لخيـر اإلنسـان والحيـاة
نتوجه بالشكر والعرفان إلى
بد أن
على أعتاب األربعين من ُعمر
ّ
المبرات ،ال ّ
ّ
السيد محمد حسين فضل الله ،وهي في عليائها،
العلمة المرجع سماحة
روح ّ
ّ
وأسس وبنى ورعى ،وبقي حتى الرمق األخير يعطي لألمة من
قدم ّ
على ما ّ
ويحث على عيش آالم الناس وتطلعاتهم.
ّ
جهده وروحه وحياته،

ً
ثانيا ،من كلمة شكر مشفوعة باالمتنان والتقدير لكل الخيرين
وال بد
والمحسنين والكافلين الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم بالبذل
والعطاء ،الذين آمنوا أن مسؤولية بناء الوطن وترسيخ أمنه االجتماعي هي
مسؤولية الجميع.

المبرات
عاما من العطاءات والنجاحات واإلنجازات تمكنت فيها
ّ
إنها أربعون ً
ً
صروحا ومؤسسات رعت فيها األيتام ،ساندت الفقراء والمحتاجين،
أن تبني
متطورا يضاهي المؤسسات التعليمية العريقة
ا
نوعي
ا
تعليم
لألجيال
قدمت
ً
ً
ً
ّ
السن وأعادتهم إلى
كبار
واحتضنت
الخاصة،
الحاجات
ذوي
بت
در
لبنان،
في
ّ
ّ
دورة الحياة.

المبرات نهج التجديد والتطوير والتحديث ،في
عاما ،نهجت فيها
ّ
أربعون ً
الميادين والمناهج وطرق العمل ،بما يتالءم مع متطلبات العصر ومستجدات
الحياة ،وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويجعل خدماتها االجتماعية والرعائية
ً
ً
ضروريا.
أمرا
واإلنسانية

هاما في التطور
دورا
المبرات على امتداد الوطن ،تلعب
اليوم ،أضحت
ً
ً
ّ
التربوي االجتماعي االقتصادي ،وفي التنمية ومكافحة الفقر ،وتمأل الوطن
بمواسم الخير والعطاء وقصص النجاح واإلنجاز ،مقتفية توجيهات مؤسسها
انطالقا من قاعدة اإليمان المنفتح والفكر المستنير..
ً
(طيب الله ثراه)،

الكتيب ،لنستعرض فيه أبرز المحطات في
وفي العيد األربعين ،كان هذا
ّ
وتنوع عطاءاتها وخدماتها وبرامجها ومشاريعها ،معاهدين الله
المبرات،
حياة
ّ
ّ
ً
ً
مؤكدا لكرامة
شعارا
أن تبقى رؤية الجمعية في التنمية اإلنسانية الرسالية
متجددة في مختلف األنشطة التي تهم أفراد
اإلنسان ،وأن تبقى حيويتها
ّ
ً
ً
دائما مع المحيط القريب والبعيد ،وفي شراكة
شريكا
مجتمعها ،ما يجعلها
أكيدة مع مؤسسات الوطن ،في عملية البناء والتطوير .وما كان لله ينمو..

1978-1977

1984

لمبرة اإلمام
استئجار مبنــى
ّ
الخوئـــــي (صفيــــــر ،بيــــروت)
مبــرة اإلمــام الخوئـي من
انتقــال
ّ
منطقة صفير إلى (الدوحة  -خلدة)

حصـول الجمعيـة على العلم والخبر

2

إطالق البرنامج التربوي في المؤسسات الرعائية

3

1985

1986
لمبرة اإلمام زين العابدين (ع) (الهرمــل ،بعلبـك)
وضـع حجـر األساس
ّ

إنشاء دائرة لتكفل األيتام
أول حفل إفطار أقامته
الجمعية (الدوحة ،خلدة)

إنشــــــاء مكتـــــب
سنابـل للهندسة

4

5

1988

1987
المبرة الرياضي
تأسيس نادي
ّ

افتتاح ثانوية اإلمام الباقر (ع)
(الهرمل ،بعلبك)

أول محطة وقود تابعة لشركة األيتام للتجارة
العامــــة والمحروقــات (طريــق المطــار ،بيروت)
انطــاق مؤسســـة
اإلمــام الهــادي (ع)
في سنتـر داغـر في
بئـــر العبــــد وكانــت
تضـم مدرسـة النـــور
للمكفوفيــــن
تأسيس الهيئة النسائية
6

