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  منوذج إلنشاء ادلعاهد العلمية وتطورها[ -مدارس النجاة اخلريية[ . 

 منوذج إلنشاء ادلعاهد العلمية وتطورها[- معهد كامز للتدريب األهلي[ 

 [ةادلعاهد العلمي متويل] - ألبانيا –ثقايف االجتماعي مركز مودة ورمحة ال 

  [ةادلعاهد العلمي متويل] -جامعة سراييفو للعلـو والتكنولوجيا.  
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 مقذمة

بغػػا النظػػر عػن عرقهػػاس أو جنسػػهاس أو دينهػػاس .. أو  ػػري  -حيتػل العمػػل اخلػػريي مكانػػة مهمػة يف ا تمعػػات 
فهذا العمل هو الرابط اإلنساين بني البشرس حيث يتلمس حاجات البشر اإلنسػانية  -ك من التصنيفات البشريةذل

 واالجتماعية واالقتصادية. 

وللعمل اخلريي فلسفة ذلا أصوذلا يف الدين اإلسالمي؛ تستمد نظرهتػا مػن كتػاب ز عػز وجػلس وسػنة نبيػ    
ئ جػاء اإلسػػالـ وػػا ورسػػخها يف نفػوس أتباعػػ  وأمػػرهم بنشػػرها بػني النػػاس مجيعػػا؛  عتبػػار أف ملسو هيلع هللا ىلصس وتقػـو علػػب مبػػاد

اإلسالـ جاء للعادلني؛ كما قاؿ تعاىل: )وما أرسلناؾ إال رمحػة للعػادلني ؛ فلػم تكػن الرمحػة صػفة خاصػة قاصػرة علػب 
 ادلسلمنيس فقد أمر الشارع احلكيم بنشرها بني  ري ادلسلمني أيض ا.

اإلسػػالـ علػػب قػػيم يقػػـو عليهػػا صلػاح العالقػػات اإلنسػػانيةس وتقلػػل مػػن والـ ومعػػا ة ا خػػرينس ومنهػػا لقػد حػػث 
التكافػػػػلس والػػػػرتاحمس والتعػػػػاوفس والبػػػػذؿس والعطػػػػاءس والتنػػػػافس يف اخلػػػػرياتس وادلسػػػػارعة فيهػػػػاس واإلنفػػػػاؽس والسػػػػخاءس 

... و ػػري ذلػػك مػػن الصػػفات والقػػيم الػػ  ال تعػػد وال  صػػب س وجػػاءت يف القػػروف الكػػرن والسػػنة والتصػػدؽس والكػػـر
 النبوية.

هػػػي اذلػػػدؼ مػػػن  -االجتماعيػػػةس واالقتصػػػاديةس واإلنسػػػانية والتعليميػػػة والصػػػحية... -فالتنميػػػة بكافػػػة صػػػورها 
العمل اخلرييس ويبذؿ يف القطاع التعليمي اجلهودس واخلطط إلحراز التقدـ والنهوض   تمعات من خالؿ إحداث 

 .من أجل  قيق التنمية ادلستدامة اة األفرادالتغيري يف أسلوب وحي

بصػػػفة  -العمػػػل اخلػػػريي ليشػػػمل  سػػػيع نطػػػاؽولػػػذلك تسػػػعب كثػػػري مػػػن اجلمعيػػػات وادلتسسػػػات اخلرييػػػة إىل تو 
رلاؿ التعليم من خالؿ إنشاء اجلامعات وادلعاهد العلميةس وادلدارسس وتقػدن الرعاية واألنشطة اإلمنائية يف  -أساسية

للطػػالبس والصػػرؼ علػػب إنشػػاء ادلبػػاين التعليميػػةس واخلدميػػةس وإحالػػة الػػن ء منػػذ الصػػغر بسػػبل ادلسػػاعدات وادلػػن  
الرعايػػة التعليميػػة مػػن خػػالؿ إحلػػاقهم لراحػػل التعلػػيم ادلختلفػػةس ابتػػداء  مػػن الرويػػة وحػػ  التعلػػيم اجلػػامعيس وتطػػوير 

ل حياٍة كردية لإلنساف بتوفري فرص عمٍل الربامج التعليميةس واستحداث وسائل وأدواٍت تعليمية قادرة علب  قيق سب
لتعزيػػز االنتػػاج داخػػل ا تمػػعس وكػػذلك تػػدريب األفػػراد علػػب ادلهػػارات العلميػػة ادلختلفػػةس و ػػري ذلػػك مػػن األنشػػطة 

 والربامج التعليمية.
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تمػع؛ فهػو لقد أدرؾ العاملوف يف قطاع العمل اخلريي أمهية التعليمس وأثػر  يف  قيػق التنميػة ادلسػتدامة ألفػراد ا 
ال يقػػل  ي حػػاؿ مػػن األحػػواؿ عػػن القطاعػػات األخػػرا القائمػػة علػػب الزكػػاة والوقػػف والصػػدقات؛ كبنػػاء ادلسػػاجد 
وحفػػػر ا  رس ومسػػػاعدة الفقػػػراءس وكفالػػػة األيتػػػاـ واإل اثػػػةس والػػػدعوةس ورعايػػػة األسػػػرس و ػػػري ذلػػػك مػػػن ادلشػػػروعات 

 اخلريية.

الفكر االسػرتاتيجي علػب أرض الواقػع مػن خػالؿ ادلشػروعاتس  ولقد قامت "مجعية النجاة اخلريية" بتطبيق هذا
والربامجس واألنشطة ادلختلفػة منػذ التيسػيسس فقػد متيػزت اجلمعيػة  أػا مػن أوائػل اللجػاف العاملػة  لقطػاع التعليمػيس 

 سواء يف داخل دولة الكويت أو خارجها:
 

 أول: داخم انكىيج:

مدرسةس ما بني ابتدائيس  05رس النجاة اخلريية"س وا ف متتلك ـس أتسست البذرة األوىل لػ"مدا0978يف عاـ  -
 متوسطس اثنويس  تل سنواي ادلراكز األوىل يف أاية العاـ الدراسي علب مستوا دولة الكويت.

س هي إحدا اللجاف اخلريية التابعة لقطاع التعليم جبمعية النجاةس و جلنة لالب العلم س أسستـ0993يف عاـ  -
مسػامهة منهػا يف  ر الفقريةس والطلبة احملتاجنيس من خالؿ رعايتهمس وتقدن الدعم ادلػادي ذلػم؛وتقـو بدعم األس
 .علب مواصلة مسريهتم التعليميةومساعدة الطلبة خدمة ا تمع 

برتخػػػيص مػػػن اذلياػػػة العامػػػة للتعلػػػيم التطبيقػػػػي س معهػػػد كػػػامز للتػػػدريب األهلػػػي س مت أتسػػػيسـ0116 عػػػاـيف  -
وػػدؼ تػػدريب الكػػوادر العاملػػة يف القطػػاع اخلػػريي  ؛ـ0117الفعلػػي يف أوائػػل العػػاـ وبػػدأ نشػػال   سوالتػػدريب

وأتهيل األفراد لسوؽ العمل مػن خػالؿ مػدربني متميػزين  سوتعليم اللغة العربية لغري النالقني وا سبصفة خاصة
 رلػػػػاالت اسػػػتخداـ التقنيػػػات احلديثػػػة يف التػػػدريبس وذلػػػػك مػػػن خػػػالؿ إقامػػػة الػػػدورات التدريبيػػػة يفيف رلػػػاؿ 
 .متعددة

 

 ثبَيب: خبرج انكىيج:
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قامت اجلمعية بتمويػل وإنشػاء اجلامعػاتس وادلعاهػد العلميػةس وتػوفري دور السػكن للطالبػاتس وكفالػة للبػة العلػمس يف 
 أكثر من دولة من دوؿ العامل ادلختلفةس ومنها علب سبيل ادلثاؿ:

حيػػػػث تنتشػػػػر يف زلافظػػػػة تػػػػريا   لبانيػػػػا س  مركػػػػز مػػػػودة ورمحػػػػة الثقػػػػايف االجتمػػػاعي) س أتسػػػػسـ0103يف عػػػاـ  -
س وقػػد بػػدأ كسػػكن للطالبػػات ادلسػػلماتس حيػػث يعػػاين عػػدد كبػػري مػػنهن مػػن السػػكن اجلػػامعي بكثػػرة اجلامعػػات
فقامت "مجعية النجاة اخلريية" ختفيف األعباء عن هتالء الطالباتس ح  أصب  مركز إشعاٍع تنطلػق احلكوميس 

 تمعهن.من  الفتيات ادلسلمات ضلو خدمة رل

 "س وهػػي أوؿ جامعػػةسػػراييفو للعلػػـو والتكنولوجيػػاقامػػت "مجعيػػة النجػػاة اخلرييػػة"  دلسػػامهة يف تطػػوير "جامعػػة  -
 يػتم حيػث والتػيلق للتفػوؽ هاما   مركزا   ـس ومتثل 2004 عاـ مت افتتاحها واذلرسكس البوسنة يف رحبية  ري وقفية
والعالقػات  والسياسػية االقتصػادية والعلػـو ادلعلومػات يةوتقن احلاسوب علـو يف للتخصص بعناية للبتها اختيار
 الدولية.

للبػػة العلػػم يف كػػلٍك مػػن  كسػػتافس وكفالػػة  سمعهػػد التمػػريا  ذلنػػدوهنػػاؾ كثػػري مػػن ادلشػػروعات اخلارجيػػة مثػػل  -
 ومصرس والبوسنة واذلرسكس وكوسوفاس وألبانياس وبنغالدي س وتشاد... و ري ذلك من الدوؿ ادلختلفة.
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 نذراستأهذاف ا

 حهذف انذراست إىل حتقيق أهذاف ػذة :

 تسليط الضوء علب تطوير ادلوارد ادلالية للمعاهد العلميةس ومتويلها واالستثمار يف قطاع التعليم. .0

 بياف أمهية دور العمل اخلريي يف التنمية ا تمعيةس وتفاعل  مع قضااي ا تمعس وخاصة يف قطاع التعليم. .0

 الوقفية ادلتخصصة يف خطة ادلتسسات واجلمعيات اخلريية. ويع ادلشروعات التعليمية .3

 تطوير العملية التعليمية من خالؿ ادلنظمات اخلريية. .4

 تفعيل دور العمل اخلريي يف قطاع التعليم. .5

 مسامهة العمل اخلريي يف حل إشكاليات التعليم داخل ادلعاهد العلمية. .6

 ة من خالؿ تطوير العملية التعليمية.البناء والتنمي خدمةيف  ترسيخ مفهـو العمل التطوعي .7

 مساعدة قطاع كبري من الشرائ  االجتماعية ال  يقف الفقر حاجزا  بينها وبني التعلم. .8

 ربط مفهـو العمل اخلريي  لتنمية ادلستدامة الشاملة. .9

 تعزيز العالقة بني العمل اخلريي وا تمع من خالؿ اإلسهامات يف رلاؿ التعليم. .01

مات اخلرييػة اإلسػالمية علػب التطػويرس والتفاعػل مػع القضػااي ا تمعيػة سػواء علػب ادلسػتوا بياف قدرة ادلنظ .00
 اإلقليمي أو الدويل.
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 أهًيت انذراست
 

