ثاني ًا  :القسم األكادميي  :يحوي القسم األكادميي الصفوف الدراسية
للمراحل األساسية والثانوية  ،القسم الصناعي املختبرات العلمية( مختبر
حاسوب ،مختبر علمي )  ،مكتبتني ( مكتبة للمراحل األساسية ومكتبة

“ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير”

للمراحل الثانوية) ،مسرح  ،قاعة رياضية ،عيادات صحية ،غرف موسيقية.
فيما يخص القسم الصناعي يحوي تسعة تخصصات حيث تدرس فيه تسعة
تخصصات “ثمانية منها معترف بها من وزارة التربية والتعليم أال وهي:
• قسم الكهرباء :يتم تأسيس الطالب وتدريبهم على أساسيات
الكهرباء وأعمال التمديدات.
• قسم اخلراطة والتسوية :يحوي املشغل
جتهيزات وماكينات فنية وما حتتاجه من لوازم
ألعمال اخلراطة.
• قسم الطباعة والتجليد:
يتدرب الطالب على أعمال
الطباعة و التجليد
والتغليف للكتب
واملخطوطات القدمية
• قسم النجارة والدهان:
يكتسب الطالب مهارات النجارة
والدهانات.
• قسم التنجيد الفني والديكور:
تدريب الطالب كل مايخص عالم التنجيد وعالم الديكور.
• قسم تشكيل املعادن :يتدرب الطالب على
التخصص في مجال احلدادة للمعادن بأنواعها.
• قسم اخليزران :يكتسب حرفة اخليزران وتصميم أثاث للحدائق اخلارجية.
• قسم التكييف والتبريد :مت إفتتاح هذا القسم عام  ، 2015ويتم
تدريب الطالب فيه على جميع أجهزة التكييف والتبريد.
• قسم امليكاترونكس (سيارات) :مت إفتتاح القسم عام 2015
يتم تدريب الطالب من خاللها على تنفيذ أعمال الصيانة الالزمة
للسيارات احلديثة.
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وحترص على تنشئتهم وتعليمهم العلم النافع

نبذة تاريخية :

سواء حرفة يعتاشون منها أو علم

أنشئت دار

تبعية الدار:

اكبر املباني حجم ًا ومساحة حيث تبلغ

من القرن املاضي عندما

مساحته ()18000م ثمانية عشر ألف متر مربع

وتقع على أرض مساحتها أكثر من ()20عشرين دومنا.

العام 1917م ناجتا عنها أعدادا كبيرة

من األيتام وأبناء الشهداء واملعوزين

رسالة الدار :

واحلاالت االجتماعية الصعبة فأنشئت

الدار بدوافع من أهل اخلير لرفد هؤالء الفئات.
وحتى يومنا هذا ما زالت الدار

مستمرة في العطاء على نفس

النهج وبوتيرة أعلى بجهود

أكبر وكان مركزها القدس

الشريف بجوار املسجد االقصى

وال زال.

وقد تفرع عنها فرع العيزرية الذي

نحن بصدد احلديث عنه وهو الفرع االكبر والذي

يحوي بني جنباته حوالي ( )100مائة طالب يتيم و ()80

ثمانون طالب يتيم خارجي ( )300ثالثمائة طالب

اجتماعية و ( )150مائة وخمسون طالب في فرع
القدس.

وتقدم يومي ًا للنزالء الداخليني

املدرسة مرخصة وبشكل رسمي من قبل
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انتهت احلرب العظمى في نهاية

املواصالت ،

املقدس.

ويعتبر فرع العيزرية من

في عام 1922م

الطبية والنفسية وبدل

النوعي املنتج في بيت املقدس وأكناف بيت

ينتفع به.

األيتام اإلسالمية

املأكل وامللبس والرعاية

•احلفاظ على الوجود الفلسطيني

حالة

رسالتها ،تربوية ،تعليمية ،إيوائية ،حيث تقوم الدار برعاية

األيتام وأبناء احلاالت االجتماعية ،حيث توفر لهم املدرسة كل

ما يحتاجه الطالب من ،التعليم ،واملسكن ،واملأكل ،واملشرب

وامللبس ،والرعاية النفسية والصحية الكاملة ،وحتى املصروف
اليومي ،وبدل املواصالت ،ويتم تقدمي الكفاالت املالية لهؤالء
الطالب ،من أهل اخلير واحملسنني ،في فلسطني وخارجها،

كما تقوم وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتأمني كافة مستلزمات
اإلعاشة لهم.

أهدافها:
•تنمية روح التعاون والتعاضد والعطاء بني أفراد املجتمع.
•تنشئة وتربية األيتام التربية السليمة.

•رفع مستوى الطلبة األكادميي واملهني.

•حصول الطلبة على شهادات علمية ومهنية متكنهم من
االنخراط في املجتمع.

•مكافحة الفقر والنزعة االعتمادية السلبية من
خالل إكساب الطالب اخلبرات العلمية
واملهنية.

وزارة التربية والتعليم وتشرف عليها وزارة األوقاف

والشؤون الدينية.

بنية دار األيتام اإلسالمية الصناعية -
العيزرية:
حتوي الدار مبنى مؤهل مكون

من القسم الداخلي والقسم
األكادميي والقسم

اخلارجي املتمثل
بالساحات.

تتمثل األقسام كالتالي:
أو ً
ال :السكن داخلي للطلبة األيتام وذوي

احلاالت االجتماعية ،حيث يحوي قسم ًا للصغار

وآخر للكبار ،يشرف عليهم كادر ًا مؤه ً
ال من املشرفني

واألخصائيني االجتماعيني ،واملعلمني ،ويحوي القسم :
•غرف املنامات

•غرفتا تلفاز مكيفة

•صالة للرياضة

•مطبخ وقاعة واسعة إلعداد وتقدمي الطعام
•مصلى

