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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم





صاحب السمو الملكي 
األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني

ولي العهد المعظم





ولدت هوية جمعيتنا 
من قلب وطننا الذي 

نستمد من نبضه الحياة 
والحيوية...

طموح وأصالة وحضارة 
عريقة تنطلق إلى مشهد 

معاصر فريد ومميز ...
أعضاؤنا وشركاؤنا... أنتم 

أساس هويتنا، ونجاحنا 
معقود على المضي 

بالرسالة...
مًعا، لليوم والغد ولألجيال 

القادمة



الهيئة اإلدارية ٢٠١8/٢٠١9

نعكس التزام جميع األعضاء في التركيز على رسالتنا،
التركيز على قيمنا،

على المضي في مسيرة من اإلنجازات،
وعلى ثقافة اإلدارة التي تتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية. 

 

د. إحسان حمارنه
الرئيس

م. إميل الغوري
أمين السر

جورج مشحور
أمين الصندوق الفخري



د. ماهر زبانة

ايليا وكيلةجورج أبو خضر ميرنا الكور فانوس

إبراهيم نينو



الهيئة اإلداريةالفهرس

اللجنة المدرسية

اللجنة المالية

لجنة البناء واألمالك

لجنة اإلعفاءات

لجنة العضوية واالتصال

لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحّية

لجنة صندوق التأمين الصحي

لجنة التخطيط االستراتيجي وتنمية الموارد

لجنة تكنولوجيا المعلومات 

اللجنة الثقافية

اللجنة االجتماعية والنسائية

لجنة الشبيبة النسائية

لجنة الشبيبة االجتماعية

لجنة المبنى الثقافي الرياضي

لجنة تعديل النظام األساسي
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
التقرير الّسنوي اإلداري والمالي

الثاني والستون للعام ٢٠١9/٢٠١8 المقدم إلى الهيئة العامة العادية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١9/١٢/١٤ عن الفترة من ١/٢٠١8/9 - ٣١/٢٠١9/8

السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون،

يســر الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية أن تضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي اإلداري والمالــي الثانــي 
والســتين للعــام ٢٠١9/٢٠١8، والــذي يلخــص نشــاطات وفعاليــات وإنجــازات الجمعيــة والهيئــة اإلداريــة واللجــان المنبثقــة عنهــا 
ــي  ــم إعدادهــا مــن قبــل القســم المال ــًة التــي ت ــات والجــداول المحاســبية كاف ــة شــاملة البيان ــة للجمعي ــم المالي ــً القوائ متضمن
بالجمعيــة والمصــادق عليهــا مــن قبــل مدقــق حســابات الجمعيــة المعتمــد مــن قبــل الهيئــة العامة بعــد تدقيقها حســب األصول.

وتنتهــز الهيئــة اإلداريــة هــذه الفرصــة لتعــرب عــن عميــق شــكرها للهيئــة العامــة علــى ثقتهــا الغاليــة وعلــى دعمهــا المتواصــل، 
وتتقــدم أيًضا بوافــر الشــكر والعرفــان لــألكارم أعضــاء الجمعيــة الذيــن قدمــوا التبرعــات الماليــة لدعــم مســيرة الجمعيــة، وكذلــك 

الذيــن تبرعــوا بأوقاتهــم للعمــل ضمــن اللجــان العديــدة بالجمعيــة.

عملــت الهيئــة اإلداريــة بدعمكــم وبمســاعدة الكثيريــن منكــم علــى أداء مهامهــا فــكان عملهــا امتــداًدا لعمــل الهيئــات اإلداريــة 
ــر أداء المؤسســات التابعــة لهــا،   الســابقة التــي تعاقبــت علــى الجمعيــة منــذ تأسيســها والتــي ســعت وبــكل جهــد إلــى تطوي
وعــززت روح التواصــل مــع أعضــاء الهيئــة العامــة والمؤسســات األرثوذكســية والرســمية، توخًيــا لتحقيــق األهــداف والغايــات التــي 

أنشــئت مــن أجلهــا الجمعيــة لمــا فيــه المصلحــة العليــا لوطننــا الحبيــب، وتأكيــًدا لدورهــا الوطنــي فــي خدمــة فئاتــه كافــة. 
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عقــدت الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بيــن ٢٠١8/9/١ ولغايــة ٢٠١9/8/٣١ )  ٤٤ ( اجتماًعــا دورّيًــا تــم خاللهــا متابعــة 
األمــور المتعلقــة بتســيير أعمــال الجمعيــة والمؤسســات التربويــة التابعــة لهــا، وكذلــك اللجــان المتخصصــة المنبثقــة عنهــا فــي 
مجاالتهــا المتعــددة اإلداريــة، الماليــة، الّتعليميــة، الروحيــة، الّتربويــة، الّثقافيــة، اإلجتماعيــة وغيرهــا مــن خالل المناقشــات للمواضيع 
المدرجــة علــى جــداول أعمــال جلســاتها بمــا فيهــا محاضــر وتوصيــات جميــع اللجــان التــي نتــج عنهــا اتخــاذ القــرارات المالئمــة بمــا 
يتناســب مــع المصلحــة العليــا للجمعيــة. وفيمــا يلــي بعــض النقــاط والقــرارات والتوجيهــات واإلنجــازات التــي ينبغــي اإلشــارة إليهــا:

أرض الجمعية في أم الكندم
ما زالت معاملة إفراز القطع والشوارع المحيطة في أمانة عمان تنتظر الموافقة النهائية.

النظام األساسي المعّدل
حصلــت الجمعيــة علــى موافقــة وزارة التنميــة اإلجتماعيــة علــى تعديــل نظامهــا األساســي بالكتــاب رقــم ج ع/٣٣١٣/٧٦١ تاريــخ 

.٢٠١9/٣/٦

مواكبة التطورات التربوية من أجل  االستمرار في تقديم تعليم نوعي لطلبتنا
ضمــن الخطــة االســتراتيجية للجمعيــة، تــم تطبيــق نظــام ال IB بــدًءا مــن العــام الدراســي ٢٠١9/٢٠١8، وقــد تــم عقــد عــدة ورشــات 

عمــل للــكادر التعليمــي واإلداري تتضمــن أهــم أســاليب التدريــس لهــذا النظــام لتهيئتهــم للبــدء بالتطبيــق.

كمــا تــم إيفــاد مجموعــة مــن موظفــي المؤسســات التربويــة التابعــة للجمعيــة شــملت إدارييــن وتربوييــن للمشــاركة فــي مؤتمــرات 
دوليــة بمــا يخــّص التعليــم لهــذا النظــام، كمــا تم فتح شــعبتين للصفين التاســع والعاشــر IB للســنة الدراســية ٢٠١9/٢٠١8 تأسيًســا 

.IGCSEللدبلومــا الدوليــة بأقســاط مدرســية تماثل برنامــج الــ

التركيز على األنشطة المرافقة للمنهاج
 مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة MUN: ُعقــد مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة الخــاص بنــادي الوطنيــة األرثوذكســية بالفتــرة مــن الخميــس 

الهيئة اإلدارية

رئيس الهيئة اإلدارية:
د. إحسان حمارنه

نائب الرئيس:
نهى شنوده
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 ٢٠١9/١/٢٦ الســبت  ولغايــة   ٢٠١9/١/٢٤
فــي فنــدق الشــيراتون بمشــاركة عدد 

مــن المــدارس الخاصــة. 

 مســابقة ميشــيل ســنداحة لإلبــداع 
شــارك  العربيــة:  اللغــة  فــي  األدبــي 
فــي المســابقة فــي عامهــا الخامــس 
)٣٥٦( طالًبــا وطالبــة مــن ســت عشــرة 
مدرســة، وقد شــهدت المســابقة إقباالً 
شــديًدا مــن الطلبة والمــدارس الخاصة 
المشــاركة، كمــا أثــرت بشــكل ملحــوظ 
علــى أداء الطلبــة فــي مهــارات الكتابــة 
الــرأي  الحــوار وإبــداء  وتنميــة مهــارات 

والتحــدث.

 مســابقة فــؤاد فــراج لإلبــداع العلمــي: 
عامهــا  فــي  المســابقة  فــي  شــارك 
طالــب   )٢٠٠( ال  يقــارب  مــا  العشــرين 
وطالبــة مــن مختلــف المــدارس وقــد 
شهدت المسابقة تطورًا ملحوًظا من 
حيث تفعيل استراتجيات االستقصاء، 

وتطبيــق خطــوات البحــث العلمــي.

التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة 
لطلبــة مدارســنا

ــة فــي قراراتهــا  أكــّدت الهيئــة اإلداري
علــى أهميــة تفعيــل الــدور الوطنــي 

والمــدارس،  للجمعيــة  والعروبــي 
األنشــطة  كل  أن  الدائــم  والتأكيــد 
مدارســنا  لطلبــة  الفكــري  والبنــاء 
ورؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  يصــب 
بــأردن  تؤمــن  التــي  الجمعيــة 
عربّيــة  وبنهضــة  تنويــري،  عربــي 

ووطنّيــة. روحّيــة  أرثوذكســية 

احتضــان ورعايــة طلبتنــا الــرواد 
والمبدعيــن فــي مجــال البحــث 
ــز األداء المتميــز  العلمــي وتعزي

لطلبتنــا
والتعليــم  الثقافــة  جمعيــة  كرّمــت 
المتفوقيــن  الطلبــة  األرثوذكســية 
أكاديمًيــا، حيــث تــّم توزيــع شــهادات 
علــى  الماليــة  والمكافــآت  التقديــر 
شــهادة  امتحــان  فــي  المتفوقيــن 
شــهادة  وامتحــان  العامــة  الثانويــة 
الثقافــة البريطانيــة للعــام الماضــي 
أول  تشــرين  شــهر  فــي   ٢٠١9/٢٠١8
شــهادات  وزعــت  كمــا    .٢٠١9 لعــام 
علــى  الماليــة  والمكافــآت  التميــز 
الســادس  مــن  الصفــوف  طلبــة 
وحتــى الحــادي عشــر الذيــن حصلــوا 
علــى المراكــز الثالثة األولــى حيث بلغ 
المكرميــن  الطلبــة  أعــداد  مجمــوع 

الشميســاني  المدرســتين  مــن 
وطالبــًة. طالًبــا   )٧٧( واألشــرفية 

مؤتمر اللغة اإلنجليزية
الثانــي  المؤتمــر  فعاليــات  انطلقــت 
والعشــرين لتدريــس اللغة اإلنجليزية 
آذار   ١٦  ،١٥ والســبت  الجمعــة  يومــي 
٢٠١9 تحــت عنــوان » تهيئــة مواطنيــن 
عالميين« في مقر المدرسة الوطنية 
األرثوذكســية - الشميســاني تحــت 
رعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم 
الدكتــور وليــد المعانــي األكــرم والذي 
تنظمــه المدرســة ســنوًيا بالتعــاون 
البريطانــي  الثقافــي  المجلــس  مــع 
وبمشــاركة أكثــر مــن )٤٥٠( مشــارًكا، 
لتبــادل  فرصــة  المؤتمــر  ويعتبــر 
أحــدث  علــى  واالطــالع  الخبــرات 
اإلصــدارات وأحــدث أســاليب التعليــم 

للغــة اإلنجليزيــة.

إحصاءات  رئيسة
المنتظميــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ   
فــي الدراســة كمــا فــي نهايــة العــام 
طالًبــا   )٢٧8٠(  ٢٠١9/٢٠١8 الدراســي 
وطالبــة منهــم )١9٧٣( فــي مدرســة 
مدرســة  فــي   )٤٧8( الشميســاني، 
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الحــادي والســتين الســبت الموافــق 
الوطنيــة  المدرســة  فــي   ٢٠١9/١/١٢
األرثوذكســية - الشميســاني مسرح 

فــؤاد يغنــم.

تكريــم أعضــاء أســرة الجمعيــة 
ومؤسســاتها التربويــة:

ــران  أقامــت الجمعيــة فــي شــهر حزي
النــادي  فــي  مميــًزا  حفــًلا   ٢٠١9
األرثوذكســي لتكريــم أعضــاء أســرة 
التربويــة  ومؤسســاتها  الجمعيــة 
الهيئــة  وأعضــاء  رئيــس  بحضــور 
مــن   )9( تكريــم  فيــه  تــم  اإلداريــة 
ممــن  والمــدارس  الجمعيــة  أســرة 
أكملــوا )١٥( عاًمــا مــن العطــاء و )٢( 
ممــن أكملــوا )٣٠( عاًمــا مــن العطــاء.

معونــة  لدعــم  الفنــي  الحفــل 
لخيــر: ا

أبــو  تحــت رعايــة الســيد زيــاد رؤوف 
جابــر ، ودعًمــا لمعونة الشــتاء )معونة 
الخيــر(، قــّدم طلبــة الدرامــا العــرض 
المسرحي »عالء الدين«، بتاريخ ١٢/٦/٢٠١8، 
معونــة  إنطالقــة  حملــة  رعــى  كمــا 

.٢٠١8/١٢/٢٠ بتاريــخ  الشــتاء 

بــازار الجمعيــة الســنوي لعيــد 
المجيــد: الميــالد 

افتتــح رئيس الهيئــة اإلدارية الدكتور 
إحســان حمارنــه بــازار الجمعيــة لعيــد 

األشــرفية و)٣٢9( فــي روضــة وهبــة 
الخريجيــن  عــدد  وبلــغ  كمــا  تمــاري، 
الشميســاني  مدرســتي  مــن 
 )١٧٧(  ٢٠١9  /٢٠١8 للعــام  واألشــرفية 
فــي   )١٣٠( منهــم  وطالبــًة  طالًبــا 
فــي  و)٤٧(  الشميســاني  مدرســة 

األشــرفية. مدرســة 

 بلــغ عــدد األعضــاء العامليــن كمــا 
 )٣9٢(  ٢٠١9/٢٠١8 العــام  نهايــة  فــي 
األعضــاء  عــدد  وبلــغ  كمــا  عضــًوا، 

عضــًوا.  )١٠٤( المؤازريــن 

حفالت التخرج
ضمــن األنشــطة الســنوية تــم تخريــج 
لمدرســة  واألربعيــن  الثامــن  الفــوج 
العشــرين  والفــوج  الشميســاني 
لمدرســة األشــرفية، والفــوج الخامس 
واألربعيــن لروضــة وهبــة تمــاري. وقــد 
فــي  العامــة  الثانويــة  طلبــة  حقــق 
مدرســتي الشميســاني واألشــرفية 
طلبــة  وكذلــك  مشــرفة،  نتائــج 
مســتوى  علــى  األجنبــي  البرنامــج 
نشــر  تــم  حيــث  والعالــم،  األردن 
تهنئــة لهــؤالء الطلبــة المتفوقيــن 
فــي الصحافــة المحليــة وعلــى مواقــع 

االجتماعــي. التواصــل 

اإلنتهــاء مــن مشــروع تركيــب 
وحدات التنقية )RO( لمياه الشرب 
فــي مشــارب الميــاه )Coolers( فــي 
مدرســتي الشميســاني واألشرفية:
إنطالًقــا مــن حــرص الجمعيــة علــى 
الطلبــة  أبنائنــا  وســالمة  صحــة 
وجميــع العامليــن فــي مؤسســاتها 
جهودهــا  وضمــن  التعليميــة 
الشــرب  ميــاه  مصــادر  لتطويــر 
تــم  مدرســتنا،  لمجتمــع  الصحيــة 
مــن  األولــى  المرحلــة  مــن  االنتهــاء 
التنقيــة  وحــدات  تركيــب  مشــروع 
مشــارب  فــي  الشــرب  لميــاه   )RO(
مدرســتي  فــي   )Coolers( الميــاه 

الشميساني واألشرفية.

المــدارس  مجلــس  وفــد  زيــارة 
الوطنيــة  للمدرســة  الدوليــة  
الشميســاني   - األرثوذكســية 

تمــاري: وهبــة  روضــة 
تمت زيارة وفد مجلس المدارس 

الدولية للمدرسة الوطنية 
األرثوذكسية - الشميساني وروضة 

وهبــة تمــاري فــي الفتــرة مــن 
١٥-٢١ أيلول ٢٠١8 وذلك ضمن دورة 

استمرارية االعتمادية.

العامــة  الهيئــة  إجتمــاع  عقــد 
والســتين: الحــادي 

العامــة  الهيئــة  إجتمــاع  عقــد  تــم 
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بتاريــخ  الســنوي  المجيــد  الميــالد 
الثقافــي  المبنــى  فــي   ٢٠١8/١٢/٥

الرياضــي.

لجنة الشبيبة االجتماعية:
نظمــت لجنــة الشــبيبة االجتماعيــة 
دوري كــرة القــدم األرثوذكســي األول 
األرثوذكســي  الســلة  كــرة  ودوري 
عمــل  لورشــات  باالضافــة  الثانــي، 
كمــا  وروحيــة،  ثقافيــة  ومحاضــرات 
فــي  اللجنــة  أعضــاء  بعــض  شــارك 
منتــدى الديــن والعالــم الرقمــي فــي 

موســكو.

اللجنة الثقافية:
نشــرة  مــن  عــدًدا   )١٢( إصــدار  تــم 
لقــاءات  تضمنــت  المحبــة  رســالة 
جابــر/  أبــو  رؤوف  زيــاد  الســيد  مــع 
رئيــس الجمعيــة األرثوذكســية )راعي 
والســيدة  الشــتاء(  معونــة  حملــة 
بيــت  ُمؤسســة   - قعــوار  وداد 
التراثيــة،  للمالبــس  العربــي  الطــراز 
وبالتعــاون  اللجنــة  نظمــت  كمــا 
األردن  فــي  اللبنانيــة  الســفارة  مــع 
 ،٢٠١8/١٠/١٣ بتاريــخ  ثقافيــة  فعاليــة 
تضمنــت محاضــرة للدكتــور المــؤرخ 
العربــي  األديــب  عــن  طريــف  جــورج 
الكبيــر األســتاذ الدكتــور نقــوال زيــادة 
فــي  اللبنانيــة  الســفيرة  بحضــور 
األردن ترايــس شــمعون وأعضــاء مــن 

األردن. فــي  اللبنانيــة  الجاليــة 

مدارس األحد والشبيبة الروحية:
مــات  مخيِّ وإقامــة  تنظيــم  تــم 
بيــن  مشــتركة  وورشــات  صيفيــة 
بعــض مراكــز مــدارس األحــد التابعــة 
للجمعيــة، والتــي تناولــت مواضيــع 
ــة مختلفــة ســاهمت  ــة وحياتيَّ روحيَّ
واالجتماعــي  الروحــي  النمــو  فــي 
تنظيــم  تــم  كمــا  للمشــاركين، 
نينــو  إليــاس  الســيد  مســابقة 
العمريــة  للفئــة  الرابعــة  الســنويَّة 
حــول  تمحــورت  والتــي  الصغــرى 
ب يســوع المســيح التــي  معجــزات الــرَّ
وردت فــي إنجيــل القديــس لوقــا. تــم 
الثامنــة عشــرة مــن  الــدورة  إفتتــاح 
برنامــج التأهيــل الدينــي. تــم إصــدار 
الثالــث  للصفيــن  الثانيــة  الطبعــة 
والرابــع مــن كتــاب التربيــة الدينيــة 

. لمســيحية ا

تنميــة أواصــر العالقــات مــع العالــم 
األرثوذكســي:

تم إفتتاح فرع الجمعية اإلمبراطورية 
فــرع  الفلســطينية/  األرثوذكســية 
رعايــة  تحــت   ٢٠١9/١/١8 بتاريــخ  األردن 
استيباشــين  ســيرجي  الســيد 
رئيــس وزراء روســيا األســبق ورئيــس 
الجمعيــة اإلمبراطوريــة األرثوذكســية 
بــرغ  بطــرس  ســانت  الفلســطينية 

وتــم تعييــن عضــو الهيئــة اإلداريــة 
رئيًســا  مشــحور  جــورج  الســيد 
إحســان  والدكتــور  اإلداريــة  للهيئــة 
حمارنــه نائــب ممثــل الجمعيــة فــي 

األردن.

