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الصفحةالمتحدثعنوان الورقةم

9د. عبود بن حممد باريانملاذا العناية باألطفال ومبأسسة براجمهم1

19أ. وضاح بن هادي سلطانجتربة : أنا أحب كتيب2

23أ. خالد بن مرشد الكثرييجتربة : عامل مجولي يف التعليم بالرتفيه3

مناذج لتجارب وممارسات دولية يف العناية 4
27د. علي بن حممد الشبيليباألطفال

41أ . حممد بن علي النصارجتربة : أكادميية قادة املستقبل5

جتربة : مركز جلوي بن عبد العزيز لتنمية 6
47د. أمحد بن محد البو عليالطفل

56جتارب إثرائية7
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مقدمة
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  احلمد   

وصحبه وأجمعني ،، وبعد:
فمرحلة الطفولة هي اللبنة األساس في بناء شخصية الطفل وفي تكوينه   

وإعداده للحياة . 
قيمها  وفق  وتنشئتهم  أطفالها  برعاية  وتعتني  حتسن  التي  واجملتمعات   

ومبادئها األصيلة هي حقيقة.. تبني مستقبلها وترعاه .
ومنظمات لتقدمي برامج ومبادرات  تناد املربون واملصلحون أفراداً  ولذا   
تعتني بالطفولة وتهتم بها .. وهي ال تزال في بدايات الطريقة وحتتاج إلى مزيد 

من اجلهد والتجويد.
وأبانت الدراسات والتجارب العاملية عن جدوى االستثمار التربوي وارتفاع   

العائد اجملتمعي من برامج الطفولة .
عبدالرحمن  مؤسسة  من  املوفقة  املبادرة  هذه  كانت  لذلك  وامتداداً   
الراجحي اخليرية لتبنى ملتقى برامج ومشاريع األطفال -خبرات وجتارب، وذلك 
إسهاماً في تأكيد العناية ببرامج األطفال وتأسيساً ألصول منهجية في تخطيط 
وصناعة برامج األطفال وتوجيهاً حلوار معمق بني املهتمني باألطفال وبرامجهم.

وتسعى شركة اخلبرات الذكية للتعليم والتدريب أن تكون شريكاً ملؤسسة   
-خبرات  األطفال  ومشاريع  برامج  ملتقى  في  اخليرية  الراجحي  عبدالرحمن 
وجتارب وتوفير كافات إمكاناتها وخبراتها لنجاح املشروع وحتقيق أهدافه . وها 
نحن اآلن نستعرض وإياكم احملتوى العلمي للملتقى مبا يحويه من أرواق العمل 

والتجارب النوعية التي قدمت في امللتقى .

ختاماً ... نشكر راعي هذا امللتقى مؤسسة عبدالرحمن الراجحي اخليرية   
على رعايته الكرمية ومبادرته الرائعة إلقامة هذا امللتقى ، ونسأل الله أن يكلل 

مساعيه وأعماله بالتوفيق والقبول.

إدارة الملتقى 
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يكاد يكون هناك اتفاق بني املشتغلني في ميدان تربية األطفال وتنشئتهم على أن البرامج   
هة لألطفال ينبغي ان تلقى العناية الالئقة: تخطيًطا، وبناًء، وتنفيًذا، وتقومًيا، وأن تنطلق في  املوجَّ
جميع مراحلها اآلنفة الذكر من فكر تربوي مؤسسي، تُسند فيه األعمال إلى فرق عمل اختصاصية 
واملبادئ  القيم  تلتزم مبنظومة من  وإدارية، وخدمية...  وترفيهية،  واجتماعية، وصحية،  تربوية،   :
يتمحور حولها أداؤها، ونشاطها، واتصاالتها، ويكون لها حرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها، 
بسلطة  ترتبط  أو  وعواطفه،  شخص  قناعات  إلى  ترتهن  أو  ورغباته،  فرد  بفكر  تصطبغ  ان  دون 

مؤسس ومركزيته.
البرامج  عن  تفردها  التي  من اخلصائص  عدًدا  عليها  يضفي  األطفال  برامج  مأسسة  إن   
للتكرار  واالجترار   واملركزية  االرجتال  وتقيها عواقب  الفردية،  االجتهادات  القائمة على  التربوية 

املقيت.
ومن أهم هذه اخلصائص ما يلي :

مبوت  تتوقف  وال  زمنها،  ميتدُّ  جمعي  مؤسسي  فكر  إلى  املستندة  فالبرامج   : االستمرارية  1 .
األشخاص، او تغييرهم ، أو انتقالهم إلى جهة اخرى.