7

1990

1989
مبرة اإلمام زين العابدين (ع)
افتتاح ّ
(الهرمل ،بعلبك)

المباشـــرة فـــي خدمـــة اإلشـــــراف
االجتماعي في المؤسسات الرعائية

8

افتتاح ثانوية اإلمام الجواد (ع)
(علي النهري ،البقاع)

مبرة اإلمام علي (ع) في مبنى واحد مع
بناء ّ
مدرســة اإلمام علي (ع) (معــروب ،الجنــوب)

9

1991

انضمــــام ثانويـــة المجتبـــى (ع) إلـــى
المبرات (حي السلّ م ،بيروت)
مدارس
ّ

انتقـال مؤسســـة اإلمــام الهـادي (ع)
إلى مبنى في منطقة (صفير ،بيروت)

10

انتقال مدرسة اإلمام علي (ع) إلى مبنى
المبرة (معروب ،الجنوب)
منفصل عن
ّ

افتتاح روضة براعم اإليمان ( بئر العبد ،بيروت)
11

1993

1992

افتتــاح ثانويــة اإلمـــام جعفـــر الصـــادق
(جويا ،الجنوب)
ومبرة السيدة مريم (ع)
ّ
ّ

برنامج دعم المكفوفين في الجامعات

حصـــــول الجمعيــــة
علـــــى المنفعـــــــة
العامــــــة بموجــــب
مرسوم رقم 1879

افتتاح ثانوية اإلمام الحسن (ع)
(الرويس ،بيروت)
12

للصم (صفير ،بيروت)
افتتاح مدرسة الرجاء
ّ

13

1994
مبرة السيدة مريم (جويا ،الجنوب)
افتتاح مبنى ّ

المبرات للعلوم
افتتاح معهد
ّ
الصحيـــة (حـــارة حريــك ،بيـروت)

المؤتمر الصحي البيئي األول بالشراكة مع
الجامعة األميركية وبدعم من البنك الدولي

14

1995
إنشاء صندوق دعم الطالب المحتاج

افتتاح معهد علي األكبر المهني والتقني (الدوحة ،خلدة)

البدء بفعاليات أسبوع إكرام اليتيم

15

1996

افتتاح مدينة الجنان الترفيهية
(علي النهري ،البقاع)

مبرة السيدة خديجة الكبرى
افتتاح ّ
(طريق المطار ،بيروت)

افتتـاح ثانويــة الكوثـــر
(طريق المطار ،بيروت)

إطالق برنامج
مساعدة النازحين
من قرى وبلدات
جراء حرب
الجنوب ّ
عناقيد الغضب

البــدء ببرنامــــج الدمــج التربـوي
لـــــذوي الصعوبــــات التعلميـــــة

افتتاح دار الصادق
للتربيـة والتعليــم

16

17

1997

1996
المبــــرات إلــــى عضويــــــة
انتســـاب
ّ
المجلس الوطني للخدمة االجتماعية
افتتــــاح المبنـــــــى الجديـــد لمؤسســـة
اإلمـام الهـادي (ع) (طريق المطار ،بيروت)

اللقاء األول
لتطوير
مهارات
العاملين في
الرعاية

إطالق برنامج تعليم المغتربين
العائدين إلى الوطن

افتتــاح مسجـــد اإلماميــن الحسنيــن (ع)
والبدء بصالة الجمعة (حارة حريك ،بيروت)
18

المبرات
انعقاد أول مؤتمر تربوي سنوي في
ّ
19

1998

1999
المبرات
كشافة
تأسيس جمعية ّ
ّ

تأسيس المركز الثقافي اإلسالمي
(حارة حريك ،بيروت)
افتتاح مدرسة اإلمام الكاظم (ع)
(علي النهري ،البقاع)

افتتاح قاعة السيدة الزهراء(ع) (حارة حريك ،بيروت)

20

21

1999

2000

افتتاح مدرسة اإلمام الحسين (ع)
(سحمر ،البقاع الغربي)

افتتاح ثانوية البشائر (دورس ،البقاع)
افتتاح مستشفى بهمن (حارة حريك ،بيروت)

وضــع حجـــر األســــاس للمركــــز اإلسالمـــي
ومسجد اإلمام علي (جبيل  -جبل لبنان)
مبرة اإلمام الخوئي
المهرجان الرياضي األول في ّ
22

23

2001

2000
افتتــــــاح مدرســــة البيــــــان الضطرابات
اللغـــة والتواصـل (طريق المطار ،بيروت)