 حكًٍ أهًيت انذراست يف انُقبط انخبنيت:

 ادلسامهة يف تقدن حلوؿ عاجلة للصعو ت واإلشكاليات يف ادلوارد ادلالية للمعاهد العلمية. .0

 متويل دائمة للمعاهد العلمية من خالؿ إنشاء األوقاؼ.توفري مصادر  .0

 ادلسامهة يف تطوير ادلعاهد العلمية للقياـ برسالتها ادلنولة وا. .3

 بياف دور ادلنظمات اخلريية يف احلياة االجتماعيةس وأتثريها اإلجيايب علب أفراد ا تمع. .4

 م يف ا تمع.تقدن جتارب  جحة لتفاعل ادلنظمات اخلريية مع قضااي التعلي .5

 بياف قدرة ادلنظمات اخلريية علب التنوع يف رلاؿ العمل اخلريي. .6
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 حسبؤلث انذراست

 جتيب انذراست ػٍ انخسبؤلث انخبنيت:

 هل هناؾ إمكانية لتطوير ادلوارد ادلالية للمعاهد العلمية؟ .0

خيػػدـ التنميػػة ادلسػػتدامة  مػػا مػػدا قػػدرة ادلنظمػػات اخلرييػػة علػػب التنػػوع يف مشػػروعاهتا وأنشػػطتها وبرارلهػػا لػػا .0
 داخل ا تمع؟

 هل تستطيع ادلنظمات اخلريية ادلسامهة يف تطوير ادلعاهد العلمية؟  .3

هل هناؾ جتارب شليزة للمنظمػات اخلرييػة يف خدمػة قطػاع التعلػيم؛ حبيػث تكػوف أمنوذجػا  لالسرتشػاد وػا يف  .4
 تطوير ادلوارد ادلالية؟
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 وسبم حطىيرهباملىارد املبنيت  يفهىواملبحث األول: 

 أا  مل يف لياهتا أهػدافا  دنيويػة وأخػرا دينيػة؛ فالدنيويػة كادلسػامهة ي سالمالنظاـ اإل تتميز فكرة ادلوارد ادلالية يف
س و قيػق التنميػة داخػل ا تمػعس والنهػوض  لدولػةس واالرتقػاء وػا علػب  واالجتماعيػة االقتصػاديةهػداؼ يف  قيق األ

ينيةس فيهدؼ الفرد من ورائها إىل نيل الثواب يف ا خرةس و قيق العبودية ابتغػاء مريػاة ز كافة ادلستوايت؛ أما الد
 عز وجل.

وتشػػػمل ادلػػػوارد ادلاليػػػة يف العػػػادة شػػػقني مهػػػا : اإليػػػرادات والنفقػػػاتس ويعػػػرؼ علػػػم ادلاليػػػة  نػػػ  العلػػػم الػػػذي يػػػدرس 
خدامها لتحقيق أهداؼ اقتصادية وسياسية تتماشب اإليرادات العامة والنفقات العامة بكل وسائلها وتوجيهها واست

مع فلسفة الدولةس أما التشريعات ادلالية فهي رلموعة من القوانني واألنظمػة ادلاليػة الػ  تتباهػا الدولػة؛ وػدؼ تنظػيم 
 وتطبيق االنفاؽ واإليراد وادلوازنة بينهما.

والوقػفس واخلػػراجس و ػري ذلػك مػن األدواتس والػػ   وتتنػوع ادلػوارد يف الشػريعة اإلسػالمية مػػا بػني الزكػاةس والصػدقاتس
تسػهم بشػكل فعػاؿ يف دفػػع عجلػة التنميػة داخػل ا تمػػع اقتصػاداي  واجتماعي ػا؛ بػل تقػػـو الدولػة يف  ػل هػذا النظػػاـ 

 بتوفري وسائل وأدوات تساعد األفراد يف ا تمع علب التقدـ والرقي.

مصػػادر الػػدخل يف الدولػػة اإلسػػالمية نظػػاـ الوقػػف العلمػػيس ولقػػد اسػػتحدث الوقػػف  عتبػػار  مصػػدر ا أساسػػي ا مػػن 
 حيث أوقف األراييس وادلزارعس والعقارات واألدوات اإلنتاجية علب اإلنفاؽ علب التعليم. 

ولقد كاف للوقف والزكاة والصدقات دوٌر كبرٌي يف أضة األمة وقياـ حضارة إسالمية من أعظػم احلضػارات علػب مػر 
 التاريخ اإلنساين.

اجػػ  ادلعاهػػد العلميػػة علػػب مسػػتوا العػػامل اإلسػػالمي  ػػدايٍت كبػػرية  يف مواردهػػاس وال سػػيما يف جانػػب اإليػػرادات وتو 
الػػذي يتكفػػل  لصػػرؼ والنفقػػات علػػب مهػػاـ وأعمػػاؿ تلػػك ادلعاهػػد العلميػػةس ومػػن خػػالؿ هػػذ  الورقػػة سػػوؼ ضلػػاوؿ 

 حبث سبل وأوج  تطوير تلك ادلعاهد من الناحية ادلالية.
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 لمالٌة فً المعاهد العلمٌةالموارد ا

إف ادلوارد ادلالية للمعاهد العلمية حباجة إىل استحداث أساليب وأدوات تستطيع مػن خالذلػا القيػاـ  دوارهػا ادلنولػة 
وػػاس والتغلػػب علػػب النػػدرة يف مواردهػػاس وقلتهػػاس وتنظيمهػػا مػػن خػػالؿ االسػػتثمار األمثػػل؛ لتحقيػػق التطػػوير يف كافػػة 

 لتخطيطيةس وادلاليةس وادلتسسيةس وادلناهج..اجلوانب اإلداريةس وا

 وسوف نتناول يف هذا البحث شقني: 

 التمويل واالستثمار يف ادلعاهد العلمية . .0

 تطوير ادلوارد ادلالية للمعاهد العلمية . .0

 أول: انخًىيم والسخثًبر

ج إىل اإلنشػػػاء والتطػػػوير يعػػػد التمويػػػل اخلطػػػوة األساسػػػية لتحقيػػػق االسػػػتثمار يف أي رلػػػاؿ مػػػن ا ػػػاالت الػػػ   تػػػا 
والتحديث؛ ولذلك هتتم ادلتسسات ادلالية ال  تعمل يف السوؽ بصفة عامة بعمليات التمويل  عتبارها احملرؾ لكػل 

 عمليات التشغيل.

والتمويػػل عبػػارة عػػن إنفػػاؽ ادلػػاؿ علػػب الوجػػ  ادلخصػػصس وقػػد جػػاء يف القػػاموس االقتصػػادي أف ادلنشػػية عنػػدما تريػػد 
إلنتاجية أو إنتاج مادة جديدةس أو إعادة أجهزهتا التنظيميةس فإأا تضع بر رلا يعتمد علب الناحيتني: زايدة لاقتها ا

تتضػػػمن تكلفػػػة ومصػػػدر األمػػػواؿ وكيفيػػػة مػػػن خػػػالؿ حصػػػر كػػػل الوسػػػائل ادلاديػػػة إلصلػػػاح ادلشػػػروعس والثانيػػػة ماليػػػة 
 هػو مصػدر األمػواؿ ـو التمويػل اقتصػاداي  أف مفهػ يتضػ  ؛ وبػذلك استعماذلاس وهػذ  الناحيػة هػي الػ  تسػمب متػويال  

  . 0)وسبل إنفاق  وتسري  سولريقة استخدام  سوكيفية احلصوؿ علي  سوتكلفت 

قػػدن متويػػل عيػػع أو معنػػوي إىل ادلنشػػ ت ادلختلفػػة  لصػػي  الػػ  تتفػػق مػػع ت :يف حػػني يعرفػػ :   البلتػػاجي علػػب أنػػ 
يػػػوابط شػػػرعية وفنيػػػة لتسػػػهم بػػػدور فعػػػاؿ يف  قيػػػق التنميػػػة أحكػػػاـ ومبػػػادئ الشػػػريعة اإلسػػػالميةس ووفػػػق معػػػايري و 

  .0")االقتصادية واالجتماعية



 

 جابر الوندةـ د. فً إنشاء وتموٌل وتطوٌر  المعاهد العلمٌة"  جمعٌة النجاة الخٌرٌة أنموذجا   "تطوٌر الموارد المالٌة..ورقة عمل:  12

 

يف  لويليهدؼ إىل  قيق مكاسب يتوقع احلصوؿ عليها علب مدا  مايلٌ  "ارتباطٌ أما االستثمار فيعرؼ علب إن : 
ائػد علػب مػدا فػرتة لويلػة إنفػاؽ علػب أصػوؿ يتوقػع منهػا  قيػق ع  ولكنػ ؛فاالستثمار نوع من اإلنفػاؽ ؛ادلستقبل"

عػػن بقيػػة ادلصػػروفات التشػػغيلية أو ادلصػػروفات لػػ  ا مػػن الػػزمنس لػػذلك يطلػػق الػػبعا اصػػطالح "إنفػػاؽ رأ ػػايل" متييػػز  
 :اجلاريةس وهو يتعلق  حد ادلشروعات التالية

  .مشروعات جديدة: هي مشروعات مل تكن موجودة من قبلس ويتولد عنها لاقة إنتاجية جديدة - أ

؛ فهػػي إيػػافة لطاقػػة إنتاجيػػة إيػػافتها دلشػػروعات قائمػػة أصػػال   مطلػػوبٌ  اسػػتكماؿ: متثػػل أصػػوال  مشػػروعات  - ب
  . بني مراحل اإلنتاج ادلختلفة بغرض  قيق توازفٍ 

مػن األصػوؿ القدديػة لالحتفػاظ  مشروعات إحالؿ )جتديد أو  ديث : متثل شراء أصوؿ جديدة بدال   ج. - ت
  .3) نتاجية للمنشية لطاقة اإلنتاجية أو لتحسني الطاقة اإل

ن : "اإلنفػاؽ الكلػي الػذي يػتدي إىل زايدة رصػيد رأس ادلػاؿ ادلتػاحس إ  شريف البشري علب  يف حني يعرف  د.
مػػن هػػذا  عائػػدٍ  ف ادلسػػتثمر ينفػػق علػػب مشػػروع مػػا وػػدؼ درإوكػػذلك تعػػويا مػػا يسػػتهلك مػػن هػػذا الرصػػيد؛ أي 

اذلػدؼ احلقيقػػي مػن االسػتثمار هػػو  قيػق عائػػد  ذا التعريػف أفيبػني هػػس "ادلشػروع يغطػي النفقػػات وحيقػق لػ  الػػرب 
التعريػػػف األوؿ كػػػاف أثػػػل؛ حيػػػث فػػػرؽ بػػػني أف يف حػػػني صلػػػد  ؛عػػػدـ االسػػػتهالؾ اللحظػػػي للمػػػاؿلفقػػػط كنتيجػػػة 

  .5)لرؽ االستثمار وحدد ساالستثمار وبقية ادلصروفات

مة االقتصادية األخرا ]مثل الرأ الية أو ويتميز االستثمار يف اإلسالـ  ن  ذو لبيعة خاصة ختتلف عن األنظ
 االشرتاكية... اخل[ ويتض  هذا من خالؿ ما يلي:

ال يقتصػػػر االسػػػتثمار علػػػب تنميػػػة رأس ادلػػػاؿ فقػػػط؛ بػػػل يتعػػػدا ذلػػػك إىل تنميػػػة القػػػدرات والطاقػػػات البشػػػرية  .0
 والسعي لتحقيق التطوير االقتصادي واالجتماعي ادلنشود.

