
 

 مؤسسة السنة للتعليم والتنمية

 اللجننه التنفيديه

 رئيس اللجنة           الشيخ علي نور

 نائب الرئيس          الشيخ حسن عبد السالم

 المشرف العام         أحمد شعبان حسين 

 رئيس الخزانة         تقي الدين حسن أفي

 نائب المشرف         محمود حسن حسين

 التقرير السنوي في عام 2014 – 2015م الموافق 1435- 1436هـ

 تقويم المدارس:

هـ13/10/1435م الموافق: 9/8/2014الفترة األولى: افتتاح:  

هـ28/2/1436م الموافق: 20/12/2014اغالق:   

هـ4/4/1436م الموافق:24/1/2015الفترة الثاني: افتتاح:   

ـه11/8/1436م  الموافق: 31/5/2015اغالق:   

م2014_ 2013عام:  المرحلة المتوسطة في عددالطالب الذين تخرجوا من  

 الرقم المدرسة المرحلة عددالطالب
 1 السنة المتوسطة 43

 2 التوحيد المتوسطة 7

 3 الفرقان المتوسطة 13

 4 نوراليقين المتوسطة 14

 5 الخيرية المتوسطة 13



 6 المجموع المتوسطة 90
  

 

 

م2014_ 2013تخرجوا من المرحلة االبتدائية في عام: عددالطالب الذين   

 م المدرسة المرحلة عدد الطالب
 1 السنة االبتدائية 78

 2 الحكمة االبتدائية 17

 3 األمين االبتدائية 11

 4 التوحيد االبتدائية 18

 5 الفرقان االبتدائية 12

 6 الهدى االبتدائية 16

 7 الرحمة االبتدائية 11

 8 الهداية االبتدائية 11

 9 نوراليقين االبتدائية 22

 10 االيمان االبتدائية 15

 11 االرشاد االبتدائية 12

 12 الخيرية االبتدائية 16

 13 المجموع االبتدائية 239

 

م2015عددالطالب والمعلمين لعام:   

 م المدرسة الطالب والمعلمين
 1 السنة 662 14

 2 الحكمة 143 6

 3 األمين 114 4

 4 التوحيد 195 7

 5 الفرقان 227 10

 6 الهدى 72 3



 7 الرحمة 180 4

 8 الهداية 120 3

 9 نوراليقين 500 12

 10 االيمان 135 5

 11 االرشاد 114 4

 12 الخيرية 345 10

مدرسا83 طالب وطالبة2807   13 المجموع 

 

 اختبارات:

 كان جدول االختبارات كالتالي:

هـ27/5/2015م إلى: 2015/ 23/5االبتدائية واألعدادية من مرحلة   

أحمد شعبان المشرف  م في القرى وشارك فيها 17/8/2014الجولة األولى: وقعت في تاريخ 

الشيخ محمد حسين  العام للمدارس  

أحمد شعبان   م وشارك فيها22/5/2015الجولة الثانية: وقعت فبل امتحان النهائي تاريخ 

للمدارس ونائبه الشيخ محمود حسن المشرف العام  

 المنهج

 هذه اللجنة على تتكونو  هـ27/3/1436/ الموفق: 18/1حلة للجنة المناهج بتاريخ ر وكانت

لتالي:أعضاء وهم كاخمسة   

عضو                            محمد حسين  

عضو                        عبد القادر أحمد  

عضو                            طغني مختار  

عضو                             أحمد عباس  

 محمود حسن                      رئيس اللجنة

على البنود اآلتيه.اتفاقيات اللجنة  



 البند األول: مادة الجغرافيا على كتاب )الدعوة اإلسالميه في كينيا( مؤقتا

ل األول إلى فصل فصمن ى كتاب الخط وهو متوفر البند الثاني: مادة الخط واالمالء عل

 السادس.

ايجاد حل المشكلة في مادة اللغة العربية وبعد نقاش طويل أجازت اللجنة أن معظم البند الثالث:

هذه المشكلة تعود إلى المدرسين والطالب والبيئة وحلها رفع المستوى المدرسين بأنفسهم، 

 والتدريب من قبل المؤسسة إن أمكن.

في   بند الرابع:مادة الحديث بدأ من فصل الرابع إلى السادس أجازت اللجنة على استمرارال

ب مناسب بديل. اب الحالي حتى يوجد كتاتدريس الكت  

ثالث الثانوي. اتفاقياتالبند الخامس:   

اتفقت اللجنة على توحيد المقررات واالمتحانات حيث إن هذا القرار يشمل ثالثة مدارس 

عن  ون في السنة والمؤسسة ليست مسئولةية، نور اليقين. موقع االمتحان سيكالسنة، الخير

 االمتحان.