المبنى الثقافي الرياضي:
إســتقبل المبنــى نشــاطات المؤسســات 
حيــث  للجمعيــة،  التابعــة  التربويــة 
تــم  التــي  األنشــطة  عــدد  كان 
 )٤٤( العــام  خــالل  إســتضافتها 
المعــارض  تشــمل  مختلًفــا  نشــاًطا 
والمحاضــرات واللقــاءات واالحتفــاالت 
والورشــات  والــدورات  والمســابقات 
األنشــطة   مــن  وغيرهــا  التعليميــة 
اللجــان  أيًضــا  المبنــى  وإســتقبل 
عــدد  كان  حيــث  للجمعيــة  التابعــة 
إســتضافتها  تــم  التــي  األنشــطة 
مختلًفــا. نشــاًطا   )٤١( العــام  خــالل 

ويجــري العمــل حالًيــا علــى تجهيــز 
أجهــزة  بأحــدث  الجديــد  المســرح 
والعــزل. واألثــاث  والصــوت  اإلضــاءة 

اللجنة المالية:
لجمعيــة  الماليــة  اللجنــة  قامــت 
االرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
احــد  بعقــد   ٢٠١9/٢٠١8 العــام  خــالل 
إعــداد  خاللهــا  تــم  اجتماعــً،  عشــر 
اإليــرادات  ودراســة  تقديريــة  موازنــه 
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وتجهيــزه  المعتمــدة  المواصفــات 
هــذا  ليلبــي  المناســبة  باالضــاءة 
الطلبــة  أبنائنــا  احتياجــات  المرفــق 
ولخدمــة  المدرســي  الــدوام  خــالل 

المحلــي. ومجتمعنــا  خريجينــا 

المســتقبلية  والخطــط  والنفقــات 
تعزيــز  لضمــان  القادمــة  للســنوات 
للجمعيــة  الماليــة  القــدرات 
اللجنــة  قامــت  كمــا  ومؤسســاتها. 
بتحديــد اإلجــراءات والبدائــل الواجــب 
اتباعهــا لوقــف الخســائر المتحققــة 
باإلضافــة  االشــرفية  لمدرســة 
الخاصــة  المتطلبــات  تجهيــز  الــى 
ببرنامــج البكالوريــا الدوليــة وعمــل 
بالرســوم  خاصــة  شــاملة  دراســة 
المؤسســات  المدرســية  واألقســاط 
التعليميــة المنافســة بهــدف تحديد 
فرضهــا.  الواجــب  التغيــر  نســب 
وقامــت اللجنــة بدراســة السياســات 
بشــؤون  الخاصــة  واالداريــة  الماليــة 
الوظيفــي  والهيــكل  الموظفيــن 

واألجــور.  الرواتــب  وســلم 

اللجنــة االجتماعيــة والنســائية 
ولجنــة الشــبيبة النســائية:

اإلجتماعيــة  اللجنــة  حققــت   
إيــراًدا  العــام  لهــذا  والنســائية 
آالف  )٥٥٦٣( خمســة  قيمتــه  صافًيــا 
وخمســمائة وثالثــة وســتون  دينــاًرا 
والعديــد  اجتماًعــا،   )٤٢( خــالل  مــن 
مــن األنشــطة التــي شــملت حفــالت 

أثريــة  ألماكــن  ورحــالت  ومحاضــرات 
وأعمــاالً  ســنوًيا  وبــازاًرا  ودينيــة 
اللجنــة  قامــت  وقــد  كمــا   يدويــة. 
المبلــغ  بكامــل  بالتبــرع  مشــكورة 

التكافــل. صنــدوق  لصالــح 

 حققــت لجنــة الشــبيبة النســائية 
االجتماعيــة  اللجنــة  عــن  المنبثقــة 
والنســائية لهــذا العــام إيــراًدا صافًيــا 
ــة  قيمتــه )8٣٢١( ثمانيــة آالف وثالثمائ
وواحــد وعشــرون دينــاًرا مــن خــالل 
)٣٥( اجتماًعــا والعديــد من األنشــطة 
التــي شــملت رحلــة إلــى ديــر الســيدة 
العــذراء، عشــاء عيد الميــالد المجيد، 
وقامــت  جماعــي،  فطــور  رحــالت، 
بكامــل  بالتبــرع  مشــكورة  اللجنــة 
اإليــرادات لصالــح صنــدوق التكافــل 
ومعونــة الشــتاء وتســديد أقســاط 

طــالب فــي مــدراس الجمعيــة.

الملعب العشبي األخضر:
ضمــن خطط الهيئــة اإلدارية لتطوير 
وتحديــث مرافــق المدرســة الوطنيــة 
تــم  الشميســاني   - األرثوذكســية 
إنجــاز ملعــب كــرة القــدم العشــبي 
حســب   ،٢٠١9 تمــوز  فــي  )األخضــر(  



٢١

المقرر:
م.نرمين سنداحة

نائب المقرر:
د.ماهر زبانه

األعضاء:
نهى شنوده

جورج مشحور
أ.سالم عيسى نجمه

ميرنا الكور
ايليا وكيله

اللجنة المدرسية

القــرار  الخصــوص  وجــه  وعلــى  اإلداريــة  للهيئــة  اإلســتراتيجية  بالقــرارات  عمــال   
الســوية  رفــع  علــى  الفــوري  العمــل   « علــى:  ينــص  والــذي  الثانــي  اإلســتراتيجي 
األكاديميــة للمــدارس وكفــاءات المعلميــن وخصوصــً مدرســة الشميســاني مــن 
خــالل تحســين الــكادر الوظيفــي والحفــاظ واإلســتقطاب وتحســين نظــام المــوارد 
البشــرية.« والقــرار اإلســتراتيجي الخامــس والــذي ينــص علــى: » العمل على تحســين 
مبانــي مدرســة الشميســاني مــن جميــع النواحــي المعماريــة الخارجيــة والداخليــة 
وأعمــال الكهروميكانيــك واأللمنيــوم والتكييــف الــخ... والمرافــق التعليميــة مثــل 
المختبــرات والغــرف الصفيــة واألثــاث كمــا والعمــل علــى تنفيــذ التحســينات التاليــة 

لمدرســة الشميســاني: مدخــل المدرســة، الكافتيريــا ،الملعــب االخضــر.« 

المدرســية  اللجنــة  رســمتها  التــي  والتربويــة  األكاديميــة  بالسياســات  وعمــال   
وتنفيــذا للخطــط االســتراتيجية التــي أعدتهــا للمــدارس والريــاض قامــت اللجنــة 
المدرســية بتقديــم الدعــم الكامــل للمؤسســات التربويــة التابعة لتحقيــق أهدافها 
األكاديميــة للوصــول إلــى أعلــى المعاييــر فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة ولــكل 
مــن مدرســة الشميســاني وروضــة وهبــة تمــاري حيــث تــوج ذلــك بحصولهمــا علــى 
تجديــد اعتمادهمــا الدولــي مــن قبــل مجلــس المــدارس الدوليــة )CIS( وحصولهمــا 

علــى تقييــم عــاٍل بتصنيــف »يفــوق التوقــع« حســب تصنيــف المجلــس.

 كمــا كان لرؤيــة اللجنــة فــي مواكبــة التطــورات فــي مجــاالت التربيــة والتعليــم 
اســتطاعت  أن  التربويــة،  لمؤسســاتنا  المســتمر  ودعمهــا  والمناهــج  والبرامــج 
مدرســة الشميســاني فــي هــذا العــام، بــدء التعليــم فــي برنامــج الدبلومــا الدولــي 
 ،International Baccalaureate Diploma Programme (DP( للصــف الحــادي عشــر
بعــد أن إحتصلــت وفــق األصــول علــى الترخيــص واإلجــازة الالزمتيــن فــي العــام 
الماضــي، حيــث ســيتقدم طالبنــا المنتســبون لهــذا البرنامــج لإلمتحانــات الخارجيــة 
ــة فــي العــام الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وعمــال برســالة الجمعيــة بتوفيــر تعليــم  المطلوب
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عالــي الجــودة لــكل افــراد المجتمــع وذوي الدخــل المتوســط تــم مســاوة األقســاط الســنوية لهــذا المســار مــع البرنامــج األجنبــي
.Edexcel and Cambridge

 وحرصــا علــــى تقديــم فــرص تعليــم وتعلــم نوعــي اقــرت اللجنــة تحديــد عــــدد طــالب الصفــوف ) ١-٣( ب ٢٦ طالبــا والصفــوف 
)٤-١٢( ب ٢8 طالبــا وذلــك لضمــان جــودة العمليــة التعلميــة. كمــا حرصــت اللجنــة علــى تعييــن معلمــات مســاعدات للصفــوف )١-٥(

لتقديــم الدعــم لمعلــم الصــف لضمــان متابعــة الطلبــة األكاديميــة والتربويــة كل حســب قدراتــه.

 كمــا حصلــت مدرســتي الشميســاني واالشــرفية علــى ذهبيــة اإلعتماديــة الصحيــة للمــدارس فــي األردن. وبنــاء علــى مذكــرة 
التفاهــم الموقعــة بيــن مدرســة الشميســاني والمعهــد االلمانــي فــي االردن، اســتمرت اللجنــة فــي دعــم برنامــج تدريــس اللغــة 
األلمانيــة فــي المدرســة وتــم تعييــن مدرســين أكفياءلهــذه الغايــة. وكذلــك األمــر تــم تعليــم اللغــة الروســية مجانــا للطــالب 
ــاًء علــى مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن الجمعيــة  ــك فــي مدرســتي الشميســاني واالشــرفية بن والمعلميــن الراغبيــن فــي ذل

والمركــز الثقافــي الروســي فــي االردن.

 وإســتمرت اللجنــة بدعــم التطويــر المهنــي للمعلميــن واإلدارييــن مــن خــالل اإلشــتراك بالــدورات والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة 
بمــا فــي ذلــك دورات برنامــج الدبلومــا الدولــي، حيــث تعمــل اللجنــة جاهــدة لتعميــم فلســفة تعليــم برنامــج الدبلومــا الدولــي 

لــكل معلمــي المدرســة.

 كمــا اســتمرت اللجنــة فــي مراجعــة األنظمــة الداخليــة للمؤسســات التعليميــة التابعــة لهــا وتــم االنتهــاء مــن وضــع الهيــكل 
التنظيمــي الجديــد لهــذه المؤسســات.

 كذلــك وضمــن خطــة تطويــر البنيــة التحتيــة والمرافــق واألبنيــة فــي مدرســة شميســاني، قــد تم االنتهــاء من تأهيــل الكفتيريا، 
تزويــد ســاحة األطفــال بألعــاب خارجيــة، إعــادة تأهيــل المرافــق الصحيــة، عمــل مرافــق صحيــة مؤهلــة بيئيــأ ومنحــدرات )رمبــات( 
لتســهيل حركــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة، كمــا تــم اإلنتهــاء مــن تشــييد الملعــب األخضــر، وبــدا العمــل بتأثيــث وتأهيــل 

المســرح الجديــد فــي مدرســة الشميســاني.

ــاء مدرســة حديثــة فــي منطقــة مــرج الحمــام   كمــا ان العمــل جــار علــى قــدم وســاق لإلنتهــاء مــن وضــع الخطــط الالزمــة لبن
علــى قطعــة أرض تــم التوافــق علــى شــرائها مــن قبــل الجمعيــة والتــي ســتخدم بــإذن اللــــه مــا ال يقــل عــن الــف طالــب وطالبــة 

مســتقبال.

 ودأبــت اللجنــة المدرســية علــى دعــم المبــادرات المدرســية التــي تهــدف لتعزيــز الــروح القياديــة واألعمــال والبرامــج التطوعيــة 
واإلجتماعيــة لــدى الطلبــة، فقــد واظبــت اللجنــة علــى تقديــم الدعــم الــالزم إلنجــاح المبــادرات المختلفــة فــي هــذا المجــال ومنهــا 
مبادرة معونة الشــتاء، و»الجري مــــن أجل مرضى الســرطان«، وتبني مدرســة حكومية وإمدادهــــا باإلحتياجات الماديـــــة  وتأثيثها، 
ومبــادرات خدمــة المجتمــع والتــي توجــت فــي حفــل يــوم المشــاريع لطلبــة الصفــوف )9-١٢( .كمــا دعمــت اللجنــة روح االبــداع الفنــي 
ــد علــى ١٥٠  ــا يزي ــة ومســرحيات اســتعراضية، وقــد شــارك م ــة واالنكليزي ــاج مســرحيات باللغتيــن العربي ــك بإنت ــة وذل عنــد الطلب

طالبــً وطالبــة  فــي هــذه االعمــال الفنيــة.
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كمادرجت اللجنة المدرسية كل عام على دعم المسابقات العلمية والثقافية التي تنظمها المدارس وأهمها:

ــب وطالبــة مــن  ــي: شــارك فــي المســابقة فــي عامهــا العشــرين مــا يقــارب الــــ)٢٠٠( طال ــداع العلم ــراج لإلب ــؤاد ف ــابقة ف  مس
مختلــف المــدارس وقــد شــهدت المســابقة تطــوًرا ملحوًظــا مــن حيــث تفعيــل اســتراتجيات االســتقصاء، وتطبيــق خطــوات البحــث 
العلمــي، وتوثيــق المصــادر والمراجــع، وخلــق روح التعلــم التعاونــي بيــن الطلبــة، واســتخدام مهــارات برمجيــات الحاســوب بشــكل 

واضــح. وقــد تــم عقــد ورشــات للطلبــة داخــل المدرســة.

ــة: وقــد شــارك فــي المســابقة فــي عامهــا الخامــس )٣٥٦(  ــي فــي اللغــة العربي ــداع األدب  مســابقة ميشــيل ســنداحة لإلب
طالًبــا وطالبــة مــن ســت عشــرة مدرســة،قّدموا إبداعاتهــم األدبّيــة التــي كانــت علىشــكل قصــص قصيــرة ومقــاالت تمحــورت حــول 
الموضوعــات اآلتيــة: حــّق العــودة )القــدس عاصمــة فلســطين(، االســتخدام اآلمــن للّتكنولوجيــا، حــق الجــار. وقــد جــرى تحديــث علــى 
إجــراءات تحكيــم المســابقة هــذا العــام حيــث أجريــت تصفيــات قبــل النهائيــة للحاصليــن علــى المراكــز الخمســة األولــى، وقامــت 

لجنــة التحكيــم بمناقشــتهم فــي أعمالهــم وفــق بنــود محــددة، وبناءعليــه تــم تحديــد الفائزيــن بالمراكــز الثالثــة األولــى.

كمــا تــم دعــم مشــاركة الطلبــة بالمســابقات العلميــة والفنيــة والبيئيــة والرياضيــة والثقافيــة فــي األردن والمنطقــة، وقــد حقــق 
الطلبــة أعلــى المســتويات والحصــول علــى المراكــز األولــى فــي شــتى المجــاالت. والجديــر بالذكــر حصــول الطلبــة علــى المســتويات 

األولــى  فــي عــدة فئــات فــي اولمبيــاد اللغــة اإلنكليزيــة لســنتين علــى التوالــي.

كما درجت اللجنة المدرسية على دعم عقد المؤتمرات وأهمها:

 مؤتمــر اللغــة اإلنجليزيــة: وقــد شــارك فــي المؤتمــر هــذا العــام ٤٠٠ معلــم ومعلمــة يدرســون اللغــة اإلنجليزيــة مــن أكثــر مــن ٣٥ 
مدرســة خاصة،باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن وزارة التربيــة والتعليــم. وتضمــن المؤتمــر، والــذي اســتمر علــى مــدى يوميــن، محاضرتين 
ــة المحلييــن والمتخصصيــن. وشــارك فــي ورش العمــل  رئيســيتين و٢8 ورشــة عمــل قدمهــا عددمــن مدرســي اللغــة اإلنجليزي
لهــذا العــام خبــراء مــن الســودان ومصــر والبحريــن وإيطاليــا والمملكــة المتحــدة مــن مراكــز المجلــس الثقافــي البريطانــي فــي 

جميــع أنحــاء العالــم.

 كمــا دعمــت اللجنــة الطــالب بالتنظيــم والمشــاركة بالمؤتمــرات الطالبيــة، حيــث نظــم الطــالب مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة 
MUN: الخــاص بنــادي الوطنيــة األرثوذكســية الشميســاني للســنة التاســعة علــى التوالــي، وقــد كان التنظيــم علــى افضــل 
المســتويات والقــى نجاحــا باهــرا،  وقــد شــارك بالمؤتمــر لهــذا العــام مــا يزيــد علــى ٤٥٠ طالبــا وطالبــة مــن عــدة مــدارس فــي االردن 

والمنطقــة. وقــد تــم التحــاور والتناظــر باللغــة العربيــة واإلنكليزيــة. كمــا وشــارك الطلبــة فــي عــدة مؤتمــرات محليــة ودوليــة.

هــذا وعقــدت اللجنــة المدرســية خــالل الفتــرة مــن ٢٠١8/9/١ ولغايــة ٢٠١9/8/٣١ ، ) ٢٧ ( جلســة مــع إدارات المــدارس والروضــة بحثــت 
خاللهــا الشــؤون المدرســية، و) ٢٥ ( جلســة نقاشــية داخــل اللجنــة باإلضافــة الــى إجتماعــات عديــدة مشــتركة وفرديــة للجــان 

الفرعيــة المنبثقــة عــن اللجنــة المدرســية.



٢٤

هــذا وعقــدت اللجنــة )١٦( جلســة درســـــت خاللهـــا )٤٠٢( طــــلب تســجيل موزعــًة علــى 
النحــو اآلتــي:

عملــت لجنــة قبــول الطلبــة علــى دراســة طلبــات تســجيل الطلبــة المتقدميــن وتنســيب مــدراء المــدارس والروضــة وأصــدرت 
قراراتهــا وفــق معاييــر القبــول واألصــول المرعيــة.

