن مناطق الوالية مختلف في التعليم 

 لتبنيمن الخيرين  السبل بشتى السخي والدعم الجهود تضافر من البد األهداف هذه ولتحقيق
 :المنظمة التالية مشاريع

 
 :وعافية صحة مشروع - ١

لقد تفشت أمراض اإلسهاالت المعوية فى بالدنا وبال شك إن عدم توفر دورات المياه ومصادر مياه الشرب 
ت فى المدارس هما أهم العوامل المؤدية لتفشي تلك األمراض المعدية. لذا النقية فى األماكن العامة وبالذا

 لهذه الظاهرة من أولويات مهامها. رأت منظمة مدرستي الخيرية بأن تجعل التصدي
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 مــحــــليـــــة أم القـــــــرى مـنظمـة مـدرسـتي الخـيرية 

 
 :التعليم لدور التحتية البنية تحسين مشروع -٢

 .المدارس وتسوير وتشجير الدراسية الفصول وتأهيـــل بصيانة وذلك
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 :التعليمية العملية تطوير مشروع - ٣

 :طريق عن وذلك
 عبر وبثها مسبقاا  المسجلة الدروس كإستخدام المتاحة الحديثة التعليمية الوسائل إضافة- أ
 بين متنقلة بصورة الدروس هذه بث طريق عن حتى او فصول الدراسة داخل الكمبيوتر 

 .المحلية مدارس 
 .مدرسة بكل ومكتبة تطبيقي معمل بإنشاء الثانوية المدارس تأهيل -ب
 دورات تدريب مهارات الحاسوب اآللي للمعلمـيـن. -ج 
 

  
 
 :مالي صندوق إنشاء - ٤
 

 .والمعلمين والطالب المدرسي الكتاب لدعم وذلك
 
 

 الوطنودمتم لخدمة 
 
 
 اللــجــنة التنفـــــيذية 

 
 منظمة مدرستي الخيرية
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