وقد ثبت هذا من كالـ عمر هنع هللا يضر : ) اجتػروا  ميةس فهو من وسائل حفظ ادلاؿسيعد من مقاصد الشريعة اإلسال .0
 .ال أتكلها الزكاة   روا  الدارقطع والبيهقي وقاؿ : إسناد  صحي   ؛ مواؿ اليتامب
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 نولة وا.إف ادلعاهد العلمية اليـو حباجة إىل التمويل واالستثمار يف كافة قطاعاهتا التعليمية لتحقيق الرسالة ادل

لقػػد اعتمػػدت ادلعاهػػد العلميػػة منػػذ نشػػيهتا علػػب مصػػدر أحػػادي الػػدعم يتمثػػل يف الدولػػةس وذلػػك يف ادلملكػػة 
العربية السعوديةس ومجهورية مصر العربيػةس والكويػت وبعػا البلػداف اإلسػالميةس أو علػب تربعػات احملسػننيس والظهػري 

عريػة لالأيػار مػن الػداخل بسػبب  -مع مرور الوقت -االجتماعي يف بلداف أخراس ما جعل هذ  ادلعاهد تصب  
قلة التمويل الذي كاف أيتيها من هذا ادلصدرس أو بسبب درلهػا مػع جهػات تعليميػة أخػرا جعػل مػن تطويرهػا أمػر ا 

 يعود علب ما أيتيها من أمواؿ من هذ  اجلهات.

ص االسػتثمار اجليػدة؛ نتيجػػة مل تقػف ادلشػكلة عنػد هػذا احلػدس بػل امتػدت إىل حالػػة مػن اجلمػود  لػر م مػن فػر 
 انعداـ التخطيط االسرتاتيجي وادلايل واإلداري ذلذ  ادلعاهد ما أسهم يف تفاقم ادلشكلة.

لقد وف األواف ذلػذ  ادلعاهػد أف أتخػذ زمػاـ ادلبػادرة بتطػوير ادلػوارد ادلاليػة اخلاصػة وػاس مػن خػالؿ االسػتفادة مػن 
س وتعزيػػز فػػرص ومشػػروعات اسػػتثمارية يسػػهم فيهػػا األفػػراد ومنظمػػات ا تمػػع إمكا هتػػا ادلاديػػة وادلاليػػة ادلتػػوافرة لػػديها

 ادلدينس وإشراؾ الدولة والقطاع اخلاص يف هذ  النهضة ال  تعود علب أفرادها وأمتها  لتنمية والتقدـ.

 ثبَيب: حطىير املىارد املبنيت

ف التيسػػيس علػػب أصػػوؿ سػػليمةس مػػن أجػػل الوصػػوؿ إىل تطػػوير صػػحي  وفػػق ادلعػػايري العادليػػة؛ يفػػرتض أف يكػػو 
 وذلك من خالؿ نقاط عدة:

 وؿ ادلعاهد العلمية إىل منتجات صغرية: الوقف هو احملور األهمس واحلل السليم لتحقيق الكفاية ادلاليةس ويف  .0
حاؿ عدـ وجود األوقاؼ أو عدـ إنشائهاس يتم  ويل ادلعاهد إىل منتجات صػغرية يسػهم فيهػا اجلميػعس وقػد 

 ج  لشخص أو ادلعلم أو الطالب أو ادلنهج أو  دلعهد بشكل عاـ.يكوف ادلنت

األسػػػػهم الوقفيػػػػة:   ويػػػػل الوقػػػػف إىل رلموعػػػػة مػػػػن الصػػػػكوؾ؛ ليكػػػػوف الوقػػػػف موقوف ػػػػا علػػػػب رلموعػػػػة مػػػػن  .0
 األشخاصس ويكونوا أصحاب النظارة علي .

بغي ابتكػار صػيٍ  وقفيػةس الصدقة اجلارية هي احلل احلقيقي للمعاهد العلمية وهي التطوير الصحي ؛ ولكن ين .3
 تتالءـ مع حالة تلك ادلعاهدس من أجل احلفاظ علب أصل الوقف.
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التربع: وذلك بتسهيل عملية التربع ذاهتا من خالؿ لرح ساعات علميػة سلفضػة التكػاليف تصػل قيمتهػا إىل  .4
لػػ  دوالر واحػدس أو لػرح صػف أو فصػػل كامػل للبيػعس أو معهػػدس أو لالػب كامػل ؛ حبيػػث يسػهم يف ذلػك ك

 مجيع أفراد ا تمع.

% مػػن العمليػػة التعليميػػةس وبػػذلك 51وقػػف ادلعاهػػد العلميػػة: يفػػرتض أف يكػػوف ادلعهػػد وقف ػػا؛ ألف هػػذا يػػوفر  .5
ا.  تبقب ادلصارؼ التشغيليةس ال  يتم  ويلها إىل أجزاء صغرية جد 

 اعية.. و ري ذلك.االستثمار الوقفي: كاالستثمار يف العقار والصرؼ من ريع س أو يف مصنعس أو أرض زر  .6

 ادلعاهد العلمية.خلدمات التعليمية من أجل دعم مشروعات اخلريية يف قطاع اتفعيل دور ادلتسسات  .7

نشر الوعي بني أفراد ا تمع  مهية االستثمار يف الوقػف يف األنشػطة والػربامج التعليميػةس والتوعيػة  مهيػة دور  .8
 العلم يف ا تمع.

 ومتويال  واستثمار ا.إدارة  نظاـ األوقاؼس  تطوير .9

إنشػػػػاء رللػػػػٍس وقفػػػػي للمعاهػػػػد العلميػػػػة ليحقػػػػق أهػػػػدافها التمويليػػػػة واالسػػػػتثماريةس وحيػػػػل إشػػػػكالياهتا ادلاديػػػػة  .01
 والتعليمية.

بل إنشػاء  ؛دينية التعليمية إىل متسساتٍ  ادلعاهد ويل  هذا ال يععو  سالتعليمييف القطاع الوقف  سنة إحياء .00
 .لتعليم يتحمل ا تمع أعباء  س لا يسهم يف ختفيف األعباء عن موازنة الدولةقطاٍع تعليمي يف خٍط مواٍز ل

علػػػب العلػػػمس ومنهػػػا اجلامعػػػات  الوقػػػفترعػػػب مػػػن خػػػالؿ ادلنظمػػػات اخلرييػػػة الػػػ   متسسػػػات اقتصػػػادية إنشػػػاء .00
 وادلعاهد العليا.

سػػػتثمار ماهتا يف االخػػد جتهيػػز ادلبػػاين الوقفيػػة العلميػػػة للمعاهػػد بصػػيغة عصػػػرية؛ حبيػػث ديكػػن االسػػػتفادة مػػن .03
 .التعليمي
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 املُظًبث اخلرييت يف متىيم انخؼهيى.. املبحث انثبَي: دور
 انىليبث املخحذة األيريكيت منىرخب..

هتػػػػدؼ ادلنظمػػػػات اخلرييػػػػة إىل ختفيػػػػف معػػػػا ة النػػػػاسس وسػػػػد احتياجػػػػاهتمس وإ ػػػػاثتهم وقػػػػت األزمػػػػات واحلػػػػروب 
 علب كافة األصعدة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية.والكوارث الطبيعيةس و قيق التنمية ادلستدامة 

 ولقد ازدادت تلك ادلنظمػات يف ا ونػة األخػرية يف ا تمعػات العربيػةس والغربيػة علػب حػد سػواء نتيجػة للظػروؼ
 %س وذلك علب النحو التايل:981ال  متر وا تلك ا تمعاتس حيث بلغت يف بعا البلداف 

 (6العربية ) البلدان بعض يف املدين اجملتمع منظمات
 خالل ػبو ػذد املُظًبث انذونت

1991/1992 
 خالل ػبو ػذد املُظًبث

 انُسبت املئىيت 2111/2112
 ----- 00555 غ.م الجزائر

 ----- 05555 غ.م المغرب

 %30 00555 00555 مصر

 %44 0055 0355 تونس

 %000 0055 0055 لبنان

 %005 3055 305 اليمن

 %00 055 000 األردن

 %000 305 00 البحرين

  030 303 السودان

 %04 305 030 السعودية

 %30 000 00 اإلمارات

 %00 050 00 الكويت
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بلػػػػػػداف ادلتقدمػػػػػػةس ويقػػػػػػدـ خػػػػػػدمات كثػػػػػػرية يف الا مهمػػػػػػا مػػػػػػن الثػػػػػػروة القوميػػػػػػة يف حيتػػػػػػل القطػػػػػػاع اخلػػػػػػريي حيػػػػػػز  
رييػػػػػػة وادلنظمػػػػػػات  ػػػػػري احلكوميػػػػػػة س أصػػػػػػب  رلػػػػػاالت عػػػػػػدةس فالقطػػػػػاع اخلػػػػػػريي الػػػػػػذي تنتمػػػػػي إليػػػػػػ  ادلتسسػػػػػات اخل

ػػػػػػػ وهػػػػػػػو قطػػػػػػػاع اثلػػػػػػػث شػػػػػػػريك  ا يف ادلعادلػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية يف كثػػػػػػػري مػػػػػػػن البلػػػػػػػداف الصػػػػػػػناعيةسا هام ػػػػػػػيشػػػػػػػكل رقم 
لػػػػػػػػا ديلكػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن جامعػػػػػػػػات ومراكػػػػػػػػز حبثيػػػػػػػػة ومستشػػػػػػػػفيات  للقطػػػػػػػػاعني ا خػػػػػػػػرين يف عمليػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة البشػػػػػػػػريةس

 ومتسسات استثمارية.

الصػػػػػادرة عػػػػػاـ الر يػػػػػة اخلاصػػػػػة  علػػػػػب سػػػػػبيل ادلثػػػػػاؿس تشػػػػػري اإلحصػػػػػاءات كيػػػػػةفػػػػػي الػػػػػوالايت ادلتحػػػػػدة األمريف
منظمػػػػػػػة ومجعيػػػػػػػةس  0504970إىل أف القطػػػػػػػاع اخلػػػػػػػريي بشػػػػػػػقي  الػػػػػػػوقفي والتربعػػػػػػػي يضػػػػػػػم يف إلػػػػػػػار  ـس 0113

وينػػػػػتظم يف هػػػػػذا  مجعيػػػػػة تعمػػػػػل يف القطػػػػػاع اخلػػػػػرييس 011ويػػػػػتم الرتخػػػػػيص يوميػػػػػا لػػػػػػ  متسسػػػػػة وقفيػػػػػةس 30111و
مليػػػػػار دوالر  000بصػػػػػفة دائمػػػػػةس سبينمػػػػػا بلغػػػػػت إيراداتػػػػػ  )تربعػػػػػات  حػػػػػوايل  وف مو ػػػػػفٍ مليػػػػػ 00 القطػػػػػاع قرابػػػػػة

سػػػػػاعات  5بواقػػػػػع  يف مجيػػػػػع األعمػػػػػاؿ الدينيػػػػػة واإل اثيػػػػػة واإلنسػػػػػانيةس مليػػػػػوف متطػػػػػوعٍ  91أمريكػػػػػيس إيػػػػػافة إىل 
 . 7)لتطوع يف مجيع التخصصاتلعمل أسبوعيا 

جػػػػػػػي عػػػػػػػن أثػػػػػػػر الوقػػػػػػػف التعليمػػػػػػػي يف إنشػػػػػػػاء ويتيػػػػػػػد ذلػػػػػػػك دراسػػػػػػػة أعػػػػػػػدها الػػػػػػػدكتور إبػػػػػػػراهيم بػػػػػػػن   احل
 ادلتسسات التعليمية  لوالايت ادلتحدة األمريكية خاصةس والغرب عامة.