بلـــــغ عــدد الطلبــة الجــدد الذيــن قبلــوا للعــــام الدراســي ٢٠١8/ ٢٠١9 وانتظمــوا فـــــي 
الـــــدوام )٣٢١( موزعيــن علــى النحــو اآلتــي:

المجموع: ٤٠٢   

١٢٧

٢٠٧

٦8

المجموع: ٣٢١   

٧١

١8٤

إحصائيات عامة
لجنة قبول الطلبة

٦٦

مدرسة
الشميساني

مدرسة
الشميساني



٢٥

لجنة انتقاء المعلمين والموظفين
المعلميــن  انتقــاء  لجنــة  عملــت 
طلبــات  دراســة  علــى  والموظفيــن 
التعييــن وتنســيب مــدراء المــدارس 
التعليمــي  الــكادر  لرفــد  والروضــة 
بالكفــاءات وفــق معاييــر التوظيــف 

المرعيــة.  واألصــول 

جلســة   )٢١( اللجنــة  وعقــدت  هــذا 
قابلــت خاللهــا )٧٧( معلًمــا وموظًفــا 
منســبين للمقابلــة مــن مدرســتي 
وروضــة  واألشــرفية  الشميســاني 
التعيينــات  ونســبت  تمــاري  وهبــة 

اإلداريــة. للهيئــة 

وتــم الحــرص علــى إنتقــاء معلميــن 
أكفياء وعلى مستوى عاٍل من الخبرة 
وتــم انتقــاء معلميــن حديثــي التخــرج 
وتعينهــم معلمين مســاعدين ليتم 
تدريبهــم وتأهيلهــم وقــد بلــغ عــدد 
الذيــن  الجــدد  واإلدارييــن  المعلميــن 
تعيينهــم  اإلداريــة  الهيئــة  أقــرت 
للعــام الدراســي ٢٠١8/ ٢٠١9 فــي ضــوء 
المعلميــن  انتقــاء  لجنــة  تنســيبات 
فــي  انتظمــوا  والذيــن  والموظفيــن 
الــدوام )٥٣( معلًمــا وإدارًيــا موزعيــن 

علــى النحــو اآلتــي:
المجموع: ٥٣

بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن قبلــوا ولــم يســجلوا للعــام الدراســي ٢٠١8/ ٢٠١9 )٤٥( طالبــً 
وطالبــًة موزعيــن علــى النحــو اآلتــي:

وطالبــًة  طالبــً   )٢١٦(  ٢٠١9  /٢٠١8 الدراســي  للعــام  المنتقليــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ 
موزعيــن علــى النحـــو اآلتــي:

المجموع: ٢١٦   

١٢8

٣٣

٥٥

٢

المجموع: ٤٥  

٢٠

٢٣

٦ ١٢ ١8 ٢٤ ٣٠

١
٦

٤٦



٢٦

شؤون طالبية
الدراســي         العــام  نهايــة  فــي  كمــا  الدراســة  فــي  المنتظميــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ 

اآلتــي: النحــو  علــى  موزعيــن  وطالبــة  طالــب   )٢٧8٠(  ٢٠١9  /٢٠١8

المجموع: ٢٧8٠  

١9٧٣

٣٢9

٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٥٠٠

٤٧8

لجنة الدورات والتدريب والنشاطات
عملــت لجنــة الــدورات والتدريــب والنشــاطات وضمــن إســتراتيجيات اللجنــة المدرســية علــى دراســة خطــط النشــاطات والتأهيــل 
والتدريــب للعــام الدراســي ٢٠٢٠/٢٠١9 دعمــا للمــدارس والروضــة لمــا للــدورات والتدريــب مــن أهميــة فــي التطويــر والتطــور التربــوي 
واألكاديمــي ولمــا لنشــاطات الطلبــة مــن أهميــة، هــذا ونســبت للهيئــة اإلداريــة الموافقــة علــى تنفيــذ الخطــط التــي أقرتهــا 
لــكل منهــا وعلــى النحــو اآلتــي: دورات تدريبيــة للمــدارس ولروضــة وهبــة تمــاري بمــا مجموعــه للــدورات التدريبيــة )٤٧.٦٠٠( دينــارا 
وللنشــاطات )١١١.٠٠٠( دينــارا وتشــمل الــدورات والتدريــب الخارجــي ألعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة كل وفــق تخصصــه 

ومهامــه، علمــا أنــه يتــم عقــد دورات وتدريــب داخلــي.

الدراســي        للعــام  واألشــرفية  الشميســاني  مدرســتي  مــن  الخريجيــن  عــدد  بلــغ 
اآلتــي: النحــو  علــى  موزعيــن  وطالبــًة  طالبــً   )١٧٧(  ٢٠١9  /٢٠١8

مدرسة الشميسانيمدرسة األشرفية

١٢
٢8

١9
١٠

١٠8

المجموع: ١٧٧

٢٠ حزيران ٢٠١9



٢٧

هــذا وعملــت اللجنــة علــى دعــم الطلبــة للحصــول علــى منــح وبعثــات للدراســة الجامعيــة ومــن أهمهــا البعثــات إلــى جامعــات 
ــا بمختلــف التخصصــات. هنغاريــ

مدرسة
 الشميساني 

مدرسة
األشرفية 

روضة
 وهبة تماري

الفوج ٤٥الفوج ٢٠الفوج ٤8

٣١ آيار و١ حزيران ٢٢٠١9 تموز ٢٠١9

الهيئــة  رئيــس  رعايــة  تحــت 
اإلداريــة 

د. إحسان حمارنه 

ــة كّل مــن مقــرر  تحــت رعاي
وأعضــاء اللجنــة المدرســية 

الســيدات والســادة 
م. نرمين سنداحة 

نهى شنوده 
د. ماهر زبانة 

أ. سالم عيسى نجمه 
ايليا وكيلة 

وميرنا الكور 

ــة حفــالت التخــرج للعــام  أقــرت اللجن
الدراســي ٢٠١8/ ٢٠١9 بالتنســيق مــع 
علــى  والريــاض  المــدارس  مديــري 

تحت رعاية صاحبة السموالنحــو اآلتــي: 
الملكي األميرة

عالية الطباع

بلغ عدد الخريجين للعام الدراسي ٢٠١8/ ٢٠١9 من روضة وهبة تماري والذين أنهوا الصف التمهيدي )١٥9( خريًجا.



٢8

١99٦

١9٧٣

٣٣9

٣٢9

٥٠8

٤٧8

٢٠١٠/٢٠٠9

٢٠١١/٢٠١٠

٢٠١٢/٢٠١١

٢٠١٣/٢٠١٢

٢٠١٤/٢٠١٣

٢٠١٥/٢٠١٤

٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٧/٢٠١٦

٢٠١8/٢٠١٧

٢٠١9/٢٠١8

مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٠/٢٠٠9: ٢9٦٠
مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١١/٢٠١٠: ٢9٦9

مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٢/٢٠١١: ٢99٥
مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢: ٣٠١9

مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣: ٢9٧8
مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤: ٢99٤
مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٦/٢٠١٥: ٣٠٠9

مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٧/٢٠١٦: ٢89٤
مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١٧/٢٠١8: ٢8٤٣
مجموع عدد الطلبة لعام ٢٠١8/٢٠١9: ٢٧8٠

١9٠9

١9٧٢

* يوجد ٢٢ مرافقة و ٦ مشرفات حضانة

المجموع: ٣١١

المجموع: ٧٠

المجموع: ٦٦

المجموع: ٣٥

٤٧

١١

8

٤٤
١٣

١٣

١99٦

١98٠

١989

٢٠٠٠

١99٠

٥98
٣٧٠

8٣

٧٤

8١

88

8١

88

8٦

٣٧١

٣٧8

٣9٤

٣8٥

٣٦٠

٣٥٠

٥٥٢

٥٥٦

٥٤١

٥٢٣

٥٤٦

٥8٣

٢٠٢9

٣٦٢
٥٠٣

٢٣٠

٤8

٣٣

*٢8
٧

 إحصائية بعدد الطلبة: 

من العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠9

 ولغاية العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١8

شؤون الموظفين
بلــغ عــدد المعلميــن العامليــن فــي 
جميــع مؤسســات الجمعيــة التربويــة 
)٣١١(*معلمــً ومعلمــًة موزعيــن علــى 

النحــو اآلتــي:
* يوجدمعلم واحد غير متفرغ

فــي  العامليــن  اإلدارييــن  عــدد  بلــغ 
جميــع مؤسســات الجمعيــة التربويــة 
النحــو  علــى  موزعيــن  إدارّيًــا   )٦٦(

اآلتــي:

بلــغ عــدد المســتخدمين العامليــن 
الجمعيــة  مؤسســات  جميــع  فــي 
حــّراس  نظافــة،  )عّمــال  التربويــة 
موزعيــن   )٧٠( خدمــات(  وموظفــي 

اآلتــي: النحــو  علــى 

بلــغ عــدد العامــالت كمرافقــات باصات 
جميــع  فــي  حضانــة  ومشــرفات 
مؤسســات الجمعيــة التربويــة )٣٥( 

اآلتــي: النحــو  علــى  موزعــات 



٢9

IGCSE نتائج إمتحانات الــ الفرع األدبيالفرع العلمي 

لم يعادل حتى تاريخه

عدد الطالب  :١٠8عدد الطالب  :١٠عدد الطالب  :١٢

إحصائية بأعداد الطلبة والمعلمين واإلداريين خالل الفترة من ٢٠١٠/٢٠٠9 إلى ٢٠١8/ ٢٠١9

٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦

٢9
٦٠

٢٥٢

%8,٥ %9 %9,٧ %9,٧ %١٠ %١٠ %١٠ %١٠ %١٠,٦ نسبة المعلمين/ الطلبة

٥٤٥٧ ٧١ ٥٧ ٥9 ٦٠ ٦٠ ٦٢٢٧٤ ٢9٢ ٢9٤ ٣٠٢ ٢98 ٣٠٠ ٢9٤

٢9
٦9

٢9
9٥ ٣٠
١9

٢9
٧8

٢9
9٤ ٣٠
٠9

٢8
9٤

٢٠١8/٢٠١٧
٦٣٣٠٤

٢8
٤٣

%١١,٢

٢٠١9/٢٠١8
٦٦٣١١

٢٧
8٠

الطلبة

االمتحانات العامة

مدرسة الشميساني

٦٥

١٢

٤٣

١

٤٠٣٤

١8 ١٦



٣٠

نسبة من لم ينهو متطلبات النجاح ٧.١%
أعلى معدل: %9٧.٢
أدنى معدل: ٦٠.٣%

توزيــع العالمــات فــي الفــرع العلمــي 
بنســبة نجــاح 8٦,%9٢

مجموع الطلبة: ٢8

مجموع الطلبة الناجحين :١٧

٢
٥

٣
٧

١٣

٥

٧

٣

امتحان شهادة الثانوية العامة

مدرسة األشرفية

مجموع الطلبة الناجحين :٢8

%١٠٠

%١٠٠

%8٣

%١٠٠

DELF  نتائج إمتحانات الـــــ

نسبة النجاحعدد الناجحينعدد المتقدمينالمستوى

A1

A2

B1

B2

٥٤

٣٤

٦

٢

٥٤

٣٤

٥

٢

نسبة من لم ينهو متطلبات النجاح ٥.٥%
أعلى معدل: %9٥.٢
أدنى معدل: ٤8.8%

األدبــي  الفــرع  فــي  العالمــات  توزيــع 
%9٤,٤ نجــاح  بنســبة 

مجموع الطلبة: ١8

لم يعادل حتى تاريخه



٣١

%8٧,8٧

DELF  نتائج إمتحانات الـــــ

نسبة النجاحعدد الناجحينعدد المتقدمينالمستوى

A1٣٣٢9

عدد الطلبة المتقدمين المتحان الدلف المستوى األول )A1( من طلبة الصف الثامن ) ٣٧ ( غاب عن االمتحان ) ٤ ( طالب 
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اللجنة المالية

مقـرر اللجنة:
إيليا جاد وكيله 

نائب المقرر
جورج مشحور

األعضـــــاء:
م. مايكل هنديله

أ. سالم نجمة
شفيق بطشون

نقوال البله
فوزي شنودة
شفيق نينو

نبيل بطشون

بهــدف تعزيــز قــوة النظــام المالــي للجمعيــة ومؤسســاتها، وتثبيــت قواعــد الرقابــة 
علــى ســير العمــل، باإلضافــة الــى اســتغالل المــوارد واألصــول بأفضــل صــورة ممكنــة، 
اســتكملت اللجنــة الماليــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم االرثوذكســية أعمالهــا خــالل 
العــام ٢٠١9/٢٠١8 حيــث تــم عقــد أحــد عشــر اجتماًعــا، قامــت اللجنــة خاللهــا بدراســة 
ومناقشــة األمــور الماليــة والرقابيــة الخاصــة بالجمعيــة والمؤسســات التابعــة لهــا.
أمــا عــن أبــرز المواضيــع التــي تــم مناقشــتها وأهــم التوصيــات والقــرارات المتخــذة 

فتتلخــص بمــا يلــي:

الخاصــة  واألصــول  للمــوارد  األمثــل  االســتغالل  ضــرورة  علــى  التأكيــد  بهــدف   
بالجمعيــة والمؤسســات التابعــة لهــا، قامــت اللجنــة الماليــة بإعــداد موازنــة تقديريــة 
تغطــي الخمــس ســنوات القادمــة، ودراســة اإليــرادات والنفقــات والمشــاريع والخطــط 
المســتقبلية للســنوات القادمــة بهــدف ضمــان تعزيــز القــدرات الماليــة للجمعيــة 

ومؤسســاتها.

 قامــت اللجنــة الماليــة بعمــل دراســة شــاملة خاصة بالرســوم واألقســاط المدرســية 
بهــدف تحديــد نســب التعديــل للعــام الدراســي ٢٠٢٠/٢٠١9، حيــث تــم تحليــل الســوق 
وتقديــم  المنافســة  التعليميــة  المؤسســات  واقســاط  برســوم  مقارنــات  وعمــل 

التوصيــة للهيئــة اإلداريــة بنــاًء علــى هــذه الدراســة.

الخاصــة بشــؤون  الماليــة واالداريــة  السياســات  الماليــة بدراســة  اللجنــة   قامــت 
الموظفيــن والهيــكل الوظيفــي وســلم الرواتــب واألجــور، وعلــى إثــر هــذه الدراســة، 
تمــت التوصيــة بتشــكيل لجنــة المــوارد البشــرية مــن أهــم مهامهــا إعــادة الهيكلــة 
للجمعيــة والمؤسســات التعليمــة التابعــة لهــا ووضــع كادر متطــور ونظــام للزيادات 

الســنوية والتقييــم وســقوف الرواتــب واإلعفــاءات.
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 قامــت اللجنــة الماليــة بدراســة وتحليــل الخســائر المتحققــة لمدرســة االشــرفية ومناقشــة اإلجــراءات والبدائــل الواجــب اتباعهــا 
لوقــف هــذه الخســائر، وعلــى أثــر هــذه الدراســة قامــت اللجنــة الماليــة بتقديــم توصيــات ودراســات للهيئــة اإلداريــة لبنــاء مدرســة 
جديــدة فــي منطقــة مــرج الحمــام. وبنــاًء علــى موافقــة الهيئــة اإلداريــة تــم شــراء قطعــة ارض فــي منطقــة مــرج الحمــام للمباشــرة 

فــورًا بأعمــال البنــاء.

 بمــا يخــص نظــام نقــل الطــالب الخــاص بالمدرســة الوطنيــة االرثوذكســية وروضــة وهبــة تمــاري، وبهــدف ضمــان الحصــول علــى 
خدمــات نقــل متميــزة مرنــة وتتفــق مــع سياســات الــدوام فــي المؤسســات التربويــة بأفضــل التكاليــف الممكنــة، قامــت اللجنــة 
الماليــة بدراســة عــدة بدائــل مــن ضمنهــا شــراء باصــات خاصــة او التعاقــد مــع مــزود خدمــة جديــد او االســتمرار مــع المــزود الســابق، 
وبعــد االنتهــاء مــن تحليــل عــروض األســعار واالجتماعــات مــع مــزودي الخدمــة، قــررت اللجنــة التنســيب بالتعاقــد مــع مــزود جديــد 

لخدمــة نقــل الطــالب لــكل مــن المدرســة الوطنيــة االرثوذكســية وروضــة وهبــة تمــاري.

 قامــت اللجنــة الماليــة بعمــل دراســة شــاملة لألثــر المالــي للموظفيــن الذيــن بلغــوا ســن التقاعــد ومــا زالــوا علــى رأس عملهــم، 
ونتيجــة لهــذه الدراســة قامــت اللجنــة بتنظيــم تعليمــات خاصــة بالتقاعــد الوجوبــي لموظفــي الجمعيــة والمؤسســات التابعــة لها.

 قامــت اللجنــة الماليــة بدراســة مســائل صنــدوق االدخــار الخــاص بموظفــي الجمعيــة والمؤسســات التابعة لها، وبنــاًء على توصية 
اللجنــة تــم دعــوة الهيئــة العامــة للصنــدوق فــي إجتمــاع حســب األصــول حيــث قــررت حــّل الصنــدوق وتــم توزيــع المســتحقات علــى 

الموظفيــن وفــق النظام.

 قامــت اللجنــة الماليــة بدراســة المســائل الماليــة الخاصــة ببرنامــج البكالوريــا الدوليــة وتعبئــة كافــة النمــاذج الخاصــة باألنظمــة 
الماليــة.

 قامــت اللجنــة الماليــة بدراســة البيانــات الماليــة المرحليــة النصفيــة والبيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي ٣١ أب ٢٠١9 والموافقــة 
عليهــا وتــم التوصيــة الــى الهيئــة االداريــة بإقرارهــا.

 قامــت اللجنــة الماليــة بمناقشــة ومراجعــة الموازنــة التقديريــة للفتــرة مــن ١ أيلــول ٢٠١9 ولغايــة ٣١ أب ٢٠٢٠ والموافقــة عليهــا وتــم 
التوصيــة الــى الهيئــة االداريــة بإقرارهــا.

رئيس اللجنة المالية  
إيليا جاد وكيله 
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لجنة البناء واألمالك

الفنيــة  األمــور  لدراســة  اإلجتماعــات  مــن  عــدًدا   ٢٠١9 عــام  خــالل  اللجنــة  عقــدت 
والهندســية المتعلقــة بالجمعيــة ومؤسســاتها التربويــة، وقــد كانــت نتائــج هــذه 
اإلجتماعــات واألعمــال المواكبــة لهــا مــن قــرارات وتوصيــات ودراســات كمــا يلــي:

في مجال التطوير والتحديث:
ــة عطــاء تشــطيب المســرح فــي المبنــى الثقافــي الرياضــي بمســتوى عــال   إحال
مــن تقنيــة الصوتيــات والمرئيــات ومــن المتوقــع إنتهــاء المشــروع فــي نهايــة عــام 
لخدمــة  الجديــد  للمصعــد  والكهربائيــة  المدنيــة  األعمــال  إنتهــاء  وكذلــك   ،٢٠١9
القاعــة الصغــرى فــي الطابــق الســفلي، ومــن المتوقــع تركيــب المصعــد مــع نهايــة 

شــهر ١٠/٢٠١9.

 قامــت لجنــة البنــاء واألمــالك بتنفيــذ ملعــب كــرة قــدم خماســي عشــبي وحســب 
مواصفــات الفيفــا، واســتحداث ملعــب لألطفــال بأرضيــة مطاطيــة لطــالب المراحــل 
مالعــب  الســبعة  المعالــم  وتخطيــط  الســاحات  تســوية  إنهــاء  كذلــك  األولــى. 

ومضماريــن للركــض لطــالب المرحلــة الثانويــة فــي مدرســة الشميســاني.

عــروض  باســتدراج  قمنــا  فقــد  الشميســاني  مدرســة  تحديــث  خطــة  وضمــن   
لتغييــر نوافــذ المدرســة إلــى )ألمنيــوم مــزدوج الزجــاج(. كذلــك لتركيــب نظــام 
تكييــف هوائــي )حامــي/ بــارد(. وســيتم البــت بهــذه العــروض قبــل نهايــة عــام ٢٠١9، 

والتحضيــر للعمــل خــالل العطلــة الصيفيــة القادمــة.

 قمنــا بتجهيــز حضانــة جديــدة ألبنــاء المعلميــن فــي مدرســة الشميســاني حيــث 
تــم مراعــاة تشــطيب المبنــى القديــم وتأثيثــه بمســتوى عــال.