افتتاح ثانوية الرحمة (كفرجوز ،النبطية)

االنضمام إلى المجلس األعلى للطفولة

االنضمام إلى
الهيئة الوطنية
للتطوع بالتعاون
ّ
مع برنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي

24

المساهمة في تكييــف المناهـج
اللبنانيـة لـذوي االحتياجـات الخاصة
بالتعـاون مع منظمـــة اليونسكـــو

تدريب مهني ألطفال عاملين بالتعاون
مع اليونيسف واتحــاد بلديـــات الضاحيــة
25

2002
مركـــز ســراج للتشخيـــص والتوجيــــه
التربوي (ثانوية الكوثر ،طريق المطار)

افتتاح مدرسة اإلشراق (بنت جبيل ،الجنوب)

عضويــة مجلــس إدارة صنــدوق التعويضات
الخاص بأساتذة التعليم الخاص

افتتاح ثانوية عيسى بن مريم(ع) (الخيام ،الجنوب)
مشروع تدريب المكفوفين على مهارات
الكمبيوتر بالتعاون مع منظمة األسكوا
26

27

2003

البدء بمشروع برنامج التطوير اإلداري في مؤسسات
المبرات بالشراكة مع الهيئة الوطنية للبحوث التربوية
ّ

افتتاح معهد السيدة سكينة الفني
للفتيات (طريق المطار ،بيروت)

28

المبرة إلى الدرجة األولى
صعود نادي
ّ

المتسربات من النظام التعليمي
البدء ببرنامج دعم
ّ

29

2003
افتتاح مركز العباس الصحي االجتماعي
(ياطر ،الجنوب)

أول عرس جماعي في
تنظيم ّ
مبرة السيدة خديجة الكبرى
ّ

تجمع الهيئات
االنضمام إلى ّ
التطوعية في لبنان

افتتاح قرية الساحة التراثية
(طريق المطار ،بيروت)
30

المشاركة في توحيد القاموس اإلشاري
العربي في جامعة الدول العربية
31

2004
المشاركة في تأسيس اتحاد المؤسسات
التربوية الخاصة في لبنان

االنضمام إلى الحملة العالمية للتعليم للجميع وتنظيم
فعالية أسبوع التعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو

32

افتتاح مركز اإلمام الحسين الطبي (جالال ،البقاع)

السيد محمد
العلمة المرجع
ّ
افتتاح مكتبة
ّ
حسين فضل الله العامة (حارة حريك ،بيروت)

33

2004
منح الجمعية وسام األرز الوطني
ً
تقديرا لعطاءاتها
برتبة فارس
تأسيـس المخيـم الدائـــم لكشافــة
المبرات في منطقة (الرمالي ،صور)
ّ

المبرات
تأسيس اتحاد مجالس أصدقاء
ّ

جائــــزة المـــدن العربيــة عن بنـاء مسجـــد
اإلمام علي التراثي (بنت جبيل ،الجنوب)
المبرات
تأسيس جمعية متخرجي
ّ
34

35

2005
كشاف لبنان
االنضمام إلى اتحاد ّ

شهادة الجودة العالمية iso 2000-2001

لثانوية الكوثر

االنضمام إلى المنظمة الكشفية العربية
تجهيز قاعة للرياضة الشتوية في ثانوية اإلمام الباقر (ع) في
الهرمل بمساهمة من مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية

مبرة النبي ابراهيم (ع) (الخيام ،الجنوب)
افتتاح ّ
36

37

2005

2006
بالمبـرات من جـراء عــــدوان تمــــوز:
الدمار الذي لحـق
ّ
ثانويــــــــة عيســــى بـــن مريـــــم(ع) (الجنـــــــــوب  -الخيـــــــــام)

مدرســــــــــــــة اإلشـــــــــــراق (الجنـــــــــــــــوب  -بنـــــــت جبيـــــــل)
مبــــــــرة النبـــــي ابراهيـــــــــم (ع) (الجنـــــــــــــوب  -الخيـــــــــام)
ّ

مبــــــــرة اإلمــــــــام علــــــــــــي (ع) (الجنــــــــوب  -معـــــــــــروب)
ّ

مسجد اإلمام علي بن أبي طالب (ع) (الجنوب  -بنت جبيل)

محطــــــــــــــة اإليتــــــــــــــام (الجنـــــــــــوب  -بنــــــــــــت جبيـــــــــــل)

