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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
للعامني 2013 / 2012 م

أحمد سعد اجلاسر  /  رئيس مجلس اإلدارة 

يوســف جاســم احلجـــي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. إبراهيم ماجد الشاهني
أمني السر

فيصل عبدالعزيز الزامل
أمني الصندوق

طارق سامي العيسى 
عضو مجلس اإلدارة

د. محمد أحمد الشرهان
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل محمد الناجم
عضو مجلس اإلدارة

د. محمد يوسف الشطي
عضو مجلس اإلدارة

جمال عبداخلالق النوري
عضو مجلس اإلدارة
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احلم���د هلل والصاة والس���ام على أش���رف اخلل���ق نبينا 
محم���داً وعلى آل���ه وصحابته أجمعني إلى ي���وم الدين أما 

بعد:

إنه ملن دواعي سروري أن أكتب هذه الكلمة مبناسبة صدور 
التقرير الس���نوي جلمعي���ة النجاة اخليرية لع���ام 2013م، 
حيث تعتب���ر واحدة من اجلمعيات اخليري���ة الكويتية التي 
تعم���ل جاه���دًة من خ���ال جلانه���ا وفروعها املنتش���رة في 
جميع مناط���ق دولة الكويت على تق���دمي خدماتها للفقراء 
واحملتاج���ني وطاب العلم امتث���االً لقوله تعال���ى )َوتََعاَونُوا 

َعلَى الِْبِرّ َوالتَّْقَوى(.

هذا التقرير يحتوي على جميع مش���اريع وأنشطة اجلمعية 
وجلانه���ا في مج���االت التعلي���م والتدريب وإعان���ة الفقراء 
والدعوة ورعاية الشباب وخدمة كتاب اهلل تعالى واألنشطة 
اخلارجي���ة والتطوير اإلداري وغي���ر ذلك من األعمال التي 

قامت بها اجلمعية خال العام املاضي 2013م.

حيث ساهم الكثير من رجال الكويت ونسائها في نشاطات 

اجلمعية ومش���اريعها بأشكال املس���اهمات املختلفة فمنهم 
م���ن تب���رع بوقته ومنه���م من تب���رع مباله ومنهم م���ن تبرع 
برأيه ومشورته ابتغاء مرضات اهلل، لذلك جند البركة في 
هؤالء املخلصني الذين يزرعون س���نابل اخلير ومع كل هذا 
اجلهد ال يزيدهم إال إصرارا ومسارعة للمشاركة في فعل 

اخليرات.

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم في دعم اجلمعية 
مادي���اً ومعنوي���اً وجلميع أعض���اء مجال���س إدارات اللجان 
التابعة للجمعية والقائمني على خدمة املتبرعني وأصحاب 
ق اهلل  حاالت املس���اعدة وكذل���ك جلميع العامل���ني فيها وفَّ
اجلميع ملا فيه اخلير والصاح إنه الس���ميع املجيب وصلَّى 
اهلل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

رئي�س مجل�س اإلدارة
أحمد سعد اجلاسر

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أحمد سعد اجلاسر 
 رئيس مجلس اإلدارة 
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رؤيتنا:
التميز والريادة في العمل اخليري والتنموي للتخفيف من حدة وطأة الفقر واجلهل واملرض.

رسالتنا:
نس���عى دائماً للتميز في العمل اإلنس���اني من أجل تنمية املجتمع في الكويت وفي الدول اإلسامية واألقليات اإلسامية 
في العالم مس���تعينني بعد اهلل س���بحانه وتعالى بدعم الدولة والهيئات والش���ركات واملنظمات املانحة وأصحاب األيادي 

البيضاء من أهل اخلير.

قيمنا:
اإلنسانية - الشفافية - الشراكة - املؤسسية - التطوع - التعليم - التدريب والتطوير - املهنية.

أهـدافنــا:
• إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات واإلشراف عليها وفقاً للنظم واملقررات املعمول بها في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

• تقدمي العون األدبي واملادي املتنوع لطاب العلم الذين تثبت حاجتهم لذلك بعد دراسة حالتهم االجتماعية.
• تشجيع األبحاث التربوية واالجتماعية اإلسامية.

• إنشاء جلان الزكاة والصدقات للمساهمة في تقدمي العون لأليتام واألرامل والعجزة املعسرين املستحقني.
• فتح ماجئ لأليتام واملعوزين ورعايتهم دينياً واجتماعياً وثقافياً.
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مقدمة

جمعي���ة النجاة اخليرية من أولى جمعيات النفع العام التي 
تأسس���ت في دول���ة الكويت في يوم الثاث���اء 6 ربيع األول 
1398ه���� املوافق: 14/2/1978م وقد متيزت بنش���اطها 
التعليمي فأنش���أت العديد م���ن املدارس اخلاصة والهادفة 
لبن���اء جيل صالح متميز علمياً وقادر على حمل املس���ئولية 
واملساهمة في بناء وطنه على املبادئ اإلسامية السمحة.

وحمل���ت على عاتقه���ا تقدمي املس���اعدات للط���اب الغير 
قادرين على الوفاء بالتزاماتهم املدرسية وللمتميزين منهم 
علمياً بشكل خاص كما ولم تغفل تقدمي املساعدات العينية 
واألدبية للمحتاجني من أفراد املجتمع مواطنني ومقيمني.

ولك���ي حتق���ق اجلمعية أهدافه���ا فقد أنش���أت العديد من 
املدارس واللجان املتخصصة وجلان الزكاة، فتجد مدارس 
النجاة التي تعني بتربية وتعليم الطاب مبدارسها وتخريج 
أجي���ال متعاقبة محافظ���ة على الهوي���ة الوطنية ومحصنة 
ضد التطرف والتعصب وذلك بنشر ثقافة الوسطية بينهم، 
أما جلنة طالب العلم فتقوم باملس���اهمة في سداد الرسوم 
الدراس���ية للطلبة غي���ر القادرين على الوف���اء بالتزاماتهم 
املدرس���ية م���ن األيت���ام وضع���اف الدخ���ل س���واء كانوا في 

مدارس النجاة أو غيرها من املدارس اخلاصة األخرى.

كما جت���د معهد كامز للتدريب األهلي والذي مت تأسيس���ه 
ف���ي أكتوب���ر 2006م ويش���رف عليه مجل���س إدارة ويديره 
نخب���ة متميزة ال يألون جه���داً في التطوير الدائم به وتلبية 
رغبات العاملني خاصًة في القطاع اخليري والتطوعي من 

دورات تدريبية متميزة.

أم���ا في مجال تق���دمي املس���اعدات للمحتاج���ني والفقراء 
فتج���د جلان الزكاة املنتش���رة ف���ي معظم مناط���ق الكويت 
لتق���دمي املس���اعدات للمحتاجني وذل���ك حتقيقاً ألحد أهم 
املبادئ واألهداف األساسية التي أنشأت من أجلها جمعية 

النجاة اخليرية.

هذا ولم يقتصر دور اجلمعية عند تيس���ير أداء الزكاة على 
املزكني وإيصالها إلى مس���تحقيها فحس���ب ب���ل يتعداه إلى 
إقام���ة العديد من األنش���طة االجتماعية به���دف التواصل 
مع أف���راد املجتمع مث���ل الدورات الش���رعية واحملاضرات 
والندوات الثقافية التي تتناول العديد من املوضوعات التي 
تهم الفرد واألسرة واملجتمع وغيرها من األنشطة املتنوعة 
التي تتيح التواصل بني املواطنني واملقيمني مع جلان الزكاة 

فيستفيد من أنشطة اللجنة املستحقني واملتبرعني معاً.

كم���ا أولت جمعية النجاة اخليرية اهتماماً خاصاً بتحفيظ 
كتاب اهلل للنشء ولألطفال والرجال والنس���اء لكافة فئات 
املجتمع العمرية حيث أنش���أت العدي���د من مراكز حتفيظ 
الق���رآن الكرمي، كما أولت اجلمعي���ة اهتماماً بتنفيذ بعض 
املش���اريع اخليرية خارج دولة الكوي���ت إمياناً منها بأهمية 
التكافل بني املسلمني بغض النظر عن حدودهم اجلغرافية 

أو جنسياتهم أو ألوانهم.

ونس���تعرض فيما يلي أهم أنشطة ومشاريع جمعية النجاة 
اخليرية التي قامت بتنفيذها خال عام 2013م.