يقػػػػػوؿ الػػػػػدكتور إبػػػػػراهيم احلجػػػػػي يف الدراسػػػػػة الػػػػػ  نشػػػػػرت لجلػػػػػة البشػػػػػرا الكويتيػػػػػة يف شػػػػػهر سػػػػػبتمرب مػػػػػن 
ل اجلامعػػػػػات الغربيػػػػػة مػػػػػا السػػػػػر الػػػػػذي جعػػػػػ": الوقػػػػػف علػػػػػب التعلػػػػػيم يف الغػػػػػربـ  ػػػػػت عنػػػػػواف " 0104العػػػػػاـ  

 وسػػػػػرٌ  تتميػػػػػز عػػػػػن  ريهػػػػػا مػػػػػن اجلامعػػػػػات و تػػػػػل ادلراتػػػػػب األوىل يف تصػػػػػنيفات التميػػػػػز؟ احلقيقػػػػػة أف هػػػػػذا سػػػػػتاؿٌ 
 .حيتاج أف نكشف  يف هذ  ادلقالة القصرية

أف الوقػػػػػف هػػػػػو عامػػػػػل التميػػػػػز الكبػػػػػري الػػػػػذي جعلهػػػػػا  تفقػػػػػد سػػػػػربت اجلامعػػػػػات األمريكيػػػػػة  ديػػػػػدا س فوجػػػػػد
جلامعػػػػػاتس ويف هػػػػػذ  ادلقالػػػػػة سػػػػػوؼ نكشػػػػػف عػػػػػن  سػػػػػني جامعػػػػػة ومػػػػػا هػػػػػي أوقافهػػػػػا تتفػػػػوؽ علػػػػػب  ريهػػػػػا مػػػػػن ا

 . إليافة إىل دراسة تفصيلية عن عشر جامعات
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ػػػػكػػػػاف فػػػػالوقف   حقيقػػػػة أدركهػػػػا ادلسػػػػلموف األوائػػػػل فلمػػػػا أرادوا التميػػػػز وهػػػػي لتميػػػػز.. للتفػػػػوؽ وا اا مالزم ػػػػدائم 
 .ا يف أضة األمةا كبري  ت أوقافهم علب التعليم سبب  كان؛  ا للتميزودلا كاف الوقف مالزم   ساجتهوا إىل التعليم

.. وقػػػػد اقتفػػػػي الغػػػػرب هػػػػذا الػػػػنهج فػػػػاجتهوا إىل الوقػػػػف بػػػػل وصػػػػنعوا لػػػػ  األنظمػػػػة الػػػػ   ميػػػػ  وجتعلػػػػ  مسػػػػتقال  
فػػػػػػال تنػػػػػػده  إذا عرفػػػػػػت أف اجلامعػػػػػػات األكثػػػػػػر متيػػػػػػزا يف العػػػػػػامل إمنػػػػػػا هػػػػػػي جامعػػػػػػات ذلػػػػػػا أوقافهػػػػػػا اخلاصػػػػػػة الػػػػػػ  

بػػػػػػل أصػػػػػػبحت مسػػػػػػتقلة ليزانياهتػػػػػػا  ؛ا علػػػػػػب الػػػػػػدوؿفلػػػػػػم تعػػػػػػد اجلامعػػػػػػات ادلتميػػػػػػزة عبا ػػػػػػ تسػػػػػػتثمرها وتنفػػػػػػق منهػػػػػػاس
علػػػػػب نفػػػػػس اجلامعػػػػػة سػػػػػواء  -إف مل يكػػػػػن كلهػػػػػا-الوقفيػػػػػةس وعوائػػػػػد اسػػػػػتثماراهتا الوقفيػػػػػةس الػػػػػ  جعػػػػػل مصػػػػػاريفها 

ذلػػػػػػػك ادلنػػػػػػػاهج و ػػػػػػػري  وأادلنافسػػػػػػػات أو األنشػػػػػػػطةس أو األجهػػػػػػػزةس أو احملايػػػػػػػرينس أو يف األحبػػػػػػػاث أو البػػػػػػػاحثنيس 
 .من منافع اجلامعة

  .. كلمة السر يف أضة األمة وتقدمها هو ما اكتشف  ادلسلموف األوائل؛  إذف 

 ولكن ما هو الوقف التعليمي؟ ؛وهو الوقف علب التعليمأال 

الوقػػػػف التعليمػػػػي هػػػػو مػػػػا يػػػػوفر الػػػػدعم لػػػػربامج وأنشػػػػطة اجلامعػػػػاتس لػػػػا يف ذلػػػػك ادلسػػػػاعدات ادلاليػػػػة لطلبػػػػة 
س وادلقاعػػػػػػػد ادلمنوحػػػػػػػةس والبحػػػػػػػوث اجلامعيػػػػػػػةس وادلراكػػػػػػػز نيلدراسػػػػػػػات العليػػػػػػػاس والطلبػػػػػػػة ادلهنيػػػػػػػاجلامعػػػػػػػاتس وللبػػػػػػػة ا

 األكاددييةس وبرامج أتهيل الطالبس ومقتنيات ادلكتبة. 

نجػػػػػػاح علػػػػػػب األمػػػػػػد البعيػػػػػػد للبحػػػػػػوث األكاددييػػػػػػةس ومبػػػػػػادرات المتػػػػػػويالت الوقػػػػػػف حا ػػػػػػة لتحقيػػػػػػق وتعػػػػػػد 
 .أتهيل الطلبة اجلامعيني

فتػػػػػػػتم عػػػػػػػن لريػػػػػػػق  ديػػػػػػػد  -بتصػػػػػػػوير أدؽ-ص الوقػػػػػػػف للتعلػػػػػػػيم أو جلامعػػػػػػػة معينػػػػػػػة أمػػػػػػػا عػػػػػػػن وليػػػػػػػة ختصػػػػػػػي
الغػػػػػػرض الػػػػػػذي يػػػػػػتم إنفػػػػػػاؽ الػػػػػػدخل إليػػػػػػ س فػػػػػػيمكن أف يكػػػػػػوف الغػػػػػػرض إنشػػػػػػاء و اجلهػػػػػػات ادلاضلػػػػػػة بشػػػػػػكل عػػػػػػاـ؛ 

للمكتبػػػػػةس أو متويػػػػػل احملايػػػػرات أو ادلػػػػػن س أو يكػػػػػوف   لقسػػػػػمس أو دعػػػػػم منحػػػػة األسػػػػػتاذيةس أو شػػػػػراء كتػػػػبٍ  مقعػػػػدٍ 
 تخدامات العامة علب حسب اجلامعة. من أجل االس

ولقتضػػػػػب تلػػػػػك القيػػػػػود مػػػػػن اجلهػػػػػات ادلاضلػػػػػةس ال تسػػػػػتطيع اجلامعػػػػػة أف هتػػػػػدر ادلبلػػػػػ  الػػػػػرئيس للوقػػػػػف ولكػػػػػن 
 سمػػػػػن الػػػػػدخل الػػػػػذي أير مػػػػػن خػػػػػالؿ اسػػػػػتثمار ادلػػػػػن  واذلػػػػػدااي مػػػػػن ادلػػػػػاضلني ا سػػػػتطاعتها أف تنفػػػػػق كػػػػػل أو جػػػػػزء  
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ا لػػػػػػ  الػػػػػػدخل مػػػػػػن أجػػػػػػل توزيػػػػػػع مػػػػػػا ديكػػػػػػن أف يكػػػػػػوف مقيػػػػػػد  ويػػػػػػتم اسػػػػػػتخداـ صػػػػػػيغة توزيػػػػػػع اإلنفػػػػػػاؽ حلسػػػػػػاب مب
 .ا علب القيود ال  يفريها ادلان  أو ال  ال يفريهاا لفرتة متقتة معتمد  بشكل دائمس أو مقيد  

يػػػػػتم توثيػػػػػق مصػػػػػطلحات الوقػػػػػف يف اتفاقيػػػػػات الوقػػػػػف الر يػػػػػة و ػػػػػري الر يػػػػػة الػػػػػ  تقػػػػػـو كػػػػػل مػػػػػن اجلهػػػػػات و 
 ادلاضلة واجلامعة بتنفيذها. 

 منػػػػػعأف تقػػػػػـو اجلامعػػػػػةس بشػػػػػكل فعػػػػػاؿس لناقشػػػػػة  ػػػػػرض الوقػػػػػف مػػػػػع ادلػػػػػان  للتيكيػػػػػد علػػػػػب  وهرياجلػػػػػومػػػػػن 
 .ادلستقبليف توزيع التمويل أو استخداـ  أو تعيق أو تقلل من فاعليةأي قيود يتم ويعها علب التمويلس 

الوقػػػػػف وفقػػػػػا قانونيػػػػػة وأخالقيػػػػػة ضلػػػػػو اجلهػػػػػات ادلاضلػػػػػة مػػػػػن أجػػػػػل اسػػػػػتمرارية إدارة  ولػػػػػدا اجلامعػػػػػة التزامػػػػػاتٍ  
 .لشروط االتفاقية
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 : “َيهسىٌ يبَذيال“  
التعلػػيم أقػػوا سػػالح ديكنػػك اسػػتخدام  مػػن أجػػل تغيػػري " : لسػػوف مانػػديال الشػػهريةين عبػػارةعػػرؼ الغػػرب معػػ  

وجعلػػ  سػػالح  األوؿ يف مواجهػػة العػػامل  سػػر س ومل جيػػد  سبػػل وأدركهػػا خػػري إدراؾ فيقبػػل علػػب تطػػوير التعلػػيم "؛العػػامل
 .ين  علب ذلك سوا الوقف التعليمي الذي عرف  ادلسلموف األوائلوسيلة تع

فيصب  الوقف التعليمي يوفر الدعم لربامج اجلامعات واألنشػطة لػا يف ذلػك ادلسػاعدة ادلاليػة لطػالب اجلامعػةس 
ج أتهيػػػل والدراسػػػات العليػػػاس والطػػػالب ادلهنيػػػنيس وادلقاعػػػد ادلمنوحػػػةس وأحبػػػاث الكليػػػاتس وادلراكػػػز األكاددييػػػةس وبػػػرام

 الطالبس ومقتنيات ادلكتبة. 

