مركز عمر بن الخطاب التعليمي
قرية بريج سانكيا ،محافظة بريه سيهانوك
مملكة كمبوديا
التواصل855716008602 ،+855885808813 :

رقم
إيميلfoundation088@gmail.com :
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مشزوع مزكز عمز بن الخطاب التعليمي
اظم اإلاؽشوع
وصف اإلاؽشوع

مىكع اإلاؽشوع
عذد اإلاعخفُذًً
اإلايزاهُت
الجهت اإلاىفزة
العىىان
سكم الهىاجف
البرًذ الالىترووي
بُاهاث الحعاب

مذة الخىفُز
اإلاعؤوٌ
جاسٍخ ؤلاعذاد

مشهض عمش بً الخعاب الخعلُمي(بىاء وخذاث إضافُت للمشهض)
ًدخاج اإلاشهض خالُا إلى عذة وخذاث إضافُت والخالي:
 /1فصلين إضافُين
/2بِخين إضافُين إلاؽشفين
/3مععم لعالب اإلاشهض
/4ظىً العالب (ظبلخين)
 /5دوسة مُاه
كشٍت بشٍج ظاهىُا ،دائشة بشاي هىب ،مدافظت بشٍه ظيهاهىن ،همبىدًا
 222معخفُذ ومعخفُذة

 047,471دوالرأمزيكي
مؤظعت آظُان للخعلُم والخىمُت
كشٍت دومىإ لىهج ،جاهدؽى ،مدافظت همبىث ،حىىب همبىدًا
855 88 58 088 13, 855 716228622
foundation088@gmail.com
Bank Name : ACLEDA BANK PLC.
Swift Code : ACLBKHPP
Branch name : PHNOM PENH
COUNTRY : CAMBODIA
A/C Name : ASIAN FOUNDATION FOR
EDUCATION AND DEVELOPMENT
ORGANIZATIO
A/C NO : 0700-02129439-1-3

ظىت واخذة مً جاسٍخ بذء الخىفُز
ؤظىىي مدمذ علي-معؤوٌ كعم اإلاؽاسَع باإلاؤظعت
22160609م ،اإلاىافم 4:سمضان1437/هـ
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صىسة مخعغ وامل للمشهض

اإلايىهاث اإلاىحىدة خالُا:
01فصىٌ دساظُت عذد 3
02اإلاسجذ
03بِذ مؽشف عذد 1
 04غشفت ؤلاداسة

اإلايىهاث اإلادخاحت ؤلاضافُت للمشهض:
 .0سكن الطالب للطبقتين
 .7فصول دراسية لعدد  7غزفة
 .3بيوت املشزفين لعدد 7
 .7دورة املياه
 .5مطعم
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مقدمة املشزوع
جلع مملىت همبىدًا في حىىب ؼشق آظُا ،جدذها جاًالهذ ؼماال وغشبا ،وجدذها الوط ؼماال،
وفُدىام ؼشكا وحىىبا ،وحعخبرمذًىت بىىم بىه عاصمتها ،والذًاهت الشظمُت هي البىرًت.
همبىدًا ؤسض خصبت وخضشاء جمخلً عذة مىاظم حمُلت ظبُعُت ججلب العائدين إليها مثل
العىاخل البدشٍت ،ومىاظم آلاثاس واإلاعابذ اللذًمت ،والؽالالث اإلاخذفلت ،والغاباث الىثُفت،
وؤمعاسها جدعاكغ على مذاس العام.
ّ
ّ
ّ
جخدعً ًىما
والخعىس في مخخلف اإلاجاالث ،ومً الىاخُت الخعلُمُت فهي
بالخلذم
بذؤث البلذ
بعذ ًىم ،وهدً هشهض على العالب اإلاخميزًً والزًً ظُيىن لهم دوسا سائذا للُادة اإلاعلمين
وفم الىخاب والعىت الىبىٍت ،معخعُىين باهلل ثم باألدواث الحضاسٍت الحذًثت لخغُير الثلافت
ّ
مخدضشة إظالمُا وجشبىٍا.
الخللُذًت العائذة إلى ثلافت