مقـرر اللجنة:
ابراهيم نينو

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضـــــاء:
خليل نصر

م. اميل الغوري
م. مايكل هنديله

م. إلياس خوري
م. إلياس عطا اهلل

م. باسم حمارنه
م. جورج زبانة
م. جميل جحا

م. فؤاد ساحلية
م. أنور ساعاتي
م. نادر سنداحه

م. ميشيل نصار
م. جابي عوض
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  اســتحداث وســائل جديــدة/ لخدمــة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة مــن الطــالب بتجهيــز وحــدات صحيــة خاصــة وكذلــك عمــل انحــدارات 
داخل وخارج المدرسة لتسهيل حركتهم.

أرض أم الكندم:
 ما زالت معاملة إفراز القطع والشوارع المحيطة في أمانة عمان تنتظر الموافقة النهائية.

في مجال الصيانة:
 متابعة أعمال الصيانة الدورية والوقائية في منشآت ومرافق الجمعية ومؤسساتها التربوية.

 صيانة وتجديد للحمامات في مباني مدرسة الشميساني.

 صيانة وتجديد ساحات األلعاب في روضة وهبة تماري.

 صيانة عزل األسطح في جميع مؤسسات الجمعية التربوية.

 تنظيف حجر المباني في مدرسة الشميساني كافة.
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عقــدت لجنــة اإلعفــاءات ثمانــي جلســات ناقشــت مــن خاللهــا العديــد مــن الطلبــات 
للحصــول علــى إعفــاءات وأمــور أخــرى متعلقــة بعمــل اللجنــة.

من أهم إنجازات اللجنة لهذا العام:

 إقرارتعليمات منح اإلعفاءات لطالب المدرسة الوطنية األرثوذكسية.

 التخطيــط واإلشــراف علــى معونــة الشــتاء التــي تقــدم ســنوّيًا للعائــالت المحتاجــة 
وعددهــم يزيــد علــى ٥٠٠ عائلــة، وذلــك بعــد دراســة وضــع العائلــة والتأكــد منــه مــن 

قبــل الباحثــة االجتماعيــة مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة. 

 جمــع التبرعــات الماديــة للطلبــة المحتاجيــن لتســديد أقســاطهم المدرســية 
ــك بعــد منحهــم اإلعفــاء ، وقــد بلغــت قيمــة التبرعــات لعــام ٢٠١9/٢٠١8 اثنيــن  وذل

وخمســون ألًفــا وتســعمائة وخمســون دينــاًر ا تقريًبــا.

 نشــر مبــادرة القيــام بتبنــي طالــب أو أكثــر مــن األســر ذات الدخــل المحــدود؛ 
لتســديد الرســوم الدراســية أو المســاهمة فــي تســديد جــزء منهــا وقــد تــم تبنــي 

)٢٠( طالًبــا لهــذا العــام.

 منــح بعثــات جامعيــة لخريجــي مدرســة األشــرفية مــن قبــل فاعــل خيــر، وقــد بلــغ 
عــدد مســتحقيها لهــذا العــام ثمانيــة طــالب.

 منــح اإلعفــاءات للكهنــة غيــر العامليــن حســب قانــون الجمعيــة، وقــد بلغــت قيمة 
اإلعفــاءات لهــذا العــام ســبعة آالف وتســعمائة وعشــرة دنانير.

 منح إعانات شهرية نقدية للعائالت المستورة وعددهم )٦٠( عائلة.

تماشــيا مــع األهــداف الرئيســية للجمعيــة والمتمثلــة باألخــذ بأيــدي فئــة الطلبــة غيــر 
المقتدريــن مــن أبنائنــا وبناتنــا علــى مقاعــد الدراســة. اعتمــدت لجنــة اإلعفــاءات آليــة 
تتصــف بالمنهجيــة والشــفافية يتــم مــن خاللهــا تقييــم كل حالــة تتقــدم بطلــب

لجنة اإلعفاءات
المقرر: 

نهى شنوده

نائب المقرر:
د. ماهر زبانة

األعضاء:
األب قسطنطين قرمش

األب إبراهيم دبور
أ. صليبا امسيح

الصنــدوق  أميــن   - جــورج مشــحور 
الفخــري

ديانا الكور
مازن مريبع

عماد عويس
عطااهلل المصري

رانيا عكاوي
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المساعدة تتمثل باآلتي:
 تقديــم طلــب اإلعفــاء علــى نمــوذج 
خــاص مــن قبــل ولــي أمــر الطالــب أو 

الطالبــة فــي مقــر الجمعيــة.

ألوليــاء  ميدانيــة  لزيــارة  الترتيــب   
األمــور مــن قبــل الباحثــة االجتماعيــة 
وتعبئــة االســتبانة الخاصــة بالدراســة 

والوثائــق المطلوبــة.
 التوقيــع مــن قبــل ولــي األمــر علــى 
لعمــل  للجمعيــة  تفويــض  نمــوذج 
فــي  الالزمــة  والتحريــات  اإلجــراءات 
بالمعلومــات  االقتنــاع  عــدم  حــال 
الحقيقــة. إلــى  للوصــول  المقدمــة 

 فــي حــال اعتــراض ولــي األمــر علــى 
بتقديــم  لــه  يســمح  اللجنــة  قــرار 
واحــدة  ولمــرة  اســترحام  طلــب 
فقــط؛ إلعــادة النظــر فــي قــرار طلــب 
اإلعفــاء ، وتتــم الدراســة مــرة ثانيــة 
للوصــول إلــى القــرار المناســب.  فــي 
حــال الموافقــة علــى اإلعفــاء تحــدد 
المفعــول  ســاري  يكــون  و  نســبته، 
لســنة دراســية واحــدة ويعــاد النظــر 

بــه فــي كل ســنة الحقــة.
األقســاط  اإلعفــاءات  تشــمل   
ــزي المدرســي ورســوم  المدرســية، ال

لبــاص. ا

حصيلــة مجمــوع اإلعفــاءات التــي أقرتهــا الهيئــة اإلداريــة، عــدا أبنــاء الكهنــة 
غيــر العامليــن فــي جميــع مــدارس الجمعيــة فــي عمــان، هــي كمــا يلــي:
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لجنة العضوية واالتصال

عقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات وكان مــن أبــرز مــا نســبت بــه وتمــت الموافقــة عليــه 
مــن قبــل الهيئــة اإلداريــة مــا يلــي:

 قبول أحد عشر عضًوا مؤازًرا.

 تحويل ستة وعشرين مؤازًرا إلى أعضاء عاملين.

 تــم إرســال كتــب لعــدد مــن األعضــاء المؤازريــن لتســديد إلتزاماتهــم الماليــة 
للجمعيــة وتــم ابالغهــم بأنــه ســوف يتــم إزالــة عضويتهــم كمؤازريــن فــي الجمعيــة 

ــم يســددوا إلتزاماتهــم. خــالل شــهر مــن تاريخــه إن ل

 أطلعــت اللجنــة علــى نظــام العضويــة الجديــد والــذي أعدتــه متبرعــة خريجــة 
المدرســة هيلــن حزبــون، وقدمــت عضــو اللجنــة رانيــا منــى عرًضــا ألعضــاء اللجنــة 
علــى هــذا النظــام الحديــث الــذي مــازال قيــد الدراســة إلــى حيــن اإلنتهــاء منــه ورفعــه 

الــى الهيئــة اإلداريــة للموافقــة.

مقـرر اللجنة:
جورج مشحور

نائب المقرر:
نهى شنوده

األعضـــــاء:
م. إميل الغوري

ابراهيم نينو 
فوميا العيسى

رامي شعبان
رنى سنداحه

رانيا المنى
شروق حمارنه

رانيا عكاوي
عطا اهلل هنديله
سهيل سلطي
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عقــدت اللجنــة عــّدة اجتماعــات بحثــت خاللهــا األمــور المدرجــة علــى جــداول أعمالهــا، 
ــات المناســبة وعملــت علــى متابعــة  ــة بشــأنها التوصي ــة اإلدارّي ــى الهيئ نّســبت ِإل
المراكــز  الخاّصــة باإلشــراف علــى  المتكاملــة  اإلدارّيــة والفنّيــة  المنظومــة  تطويــر 
واللجــان الفرعّيــة التــي رفعــت مــن خاللهــا كفــاءة وفاعلّيــة العمــل فــكان لهــا األثــر 
اإليجابــي علــى نشــاط مراكــز مــدارس األحــد التابعــة للجمعيــة ومكتــب مــدارس 

ــة، فــكان منهــا: ــد والشــبيبة الروحي األَح

 متابعــة كاّفــة اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ تنســيبات اللجنــة فــي ضــوء إقــرار الهيئــة 
اإلدارّيــة لهــا.

ــد ومراكــز  ــواردة إليهــا مــن مراكــز مــدارس األَح ــر ال ــة التقاري  متابعــة اللجنــة لكاّف
الشــبيبة الروحّيــة المتعّلقــة بخططهــا وأنشــطتها وكذلــك احتياجاتهــا عــن طريق 

لجنــة فرعّيــة )لجنــة مراكــز مــدارس األَحــد(.

والنشــاطات  بالمخّيمــات  المتعّلقــة  والخطــط  العامــة  الموازنــة  وإقــرار  دراســة   
الصيفّيــة والشــتوّية وعملــت علــى متابعــة تنفيذهــا بعــد إقــرار الهيئــة اإلدارّيــة لهــا.

ام مــدارس األَحــد مــن خــالل برنامج    بــدء الــدورة الثالثــة مــن برنامــج إعــداد وتدريــب خــدَّ
ام الحالييــن. ام جــدد وتنميــة وتطويــر مهــارات الخــدَّ ممنهــج يهــدف ِإلــى ِإعــداد خــدَّ

 ارســال نخبــة مــن خــدام مــدارس األحــد الــى لبنــان بهــدف المشــاركة فــي ورشــة 
عمــل مكثفــة ليقومــوا بدورهــم بتقديمهــا لباقــي الخــدام فــي األردن.

 تقييم التقارير الخاّصة بالمخّيمات والنشاطات.

اعتمــاد نظــام داخلــي خــاص بالمخّيمــات التــي تقــام فــي خــارج األردن لــكل مــن 
مراكــز مــدارس األحــد ومراكــز الشــبيبة الروحّيــة.

ة وحيَّ بيبة الرُّ لجنة مدارس األحد والشَّ

مقـرر اللجنة:
أمل حداد

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضـــــاء:
قدس اإليكونوموس سالم مدانات 

م. الياس عطاهلل 
سليم فشحو

تريز دايخ 
نضال زريقات

جريس خليفة
رؤى قاقيش

منى عصفور
سوسن مخامرة
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 افتتــاح الــدورة الثامنــة عشــرة مــن 
بشــهر  الدينــي  التأهيــل  برنامــج 

.٢٠١9 شــباط 

 إيفــاد الطالــب حازم عياش لدراســة 
بمعهــد  الالهــوت  بكالوريــوس 
القديــس يوحنــا الدمشــقي/ جامعــة 

البلمنــد.

 إصــدار الطبعــة الثانيــة للصفيــن 
التربيــة  كتــاب  مــن  والرابــع  الثالــث 

المســيحّية. الدينّيــة 

 مخيم عمل الخدام في لبنان.

 رحلــة الشــبيبة الروحّية الى رومانيا 
وبلغاريا.

واجتماعّيــة  دينّيــة  أنشــطة 
روحــّي ثقافــي  ُبعــد  ذات 

نشاطات دينّية تثقيفّية:
بتدقيــق  المناهــج  لجنــة  قامــت   
كتــاب  مــن  الثانيــة  الطبعــة  ونشــر 
التربيــة الدينّيــة المســيحّية للصفين 
الثالــث والرابــع. وتقــوم حالًيــا بتأليــف 
تقــوم  كمــا  الســابع،  الصــف  كتــاب 
ام  مجموعــة مــن المــدارس باســتخدَّ

هــذا المنهــاج فــي مدارســها.

 تنظيــم ورشــتي عمــل ضمــن دورة 
ام مــدارس األَحــد  )إعــداد وتدريــب خــدَّ

الثالثــة( كالتالي:

أقامــت لجنة مدارس األَحد والشــبيبة 
ــة مــن برنامــج  ــة الحلقــة الثاني الروحيَّ
مــدارس  خــدام  وتدريــب  ِإعــداد 
 ٢٠١9/٢٠١8 الدراســي  للعــام  األَحــد 
)الســنة  عنــوان  تحــت  عمــل  ورشــة 
الليتورجيــة( يــوم الجمعــة الموافــق 
٢٠١8/١١/١٦ فــي قاعــة المبنــى الثقافــي 
ــا  الرياضــي. شــارك بالورشــة ٥9 خادًم
مــن  واعديــن  طــالب  ِإلــى  باإلضافــة 
تمحــورت  األَحــد.  مــدارس  مراكــز 
قبــل  مــن  قدمــت  التــي  الورشــة 
كيــال  فينذكتــوس  االرشــمندريت 
حــول أهميــة الســنة الليتورجيــة فــي 
حياتنــا كخــدام مــدارس األحــد وفــي 

الصفيــة. الفــرق  برنامــج  تنظيــم 

أقامــت لجنــة مــدارس األَحــد والشــبيبة 
ــة الحلقــة الثالثــة مــن برنامــج  الروحيَّ
األَحــد  مــدارس  خــدام  وتدريــب  إِعــداد 
للعام الدراســي ٢٠١9/٢٠١8 مخيم عمل 
تحــت عنــوان )إعــداد المخيمات( وذلك 
مقــر  فــي   ٢٠١9/١/٣١-٢/٢ بالفتــرة 

مــار شــربل - طريــق المطار.  شــارك فيه 
٥٥ خادًما باإلضافة ِإلى طالب واعدين 
مــن مراكز مدارس األَحد من المرحلة 
محاضــرة  المخيــم  شــمل  الثانويــة. 
عــن  دبــور  إبراهيــم  لاليكونومــوس 
ة(، ومحاضــرة  األرثوذكســيَّ )مــا هــي 
كيــال  فيندكتــوس  لألرشــمندريت 
ة( ِإلــى  حــول )كيــف نحيــا األرثوذكســيَّ
جانــب ورشــتيِّ عمــل لــكلٍّ مــن األخت 
ســمر تــادرس عــن )كيفيــة التعامــل 
مــع الحــاالت الخاصــة بالمخدوميــن(، 
موضــوع  عــن  فشــحو  ســليم  واألَخ 
والتمســك(.  التعصــب  بيــن  مــا   (
مناقشــة  المخيــم  ــن  تضمَّ كمــا 
إِلعــداد وتنظيــم برنامــج المخيمــات 

الصيفيــة.

ــم المشــترك للفئــة العمريــة   المخيَّ
مــن  لــكل  المشــترك  المتوســطة 
نصيــر،  أبــو  الزرقــاء،  التــاج،  )جبــل 
مــاركا(  فــي مقــر مركــز الحســين / 
نــادي شــباب عجلــون - عجلــون، فــي 
الفتــرة ٦-٢٠١9/٠٦/8 بعنــوان »يســوع 
المخدومــون  بــه  تعــرف  صديقــي«. 
مــن  الفضائــل  مــن  علــى مجموعــة 
علــى  المســيح  الســيد  حيــاة  خــالل 
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ــة للصفــوف )٤-٦(  المســابقة الكتابيَّ
الثانيــة  ــا  أمَّ مراحــل،  أربعــة  وعلــى 
ــم  لمجسَّ ــا  عملّيً مشــروًعا  فكانــت 
أنجــزه  يســوع  مستشــفى  ــل  يمثِّ
المرحلــة  فئــة  مــن  المخدومــون 
وفــي  ام.  الخــدَّ بمســاعدة  ــة  الثانويَّ
نهايــة اللقــاء قــام راعــي المســابقة 
بتوزيــع الميداليــات والكــؤوس علــى

المتســابقين الذيــن احتلــوا المراتــب 
الهدايــا  توزيــع  وتــمَّ  األولــى  الثــالث 
ة على جميع المشاركين. التشــجيعيَّ

نشاطات اجتماعية تثقيفّية:
ــا عيــد الميــالد  ــع هداي  شــراء وتوزي
وشــوكوالتة   ٢٠١8 للعــام  المجيــد 
علــى   ٢٠١9 للعــام  الفصــح  عيــد 
أســماء  كشــوفات  حســب  المراكــز 
المراكــز  فــي  الملتحقيــن  الطــالب 
تــّم تشــكيلها  لجنــة  إشــراف  تحــت 

الغايــة. لهــذه 

 تحضيــر وطباعــة ٧٥٠ نســخة مــن 
التقويــم الســنوّي الثانــي والســتين 

لعــام ٢٠١9. 

األرض، وأهميــة الصداقــة فــي حياتنــا 
ومــا هــي ميــزات الصديــق وطريقــة 
اختيــاره وذلــك مــن خــالل مشــاركة 
كل مــن األرشــمندريت فينذكتــوس 
كيــال واإليكونومــوس غريغوريــوس 
مخامــرة.  أرســانيوس  واألب  ريحانــي 

ــم المشــترك للفئــة العمريــة   المخيَّ
التــاج،  )جبــل  مــن  لــكل  الكبــرى 
الزرقــاء، أبــو نصيــر، مــاركا(  بالفتــرة 
١-٣ /٢٠١9/8 بعنــوان »خليــك دغــري« 
فــي مقــر مــار شــربل - طريــق المطار، 
المخدومــون  تعــّرف  خاللــه  مــن 
وكيــف  ة  األرثوذكســيَّ حياتنــا  علــى 
أو  متعصبــون  نحــن  وهــل  نحياهــا 
أرثوذكســيتنا  تجــاه  متمســكون 
وذلــك مــن خــالل مشــاركة كل مــن 
حــداد  ثيــوذوروس  اإليكونومــوس 

األســمر. شــبلي  واألخ 

تحــت  للعــام ٢٠١8  الطفولــة  يــوم   
بحضــور  كان(  مــا  يــا  كان   ( عنــوان 
١٠٠ طفــل مــن مراكــز مــدارس األحــد 
التابعــة للجمعيــة للفئــات العمريــة 
) KG2 ،KG1،  األول، الثانــي، الثالــث( 
 وحضــور ٤٠ خادًمــا مرافًقــا ومنظًمــا 
مقــر  فــي  ُأقيــم  الَّــذي  للنشــاط 

المدرســة األرثوذكســية - األشــرفية 
.٢٠١8/ 9/ ١٤ الموافــق  الجمعــة  يــوم 

لالحتفــال  الخــاص  الحــر  اليــوم   
قدمــوا  الذيــن  التوجيهــي  بطلبــة 
االمتحانــات النهائيــة للعــام الدراســي 
٢٠١8/٢٠١٧ فــي مطعــم )نبتــه وفتــه( 
بــه  شــارك  الــذي   ٢٠١8/9/8 الســبت 
حثهــم   تــم  ومخدوًمــا   خادًمــا   ٣٢
مــن خاللــه لالنضمــام إلــى الشــبيبة 
األحــد  مــدارس  وخــدام  الروحّيــة 
خــالل  الكنيســة  بكنــف  والبقــاء 

الجامعيــة. حياتهــم 

ــة  الخاصَّ نينــو«  إليــاس  »مســابقة   
التابعــة  األحــد  مــدارس  بمراكــز 
الثقافــي  المبنــى  فــي  ــة  للجمعيَّ
علــى  ابعــة  الرَّ ــنة  للسَّ ياضــي  الرِّ
الجمعــة  يــوم  وذلــك  التوالــي 
د  الســيِّ رعايــة  تحــت   ٢٠١9/٣/8
إليــاس نينــو إلــى جانــب ١٥٠ مخدوًمــا 
وخادًمــا مــن مراكــز مــدارس األحــد. 
هــذا  المســابقة  موضــوع  تمحــور 
الشــفائية  المعجــزات  حــول  العــام 
لوقــا.  يــس  القدِّ ببشــارة  المذكــورة 
المســابقة علــى مرحلتْيــن  مــت  ُنظِّ
منهــا  األولــى  كانــت  تْين،  مســتقلَّ
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أنشطة المراكز: 
ألنشــطة التــي ُأقيمــت مــن ١/٢٠١8/9 

وحتــى ٣١/٢٠١9/8:

المجيــد  الميــالد  عيــد  حفــالت   
الفئــات  لجميــع  الهدايــا  وتوزيــع 

المراكــز. لجميــع  العمرّيــة 

  االحتفال بعيد الفصح المقدس.