مبادرات أتهيل الطالب إصلاح البحث األكاددييس و يف لويل األمد  صلاحٍ تحقيق متويالت الوقف حا ة لوتعدك 
 .اجلامعةيف 

 :ملببنغ انىقفيت املخصصت هلباجلبيؼبث انؼبمليت وفق اوفيًب يهي حرحيب 
 

 المبلػ بالفئة المليونية المؤسسة الترتيب

 054400 جامعة هارفارد 0

 004040 جامعة ييل 3

 006030 جامعة تكساس 0

 006500 جامعة ستانفورد 4

 006004 جامعةبرنستون 0

 056005 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 0

 06000 جامعة ميشيغان 0

 06004 جامعة كولومبيا 0

 A&M 06000 جامعة نظام تكساس 0

 06000 جامعة نورث وسترن 05

 .إىل إحياء دور الوقف التعليمي ح  تعود األمة لرايدهتا وقوهتا -ضلن العامل اإلسالمي –ا أمس حاجتنا ا ف م 
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 املبحث انثبنث: إسهبيبث انؼًم اخلريي يف انخًُيت
ة وركنػا  أساسػا  يف احليػا حقيقيػة   قيمػة   كما جعلػ  ؛جعل اإلسالـ اإلنساف هدفا  أساسا  للعملية التغيريية التنموية

مسػتوال س يسػتطيع مػن   ودليل ذلك أن  جعلػ سلا أودع ز في  من القدرة اجلسدية والذهنية وقابلية التكيف ادلستمر
خالؿ تلك القدرات أف حيقق مهمة اخلالفة يف األرض ال  خلقت ل  خلقا  فريدا  متميزا س وأودع ز تعاىل فيها كػل 

 . 8)ما يساعد  علب العي  واحلركة والتغيري

إف  ؛اإلسػالـ العامػة مبػادئصلد أف بعا النماذج التنموية والويػعيةس وكػذلك منػاهج التنميػةس ال تفػرتؽ عػن  لكلذ
س واحلػػرص علػػب تنميػػة القػػوا البشػػرية التنميػػة الشػػاملةمل تكػػن موافقػػة ذلػػا يف كثػػري مػػن اجلوانػػبس مثػػل الرتكيػػز علػػب مفهػػـو 

كػادلرأة إليهػا   لفاػات الػ  تعػاين للحصػوؿ علػب اخلػدمات الػ   تػاجودراسة التنميػة مػن خػالؿ منظػور بياػيس واالهتمػاـ  
كمػػػا أف   ؛والطفػػػل و ػػػريهمس و لتػػػايل ديكػػػن االسػػػتفادة منهػػػا يف  قيػػػق التعػػػاوف ادلشػػػرتؾ أو صػػػيا ة بػػػرامج عمػػػل مناسػػػبة

هػي يػالة  -شػودةكػدور السياسػات العامػة يف تفعيػل القطػاع اخلػاص ويف  قيػق التنميػة ادلن-احلكمة يف أدبيات التنميػة 
وجػػدها فهػػو أحػػق النػػاس وػػاس وجتػػارب الػػدوؿ األخػػرا يف إحػػداث التنميػػة وصلػػاح سياسػػاهتا ادلختلفػػة هػػي  مػػاحيث ؛ادلػػتمن

مػػن سػػػنن الكػػػوف ونػػػواميس احليػػػاة الػػ  البػػػد أف نتعػػػرؼ عليهػػػاس بػػػل البػػػد مػػن السػػػعي لتطبيقهػػػا مػػػع اإلبػػػداع يف تطويرهػػػا 
 . 9)تقاليد  لتناسب أحكاـ اإلسالـ وأعراؼ ا تمع و 

العمػػل التنمػػوي إىل  اخلرييػػة ومػػا يعػػرب عنهػػا  لقطػػاع الثالػػث أحػػد أقػػوا ادلرتكػػزات األساسػػية يفادلنظمػػات تعػػد 
اإلسػهامات االقتصػادية س حيػث تقػـو هػذ  ادلنظمػات بكثػري مػن جانػب الدولػة والقطػاع اخلػاص يف كثػري مػن الػدوؿ

 سعس وتدخل يف إلار اخلطط القومية للدولة.واالنسانية الفاعلة وذات التيثري الوا واالجتماعية

وتسهم )مجعيات ومتسسات أهلية وحكومية  يف تطػوير ا تمػع إذ إف العمػل ادلتسسػي يسػهم يف مجػع اجلهػود 
والطاقػػات االجتماعيػػة ادلبعثػػرةس فقػػد ال يسػػتطيع الفػػرد أف يقػػدـ عمػػال  زلػػددا  يف سػػياؽ عمليػػات زلػػو األميػػةس ولكنػػ  

إذا  وفاعػل كبػريٍ   يع ادلتسسات االجتماعية ادلختلفة أف جتعل من اجلهود ادلبعثػرة متػ زرة ذات أثػرٍ يتربع  دلاؿ؛ فتستط
 . 01)ومت التنسيق بينها سما اجتمعت

 وتساعد التطورات الكبرية ا تمعات علب  هور مثل هذا اإلسهاماتس علب مستوا القطاعات ادلختلفة:
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صبحت ركن ا ركين ا وجزء ا أصيال  من ادلنظومة الصحية للدولةس من ففي القطاع الصحيس صلد ادلنظمات اخلريية أ –
خالؿ إنشائها للمراكز الصحية العمالقة لعالج األمراض ادلستعصية ]السرلافس الكبدس القلبس..[س وال  قػد 
تعجز الدولة عػن تػوفري تلػك اخلػدمات دلوالنيهػاس بػل أثبتػت ادلنظمػات اخلرييػة قػدرهتا علػب أداء خدمػة صػحية 
ذات مواصػفات عادليػة عاليػػة؛ ففػي مجهوريػػة مصػر العربيػة يعػػد "مركػز رلػػدي يعقػوب للقلػب" مػػن أكػرب ادلراكػػز 

" الػ  تعػد 57357مستشػفب السػرلاف الطبية علػب مسػتوا اجلمهوريػة الػذي يقػدـ خدمػة صػحية متميػزةس و"
عيػػة النجػػاة اخلرييػػة مػػن أرقػػب ادلستشػػفيات يف عػػالج هػػذا ادلػػرض ادلستعصػػي علػػب كثػػريينس ويف الػػيمن قامػػت مج

 لالجاني السوريني. شامل يف سليم الزعرتي مركز كوي  ليبٍ إبنشاء " ادلركز الكوي  الطيب"س وافتتاح أكرب 

تقػـو وعلب ادلستوا االجتماعيس قامت ادلنظمات اخلريية جبهود علب عدة مستوايت؛ فعلب ادلستوا الفرديس  –
جتا  الفقراء واحملتاجنيس واأليتاـ مػن خػالؿ العنايػة الشػاملة وػمس بتقدن خدمات  ري مسبوقة  ادلنظمات اخلريية

 ورسم اخلطط والربامج االجتماعية لرعايتهم.

كافػػة إىل تنميػػة مواردهػػا البشػػرية وادلاليػػة لتواكػػب  قػػي  تسػػعب ادلنظمػػات اخلرييػػةوعلػػب ادلسػػتوا االقتصػػاديس 
النجاح ف ؛ة واالنفتاح االقتصادي والتطور التكنولوجيوتتماشب مع عصر العودل سادلنظمات يف القطاع العاـ واخلاص

وكػػذلك اسػػتمراريتها  سبعيػػد لػػدا قػػدرهتا علػػب تنميػػة مواردهػػا البشػػرية وادلاليػػة يف ادلنظمػػات اخلرييػػة مػػرتبط إىل حػػدك 
 .  00)وفعاليتها يف ا تمعات ال  تعمل يمنها

القطػاع اخلػريي لػا ديلكػ  مػن جامعػات ومراكػز م ا يف أما يف القطاع التعليميس فتحتل العلمية التعليمية حيز ا مه
 . ومعاهد علمية ومدارسس وجوانب تطويرية يف العمليات التعليميةحبثية 

وسوؼ ضلاوؿ من خالؿ هذا البحث تسليط الضػوء علػب التعلػيم  عتبػار  أحػد أهػم اجلوانػب االجتماعيػة الػ  
تمعػػات ادلعاصػػرة عػػرب ادلعاهػػد العلميػػةس واجلامعػػاتس وادلػػدارسس تقػػـو وػػا ادلنظمػػات اخلرييػػةس وتسػػهم بػػ  يف تنميػػة ا 

 ورعاية وكفالة لالب العلمس وتطوير ادلتسسات التعليمية... و ري ذلك من األدوات.
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 املبحث انرابغ
 

 املؼبهذ انؼهًيت ووقف متىيم " إَشبء و
 انكىيج" -يٍ خالل مجؼيت انُدبة اخلرييت 
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 داخم انكىيج  -أول
 إلَشبء املؼبهذ انؼهًيت وحطىرهب[يذار -1

ٌ
 س انُدبة اخلرييت ]منىرج

التعليميػػػة لختلػػػف مراحلهػػػا االبتدائيػػػة وادلتوسػػػطة والثانويػػػة أنشػػػيت مجعيػػػة النجػػػاة اخلرييػػػة العديػػػد مػػػن ادلػػػدارس 
مل علب   علميا  وقادرٍ  متمكنٍ  تساعد علب ختريج جيلٍ  وفق منهج إسالمي؛ حبيث تربويةعلمية توفري بياة  ودؼ

علػػب قيمػػ  الدينيػػة والثقافيػػةس وذلػػك مػػن خػػالؿ انتقػػاء الػػربامج واألسػػاليب وادلشػػروعات الرتبويػػة  وزلػػافظٍ  سادلسػػاولية
 .ادلتميزة واحلديثة واستقطاب أعلب الكفاءات واخلربات الرتبوية

ـس 0968سسػػػت عػػػاـ حيػػػث أ   ؛مػػػدارس النجػػػاة مػػػن أقػػػدـ وأعػػػرؽ ادلػػػدارس األهليػػػة يف دولػػػة الكويػػػتوتعػػػد 
من حيػث الكػم مػن مدرسػة واحػدة وػا سػبعة صػفوؼ للمرحلػة االبتدائيػة  ؛طورت خالؿ مسريهتا التعليمية لتصلوت

ولالبةس ومن حيػث  مدرسة يف مجيع مراحل التعليم يدرس وا ما يقرب من أحد عشر ألف لالبٍ  ةإىل  س عشر 
  .قات األنشطة التعليمية والرتبوية سنواي  لتتصدر مدارس الكويت يف نتائج الثانوية العامة ومساب ؛الكيف يف متيزها

  .ضلو جيل متميز  :شؼبر يذارس انُدبة

يرتكػز علػب القػيم مػع  ػديث ادلعلومػة وتنميػة و  سعلػب  احػة اإلسػالـ وثوليتػ  متسسٍ  تربوية وفق منوذجٍ   :انرؤيت
 .أكثر توفيق ا وإشراق افضل وصناعة حياة أوتربية  سجل تعليم أجداأادلهارة من 

   :رسبنتان
 . احلرص علب تنمية اجلوانب األخالقية والنفسية والروحية .0
  .خلق بياة جاذبة وهادفة لتحقيق التفوؽ العلمي وتنمية ملكة التفكري اإلبداعي .0
 .خلق بياة دراسية اجتماعية متفاعلة تتحرؾ يف حرية وتلقائية منتظمة .3
  .والتدريسيةء اذلياتني اإلدارية  قيق أعلب مستوا من االتقاف من خالؿ صفوة سلتارة من أعضا .4
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 .صلازمن اإل عاؿٍ   قيق مستوا   –

