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مدرسة إيتون الداخلية للبنات

BOARDING SCHOOL

م�رشوع تعليمي يف اململكة املتحدة برعاية جمعية امل�سلم اخلريية



احلاجة للم�ضروع باتت احلاجة اإىل اإن�شاء مدر�شة داخلّية 

اإ�شالمّية للبنات يف اململكة املتحدة 

اأمًرا يف غاية الإحلاح

وعليه فقد بادرت املنظمة اخلريية الإ�شالمية باإطالق 

م�شروع مدر�شة اإيتون الداخلية للبنات، وهي مدر�شة 

داخلية م�شتقلة لتعليم البنات فى املراحل الإعدادّية 

والثانوية. �شتوفر هذه املبادرة تعليًما رفيع امل�شتوى 

للبنات امل�شلمات �ِشمن بيئة اإ�شالمية نقية. وقد مت 

بحمد اهلل احل�شول على اإذن التخطيط للم�شروع من 

احلكومة الربيطانية، وال�شروع يف اأعمال البناء.

متت املوافقة على موقع م�شاحته �شبعة هكتارات لهذا 

امل�شروع، يقع يف ريف مقاطعة نوتنجهام ال�شمالية، ذات 

املناظر اخلالبة يف قلب بريطانيا، باإيتون، قرب مدينة 

ريتفورد البديعة.

· يبلغ عدد م�ضلمي بريطانيا نحو 2.5 
مليون ن�ضمة.

· %33 منهم لي�س لديهم موؤهالت علمية 
)ن�ضبة تفوق مثيالتها يف اأي ديانة اأخرى، 

وتبلغ �ضعف املتو�ضط الوطني العام(.

· %30 فقط من امل�ضلمني هم من 
يح�ضلون على 5 مواّد من )جي �ضي 

اإ�س اإي( بدرجات ما بني A اإىل C بينما 

املتو�ضط العام هو 50%.

· %45 من الن�ضاء امل�ضلمات فى اململكة 
املتحدة مل يح�ضلن على تعليم اأكادميي.

�ساهم يف م�رشوع مدر�سة اإيتون البالغة قيمته 

5.5 مليون جنيه اإ�سرتليني
عنا�ضر امل�ضروع 

�شوف يقدم م�شروع مدر�شة اإيتون الداخلية للبنات 

تعليًما اإعدادًيّا بدًءا من �شن 11 �شنة. كما �شيوفر تعليًما 

للبنات فوق �شّن 16 بعد اجتياز مرحلة )جي �شي اإ�س اإي(. 

ز باأحدث  َهّ َ و�شوف يتكون املبنى اجلديد من حرم درا�شي جمجُ

املتطلبات الأكادميية وال�شكنّية، كالف�شول الدرا�شية، 

واملكتبة، واملختربات العلمية وتقنية املعلومات. كما 

�شي�شتمل على اأفنية �شا�شعة ومالعب ريا�شية ف�شيحة. 

اأما �شكن الطالبات ف�شتخ�ش�س غرفة لكل طالبتني جتنًبا 

لالزدحام، وتاأكيًدا للخ�شو�شية. 

ًزا من  ا وتربوًيّا مرَكّ �شتعتمد املدر�شة برناجًما تعليمًيّ

الناحيتني الأكادميّية والدينّية. 

تقع املدر�شة على �شبعة هكتارات من الأرا�شي اخل�شراء 

اجلميلة على جانب الطريق A1 بني نيوارك ودونكا�شرت، مما 

يجعل الو�شول اإليها مي�شوًرا للجميع، كما ميكن الو�شول 



اإليها مبا�شرة من حمطة كنجز كرو�س بلندن بالقطار يف 

رحلة ت�شتغرق �شاعة واأربعني دقيقة فقط.

يتوىل فريق من اأ�شحاب اخلربة واللتزام الإ�شراَف على هذا 

امل�شروع ومتابعة �شوؤونه.

الو�ضع احلايل للم�ضروع 

بداأت اأعمال البناء يف املدر�شة يف اأواخر �شنة 2010م، ويتوقع 

اأن يتم اإجناز هيكل البناء بحلول �شهر فرباير 2012. وقد 

بلغت التكاليف حتى الآن 1.5 مليون جنيه، مت اإنفاقها 

على الأ�شا�شات وهيكل املبنى.

مت�س احلاجة الآن جلمع مبلغ 4 ماليني جنيه من اأجل اإكمال 

مراحل هذا امل�شروع الذي �شيخدم اجلالية امل�شلمة يف 

اململكة املتحدة، �شتنفق على النحو التايل:

مليونا جنيه اإ�شرتليني للت�شطيبات، والتج�شي�س،   ·
والأبواب وال�شبابيك، والتمديدات الكهربائية، 

والتدفئة املركزية، والأثاث، والأجهزة والرتكيبات، 

مبا يف ذلك منبهات حديثة واآمنة �شد احلرائق، ونظام 

�شوت حديث، وتقنية معلومات، وحوا�شيب وخمتربات 

علمية.