 جنة أن هذا الموضوع فيه مسائل التشدداللالبند السادس:الفجوة بين المدارس والمجتمع ورأت 

في فروع الفقهية واتفقت اللجنة على تعديل المسائل أوال ثم التحليل في جلسات القادمة ، ثم 

 تحديد المسائل أوال واليمكن كتابة المسائل لكثرتها.

م13/8/2015م إلى 11/8/2015ثم جلسات األخيرة اللجنة المناهج بدأ من تاريخ   

 أجندة لهذه الجلسات

حل أجازت اللجة في مرحلة االبتدائية كما كان، وبعض مراجعة المنهج في جميع المرا -

، وكتابة منهج جديد للثانوية، واتفقت اللجنة على أن يبدأ تطبيق التغييرات في مرحلة المتوسطة

م2015هذا تعديل بدأ من الفترة األولى عام   

م  2015هـ الموافق 1436منهج المعدل الموحد لعام   

 الصف األولي الثانوى 

صةالح الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع   المواد الدراسية  

مصحف القرآن الكريم   نهاية  –من )فماكان جواب قومه  
 الجزء 

نهاية  –والتجالتجادلو ا 
 الجزء 

 القرآن الكريم 2



كتاب التفسير واصوله للصف 
األولي  الثانوي  لوزارة 

 المعارف 

 التفسير واصوله  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

نهاية جواز  –من باب الرهن  
 كراء األرض 

بيع العينة  –من كتاب البيوع   الحديث وعلومه  3 

حديث تيسير العالم      
اطيب المنح في علم 

 المصطلح 

إلي نهاية الكتاب  كالالفترتين مع  -25مصطلح من/ ص/   
 حديث الحديث الحفظ   

نصف الثاني  من الكتاب      الكتاب              نصف األول من   

كتاب التوحيد للصف األولي 
 الثانوى لشيخ الصالح الفوزان 

 التوحيد  2 النصف األول من الكتاب  النصف الثاني من الكتاب  

نهاية الوصية  –من الفرائض  متن الغاية والتقريب   الفقه وأصوله  3 من البيوع إلي نهاية الشفعة  

أصول الفقه للصف األولي 
 الثانوى 

 كتاب أصول الفقه  موزع علي فترتين 

 الفرائض 1 أحكام الرد والعول   مقسم إلي فترتين  محمد علي صابونى 

مقرر للصف األولي الثانوي  
 وزارة المعارف

 النحو والصرف  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

مقرر وزارة المعارف    المطالعة  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  

مواضيع المختارة  من إنشاء  إنشاء المنبسط
 المنبسط

مواضيع مختارة من إنشاء 
 المنبسط

 اإلنشاء والخطابة  1

 الخط العربي  1 مناأللف إلي لغين  من الفاء إلي الياء  

جامعة اإلمام محمد إبن  
 سعود 

األدب  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 
 والنصوص 

من المقدمة وعلم البيا ن     علي جارب  مصطفي 
 موزع فترتين 

 البالغة  1

 التاريخ  2   

هداية المستد/موزع علي   
 فترتين 

 التجويد 1

 

 مرحلة الثانوي  

 الصف الثاني  

ةالحص الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع   المواد الدراسية  

مصحف القرآن الكريم    –قد أفلح المومنون  –من   
 إلي نهاية الجزء

  -وقال الذين اليرجون  -من
 إلي نهاية الجزء 

 القرآن الكريم 2



كتاب التفسير واصوله للصف 
 الثاني  الثانوي  لوزارة المعارف 

 التفسير واصوله  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

أخر  –من باب الوقف   
 الوصايا

 الحديث وعلومه  3

حديث تيسير العالم      
 اطيب المنح في علم المصطلح 

إلي نهاية الكتاب  كالالفترتين مع  -25مصطلح من/ ص/   
 حديث الحديث الحفظ   

نصف الثاني  من الكتاب      الكتاب            نصف األول من   

كتاب علم التوحيد للمرحلة 
 الثانوية  

 التوحيد  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

نهاية قسا مة  –من اللعان  متن الغاية والتقريب  أخر الظهار  –كتا ب النكاح    الفقه وأصوله  3 

 كتاب أصول الفقه  موزع علي فترتين  أصول الفقه للصف الثاني الثانوى 

الحساب وطرق التصحيح  مقسم إلي فترتين  محمد علي صابونى 
 المسائل 

 الفرائض 1

 النحو والصرف  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  مقرر وزارة المعارف

مقرر وزارة المعارف    المطالعة  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  

مواضيع المختارة  من إنشاء  إنشاء المنبسط
 المنبسط

مواضيع مختارة من إنشاء 
 المنبسط

اإلنشاء  1
 والخطابة 

 الخط العربي  1 مناأللف إلي لغين  من الفاء إلي الياء  

مقرر وزارة المعارف   األدب  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  
 والنصوص 