 .طالب قيق التجانس مع ادلناخ الرتبوي لل –

 .ة احمليطة واتفعيل دور ادلدرسة يف البيا –

 .من خالؿ رعاية ادلصادر التعليمية األخرا ؛تطوير مفهـو ادلدرسة كمبادئ للتعلم –

 توا.احملو  يكلمن  حية اذلاإلسهاـ يف تطوير العمل الرتبوي  –
 : حمطبث حبرخييت

واحلصػوؿ علػب  -يرمحػ  ز -مقابلػة ويل العهػد ونػذاؾ الشػيخ جػابر األمحػد الصػباح  متػت   ـ1968يف عاـ  –
خصػػػت  سػػػم ر  ؛ وواحػػػدة للبنػػػات  سمشػػػاري بػػػداح اخلشػػػـر /للبنػػػني  سػػػم واحػػػدةٌ  ؛درسػػػتنيدلر ػػػي  تػػػرخيصٍ 

  . فيصل ادلقهوي
صػفوٍؼ  5و ةسابتدائيػ صػفوؼٍ  4ويػمت  ستدشػني العمػل يف مدرسػة جنػوب السػرة مت   ـ1976ويف عػاـ  –

 ة.ثانويا للمرحلة الواحد   اوصف   ٍةسمتوسط
  .امعلم   05مت استقداـ ؛ و رجي الستقداـ معلمني من خارج دولة  الكويتبدأ مشروع التعاقد اخلا ـ1981 –
 . مدارس النجاة أوؿ مدارس تستخدـ برامج احلاسوب يف رصد الدرجات يف االختباراتكانت  ـ 1987 –
وتشػػكلت ذلػػا  س سػػم اإلدارة العامػػة دلػػدارس النجػػاة ؛إداريٍ  إىل كيػػافٍ   ولػػت إدارة ادلػػدارس مػػن جلنػػةٍ  ـ1992 –

  . ـ إداريةأقسا
 أصبحت مدارس النجاة علب النحو التايل: 0105يف عاـ  –
 15  مدرسة.  
 11000   ٍيدرسوف يف مدارسها. ولالبة لالب 
 2271   لالب كوي.  
 دراسية. فصوؿ  306يوجد وا 
  ومعلمة وإداري. معلمٍ  0111كادر و يفي يتكوف من 

 هًيت وحطىرهب[:يؼهذ كبيز نهخذريب األههي ]منىرج إلَشبء املؼبهذ انؼ -2
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اذلياػػػة العامػػػة للتعلػػػيم  مػػػن قبػػػل س وهػػػو معهػػػد مػػػرخص 0116معهػػػد كػػػامز للتػػػدريب األهلػػػي يف عػػػاـ أتسػػػس 
 أحد ادلراكز الرائدة علب مسػتوا ويعدك اخلدمة ادلدنية يف دولة الكويتس  ومعتمد من قبل ديواف سالتطبيقي والتدريب

مجيػع  س ويسػتهدؼتطػوير ادلػوارد البشػرية  ملػة يػمن رلػاالتدولة الكويت يف تقدن حلوؿ تدريبيػة واستشػارية متكا
أحػد أكػرب  كما يفخػر ادلعهػد بكونػ   ؛بدءا  من الو ائف اخلدمية إىل القيادية العليا الفاات ادلكونة للهيكل الو يفي

 .تعليم اللغة العربية للنالقني بغريها كلغة أوىل ادلعاهد ال  تقدـ برامج تدريبية علب مستوا ادلنطقة يف
 ت املركز :رؤي

ادلوارد البشػرية يف القطػاع احلكػومي واخلػاص  أف نكوف ادلعهد األوؿ يف الكويت ودوؿ اخلليج العريب يف تدريب
وأف نكػوف  سوخارجهػا والتطػوعيس وتعلػيم اللغػة العربيػة للنػالقني بغريهػا داخػل دولػة الكويػت وكذلك القطاع اخلريي

 حيث جودة ادلخرجات. عمل منادلعهد األكثر مصداقية من قبل أر ب ال

 . االحرتافية –ادلصداقية  - اجلودة - التميز املركز: قيى

 :األهذاف
 .أتهيل ادلتطوعني وادلو فني يف ادلتسسات اخلريية والتطوعية –

 .أتهيل األفراد لسوؽ العمل من ذوي الدخل احملدود –

 .تعليم اللغة العربية للنالقني بغريها –

 والشركات وا تمع. ياجات التدريبية للمتسسات العامةعامة وفق االحت عقد دوراتٍ  –
 ت املركز:يهً

علػػب ادلشػػاركني يف بػػرامج  ديكنهػػا  قيػػق أعلػػب مسػػتوايت اإلقنػػاع واإلمتػػاع والتػػيثري تدريبيػػةٍ  خلػػق بياػػةٍ  –
 .ادلعهد التدريبية

 .ادليةواقتدار ووفق معايري ع ادلسامهة يف دعم تعليم اللغة العربية للنالقني بغريها بكفاءة –
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اذليكلة واالستشػارات التخصصػية  وإعادة ستقدن احللوؿ االستشارية ادلتكاملة يف رلاؿ تطوير األعماؿ –
 .االحتياجات التدريبية دلنظومات العمل يف القطاعني العاـ واخلاص وفق ؛يف تطوير ادلوارد البشرية

يسػػتفيد منهػػا النػػالقني  للغػػة  كػػي  تعريػػب الػػربامج التدريبيػػة العادليػػة وبػػرامج التيهيػػل للشػػهادات الدوليػػة –
 .العربية

عػالج إشػكاالت حقيقيػة يف  عقد ادلتمترات والندوات واألمسيات والدورات التدريبيػة الػ  تعمػل علػب –
 :تشكل بنيتها وهي وقطاعات العمل ادلختلفة ال  سا تمع

o القطاع العاـ.   

o القطاع اخلاص. 

o القطاع اخلريي والتطوعي. 

احلصػػوؿ علػػب و ػػائف رلزيػػة  حبيػػث متكك ػػن منتسػػبيها مػػن ؛ة بدرجػػة دبلػػـو تػػدريبتطػػوير بػػرامج تدريبيػػ –
 ومستقرة.
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 بني يؼهذ كبيز وخبيؼت اخلهيح احفبقيت حؼبوٌ
 نهؼهىو وانخكُىنىخيب
واالستشػػارية الػػ  يقػػدمها فقػػد قػػاـ بتوقيػػع  حرصػػا  مػػن معهػػد كػػامز علػػب التطػػوير ادلسػػتمر للخػػدمات التدريبيػػة

 - للعلـو والتكنولوجيػا التابع جلامعة اخلليج - PACE - التطوير ادلهع والتعليم ادلستمر زاتفاقية تعاوف مع مرك
GUST - ألداء التػػدرييب ليتسػػق مػػع ادلعػػايري الدوليػػة الػػ  تنتهجهػػا  حيػػث تسػػهم هػػذ  االتفاقيػػة يف االرتقػػاء 

بػػػ  مػػػن جامعػػػة اخللػػػيج للعلػػػـو  خالذلػػػا سػػػيتمكن معهػػػد كػػػامز مػػػن اعتمػػػاد ادلنػػػاهج التدريبيػػػة اخلاصػػػة اجلامعػػػةس ومػػػن
معهد   اخلليج أبواوا لعقد دورات تدريبية ودبلومات تدريبية مشرتكة بينها وبني والتكنولوجياس وكذلك ستفت  جامعة

 كامز.
 

 احفبقيت حؼبوٌ
 ()األيريكيت انؼبمليت CompTIA بني يؼهذ كبيز و شركت

 ادلتخصصػػة يف تقػػدن دورات كيػػة العادليػػةاألمري  CompTIA) أبػػـر معهػػد كػػامز اتفاقيػػة تعػػاوف مػػع شػػركة
(IT  تقدن  من التخصصاتس وبذلك حصل معهد كامز علب اعتماد دويل يفا يف رلاؿ الربرلة والشبكات و ريه

 هذا االعتماد. مثل الكويت ال  حصلت علب هذ  الدورات التخصصية ليكوف أحد ادلعاهد القليلة داخل دولة
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 :انخذريبجمبلث 
ادلوارد البشريةس وتتنوع برارلنا التدريبية  كامز للتدريب األهلي حلوال  متكاملة عالية ادلستوا لتدريبيقدـ معهد  

 : االت األعماؿ ادلختلفة وتتمثل هذ  الربامج فيما يلي االحتياجات التدريبية لتليب كافة

 .برامج إدارة األعماؿ –

 .برامج ادلوارد البشرية –

 .ـبرامج العالقات العامة واإلعال –

 .برامج احملاسبة وادلالية والتيمني –

 .برامج التسويق وادلبيعات –

 .برامج تقنية ادلعلومات –

 .PMP Project Management Professionalبر مج احرتاؼ إدارة ادلشروعات –

 .دورات اللغة اإلصلليزية العامة وادلتخصصة –

 .دورات اللغة العربية للنالقني بغريها –

 .يدورات العمل اخلريي والتطوع –

 برامج تعاقدية بناء  علب االحتياجات التدريبية للشركات وادلتسسات. –
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 ثبَيب: خبرج انكىيج
 ]نموذج لتموٌل المعاهد العلمٌة وتطورها[: ألبانٌا  – الثقافً االجتماعً ؛مركز مودة ورحمة - 3

 
  :َشأة املركز

ألبانيػاس وقػد يف دولػة حافظػة تػريا  لـس 0103بدأت فكرة إنشاء مركز مودة ورمحة الثقػايف االجتمػاعي يف عػاـ 
بػدأ كسػػكن للطالبػػات ادلسػػلمات ادللتزمػػاتس حيػػث يعػػاين عػػدد كبػػري مػػنهن مػػن السػػكن اجلػػامعي احلكػػوميس والػػذي 

مػن الػدخوؿ إىل  الفتيػاتيتنشر في  مظاهر االختالط بني اجلنسني بشكل كبريس ما أدا إىل قياـ بعا األسر لنع 
 .اجلامعة

مهػػد الطريػػق ضلػػو اسػػتفادة أكػػرب ؛ األمػػر الػػذي يػػار ادلكػػاف إىل كثػػرة عػػدد اجلامعػػات يف تػػريا  يرجػػع سػػبب اختو 
 .من ذلك ادلركز  عدد شلكن من الطالبات

حلػاؽ إكػاف   ؛من يربط بين  وبني أمػتهم ادلسػلمةو لباين إىل من يعيد ل  هويت  اإلسالميةس ونظر ا حلاجة ا تمع األ
 .  داعية للعمل يف ادلركز05) ؛هيل عدد من الداعياتحيث مت أت؛ جانب الدعوة  دلركز

حيػث يػتم  ؛لالبػة  تقريب ػا51: اجلػزء األوؿ سػكن الطالبػاتس وهػو سػكن يسػتوعب ) ئنيوينقسم ادلركز إىل جػز 
ري   سعار مناسبة للطالبات من األسر الفقرية واليتيمات و ريهنس ويصرؼ من ريع  علب اجلزء الثاين من ادلركز جأت