العتــراف  محــّددة  أّيــام  تنظيــم   
أيــام  روحّييــن  آبــاء  مــع  الطــالب 
الميــالد. وصــوم  الكبيــر  الّصــوم 

 نشــاطات مختلفــة منهــا البحــث 
بيــن  البيــض وزيــارات متبادلــة  عــن 
الفــروع وزيــارات الكنائــس واألماكــن 
األثرّيــة والكنســّية ومحاضــرات دينّية 
بالطــالب  واالحتفــال  وتثقيفّيــة 
الذيــن أنهــوا الثانوّيــة العاّمــة وإقامــة 
أو االشــتراك بهــا وحفــالت  البــازارات 

بينجــو.

  تنظيــم عــدد مــن األندية الصيفّية 
الخاصة داخل مقر المراكز أو خارجها.

األم  عيــد  بمناســبة  احتفــاالت   
لهــّن. رمزّيــة  هدايــا  وتقديــم 

اإللهّيــة  بالقداديــس  المشــاركة   

خصوًصــا. واألعيــاد  عموًمــا 

ديــر  عيــد  باحتفــال  المشــاركة   
الحيــاة.  ينبــوع 

 زيــارة بعــض المراكز الى المطرانية 
مــن  الروحيــة  المنفعــة  بهــدف 
خريســتوفورس   المطــران  ســيادة 

االحتــرام. الجزيــل  عطــاهلل 

 زيــارة دور الرعايــة لألطفــال وكبــار 
الســّن. 

وإقامــة  المراكــز  بيــن  لقــاءات   
مشــتركة. أنشــطة 

تنظيــف  خدمــة  فــي  عمــل  أيــام   
ئــس. لكنا ا

الخاصــة  الصيفّيــة  المخيمــات 
:٢٠١9 لعــام  بالمراكــز 

 مركز الشميساني:

أ. المخيــم الصيفــي للكبــار بعنــوان ) 
الصخــرة ( الــذي اقيــم بمشــاركة  ٥٠ 
مخدوًمــا  و ١٢ خادًمــا  فــي مقــر مــار 
١١-٢٠١9/٧/١٤  حيــث  بالفتــرة  شــربل 
تداول عدة جوانب مهمة عن اإليمان 
ا  ومــاذا يعنــي أَن أكــون أرثوذكســّيً
ومــا  ارثوذكســيتي  اعيــش  وكيــف 

هــي الحريــة فــي حياتــي، بمشــاركة 
كل مــن األرشــمندريت فينذكتــوس 
واإليكونومــوس رومانــوس ســماوي 
بهــدف توصيــل الفكــرة للمخدومين 
بشــكل واضــح، الــى جانــب المواضيع 
الحياتيــة التــي قدمتهــا األخــت ســمر 

ــادرس. ت

المتوســطة  المرحلــة  مخيــم  ب. 
الــذي  الصغيــر«   »الصيــاد  بعنــوان 
 ١٥ و  مخدوًمــا   بمشــاركة ٥٧  أقيــم 
خادًمــا فــي مقــر مــار شــربل بالفتــرة 
٧-9 /٢٠١9/8  الــذي تــم فيــه تــداول 
موضــوع أننــا كلنــا لنــا صديــق واحــد 
ــا الــى  وهــو الــرب يســوع وهــو يدعون
يكونــوا  لكــي  اليــه  اآلخريــن  جــذب 
إلــى  إضافــة  كالتالميــذ،  صياديــن 
المحطــات والمســابقات التــي ّرســخت 

المخدوميــن. عنــد  الفكــرة  هــذه 

ج. المخيــم الشــتوي لفئتــي اإلعــدادي 
والثانــوي بعنــوان » المعجــزة »  فــي 
مــار  مقــر  فــي   ٢٠١9/٢٥-١/٢٦ الفتــرة 
 ٧ و  خادًمــا   ٥٠ بــه  وشــارك  شــربل 
خــدام. تمحــور المخيــم حــول المعجزة 
بمعنــى التغييــر الــذي يحصــل لــك 
مــن خــالل المســيحية  فــي حياتــك 
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وتضمــن  األمــور،  بأهــم  معرفتــك 
األرشــمندريت  مــع  لقــاء  البرنامــج 
ومســابقات  كيــال  فينذكتــوس 
الميالديــة  الســنة  بــراس  واالحتفــال 

البيتــا. كعكــة  وتقطيــع 

 مركز جبل التاج:

أطيعــوا  األوالد  »أيهــا  شــعار  تحــت 
حــق«  هــذا  ألن  الــرب  فــي  والديكــم 
عشــر  الثانــي  العمــل  مخيــم  ُأقيــم 
كنيســة  قاعــة  فــي  للمخدوميــن 
بالفتــرة  العــذراء  الســيدة  ميــالد 
٤-٢٠١9/٧/٦. اشــترك فيه ٢٣ مخدوًما 
الثانــي عشــر    - الرابــع  الصــف  مــن 
وذلــك بهــدف تعزيــز االنتمــاء والــوالء 
بطــرق  كنيســتهم  علــى  والغيــرة 

إيجابيــة.

القديــس  شــبيبتي  أنشــطة 
بطــرس ووالــدة اإللــه الجامعّيــة 

والعاملــة:
 المشــاركة فــي تنظيــم االحتفــاالت 
الحيــاة/ ينبــوع  ديــر  فــي  الدينّيــة 
موائــد  اإللهّيــة،  القداديــس  دبيــن، 

الديــر. التــي أقيمــت فــي  المحّبــة 

 حفلــة العشــاء التقشــفي والبنجــو 
الثقافــي  بالمبنــى   ٢٠١9/٤/١٤ تاريــخ 
الوطنيــة  المدرســة  الرياضــي/ 
األرثوذكســّية - الشميســاني ُرصــد 

المعونــة. صنــدوق  لدعــم  ريعهــا 

الّســنة  بــرأس  الســنوّي  االحتفــال   
يســوع  رّبنــا  وختانــة  الشــرقّية 
المســيح وعيد القّديس باســيليوس 
فاســولبيتا  كعكــة  وقطــع  الكبيــر 
تحــت رعاية المطران خريســتوفورس 

عطــاهلل.

والفصــح  الميــالد  معونــة  توزيــع   
ومعونــة العــذراء الخاصــة بالشــبيبة 

المحتاجــة. العائــالت  علــى 

 خدمــة تجليــد الكتــب المدرســّية 
لطالب مدرســة الشميســاني وبسعر 

رمــزّي.

 إعــداد فيلــم »شــيزوفرينيا العصر« 
الجــزء الثالــث الَّــذي تــمَّ عرضه بإحتفال 

رأس الســنة الشرقية ٢٠١8.  

 لقــاء الشــبيبة مــع ســيادة المطــران 
ديــر  فــي  عطــاهلل  خريســتوفورس  
 - الحيــاة  ينبــوع  العــذراء  الســيدة 

دبيــن.

 المخيــم الصيفــي الروحــّي بعنوان 
والــذي  وجهــك«  مــن  أهــرب  أيــن   «
ُأقيــم  فــي رومانيــا وبلغاريــا بالفتــرة   

 .٢٠١9/8/٧-١٦

القديــس  شــبيبة  أنشــطة 
: ء قــا ر لز ا / س جيو ر جيو

 المشــاركة فــي تنظيــم االحتفــاالت 
/ الحيــاة  ينبــوع  ديــر  فــي  الدينّيــة 
دبيــن، القداديــس اإللهّيــة  وموائــد 

المحّبــة التــي ُأقيمــت فــي الديــر.

 البــازار الســنوّي لــكلٍّ مــن عيــَدْي 
المجيديــن. والفصــح  الميــالد 

والفصــح  الميــالد  معونــة  توزيــع   
العائــالت  علــى  بالشــبيبة  الخاصــة 

المحتاجــة.
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أنشطة لجنة خريجي دورات التأهيل الديني:
ــم مــع خريجــي دورات التأهيــل الدينــي واســتمراًرا لدورهــا فــي التثقيــف  ــة األنشــطة التاليــة بهــدف التواصــل الدائ أقامــت اللجن

الكنســّي والروحــّي ألبنــاء الرعيــة األرثوذكســّية المؤمنيــن:

  رحلــة روحيــة ترفيهيــة يــوم الجمعــة ٢٠١8/١٠/٥ ضمــن نشــاط  »اعــرف كنيســتك » الــى محافظــة الكــرك بمشــاركة ٤٤  شــخًصا.  
ابتــدأت الرحلــة بالمشــاركة فــي القــداس اإللهــي فــي كنيســة القديــس جيورجيــوس/ الكــرك الــذي ترأســه قــدس اإليكونومــوس 
يوحنــا حماتــي ومــن ثــم إلــى قلعــة الكــرك وإلــى كنيســة أدر األثريــة حيــث كان باســتقبالنا كاهــن الرعيــة قــدس اإليكونومــوس 
أنطونيــوس )عــادل( مدانــات، وكانــت المحطــة التاليــة إلــى قريــة الحمــود حيــث الكنيســة القديمــة التــي تــم بناؤهــا عــام ١9٠٥ علــى 
اســم القديــس جيورجيــوس، بعدهــا إلــى فنــدق ) فالكــون روك( المطــل مباشــرة علــى قلعــة الكــرك لتنــاول طعــام الغــذاء وفــي 

المحطــة األخيــرة إلــى مصنــع الجميــد للتســوق.

ة لينــا امســيح يــوم الســبت ١٦ شــباط ٢٠١9 فــي المبنــى الثقافــي  ســل( تحــت رعايــة الســيدَّ ــة بعنــوان )علــى درب الرُّ  مســابقة روحيَّ
ة المؤمنيــن. ضمــت المســابقة عــدًدا  الرياضــي وذلــك تحقيًقــا لدورهــا فــي التثقيــف الكنســيِّ والروحــيِّ ألَبنــاء الرعيــة األرثوذكســيَّ
مــن الرعايــا حيــث بــدأَت اأُلمســية بالصــالة والدعــاء مــن قبــل قــدس اإِليكونومــوس ســالم مدانــات وأدار اللقــاء األخ ســليم فشــحو 

وفــي نهايــة اللقــاء تــم تقديــم أَيقونــة للســيدة لينــا امســيح كعربــون محَبــة.

ــاء  ــروم األرثوذكــس - الزرق ــون األول ٢٠١8 فــي كنيســة القديــس جيورجيــوس لل ــوم األحــد ١٦ كان ــارة« ي ــي مــن زمــن برب  »حكوات
وذلــك  بعــد المشــاركة فــي صــالة الغــروب بمناســبة عيــد القديســة العظيمــة فــي الشــهيدات بربــارة والقديــس يوحنــا الدمشــقي 

وبترحيــب مــن األرشــمندريت أثناســيوس قاقيــش الرئيــس الروحــي للكنيســة بلجنــة خريجــي التأهيــل الدينــي.
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امعدد المخدومينالمركز عدد الخدَّ

٢٠٦٣٠الشميساني
٦٤٢٣التاج
٧8١٠ماركا

١٢٧١٢صافوط
٦١١١أبو نصير
٢٢٤الوهادنة

9١٥عنجرة
99١٧الزرقاء

99٥الشبيبة الجامعية - الشميساني
٤٦٢الشبيبة الجامعية - الزرقاء

٢٥٣الشبيبة الجامعية - جبل التاج
9١8١٢٢المجموع

فيمــا يلــي كشــف بأعــداد المخدوميــن والخــّدام  فــي مراكــز مــدارس األحــد والشــبيبة الروحّيــة التابعــة 
لجمعّيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســّية:
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لجنة صندوق التأمين الصحي

مقـرر اللجنة:
د. ماهر زبانة

األعضـــــاء:
عطاهلل المصري
د. غيث مدانات
موسى كامل 

بيتر دحمس
النا نينو

النا بطارسة
شادي عطاهلل

رانيا رزق اهلل

بلــغ إجمالــي عــدد المشــمولين بصنــدوق التأميــن الصحــي كمــا فــي ٣١/٢٠١9/8 
)٤٦٣( منتفًعــا منهــم )١89( موظًفــا و )٢٧٤( مشــترًكا مــن أفــراد عائالتهــم.

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه أعــداد المنتفعيــن مــن الصنــدوق خــالل األعــوام الســته 
الماضية:

٢٠١٤/٢٠١٣

٣9٢
٣9٠

٤١٠

٤٣٠

٤٥٠

٤٧٠

٤٢8

٢٠١٥/٢٠١٤

٤٤٣

٢٠١٦/٢٠١٥

٤٣١

٢٠١٧/٢٠١٦

٤٦٥ ٤٦٣

٢٠١8/٢٠١٧ ٢٠١9/٢٠١8
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المبلغ )بالدينار(البيان

٢8,٧٦٣اشتراكات المنتفعين

٢8,٧٦٣مساهمة الجمعية في صندوق التأمين الصحي

٧٥٤استرداد مطالبات لقاء معالجات للمنتفعين غير مغطاة في التأمين

5٨,٢٨٠إجمالي واردات الصندوق كما هي في ٨/٣١/٢٠١9

النفقات:
بلــغ إجمالــي النفقــات التــي تحملهــا الصنــدوق حتــى تاريــخ ٢٠١9/8/٣١ مبلــغ )٧٠,٦١٠( ســبعون ألًفــا وســتمائة وعشــرة دينــاًرا وحســب 

التفاصيــل اآلتية:

الخالصة:
نتيجــة لمــا تقــدم يكــون الصنــدوق قــد تحمــل خــالل الفتــرة المنتهيــة بتاريــخ ٢٠١9/8/٣١ مبلــغ  )١٢,٣٣٠( إثنــا عشــر ألًفــا وثالثمائــة 

وثالثــون دينــاًرا. 

المبلغ )بالدينار(البيان

٤٦٣٣,٦٤٦ حالة مدخلة  الى المستشفيات

8٢٢١٠,٢8١ حالة مراجعة أطباء

8٤8٢٤,8٥١ حالة فحوصات مختبر وصور شعاعية وتحاليل وعمليات صغيرة ومراجعات طوارئ

٢,٥٠٠أتعاب إدارة التأمين

)٦٦8(قيمة مطالبات قيد المراجعة

7٠,6١٠إجمالي نفقات الصندوق كما هي في ٨/٣١/٢٠١9

الواردات: 
بلــغ إجمالــي واردات الصنــدوق حتــى تاريــخ ٢٠١9/8/٣١ مبلــغ )٥8,٢8٠( ثمانيــة وخمســون ألفــً ومائتــان وثمانــون دينــاًرا وحســب التفاصيــل 

اآلتية:
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لجنــة التخطيــط االســتراتيجي وتنميــة 
الموارد

قامــت اللجنــة فــي الــدورة الحاليــة بمتابعــة القــرارات والنشــاطات المتعلقــة بالــدورة 
الســابقة، وكان مــن أهــم إنجــازات اللجنــة لهــذا العــام:

 متابعــة تحديــث اإلســتراتيجية الموافــق عليهــا مــن الهيئة اإلداريــة والتي اعتمدت 
كنقطــة إنطــالق لتنميــة موارد الجمعية ومؤسســاتها التعليمية.

 تمــت الموافقــة علــى المخطــط التنظيمــي الشــمولي ألرض الجمعيــة فــي أم 
الكنــدم، ومازالــت معاملــة اإلفــراز بانتظــار القــرار النهائــي للجنــة اللوائيــة فــي أمانــة 

عمــان الكبــرى للبــدء فــي تنفيــذ اســتراتيجات الجمعيــة بهــذا الخصــوص.

 أقــرت الهيئــة اإلداريــة المشــروع المقــدم مــن العضــو العامــل قســطندي فــؤاد 
يغنــم حــول مشــروعه بخصــوص تمويــل تجهيــز المســرح الجديــد فــي المبنــى 
ــار مــن مئــة عضــو عامــل  ــغ نصــف مليــون دين ــك بجمــع مبل الثقافــي الرياضــي وذل
ومــؤازر بواقــع خمســة آالف دينــار علــى دفعتيــن، وقــد تشــكلت لجنــة مــن الســيدات 
والســادة: جــورج أبــو خضــر/ مقــرر اللجنــة، جــورج مشــحور/ أميــن الصنــدوق الفخــري، 

م. جابــي عــوض، دينــا رعــد، وعطــا اهلل هنديلــة.

مقـرر اللجنة:
جورج أبو خضر

األعضـــــاء:
ناديا شنوده

م. طارق الكور
يعقوب اسعيد

جورجينا تلحمي
رانيا علم شحاتيت

عماد ساحلية
نيفين تادرس

عمر هلسة
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لجنة تكنولوجيا المعلومات 

تكنولوجيــا  اســتخدام  بتطويــر  باالســتمرار  الــدورة  هــذه  فــي  اللجنــة  قامــت 
ــة التابعــة لهــا، وعقــدت عــدة  المعلومــات IT  فــي الجمعيــة و المؤسســات التربوي

إنجازاتهــا: أبــرز  مــن  إلــى أهدافهــا وكان  الوصــول  أجــل  مــن  اجتماعــات 

 تقديــم المشــورة التقنيــة واإلداريــة لقســم تكنولوجيــا المعلومــات بشــكل دوري 
وعنــد الحاجــة.  

 دراســة و تقييــم احتياجــات المدرســة اإلداريــة وبالتعــاون مــع شــركة شــنودي 
التجاريــة وذلــك لعكســها علــى اإلصــدار الجديــد لنظــام معلومــات وإدارة شــؤون 
الطــالب : School Information System ولزيــادة الفعاليــة واســتحداث ميــزات 

ــي: ــم عمــل التال ــدة. و قــد ت جدي

استحداث برنامج الكتروني جديد للتسجيل ولتحديث معلومات الطالب.

اســتحداث برنامــج الكترونــي جديــد لتســجيل الحضــور والغيــاب بشــكل فــوري 
ولــكل حصــة.

المدرســة  مــن  المقدمــة  النشــاطات  جميــع  ليشــمل  األنشــطة  برنامــج  تطويــر 
المجتمــع. وخدمــة  المدرســية  والرحــالت 

تطويــر برنامــج الصحــة المدرســية لحفــظ الســجالت الصحيــة للطــالب ولتتوافــق مــع 
متطلبــات وزارة التربيــة والتعليــم.

تطوير برنامج العالمات و السلوك.

اطــالق المرحلــة الثالثــة مــن ال mobile app وبميــزات إضافيــة للتواصــل بيــن إدارة 
المدرســة الطــالب واألهــل.

مقـرر اللجنة:
م. ميخائيل هنديله

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضاء:
م. فؤاد ساحلية

نهيل صوصو
م. رائد ملص

صوفي قرمش
م. طارق الكور

جورج خوري
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التحضيــر الطــالق منصــة إدارة التعلــم Learning Management System  فــي بدايــة الســنة الدراســية القادمــة لتمكــن تبــادل 
المعلومــات المدرســية ومصــادر التعلــم والواجبــات المنزليــة مــا بيــن اإلدارة والمعلميــن والطــالب واألهــل.

