
 

 م2013تقرير المدارس للفترة األولى لعام 

 افتتاح المدارس:

هـ ولم 1434/ شوال /15م الموافق17/8/2013م بتاريخ 2014-2013قد تم افتتاح المدارس للعام الدراسي 

 يحصل أن تأخرت أي مدرسة من هذه المدارس اإللتزام بالموعد.

 أول جولة علي المدارس:

يتكون  وفدم ب9/9/2013تمرت الجولة إلى تاريخ واس م7/9/2013بتاريخ  كانت بداية الجولة علي المدارس

وقد بدأنا الزيارة علي مدرسة الهداية في  ونائبه الشيخ محمد حسين، المشرف العام أ. محمود محمد بري من

 علي مدرسة نور اليقين في مدينة لفي.ها قرية ورنقرة، وقد اختتمنا

 معلومات أولية عن المدارس:

 ورنقرة. –درسة الهداية مأوال: 

 6 الفصول

 2 المكتب

 3 الحمامات

 131 عدد الطلبة

 4 عدد المدرسين

 المرحلة اإلبتدائية رحلة الدراسيةالم

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير  عبد الرسيد مختار آدم .1

 نائب المدير  محمود عبد الواحد شيخ .2

 علي صالة عبدلي .3

 محمد شعبان محمود .4

 جاري. –سة الرحمة مدرثانيا: 



 6 الفصول

 2 المكتب

 3 الحمامات

 143 عدد الطلبة

 3 عدد المدرسين

 المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير   عبد الحكيم عبي عبدلي .1

 نائب المدير   مصطفي شيخ نور .2

 مختار إبراهيم معلم .3

 بامبو –مدرسة الهدى ثالثا: 

 - الفصول

 - المكتب

 - الحمامات

 100 عدد الطلبة

 4 عدد المدرسين

 المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير   محمد أحمد إسحاق .1

 نائب المدير   حسين بولي حسن .2

 نور آدم قريو .3

 عبد النور عثمان آدم .4

 ساال –رابعا: مدرسة الفرقان 

 12 الفصول

 1 المكتب

 5 الحمامات

 215 عدد الطلبة

 8 عدد المدرسين

 متوسطةالمرحلة اإلبتدائية وال المرحلة الدراسية

 



 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير    أحمد عباس آدم .1

 نائب المدير   محمد عبدلي شيخ .2

 جامع عبد هللا عمر .3

 عبد العزيز حسن إسحاق .4

 حسين شيخ حسن .5

 محمد آدم محمد .6

 عبد هللا شيخ حسين .7

 عدية طوبني إبراهيمس .8

 الحراس 

 شيخ عدو عبد السالم .1

 إسحاق علي إسحاق .2

 الخلوة

 معلم محمد علي قريو .1

 هرير –خامسا: مدرسة التوحيد 

 منها ما زالت غير مشيدة وهي عبارة عن خشب9،2 الفصول

 1 المكتب

 2 الحمامات

 210 عدد الطلبة

 7 عدد المدرسين

 متوسطةوال المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة 

 المدير   محمد حسن عثمان .1

 نائب المدير   محمد عبد القادر معلم .2

 فارح محمد بولي .3

 عثمان عبد هللا مودي .4

 عبد العزيز مودي أحمد .5

 محمد يوسف سمو .6

 أحمد نور آدم .7



 أريسا –سادسا: مدرسة األمين 

 6 الفصول

 - المكتب

 2 الحمامات

 227 عدد الطلبة

 4 عدد المدرسين

 المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير  حسن عبد الرحمن إيمان .1

 نائب المدير   علي معلم محمد .2

 محمد عبد الواحد خليف .3

 عثمان محمد يوسف .4

 لبيحيا –سابعا: مدرسة الحكمة 

 6 الفصول

 1 المكتب

 2 الحمامات

 135 عدد الطلبة

 5 المدرسين عدد

 المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير   حسن شيخ سجال شيلو .1

 نائب المدير   عثمان عبد القادر عمر .2

 عبد هللا مختار برق .3

 محمد آدم محمد .4

 فاطمة آدم نور .5

 منديرا –ثامنا: مدرسة السنة 

 12 الفصول

 3 المكتب



 6 الحمامات

 640 ةعدد الطلب

 14 عدد المدرسين

 جميع المراحل المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير    عبد القادر أحمد علمي .1