هبذة عن املوقع
إلادت عامت عً اإلادافظت
همبىهج ظىم ؤو مدافظت بشٍه ظيهاهىن هي إخذي اإلادافظاث الجىىبُت إلاملىت همبىدًا،
واهذ معشوفت لذي العىاح مً الذاخل وألاحاهب بجماٌ ظبُعت ؼاظىء البدش ،بدُث ًإحي
الىاط إليها دوسٍا ومىظُما0
دوافع اإلاؽشوع وخاحت ؤهل اإلاىعلت:
وكع اإلاؽشوع في كشٍت بشٍج ظاهىُا ،دائشة بشاي هىب ،بعُذا عً مذًىت همبىهج ظىم خىالي
 42هُلى متر ،ومً العاصمت  182هُلىا متر جلشٍباٌ ،عهل على الضواس الحضىس إلى اإلاىكع في
ول خين لعهىلت العشٍم وما إلى رلً ،ولم ًىً للمىعلت مذسظت إظالمُت ختى آلان ،وٍمىً
اللىٌ :بإن ؤهل اللشٍت مدخاحىن إلى معاعذاث معىىٍت ومادًت ليىنهم فلشاء ومعاهين
وؤصحاب ألاًادي الذوهُتٌ ،عمل ؤغلبهم بصُذ ألاظمان وصساعت ألاسص خعب العبُعُت،
وؤحشة العمل ،واهىا غير ملبلين على الخعلُم الذًني والعصشي معا مىز اإلااض ي ختى
الحاضش ،وهي مىعلت مخخلفت ميعُت لذي ؤهل الخير مً الخاسج بدُث ًىذس وصىٌ
اإلاعاعذاث إليها وهدىها0
اظتراجُجُت اإلاىكع:
واهذ للمىعلت عذة حىاهب التي جذفعىا إلى العمل في اإلاىعلت منها :جلبُت هذاء اخخُاحاث
ألهل اإلاىعلت التي لم ًىً فيها مذاسط إظالمُت ،وكىع اإلاىكع على الؽاسع العام مابين
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مدافظت همبىث وهمبىهج ظىم ،هثرة عذد ؤهل اإلاىعلت وما حاوسها ،وصىٌ الىهشباء(ألن
معظم مىاظم همبىدًا لم ًصل لها ههشباء ختى آلان) ،جىفش اإلاُاه الصافُت ،حماٌ الجى
العبُعي بىثرة ألامعاس وهدىها0

التعليم في كمبوديا عموما واملنطقة خصوصا
حؽهذ ؤوضاع الخعلُم في همبىدًا عامت بش يء مً الالجلذم ؤو في خالت ألاظف مً مؽهذ
الضعف اإلاعخىي ملاسهت مع الذوٌ اإلاجاوسة لها مثل جاًالهذ وغيرها ،في خين لم ًخىفش ألبىاء
اإلاعلمين مذاسط إظالمُت على وافت ؤسحاء همبىدًا ختى الىكذ الحاليً ،خللى معظم ؤبىاء
اإلاعلمين العلىم العصشٍت في اإلاذاسط الحيىمُت الىاكعت كشٍبا مً ظىنهم وبُىتهم ،ثم
ّ
ًخعلمىن كلُال مع مذسس ي اللشي في بعض ألاخاًين الفاسغت ،وكذ جيىن لبعض كشي اإلاعلمين
مذسظت إظالمُت لىً في معخىي مدذود ،وهزا ما ًجعل ؤبىاء اإلاعلمين في معخىي الضعف
اإلالحىػ حذا باليعبت للعلىم الذًيُت0
وؤما باليعبت للمىعلت اإلالترح لها مؽشوعىا فهي جخخلف مً الجاهب العلمي حذا ،وبالضبغ
اللغت العشبُت باليعبت للمعلمين هإهل اإلاىعلت ،وٍفىق مً رلً حهلهم عً الخعلُم خعب
مىج الىخاب والعىت 0ووان ؤبىاء اإلاعلمين في اإلاىعلت ًذسظىن العلىم الذًيُت مع اإلاذسظين
اللذماء مثل :كشاءة اللشآن ،والخجىٍذ وش يء مً اللغت اإلاالًىٍت0

