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                          املدرسة الرساينية ال لكرتونية
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                          املدرسة الرساينية ال لكرتونية

المدرسة السريانية اإللكترونية هي مدرسة افتراضية ولدت الفكرة من رحم  : تعريف

 :موقع نسور السريان من قبل 

المهندس سمير روهم  و الشماس سمير زكو ) أبو يونان ( وبدعم الدكتور بشير 

 .الطورلي ومالك الموقع األخ نوري شكري 

                                   نبذة عن املدرسة الرساينية ال لكرتونية:

جة                                                               ال خ الشامس مسري زكو )أ بو يوانن( بنرش دروس لتعمل اللغة الرساينية ابلله م. مسري رومه ومن   نسور الرساينودلت الفكرة يف موقع 

 كتب يف املوقع ونرشانوحيهنا اكن ادلكتور بشري ي  من يرغب بتعمل اللغة الرساينية ،لك              قرران أ ن نعمل  ()الكثوبونويوالعامية واللغة الفصيحة 

 بعض من كتبه فيه.

س ابللهجة العامية كتب ادلروومسري رومه يعد وي ارشا  ادلكتور بشري، اب                               ي عد ويكتب ادلروس ابللغة الفصحية  زكو فاكن الشامس مسري

 واكن لها صدى كبري بني الناس، مما جشعنا  ،م2007وذكل يف عام  ديريك ديالن،                   ويف مواقع أ خرى مثل  نسور الرساين رشها عىل موقعون 

بنا ابللفظ، ورغبة منا وكون الغالبية اكن يطال  عىل الرشوع بنرشاللغة الرساينية يف العامل مبا منلكه من معرفة ومواد للتعلمي.حنن املؤسسني 

 الصوتية:الغرفة   الصوتية                                                                     ابلتواصل املباارش معهم وال جابة عىل أ ي سؤال أ و أ س تفسار، اكن احلل ابلغرفة

ن يووم بدفع لك                ومشكورا  هو م                 ال خ نوري شكري ملالكه                                                 عطي دروس أ ون لين ابلغرفة الصوتية ملوقع نسور الرساين ن                     هنا أ تت الفكرة بأ ن 

 . ليومنا هذا حديثنااملرتتبة عىل املوقع واملواقع التابعة هل اليت سو  منر علهيا من خالل  الرسوم املالية 

                      خشص( من لك أ حناء العامل،  20                     بعدد قليل من ال خوة ) امللفان عبد املس يح قره ابيش                مس تعينا  بسلسةل                              بدأ  مسري رومه يعمل اللغة الفصيحة 

 . 2010لغاية  2007وذكل عام                                         أ خوة من مرص واجلزائر وتركيا وأ وراب وسوراي                       لذلكر فوط... أ ذكر مهنا:

 ، اكن الساكيب ف                      ال خوة ومتابعة التعلمي                                    مقنا ابلبحث عن طريوة أ خرى للتواصل مع  ،لكن لظرو  قاهرة وخلل بنظام الغر  الصوتية 

 :الساكيب  
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عطاء ادلروس لل خوة  مسري رومه 2010عام           حيث بدأ   الساكيبفاكنت فكرة                                تواصل مع أ خوتنا املالفنه لتودميل    أ   يمت            عىل أ مل أ ن لوحده                    اب 

ارخي اليوم لك من نتصل ولت                ابلوقت وأ عتذروا                                                                              العون بنرش وتعلمي لغتنا للك من يرغب هبا، ولكن مع لك أ سف، يف البداية الغالبية حتججوا 

                                                                         ابلشامس مسري حنا وأ صبح أ حد أ معدة املدرسة ابل ضافة للملفونو اكيب عيىس والشامس حمكت  نا             حلني أ ن التوي  .                    هبم يعتذر ل هنا جمانية 

يليا عيىس                              املوقر أ يوب أ سطيفان مشكورا                  لنا أ خريا  ال ب                         وامللفونو عصام ايكو وأ نضم                                                                 ميخائيل مث أ لتحق امللفونو زيد عبد النور وامللفونو صليبا ا 

معل  لترش  وتنظمدارة    ا   تتشلك قداكن  عامل والصفو                     . وبعد أ ن زادت ال                                                      برمغ ضيق وقته دلمع مدرستنا وتعلمي لغتنا وامجليع يعمل جماان  

دارة ع املهام بني املالفنة              املدرسة اب  ز   .2016من عام                                                ادلكتور بشري الطوريل وأ ن ت و 

                                 تكوين املدرسة الرساينية ال لكرتونية:

 الكادر التعليمي :

 ش –ش زيد عبد النور  –ش كابي عيسى  –ش سمير حنا  -الكادر التعليمي ) الخوري أيوب أسطيفان 

 مرهف –صليبا عيسى –ش عبد المسيح شمعون  -ش جورج نهرويو  –ش حكمت ميخائيل  -عصام ياكو 

إيمان  الياس   –سيلينا مراد  –صبا بطرس  –جاكي جلو –اسد خليل -أفريم معمر -عال األحمر –السالمي

صدام  –ميسا الوس  –ميالد نقار –كوثر أندراوس -مي شمعون    –رانيا طنوس  –جومان مطلوب  -

 .(  م . سمير روهم  -نينوى ملكي  –وسن شمعون  –سرى سمعان  –بشير 

 الكادر الفني للمدرسة :

وإعداد الحوارات والتسجيالت والتصميم واإلخراج والمونتاج لكل األعمال على كتابة النصوص يعمل 

 التابعة للمدرسة و االشراف عليها:

 -عال األحمر -ود الرفاعي  -ل اسد خلي -يوسف روهم  -فايو سمان  -مرهف السالمي  -سمير روهم 

 .صدام بشير -بيير أدمو –صبا أسحقي  –كوثر أندراوس  –  جورج نهرويو

 

 الهيلك التنظميي للمدرسة 

 :سونواملؤس               ا دارة املدرسة -1

 يوسف رومه. –الشامس مسري حنا –مسري زكو  الشامس -نوري شكري  –م مسري رومه  –د. بشري الطوريل 

 جلنة املالفنة: -2

 (.        لحوا  ن املساعدة والتدرب ليكونوا مدرسنيمن الطالب يودمو  17و) 9نة وعددمه مكونة من لك املالف 

 :لفنية والتسجيالتا لجنةال  -3

 (.13عددمه)، تعلمييه اسكتشات                                                    حيث تووم بتسجيل مواطع ادلروس للك املس توايت ابل ضافة ا ىل 

 جلنة مرشوع اجملمع اللغوي الرسايين: -4

 .                                               ولك من أ تصلنا هبم أ عتذروا يف املشاركة لضيق الوقت  م2018عام                            اب ارشا  ادلكتور بشري الطوريل من فكرة مسري رومه  و

 احلالية:الصفو   -5



3 
 

 - صف برازيل - - 2الرتاتيل ع  - 2الوواعد ع  - 1 اخلامس ع - 3الرابع ع  - 2ع الثالث  - 3الثاين ع  - 8        ال ول ع  -2ع              ال ول للصغار 

 . (اللهجة العامية الرشقية  - الغربيةاللهجة العامية  - 2 ع احملادثة الفصيحة  – موسكو 2صف ع 

 ... 24.05.2021بتارخي  طالب. 500             الطالب حاليا   عدد 
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            ال لكرتونية:                     أ عامل املدرسة الرساينية 

                                               تووم املدرسة الرساينية ال لكرتونية ابل عامل التالية: 

                                                      اللغة الرساينية الفصحية للك من يرغب هبا من لك أ حناء العامل،تعلمي  -1

 دين يفرقنا واللغة الرساينية جتمعنا(. )لوبلك املس توايت حتت شعار 

                                                            تعلمي اللهجة الرساينية الغربية للك من يرغب هبا من لك أ حناء العامل. -2

 (،pdf)                                                       مجع وحتويل الكتب النادرة والهامة ا ىل كتب ا لكرتونية بصيغة  -3

 وملونة.عن طريق كتابهتا من جديد لتكون يف متناول امجليع حبةل جديدة 

 وثوافية.                                                                               ا عداد كتب جديدة لتعمل اللغة الرساينية من تأ ليف ادلكتور بشري ومهنا كتب قواعد بس يطة -4

 اليوتوب.نرش لك ادلروس عىل وسائل التواصل واملواقع اخلاصة بنا ومواطع فيديو عىل قناة  -5

عداد املدرسة الرساينية ال لكرتونية رومهلغات( من تصممي يوسف  5)لغة                        قاموس رسايين انطق بأ كرث من                 العمل عىل ا عداد  -6  .                                 وا 

                                       بلك املس توايت أ ون لين من تصممي يوسف رومه. الرساينية                                    ا عداد موقع ا لكرتوين للتعمل اذلايت للغة -7

 ادلروس مكواطع فيديو ونرشها عىل قناتنا عىل اليوتوب.            أ سكتشات  و تسجيل  -8