الجال الأول

مدار�س النجــاة
 

جلنة طالب العلم 

معهد كامز للتدريب الأهلي

 جلنة ورثة الأنبياء

التعليم و التدريبالتدريب والتعليم
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التعليم والتدريب

أوال: مدارس النجــاة
أنش���أت جمعي���ة النج���اة اخليرية العديد من املدارس س���اعيًة إلى توفير بيئ���ة تربوية وإميانية خصب���ة ألبنائها الطاب 
تساعد على تخريج جيل متمكن علمياً وقادر على حتمل املسئولية محافظاً على قيمه الدينية والثقافية وفق منهج وطني 
قائم على تعميق الوالء للدين والوطن، وذلك من خال انتقاء البرامج واألس���اليب واملش���اريع التربوية املتميزة واحلديثة 
واس���تقطاب أعلى الكفاءات واخلبرات التربوية، كما تهتم مدارس النجاة بتفعيل الش���راكة املستمرة بني البيت واملدرسة، 
وقد متيزت مخرجات مدارس النجاة بطاب متميزين في ش���تى املجاالت العلمية واألدبية والرياضية واإلس���امية مبا 

جعلها حتصد العديد من اجلوائز واملراكز األولى من خال مشاركاتها في املسابقات في مختلف املجاالت.

سجل طالب مدارس النجاة: 

م���دارس النج���اة تواصل إجنازاتها وتقدمها بفضل اهلل عز وجل منذ بدأت مس���يرتها التعليمية املباركة في عام 1968م 
حيث بدأت بعدد 129 طالب موزعني على 7 فصول دراسية في املرحلة االبتدائية مبنطقة الساملية، وإمياناً منها بأهمية 
العملية التعليمية واصلت مسيرتها التربوية بخطى ثابتة لتصبح مؤسسة عريقة تضم مدارس عدة تخدم مناطق متعددة 
حيث بلغ عدد الطاب والطالبات مبدارس النجاة 10200 عشرة آالف ومائتان طالب وطالبة منهم 2271 طالب كويتي 
وذلك في العام الدراسي 2012/2013م حيث يوزع طاب مدارس النجاة على 15 مرحلة دراسية في خمس مجمعات 
مدرس���ية، يقوم بتدريس���هم واإلش���راف عليهم نخبة من املعلمني واإلداريني بلغ عددهم 829 موظف منهم 678 مدرس 
ومدرس���ة مت اختيارهم بواس���طة جلان متخصصة ووفق ضوابط محددة تضمن كفاءة ومتيز من يقع عليه االختيار مبا 

يخدم سياسة وأهداف مدارس النجاة.

أبناؤنا... جنوم تضيء في سماء الكويت:

تقدم مدارس النجاة نخبة من الطلبة والطالبات املتفوقني في كل املراحل التعليمية بقسميها العلمي واألدبي وخاصة في 
ش���هادة الثانوية العامة، ونعرض فيما يلي لوحة الش���رف ألبنائنا وبناتنا الذين كانوا ضمن قائمة اخلمس���ني األوائل على 

جمعية النجاة اخليرية - اإلدارة العامة ملدارس النجاةمستوى دولة الكويت في نتائج العام الدراسي 2012/2013م.

إسالم علواني محمد هيبه  
% 99.52

عبد الرحمن أحمد علي  
% 99.06

 عمر أحمد حمدنااهلل
% 99.06 

إميان يحي زكريا
% 99.51 

مرمي محمد اسماعيل  
% 99.45

غدير محمد أبوخوات
% 99.09 

رمي أسامة موسى بركات
% 99.02 

عبداملجيد منذر محسن
% 99.41 

محمود عمادالدين السيد
% 98.69   

طالب وطالبات مدارس النجاة احلاصلون على نسبة 99 % فما فوق )القسم العلمي(

وبهذه املناسبة تتشرف اإلدارة العامة ملدارس النجاة بدعوة أولياء أمور الطالب الفائقني حلضور حفل التكرمي الذي سيقام مبناسبة تفوقهم 
وذلك يوم األربعاء املوافق 10-7-2013 الساعة 10:00 صباحًا على مسرح مدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية

تهنئة وتقدير

تزف التهنئة إلى املدراء واملدراء املساعدين واألسرة التربوية فى مدارس النجاة وجميع العاملني وأولياء أمور طالب الصف الثانى عشر )النظام املوحد( للعام الدراسي  
2012 / 2013م وابنائها البررة الذين أوفوا بعهدهم ، وتخص بالذكر الذين حصلوا على املراكز املتقدمة ضمن )اخلمسني األوائل( على مستوى دولة الكويت.

طالبــات مدارس النجــاة احلاصالت على 
90 % فمــا فــوق القســم العلمــي نســبة 

98.71حنني كمال احمد عبداهلل
98.71رزان احمد سعيد العطيانى

98.58منه اهلل عالء الدين محمد اجلمل
98.50فرح طالب محمد احمد رزق
98.46أسماء مدحت سليمان منصور

98.38نورا احمد غازى العتيبى
98.30سندس محمد فواز ابو ريا

98.28ضحى عالءالدين فتحى هوله
98.26أميره جمال علي أحمد

98.21ساره رضوان عبد العزيز رضوان
98.07اميرة سامي احمد احمد

97.94غادة حامد سيد أحمد البياع
97.85نهى كمال عبد العزيز سكينه
97.71آيه بهجت عبداملجيد عبده

97.60ياسمني محمد كمال الدين راضى
97.50صفا شاهني فرج السيد

97.48خلود سالمه سالمه محمد
97.42اميره احمد السيد فياز

97.28رانيا محمود ابو املجد مصطفى على
97.10آالء الفرجى زائد

96.95روان محمد طالل مشعلجي
96.80رنا سمير صابر نورالدين

96.74سلسبيل مسعود عبداخلالق عبدالغني
96.71ندى محمد حسان عبد الوهاب حسان

96.66عواطف محمد احلسن مصطفى خوجلى
96.57اسراء اسالم عبده ابوالعطا

96.57مينى سامى سيد ابراهيم حسن
96.28مروه محمد يسرى محمود ابراهيم

96.10سعاد عصام الناعم
96.08رغد محمد عادل دامرلي
96.01اسراء كاظم امني جرادات

96.00نور نضال عبد الوهاب عبد الرحيم
95.99مينى جمال حسن العباسى
95.97اسراء السيد أحمد السيد

95.93فاطمه عبد املنعم محمد العصار

95.87هيا اكرم مال حويش احملمود
95.74بشرى عبدالودود شماع
95.72ملي ثابت محمود احلسن

95.71نسمه محمد صالح الدين عبداحلكيم
95.55مروه ماهر محمود يوسف

95.43نرمني عالء الدين على شميس
95.19اميرة فتحي محمد ابراهيم محمود

95.17أالء وجدى محمود جفال
95.11روان شريف بدوي محمد

95.01صابرين عبداحلفيظ احمد حسن
94.88أبرار كمال محمد درويش الدليلي

94.86هند معاذ محمد اجلاهوش
94.73آيه محمد عبداحلليم نصر

94.51عائشه مبتسم احمد ابوحسني
94.50ندى ايهاب محمد امني
94.31لورا عالء راسم سعيد
93.93نور هاني حلمي محمد

93.92ساره عدلي صالح الشاويش
93.91هاجر مليلى

93.64سارة عمر فهمي زيدان
93.62ساره وجيه ضيف اهلل ابو العنني

93.40سهيله اشرف محمد زهره
93.37ايه محمد فتحى عبداحلميد الشرقاوى

93.37بسنت محمد أنور أبو النجا
93.22منى مصطفى عبد احلميد أبو اخلشب

93.19جمانه عبد الرازق صالح مناصرة
93.05امانى ياسر فوزى سيد احمد

93.05بيان فوزي غنام
92.97ابرار عبد اهلل سعد النخيالن
92.73ليلي يوسف صالح الدهيمي

92.39روضه اشرف ابراهيم عبد احلليم
92.32آالء اكرم فواز سرحان

92.31فاطمه عبد احملسن محمد صقر
92.29شهد فهمى أبوشعبان

92.15شروق السعيد مسعد الطنطاوى
91.69مليس صالح زكى عفيفى

91.66نور فواد احمد
91.37ميار فتوح عبد الستار فتوح يونس

91.33شهد محمود عبد العال حسني
91.30مالك مراد عزت حسن هالله

91.09ندى فريد حسان جبريل
91.05لينا وجيه صادق دردس

90.94فاطمه عبد العظيم مهني عبد الرحمن
90.88ريهام محمود ادريس صفر

90.74هاجر طارق ابراهيم عبدالعزيز
90.70هاجر عبد الشاكر الشحات الوصيف

90.41روان محمد اسماعيل عاصى
90.30حنان محمد حسام الدين السيد

احلاصــالت  النجــاة  مــدارس  طالبــات 
األدبــي القســم  فــوق  فمــا   %  90 علــى 

96.67ساره عبدالرحمن حميد حسن
96.57علياء محمد عبد البديع سعد

94.34منى محمد طارق جابر
92.66سلمى عادل عبد اللطيف محمود

91.84هبه باسم حسن احلسانى
90.43اميان طارق سعد علي

النموذجيــة  النجــاة  مدرســة  طالبــات 
احلاصــالت علــى 90 % فما فوق القســم 

العلمي

96.50آيه طارق ابراهيم عبدالعليم خالف
95.94فجر عبد الهادى عوض العجمى

93.17أالء منر قنبر
90.87أنفال راشد عبد الهادى الهاجرى

90.56سمر مصطفى محمد خليل

بنــني  الثانويــة  النجــاة  مــدارس  طــالب 
حولــــي احلاصلون على 90 % فما فوق 