 .كز أتهيل الداعيات العامالت  دلركزوهو مر 
 

 :رسبنت املركز
 سوتنشػػاتهن وفػػق القػػيم اإلسػػالمية الصػػحيحة سمػػن الطالبػػات ادلسػػلمات علػػب احتػػواء جيػػلٍ  ادلركػػزتقػػـو رسػػالة 

 .وذلك من خالؿ عدد من الداعيات ادلتهالت للقياـ بكافة أمور الدعوة إىل ز تعاىل
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   :انشرائح املسخفيذة

مػػن ادلقيمػػات يف تػريا  عاصػػمة مجهوريػػة ألبانيػا وكػػذلك الطالبػػات الدارسػات يف جامعػػات ألبانيػػا مػػن  الطالبػات
  .  داعية05)ن   لالبةس إيافة إىل الداعيات وعدده55) ناحملافظات ا اورة وعدده

 التكلفة املالية للمشروع من خالل مجعية النجاة اخلريية: -
 

 داعٌة 32عدد كفالة داعٌات  طالبة 22عدد الة طالبات كف اشهر   35مصروفات تشغٌل إٌجار و

 سنوي شهري سنوي شهري سنوي شهري

0555 03.555 05 055 045 0.005 

 د.ك 30.355 د.ك 00.555 د.ك 03.555

 د.ك 01.511التكلفة اإلجمالٌة للمركز سنوٌ ا: 
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 علمٌة وتطورها[]نموذج لتموٌل المعاهد ال  جامعة سراٌٌفو للعلوم والتكنولوجٌا - 5

افتتاحهػػا عػػاـ  جامعػػة سػػراييفو للعلػػـو والتكنولوجيػػا أوؿ جامعػػة وقفيػػة  ػػري رحبيػػة يف البوسػػنة واذلرسػػكس متتعػػدك 
يتخصصػوا يف علػـو احلاسػوب وتقنيػة  ومتثل مركزا  هاما  للتفوؽ والتيلق حيث يتم اختيار للبتهػا بعنايػة حػ  0114

 .الدولية ية والعالقاتادلعلومات والعلـو واالقتصادية والسياس
الػ  حيصػل  حيث تصادؽ علػب الشػهادات اجلامعيػة ؛تتمتع اجلامعة بشراكة اتمة مع جامعة  كنهاـ الربيطانية

 عليها اخلرجيوف من جامعة سراييفو للعلـو والتكنولوجيا.
 ومت 0114عػػاـ تكنولوجيػػا بقبػػوؿ أوؿ دفعػػة مػػن الطلبػػة ادلوهػػوبني يف أكتػػوبر القامػػت جامعػػة سػػراييفو للعلػػـو و 

مػن الػدوؿ  . ونسػبة قليلػة مػن هػتالء الطلبػة أترالالب ػ 051ذلك يف وسط ادلدينةس وا ف يػدرس يف اجلامعػة حػوايل 
 ع لويػػل يف رلػػاؿ  وذلػػم سأمػػا أسػػاتذة اجلامعػػة فمعظمهػػم بوسػػنيوف شلػػن حيملػػوف درجػػة الػػدكتورا  ؛ا ػػاورة للبوسػػنة

أكسػػػفورد الربيطانيػػػةس  شػػػغاف وجامعػػػة بػػػراوفس وجامعػػػةتوم ساتوف جػػػورجو  سالبحػػػوث مػػػن اجلامعػػػات التاليػػػة: كولومبيػػػا
   03)كلية إبريوؿ يف درهم.و وكامربجس 
سلتلفةس وادلشروعات البحثية  جامعة سراييفو للعلـو وتكنولوجيا يف التدريس وإجراء البحوث يف رلاالت ختتص

ومعاجلػة إشػارات  سوتوجيػ  األدوات اإللكرتونيػة ال   ظب بتمويل أساسي وتتمثل يف الرسـو البيانية علب احلاسوب
ومويػػوعات  سف حبوثنػػا تشػػمل أيضػػا نظػػرايت سياسػػية سلتلفػػةإ كمػػا  ؛وتقنيػػة ادلعلومػػات لصػػاة إدارة ادلصػػانع سخطػػر

الرسـو البيانية علب احلاسوب يف رلاؿ اإلعالـس و  سالسياسية يف االقتصاد التعددي جديدة أخرا مثل: نظرية ادلعرفة
 .وإقامة مراكز دلعاجلة الرسـو البيانيةس اخل سخاصة يف إقليم سراييفو ؛ومية علب اإلنرتنتحك أنظمةو 

خدمػة شليػزة  تقػدـ إف كلية ادلوارد الولنية للدراسات السياسية واالقتصػادية الػ  مػا زالػت  ػت مظلػة جامعتنػاس
 أساسية. سياسات حكومية لدولة البوسنة يف رلاؿ البحث وادلشاركة يف سنك 

 :يلي بعا ادلتسسات التعليمية ال  تقدـ دعما شليزا يف رلاؿ البحوث ماوفي
 .معهد ادلناهج وادللحقات احلاسوبية وتقنية ادلعلومات –
 .معهد ادلوارد الطبيعية –
 .معهد البحوث االقتصادية والسياسية –
 .معهد البلقاف للمصاحلة وحل النزاعات –
 .مركز البحوث يف رلايل الطاقة وادليا  –
 .عالـ الرقميمركز اإل –
 .االخرتاع والتعاوف الصناعي –

 اخلبمتت
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ػػػػػػا يف احليػػػػػػاة ادلعاصػػػػػػرة ال يقػػػػػػل يف دور  عػػػػػػن قطاعػػػػػػات الدولػػػػػػة أو القطػػػػػػاع  إف للمنظمػػػػػػات اخلرييػػػػػػة دور ا مهم 
اخلػػػػػػػاص ؛ وذلػػػػػػػك نظػػػػػػػر ا دلػػػػػػػا يقػػػػػػػـو بػػػػػػػ  مػػػػػػػن تنميػػػػػػػة مسػػػػػػػتدامة علػػػػػػػب كافػػػػػػػة ادلسػػػػػػػتوايت سػػػػػػػواء االقتصػػػػػػػادية أو 

تعليميػػػػػة أو الصػػػػػحية أو العلميػػػػػة؛ بػػػػػل يسػػػػػهم ويػػػػػتثر يف احليػػػػػاة السياسػػػػػية بشػػػػػكل االجتماعيػػػػػة أو الثقافيػػػػػةس أو ال
 فاعل وجوهري.

وديلػػػػػػك هػػػػػػذا القطػػػػػػاع مػػػػػػن ا ليػػػػػػات والوسػػػػػػائل مػػػػػػا يكفػػػػػػل إحػػػػػػداث التغيػػػػػػريات يف ا تمػػػػػػعس  إليػػػػػػافة إىل 
ادليػػػػػػزات الػػػػػػ  يتمتػػػػػػع وػػػػػػا مػػػػػػن اإلخػػػػػػالصس والكفػػػػػػاءةس والتطػػػػػػور السػػػػػػريعس واالسػػػػػػتجابة حلاجػػػػػػات النػػػػػػاس علػػػػػػب 

 اختالؼ أشكاذلا وتنوعها.

يف  -إسػػػػػػػهام ا فػػػػػػػاعال   -ولعػػػػػػػل مػػػػػػػن أهػػػػػػػم القطاعػػػػػػػات الػػػػػػػ  أسػػػػػػػهم القطػػػػػػػاع اخلػػػػػػػريي ]ادلنظمػػػػػػػات اخلرييػػػػػػػة[ 
تطويرهػػػػػػاس قطػػػػػػاع التعلػػػػػػيم؛ حيػػػػػػث قػػػػػػاـ إبنشػػػػػػاء ومتويػػػػػػل ادلعاهػػػػػػد وادلػػػػػػدارس واجلامعػػػػػػاتس واإلسػػػػػػهاـ يف تطويرهػػػػػػاس 

ة التعلميػػػػةس وال أدؿ علػػػػب ذلػػػػك شلػػػػا قامػػػػت بػػػػ  واسػػػػتخداـ أحػػػػدث الوسػػػػائل والػػػػنظم التطويريػػػػة للنهػػػػوض  لعمليػػػػ
مػػػػػػػػػدارس النجػػػػػػػػػاة اخلرييػػػػػػػػػة يف دولػػػػػػػػػة الكويػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػن اسػػػػػػػػػتخداـ احلاسػػػػػػػػػوب ا يل يف إدارة عملياهتػػػػػػػػػا التعليميػػػػػػػػػة 

 لدارسها قبل استخدام  من قبل وزارة الرتبية.

مبكػػػػػػػرا دور العلػػػػػػػم  -بوصػػػػػػػفها منظمػػػػػػػة خرييػػػػػػػة  –لقػػػػػػػد أدركػػػػػػػت مجعيػػػػػػػة النجػػػػػػػاة اخلرييػػػػػػػة بدولػػػػػػػة الكويػػػػػػػت 
والتعلػػػػػػيم يف بنػػػػػػاء ا تمػػػػػػعس وإشػػػػػػباع احتياجػػػػػػات أفػػػػػػراد  لتحقيػػػػػػق التنميػػػػػػة ادلنشػػػػػػودةس وبلػػػػػػوغ ادلكانػػػػػػة احلضػػػػػػػارية 

 ادلرموقةس ولذلك كاف ذلا دوٌر ملموٌس يف هذا اإللار داخل دولة الكويت وخارجها.

 مدرسػػػػػة تعليميػػػػػةس تقػػػػػـو بػػػػػدور فاعػػػػػل 05ففػػػػػي الػػػػػداخل أنشػػػػػات مػػػػػدارس النجػػػػػاة اخلرييػػػػػة وهػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػن 
يف التنميػػػػة داخػػػػل ا تمػػػػع الكػػػػوي س عػػػػرب منظومػػػػة تعليميػػػػة علػػػػب أعلػػػػب درجػػػػات اجلػػػػودة والتطػػػػوير؛ لتكػػػػوف رائػػػػدة 
يف ختػػػػػريج أجيػػػػػاؿ  ػػػػػاهتم التفػػػػػوؽ سػػػػػنواي  علػػػػػب مػػػػػدارس الكويػػػػػت كافػػػػػةس وكػػػػػذلك مت إنشػػػػػاء جلنػػػػػة لالػػػػػب العلػػػػػمس 

وتسػػػػػػتطيع األسػػػػػػر سػػػػػػد الػػػػػػ  تقػػػػػػـو لسػػػػػػاعدة الطلبػػػػػػة واألسػػػػػػر داخػػػػػػل الكويػػػػػػتس ليسػػػػػػتكمل الطالػػػػػػب دراسػػػػػػت س 
احتياجػػػػػػات ابناءهػػػػػػا التعليميػػػػػػةس وأنشػػػػػػيت كػػػػػػذلك معهػػػػػػد كػػػػػػامز للتػػػػػػدريب األهلػػػػػػيس وهػػػػػػو أوؿ معهػػػػػػد وقفػػػػػػي يف 

 530ـس 0104إىل  0117دولػػػػػة الكويػػػػػت؛ قػػػػػدـ خػػػػػدمات تعليميػػػػػة  ػػػػػري مسػػػػػبوقة؛ حيػػػػػث أقػػػػػاـ يف الفػػػػػرتة مػػػػػن
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دورة حاسػػػػػػػب  076شػػػػػػػرعياس وفصػػػػػػػال   0390دورة إداريػػػػػػػة وتطوعيػػػػػػػةس و 93دورة تعليميػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػةس و
ملتقػػػػػػب أوروبي ػػػػػػاس وأنشػػػػػػطة  للجاليػػػػػػات و ػػػػػػري ذلػػػػػػك مػػػػػػن األعمػػػػػػاؿ  00دورة إعػػػػػػداد دعػػػػػػاةس وتنظػػػػػػيم  05ويلس و

 واألنشطة والربامج التعليمةس  إليافة إىل اتفاقيات الشراكة.