 البالغة  1 علم المعاني  موزع فترتين   البالغة الواضحة 

مقرر وزارة المعارف   تاريخ الحضارة اإلسالمية   التاريخ  2 الفصل الدراسي الثاني  

مقرر وزارة المعارف   جغرافيا للصف الثاني الثانوي   الجغرافية  1 الفصل الدراسي الثاني  

 

 الصف الثالث الثانوي 

الح الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع 
ةص  

 المواد الدراسية 

مصحف القرآن الكريم   إلي  –قال ألم أقل لك  –من   
 نهاية الجزء

إلي نهاية الجزء   -األنبياء  -من  القرآن الكريم 2 

كتاب التفسير واصوله للصف 
الثاني  الثانوي  لوزارة 

 المعارف 

 التفسير واصوله  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 



كتاب القضاء –من الحدود    الحديث وعلومه  3 القصاص  –من الطالق  

حديث تيسير العالم     أحاديث الحفظ 8    ظ                          أحاديث الحف8     
  

 التوحيد  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  العقيدة الوسطية  

أخر –من كتاب السبق والرمى  متن الغاية والتقريب 
 الكتاب

نهاية العقيقة -من كتاب الحدود  الفقه وأصوله  3 

أصول الفقه للصف الثالث  
 الثانوى 

أصول من علم األصول موزع علي فترتين    

من المناسخة /المحاضرة  مقسم إلي فترتين  محمد علي صابونى 
 العاشرة 

 الفرائض 1

 النحو والصرف  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  مقرر وزارة المعارف

مقرر وزارة المعارف    المطالعة  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  

مواضيع المختارة  من إنشاء  إنشاء المنبسط
 المنبسط

مواضيع مختارة من إنشاء 
 المنبسط

 اإلنشاء والخطابة  1

 الخط العربي  1 مناأللف إلي لغين  من الفاء إلي الياء  

كتاب أدب الحديث وتاريخ  
 جامعة اإلمام 

األدب  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 
 والنصوص 

 البالغة  1 علم البديع   موزع فترتين   البالغة الواضحة 

تاريخ الحضارة اإلسالمية  
 للصف الثاني الثانوي 

الفصل الدراسي الثاني  موزع   
 علي فترتين

 التاريخ  2

منقسم علي فترتين    المذكرة المصورة في الفترة  
 الماضية 

 الجغرافية  1

 

 الصف األولى المتوسط 

صةالح الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع  المواد  
 الدراسية 

مصحف القرآن الكريم   إلي  –من وياقوم مالي أدعوكم   
 نهاية الجزءمع أحكام التجويد 

إلي نهاية الجزء   -فمن أظلم   -من القرآن  2 
 الكريم

مقرر  التفسير  لوزارة 
 المعارف 

 التفسير   2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  



الفصل الدراسي الثاني  مع  حديث تيسير العالم   
 أحاديث الحفظ

 الحديث  3 الفصل الدراسي األول 

الصلوات المسنونة  –من التيمم  متن الغاية والتقريب  نهاية المسح علي  –من الطهارة  
 الخفين 

 الفقه  2

 التوحيد  2  8-1من   16 – 9من جامع الفريد 

اثتعريف المير محمد علي صابونى   الفرائض 1 أيات الميرات  

 النحو 2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام 

7مقرر  نونسكو    المطالعة  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  

 التاريخ  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  وزارة المعارف السعودية 

 األدب    الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  وزارة المعارف السعودية

 اإلنشاء  الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  مهارات اللغوية 

 

 الصف الثاني  المتوسط 

ةالحص الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع  المواد  
 الدراسية 

مصحف القرآن الكريم   إلي نهاية  –من  للبث في بطنه   
 الجزءمع أحكام التجويد 

إلي  للبث في بطنه   -وماأنزلنا  
 إلي يوم 

القرآن  2
 الكريم

جزء تبارك الفصل الدراسي األول   الفصل الدراسي الثاني   مقرر  التفسير  لوزارة المعارف 
  

 التفسير   2

 الحديث  3 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني   عمدة األحكام   

تجهيز  –من  صالة الجمعة  متن الغاية والتقريب 
 الميت وما يتعلق  

إلي نهاية  –من شروط الصالة 
 صالة المنافر 

 الفقه  2

 التوحيد  2  25  - 7من باب   34نهاية باب  -26من  جامع الفريد 

 الفرائض 1 فروض المقدرة في كتاب هللا   العصبات وأنواعها  محمد علي صابونى 

 النحو 2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام 

8ونسكو  ج يمقرر     المطالعة  2 نصف  األول  من الكتاب  نصف الثاني  من الكتاب  

تاريخ العالم اإلسالمي  للصف 
 الثاني المتوسط  

الفصل الدراسي األول  موزع  إلي  الفصل الدراسي الثاني 
 فترتين 

 التاريخ  2

منهج جامعة اإلمام محمد ين   األدب   2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 