القسم األدبي

94.06محمد أياد شريف عبدالرحيم
92.34محمود فتحي سليم الشاوري

طــالب مــدارس النجــاة احلاصلــون علــى 
90 % فما فوق القسم العلمي

)ثانوي بنني حولي( 2013/2012م

98.95أحمد عبد العزيز على عبد الوهاب
98.74محمد عصام يوسف البهنساوى

98.60يوسف عبد احلفيظ احمد محمد
98.41أحمد عبده محمد الشربينى الدسوقى
98.24لؤى محمد يسرى عبد اخلالق الشهاوى

98.23محمود زيدان محمد زيدان
98.23نورالدين امل جالل ابوالعال

98.21علي ماهر محمد الششتاوى عبد الرازق
98.07احمد محمد سليمان محمد

97.91عمر شماع
97.61عبد اهلل محمد جهاد محمود أسعد

97.44الفضل مراد بوضايه
97.37عمرو عادل عبد السميع عماره

97.33عمر منير عبدالغفار سعيد
97.12خالد طه اسماعيل عبد الرازق

97.08سامر كمال خليل قويدر
96.87محمد حسني عطيه حسني احمد

96.86معاذ دعيجل احملمد احلسني
96.57عبد الرحمن محمد احمد سرايا

96.37عبداهلل محمد السيد عوض السيد
96.36مازن محسن السيد احمد

96.25عبدالكرمي عطية خليف العلى
96.04مؤمن خيرى احلاج ابوشرا
96.03خالد ياسر محمد ابراهيم

95.65صالح ابوساريا
95.65عمرو سيداحمد عبداخلالق سيداحمد

95.54محمد أمجد عدنان الطيباوي
95.49ابراهيم اكرم توفيق الزريقى
95.47سامح فتحى عبد اهلل زايد

95.36خالد محمد انور محمد حامد
95.19أحمد عبد الرحمن ابوسريع أحمد

95.12احمد عبد املجيد محمد زين
95.12سيف الدين محمد طارق محمد عميره

94.69عيسى مهد دياب العمصى
94.56نائل أحمد علم الدين أحمد

94.53ابراهيم احلسن ابراهيم محمد عرفة
94.36خالد محمد رشاد محمد محمد ياسني

94.32محمد احمد صبحى محمود

94.07احمد شلقامى فرغلى على صالح
94.05محمد عاطف حسني عبيد

93.99أحمد ياسر محمد فتح اهلل الصاوي
93.79محمد هشام الدين محمد الدماطى

93.61محمد ابراهيم طلب عبد الكرمي
93.57محمد احمد البدوي السيد

93.39كرمي صبحى عبد السميع وهبه
93.36ياسر محمد محمد سويلم
93.16أحمد شرين ثروت راضى

93.12حسام حماده محمود محجوب
93.01بكر بشير محمد سعدي زلوم
92.87أحمد عبداهلل على السالم
92.46سالم فايز محمد ابو حشمه

92.43اسالم شيخ العرب جوده احمد نور
92.38محمد حسام الدين محمود مساعد

92.27عمر صديق محمد يونى
92.16محمد حسام محمدي مرسي
91.63محمد مصدق عادل محمود
91.51أنس مبارك قطامى خلف
91.33علي يوسف علي الكندري

91.13عبدالرحمن ناجى مصطفى عماره
91.10عمر سيد محمد السيد اجلمال
91.06طه محمد ضاحي عبد العاطي
91.05محمود نور الدين أحمد عطااهلل

90.27أمني غسان امني مسامح
90.16محمد احمد جودت صالح
90.14سيف احمد شهاب العنزى
90.11طه محمد محمد احمد

بنــني  الثانويــة  النجــاة  مدرســة  طــالب   
فمــا   %  90 علــى  احلاصلــون  الســاملية 

فوق القسم العلمي

98.88اسالم هانى بكر محمد
98.83عبدالرحمن نواف بجاد املطيري
98.29أحمد طلعت محمد مبروك شعله

98.24على احمد يوسف عبيد
98.22محمد مصطفى هالل عبد السالم

97.69باسل طارق السيد املتولي

97.06عبدالرحمن نبيل أحمد مطلق
97.02حمزه زياد عبد اللطيف عثمان

96.86محمود محمد محمود غزاله العينيه
96.76احمد محمود محمد شريف املوشلى

96.68طارق هشام السيد هاشم محمد سالم
96.64عبد الرحمن عمار يوسف حمدان

96.56عمر ياسر عباس عبداملطلب
96.47خالد رمضان سعد حسن

96.40حسني يوسف مصطفى جرار
96.27امين محمد احمد محمد مجاهد
95.85محب الدين عبد اجلليل البحيري

95.69خالد صالح محمد تبري
95.68محمد محبوب احلق

95.21احمد اسماعيل عبدالهادي اسماعيل
95.19اسالم ضياء الدين يوسف علي عبيد
94.86مصطفى عادل حافظ ابو العينني
94.85اسامه محمود جمال على قطان

94.62على احمد محمود الدش
94.55محمد جمال سعد الدين السيد محمد

94.01محمد شحته محمد احمد
93.97على سمير احمد احلمالوى
93.86محمد سامح رياض املندوة
93.62احمد رأفت محمود رضوان
93.59احمد عالءالدين سيد عامر
93.48خالد محمد شيبه سليمان

93.45عبد الرحمن عمرو مصطفى بدر الدين
92.97عبد اهلل محمد سعد مشالى
92.88يوسف صبرى حامد بشير
92.72اسالم محمد فوزى مجاهد

92.55محمد عصام الدين محمد بندق
92.51محمد عمادالدين محمد جمعة نعيم

91.89محمد معني أحمد السعيد
91.72عمر محسن مصطفى قاسم
91.62طارق احمد محمد الرفاعي

91.42محمد بلقاسم عفير
91.33احمد عاطف احمد اسماعيل
91.28محمد امين محمد الشحات

90.62محمد احمد ابو سريع ابراهيم

ميرفت عادل احلفناوي
% 98.67

التاسع على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

عائشة احمد محمد معروف
% 98.49

العاشر على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

ساره طارق خليل االسود
% 97.87

الثالث والعشرون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

حبيبه مصطفى عمرو
% 97.39

السابع والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

شادي محمد ابوالنجاه
% 97.29

الثامن والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

محمد شريف الزحترى
% 97.08

الرابع واألربعون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

اريج احمد عبدالعال
% 99.80

الثامن عشر على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

منى محمود كميهان العنزى
% 99.77

السادس والعشرون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

آالء اسماعيل عبد احلليم محمد
% 99.74

احلادي والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

خالد احمد شوقي محمد
% 99.72

السابع والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

أحمد عبد احلميد الشيشينى
% 99.70

اخلامس واألربعون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

طالب مدارس النجاة من اخلمسني األوائل على مستوى دولة الكويت

تسنيم رفعت محفوظ 
% 99.39 

مرمي أحمد محمود 
% 99.32 
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إسالم علواني محمد هيبه  
% 99.52

عبد الرحمن أحمد علي  
% 99.06

 عمر أحمد حمدنااهلل
% 99.06 

إميان يحي زكريا
% 99.51 

مرمي محمد اسماعيل  
% 99.45

غدير محمد أبوخوات
% 99.09 

رمي أسامة موسى بركات
% 99.02 

عبداملجيد منذر محسن
% 99.41 

محمود عمادالدين السيد
% 98.69   

طالب وطالبات مدارس النجاة احلاصلون على نسبة 99 % فما فوق )القسم العلمي(

وبهذه املناسبة تتشرف اإلدارة العامة ملدارس النجاة بدعوة أولياء أمور الطالب الفائقني حلضور حفل التكرمي الذي سيقام مبناسبة تفوقهم 
وذلك يوم األربعاء املوافق 10-7-2013 الساعة 10:00 صباحًا على مسرح مدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية

تهنئة وتقدير

تزف التهنئة إلى املدراء واملدراء املساعدين واألسرة التربوية فى مدارس النجاة وجميع العاملني وأولياء أمور طالب الصف الثانى عشر )النظام املوحد( للعام الدراسي  
2012 / 2013م وابنائها البررة الذين أوفوا بعهدهم ، وتخص بالذكر الذين حصلوا على املراكز املتقدمة ضمن )اخلمسني األوائل( على مستوى دولة الكويت.