ومل تقػػػػػػف مجعيػػػػػػػة النجػػػػػػػاة اخلرييػػػػػػػة عنػػػػػػد هػػػػػػػذا احلػػػػػػػد يف إنشػػػػػػػاء القطاعػػػػػػات التعليميػػػػػػػة وادلسػػػػػػػاعدات داخػػػػػػػل 
مركػػػػز مػػػػودة ورمحػػػػة الثقػػػػايف الكويػػػػت؛ بػػػػل امتػػػػدت جبهودهػػػػا اخلرييػػػػة يف قطػػػػاع التعلػػػػيم خارجهػػػػا أيضػػػػا؛ فينشػػػػيت 

وهػػػػػػو عبػػػػػػارة عػػػػػػن رلمػػػػػػع سػػػػػػكع خػػػػػػاص  لطالبػػػػػػاتس وقامػػػػػػت بتمويػػػػػػل جامعػػػػػػة سػػػػػػراييفو  ألبانيػػػػػػا يف االجتمػػػػػػاعي
نيػػػػػػػػاس وكوسػػػػػػػػوفاس للعلػػػػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػػػػاس وأنشػػػػػػػػيت معهػػػػػػػػد التمػػػػػػػػريا  ذلنػػػػػػػػدس وكفلػػػػػػػػت الطلبػػػػػػػػة األيتػػػػػػػػاـ يف ألبا

 والبوسنةس واذلرسكس ومصرس وبنغالدي س و ري ذلك من اجلهود واألنشطة والربامج التعليمية.

إننػػػػػػػا مجيعػػػػػػػا مطػػػػػػػالبوف بتفعيػػػػػػػل دور ادلنظمػػػػػػػات اخلرييػػػػػػػة داخػػػػػػػل هػػػػػػػذا القطػػػػػػػاع ادلهػػػػػػػم يف التنميػػػػػػػة؛ بػػػػػػػل أهػػػػػػػم 
ك إال عػػػػػرب متويػػػػػل وإنشػػػػػاء القطاعػػػػػات الػػػػػ  تقػػػػػود قطػػػػػار التنميػػػػػة داخػػػػػل ا تمعػػػػػات اإلسػػػػػالميةس ولػػػػػن يتػػػػػيتب ذلػػػػػ

 ادلعاهد العلميةس واإلسهاـ يف تطوير موارد  ادلالية بشكل فاعل.
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 يهحق "انخىصيبث"

إعطاء كل فرد من أفراد ا تمع حق  يف التعليمس  عتبار  مػن احلقػوؽ األساسػيةس وذلػك عػرب اسػتثمار لاقاتػ   .0
 يف ادلتسسات العلمية.

 رة أساسية داخل ادلنظمات اخلريية.يرو ؛ بوصف  ترسيخ أسس ومفهـو التعليم .0

 ادلعاهد العلمية. يف تقدن مبادرات وحلوؿ لتطوير ادلوارد .3

 .التعليميتشجيع االستثمار يف ا اؿ  .4

 تقدن مناذج عصرية لألوقاؼ من خالؿ القطاع التعليمي. .5

 .ها ادلنظمات اخلرييةااحلرص علب يماف اجلودة وادلتسسية يف ادلعاهد التعليمية ال  تنش .6

 ينبغي أف يكوف للمنظمات اخلريية دورا يف القضاء علب األمية  عتبار عائقا  من عوائق التنمية.  .7

 إىل اجلامعية. التوسع يف إنشاء ادلتسسات التعليمية وصوال   .8

 تطوير العملية التعليمية داخل ادلتسسات العلمية واالهتماـ لخرجاهتاس لتناسب احتياجات سوؽ العمل. .9

معهػػد كػػامز للتػػدريب األهلػػي منوذجػػا[س دلواجهػػة متطلبػػات  مهيػػة االسػػتثمار يف رلػػاؿ التعلػػيم ]التيكيػػد علػػب أ .01
 التنمية االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ...

التيكيػػد علػػػب أف الرتبيػػػة والتعلػػػيم وسػػػيلة لتنميػػػة القػػوا البشػػػريةس ولػػػذلك جيػػػب االهتمػػػاـ والعنايػػػة  لػػػن ء يف  .00
 ادلراحل العمرية ادلختلفة.

واسػعة بػني القطاعػات ا تمعيػة ادلختلفػة؛ الدولػة والقطػاع اخلػاصس والقطػاع اخلػريي الشػراكة الإلػار مػن  رسم .00
 لتحقيق أهداؼ العملية التعليمية.

 صيا ة القوانني واللوائ  ال  تساعد منظمات العمل اخلريي يف االهتماـ بقطاع التعليمس وتطوير . .03

 اخلريي ال  هتتم  جلوانب التعليمية.تشجيع الدراسات واألحباث يف قطاع العمل  .04

 التعليميةس وإنشاء ومتويل ادلعاهد العلمية. العمليةإنشاء مراكز حبثية متخصصة مهمتها تطوير  .05
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 "يهحق "القرتاحبث

إنشاء مركز حبث خاص  دلتمتر مهمت  تطوير ادلعاهد العلمية علب كافة ادلستوايت ادلاليػة والرتبويػة واإلداريػة  .0
 ة والفنية..والتخطيطي

 تفعيل دور ادلنظمات اخلريية يف إنشاء ومتويل ادلعاهد العلميةس وتطوير مواردها ادلالية. .0

عقد ادلتمتر بصفة سنوية ودورية ح  يتس  للقػائمني علػب تلػك ادلعاهػد مواجهػة التحػدايت وتػوفري احللػوؿ  .3
 ادلناسبة.

الصػػػفة الدوليػػػة لتسػػػهيل متويػػػل ادلعاهػػػد  عقػػػد الشػػػراكات بػػػني ادلنظمػػػات اخلرييػػػة واجلهػػػات التعليميػػػة ذات .4
 العلمية.

 إبراز ادلخرجات العلمية للمعاهد العلمية؛ لتحسني وبياف الصورة احلضارية والعلمية لتلك ادلعاهد. .5

التعػػاوف بػػني ادلنظمػػات اخلرييػػة واجلهػػات الفاعلػػة يف الدولػػة كػػوزارة الرتبيػػة للمسػػامهة بػػدور فاعػػل يف تطػػوير  .6
 اخلربات فيما بينهما. اجلهات العلمية وتبادؿ

تفعيػػػل دور األجهػػػزة اإلعالميػػػة يف إبػػػراز أنشػػػطة ادلعاهػػػد العلميػػػة لبيػػػاف الػػػدور احلضػػػاري الػػػذي تقػػػـو بػػػ  يف  .7
 خدمة وتنمية ا تمع.

استقطاب ادلختصػني يف ا ػاؿ الرتبػوي للقطػاع اخلػرييس واالهتمػاـ إبشػراكهم يف ويػع اخلطػط والسياسػات  .8
 للمنظمات اخلريية.

بتوجيػػػػ  ادلعاهػػػػد العلميػػػػة إىل الدرجػػػػة العلميػػػػة األعلػػػػب وهػػػػي اجلامعػػػػات الرتبويػػػػة ادلتخصصػػػػة مػػػػن  االهتمػػػػاـ .9
منطلقػػات شػػرعيةس وتشػػجيع الطػػالب وأوليػػاء األمػػور علػػب االنضػػماـ ذلػػاس وتػػوفري الفػػرص اجليػػدة دلخرجاهتػػا 

 التعليمية بعد انتهاء العملية الدراسية. 

 التعليمي.تشجيع االستثمار اخلريي والوقف يف القطاع  .01

 تفعيل دور الزكاة والصدقات يف تطوير وإنشاء ادلعاهد العلمية. .00
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 املراخغ
 .0104اإلسالميس إبراهيم خليلس متمتر بيت ادلقدس اخلامسس التمويل  التقليديس االستثمارس التمويل .0

جريػػدة  ادلتكػػررةس ملحػػقزبػػدةس خالػػد حسػػنس هػػل التمويػػل اإلسػػالمي حػػل دلشػػاكل االزمػػات ادلاليػػة العادليػػة  .0
 .06سعدد رقم 0104ااير/ القدس االقتصاديس

التبػػػادؿ التجػػػػاري بػػػني الػػػػدوؿ اإلسػػػالميةس ادلعهػػػػد  دور البنػػػوؾ اإلسػػػػالمية يف تطػػػوير س علػػػي قنػػػػديلسحػػػادة .3
 .0991جدةس اإلسالمي للبحوث والتدريبس

 . 0117جامعة القدس ادلفتوحةس اتريخ الفكر االقتصاديس شعبافس عبد احلميدس وعمر ابو عيدةس .4

 .ادللتقب الدويل األوؿ: االقتصاد اإلسالميس الواقػع .. ورها ت ادلستقبل .5

البلػػػػػػويس يػػػػػػيف ز بػػػػػػن سػػػػػػليمس واقػػػػػػع العمػػػػػػل التطػػػػػػوعي  دلملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعوديةس صػػػػػػيد الفوائػػػػػػدس  .6
.Saaied.net. 

 . www.islamtoday.net: عبد الرمحاف فرحان س معركة العمل اخلرييس أنظر موقع .7

 .7 – 6س ص 0989س  دار ادلنارةس جدةس 0س اإلسالـ والتنمية االجتماعيةس طزلسن عبد احلميد .8

س األمانػػػة 0فػػتاد العمػػػرس دور متسسػػػات الوقػػػف ادلعاصػػػرة يف رعايػػػة قضػػػااي ادلػػػرأة: إشػػػكاليات وجتػػػاربس ط  .9
 .08 – 07س ص 0116العامة لألوقاؼس الكويتس 

هػس تشرين الثاين 0400س شعباف 63لنبي . العدددور العمل التطوعي يف تنمية ا تمعس رللة ا سبالؿ عرايب  .01
 ـ .0110

مػػتمتر اخلػػري العػػريب الثالػػثس األمانػػة العامػػة دلػػتمتر اخلػػري العػػريبس لبنػػافس اال ػػاد العػػاـ للجمعيػػات اخلرييػػة يف  .00
 . 0110يونيو / حزيراف  04-00عماف  ساألستاذ   بككار بن حيدر ادلملكة األردنية اذلاثيةس

:  د مػػػػػػن جامعػػػػػػات ختػػػػػػرج أسػػػػػػاتذة جامعػػػػػػة سػػػػػػراييفو علػػػػػػب الصػػػػػػفحة العنكبوتيػػػػػػة التاليػػػػػػةملحو ػػػػػػة: ادلزيػػػػػػ .00
ssst.edu.ba 

 