 نائب المدير    مختار إيذو إبراهيم .2

 عبد الكريم شيخ أحمد .3

 عبد السالم محمد علي .4

 محمود حسن حسين .5

 إبراهيم أبو بكر شيخ .6

 بلو عبد هللا شيخ .7

 طاهر قاسم متان .8

 ين محمود عبدليحس .9

 إسماعيل عبد الكريم .11

 محمد علي راكو .11

 محمد شريف .12

 تقي الدين حسن أفي .13

 محمد حسين محمود  .14

 الحراس

 شالي .1

 هاشم معلم إسحاق .2

 أحمد .3

 الخلوة

1.  

 عربيا –تاسعا: مدرسة الخيرية 

 11 الفصول

 1 المكتب

 4 الحمامات



 320 عدد الطلبة

 10 عدد المدرسين

 حلجميع المرا المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير   محمد عبد آدم .1

 نائب المدير   عبد الرشيد برق .2

 عبد الخبير دقو علي .3

 محمد عبد هللا .4

 أحمد شوباي .5

 نصرة معلم خليف .6

 عبد القادر يونس بعلو .7

 أحمد حسين صالح .8

 عثمان محمد عبد هللا .9

 شافعي محمد آدم .11

 فنو –عاشرا: مدرسة اإلرشاد 

 مشيدة وتستخدم اآلن كقسم نسائيلكن غير  5 الفصول

 - المكتب

 - الحمامات

 110 عدد الطلبة

 3 عدد المدرسين

 المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير    إيذو نورو محمد .1

 نائب المدير   عبد إسحاق محمد .2

 عمر شيخ حسين .3

 طمس –حادي عشر: مدرسة اإليمان 

 كن غير مشيدةل 3 الفصول

 - المكتب

 - الحمامات



 150 عدد الطلبة

 3 عدد المدرسين

 المرحلة اإلبتدائية المرحلة الدراسية

 

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير   عبد السالم إبراهيم عبد هللا .1

 نائب المدير     قاسم إبرهيم .2

 محمد محمود علي .3

 لفي –ثاني عشر: مدرسة نور اليقين 

 12 الفصول

 1 المكتب

 2 الحمامات

 415 عدد الطلبة

 9 عدد المدرسين

 جميع المراحل  المرحلة الدراسية

 

 أسماء المدرسين في المدرسة

 المدير    طقن حاج مختار علي .1

 نائب المدير    إيذو صالة محمد .2

 علي محمد عثمان .3

 آدم جيلي أحمد .4

 شعبان محمود محمد .5

 محمد كابني عمر .6

 علي يوسف إبرهيم .7

 د الرحمن عبد هللاأحمد عب .8

 حسن عبد القادر .9

 مالحظة: 

 تختص هذه المدرسة عن غيرها من المدارس بفترة مسائية لصفي األول والثاني اإلبتدائيين.  

 عدد الطلبة إجماليا:



 ( طالبا وطالبة.2796عدد الطلبة في جميع المدارس إجماليا هو: ألفان وسبعمأئة وتسع وتسعون )

 عدد المدرسين إجماليا:

 ( مدرسا ومدرسة74دد المدرسين في جميع المدارس إجماليا هو: أربع وسبعون )ع

 إجازة عيد األضحي:

هـ ، ومن المالحظ أن 1434/ 12/ 7م الموافق 2013/ 10/ 18 -12 كانت بياريخإجازة عيد األضحى 

ستعمل جميع المدارس إلتزمت بالموعد وهذا مما لم يكن معروفا لدى المدارس ألن كل مدرسة كانت ت

 تقويمها الخاص.

