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" م*. منارة #" 
شهدت مدينة الجونة مساء اليوم – الجمعة - حفل اإلعالن عن إ>شاء مدرسة منارة، األو2 من نوعها ,+

ة وشاملة Xساعدهم عV تطSTر مهاراتهم  + Z[ة تعل\م\ة مم Z[من خالل مس + Z_`Tد من الموهaإ2 إعداد ج\ل جد dسeمدرسة س
الفكSiة والجسدaة واالجتماع\ة والح\ات\ة. 

" مــحافــظ الoحــر األحــمر، ونــخoة مــن الــق\ادات ونــجوم الــمجتمع عV رأســهم 
+sوشهــد مــراســم االحــتفال الســ\د الــلواء  عــمرو حن

الــدكــتور مجــدي aــعقوب والــدكــتورة نــادaــة مــكرم عــب\د والســ\دة Swxة لــوزا ســاوSــرس  والــمهندس ســميح ســاوSــرس والــمهندس 
افـــ\م والســـ\دة هـــoة اســـكندر مـــديـــر  Z[ـــرس و الســـ\دة هـــدى ســـSـــرس والســـ\د أ>�" نـــج\ب ســـاوSـــرس و نـــاصـــف ســـاوSنـــج\ب ســـاو

كة أوراسكوم.  التطSTر والتنم\ة المجتمع\ة �مؤسسة ساوSرس و��

" الـتنم\ة و لـه دور مـحوري 
Sك ,+ " مـحافـظ الoحـر األحـمر عV "أن الـقطاع الـخاص ��

+sـلمته ، أ�ـد السـ\د الـلواء  عـمرو حن� "
و ,+

وعــات الــتنمSTــة، ونــحن عV اســتعداد �ــامــل لــتقدaــم �ــل  �wمــختلف الم "
و Xسd الــدولــة ا2 زSــادة هــذا الــدور و >ســoة مــشاركــته ,+

الدعم و المساندة للقطاع الخاص."  

" عــضSTــته �ــل مــن؛  الــمهندس عــمر الحــمام�" الــرئــ�س 
وتــم اإلعــالن عــن Xــشك\ل مجــلس أمــناء لــلمدرســة بــرئــاســته و�ــشارك ,+

الـتنف\ذي ألوراسـكوم الـقا�ـضة لـلتنم\ة، والـدكـتور إسـكندر تـومـا مسـeشار هـيئة سـوق الـمال الم*Sة األسـبق، ونـورا سـل\م الـمديـر 
الــتنف\ذي لــمؤســسة ســاوSــرس لــلتنم\ة االجــتماعــ\ة، و`ي]� صــليoا مــديــر مــدرســة مــنارة. وأعــلن مجــلس األمــناء أنــه تــقدم إ2 وزارة 
ل الـخاص �ـسكن الـطالب  + اخـ\ص، �ـما أعـلن االنـتهاء مـن الـتصم\مات الـهندسـ\ة إل>ـشاء  ال]+ `\ة والـتعل\م السـتخراج �ـافـة ال]� ال]�

 . + Z_وأعضاء هيئة التدر�س والعامل

كة أوراسـكوم الـقا�ـضة لـلتنم\ة:   عV اإلعـالن عـن إطـالق الـمدرسـة، قـال نـج\ب سـميح سـاوSـرس، رئـ�س مجـلس إدارة ��
¢
وتـعلق\ا

" سـنوات، أسـ]Z فـ\ه عV خـ£ أجـدادي، أ>�" سـاوSـرس 
"فـخور �ـاإلعـالن عـن إ>ـشاء مـدرسـة مـنارة، هـذا الحـلم الـذي ظـل يـراود¤+

 "
" الــتعل\م فحســب، ولــ¦ن أن أشــارك ,+

�ــمواصــلة االســeثمار ,+ "
+sقــررت أال أ�ت ، "

ي واإل>ــسا¤+ Z[إرثــهما الخ 
¢
و�Swة لــوزا، مســتلهما

 "
+ ذوي اإلمـ»انـ\ات االسـeثنائـ\ة مـن الشـoاب فـرصـة غ]Z مسـبوقـة إلحـداث فـارق ,+ Z_`Tمـنح الـموهـ Vتـقدم فـرصـة مـبتكرة تـركـز ع

" بـ®ئة مـثالـ\ة داخـل الـمدرسـة وخـارجـها 
مـجتمعهم مـن خـالل تـطSTـر شـخص\اتـهم وتـنم\ة قـدراتـهم، وهـو مـا ال aـمكن تـحق\قه إال ,+

 ." "̄ و`جودە ذات مستوى عال

 ، + يـو²" ص±" Z_ساب مـهارات حـ\اتـ\ة مـهمة، مـن خـالل روتeا�ـ Vمـدرسـة مـنارة الـطالب ع "
وأضـاف: "xـساعـد بـرنـامـج الـتعل\م ,+

امــها لــها مــن خــالل بــرنــامــج الســتكشاف  إضــافــة إ2 ت¸شــئة الــطالب عV تحــمل الــمسؤولــ\ة وتــع·Sــز ارتــoاط الــطالب �م* واح]�
 " ̄" وف¹+ aــادºشــامــل، وكــذلــك بــرنــامــج أ "̄ أهــم مــعالــمها ومــزاراتــها كجــزء مــن رحــلة الــتعلم، وتــوفــر الــمدرســة لــلطالب بــرنــامــج تعل\
ها، نـحن نـقدم حـ\اة مـت»امـلة  Z[ل\ة الـيومـ\ة �ـالط¼" والـتنظ\ف وغ + ، إضـافـة إ2 أ>شـطة الخـدمـة الـمجتمع\ة واألعـمال الم]+ "

ورSـا½+
للطالب." 