إطالق برنامج تمكين أسر األيتام

مستوصف العبـاس الصحــي االجتماعــي (الجنوب – ياطر)

المبــــــرات (بيـــروت  -بئر العبد)
كشافــــة جمعيــــــة
مركـــــز ّ
ّ

مشروع «إكساب حِ رف مهنية» في إطار مشروع
التنمية االجتماعية مع مجلس اإلنماء واإلعمار

38

39

2006
المؤسســـات التــــي تضــــررت مـــن جــــراء عـــدوان تمــــوز:
مؤسســـة اإلمــــام الهــــادي (ع) لإلعاقـــــة السمعيـــة والبصريــــة
واضطرابــــــــات اللغــــــــة والتواصــــــل (بيـــروت  -طريـــــق المطــــــار)

ثانويـــــــــــة الكوثــــــــر (بيــــروت  -طريـــــق المطـــــــار)

مبــرة السيـدة خديجة (بيــــروت  -طريـــــق المطـــــــار)
ّ

ثانويـة اإلمــام الحســـن (ع) (بيــــــروت  -الرويـــــــــس)

مستشفـــــــى بهمـــــــن (بيــــــروت  -حــــــارة حريـــــك)
مسجد اإلمامين الحسنين (ع) (بيروت  -حارة حريك)

مسجـد اإلمــام المهــدي (ع) (الجنـــــــوب  -رشــــــاف)

مسجـد اإلمـــام علــــــــــي(ع) (الجنــــــوب  -معــــروب)

افتتاح مكتب في الحمرا إلغاثة النازحين من
تموز 2006
المناطق التي
تضررت في حرب ّ
ّ

مدرسة اإلمـــام علـــــــــي(ع) (الجنــــــوب  -معــــروب)

مكتــــــــب كفالـــــــة اليتيــــم (بيــــروت  -حــارة حريك)

مكتبــــــــــة اإليتـــــــــــام (بيــــــــــروت  -حــــــارة حريــــــك)
مسجـد السيـــدة الزهـــراء (ع) (الجنـــــوب  -الجبيــــن)

تجهيز حديقة
عامة في بنت
جبيل بالتعاون
مع الـ UNDP

مبرة اإلمام
إنشاء وتجهيز مسرح في
ّ
زين العابدين (ع) في الهرمل بمساهمة
من مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية
40

41

2007

افتتاح دار األمان لرعاية المسنين /مركز السيدة
الزهراء الصحي االجتماعي (العباسية ،صور)

اإلنضمام إلى مشروع تمام لإلصالح
المدرسي بالتعاون مع مؤسسة الفكر
العربي والجامعة االميركية في بيروت
42

تنظيم معارض «العطاء» المجانية للمحتاجين

مبرة اإلمام الرضا (ع) (النبطية ،الجنوب)
افتتاح ّ

43

2007
مبرة االمام علي (ع) في معروب
افتتاح قاعة رياضية في ّ
بمساهمة من مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية

برنامج المساندة النفسيـة للطـــالب بعد حــــرب تمـــوز
بالتعاون مع منظمة اليونيسف وورشة الموارد العربية

االنضمام إلى اتحاد الجمعيات والمؤسسات
التي تُ عنى باالشخاص ذوي التأخــر الذهنـي

مشاركة وزارة الشؤون االجتماعية
بكتابة وثيقة «سياسة حماية الطفل»
44

مشروع الكتب الصوتية لتطوير المطالعة عند
األوالد المكفوفين بالتعاون مع اليونسكو
45

2007

البــــــدء بإعـــــادة إعمـــار مدرســـــة اإلشــــــراق
(بنت جبيل ،الجنوب) بمساهمة من دولة قطر

مشروع تدريب العاملين في الحقل التربوي على
التربية غير النظامية بدعم من جمعية  RCاإليطالية

انضمام مؤسســة الهــادي وثانويــة الكوثــر
إلـــــى شبكــــــــة اليونسكــــــو المدرسيـــــة

إطالق مشروع دعم األطفال العراقيين
المبرات بالتعاون مع المنظمة
في مدارس
ّ
السويدية لرعاية األطفال

46

إعــــــادة إعمــــــار مسجــــــد اإلمــــام علـــــي (ع)
(بنت جبيل ،الجنوب) بمساهمة من دولة قطر

47

2007
مبرة من البيوت الجاهزة الستقبال أبناء
إنشاء
ّ
مبرة النبي إبراهيم إلى حين استكمال إعادة البناء

