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مدرسة جوبر
تعليمي
مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية  -مكتب املشاريع
مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية
دمشق

مدينة دمشق

جوبر

تقع الغوطة الشرقية في الجنوب السوري ،على خاصرة العاصمة دمشق ،وتمتد من سفح قاسيون على بساط
أخضر يزيد على  400كم 2كما تضم نحو ستين مدينة و بلدة.
بلغ تعداد سكان الغوطة بحسب اإلحصاء السكاني لعام  2010نحو  2096000نسمة ،أي نحو 366150
عائلة ،فيما انخفض تعدادهم بنسبة  %80ليبلغ تعدادهم بحسب إحصاء مكتب التوثيق التابع للمكتب
اإلغاثي املوحد في الغوطة الشرقية  400ألف نسمة  ،أي ما يقارب  80ألف عائلة.
 8أشهر ضمن العام الدراس ي  2016 - 2015م

$
بناء يحتوي على  12قاعة مؤلف من طابقين مصمم ليكون مدرسة يستوعب طالب مراحل التعليم االبتدائية
و االعدادية والثانوية وهو بحاجة إلى ترميم
ً
أمال في استدراك التراجع العلمي والفكري لدى جيل املستقبل بسبب قلة مراكز التعليم  ،وبعد التأمل والنظر
ً
في بلدات القطاع األوسط بالغوطة الشرقية رأينا أن هذه البلدات هي األكثر أمانا من غيرها لذلك توافد إليها
النازحون من جوبر واملليحة والبلدات األخرى ذات الجبهات املشتعلة بسبب مآس ي الحرب القاسية على الكبار
ً
ً
ً
فضال عن األطفال والجيل الجديد  ،علما أن هذه البلدات فيها كثافة سكانية كبيرة من أهلها األصليين فضال
ً
عن النازحين إليها  ،وال ينبغي لنا أن ننس ى أهمية التعليم وأثره على زيادة الوعي لدى الجيل القادم خصوصا وأن
الحرب قد طالت مدتها وفقد فيها أبناؤنا آباءهم ومن يعولهم ويرعاهم ويقدم لهم النصح واإلرشاد.
تدارك النقص العلمي الذي حصل عند أبنائنا نتيجة الحرب الطويلة
نشر العلم للمراحل األساسية والثانوية من الطالب
تعليم وتربية الجيل القادر على حمل الرسالة
يسهم هذا املشروع في بناء املجتمع املتعلم القادر على محاربة الظلم والفساد
جيل قادر على حمل الفكر الصحيح ومسؤولية بناء األمة وقيادة الدولة واملجتمع
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 -1تأهيل وترميم
وتجهيز البناء
 -2التعاقد مع
الكوادر االدارية
والتعليمية ذات
الكفاءة
 -3تأمين مطبوعات
املركز و ورقياته
 -4تأمين قرطاسية
الطالب
 -5تأمين قرطاسية
اإلدارة
تأمين وسائل تعليمية
مختلفة

300

الذكور من عمر  6سنوات وحتى عمر  17سنة

36

الكادر اإلداري واملدرسين
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