أهدافنا
أوال:
حمع ثالثين مىهىبا مً مخخلف اإلادافظاث في همبىدًا باإلاشخلت الثاهىٍت لُخخشحىا باإلاؤهل
الثاهىي الشظمي واإلالشساث اإلاخبعت لجامعتؤلامام مدمذ بً ظعىد ؤلاظالمُت في اإلاجاٌ
الخمهُذي للغت العشبُت ،باإلضافت إلى جشبُتهم ؤثىاء وحىدهم في العىً الذاخلي.
ثاهيا:
ًخم إظيان ألاًخام وكبىٌ هخبت مً عامت العالب الشاغبين في الذساظت باإلاشهض ،بدُث ًيىن
رلً وفلا للمعاًير اإلاىضىعت مً كبل لجىت اإلاشهض0
ثالثا:
حعلُم ؤظفاٌ اللشي اإلاجاوسة وهباس العً مبادئ ؤلاظالم والعباداث.
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خطة املشزوع
جم بدمذ هللا وخىله جإظِغ مشهض عمش بً الخعاب الىاكع في كشٍت بشٍج ظاهىُا بمدافظت
ّ
وٍخيىن خالُا مً الىخذاث
همبىهج ظىم ؤو ما ٌعمى باظم آخش بمدافظت بشٍه ظيهاهىن،
الخالُت :اإلاسجذ ،وبِذ اإلاعلم ،ودوسة اإلاُاه ،وثالثت فصىٌ دساظُت ،وخضاهت اإلاُاه)الحجم
الصغير) ،وغشفت ؤلاداسة بخمىٍل هشٍم مً كبل اإلاؤظعت العاإلاُت لإلعماس والخىمُت بشابعت
العالم ؤلاظالمي للملىت العشبُت الععىدًت ،وهخعغ معخلبال بمؽِئت هللا ؤن وعخىمل اإلاشخلت
الخالُت في بىاء اإلايؽأث اإلاشفلت:

م
1
2
3
4
5

القيمة
إجمالي املتر املزبع
التفاصيل
 112متر مشبع
بىاء الفصلين
 08,781دوالر
 122متر مشبع
بِذ عذد ( )2للمؽشفين
 00,511دوالر
 112متر مشبع
مععم
 08,781دوالر
ظىً العالب (ظبلخان)
 58808متر مشبع 004,401دوالر
دوسة مُاه
 3,511دوالر
8×108
مجموع التكلفة الكلي 047,471 :دوالرأمزيكي
(مائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وعشزون دوالر)

املالحظة
165دوالس إلاتر مشبع
165دوالس إلاتر مشبع
165دوالس إلاتر مشبع
 222دوالس إلاتر مشبع

-

مسطحات املزكز
م
1
2
3
4
5

البُان
معاخت بِذ اإلاؽشف 2
معاخت فصىٌ دساظُت 2
معاخت ظىً العالب
دوسة مُاه
مععم

العذد
 2غشفت
 2غشفت
ظبلخان
1
1
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الحجم
12×12
7016
32×9022
8×108
16×7

ؤلاحمالي
 011متر مزبع
 007متر مزبع
 588.8متر مزبع

 07.7متر مزبع
 007متر مزبع

مىاصفاث اإلاؽشوع
م

البُان

 1الحفش وألاظاظاث

اإلاىاصفاث
ًخم خفش للىصىٌ إلى العمم اإلاىاظب للبذء في ألاعماٌ على ؤال
ًلل عً) ( 1م0
جيىن ألاسضُت باليعبت للمباوي مً البالط اإلاضاًيى ؤو العشامًُ مً
الىىع الجُذ اإلاخىظغ وٍىفز خعب ؤصىٌ الصىعت الفىُت
جخم لُاظت اإلاباوي ،وعمل دهان مً الذاخل والخاسج مً الىىع
الجُذ اإلاخىظغ
العلف الخاسجي مً اللشمُذ ،والذاخلي مً العلف اإلاعلم
مً الحذًذ مً الىىع الجُذ اإلاخىظغ
ههشباء +ؤلاضاءة+مشوخت +هشاس ي ظالب+ظبىسة +ظاولت معلم0

2

ألاسضُت (البالط)

3

اللُاظت والذهان

4
5
6

هىع العلف
ألابىاب
ججهيزاث للفصىٌ
الذساظُت
ججهيزاث للمععم ؤدواث العبخ+ظاولت ظعام+ههشباء+مشوخت+ؤلاضاءة+صحً،
الىإظاث0
ججهيزاث العىً ههشباء +ؤلاضاءة+مشوخت +فشاػ+مخذاث+غعاءاث+هامىظُت0
ججهيزاث لبِذ ؤلاضاءة+مشوخت+فشاػ+مخذاث+غعاء+هامىظُت+ظشٍش+ؤدواث
العبخ+الىهشباء+ؤسٍىت
اإلاؽشف

7
8
9
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خزيطة موقع املشزوع

خشٍعت مملىت همبىدًا

8

مخعغ هىذس ي لعىً العالب

9

مخعغ مععم

10

مخعغ دوسة مُاه

مخعغ بِذ معلم واخذ

11

مخعغ فصلين دساظُين

12

مخعغ وامل للمشهض

13

صىس للمشهض ما جم إهجاصه ظابلا ( صىسةجإظِغ اإلاشهض)

صىسة اإلاشهضخالُا
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داعين هللا أن يجزيكم عنا بكل خير
ويوفق أعمالكم ويسدد خطاكم
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