وتنفيذها،  للبرامج  التخطيط  في  والشخصنة  والذاتية  االنطباعية  تختفي  حيث  املوضوعية:  2 .
املتعلقة  والعلمية  لتربوية  ا  والتوجهات  واألسس  املنطلقات  إلى  االستناد  عنها  عوًضا  ويحل 

بالطفولة واحتياجاتها، وكيفية بناء برامجها.
اإلنتاجية: فالبرامج املُمأسسة نواجتها التربوية والتعليمية أضعاف ما تنتجه البرامج التي بُنيت  3 .

بناًء فرديا ال يلتزم بالسياسات والتوجهات واألهداف والقيم املشتركة التي تتبناها املؤسسة.
التكاملية : إذ البرامج املُمأسسة جتتمع فيها تخصصات مختلفة تتكامل فيما بينها وال تخضع  4 .

لتوجهات شخص ورغباته.
التطورية : وهي نتاج للخبرات املتنوعة واملتراكمة للمجموعات االختصاصية املتكاملة في الوقت  5 .
ورمبا يصيبها   ، التكرار  ويعتريها  مكانها،  فرديا  بناء  املبنية  التربوية  البرامج  فيه  تراوح  الذي 

الضمور  واالضمحالل.
 هذه اإلملامة  املقتضبة بخصائص البرامج التربوية املُمأسسة تقودنا إلى اإلجابة عن السؤال األولي: 

ما مدى حاجتنا إلى البرامج التربوية ابتداًء؟
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لقد متخضت احتياجاتنا إلى البرامج التربوية  في مجموعة من العوامل ميكن إجمالها في التالي:

أهمية مرحلة الطفولة ذاتها 1 .
تعدُّ فترة الطفولة من أهمِّ الفترات في تكوين شخصية اإلنسان، إذ تعدُّ مرحلة تكوين وإعداد 
ترسم فيها مالمح شخصية الطفل مستقبال، وتتشكل فيها العادات واالجتاهات، وتنمو فيها 
واألمناط  القيم  وتتمثل  وتُكتشف،  املهارات  وتتكون  القدرات،   وتتفتح  واالستعدادات،  امليول 
السلوكية، وخاللها يتحدد مسار الطفل اجلسمي، واالنفعالي، والنفسي،  والعقلي،  و االجتماعي، 

والوجداني طبًقا ملا توفره له البيئة احمليطة بعناصرها التربوية والثقافية واالجتماعية.

ل القيم الطفولة مرحلة تَشكُّ 2 .
يتردد صدى الدعوة إلى تفعيل القيم مع تزايد اهتمام املربني واألهل مبا يتعرض له عدد كبير 
من األطفال من عنف ومشكالت اجتماعية متزايدة، إضافة إلى االجتاه العام للدراسات التربوية 
والنفسية الذي يبني أن القني تتشّكل بخطوطها العريضة، وسماتها العامة في مرحلة الطفولة، 
ثم تتعمق وتتخذ سماتها السلوكية والتصورية الواضحة في مرحلة البلوغ، ثم تستمر في الثبات 
او التغير حسبما يتعرض له الفرد من خبرات وتعلم وتعليم، مما يعني أن أهم مرحلتني يتم فيهما 
اكتساب القيم وتشكيلها هما مرحلتا الطفولة والبلوغ؛ مما يزيد من اهمية بناء البرامج التربوية 

التي تُعنى بتعلم القيم وغرسها لدى األطفال.

ضعف التربية في مؤسسات التنشئة االجتماعية 3 .
يكاد املراقب ملؤسسات التنشئة االجتماعية يلمس ضعًفا في أدوارها التربوية وخاصة ما   
يتعلق باألساليب والطرائق والتقنيات إضافة إلى  قصورها في الوصول  إلى النظرة الشمولية 
التكاملية لشخصية الطفل فاألسرة على سبيل املثال قلَّ أن جتد من الوالدين من يُعنى بالتربية 
الرشيدة التي حتتاج إلى معرفة وخبرة وحذق، بل ال يحبان االعتراف بهذه احلقيقة، ومن هنا، 
) فإن الواحد منا ميلك اجلرأة على أن ينجب سبعة من الولد، دون أن يخطر في باله ما إذا 
لولده  البحث  أو  أو استشارة متخصص،  أو سماع محاضرة،  كتيب،  إلى قراءة  كان في حاجة 
عن البرامج التربوية النوعية التي تنمي مهارات ولده، وتكسبه القيم، وتشخص وضعه، وتعالج 