 سعود 

للصف الثانىمهارات اللغوية    
منهج جامعة اإلمام    

الفصل الدراسي الثاني  من ص 
39-76  

-7الفصل الدراسي األول  من ص 
38 

 اإلنشاء 2

 

 

 الصف الثالث  المتوسط 

ةالحص الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع  المواد  
 الدراسية 

مصحف القرآن الكريم    
 هداية المستفيد

إلي نهاية  –قل من يرزقكم  
مع أحكام التجويد  الجزء  

قل من يرزقكم   -ومن يقنت   القرآن  2 
 الكريم

مقرر  التفسير  لوزارة 
 المعارف 

جزء قد سمع هللا  الفصل الدراسي   الفصل الدراسي الثاني  
 األول  

 التفسير   2

الفصل الدراسي الثاني  مع  عمدة األحكام   
 أحاديث الحفظ

 الحديث  3 الفصل الدراسي األول 

نهاية الدماء  –من  الصوم  متن الغاية والتقريب 
 الواجبة ومايقوم  

إلي نهاية قسمة  –من  الزكاة  
 الصدقات 

 الفقه  2

67 -52من باب  جامع الفريد   التوحيد  2  51 -35من باب  

 الفرائض 1 الحجب وأنواعه  أحكام الجد  مع اإلخوة  محمد علي صابونى 

 النحو 2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام 

لغة ال 2 نصف  األول  من الكتاب  نصف الثاني  من الكتاب   نيمقرر  اللغة للصف الثا 
 العربية

تاريخ العالم اإلسالمي  للصف 
 الثاني المتوسط  

الفصل الدراسي الثاني  موزع  إلي  الفصل الدراسي الثاني 
 فترتين 

 التاريخ  2

منهج جامعة اإلمام محمد ين 
 سعود 

 األدب   2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

 مهارات اللغوية  للصف الثانى
منهج جامعة اإلمام    

الفصل الدراسي الثاني  من 
130-105ص     

الفصل الدراسي الثاني   من ص 
81-104  

 اإلنشاء 2

الدعوة اإلسالمية في كينيا  
 لشيخ حسين برالي 

الفصل الدراسي الثاني من ص 
أخر الكتاب  -36  

-3الفصل الدراسي األول من ص
35 

 جغرافيا 1

 

في  ؟اتفق المدراء على أن يكون االمتحان مرة واحدةمتحان ثم استالم النتائج وبعد تدرس اال

أن يأتي من فترة الثانية فقط. ولكن اقترحواالسنة بعد تصحيح األخطاء   



كتاب مالئم وطلبوا من المؤسسة  لم يوجد وكذلك اقترحوا بأن مادة الجغرافيا

(ourlives today)بترجمة معينا اليوم كتاب يدرس في مدارس الحكومية وسوف يدرس في  

. االبتدائية كينيا مرحلة المتوسطة )شرق افريقيا( والثانوية )العالمية(1جميع المراحل   

عموما:هناك تأسيس المدارس جديدة وقلة المدرسين مثل مدرسة في دار السالم، وسروهند 

معادلة للثانوية والتي قد تؤتي إلى تفكك هذه االعدادية والثانوية وطلب وكذلك فتح مرحلة 

 الرابطة فما الحل؟!!!

1,0000قلة المدرسين مثل مدرسة الهداية في ورنقرة وطلبوا من االدارة مدرس أو رواتب   

 وباهلل التوفيق

 انجازات المؤسسة في هذه السنة

. بناء فصل عريش لمدرسة األمين في أريسا1  

في بامبو . تعيين مدرسين لمدرسة الهدى2  

تعيين مدرس لمدرسة الرحمة في جاري -3  

تعيين مدرس لمدرسة نوراليقين في لفي -4  

. تعيين مدرس لمدرسة االيمان في طمس5  

سة االرشاد في فنور. تعيين مدرس لمد6  

للمدارس في منديرا /وتجهيز مكتبة . تأسيس مكتب7  

. توفير المقررات في فصلى التاسع والثالث الثانوية8  

تابة الشهادات وتوزيعها للمدارس.. ك9  

 

 

 



 

 

 

 االحتياجات الضروريه

.قلة المدرسين1  

.قلة الرواتب2  

.قلةالفصول3  

.عدم توفرالمقررات4  

.اكمال المكتب المؤسسة في مندير والمكتبة5  

.فتح مكتب للموسسة في نيروبي6  

ؤسسةميل ال.تسج7  