طالبــات مدارس النجــاة احلاصالت على 
90 % فمــا فــوق القســم العلمــي نســبة 

98.71حنني كمال احمد عبداهلل
98.71رزان احمد سعيد العطيانى

98.58منه اهلل عالء الدين محمد اجلمل
98.50فرح طالب محمد احمد رزق
98.46أسماء مدحت سليمان منصور

98.38نورا احمد غازى العتيبى
98.30سندس محمد فواز ابو ريا

98.28ضحى عالءالدين فتحى هوله
98.26أميره جمال علي أحمد

98.21ساره رضوان عبد العزيز رضوان
98.07اميرة سامي احمد احمد

97.94غادة حامد سيد أحمد البياع
97.85نهى كمال عبد العزيز سكينه
97.71آيه بهجت عبداملجيد عبده

97.60ياسمني محمد كمال الدين راضى
97.50صفا شاهني فرج السيد

97.48خلود سالمه سالمه محمد
97.42اميره احمد السيد فياز

97.28رانيا محمود ابو املجد مصطفى على
97.10آالء الفرجى زائد

96.95روان محمد طالل مشعلجي
96.80رنا سمير صابر نورالدين

96.74سلسبيل مسعود عبداخلالق عبدالغني
96.71ندى محمد حسان عبد الوهاب حسان

96.66عواطف محمد احلسن مصطفى خوجلى
96.57اسراء اسالم عبده ابوالعطا

96.57مينى سامى سيد ابراهيم حسن
96.28مروه محمد يسرى محمود ابراهيم

96.10سعاد عصام الناعم
96.08رغد محمد عادل دامرلي
96.01اسراء كاظم امني جرادات

96.00نور نضال عبد الوهاب عبد الرحيم
95.99مينى جمال حسن العباسى
95.97اسراء السيد أحمد السيد

95.93فاطمه عبد املنعم محمد العصار

95.87هيا اكرم مال حويش احملمود
95.74بشرى عبدالودود شماع
95.72ملي ثابت محمود احلسن

95.71نسمه محمد صالح الدين عبداحلكيم
95.55مروه ماهر محمود يوسف

95.43نرمني عالء الدين على شميس
95.19اميرة فتحي محمد ابراهيم محمود

95.17أالء وجدى محمود جفال
95.11روان شريف بدوي محمد

95.01صابرين عبداحلفيظ احمد حسن
94.88أبرار كمال محمد درويش الدليلي

94.86هند معاذ محمد اجلاهوش
94.73آيه محمد عبداحلليم نصر

94.51عائشه مبتسم احمد ابوحسني
94.50ندى ايهاب محمد امني
94.31لورا عالء راسم سعيد
93.93نور هاني حلمي محمد

93.92ساره عدلي صالح الشاويش
93.91هاجر مليلى

93.64سارة عمر فهمي زيدان
93.62ساره وجيه ضيف اهلل ابو العنني

93.40سهيله اشرف محمد زهره
93.37ايه محمد فتحى عبداحلميد الشرقاوى

93.37بسنت محمد أنور أبو النجا
93.22منى مصطفى عبد احلميد أبو اخلشب

93.19جمانه عبد الرازق صالح مناصرة
93.05امانى ياسر فوزى سيد احمد

93.05بيان فوزي غنام
92.97ابرار عبد اهلل سعد النخيالن
92.73ليلي يوسف صالح الدهيمي

92.39روضه اشرف ابراهيم عبد احلليم
92.32آالء اكرم فواز سرحان

92.31فاطمه عبد احملسن محمد صقر
92.29شهد فهمى أبوشعبان

92.15شروق السعيد مسعد الطنطاوى
91.69مليس صالح زكى عفيفى

91.66نور فواد احمد
91.37ميار فتوح عبد الستار فتوح يونس

91.33شهد محمود عبد العال حسني
91.30مالك مراد عزت حسن هالله

91.09ندى فريد حسان جبريل
91.05لينا وجيه صادق دردس

90.94فاطمه عبد العظيم مهني عبد الرحمن
90.88ريهام محمود ادريس صفر

90.74هاجر طارق ابراهيم عبدالعزيز
90.70هاجر عبد الشاكر الشحات الوصيف

90.41روان محمد اسماعيل عاصى
90.30حنان محمد حسام الدين السيد

احلاصــالت  النجــاة  مــدارس  طالبــات 
األدبــي القســم  فــوق  فمــا   %  90 علــى 

96.67ساره عبدالرحمن حميد حسن
96.57علياء محمد عبد البديع سعد

94.34منى محمد طارق جابر
92.66سلمى عادل عبد اللطيف محمود

91.84هبه باسم حسن احلسانى
90.43اميان طارق سعد علي

النموذجيــة  النجــاة  مدرســة  طالبــات 
احلاصــالت علــى 90 % فما فوق القســم 

العلمي

96.50آيه طارق ابراهيم عبدالعليم خالف
95.94فجر عبد الهادى عوض العجمى

93.17أالء منر قنبر
90.87أنفال راشد عبد الهادى الهاجرى

90.56سمر مصطفى محمد خليل

بنــني  الثانويــة  النجــاة  مــدارس  طــالب 
حولــــي احلاصلون على 90 % فما فوق 

القسم األدبي

94.06محمد أياد شريف عبدالرحيم
92.34محمود فتحي سليم الشاوري

طــالب مــدارس النجــاة احلاصلــون علــى 
90 % فما فوق القسم العلمي

)ثانوي بنني حولي( 2013/2012م

98.95أحمد عبد العزيز على عبد الوهاب
98.74محمد عصام يوسف البهنساوى

98.60يوسف عبد احلفيظ احمد محمد
98.41أحمد عبده محمد الشربينى الدسوقى
98.24لؤى محمد يسرى عبد اخلالق الشهاوى

98.23محمود زيدان محمد زيدان
98.23نورالدين امل جالل ابوالعال

98.21علي ماهر محمد الششتاوى عبد الرازق
98.07احمد محمد سليمان محمد

97.91عمر شماع
97.61عبد اهلل محمد جهاد محمود أسعد

97.44الفضل مراد بوضايه
97.37عمرو عادل عبد السميع عماره

97.33عمر منير عبدالغفار سعيد
97.12خالد طه اسماعيل عبد الرازق

97.08سامر كمال خليل قويدر
96.87محمد حسني عطيه حسني احمد

96.86معاذ دعيجل احملمد احلسني
96.57عبد الرحمن محمد احمد سرايا

96.37عبداهلل محمد السيد عوض السيد
96.36مازن محسن السيد احمد

96.25عبدالكرمي عطية خليف العلى
96.04مؤمن خيرى احلاج ابوشرا
96.03خالد ياسر محمد ابراهيم

95.65صالح ابوساريا
95.65عمرو سيداحمد عبداخلالق سيداحمد

95.54محمد أمجد عدنان الطيباوي
95.49ابراهيم اكرم توفيق الزريقى
95.47سامح فتحى عبد اهلل زايد

95.36خالد محمد انور محمد حامد
95.19أحمد عبد الرحمن ابوسريع أحمد

95.12احمد عبد املجيد محمد زين
95.12سيف الدين محمد طارق محمد عميره

94.69عيسى مهد دياب العمصى
94.56نائل أحمد علم الدين أحمد

94.53ابراهيم احلسن ابراهيم محمد عرفة
94.36خالد محمد رشاد محمد محمد ياسني

94.32محمد احمد صبحى محمود

94.07احمد شلقامى فرغلى على صالح
94.05محمد عاطف حسني عبيد

93.99أحمد ياسر محمد فتح اهلل الصاوي
93.79محمد هشام الدين محمد الدماطى

93.61محمد ابراهيم طلب عبد الكرمي
93.57محمد احمد البدوي السيد

93.39كرمي صبحى عبد السميع وهبه
93.36ياسر محمد محمد سويلم
93.16أحمد شرين ثروت راضى

93.12حسام حماده محمود محجوب
93.01بكر بشير محمد سعدي زلوم
92.87أحمد عبداهلل على السالم
92.46سالم فايز محمد ابو حشمه

92.43اسالم شيخ العرب جوده احمد نور
92.38محمد حسام الدين محمود مساعد

92.27عمر صديق محمد يونى
92.16محمد حسام محمدي مرسي
91.63محمد مصدق عادل محمود
91.51أنس مبارك قطامى خلف
91.33علي يوسف علي الكندري

91.13عبدالرحمن ناجى مصطفى عماره
91.10عمر سيد محمد السيد اجلمال
91.06طه محمد ضاحي عبد العاطي
91.05محمود نور الدين أحمد عطااهلل

90.27أمني غسان امني مسامح
90.16محمد احمد جودت صالح
90.14سيف احمد شهاب العنزى
90.11طه محمد محمد احمد

بنــني  الثانويــة  النجــاة  مدرســة  طــالب   
فمــا   %  90 علــى  احلاصلــون  الســاملية 

فوق القسم العلمي

98.88اسالم هانى بكر محمد
98.83عبدالرحمن نواف بجاد املطيري
98.29أحمد طلعت محمد مبروك شعله