استحداث مدرسة من البيوت الجاهزة خاصة
بقسم رياض األطفال في الخيام بعد تدمير
مدرسة عيسى بن مريم في عدوان تموز

إنشاء مركز اإلمام الخوئي للرعاية
المتكاملة ( الدوحة  ،بيروت)
48

المتضررة من ثانوية الكوثر
إعادة بناء األجزاء
ّ
وثانوية اإلمام الحسن(ع) ومستشفى بهمن
ومسجد اإلمامين الحسنين (ع) ومكتبة األيتام
ومكتب كفالة اليتيم في بيروت

انتقال مدرسة عيسى بن مريم إلى مدرسة دبين
الرسمية بعد تعرضها للتدمير في حرب تموز 2006
49

2008
المعوقين
االنضمام إلى الهيئة الوطنية لشؤون
ّ

إصدار مجلة «نهــار الكفيــف» بطريقـة برايل
بالتعـــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة
ومكتب الدعم االيطالـي وصحيفـــة النهـــار
مبرة النبي يوسف (ع) (الدوحة ،خلدة)
افتتاح ّ

إنشاء مدرسة رسول المحبة (جبيل ،جبل لبنان)
50

51

2008
األول
المشاركــــة فــي تنظيــــم المؤتمــــر
ّ
العربي حول التوحد بالتعاون مع اليونسكو

المبرات
البدء بتطبيق سياسة حماية الطفل في مؤسسات
ّ
52

إطالق «صندوق الفرح» في مستشفى بهمن
ً
مجانا
التشوهات الخلقية
لمعالجة األطفال ذوي
ّ

المبرات
حفل التخرج األول لـ  300طالب جامعي من
ّ

53

2008

2009

إعادة إعمار
مستوصف ياطر
بالتعاون مع
مؤسسة الوليد
بن طالل

افتتاح مكتب توظيف ذوي االحتياجات الخاصة

إقرار مشروع التعليم عبر الصحافة في
المبرات بالتعاون مع جريدة النهار
مدارس
ّ
54

مبرة اإلمام علي (ع) (معروب،
إعادة إعمار ّ
الجنوب) بمنحـــة مــن الصنــدوق الوطنــي
الكويتــي للتنميـــة اإلقتصاديــة العربيـــة

المبرات
البدء باحتفالية أسبوع
ّ

55

2009
تدريب المكتبات العامة على كيفية وصول ذوي االحتياجات
الخاصة غلى المعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة

إعادة بناء
مدرسة عيسى
بن مريم
بمساهمة من
دولة قطر

اعتماد تسمية
«مجمع دوحة
المبرات التربوي
ّ
الرعائي»
على منشآت
الجمعية في
الدوحة

56

إنشاء مؤسسة «األبرار» للصعوبات
التعلمية (الدوحة ،بيروت)

إطالق مشروع التقويم الذاتي
لقيـــــاس أثـــر برنامـــج التطويـــر
المبرات
اإلداري في مؤسسات
ّ

الصم في المهنيات
برنامج دعم
ّ

57

2009

2010
رحيل سماحة العالمة المرجع السيد
محمد حسين فضل الله(رض)

اطالق برنامج تعليمي للمتفوقين في ثانوية الكوثر

مبرة النبي ابراهيم (ع) بمساهمة من دولة قطر
إعادة إعمار ّ

افتتاح حضانة دار الفرح لألطفال
(طـريق المطار ،بيروت)
58

59

2011

2010
االنضمام إلى اللجنة التنسيقية للمؤسسات
التوحد في لبنان
العاملة مع أوالد
ّ
المشاركة في تأسيس
للتوحد
الشبكة العربية
ّ

مبرة الخير (بنت جبيل ،الجنوب)
افتتاح ّ

وضع معايير
الجودة ومؤشراتها
للعمل الرعائي
مع وزارة الشؤون
االجتماعية

استخدام تكنولوجيا المعلومات
في البرامج التعليمية
60

تنظيم مؤتمر المرأة في فكر ورؤية سماحة
المرجع السيد محمد حسيـن فضل الله (رض)

61

2011

2012
افتتاح معهد «اقرأ» للعلوم اإلسالمية

تشكيل وحدة التطوير والتقييم
المبـرات
الذاتــي المستمــر في
ّ
المبرات على شهادة
حصول مجموعة من مدارس
ّ
المدرســـــة الدوليـــــــة connecting classroom