 مشرف العامالمع جلسة المديرين 

  مكتب جمعية النهضة للتعليم في منديرا : المكان

 م8/10/2013 :تاريخ الثالثاء: الزمان

 الحضور:

 رئيسا   المشرف العام أ. محمود محمد بري .1

 عضوا   المشرف نائبمحمد حسين محمود  .2

 عضوا    جاري - مديرعبد الحكيم عبي عبدلي  .3

 عضوا    لفي - مديرقن حاج مختار علي ط .4

 عضوا     بامبو - مديرمحمد أحمد إسحاق  .5

 عضوا     عربيا - مديرمحمد عبد آدم  .6

 عضوا    أريسا - مديرحسن عبد الرحمن إيمان  .7

 عضوا    ورنقرة - مديرعبد الرشيد مختار آدم  .8

 عضوا    طمس - مديرعبد السالم أحمد إبراهيم  .9

 عضوا    هرير - مديرمحمد حسن عثمان  .11

 عضوا    لبيحيا - مديرحسن شيخ سجال شيلو  .11

 عضوا     ساال - مديرأحمد عباس آدم  .12

 عضوا    منيرا - مديرعبد القادر أحمد علمي  .13

 عضوا    فنو -مدير   إيذو نورو محمد .14

 : ال يوجدالغياب بغذر

 : ال يوجدالغياب بدون غذر

 بنود االجتماع:



 أخبار المدارس .1

 ستطورات المدار .2

 مشاكل المدارس .3

 قضية االمتحان ومراقبته .4

 س في عيد األضحيارقضية تبرعات المد .5

 لجنة المناهج .6

 ريقضايا أخ .7

 : أخبار المدارس.م10/2013( 1)األجندة 

بدأ كل مدير أن يتكلم عن خبر مدرسته باقتصار، ولهذا اجتمع كلهم بأن المدارس في خير إال بعض القضايا 

لة المدرسين وقلة الرواتب أو تأخرها في بعض األحيان وعند بعض المدارس التى تحتاج إلى إصالح مثل ق

وقلة الفصول أو القاعات الدارسية وعدم المكاتب مما افترض بعض المديرين اإلستخدام تحت األشجار 

 كمكتب.

 : تطورات المدارس.م10/2013( 2)األجندة 

 -فيه بدليل من :اتفق الحاضرون بأن المدارس تتطور كل يوم وهذا مما ال شك 

 مدرسة هذا تطور. 14ووصولها إلى  -1تأسيس المدارس من  .1

 توحيد المناهج والمقررات المدرسية  .2

 بحث قنوات وقفية لتطوير المدارس وأن الفكرة ما زالت قائمة. .3

 تمويل المدارس من حيث الرواتب وإن قل. .4

 ن قبل يحاربها.توعية المجتمع حتي وصل إلى مرحلة يهتم بأمورالمدارس بينما كان م .5

 إلتحاق الطلبة المتخرجين من المدارس إلى الجامعات اإلسالمية في داخل البلد وخارجه. .6

 .مع ميزانيته الخاصة عقد جلسات لمديري المدارس في كل فترة وهذا مما لم يكن من قبل .7

 إقامة مسابقة سنوية للمدارس بقصد التشجيع والتنافس. .8

 توحيد االمتحانات لصفي السادس والتاسع وهذا عمل ال يستهان به. .9

 تعيين مشرف عام للمدارس ونائبا له حتي يسهال أمور المدارس من حيث اإلدارة. .11

 ."لجنة المناهج"تعيين لجان متخصصة لشؤون المدارس مثل  .11

 : مشاكل المدارس.م10/2013( 3)األجندة 

 -بعد نقاش طويل للحضور ظهر ما يلى:

 دم القاعات الدراسية للمدارس ويحتاج إلى نظر.ع .1

 بعض المدارس تقوم وظيفتها داخل المدارس الحكومية حتي وصلت إلى المستوى السادس. .2

 عدم كفالة بعض المدرسين وقلة رواتب من وجد الكفالة وهذا يحتاج أيضا إلى نظر. .3



 عدم تدريب المدرسين وهذه هي أكبر مشلكة تواجه المدارس. .4

 لحكومية أصبحت مشاكل أمام المدارس اإلسالمية.المدارس ا .5

 قلة الوقت وهو انحصاره في يومي السبت واألحد وهذا هو مما نطلقه مشكلة المدارس الحكومية. .6

رفض المدرسين الذهاب إلى القرى حتي يكونوا مدرسين هناك وهذه مشلكة قائمة تعيق عمل  .7

 ثال مدرسة الهدى تبحث عن مدرس لمدة سنة.المدارس، وهذا بسبب قلة الراتب بالدرجة األولى، وم

 قلة فهم المجتمع فائدة المدارس. .8

بعض القرى تطلب بفتح المرحلة المتوسطة ألن األوالد يكملون المرحلة اإلبتدائية قبل إكمالهم  .9

 الحكومي ولذا يلعبون في المدينة حتى يؤثروا اآلخرين في المدرسة.الصف الثامن 

من ال يليق بأن يكون مدرسا ويؤدى في النهاية إلى انهيار  أدت قلة الرواتب إلى توظيف .10

 المدارس.