98.24على احمد يوسف عبيد
98.22محمد مصطفى هالل عبد السالم

97.69باسل طارق السيد املتولي

97.06عبدالرحمن نبيل أحمد مطلق
97.02حمزه زياد عبد اللطيف عثمان

96.86محمود محمد محمود غزاله العينيه
96.76احمد محمود محمد شريف املوشلى

96.68طارق هشام السيد هاشم محمد سالم
96.64عبد الرحمن عمار يوسف حمدان

96.56عمر ياسر عباس عبداملطلب
96.47خالد رمضان سعد حسن

96.40حسني يوسف مصطفى جرار
96.27امين محمد احمد محمد مجاهد
95.85محب الدين عبد اجلليل البحيري

95.69خالد صالح محمد تبري
95.68محمد محبوب احلق

95.21احمد اسماعيل عبدالهادي اسماعيل
95.19اسالم ضياء الدين يوسف علي عبيد
94.86مصطفى عادل حافظ ابو العينني
94.85اسامه محمود جمال على قطان

94.62على احمد محمود الدش
94.55محمد جمال سعد الدين السيد محمد

94.01محمد شحته محمد احمد
93.97على سمير احمد احلمالوى
93.86محمد سامح رياض املندوة
93.62احمد رأفت محمود رضوان
93.59احمد عالءالدين سيد عامر
93.48خالد محمد شيبه سليمان

93.45عبد الرحمن عمرو مصطفى بدر الدين
92.97عبد اهلل محمد سعد مشالى
92.88يوسف صبرى حامد بشير
92.72اسالم محمد فوزى مجاهد

92.55محمد عصام الدين محمد بندق
92.51محمد عمادالدين محمد جمعة نعيم

91.89محمد معني أحمد السعيد
91.72عمر محسن مصطفى قاسم
91.62طارق احمد محمد الرفاعي

91.42محمد بلقاسم عفير
91.33احمد عاطف احمد اسماعيل
91.28محمد امين محمد الشحات

90.62محمد احمد ابو سريع ابراهيم

ميرفت عادل احلفناوي
% 98.67

التاسع على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

عائشة احمد محمد معروف
% 98.49

العاشر على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

ساره طارق خليل االسود
% 97.87

الثالث والعشرون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

حبيبه مصطفى عمرو
% 97.39

السابع والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

شادي محمد ابوالنجاه
% 97.29

الثامن والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

محمد شريف الزحترى
% 97.08

الرابع واألربعون على مستوى دولة الكويت
)القسم األدبي(

اريج احمد عبدالعال
% 99.80

الثامن عشر على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

منى محمود كميهان العنزى
% 99.77

السادس والعشرون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

آالء اسماعيل عبد احلليم محمد
% 99.74

احلادي والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

خالد احمد شوقي محمد
% 99.72

السابع والثالثون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

أحمد عبد احلميد الشيشينى
% 99.70

اخلامس واألربعون على مستوى دولة الكويت
)القسم العلمي(

طالب مدارس النجاة من اخلمسني األوائل على مستوى دولة الكويت

تسنيم رفعت محفوظ 
% 99.39 

مرمي أحمد محمود 
% 99.32 

اإلدارة العامة ملدارس النجاة - حطني - قطعــــة »2« شــــارع »230« منزل »552« - تلفـــــون: 22277357/8/9

ولوحة الشرف التالية ألبنائنا وبناتنا الذين حصلوا على نسبة 99 % فما فوق في نتائج العام الدراسي 2012/2013م 
بالقسم العلمي.
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واجلدول التالي يوضح عدد الطاب احلاصلني على نس���بة 90 % فما فوق بالقس���مني العلمي واألدبي بجميع مدارس 
النجاة خال العام الدراسي 2012/2013م:

عدد الطالبالقسمالنسبة املئويةم

161العلمي90 % فما فوق1

8األدبي90 % فما فوق2

كم���ا أح���رزت مدارس النجاة املراكز األولى على مدارس التعليم اخلاص في مس���ابقات احلديث الش���ريف حيث حققت 
املراكز التالية في العام الدراسي 2012/2013م. 

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني حولي1
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني حولي2
ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني حولي3
ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني الساملية4
ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية5
مركزان متقدمانمدرسة النجاة الثانوية بنني الساملية6
ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني النموذجية7
خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنني النموذجية8
خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات الساملية9

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنات الساملية10
ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنات الساملية11
خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات النموذجية12
مركزان متقدمانمدرسة النجاة املتوسطة بنات النموذجية13
مركز متقدممدرسة النجاة الثانوية بنات النموذجية14

• امللتق���ى التنويري الرابع عش���ر للمعلمني واملعلمات اجلدد مبدارس 
النجاة خال العام الدراسي 2012/2013 م

• جانب من طاب مدارس النجاة من اخلمسني األوائل على مستوى 
دولة الكويت )القسم العلمي( للعام الدراسي 2012/2013م
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ثانيا: مساعدات طالب العلم:

تقوم اجلمعية باملس���اهمة في دفع الرس���وم الدراس���ية للطلبة الغير قادرين من األيتام  وتساهم في دفع جزء من الرسوم 

الدراس���ية للطلبة ضعاف الدخل  وقد قارب عدد الطاب الذين س���اهمت اجلمعية في دفع الرس���وم الدراسية لهم ألف 

وثاثمائة وأربعة وتسعون طالب وطالبة  باإلضافة إلى توزيع احلقيبة املدرسية حيث تضم في محتواها جميع املتطلبات 

واالحتياجات التي يحتاجها الطالب املدرس���ي من أقام وكراس���ات ومس���طرة وغيرها من األدوات املدرس���ية علماً بأن 

نشاط اللجنة داخل الكويت فقط حسب ما هو  مبني في اجلدول التالي:

مالحظاتعدد املستفيديناملشروعم

مت توزيعهم على الطلبة والطالبات األيتام بجميع 200احلقيبة املدرسية1
املراحل الدراسية من االبتدائية إلى الثانوية

مساعدة الطلبة 2
50 طالب مبدارس النجاة و148 طالب باملدارس 198األيتام

األهلية

مساعدة الطلبة 3
277 طالب مبدارس النجاة و719 طالب باملدارس 996ضعاف الدخل

األهلية

1394اإلجمالي
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• مجموعة من خريجي دورات اللغة العربية للناطقني بغيرها

وفيما يلي جدول يبني الدورات اإلدارية التي نفذها املعهد خال العام 2013م:

اسم الدورةماسم الدورة م

1 ) PMP( 7احتراف إدارة املشروعاتEXCEL - التحليل املالي للمحاسبني

فن التأليف والنشر– دولة قطر8التحليل املالي وإعداد التقارير املالية 2

3 PMP فن التأليف والنشر9احتراف إدارة املشروعات في املؤسسات اخليرية

التسويق في العمل اخليري والتطوعي10مهارات وسلوكيات التعامل مع املراجعني )وزارة العدل( 4

5 Ms Project فن التسويق اخليري عبر الهاتف11إدارة املشروعات اخليرية باستخدام برنامج

التميز اإلداري )ديوان اخلدمة( 6

ثالثا: معهد كامز للتدريب األهلي:
أسس���ت جمعي���ة النجاة اخليري���ة معهد كامز للتدري���ب األهلي في أكتوب���ر 2006م بترخيص من الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب وبدأ نش���اطه الفعلي في أوائل الع���ام 2007م بهدف تدريب الكوادر العامل���ة في القطاع اخليري 
بصفة خاصة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها وتأهيل األفراد لسوق العمل من خال مدربني متميزين باستخدام 
التقنيات احلديثة في التدريب، وذلك من خال إقامة الدورات التدريبية في مجاالت متعددة وفيما يلي نستعرض أهم 

الدورات التي نفذها املعهد خال العام 2013م وعدد املستفيدين منها:

عدد املستفيدينعدد الدوراتالبندم

1010 100 اللغة العربية لغير الناطقني بها 1 

155 11 الدورات اإلدارية )العمل التطوعي( 2 

7693 508 الدورات الشرعية للمهتدين اجلدد واجلاليات والقرآن الكرمي 3 

84 3 إعداد الدعاة 4 

16 3 احلاسب اآللي 5 

46 4 أخرى 6 

9004 629 اإلجمــــــــالي 



27

التعليم والتدريب

رابعا: مشروع ورثة األنبياء:
يهدف مشروع ورثة األنبياء إلى نشر العلم الشرعي ورعاية النشء وتعليمهم مبادئ الدين اإلسامي احلنيف وحتفيظهم 
كت���اب اهلل ع���ز وج���ل وكذلك تنظيم العديد من الدورات التدريبية للعلوم الش���رعية مبختلف املس���تويات بحيث تناس���ب 
مختل���ف املراح���ل العمرية داخل دولة الكويت وفيما يل���ي نتناول الدورات التدريبية التي مت تنفيذها خال العام 2013م 

وذلك على يد نخبة من خيرة العلماء املتخصصني في هذا املجال.