هما عV تـــقدaـــم الـــمنح  + Z[ـــــح يـــنصب تـــرك ìلـــل + Z_هـــادفت Z[غ + Z_الـــدعـــم مـــن مـــؤسســـت Vـــما تـــم اإلعـــالن عـــن حـــصول الـــمدرســـة ع�
الــدراســ\ة لــلطالب، عV أن تــoدأ الــدراســة مــن الــعام الــدرا¾" الــمقoل ســÃتم]Â 2023 لــلطالب الــذيــن أنــهوا الــصف الــدرا¾ األول 

�المرحلة اإلعدادaة، وXستمر الدراسة �المدرسة لمدة 5 سنوات ح�¹ نهاaة المرحلة الثانSTة.  

، سـواء �ـانـوا مـن طـالب الـمدارس  + Z[ع وعـدم التميTـضمن الـتنa ـما��ـالـمدرسـة �ـمعاي]Z واضـحة  + Z_وسـ®تم اخـت\ار الـطالب الـمقبول
الحكوم\ة أو الخاصة أو الدول\ة، من �افة محافظات الجمهورSة. 

ومن المخطط اتoاع منهج AP الدرا¾ �المدرسة، وهو aقوم عV منهج\ة تعلم مستقلة ونهج مختلف،  وSركز عV الفصول 
+ عV التفك]Z النقدي ومهارات حل المش»الت.  Z[ك ك الطالب �ش»ل أفضل، من خالل ال]� �wXُ " ة ال�¹ Z[الدراس\ة الصغ

+ مـدرسـة مـنارة أن الـفصول الـدراسـ\ة سـ\كون مـتوسـط عـدد الـطالب  Z[ا، مـديـر مـدرسـة مـنارة : "مـا سـ\مoه، قـال بي]� صـليoمـن جـانـ
اºـــات مـــع الـــمدارس الـــرائـــدة حـــول الـــعالـــم، �ـــما اســـتقطبنا أعـــضاء هـــيئة تـــدر�ـــس   لـــÊل فـــصل، إضـــافـــة إ2 عـــقد ��

¢
فـــيها 15 طـــالـــoا

 مـن خـلف\ات مـتنوعـة، وسـ¸تيح 
¢
+ تـأهـ\Íً عـالـ\ا Z_الـح\اة، ومـؤهـل "

+ ذوي شـخص\ات قـSTـة ولـديـهم اهـتمامـات مـتنوعـة ,+ Z_ثنائيeاسـ
" م* والــخارج، إضــافــة إ2 تــعلم الــمهارات 

" �ــل الــتخصصات الــعلم\ة ,+
لــلطالب إمــ»انــ\ة الــتواصــل مــع الــشخص\ات الــمؤثــرة ,+

 ". " ال¸شاطات والمؤتمرات والندوات محل\ا وÏقل\م\ا ودول\ا¢
الح\ات\ة المختلفة وÏتاحة فرصة المشاركة ,+

 مــن الــمناهــج الــدراســة، �ــدءا¢ مــن 
¢
اث الم*ي جــزءا¢ أســاســ\ا كــز إدارة الــمدرســة عV أن تــكون الــهSTــة الم*Sة وال]� وأضــاف: "ســ]�

ام االخـــتالفـــات  " الـــسكن والـــمطعم وح�¹ اخـــت\ار وجـــهات الـــرحـــالت الـــمدرســـ\ة، �ـــما نـــركـــز عV اح]�
اخـــت\ارات الـــطعام الـــمقدم ,+

 من األ>شطة الدراس\ة." 
¢
الثقاف\ة والدي¸\ة، وأن تكون برامج الخدمة المجتمع\ة جزءا¢ أساس\ا

" حــــرم 
+ عV مــــدار الــــساعــــة وطــــوال أaــــام األســــبTع ســــواء ,+ Z_ســــ\كونــــون مــــتاح + Z_والــــموظف + Z_وأ�ــــدت إدارة الــــمدرســــة أن المعلم

" الــتعل\م وعــلم 
+, + Z_المتخصص + Z_ف �wومجــموعــة مــتنوعــة مــن الم " Â¹ــق طSiــاإلضــافــة إ2 وجــود فــ�" ســكن الــطلoة، 

الــمدرســة أو ,+
 
¢
" مـنارة مـالـ\ا

+, + Z_ـدعـم �ـافـة الـطالب الـمقبول�م الـمدرسـة  + ، وذلـك لـتوف]Z �ـل سـoل األمـان والـراحـة لـلطالب. وتل]� + Z_نـفس الـمراهق
بناء عV االحت\اج الما2" المثoت لÊل طالب. 
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