 تفعيل استخدام ال tablets عدد ٥٠ للبرامج التعليمية للمرحلتين ١-٣ و ٤-٥. 

 التجهيــز لالشــتراك العــام الدراســي القــادم فــي منصــة التعلــم : ManageBac لقســم البرامــج األجنبيــة 9 - ١٢ وهــذه 
هــي منصــة التعلــم الرائــدة عبــر اإلنترنــت لمــدارس IB العالميــة و IGCSE . تمكــن ManageBac مــن تخطيــط المناهــج 

وتقييمهــا وإعــداد تقاريــر فعالــة، وتوفــر فــي اســتخدام الــورق وتعــزز التواصــل بيــن المعلميــن  والطــالب.

 تجربة برنامج تعلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية - برافو برافو .

 تــم عقــد عــدة دورات داخليــة للمعلميــن لتطويــر مهــارات اســتخدام برامــج الكمبيوتــر والبرامــج اإلداريــة. ويقــوم موظفــو القســم 
بتدريــب المعلميــن بمــا يلــزم بشــكل مســتمر أيًضــا.

 تم شراء ٥٠ جهاز laptop للمعلمين الجدد وبدل أجهزة قديمة أو عاطلة.

 تــم شــراء أجهــزة جديــدة وحديثــة لمختبــر حاســوب وبتبــرع كريــم بمبلــغ خمســة عشــر الــف دينــار مــن قبــل  الســيدة عائــدة 
خــوري نورســي وشــقيقها الدكتــور صائــب خــوري وشــقيقتها الســيدة ســحر وذلــك كتبــرع عــن روح والدهــم القاضــي فــؤاد خــوري 

ووالدتهــم أليــس خــوري.  
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 اللجنة الثقافية

تهــدف اللجنــة الثقافيــة إلــى تزويــد أبنــاء مجتمعنــا بالثقافــة والمعــارف فــي الحقــول 
المجــاالت، وتقــوم  مــن  والعلــوم وغيرهــا  والفنــون  واآلداب  الدينيــة واالجتماعيــة 
الشــهرية  نشــرتها  خــالل  مــن  ومؤسســاتها  الجمعيــة  لجــان  أنشــطة  بتوثيــق 
»رســالة المحبــة« وتتميــز أنشــطتها بالشــمولية والتنــوع واســتثمار طاقــات األعضــاء 
والخريجيــن والمعلميــن والتنســيق مــع المؤسســات الشــقيقة لتحقيــق أهدافهــا 

ــة. الثقافي

تلعــب اللجنــة مــن خــالل أنشــطتها دوًرا فــي نشــر المعرفــة فــي مختلــف المجــاالت 
الثقافيــة عــن طريــق تنظيــم نــدوات ولقــاءات وتحريــر وإعــداد النشــرة الثقافيــة 
الجمعيــة  أخبــار  أهــم  تتضمــن  والتــي  المحبــة«  »رســالة  للجمعيــة  الشــهرية 

وثقافيــة. وعلميــة  وأدبيــة  روحيــة  وموضوعــات 

عقدت اللجنة الثقافية عدة اجتماعات ومن أبرز إنجازاتها:
 اصدار )١٢( عدًدا من نشرة »رسالة المحبة« تضمنت لقاءات مع كل من:

الســيد زيــاد رؤوف أبــو جابــر - رئيــس الجمعيــة األرثوذكســية/ راعــي حملــة معونــة 
الشــتاء لعــام ٢٠١8/٢٠١9.

السيدة وداد قعوار - ُمؤسسة بيت الطراز العربي للمالبس التراثية.

 نظمــت اللجنــة وبالتعــاون مــع الســفارة اللبنانيــة فــي األردن فعاليــة ثقافيــة بتاريخ 
٢٠١8/١٠/١٣، تضمنــت محاضــرة للدكتــور المــؤرخ جــورج طريــف عــن األديــب العربــي 
الكبيــر األســتاذ الدكتــور نقــوال زيــادة بحضــور الســفيرة اللبنانيــة فــي األردن ترايــس 

شــمعون وأعضــاء مــن الجاليــة اللبنانيــة فــي األردن.

مقـرر اللجنة:
الياس  نينو

نائب المقرر:
أ.د. يوسف المسنات

األعضاء:
أ. سالم نجمة

د. سمير قطامي
م. جابي عوض

د. عوده السلمان
م. يوسف هنديله

سائدة الشامي
فيرا خميس

عطا اهلل هنديله
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  اإلســتمرار فــي تحميــل » رســالة المحبــة« شــهرًيا علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــي الخــاص باللجنــة الثقافيــة واإلعــالن عــن أنشــطة 
.Face Book الجمعيــة ولجانهــا المختلفــة باإلضافــة إلــى أخبــار المــدارس والريــاض واألنشــطة اإلجتماعيــة مــن خــالل الموقــع ال

.www.oes.org.jo تحميل نشرة »رسالة المحبة« على الموقع اإللكتروني للجمعية  
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اللجنة االجتماعية والنسائية

و  االجتماعيــة  اللجنــة  عمــر  إن    
الثقافــة  جمعيــة  فــي  النســائية  
عمــر  مــن  األرثوذكســية  والتعليــم 
الجمعيــة، وقــد تعاقــب عليهــا أقــدر 
الســيدات اللواتــي عملــن وضحيــن 
وجهدهــن  وقتهــن  مــن  وأعطيــن 
الكثيــر. وتهــدف اللجنــة كمــا غيرهــا 
جمــع  إلــى  الجمعيــة،  لجــان  مــن 
الشــمل والمحبــة والمســاعدة، كمــا 
تهــدف إلــى ضــم الســيدات اللواتــي 
جليلــة. خدمــات  للجمعيــة  يقدمــن 

    تجتمــع اللجنــة االجتماعيــة األربعــاء 
مــن كل أســبوع وتهــدف إلــى إقامــة 
والرحــالت  والمحاضــرات  الحفــالت 
لزيــارة األماكــن األثريــة والدينيــة. وقــد 
عقــدت ٤٢ اجتماًعــا خــالل هــذا العــام 

 .)٢٠١9/٢٠١8(

النســائية  اللجنــة  تجتمــع  كمــا   
وتعمــل  أســبوع،  كل  مــن  الثالثــاء 
بنشــاط إلنجــاز أشــغال يدويــة مميزة، 
وللتحضيــر لبــازار الجمعيــة الســنوي. 
ــا خــالل هــذا  وقــد عقــدت ٣٥ اجتماًع

.)٢٠١9/٢٠١8( العــام 

مقـرر اللجنة:
سيتا غاوي

نائب المقرر:
نهى شنوده

أعضاء اللجنة االجتماعية:
كرادشــة،  إنصــاف  عــكاوي،  ناديــا 
فينــان،  كلوديــت  زبانــة،  فيوليــت 
ســكاب،  رائــدة  ثيــودوري،  هيلــدا 
فــدوى ســلفيتي، ســامية أبــو خضــر، 
زينــا شــرايحة، فريــدة عــكاوي ، أديــل 
الصنــاع، روجينــا عبــد النــور، جلوريــا 
ريمــا  شــنودي،  فــدوى  ثيودوســي، 
ميمــي  ســلوم،  هيلــدا  زنانيــري، 

اللحــام. ميــرا  صوابينــي، 

أعضاء اللجنة النسائية:
ميمــي ســالمة، روز فاشــة، جورجيــت 
فريــدة  صوصــو،  مــاري  صوصــو، 
غنــدور، تريــز جوعانــة، فيــرا خميــس، 

ملــص. نهــى  النمــس،  ســلوى 

    بلغــت إيــرادات اللجنــة لهــذا العــام 
وأربعــة  ومائــة  آالف  ســبعة   )٧١١٤(
عشــر دينــاًرا، وبلغــت نفقــات اللجنــة 
وواحــد  وخمســمائة  ألــف   )١٥٥١(

دينــاًرا. وخمســين 

  انبثقــت لجنــة الشــبيبة النســائية 
اللجنــة االجتماعيــة والنســائية   عــن 
أوالدهــن  ســيدات  مــن  وتتكــون 
المدرســة. وقــد حققــت  طــالب فــي 
نحــو  قيمتــه  إيــراًدا  اللجنــة  هــذه 
)8٣٤٦( ثمانيــة آالف وثالثمائــة وســتة 
وأربعيــن دينــاًرا مــن عــدة نشــاطات 
قامــت بهــا، وبلغــت نفقــات اللجنــة 
دينــاًرا،  وعشــرين  خمســة   )٢٥(
بالتبــرع  مشــكورة  اللجنــة  وقامــت 
بملبــغ  التكافــل  صنــدوق  لصالــح 
وتســعمائة  آالف  ثمانيــة   )89٥8(

دينــاًرا. وخمســين  وثمانيــة 
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لجنة الشبيبة النسائية

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠١8/٢٠١9 
قامــت  اجتماًعــا،  وثالثيــن  خمســة 
مــن خاللهــا بتنظيــم عــدة نشــاطات 
أعضــاء  مــن  عــدد  فيهــا  شــارك 
التبــرع  وتــم  وضيوفهــم  الجمعيــة 
صنــدوق  لدعــم  االيــرادات  بجميــع 
التكافــل ومعونــة الشــتاء وتســديد 
غيــر  الطــالب  مــن  عــدد  أقســاط 
المقتدريــن فــي مــدارس الجمعيــة.

ومن أهم هذه النشاطات ما يلي:

 بتاريــخ ٢٠١8/9/٢٥: فطــور في مطعم 
ملول.

  بتاريــخ ٢٠١8/١٠/٢٣: رحلــة إلــى موقــع 
المغطس.

  بتاريــخ ٢٠١8/١٢/٢: حفــل عشــاء عيــد 
الميــالد المجيد.

 بتاريخ ٢٠١9/٢/٢٥: فطور تبعه حضور 
فيلم واجب.

 بتاريخ ٢٠١9/٣/٢٦: عشاء تبعه حضور 
فيلم كفرناحوم.

ثقافــي  لقــاء   :٢٠١9/٥/١٣ بتاريــخ   
إجتماعــي مــع المهندســة رنــده عــازر.

بيــع  فــي  االســتمرار  إلــى  باإلضافــة 
األطعمــة  لحفــظ  الحراريــة  األكيــاس 
بشــكل  الجمعيــة  فــي  المتوفــرة 
دائــم، وبيع كتاب الوصفــات الصيامية 

الجمعيــة. فــي  أيًضــا  المتوفــرة 

مقـرر اللجنة:
رانيا عكاوي

نائب المقرر:
غادة نينو

األعضاء:
نرمين المصري

جورجينا تلحمي
لنا نصورة

لينا شنوده
ماري زعرب
مي أبو زيد

ناديا مسنات
نسرين برو

فوميا العيسى
ربى نينو

جينا فانوس
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لجنة الشبيبة االجتماعية

عقــدت لجنــة الشــبيبة االجتماعيــة لقــاءات دوريــة بواقــع مرتيــن بالشــهر، حيــث تــم 
النقــاش والتــداول المســتمر لبنــاء لجنــة متفاهمــة تعمل على تحقيــق أهداف ورؤى 

جمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية فيمــا يتعلــق بالشــبيبة األرثوذكســية. 

وكان من أبرز األنشطة التي تم إقامتها خالل العام: 

 تنظيــم دوري كــرة القــدم األرثوذكســي األول برعايــة النائــب قيــس زياديــن بتاريــخ 
٢٠١8/١٠/١9، علــى مالعــب النــادي األرثوذكســي، حيــث حصــل فريــق شــبيبة عنجــرة 

علــى بطولــة الــدوري.

ــخ ٢٠١8/١٠/٣ علــى مســرح فــؤاد يغنــم   تنظيــم محاضــرة عــن موقــع وزنتــي بتاري
ألقاهــا الســيد عــالء أبــو خضــر مســؤول الموقــع »وزنتــي« موقــع توظيــف الشــباب 

والشــابات الباحثيــن عــن عمــل فــي محافظــات المملكــة.

 مشــاركة بعــض أعضــاء لجنــة الشــبيبة اإلجتماعيــة فــي منتــدى الديــن والعالــم 
الرقمــي فــي موســكو والــذي إنعقــد  بتاريــخ ٢٠١8/١٠/٢٤ ولمــدة ثالثــة أيــام.

 تنظيــم عيــد القديســة بربــارة حيــث نظمــت اللجنــة محاضــرة روحيــة لقــدس 
ــة لجوقــة  األرشــمندريت فينيذكتــوس كيــال، واســتمتع الحضــور باألصــوات الجميل

»المجــد األرثوذكســية« - اربــد بتاريــخ ١٢/١٤/٢٠١8.

 مشــاركة أعضــاء مــن لجنــة الشــبيبة اإلجتماعيــة بوضــع إكليــل مــن الزهــور علــى 
صــرح شــهداء الكرامــة - غــور األردن  تخليــًدا لشــهداء الجيــش العربــي والمقاومــة 

الفلســطينية.

مقـرر اللجنة:
م. إميل الغوري - أمين السر

نائب المقرر:
الصنــدوق  أميــن   - جــورج مشــحور 

الفخــري
رامي حداد

األعضاء:
بطارســة،  مــرام  شــنودي،  نبيــل 
حبــش،  غســان  نصراويــن،  وجــدي 
أ. فاديــا نصــر، تمــارا شــنودي، عيســى 
ــع،  حــداد، تامــر شــوارب، عيســى طاي
اســبير ضبيــط، نتالــي بيتــرو، غيــث 
مدانــات، عيســى خــوري، فــارس عــواد
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 إقامــة ورشــة عمــل مجانيــة بعنــوان »التفكيــر اإلبداعــي« قدمتهــا المدربــة غديــر حبــش ألعضــاء اللجنــة وعــدد مــن الضيــوف 
.٢٠١9/٣/١٣ بتاريــخ 

 تنظيــم دوري كــرة الســلة األرثوذكســي الثانــي للشــبيبات والمؤسســات األرثوذكســية علــى مســتوى المملكــة برعايــة الســيد 
قســطندي فــؤاد يغنــم بتاريــخ ٢٠١9/٧/١٢ حيــث حصــل فريــق شــبيبة القديــس بطــرس التابــع للجمعيــة علــى بطولــة الــدوري.



٥٧

لجنة المبنى الثقافي الرياضي 

عقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات لمناقشــة كافــة أمــور المبنــى اإلداريــة واللوجســتية 
ــا: ومن أهمهــ

 اإلشــراف علــى جميــع أنشــطة الجمعيــة والمؤسســات التربويــة التابعــة والمجتمــع 
المحلــي المقامــة فــي المبنــى ومتابعتهــا مــع التأكــد مــن المحافظــة علــى مســتوى 

خدمــات رفيــع لزائــري ومســتخدمي المبنــى.

لضمــان  الحجــز  وآليــة  المبنــى  مرافــق  لجميــع  االســتخدام  تعليمــات  تعميــم   
األفضــل. الخدمــات  وتقديــم  عليهــا  المحافظــة 

 المتابعــة اإلداريــة والفنيــة الحتياجــات المبنــى مــن مســتلزمات وصيانــة بمــا يضمن 
تحقيــق معاييــر الســالمة واألمان.

وقــد إســتقبل المبنــى نشــاطات المؤسســات التربويــة التابعــة للجمعيــة، حيــث 
كان عــدد األنشــطة التــي تــم إســتضافتها خــالل العــام )٤٤( نشــاًطا مختلًفــا تشــمل 
المعــارض والمحاضــرات واللقــاءات واالحتفــاالت والمســابقات والــدورات والورشــات 

التعليميــة وغيرهــا مــن األنشــطة وكان مــن أبرزهــا:

 حفل FASHION SHOW  حضره حوالي ٥٠٠ شخص .

 إستضافة حفل جمعية الصداقة األردنية الروسية. 

 مؤتمر اللغة اإلنجليزية وحضره ما يقارب ٢8٠ شخًصا.

 مسابقة فؤاد فراج وحضرها ما يقارب ١٠٠ شخص.

 انتخابات نقابة المعلمين .

 العديــد مــن الملتقيــات للجامعــات األجنبيــة حضرهــا مندوبــون عــن مــا يقــارب )٤8( 
جامعــة عالمية.

مقـرر اللجنة:
أ. سالم عيسى نجمة

نائب المقرر:
ابراهيم خضر نينو

األعضـــــاء:
جورج متري مشحور
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هذا باإلضافة إلى:

 حصص التربية الرياضية وتدريبات الفرق الرياضية ومباريات دوري الصغار التي تقام بشكل دوري في الصالة الرياضية.

 االمتحانات المدرسية التجريبية.

 امتحانات شهادة الثقافة العامة البريطانية IGCSE التي تقام في قاعات وغرف المبنى.

وإســتقبل المبنــى أيًضــا اللجــان التابعــة للجمعيــة حيــث كان عــدد األنشــطة التــي تــم إســتضافتها خــالل العــام )٤١( نشــاًطا 
مختلًفــا شــملت الحفــالت واالجتماعــات والبــازارات والمســابقات وغيرهــا مــن األنشــطة الثقافيــة والدينيــة، وكان مــن أبرزهــا:

 بازار عيد الميالد وحضره طالب ومعلمين مدرسة الشميساني وغيرها من الزوار من خارج المدرسة.

 إقامة دوري كرة السلة األرثوذكسي الثاني.

 العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة بلجنــة مــدارس األحــد والشــبيبة الروحيــة واللجــان المتفرعــة منهــا، وأهمهــا احتفــال عيــد 
ــا يقــارب ١٥٠ شــخًصا، وورشــة عمــل ضمــن دورة إعــداد  ــه ١٢٠ طفــًلا، واحتفــال عيــد األم وحضــره م ــذي شــارك في الميــالد المجيــد ال
وتدريــب خــدام مــدارس األحــد وحضرهــا مــا يقــارب 8٥ خادًمــا، ولقــاء خريجــي دورات التأهيــل الدينــي الســنوي وحضــره مــا يقــارب ١٠٠ 

شــخص.

وقد إستقبل المبنى من المجتمع المحلي، حيث تم حجز مرافق المبنى لمناسبات إجتماعية ولتقبل العزاء ولدورات رياضية.

وعقــدت اللجنــة عــدة إجتماعــات مشــتركة مــع لجنــة البنــاء واألمــالك بخصــوص إســتكمال العمــل بمشــروع المســرح التابــع للمبنــى 
وإضافــة مصعــد للقاعتيــن والملعــب العشــبي األخضــر.
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لجنة تعديل النظام األساسي

مقـرر اللجنة:
د. ماهر زبانة

نائب المقرر
أ. سالم نجمة

األعضـــــاء:
أ. صليبا امسيح
أ. يوسف خليلية
م. باسم حمارنه

تــم اإلنتهــاء مــن وضــع النظــام األساســي الجديــد للجمعيــة وعرضــه ومناقشــته مــن 
قبــل الهيئــة اإلداريــة، والحًقــا عــرض علــى الهيئــة العامــة فــي اإلجتمــاع غيــر العــادي 
الــذي عقــد بتاريــخ ٢٠١8/١/٢١، كمــا تــم عــرض بعــض مــواده فــي اإلجتمــاع العــادي 
الواحــد والســتين بتاريــخ ٢٠١9/١/١٢، ومــن ثــم ُأخــذت الموافقــة الرســمية عليــه مــن 

قبــل وزارة التنميــة اإلجتماعيــة وأصبــح ســاري المفعــول مــن تاريــخ ٣/٦/٢٠١9.