التاريخاملكانالعدداسم الدورةم

29/09/2012  إلى 13/05/2013مسجد الراشد بالسام220 طالب وطالبةالدورة األولى/ تأصيلي13

07/09/2013  وتستمر إلى مايو 2014مسجد الراشد بالسام180 طالب وطالبةالدورة األولى / تأصيلي 24

210 طالب وطالبةالدورة الثانية/ مستوى31
مسجد حنظلة بن أبي عامر- 

30/09/2012  وحتى 14/05/2013العمرية

140 طالب وطالبةالدورة الثانية/ مستوى42
مسجد حنظلة بن أبي عامر- 

08/09/2012  وتستمر الى مايو 2014العمرية
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لجان الزكاة والصدقات
تقوم جمعية النجاة اخليرية بتقدمي العون املادي واملعنوي للمحتاجني والفقراء واملعسرين من خال جلانها املنتشرة في 
مختلف مناطق الكويت والتي تعني بجمع أموال الزكاة والصدقات وإعادة صرفها في مصارفها الش���رعية على الفقراء 
واأليتام مع إعطاء األولوية في صرف املساعدات لسكان منطقة عمل اللجنة ومن بعدها سكان املناطق األخرى.ونعرض 

فيما يلي بعض من أنشطة جلان لزكاة التابعة للجمعية:

ونعرض فيما يلي بعض من أنشطة ومشاريع اللجان التابعة للجمعية خال العام 2013م والتي متت داخل دولة الكويت:

عدد املشروعم
نبذة عن املشروعاملستفيدين

إرسال معتمرين فقراء ألول مرة أو عن الغير 54العمرة1

وذلك بإرسال حجاج فقراء ألول مرة على نفقة أهل اخلير 12احلج2

تتولى اللجان دفع رواتب شهرية لألسر الفقيرة بعد دراسة حالتها 1133املساعدات الشهرية3

مساعدات ملرة واحدة للفقراء وابن السبيل واملريض والغارم بعد التأكد من 3786املساعدات املقطوعة4
حاجتهم

تقوم اللجان باستقبال زكاة الفطر عيناً ونقداً وتقوم بتوزيعها ملستحقيها28700زكاة الفطر5

ذبيحة293ذبائح وعقائق6

41ماء السبيل7
تقوم اللجان بشراء البرادات وتركيبها وصيانتها باملناطق املزدحمة بالسكان 

50صيانة ماء السبيل8

تقوم اللجان بشراء الثاجات واملكيفات وتوزيعها على الفقراء63اهلل يبرد عليك9

طباعة املصاحف وتوزيعها4420طباعة املصاحف10

جمع األثاث املستعمل من أهل اخلير وتوزيعه على احملتاجني والفقراء1070مشروع األثاث11

جمع املابس من أهل اخلير وتوزيعها على احملتاجني والفقراء248مشروع املابس12

محاربة العنوسة ونشر املفاهيم الشرعية بني الزوجني1الزواج13

تطبيق سنة األضحية عن أهل اخلير وتوزيع األضحية على الفقراء 1156األضاحي14
واحملتاجني

توزيع وجبة للصائمني في مواقع مختلفة مبناطق الكويت52772إفطار صائم15

شراء املابس وتوزيعها على أطفال األسر الفقيرة1415كسوة العيد16

توزيع العيدية على األطفال الفقيرة إلدخال الفرحة والسرور عليهم104العيدية17

توزيع البطاطني والدفايات على األسر الفقيرة9889دفي علينا شتانا18

توزيع ألعاب على 19
توزيع ألعاب على أطفال مرضى السرطان باملستشفيات1100األطفال املرضى

توزيع املواد التموينية على األسر الفقيرة948إطعام الطعام20

توفير الكتب لطلبة العلم الغير قادرين على شراء الكتب 42مكتبة طالب العلم21

دفع رواتب شهرية لأليتام2116كفالة أيتام22

دفع رواتب للمحفظني 144كفالة محفظني23

استقبال الكفارات 150الكفارات24

توزيع كتيبات 25
توزيع كتيبات ومطويات وأشرطة على املراجعني بلجان اجلمعية700ومطويات وأشرطة

دفع الزكاة لألسر الفقيرة450زكاة أسر فقيرة26

استقبال الصدقات وتوزيعها على الفقراء1000صدقات27



املجال الثالث

جلنــــة التعريـــف بالإ�ســالم

 جلنة الدعــــــوة الإلكرتونية

الدعــــوة
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الدعـــــــــــوة

ل���م تغف���ل جمعية النج���اة اخليرية مجال الدع���وة إلى اهلل 
س���بحانه وتعالى وأنش���أت اللجان املتخصص���ة في مجال 
الدع���وة الت���ي تنش���ط خدماته���ا ب���ني أبن���اء اجلاليات من 
الديان���ات املختلف���ة بالكويت، كما تهتم بش���كل ع���ام بأبناء 
اجلاليات غير الناطقة باللغة العربية وذلك بهدف تعريفهم 
بتعالي���م وأخ���اق ومب���ادئ الدي���ن اإلس���امي احلني���ف. 
وتس���اعدهم للتعرف على تقاليد املجتم���ع الكويتي العربي 

املسلم.

وتض���م العديد من الدعاة الذي���ن يتحدثون بلغات متعددة، 
وتس���تمد منهجه���ا بعيداً عن الغل���و والتطرف من قول اهلل 
َس���نَِة”  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ تعالى “اْدُع ِإلَى َس���ِبيِل َرِبَّك ِباحْلِ
صدق اهلل العظيم، وقول الرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم: 
“ألن يه���دي اهلل بك رج���ًا واحداً خير لك من حمر النعم” 
صدق رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم. كما تضم اللجنة 

كوكبة من دعاة الكويت املعروفني.

ونس���تعرض في اجلدول التالي أهم إجنازات اجلمعية في 
مجال الدعوة داخل دولة الكويت خال العام 2013م:

اجنازاتنا 2013النشاطالرقم

4708 شخصإشهار إسام   1

38216  حقيبةتوزيع حقيبة الهداية لغير املسلمني واملسلمني اجلدد2

106450 إصدارإصدار عدد 8 مجات دعوية باللغات وتوزيعها 3

66653 وجبةإفطار صائم في رمضان للمسلمني اجلدد4

850 مشارك في 9 مسابقاتمسابقة وحفل الرهيماني السنوية 5

550 دورة و7286 دارسدورات شرعية ولغة عربية للمسلمني اجلدد جلميع املستويات6

22433التواصل مع املسلمني اجلدد )بريد – امييل- اتصال( 7

18437التواصل مع غير املسلمني ب� )البريد – امييل – اتصال( 8

5509زيارات دعوية ميدانية 9

20تأليف كتب ونشرات وأشرطة لغير املسلمني10

50 حاملوضع حامات نشرات في األماكن العامة 11

1247 محاضرةمحاضرات لغير املسلمني واملسلمني اجلدد12

131  رحلةرحات دعوية ثقافية ترفيهية لغير املسلمني وللمسلمني اجلدد13

1 معرضاملشاركة في املعارض واملؤمترات 14

712 شخص عن183 أضحيةمشروع األضاحي للمسلمني اجلدد15

10 أشخاصرحلة احلج للمسلمني اجلدد16
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اجنازاتنا 2013النشاطالرقم

6رحلة العمرة للمسلمني اجلدد17

20حفل العيد للمسلمني اجلدد18

3974 مشاركاملسابقة الثقافية 19

118 حلقةإنتاج برامج مرئية وسمعية بعدة لغات 20

2إصدار بحوث ودراسات في التعريف باإلسام 21

28 داعيةتخريج دعاة ميدانيني من املهتدين واجلاليات22

1افتتاح فرع عبد اهلل املبارك 23

1افتتاح مكتب القصور 24

1مسابقة بدرية املسباح  األولى للداعية املتميز  25

5 دوراتعمل دورات لتأهيل الدعاة املتطوعني  واملوظفني26

1 حملةإقامة حملة جديدة بعنوان » خلك فعال بطيب األفعال«27

10320مشروع املواد التموينية 28

1ملتقى العيد األول للدعاة واملوظفني مبنطقة القيروان29

1إقامة مسرحية حكاية على بابا 30

31)My Path( 1إنتاج وطباعة منهج املهتدين اجلدد

5000إرسال مقاالت بالبريد االلكتروني 32
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الدعـــــــــــوة الإلكرتونية

كما شهد عام 2013 م إجنازاٍت رائعة على عدة أصعدة، شهدت اجلمعية خالها توسعاً كبيراً في أعمالها وأنشطتها لتعد أكبر مشروع دعوي 
إسامي على اإلنترنت تقوم عليه جلنة الدعوة اإللكترونية، لتغطي املواقع التي تشغلها شريحة كبيرة من سكان العالم.