مشكالته.
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التغيرات والتحوالت التي طرأت على مجتمعنا. 4
شهد مجتمعنا السعودي تغيرات وحتوالت اجتماعية وفكرية وثقافية وتقنية بفعل العوملة   
والنمو املتسارع للمعرفة والتقنية الرقمية والفضائية مما انعكس على عالم الطفل، وأثر عليه 
التربوية بدورها  إلى أن تضطلع املؤسسات  ولَّد احلاجة  إيجاًبا بصورة مباشرة، مما  أو  سلًبا 
احلقيقي في بناء البرامج التربوية النوعية القادرة على الوصول باألطفال إلى عالم املعرفة، 

والتعامل اإليجابي مع معطيات التقنية، واحملافظة على القيم والهوية اإلسالمية.

إسناد تربية األطفال إلى عير املؤهلني تربوّيًا ودينّيًا 5 .
ويظهر هذا اجلانب بجالء في ترك التربية للعامالت املنزليات، وقد حذر ابن مسكوية   
من ترك التربية للخدم خوًفا عليهم من أن يتأثروا بأخالقهم  وأفعالهم، خاصة إذا كانوا غير 
ملتزمني باإلسالم أو انهم غير مسلمني كما هو في زماننا الذي فشا فيه هذا األمر وانتشر ، مما 
ة لهذا األمر  في صور متعددة من ضياع األبناء، وفشلهم في دراستهم،  جعلنا جنني الثمرات املرَّ

وانحراف سلوكهم.

المجاالت التي ينبغي التركيز عليها في بناء البرامج التربوية:
لقد مضى في مضمون السطور السابقة اإلشارة إلى بعض اجلوانب التي ينبغي أن يعنى   

بها في مجال تصميم البرامج التربوية، وميكن إيجازها في النقاط التالية :
ل االبتدائي  البرامج التي تُعنى مبنظومة القيم وفق ُسلَّم قيمي متدرج في التناول من الصف األوَّ 1 .

ّف السادس االبتدائي. إلى الصَّ
برامج تعنى بإشباع حاجات الطفولة وتلبية حقوقها وفقا لالعتبارات التالية : 2 .

	 أي اضطراب في سلوك الطفل مرده إلى عدم إشباع بعض حاجاته.
	  انتفاء اشباع بعض حاجات الطفل يؤدي إلى اضطراب في سلوكه.

حاجة  إلشباع  ص  ُخصِّ قد  كان  وإن  الطفل،  حاجات  بجميع  البرنامج  يُعنى  أن  	 ينبغي 
واحدة.
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نه من التكيف مع متطلبات  البرامج التي تكسب الطفل أهم املهارات واخلبرات والقيم التي تُمكِّ 3 .
عصره من مثل :

	 حتمل املسؤولية
	 العمل في فريق 
	  القيادة الراشدة

	 الثقة بالنفس
	 حتفيز اآلخرين 

	 التعبير عن الذات 
	 حتمل النقد

	 التنظيم
	 االنسجام مع اجملتمع

	 املرونة 
	 املثابرة  

وعلى العموم فاجملال الذي يبنى عليه البرنامج ينبغي أن نُخِضعه لهذه األسئلة :
ماذا نريد من الطفل أن يعرفه، ويكون قادًرا على أدائه وسلوكه،  ويدخل ضمن منظومة  1 .

سلَّمه القيمي، ويستطيع ان ينقل ذلك كله إلى تعامالته في احلياة؟
كيف نتحقق من اكتساب الطفل ملا سبق بعد انتهائه من  البرنامج اخملصص له؟ 2 .

إلى  للوصول  البرنامج  سيطبقها  التي  والتكتيكات  والتقنيات  والطرائق  األساليب  ما  3 .
النتاجات املرغوبة؟

ما مواصفات املشرفني واملنفذين للبرنامج في جميع أبعاده اخملتلفة : العلمية واإلدارية  4 .
والتربوية والترفيهية واخلدمية  والصحية واالجتماعية والثقافية والنفسية ...؟

ما مواصفات البيئة املادية التي ستجرى فيها نشاطات البرنامج وفعالياته؟ 5 .
ما املوارد البشرية واملالية املطلوبة إلقامة البرنامج؟ 6 .
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ما املدة الزمنية اخملصصة للبرنامج التي تسمح بتحقيق جميع عوائده ونتاجاته؟ 7 .