تقرير مدقق الحسابات

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التغيرات في الوفر المتراكم

إيضاحات حول البيانات المالية

مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9

٦١

٦٣

٦٥

٦٧

٦8

٦9

8١

الصفحة

البيانات المالية 
كما في ٣١ آب ٢٠١9
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إيضاح

قائمة المركز المالي  كما في ٣١ آب 

موجودات متداولة  

نقد في الصندوق ولدى البنوك 

شيكات برسم التحصيل 

مدينون صافي بعد المخصص 

كتب ولوازم صافي بعد المخصص 

مصاريف مدفوعة مقدمً 

فوائد مستحقة وغير مقبوضة

تأمينات قابلة لإلسترداد 

مجموع الموجودات المتداولة 

موجودات غير متداولة 

عقارات ومعدات وأثاث بالكلفة 

مشاريع تحت التنفيذ

)مجمع إهالك عقارات ومعدات وأثاث (

عقارات ومعدات وأثاث صافي القيمة بعد اإلهالك 

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

2018الموجودات 2019

6,658,706

3,387,085

350,063

126,368

11,137

73,769

6,796

10,613,924

17,831,810

121,225

)9,297,166(

8,655,869

8,655,869

19,269,793

3

4

5

6

7

8,114,740

2,949,297

364,012

96,980

7,017

66,505

6,796

11,605,347

17,304,895

115,743

)8,543,754(

8,876,884

8,876,884

20,482,231
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مطلوبات متداولة  

قرض بنكي قصير األجل 
دائنون   

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 
أرصدة دائنة أخرى مقبوضة مقدمً 

أمانات مجالس و أنشطة ولجان 
مجموع مطلوبات متداولة 

مطلوبات غير متداولة 

 صندوق التوفير 
تأمينات طالب 

مخصص تعويض موظفين   
مجموع المطلوبات غير المتداولة 

مجموع المطلوبات 

احتياطي عام 

الوفر المتراكم 

الوفر المتراكم أول السنة 
وفر )عجز( السنة 

مجموع الوفر المتراكم 
مجموع المطلوبات والوفر المتراكم 

قائمة المركز المالي  كما في ٣١ آب 

2018إيضاحالمطلوبات 2019

0

329,535

54,092

6,945,651

171,247

7,500,525

0

82,659

52,717

135,376

7,635,901

3,344,776

7,361,698

927,418

8,289,116

19,269,793

8

9

10

11

12

17,295

273,459

50,650

6,551,445

157,370

7,050,219

2,607,524

82,709

218,305

2,908,538

9,958,757

3,161,776

6,562,396

799,302

7,361,698

20,482,231
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قائمة الدخل الشامل  للسنة المنتهية في ٣١ آب 

15

16

17

18

13

8,685

97,929

747,500

8,889,899

7,114

1,265

8,827

45,869

323,831

58,280

10,189,199

20192018اإليرادات

اشتراكات األعضاء 

تبرعات 

إيجارات 

إيرادات المدارس 

إيرادات اللجنة االجتماعية والنسائية 

إيرادات لجنة الشبيبة االجتماعية

إيرادات لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

إيرادات أخرى 

ايرادات الفوائد

واردات التأمين الصحي 

مجموع اإليرادات 

إيضاح

10,980

34,361

708,436

8,529,591

7,043

0

7,565

65,850

358,713

60,246

9,782,785
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2018إيضاح 2019

14

7

15

16

17

18

118,598

8,715

596

17,130

22,517

14,788

65,975

467,251

8,376,576

1,551

3,051

84,918

70,610

9,505

9,261,781

927,418

قائمة الدخل الشامل  للسنة المنتهية في ٣١ آب 

النفقات

نفقات صندوق التكافل / إعفاء 
نفقات صندوق التكافل / كهنة غير عاملين 

نفقات أرض أم الكندم 
إعانات ومساعدات 

نفقات  صندوق التوفير 
اشتراكات ورسوم

نفقات إدارية متفرقة 
إهالك موجودات ثابتة 

نفقات المدارس 
نفقات اللجنة االجتماعية والنسائية ولجنة 

الشبيبة النسائية
نفقات لجنة الشبيبة االجتماعية

نفقات لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية
نفقات التأمين الصحي 
مصاريف وفوائد بنكية 

مجموع النفقات 

صافي وفر )عجز( السنة 

129,569

7,910

96

15,480

97,016

20,479

70,587

466,457

8,000,966

1,327

628

86,746

80,164

6,058

8,983,483

799,302
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 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 وفر )عجز( السنة

 تعديالت على التدفقات النقدية

 إهالك موجودات ثابتة

 مخصصات مختلفة

 الوفر التشغيلي

)زيادة( نقص مدينون

)زيادة( نقص أرصدة مدينة أخرى مدفوعة مقدمً

)زيادة( نقص كتب ولوازم

 زيادة )نقص( دائنون ومصاريف مستحقة ومقبوضة مقدمً

 زيادة )نقص( صناديق أمانات وتأمينات طالب

  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 شراء موجودات ثابتة

 صافي التدفقات من العمليات االستثمارية

 التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 قرض بنكي

 صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 صافي التدفقات النقدية

 يضاف نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

 نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ آب 

927,418

753,413

17,412

1,698,243

13,949

)11,385(

)29,388(

453,724

)2,593,697(

)468,554(

)532,397(

 )1,000,951(

)17,295(

)17,295(

 )1,018,246(

11,064,037

10,045,791

2018 2019

799,302

689,088

202,380

1,690,770

21,072

)65,463(

)10,705(

152,829

112,338

1,900,841

)408,468(

 1,492,373

)75,340(

)75,340(

1,417,033

9,647,004

11,064,037
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قائمة التغيرات في الوفر المتراكم للجمعية للسنة المنتهية في ٣١ آب 

الوفر المتراكم أول السنة   

صافي وفر الجمعية للسنة   

الوفر المتراكم آخر السنة   

قائمة الدخل

7,361,698

8,289,116

 927,418

20192018إيضاح

6,562,396

7,361,698

 799,302
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جمعية الثقافة و التعليم األرثوذكسية
عمان - األردن 

إيضاحات حول البيانات المالية  

١. عـــام: 
تأسســت جمعيــة الثقافــة والتعليــم 
األرثوذكســية بتاريــخ ٧ كانــون الثانــي 
١9٥8 وســجلت لــدى وزارة  الشــؤون 
االجتماعيــة تحــت الرقــم )١٣٤( بهدف: 

 تأســيس و بنــاء و إدارة مدرســة أو 
مــدارس أو كليــات للتعليــم العالــي 
بمــا فيهــا المراحــل الجامعيــة ضمــن 
القوانين و المناهج و األنظمة السارية 
األردنيــة  المملكــة  فــي  المفعــول 

الهاشــمية.

المعوزيــن  الطلبــة  مســاعدة   
العلــوم.  مختلــف  لتحصيــل 

 تأســيس وبناء وإدارة المؤسســات 
الخيرية واإلنسانية. 

 مد يد المساعدة إلى المعوزين. 

 الحــث على نشــر الوعــي االجتماعي 
والتمســك بالفضيلة واألخالق. 

مــن  الماليــة  البيانــات  إقــرار  تــم 
للجمعيــة   اإلداريــة  الهيئــة  قبــل 
بتاريــخ                المنعقــدة  جلســتها  فــي 
٢8/  ١٠ /٢٠١9 وتكــون هــذه البيانــات 
العامــة  الهيئــة  لموافقــة  خاضعــة 

. للجمعيــة

٢. أهــم السياســات المحاســبية 
المتبعة:

أسس إعداد البيانات المالية:  
الماليــة  البيانــات  إعــداد  تــم   
عــن  الصــادرة  للمعاييــر  وفًقــا 
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
لجنــة  عــن  الصــادرة  والتفســيرات 
تفســيرات التقاريــر الماليــة المنبثقــة 
المحاســبة  معاييــر  مجلــس  عــن 

الدوليــة.

 تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفًقــا 
لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة بأســتثناء 

الموجــودات والمطلوبــات التي تظهر 
ــة. بالقيمــة العادل

 إن الدينــار األردنــي هــو عملــة إظهــار 
البيانــات الماليــة و الــذي يمثل العملة 

الرئيسية.

 إن السياســات المحاســبية المتبعة 
مــع  متماثلــة  الحاليــة  للســنة 
فــي  اتباعهــا  تــم  التــي  السياســات 

الســابقة. الســنة 

المدينون:
 يظهــر المدينــون بالقيمة الدفترية 
بعــد تنزيــل مخصــص التدنــي فــي 
قيمــة الديــون، و يتــم شــطب الديــون 
فــي حــال عــدم إمكانيــة تحصيلهــا 
خصًمــا مــن المخصــص المأخــوذ لهــا  
و يضــاف المبلــغ المحصــل مــن الذمم 

التــي تــم شــطبها إلــى اإليــرادات.
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الموجودات الثابتة  و إهالكاتها:
تــم تســجيل الموجــودات الثابتــة   
)باســتثناء  وتســتهلك  بالكلفــة، 
القســط  لطريقــة  وفًقــا  األراضــي( 
الثابــت بنســب تتــراوح بيــن ٣%-٣٠% 

يــرد فــي اإليضــاح )٧(. كمــا 
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده 
ألي مــن العقــارات والمعــدات واألثــاث 
عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه 
يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة 
الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة 

التدنــي فــي بيــان الدخــل.

المخصصات:
عندمــا  المخصصــات  إثبــات  يتــم   
يترتــب علــى الجمعيــة التزامات نتيجة 
ألحــداث ســابقة و يكــون من المحتمل 
أن تقــوم الجمعيــة بدفــع مبالغ نقدية 
ويتــم  االلتزامــات.  هــذه  لتســديد 
مراجعــة المخصصــات بتاريــخ البيانــات 
الماليــة و تعديــل قيمتهــا بنــاًء علــى 
آخــر معلومــات متوفرة لــدى الجمعية.

اإليرادات والمصروفات:
األقســاط  إيــرادات  قيــد  يتبــع   
الطلبــة  نقــل  وأجــور  المدرســية 

تحقــق  يتــم  وال  االســتحقاق  أســاس 
األقســاط المدرســية المقبوضــة عــن 
الســنة القادمــة كإيــرادات، بــل يتــم 
تأجيلهــا وتظهــر كإيــرادات مقبوضــة 
المطلوبــات  بنــد  فــي  مقدمــً 
المركــز  قائمــة  فــي  المتداولــة 
ــي. أمــا رســوم اشــتراك األعضــاء  المال
النقــدي.  األســاس  قيدهــا  فيتبــع 
تتبــع الجمعيــة أســاس االســتحقاق؛ 
والمصروفــات. بالتكاليــف  لالعتــراف 

العمالت  األجنبية:
التــي تتــم  إثبــات العمليــات   يتــم 
الســنة  خــالل  األجنبيــة  بالعمــالت 
بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
إجــراء العمليات، و يتم تحويل أرصدة 
المطلوبــات  و  الماليــة  الموجــودات 
الماليــة بالعملــة األجنبيــة باســتخدام 
تاريــخ  أســعار الصــرف الســائدة فــي 
البيانــات الماليــة. يتــم إثبــات األربــاح و 
الخســائر الناتجــة عــن تحويــل أرصــدة 
العمــالت األجنبيــة فــي بيــان الدخــل. 

استخدام التقديرات:
باختيــار  الجمعيــة  إدارة  تقــوم 
المالئمــة  المحاســبية  السياســات 

تقــوم  كمــا  الجمعيــة،  لحســابات 
بإجــراء التقديــرات المحاســبية لبعض 
البيانــات  فــي  المســجلة  األرصــدة 
الماليــة مثــل مخصــص التدنــي لــكل 
واللــوازم  والكتــب  المدينيــن  مــن 
ومخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة 
تعويــض  ومخصــص  للموظفيــن 
ومخصــص  المحروقــات  مصاريــف 
واألثــاث  والمعــدات  العقــارات  إهــالك 
علــى أســاس عمرهــا اإلنتاجــي، كمــا 
المتعلقــة  التقديــرات  بإجــراء  تقــوم 
تاريــخ  فــي  المؤكــدة  غيــر  لألمــور 
البيانــات الماليــة والتي قد ينتج عنها 
مخاطــر هامــة قــد تــؤدي إلــى تعديالت 
جوهريــة فــي بنــود البيانــات الماليــة 
مثــل القضايــا أو غيرهــا )إن وجــدت(.

أرقام المقارنة للسنة السابقة:
المقارنــة  األرقــام  تعديــل  جــرى 
للســنة الســابقة للبنــود أعــاله فــي 
البيانــات الماليــة المرفقــة لتتفــق مــع 

الجديــد. التصنيــف 



٧١
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٣. نقد في الصندوق ولدى البنوك

٤. مدينون صافي بعد المخصص

٣١-آب

٣١-آب

٣١-آب أ. ذمم مختلفة ودفعات على حساب الموردين

2018

بالدينار 

2018
بالدينار 

2018

2019

سلف صناديق  المدارس واللجان والنثرية 
ودائع لدى البنوك 
بنوك - جاري دينار 

ودائع - صندوق الموارد

المجموع 

4,987

5,934,837

639,155

79,727

6,658,706

2019

2019

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

سلف على صندوق التوفير 
ذمم مختلفة ودفعات على حساب الموردين )أ(

شيكات مرتجعة 
األقساط المستحقة )ب(

مخصص مدينون  مشكوك في تحصيلها 

المجموع 

0

206,968

5,128

349,106

)211,139(

350,063

13,344

5,688

185,530

2,406

206,968

موظفين 
أولياء أمور

دفعات شراء كتب وذمم موردين 
ذمم مؤقتة 

المجموع 

4,140

6,879,628

1,155,345

75,627

8,114,740

154,873

89,379

4,650

306,983

)191,873(

364,012

15,171

75

66,211

7,922

89,379



٧٢

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

ب. األقساط المستحقة 
    

2018 2019

أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١١/٢٠١٠ وما قبل
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٢/٢٠١١

أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٣/٢٠١٢
أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٤/٢٠١٣
أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٥/٢٠١٤
أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٦/٢٠١٥
أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٧/٢٠١٦
أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١٧/٢٠١8

أقساط مستحقة وغير مقبوضة ٢٠١8/٢٠١9*
 أجور نقل مستحقة وغير مقبوضة - األشرفية

المجموع

بالدينار 

٣١-آب

2,081

3,511

2,528

11,781

2,246

23,712

48,641

88,733

165,636

237

349,106

* تم قبض مبلغ وقدره )٧٦,٠٦١( من أصل األقساط المستحقة وغير المقبوضة لتاريخ ١٠/٣/٢٠١9

7,996

3,511

2,528

14,311

5,097

36,794

61,442

175,304

0

0

306,983



٧٣

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

بالدينار بالدينار 

٣١-آب ٥2018. كتب و لوازم صافي بعد المخصص 2019

 كتب مدرسية
 قرطاسية

 مواد تنظيف
 مستودع عام

 مخصص كتب ملغي

 المجموع

112,755

20,143

9,214

2,757

)18,501(

126,368

84,527

19,369

3,800

1,285

)12,001(

96,980

٣١-آب ٦2018. مصاريف مدفوعة مقدمً 2019

 مصاريف تأمين
 رسوم ورخص واشتراكات متفرقة

 إعفاءات الكتب المدرسية
 مصاريف كتب مدرسية مدفوعة مقدمً

 المجموع

1,149

7,153

1,240

1,595

11,137

1,150

603

684

4,580

7,017



٧٤
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٧. الموجودات الثابتة وإضافاتها واإلهالك للعام ٢٠١8/٢٠١9 

أراٍض
مباني

وسائط نقل
أثاث ومفروشات 

ألعاب أطفال ووسائل تعليمية
تجهيزات مختبرات

تجهيزات وسائل التعلم اإللكترونية
تجهيزات مشاغل مهنية

أجهزة حاسوب
أجهزة كهربائية

أجهزة مكتبية
مكتبات المدارس

ديكورات وتحسينات
الصالة الرياضية 

نظام توليد الطاقة

اإلجمالي

الكلفة 
٢٠١8/9/١

إضافات حتى 
٢٠١9/٠8/٣١

الكلفة حتى 
٢٠١9/٠8/٣١

493,764

9,245,778

12,510

1,600,635

21,447

295,110

112,119

25,495

890,332

187,073

32,006

131,596

329,513

3,716,660

210,858

17,304,895

493,764

9,245,778

12,510

1,720,763

46,640

297,023

125,464

27,112

933,355

213,166

34,382

137,110

577,226

3,756,660

210,858

17,831,810

0

0

0

120,128

25,193

1,913

13,345

1,617

43,023

26,093

2,376

5,514

247,713

40,000

0

526,915



٧٥
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٧. الموجودات الثابتة وإضافاتها واإلهالك للعام ٢٠١8/٢٠١9 

اإلهالك المتراكم 
بداية السنة 

اإلهالك 
السنوي 

اإلهالك المتراكم 
نهاية السنة 

صافي القيمة 
الدفترية  ٣١/٢٠١9/8

0

4,995,045

12,509

1,470,014

13,086

293,834

85,350

24,622

804,861

79,041

18,750

118,658

172,439

417,590

37,952

8,543,751

0

240,400

0

60,681

6,285

549

12,368

597

53,227

30,947

3,993

4,256

112,666

214,795

12,651

753,415

0

5,235,445

12,509

1,530,695

19,371

294,383

97,718

25,219

858,088

109,988

22,743

122,914

285,105

632,385

50,603

9,297,166

493,764

4,010,333

1

190,068

27,269

2,640

27,746

1,893

75,267

103,178

11,639

14,196

292,121

3,124,275

160,255

8,534,644



٧٦
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٣١-آب 82018. دائنون 2019

٣١-آب 92018. مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 2019

٣١-آب ١٠2018. ارصدة دائنة أخرى مقبوضة مقدمً 2019

 ذمم متعهدين وموردين
 مستحقات موظفين 

أولياء أمور

 المجموع

285,101

36,066

8,368

329,535

20,610

33,482

54,092

 مصاريف الكتاب والتقرير السنوي
 حوافز الطلبة المتفوقين 

المجموع
 

 أقساط مدرسية
أجور نقل
 ايراد ايجار

 المجموع

6,779,883

155,768

10,000

6,945,651

6,406,347

145,098

0

6,551,445

225,872

40,052

7,535

273,459

17,200

33,450

50,650



٧٧
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

١١. أمانات مجالس وأنشطة ولجان

75,627
10,810
5,029

31,008
30,257
1,749

16,767

171,247

رصيد 

٢٠١8/٠9/١٢٠١9/٢٠١8

مدفوعات 

٢٠١9/٢٠١8

مقبوضات 

٢٠١9/٠8/٣١

رصيد 

١٢. صندوق التوفير 
٢٠١8/٠9/١٢٠١9/٢٠١8٢٠١9/٢٠١8٢٠١9/٠8/٣١

رصيد مدفوعات 

٣١-آب١٣. إيرادات أخرى 2018

بالدينار 

2019

 أمانات صندوق تنمية الموارد
أمانات الشبيبة الجامعية )شبيبة القديس بطرس(

 أمانات معونة الشتاء و الفصح
 أمانات )MUN( و مجلس الطلبة 

 أمانات المجلس الثقافي البريطاني
 أمانات دعم الطالب للدراسة الجامعية

أمانات أخرى

 المجموع

 صندوق توفير الموظفين

 المجموع

2,607,524

2,607,524

146,753

146,753

2,754,277

2,754,277

0

0

تبرع صندوق التكافل / بدل أكاليل 
إيرادات صندوق التوفير

إيرادات صندوق دعم الطلبة المعوزين
إيرادات اخرى

إيرادات سنوات سابقة 

المجموع 

15,020

20,963

1,593

8,293

0

45,869

75,627
3,280
9,409

27,053
29,937
2,497
9,567

157,370

0
15,458
13,743
6,103

270,241
17,672
71,690

394,907

0
7,928

18,123
2,148

269,921
18,420
64,490

381,030

11,939

42,586

1,682

0

9,643

65,850



٧8

 رواتب وأجور
رواتب مرافقات الباص )أ(

مصاريف أجور نقل طالب )أ(
 مخصص تنمية مدارس

 طبيب المدرسة 
 مصاريف طبية

 تـأهيل وتدريب معلمين
 إعفاءات طالب

 إيجار المباني المدرسية
 معالجات طبية ورسوم تأمين
صيانة وتصليحات مدارس )ب(

 تنقالت ومواصالت
 نشاطات مدرسية

 مواد تدبير منزلي ومختبرات
 حوافز الطلبة المتفوقين

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 وسائل تعليم أطفال
 أدوات ولوازم رياضية