إحصائيات املواقع:

إجمالي السنةإجمالي الربع الرابعإجمالي الربع الثالثإجمالي الربع الثانيإجمالي الربع األول إحصائيات املواقع

661130012958244080عدد املقاالت

3603604245801724عدد الكتب

342435000000777عدد املواد الصوتية

6412662101771294عدد املواد املرئية

179.728261.018595.674308.1391.344.559االذاعات

127.757174.679575.402349.3382.205.503املشاهدات

1722262929املواقع

اإلصدارت املكتوبة واملرئية والتقنية: 

نبذة عن النشاطعدد املستفيدينالنشاطم
عبارة عن إصدارات تقنية، قنوات يوتيوب، مواقع الكترونية، إذاعات، بود كاست، شبكات اجتماعية6 أدواتاألدوات املستخدمة في الدعوة االلكترونية1

من بينها دليل احلج والعمرة للمهتدين اجلدد والطريق إلى السعادة احلقيقية ب� 4 لغات7إصدارات الكتب اإللكترونية2

عبارة عن بطاقات دعوية الكترونية للنشر عبر الشبكات االجتماعية والهواتف الذكية16اإلصدارات املكتوبة3

هي بطاقات دعوية مت توزيعها على بعض املراكز 1000حملة دعائية4

عبارة عن أفام وحلقات تلفزيونية للتعريف باإلسام154إصدارات مرئية5

هي إصدارات تطبيقية للمهتدي اجلديد وطرق الدعوة مع سكربت عن محتوى جلنة الدعوة االلكترونية على االنترنت7اإلصدارات التقنية6

نشر الترجمات على موقع sound cloud 2083نشر ترجمات القرآن الكرمي  7

رفع الكتب على موقع 1503scribdالكتب الدعوية6



املجال الرابع

جلنــــة �ملنابر �لقر�آنيــة

 مــدار�س النجــاة 

جلان الزكـــــاة اخليية

رعايـة الشبـاب
وخدمة كتاب الله
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أوال: رعاية الشباب:

اهتمت جمعية النجاة اخليرية بشريحة الشباب حيث تتيح للكثير الفرصة ملمارسة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية 
والرياضية في جو من الرعاية اإلميانية وذلك بالتعاون مع أسرهم وأولياء أمورهم.

حي���ث ته���دف اجلمعي���ة إلى احلفاظ على الش���باب في هذه املرحل���ة العمرية احلرجة بدرجة خاصة املرحلة املتوس���طة 
الثانوية من االجنراف وراء التيارات الضارة ورفقة السوء وتوفير البديل لهم بضوابط الدين واألخاق حيث يؤدي ذلك 
للمس���اهمة في بناء ش���خصية إسامية متزنة وتخريج جيل صالح يحافظ على دينه ويعتمد على نفسه ويبني وطنه وقد 

قامت اجلمعية بالعديد من األنشطة خال العام 2013م نذكر منها ما يلي:

نادي الفتية التربوي

عدد األعمارالشعارالتاريخالفترات
املشاركني

الصف 
الدراسي

1/11/2012إلى19/1/2013األولى

غد
 ال

جال
. ر

م..
ليو

ة ا
فتي

سنة
 1

0-
14

ن 
م

32

ى 
 إل

ئي
تدا

الب
س ا

خلام
ن ا

م
سط

ملتو
ن ا

ثام
ال

32الثانية

32الثالثة

35االفتتاحية لعام 2014م

الصحبة الصاحلة

عدد األعمارالشعارالتاريخالنشاط
املكاناملشاركني

15320-9 سنةالتحدي14/5/2013-13مبطولة التحدي
ماعب الهيئة 
العامة للشباب 

والرياضة

دروب 28/2/2013-17مرحلة أسبانيا
أسبانيا1833-15 سنةأندلسية

مكة واملدينة1837-15 سنةالرابحون17/7/2013-12مرحلة العمرة

مسجد السعد 10/1860 سنةاملشمرون8/8/2013 -29/7ممعتكف مفاتيح اخلير
بالرميثية

فتية مفاتيح ��نشاط دائمالفطور األسبوعي
مسجد السعد 25اخلير

بالرميثية

��نشاط دائماللعب األسبوعي
صحبة 
مفاتيح 
اخلير

متغير40

مفاتيح اخلير1735-15 سنة��27/12/2013 -29/10االفتتاحية لعام 2014
ميناء عبداهلل1780-9 سنة��1/11/2013 إلى 1/4/2014مخيم مفاتيح اخلير
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ثانيا: خدمة كتاب الله تعالى:
سعت اجلمعية إلى إعداد جيل قرآني حافظ لكتاب اهلل محافظاً على تعاليمه متحلياً بآدابه واخللق القرآني وفي ضوء 
ذل���ك فق���د أجنزت اجلمعية العديد من األنش���طة والفعاليات خال العام 2013م جميعه���ا داخل دولة الكويت احلبيبة، 

واجلدول التالي يرصد أهم هذه االجنازات واألنشطة التي قامت بها اجلمعية:

بيان مختصر عن املشروعالعدداملشروع/ النشاط

دورة “رفع الكفاءة”  ملعلمي القرآن الكرمي بداية الدورة اجلديدة 2014-2013م60دورات تدريبية

ذكور وإناث موزعني على جميع احللقات التابعة للجان جمعية النجاة اخليرية في 2675حتفيظ قرآن كرمي
مختلف مناطق الكويت

مت توزيع مسابقة ثقافية خال شهر رمضان مبسجد املزيني منطقة الشعب خال 3000مسابقات ثقافية
الشراكة بني جلنة املنابر وإدارة مساجد حولي

تكرمي حفظة كتاب اهلل بأداء عمره علي نفقة اللجنة100عمرة

حفل تخريج )28( طالب حافظ للقرآن بالسند املتصل لرسول اهلل 28rمشاريع حلقات القرآن

توزيع “ CD الصاحب الوفي  � الوفادة علي اهلل “ علي طاب املنابر واملتبرعني3000توزيع كتيبات

توزيع الشريط علي طاب املنابر القرآنية في صورة هدايا500توزيع أشرطة

طباعة كتيب الكتاب األول والثاني والثالث15000طباعة مناهج

مجلة دورية “فرسان املنابر”2000إصدار مجات دعوية

حفل تكرمي طالبات مركز أبو بكر الصديق 100حفات تكرمي

)معرض جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته ( 2املشاركة في املعارض

مشاركة إدارة مساجد حولي � وزارة األوقاف خال شهر رمضان 1434ه� مبسجد 3املشاركة في املؤمترات 
املزيني 

عمل رحلة ترفيهية لطاب املنابر ملنطقة الدوحة “املدينة الترفيهية” و”سيتي 70رحات ترفيهية
سنتر”

دورة احتراف إدارة 
دورة احتراف إدارة املشاريع اخليرية –  معهد كامز4املشاريع اخليرية

دورات في القرآن 
دورات مت تنظيمها بلجنة التعريف باإلسام 1785الكرمي 
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5 - مدارس النجاة:

أح���رزت م���دارس النجاة املراكز األولى على مدارس التعليم اخلاص في مس���ابقات حتفيظ القرآن الكرمي حيث حققت 
املراكز التالية في العام الدراسي 2012 /2013 م.

مسابقة حفظ القرآن الكرمي على مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص: 

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني حولي1

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني حولي2

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني حولي3

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني الساملية4

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية5

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني الساملية6

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات الساملية7

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنات الساملية8

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنات الساملية9

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني النموذجية10

مركزان متقدمانمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنني النموذجية11

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات النموذجية12

مركز متقدممدرسة النجاة املتوسطة بنات النموذجية13

مسابقة تالوة القرآن الكرمي على مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص:

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني حولي1

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني حولي2

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني حولي3

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني الساملية4

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية5

ثاثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني الساملية6

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني النموذجية7

مركزان متقدمانمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنني النموذجية8

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات الساملية9

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنات الساملية10

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات النموذجية11

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنات النموذجية12

ثاث مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنات النموذجية13



املجال اخلام�س

جلنــــة الرحمة للخدمات الطبية

الخدمات الصحية
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الطبية: للخدمات  الرحمة  • لجنة 

تس���عى جمعي���ة النج���اة اخليرية من خال جلنة الرحمة الطبية إلى تقدمي اخلدمات الطبي���ة للجاليات الوافدة والعمالة 
الفقي���رة وذل���ك من خال املخيمات الطبية التي تقوم بتنظيمها على مدار الع���ام واجلدول التالي يبني مناطق املخيمات 

الطبية التي أقامتها جلنة الرحمة للخدمات الطبية خال العام 2013م وعدد املستفيدين منها:

عدد املستفيدينالتاريخمنطقة املخيمم

22/02/2013550أمغرة1

15/03/2013300جليب الشيوخ2

03/05/20131200السفارة السيرالنكية باجلابرية3

31/05/2013700أبو حليفة، املنقف، املهبولة4

22/11/20131000جليب الشيوخ5

3750إجمالي املستفيدين

أحد األطباء يقوم بإجراء الكشف الطبي على أحد املراجعني



املجال ال�ساد�س

جلان العمل اخلارجي

المشاريع الخارجية
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إميان���اً م���ن جمعية النجاة اخليرية بأهمية التكافل االجتماعي بني املس���لمني بغض النظر عن احل���دود اجلغرافية حملت على عاتقها تنفيذ 
املشاريع اخليرية املتنوعة خارج دولة الكويت وذلك تلبيًة لرغبات املتبرعني واحملسنني من أهل الكويت الكرام إلقامة املشاريع اخليرية خارج 
دولة الكويت وتقوم اجلمعية باإلش���راف على هذه املش���اريع من خال الوفود التي تش���كلها اجلمعية لزيارة وتفقد تنفيذ هذه املش���اريع في 

اخلارج، ونستعرض فيما يلي أنشطة ومشاريع اجلمعية خارج دولة الكويت خال العام 2013م.