 حلول هذه المشاكل:

 إقامة مشاريع وقفية خيرية للمدارس. .1

 تشجيع الدعاة وتحفيزهم علي هذا العمل. .2

 الفحص عما يجرى في المدارس وحتى وإن اضطر األمر إلى المبيت في كل مدرسة. .3

 ارس الحكومية.إيجاد سياسة حكيمة للتعامل مع المد .4

 إقامة جوالت جماهيرية حول القرى والمدارس. .5

 : قضية االمتحان ومراقبته:م10/2013( 4)األجندة 

 أن ال يكون في االمتحان أسئلة غير مفهومة لدى الطلبة. .1

 إغالق ظروف االمتحان وفتحها في الفصل أمام مدير المدرسة. .2

 خلط المدرسين المراقبين علي االمتحان. .3

 : تبرعات المدارس الثالثة.م10/2013 (5)األجندة 

شرح مدير مدرسة الهدى في قرية بامبو حول جولتهم علي القرى لقضية التبرعات، وذكر أن أهل عربيا 

إعتذروا بمشاركة جمع التبرعات بتبرير أنهم مشغولون ببناء مسجد في القرية، بينما اشترط أهل ورنقرة 

ومسجد "كبو"، وأيضا أهل لفي كذلك بتقسيم ما سيوجد بين بتقسيم ما سيحصل في العيد بين المدارس 

 المدارس ومسجد "كبو".

 أما الباقى فهم علي الموعد ما لم يؤثر الجفاف علي القضية.

 : لجنة المناهج.م10/2013( 6)األجندة 

 -تم تعيين لجنة المناهج من بين الحضور وهم كاآلتي:

 رئيسا.   الشيخ محمد حسين محمود نائب المشرف العام .1



 عضوا   الشيخ عبد القادر أحمد علمي مدير مدرسة السنة .2

 عضوا   الشيخ محمد عبد آدم مدير مدرسة الخيرية .3

 عضوا   الشيخ طقن حاج مختار مدير مدرسة نور اليقين .4

 عضوا   الشيخ أحمد عباس آدم مدير مدرسة الفرقان .5

 عضوا   الشيخ حسن سجال شيلو مدير مدرسة الحكمة .6

 في المناهج المستخدمة في المدارس والقيام بتعديل ما يحتاج إلى تعديل. ومهمتهم النظر

 : قضايا أخرى.م10/2013( 7)األجندة 

 طرح الحضور حول هذا البند قضية تأخر بعض المدارس عن المسابقة السابقة، ولكن لم نجد جوابا لها.

 جلسة لجنة المناهج:

بسم هللا الرحمن الرحيم    

 لشافعيمظلة مدارس اإلمام ا

 لجنة المناهج الدراسية

 الجلسة األولى

 : مدرسة السنة اإلسالمية المكان

 هـ 1434/  12/  12م  الموافق 2013/  10/  17: الخميس تاريخ الزمان

  :الحضور

 رئيسا   الشيخ  محمد حسين محمود                               .1

 عضوا          الشيخ محمد عبد آدم                               .2

 عضوا الشيخ حسن  شيخ سكال                                  .3

 عضوا  الشيخ أحمد عباس                                         .4

 عضوا الشيخ طقني حاج مختار                                  .5

 عضوا   الشيخ عبدالقادر أحمد علمي                            .6

 ال يوجد   :غياب بعذرال

 ال يوجد  :الغياب بدون عذر

  األجندة:

 مراجعة منهج المرحلة االبتدائية. .1



 إقتراحات وآراء .2

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة بكلمة ترحيب للحضور ، شكر لهم فيها باستجابنهم للدعوة إلى الحضور، وخاصة 

 األعضاء الذين تكبدوا مشاق السفر ألجل هذه الجلسة.