 

                                            املشاريع الوادمة للمدرسة الرساينية ال لكرتونية: 
 

                                                                 تأ مني اكدرتعلميي متفرغ لتأ مني التعلمي بلك ال وقات أ ي عىل مدار اليوم. -1

                                            رمجة وكتابة ال غاين الرساينية ونرشها عىل اليوتوب.ت -2

                                                                مجع وأ متتة أ كرب عدد من الكتب واملراجع اخلاصة ابللغة الرساينية واترخيها. -3

                                                            سلسةل تعمل عرصية ل ربعة مراحل يف اللغة الرساينية واللهجة الغربية.               ا عداد وتأ ليف  -4

                                                       السعي يف ا دراج اللغة الرساينية عىل جوجل مع الرتمجة الفورية. -5

                      ال فالم وخاصة لل طفال. بعضودوبالج وتراتيل كنس ية                      وأ غاين تراثية وحديثة                        العمل عىل ترمجة أ عامل فنية -6
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 الرساينية:املواقع اليت تعمل علهيا املدرسة لنرش وتعلمي اللغة 

 .ادانهويضم فيه لك املواقع اليت سيمت ذكرها  موقع نسور الرساين -1

 .ثوافية( )جمةلجمةل الرساين  -2

 وتضم:يوسف رومه(  وبرجمة  )تصممي                                              املدرسة الرساينية ال لكرتونية للتعمل  أ ون لين، من  -3

 مرحةل.                                                                        تعمل اللغة الرساينية ذاتيا  بلك املس توايت مع اختبار ومنح شهادة خفرية لتجاوز لك  -   أ  

                              لصق( وميكن الكتابة فيه أ يضا . – نسخ)الرهاوي                                    برانمج لتحويل الفوري ل ي خط رسايين ا ىل  -ب

          أ س باين(. -فاريس –E- Ge–)علغات  5الواموس الرسايين الناطق قيد الاجناز ترمجة ل مشروع ) -ج

                                                                         الوناة عىل اليوتوب لنرش املواطع املسجةل لدلروس وأ عامل املدرسة الفنية والتعلميية. -4

  .(29                اجملموعات حاليا  ) د          سابوا ، عدالساكيب لتعلمي اللغة الرساينية للك املس توايت املذكورة  -5

 الصفحات عىل الفيس بوك:

 عامة.            ال لكرتونية(الرساينية  )املدرسةالصفحة الرئيس ية  -   أ  

 لك صف هل مجموعته عىل الفيس بوك )خاصة(.ل و عامة.            ال لكرتونية(الرساينية  )املدرسةاجملموعة الرئيس ية  -د

 املكتبة الرساينية عىل الفيس بوك )عامة(. -ب

 .(ابلعاملاملواقع الرساينية  )دليل               الرساين أ ون لين  -ج 

 الرسايين )عامة(.                                     صفحة تراتيل الكنس ية جوقة مار أ فرام  -ه 

                                             صفحة راديو الرساين لنرش لك ال عامل الفنية لشعبنا. -و 

                                                     هناك العديد من اجملموعات ال دارية اخلاصة بلك جلنة ابملدرسة. -ز 

 صفحة حمارضات روحية رساج احلياة. –ح 

 

 روابط املواقع واجملموعات عىل النت:

                          املدرسة الرساينية ال لكرتونية

 https://nesrosuryoyo.com   موقع نسور الرساين -1

 union.com-http://www.syriac    جمةل الرساين -2

  /eschool.com-https://www.syriac                                موقع املدرسة الرساينية ال لكرتونية -3

 https://www.youtube.com/c/SyriacESchool    املوقع عىل اليوتوب -4

 عىل الفيس بوك

 /https://www.facebook.com/groups/syriac  اجملموعة العامة للمدرسة -1

 /https://www.facebook.com/syriacaramaic1915  الصفحة العامة للمدرسة -2

 /https://www.facebook.com/groups/534359846917969   املكتبة الرساينية -3

 /https://www.facebook.com/groups/167901520476857   الرساين اون لين -4

                                                    م. مسري رومه  املدير ال داري للمدرسة الرساينية ال لكرتونية                                                                   

https://nesrosuryoyo.com/
http://www.syriac-union.com/
https://www.syriac-eschool.com/
https://www.youtube.com/c/SyriacESchool
https://www.facebook.com/groups/syriac/
https://www.facebook.com/syriacaramaic1915/
https://www.facebook.com/groups/534359846917969/
https://www.facebook.com/groups/167901520476857/