أواًل: مجال التعليم والتدريب: 

الدولةالعددالبيانم

ألبانيا/ كينياطالب 366رعاية طاب علم1

مصر/ الهند/ تشاد/ كوسوفا18 نشاطدعم أنشطة تربوية2

البوسنة والهرسك/ اليمن/ إيران/ باكستان/ استراليا15 مدرسة ومركزدعم مدارس ومراكز تدريب 3

ثانيًا: مجال إعانة الفقراء:

الدولةالعددالبيانم

15353 يتيمكفالة أيتام1
األردن، ألبانيا، اليمن، إيران، بنغاديش، جيبوتي، فلس���طني، كوسوفا، لبنان، 

مصر

122463 وجبةإفطار صائم2
ألباني���ا، الس���عودية، الس���نغال، الهن���د، اليم���ن، أوكراني���ا، إيران، باكس���تان، 

بنغاديش، تشاد، سوريا، فلسطني، جيبوتي، كوسوفا، مصر

7252 أضحيةأضاحي3
األردن، ألباني���ا، البوس���نة، اليمن، اندونيس���يا، إيران، باكس���تان، بنغاديش، 

تشاد، سوريا، كشمير، كوسوفا، مصر

األردن، اليمن، بنغاديش، تشاد، باكستان16200 مستفيدزكاة فطر4

مصر8244 مستفيدإطعام الطعام5
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تركيا، البحرين، أوكرانيا، فلسطني، لبنان، مصر4785 مستفيدمساعدات6

اليمن، مصر956  مستفيدتوزيع مواد متوينية7

جنسيات مختلفة97 حاجاحلج8

جنسيات مختلفة10 معتمرالعمرة9

الهند، باكستان، فيرغيزيستان، بنغاديش1046 بئرحفر آبار10

إيران، مصر، األردن، باكستان، اليمن، بنغاديش19 مشروعدعم مشاريع إنشائية11

إيران2 برادةماء السبيل12

مصر، تشاد4610 مستفيدكفارات13

األردن، مصر، إيران119 يتيمعيدية أيتام14

بنغاديش، سوريا،1046 أسرةأعمال إغاثية15

ثالثا: مجال الدعوة:

الدولةالعددالبيانم

الصومال، اليمن، بنغاديش، مصر29823 مصحفتوزيع مصاحف1

البوسنة والهرسك، بريطانيا500 كتابكتب إسامية2

ألبانيا، باكستان، لبنان، املغرب37 داعية وإمامكفالة دعاة وأئمة3

بريطانيا1 مركزدعم مركز إسامي4

ألبانيا1 إذاعةإنشاء إذاعة قرآن كرمي5

320 مسجدبناء مساجد6
األردن، ألباني���ا، الفلب���ني، الكامي���رون، املغ���رب، الهن���د، اليم���ن، اندونيس���يا، إيران، 
بنغاديش، تشاد، توغو، ساحل العاج، سنغال، غانا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مصر

باكستان، تنزانيا40 مسجدترميم مساجد7

رابعا: مجال رعاية الشباب وخدمة كتاب الله:

الدولةالعددالبيانم

اليمن1232 محفظ وداعيةكفالة محفظني ودعاة 1

إيران، بنغاديش  90 حلقةحلقات حتفيظ القرآن2

خامسا : مجال الخدمات الصحية:

الدولةالعددالبيانم

بنغاديش1050 عمليةإجراء عمليات عيون1

2
وأجه���زة  مستش���فيات  دع���م 

باكستان، مصر 2 مستشفىطبية

اليمن 1 مستشفىبناء مستشفى3
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جوائز وأوسمة خالل عام 2013 م
مت تك���رمي جلن���ة الرحم���ة للخدمات الطبية بتاري���خ 1 / 10 / 2013 على مش���روعها املقدم لوزارة 
الشئون حتت اسم )مشروع الرحمة( حيث فاز املشروع باملركز األول بصفته أفضل مشروع أنساني 
مجتمعي ليمثل دولة الكويت ضمن املشاريع الفائزة في اجتماع  وزراء الشئون لدول مجلس التعاون 

اخلليجي في اململكة البحرينية.

• حصل���ت جلن���ة الدعوة اإللكترونية في مس���ابقة جائزة الكوي���ت اإللكترونية املقدمة من مؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي:

www.Ipc.org.kw   املركز األول -  تصنيف احملتوى اإللكتروني  - موقع جلنة التعريف باإلسام -

www.DawahSkills.com املركز الثاني - تصنيف التعليم اإللكتروني - موقع مهارات الدعوة -

- املرك���ز الثال���ث - تصنيف البرمجيات - ملش���روع تعليم الصاة باللغت���ني العربية واإلجنليزية وهو 
.)CD - DVD( عبارة عن برمجيات
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لمسـة وفـــاء
تتق���دم جمعي���ة النجاة اخليرية ممثلًة في رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملني فيها بالش���كر والتقدير والعرفان 
إلى كل يد امتدت باخلير ملش���اريع اجلمعية وس���اهمت في دعم أنش���طتها حيث أن ما يتحقق من إجنازات في املجاالت 
املختلفة باجلمعية وجلانها سواًء كانت “تعليمية أو إغاثية أو دعوية أو تنموية أو إعامية أو إدارية” فبفضل اهلل تعالى 
ثم بدعم أصحاب األيادي البيضاء من أهل اخلير واإلحس���ان ودعم حكومتنا الرش���يدة، واهلل نسأل أن يكون هذا العمل 

لصالح اإلسام واملسلمني.

وفي األخير ال منلك إال أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير ألهل اخلير والعطاء ووزارة الشئون االجتماعية والعمل واألمانة 
العام���ة لألوق���اف ومكتب التدقي���ق اخلارجي “البزيغ وش���ركاه”  وأعضاء مجالس إدارات اللج���ان واملدير العام وجهازه 
اإلداري وجميع العاملني وكل من ساهم في حتقيق هذه اإلجنازات. داعني اهلل أن يكتب للجميع األجر واملثوبة وأن يجعلنا 

وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر أنه سميع مجيب.

مت بحمد اهلل  



نستقبـل تبـرعـاتـكم عبـر إدارة جمعية النجاة اخليرية

)الروضة- ق-4 ش-42 م 15( - ت: 4/3/2/22524501  ف: 22524520  ص.ب: 187 السرة- الرمز البريدي: 45712 الكويت
أو  عن طريق جلان اجلمعية وفروعها املنتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت أو عبر أرقام احلسابات التالية ببنك بوبيان:

حساب توفيرحساب اجلارياللجنةم

01198100030119810029جمعية النجاة اخليرية1

جلنة التعريف باإلسام2
0119810001
0119810007
0119810021

0119810001

01198100060119810031جلنة طالب العلم3

01198100080119810032جلنة زكاة الشامية والشويخ4

01198100090119810033جلنة زكاة سلوى5

01198100100119810034جلنة زكاة العثمان6

01198100110119810035جلنة زكاة الرميثية7

01198100120119810036جلنة زكاة الفحاحيل8

01198100130119810037جلنة زكاة كيفان9

01198100140119810038جلنة زكاة اجلابرية10

01198100150119810039جلنة زكاة األندلس11

01198100160119810040جلنة مفاتيح اخلير12

01198100170119810041جلنة املنابر القرآنية13

01198100190119810042جلنة الرحمة الطبية14

01198100200119810043مركز الوعي لتطوير العاقات العربية والغربية15

01198100230119810044جلنة الدعوة االلكترونية16

01198100240119810045جلنة ورثة األنبياء17

01198100270119810046إدارة العمل اخلارجي18