مليون جنيه اإ�شرتليني  ملوقف ال�شيارات وال�شاحات   ·
واملالعب ذات الأر�شيات ال�شلبة والطرية.

مليون جنيه مل�شاكن الهيئة التدري�شية والعاملني   ·
باملدر�شة.

احلاجة ما�سة ملبلغ 4 مليني جنيه لإمتام 

هذا امل�رشوع الواعد للجالية الإ�سلمية 

يف اململكة املتحدة

%45 من الن�ساء امل�سلمات فى 
اململكة املتحدة مل يح�سلن علىاأي 

تعليم اأكادميي.

مهند�ضو امل�ضروع 

تتوىل اجلانب الهند�شي والإداري للم�شروع 

جمموعة من املهند�شني ت�شرف عليها �شركة 

كاتالي�شت ريجينريي�شن املحدودة،  وهي 

�شركة بريطانية كربى تن�شط يف حقول 

متعددة، منها جمال الإن�شاءات.

وتتمتع �شركة كاتالي�شت ريجيرني�شن املحدودة ب�شهرة 

وا�شعة اكت�شبتها خالل 18 عاًما من العمل يف جمالت 

متعددة داخل اململكة املتحدة وخارجها.



اإدارة املدر�ضة 

�شتتوىل جامعة الكرم اإدارة املدر�شة 

والإ�شراف عليها فور اإجناز العمل، 

وجامعة الكرم هي من املوؤ�ش�شات الرائدة 

يف جمال التعليم، وحتظى ب�شهرة واعرتاف 

يف اململكة املتحدة.

وجلامعة الكرم �شابقة حميدة يف اإدارة اإحدى اأجنح املدار�س 

الداخلية للبنني على مدار الأعوام ال�شتة ع�شر املا�شية، 

حيث حققت اأف�شل النتائج على م�شتوى مقاطعة 

نوتنجهام �شاير باململكة املتحدة، وح�شلت على املرتبة 

الأوىل �شَتّ مرات خالل الأعوام الثني ع�شر املا�شية يف 

امتحانات �شهادة الـ )جي �شي اإ�س 

اإي(، متفوقة بذلك على عدٍد من 

اأهم املدار�س اخلا�شة واحلكومية 

والأكادمييات.

الطابق الأر�شي

الطابق الأول

الطابق الثاين

بعد اإكمال بناء املدر�سة ال�سكنية للبنات، 

�ستتوىل اإدارتها والإ�رشاف عليها جامعة 

الكرم، وهي جامعة ذات �سمعة طيبة يف 

جمال التعليم باململكة املتحدة
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£100
ملكان و�ضوء

£300
 ملكان �ضالة

£30 000
لقاعة �ضالة

£10 000
لغرفة نوم

كفالة امل�ضروع 

تبلغ تكلفة م�شروع البناء، وفق اأقل التقديرات، 

5.5 مليون جنيه اإ�شرتليني. وعليه فاإننا نحث 

احلري�شني على م�شتقبل اجلالية امل�شلمة يف اململكة 

املتحدة بالتربع لهذا امل�شروع الواعد، وفق التايل:

�ساهموا يف اإقامة هذا ال�رشح التعليمّي الفريد 

ق للأجيال امل�سلمة  من اأجل م�ستقبل ُم�رشرْ

القادمة يف اململكة املتحدة

£30 000
لغرفة تكنولوجيا 

معلومات وات�ضاالت

£20 000
لف�ضل درا�ضّي كامل

©
 2

01
2 

Co
py

rig
ht

.  
Co

nc
ep

t 
&

 D
es

ig
n 

ar
e 

th
e 

co
py

rig
ht

 o
f  

.  
- 

N
o 

re
pr

od
uc

tio
n 

w
ith

ou
t 

w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
.



Muslim Charity, Eaton Hall, Retford, Nottinghamshire, DN22 0PR, England, UK

Tel  +44 (0) 1777 702 555 • Email  info@muslimcharity.org.uk • Website  www.muslimcharity.org.uk 

MUsliM CHaRiTy baNKiNg DETails:

bank Name: lloyds Tsb (Retford branch) • account Name: Muslim Charity
account Number: 01304660 • sort Code: 30-17-00 

ibaN: gb19lOyD 301700 01304660 • biC: lOyD gb 21412

Muslim Charity is a signatory to the Code of Conduct for the international Red Cross and Red Crescent Movements and NgOs in Disaster Relief, member of 
bOND (british Overseas NgOs for Development) and registered with the UK government’s Charity Commission - Registered Charity No. 1078488.

©
 2

01
2 

Co
py

rig
ht

.  
Co

nc
ep

t 
&

 D
es

ig
n 

ar
e 

th
e 

co
py

rig
ht

 o
f  

.  
- 

N
o 

re
pr

od
uc

tio
n 

w
ith

ou
t 

w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
.