تعميم الخدمة المجتمعية
على طالب الثانوي الثالث
المبرات
في مدارس
ّ
62

63

2013
افتتـاح المبنى الجديد لمركـز سراج للتشخيص
والتوجيه التربوي (طريق المطار ،بيروت)

افتتاح جامعة العلوم واآلداب اللبنانية
( USALطريق المطار ،بيروت)

64

إنشاء مركز العناية الملطفة في دار األمان للمسنّ ين
بمساهمة من مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية

إطـــالق مشـــروع
الخدمات الصديقة
مبرة
للشباب في ّ
اإلمــــام الخوئــــي
بالتعـــــــاون مــــــع
جامعــــة القديـس
يوســـــف

افتتاح معهد الصراط المهني (الهرمل ،بعلبك)
65

2013
االنضمام إلى الهيئة اإلدارية للجنة البارالمبية اللبنانية
جائزة المدن العربية عن مشروع قرية الساحة التراثية
إصدار دليل المخاطر واألزمات في
المبرات التربوية
مؤسسات
ّ
افتتاح قاعة الكوثر الرياضية على طريق المطار الجديد

66

تأسيس نادي الهادي الرياضي
لرياضــات ذوي االحتياجات الخاصة

البدء ببرنامج منارة لتعليم الموهوبين
والمتفوقين في ثانوية الرحمة
67

2014

حصول مؤسسة الهادي على الجائزة األوروبية
لتعلّ ــم الرياضيـات عبر المسرح EURO MATH
العمل بمشروع
 26000 ISOفي
ثانوية الكوثر
بالتعاون مع
Libnor

وسام األرز الوطني للجمعية برتبة
ً
تقديــرا لجهودهـــا وخدماتهــا
ضابط

المشاركة في مشروع التربية على المواطنة
للتنوع بالتعاون مع مؤسسة أديان
الحاضنة
ّ
افتتاح مكتبة النبي إدريس (جويا ،الجنوب)

إطالق نتائج دراسة التقويم الذاتي لقياس أثر
المبرات
برنامج التطوير اإلداري في مؤسسات
ّ
68

ً
تقديــرا
وســـام األرز الوطنـــي لمؤسســة الهادي
لعطاءاتها في مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
69

2015
مبرة الحوراء (علي النهري ،البقاع)
افتتاح ّ

افتتاح مركز المصطفى الصحي
االجتماعــــــي (قبريخــا ،الجنـوب)

70

الشراكة مع المجلس األعلى للطفولة لوضع
استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة

المشاركة في وحدة تطوير المناهج
مع المركز التربوي للبحوث واإلنماء

71

2015
إصدار كتاب رحلة في التطوير
ً
نموذجا
المبرات
اإلداري:
ّ

افتتاح المدرسة القرآنية (حارة حريك ،بيروت)
72

حصول ثانوية الكوثر وثانوية الرحمة ومؤسسة
اإلمام الهادي على شهادة االعتماد البيئية
بالتعاون مع منظمة غرين سكول

اعتماد كفالة األبناء األيتام
التخصص الجامعي
حتى مرحلة
ّ
73

2016
مشروع التربية البيئية في المدارس
( )wasteبتمويل من البنك الدولي

افتتاح مركز السيدة زينب الصحي
االجتماعي (جويا ،الجنوب)

مشروع التربية على المواطنة الفاعلة بالتعاون
مع جمعية السالم والمركز الثقافي البريطاني

تنظيـــم المؤتمـــر الكشفـــي األول
«قافلة الريادة في الخدمة والعبادة»
تبني برنامج الرعاية المهنية في مؤسسات المبرات
74

75

2016

وضع حجر األساس للمبنى الجديد
لمبرة اإلمام الرضا (النبطية ،الجنوب)
ّ

الشراكة مع البنك الدولي لإلنماء في برنامج
لتعزيز نوعية وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة
في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة
76

2017

افتتاح مكتبة عامة في صور (الكورنيش البحري ،صور)

تأسيس منتدى الشابات والشباب
في المؤسسات الرعائية
77

2017

المبرات الرياضية لأللعاب
إطالق أكاديمية
ّ

إدخال مهارات التعلّ م العميق في المنهاج التعليمي

مشروع تحسين فرص النساء في الهرمل ،البقاع
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكّ ان
78

79

2018
المبرات
تطبيق سكول أونالين في
ّ

التميز المؤسسي
إصدار مسودة دليل
ّ

المبرات
العيد السنوي األربعين لتأسيس
ّ
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