لى الحضور أجندة الجلسة ، وبدأ النقاش حول الموضوع األول، وبعد تداول اآلراء واإلقتراحات ثم قرأ ع

 عليه  ودراسة مقرارت المرحلة اإلبتدائية تم اإلتفاق على اآلتي:

 م2013/  10(  1البند ) 

 اإلجازة:

 يعا وهي: إجازة المواد اآلتية على حالها بدون تغيير ، وذلك في فصول المرحلة اإلبتدائية جم

 . القرآن الكريم 1

 . السيرة النبوية 2

 . اللغة العربية 3

 . قصص النبيين من الصف الثالث إلى الصف السادس االبتدائية4

 م2013/  10(  2البند  ) 

 التغيير:

 تغيير الكتب المقررة في المواد اآلتية، وذلك لعدم مناسبتها للطالب وهي: 

والثالث اإلبتدائية ، تّم اإلقتراح على تدريس كتاب ) األربعون للصف األول والثاني  مادة الحديث .1

 النووية( موزعة كاالتي:

 أحاديث أألولى 10الصف األول : 

 حديثا من الحديث الحادي عشر  14الصف الثاني:    

 حديثا من الحديث الحامس والعشرين .  18الصف الثالث:    

دة لم يكن لديها كتاب مقرر في جميع المرحلة، وبعد . علمت اللجنة بأن هذه المامادة الخط العربي .2

دراسة هذه المشكلة، تّم اإلتفاق على تدريس كتاب )الخط العربي للصف الرابع اإلبتدائي التابع 

لوزارة المعارف السعودية (في جميع فصول المرحلة اإلبتدائية، حيث يدرس خط النسخ في الصف 

 قعة في الصف الرابع والخامس والسادس. األول والثاني والثالث ، ويدرس خط الر



. اتفقت اللجنة على تبديل الكتب المقررة لمادة الفقه في الصف الرابع والخامس والسادس  مادة الفقه .3

الى كتاب ) المبادى الفقهية للمذهب الشافعي لعمر عبد الجبار الجزء الرابع (، وكلّفت اللجنة الشيخ 

 ر أحمد بتحديد المحتوى الذي يدرس في كل صف.  محمد حسين رئيس اللجنة وعبد القاد

 م 2013/  10(  3البند  ) 

 التأجيل:

 أخذت قرار تأجيل أمر المواد اآلتية:

 في الصف الرابع والخامس والسادس  مادة الحديث: .1

: في الصف الرابع والخامس والسادس ، استمعت اللجنة شكاوى كثيرة قدمت من جميع  مادة التعبير .2

يها رأت اللجنة على عدم وجود مناسب لهذه المادة لكتب المقررة فيها، وبعد النقاش فا المدارس حول

، لذا تّم اإلتفاق على تأجيل قرار تغيير الكتب المقررة الى الجلسات القادمة، وكلّفت اللجنة اعضاءه 

 ببحث كل عضو كتابا مناسبا لهذه المادة.

ير الكتب المقررة لهذه المادة في جميع الفصول رأت اللجنة على تأجيل قرار تغي مادة التوحيد: .3

 االبتدائية الى الجلسات القادمة إلجراء دراسات ميدانية حولها، ألخذ القرار المناسب.

اتفقت اللجنة على تأجيل الكتب المقررة في الصف األول والثاني والثالث االبتدائية،  مادةالفقه: .4

الوقت الحاضر على أن تناقش اللجنة عليها في وتدريس الكتب المقررة حاليا بدون تغيير في 

 الجلسات القادمة.

 م . 2013/  10(  4البند ) 

 التطبيق:

( 2015 -2014اتفقت اللجنة على ان يبدء تطبيق التعديل الجديد بدء من الفترة األولى من العام القادم ) 

 هـ. 1435الموافق شوال 

 ( إقتراحات وآراء  5البند ) 

بعض األعضاء النقاش والحوار حول منهج المرحلة المتوسطة، وبعد تداول اآلراء حول  تّم االقتراح من

الموضوع اتفقت اللجنة على تأجيل النقاش حول مقررات وكتب هذه المرحلة إال بعد اكتمال مقررات 

 المرحلة االبتدائية ؛ ألنه تّم توفير مقررات المرحلة المتوسطة في الشهر الماضي ، وكلّفت تكاليف

 سب في الوقت الحالي.اباهظة،ولم تطبق هذه الكتب حتّى اآلن بصورة كاملة، لذا فتغييرها غير من