 نشر وإعالن
 إنارة مياه وهواتف
 محروقات التدفئة

 قرطاسية ومطبوعات
تنظيف مدارس )ج(

 وسائل إيضاح
 بستنة مالعب

8,521,413

 148,034

51,578

50,276

118,598

8,889,899

2019

بالدينار 

2018

بالدينار 

١٥. بيان إيرادات ونفقات 
المدارس
اإليرادات

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٣١-آب

النفقات

١٥. بيان إيرادات ونفقات 
2019المدارس

بالدينار 

2018

بالدينار 

 أقساط مدرسية
أجور نقل طالب )أ(
الكتب المدرسية

 إيرادات تدريب مدرسية
 تغطية الجمعية لصندوق التكافل

 مجموع اإليرادات

5,268,334

79,970

100,700

183,000

44,839

1,858

62,570

527,561

691,000

6,401

149,437

109

76,462

5,994

33,482

55,985

10,697

3,175

7,557

123,909

55,441

97,539

286,806

12,913

2,026

٣١-آب

٣١-آب

2018

بالدينار 

2019

بالدينار 

١٤. نفقات إدارية متفرقة   

 قرطاسية ومطبوعات
 اتصاالت

 مصاريف النشرة الدورية
 وقود للتدفئة

أتعاب مهنية ورسوم دعاٍو
 كهرباء ومياه وضيافة وأخرى

 نشاطات الجمعية والحفل السنوي
 صيانة وتصليحات

 نشر وإعالن
مصاريف سيارة الجمعية
تبرعات والتزامات طارئة
 مصاريف سنوات سابقة

مصاريف الفروع

 المجموع

8,939

7,830

5,556

2,667

13,575

10,197

8,396

3,206

1,676

790

400

1,306
1,437

65,975

6,392

4,094

5,999

1,077

14,271

12,189

12,348

4,071

254

722

9,170

0
0

70,587

8,183,051

129,296

42,117

45,558

129,569

8,529,591

4,973,867

86,257

129,300

183,000

54,100

1,507

48,644

492,921

691,000

5,763

144,415

130

99,175

5,661

33,450

42,152

12,701

2,646

6,103

105,371

53,115

98,108

260,113

8,368

1,950



٧9

٣١-آب

أ. بيان إيرادات ونفقات 
2019نقل طلبة المدارس

بالدينار 

2018

بالدينار 

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٣١-آب

٣١-آب

ب. نفقات صيانة 
2019و تصليحات مدارس

بالدينار 

2018

بالدينار 

بوالص تأمين حريق وسرقة
 طعام الروضة

 مصاريف ضيافة ونثرية وأخرى
 رسوم ورخص واشتراكات

 إهالك موجودات ثابتة
 مصاريف اعتماد المدرسة
 مصاريف حضانة المدرسة

 مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 مصروف مخصص كتب مدرسية ملغاة

 مصاريف فروقات أسعار محروقات

 مجموع النفقات اإلجمالي

 صافي )عجز( وفر المدارس

النفقات

7,128

23,536

12,013

53,119

286,167

36,751

17,068

34,000

6,500

12,529

8,376,576

513,323

 ايرادات أجور نقل الطالب
مصاريف أجور نقل الطالب

 رواتب مرافقات الباصات

 صافي )عجز(  أو الوفر

148,034

)100,700(

)79,970(

)32,636(

صيانة عامة  )لوازم(
أعمال الطراشة 

 عقود صيانة
 رواتب وأجور الصيانة

 مجموع

34,204

36,790

26,336

52,107

149,437

١٥2018. بيان إيرادات ونفقات المدارس

بالدينار 

2019

بالدينار 

6,303

24,963

11,338

50,599

222,630

12,538

23,186

100,091

5,000

4,501

8,000,966

528,625

129,296

)129,300(

)86,257(

)86,261(

38,902

23,246

25,411

56,856

144,415



8٠
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٣١-آب

2019

بالدينار 
2018

بالدينار 

ج. نفقات تنظيف مدارس   

٣١-آب

١٦. بيان إيرادات ونفقات 
اللجنة االجتماعية والنسائية 
ولجنة الشبيبة النسائية   

2019

بالدينار 

2018

بالدينار 

٣١-آب
١٧. بيان إيرادات ونفقات 

2019لجنة الشبيبة االجتماعية

بالدينار 

2018

بالدينار 

٣١-آب

١8. بيان إيرادات ونفقات 
لجنة مدارس األحد

والشبيبة الروحية  
2019

بالدينار 

2018

بالدينار 

49,217

237,589

286,806

7,114

)1,551(

5,563

8,346

)25(

)8,321(

0

5,563

8827

46,679

5,674

2,095

29,088

790

592

84,918

)76,091(

 مواد تنظيف
 رواتب وأجور

 مجموع

واردات اللجنة االجتماعية 
و النسائية  

نفقات اللجنة االجتماعية 
و النسائية 

وفر )عجز( اللجنة النسائية 

واردات لجنة الشبيبة النسائية  
نفقات لجنة الشبيبة النسائية  
تبرعات لجنة الشبيبة النسائية*

صافي وفر )عجز( اللجنة 

اللجنتيــن  )عجــز(  وفــر  صافــي 
مجتمعتيــن 

 واردات  اللجنة
 مصاريف اللجنة

 صافي وفر )عجز( اللجنة

1,265

)3,051(

)1,786(

الواردات 
النفقات 

نشاطات ثقافية وتنقالت وأجور 
هدايا ومعايدات 

قرطاسية ومطبوعات 
لقاءات و ندوات 

مصاريف عامة متفرقة
مصاريف التقويم السنوي 

مجموع النفقات 

صافي وفر )عجز( اللجنة 

قامــت اللجنــة مشــكورة بالتبــرع مــن وارداتهــا لصالــح صنــدوق التكافــل 
*

)89٥8( وتم تحويل )٢8٤٤( أمانات    

39,635

220,478

260,113

7,043

)1,327(

5,716

7,274

)2,556(

)4,718(

0

5,716

0

)628(

)628(

7565

50,030

5,529

2,189

27,132

1,274

592

86,746

)79,181(
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مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8

الــنــفــقــات

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

الموازنة التقديرية 
2020/2019

5,646,933

691,000

503,399

39,000

47,600

8,050

49,765

2,500

50,500

65,597

450

111,000

7,300

11,000

4,300

28,500

8,100

83,000

27,000

20,000

46,500

 5,268,334

 691,000

 527,561

 33,482

 62,570

 6,401

 44,839

 1,858

 70,994

 52,107

 109

 76,462

 5,994

 10,697

 3,175

 26,336

 7,557

 82,986

 23,258

 17,665

 55,441

)11,272(

 0

 2,995

 )4,518(

)19,930(

 )349(

 )4,619(

 )42(

 8,494

 )21,948(

 )341(

)37,038(

 )306(

 )2,303(

 )1,325(

 )3,664(

 )793(

 15,486

 )42(

 )1,085(

 11,241

رواتب ومنافع 
إيجار مباٍن

إعفاء طلبة أبناء العاملين 
حوافز لطلبة المدارس المتفوقين

تأهيل وتدريب موظفين
معالجات طبية وأقساط تأمين الطلبة 

أطباء المدارس
مصاريف طبية

صيانة وتصليحات مدارس
رواتب الصيانة 

مواصالت داخلية
نشاطات وحفالت تخرج

مصاريف مختبرات وفن ومشغل مهني
وسائل ترفيهية لتعليم األطفال

لوازم وأدوات رياضية
عقود صيانة

إعالنات إدارة المدارس
إنارة 
مياه 

هاتف فاكس انترنت 
وقود للتدفئة

الموازنة التقديرية 
2019/2018

5,279,606

691,000

524,566

38,000

82,500

6,750

49,458

1,900

62,500

74,055

450

113,500

6,300

13,000

4,500

30,000

8,350

67,500

23,300

18,750

44,200
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 97,539

 12,013

 49,217

 237,589

 12,913

 2,026

 23,536

 40,423

 12,696

 183,000

 55,985

 6,500

 7,128

 286,167

 12,529

 36,751

 17,068

 79,970

 100,700

 1,039

 )987(

 11,717

 )5,947(

 1,913

 )674(

 )1,464(

 )1,177(

 )7,554(

 0

15,212

 0

 78

 59,167

 8,529

11,751

 )7,932(

 630

 0

قرطاسية ولوازم مستهلكة
مصاريف ضيافة ونثرية

تنظيف مدرسة
رواتب تنظيف المدارس 

وسائل إيضاح مستهلكة
بستنة مالعب

مصاريف طعام الطالب
رسوم رخص

اشتراكات
مخصص تنمية المدارس

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مصروف مخصص كتب مدرسية ملغاة

تأمين حريق وسرقة وموظفين
إهالك الموجودات الثابتة

م. فروقات اسعار المحروقات
مصاريف اعتماد المدرسة 
مصاريف حضانة المدرسة 

رواتب المرافقات
مصاريف أجور نقل الطالب

الــنــفــقــات

98,000

12,750

48,000

231,042

11,200

2,200

26,000

42,500

16,250

183,000

45,000

6,500

7,900

293,000

5,000

33,000

25,000

86,320

100,000

الموازنة التقديرية 
20٢٠/2019

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

96,500

13,000

37,500

243,536

11,000

2,700

25,000

41,600

20,250

183,000

40,773

6,500

7,050

227,000

4,000

25,000

25,000

79,340

100,700

الموازنة التقديرية 
2019/2018

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8
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8,894,485

49,500

145,000

40,000

9,128,985

382,329

 8,640,011

 50,276

 148,034

 51,578

 8,889,899

 513,323

 84,445

 )7,724(

 45,034

 41,078

 162,833

132,891

مجموع األقساط المدرسية المستحقة 
واردات تدريب  مدرسية

واردات أجور نقل الطالب
واردات كتب وخالفه

مجموع اإليرادات
وفر )عجز( المدارس

اإليرادات

مصروف مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها 

مجمـــــــوع النفقات

 34,000

8,376,576

 

 17,000

29,942

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8

الــنــفــقــات

22,500

8,746,656

الموازنة التقديرية 
20٢٠/2019

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

17,000

8,346,634

الموازنة التقديرية 
2019/2018

8,555,566

58,000

103,000

10,500

8,727,066

380,432
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 118,598

 8,715

 467,251

 22,517

 84,918

 14,788

 17,130

 7,830

 1,178

 3,029

 2,667

 8,939

 5,556

 8,396

 13,575

 790

 1,676

 1,829

 )31,402(

 0

 )32,749(

)77,483(

 )14,582(

 2,788

 1,130

 2,830

 )822(

 )671(

 667

 939

 )944(

 )6,604(

 )1,425(

 )210(

 )324(

 )1,671(

صندوق التكافل / إعفاء الطلبة 
المحتاجين   

صندوق التكافل /إعفاء الكهنة
غير العاملين   
إهالك عقارات وموجودات  

فوائد صندوق التوفير المدفوعة  
مصاريف لجنة مدارس األحد والشبيبة 

الروحية   
رسوم ورخص واشتراكات عامة  
إعانات ومساعدات   

اتصاالت    
ماء    
كهرباء   

وقود للتدفئة   
قرطاسية ولوازم مستهلكة   

رسالة المحبة   
نشاطات الجمعية    
مصاريف وأتعاب مهنية    
مصاريف سيارة الجمعية   

نشر وإعالن   
صيانة وتصليحات   

  

الــنــفــقــات

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

137,000

15,000

500,000

0

102,780

15,000

17,500

7,000

2,500

3,700

3,500

8,500

6,500

9,000

15,000

1,200

2,200

3,000

الموازنة التقديرية 
2020/2019

150,000

8,715

500,000

100,000

99,500

12,000

16,000

5,000

2,000

3,700

2,000

8,000

6,500

15,000

15,000

1,000

2,000

3,500

الموازنة التقديرية 
2019/2018

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8
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صيانة آالت وأجهزة وعقود صيانة
ضيافة ومواد تنظيف ونثرية

تأمين موظفين وحريق وسرقة 
مصاريف األراضي

نفقات اللجنه االجتماعية والنسائيه
مصاريف لجنة الشبيبة النسائية

مصاريف الضرائب والرسوم المدفوعة
نفقات لجنة الشبيبه االجتماعية

فوائد وعموالت بنكية
مصاريف تبرعات طارئة

نفقات الفروع 
مصاريف سنوات سابقة
نفقات التأمين الصحي

مجموع النفقات

 1,377

 4,659

 1,331

 596

 1,551

 0

 0

 3,051

 9,506

 400

 1,437

 1,306

 70,610

 885,206

 )623(

 )1,341(

 )669(

96

 1,051

 )500(

 )500(

 )6,449(

 5,506

)14,600(

 937

306

 20,610

 )156,709(

 

 

الــنــفــقــات

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

2,500

5,000

2,100

4,000

4,500

1,000

1,000

4,000

2,000

9,000

2,200

2,000

62,000

950,680

الموازنة التقديرية 
2020/2019

2,000

6,000

2,000

500

500

500

500

9,500

4,000

15,000

500

1,000

50,000

1,041,915

الموازنة التقديرية 
2019/2018

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8
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 513,323

 676,000

 8,685

 7,114

 1,265

 0

 1,593

 71,500

 323,831

 15,020

 20,963

 8,827

 98,279

 58,280

 7,944

 1,812,624

 927,418

 

 132,891

 0

 685

 2,114

 )235(

 )500(

 )407(

 )3,500(

 )56,169(

 5,020

)29,037(

 )673(

 88,279

 8,280

 )2,056(

 144,692

301,401

 

 

وفر )عجز( المدارس   
إيجار مباني المدارس   

اشتراكات أعضاء     
تبرعات اللجنة االجتماعية والنسائيه 

تبرعات لجنة الشبيبه االجتماعية  
تبرعات لجنة الشبيبة النسائية    
تبرعات لصندوق الطلبة المعوزين   

إيجار المباني    
فوائد بنكية    

تبرعات صندوق التكافل/بدل أكاليل  
صندوق التوفير   

مقبوضات مدارس األحد    
تبرعات وإيرادات أخرى   

واردات التأمين الصحي
الصالة الرياضية

مجموع اإليرادات

وفر )عجز( الجمعية  

   

اإليرادات

382,329

676,000

8,500

5,500

1,550

550

2,000

74,000

270,000

10,000

0

12,300

43,000

60,000

8,500

1,554,229

603,549

الموازنة التقديرية 
2020/2019

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

380,432

676,000

8,000

5,000

1,500

500

2,000

75,000

380,000

10,000

50,000

9,500

10,000

50,000

10,000

1,667,932

626,017

الموازنة التقديرية 
2019/2018

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8
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 18,289

 200

 179

 6,776

 21,614

 29,088

 2,095

 5,674

 411

 0

 592

 84,918

 )711(

 0

 )121(

 )1,724(

614

 )5,912(

 )905(

 )326(

 )1,339(

 )4,000(

 )158(

 )14,582(

 

رواتب وأجور  

إعانات ومساعدات    

هاتف   

مصاريف دورات تأهيل ديني وبعثات 
ة لدراسة الالهوت     جامعيَّ

أجور نقل طلبة مدارس األحد   

لقاءات وندوات ومخيمات ومؤتمرات  

قرطاسية ومطبوعات   

هدايا الميالد والفصح   

مصاريف متفرقة   

مصاريف إعداد مناهج دين    

التقويم السنوي    

مجمـــــوع النفقات   

مشروع الموازنة التقديرية لمدارس األحد والشبيبة الروحية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8

الــنــفــقــات

20,330

0

200

8,500

23,000

36,500

2,500

6,500

600

4,000

650

 102,780

الموازنة التقديرية 
2020/2019

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31

19,000

200

300

8,500

21,000

35,000

3,000

6,000

1,750

4,000

750

99,500

الموازنة التقديرية 
2019/2018



88

 3,160

 4,996

 171

 500

 8,827

 )76,091(

960

)1,504(

)129(

0

)673(

13,909

دورات تأهيل ديني   

لقاءات وندوات ومخيمات    

تبرعات التقويم السنوي   

تبرعات لمدارس األحد   

مجموع اإليرادات   

وفر )عجز( مدارس األحد   

مشروع الموازنة التقديرية لمدارس األحد والشبيبة الروحية للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8

اإليرادات

3,500

8,400

200

200

12,300

)90,480(

الموازنة التقديرية 
2020/2019

البيـــــــــــــــان

2,200

6,500

300

500

9,500

)90,000(

الموازنة التقديرية 
2019/2018

البيـــــــــــــــان الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

الفرق بين الموازنة
التقديرية والميزانية 

الفعلية لغاية 
2019/8/31



89

47,872

26,807

1,125

884

4,124

5,486

)11,713(

20,000

52,500

400,000

175,000

0

722,085

أثاث ومفروشات 

ألعاب أطفال ووسائل تعليمية

تجهيزات مختبرات ومشاغل ووسائل 
تعلم

أجهزة كهربائية  وحاسوب

أجهزة مكتبية

مكتبات المدارس

تحسينات مباني و مالعب 

أثاث و تجهيزات الصالة الرياضية - المبنى 
الثقافي الرياضي 

أجهزه توفير طاقة كهربائية

مشروع تنظيم األرض االستثمارية

تجهيز مسرح -  المبنى الثقافي الرياضي

شراء ارض واعمال تحضيرية لبناء مدرسة

المجموع

مشروع الموازنة التقديرية الرأسمالية  للعام ٢٠٢٠/٢٠١9
وموازنة العام ٢٠١9/٢٠١8 ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣١/٢٠١9/8

الموازنة التقديرية 
2019/2018

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2019/8/31

الموازنة التقديرية 
2020/2019

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2019/8/31
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رسالتنا مًعا
تسعى الجمعية إلى إعداد أفواج من شباب 
بالّله  مؤمنة  شرائحه  بمختلف  المجتمع 
بمعارف  تتمتع  لآلخر  محبة  للوطن  وفية 
بقيم  معززة  مستنيرة  وثقافة  متطورة 
على  وقادرة  سامية  إنسانية  وفضائل 
من  أبنائه  ورخاء  المجتمع  بتنمية  ا�سهام 
منها  الخيرية  التعليمية  خالل مؤسساتها 
والروحية  الثقافية  واالجتماعية وأنشطتها 
وتعاونها  والرياضية  والفنية  واالجتماعية 
ا©رثوذكسية ذات   الوطنية  المؤسسات  مع 

ا©هداف وا©نشطة المشابهة. 