حتقيق  في  جميعها  تتآزر  التي  البرنامج  لهذا  والالحقة  السابقة  البرامج  منظومة  ما  8 .
التكامل، والوصول باملستهدفني إلى النتاجات النهائية في آخر املرحلة العمرية املستهدفة 

) املرحلة االبتدائية(.
وما يحسن اخلتم به في هذه الورقة التعرض لهذه الفقرات اخلاصة ببناء منظومة البرامج 

التربوية لفئة األطفال في املرحلة العمرية من ) 6-12( سنة .
خطة لتصميم منظومة البرامج التربوية تبًعا لحاجات الطفولة 

وحقوقها

أوال: المرحلة التأسيسية: 
وتشتمل  التربوية  البرامج  ملنظومة  والعلمي  املعرفي  اجلانب  بناء  على  املرحلة  هذه  وتقوم   

على:
	 جمع املادة العلمية املوثقة من مراجعها األصلية وإعادة صياغتها مبا يتناسب مع النشر 

اجملتمعي العام.
	 إقامة ورشة عمل مدة ثالثة أيام يحضرها اخملتصون واملهتمون بالتربية عموما وبتربية 
وإشباعها،  الطفل  تغذية حاجات  ملناقشة وسائل  النمو خصوًصا  األطفال وعلم نفس 

وآلية التعامل مع حقوق الطفل كما أقرها له اإلسالم.
	 صياغة سيناريوهات املقاطع الفلمية التثقيفية للوالدين واألطفال  وخاصة في بعض 
املواد الضرورية من مثل : احلماية من اإلهمال، واحلماية من اخملدرات، واحلماية من 

التحرش اجلنسي ... من ثم إحالتها إلى التصميم الفني.
ر. 	 تأليف سلسلة حاجات الطفولة وحقوقها باألسلوب القصصي املصوَّ

	 صياغة املطبوعات والنشرات والبنرات التثقيفية بهذا اجلانب.
	 بناء معايير املنظومة ومؤشرات جناحها وحتققها، وحتكيمها من جهات االختصاص.

	 بناء احلقائب التدريبية على مواد املنظومة .
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مختلف  إشباع  من خاللها  التي ميكن  النظري  إطارها  في  التربوية  البرامج  	 تصميم  
حاجات الطفل املستهدف وتلبية حقوقه.

ثانيا: المرحلة التنفيذية :
تتكون هذه املرحلة من ست خطوات، وهي على النحو التالي :

نشر الوعي الثقافي بحاجات الطفولة وحقوقها  لدى الفئات املعنية باملنظومة ) آباء األطفال، 
املعلمون، املشرفون التربويون على البرامج التطبيقية للمشروع، األطفال املستهدفون باملشروع(
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بانتهاء هذه اخلطوات الست ميكن اخلروج مبنتجات منقحة ومعدلة  ملنظومة برامج تربوية   
بهذه  األخذ  في  التربوية  البرامج  جناح  فقاعدة  ولذا  سنة،   )12-6  ( سن  من  األطفال  تستهدف 

القاعدة الثمينة :

التأني في التخطيط، واحلماسة في التنفيذ، واإلنصاف في التقومي.
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أنـا  ُأحـب ُكـُتبيعنوان التجربة

الفكرة العامة للتجربة 
ونشأتها

برنامج تكاملي )نظري وتطبيقي(، يستهدف طالب املرحلة االبتدائية 
السلبية جتاه  الرواسب  وإزالة  القراءة  إىل غرس حب  ويهدف  العليا، 
الكتاب، من خالل تصميم مكتبة جاذبة وثابتة جبوار معلم احللقة، 
املكتبة  لدور  والتفعيلية  التحفيزية  للربامج  باإلضافة حلقيبة كاملة 

باحللقة..

دوافع انطالقة املشروع

ُحلم شخصي كان والزال أن تعود أمة اقرأ إىل اقرأ. 1 .
لسالف  األمة  لعودة  احلقيقي  النرباس  هي  القراءة  بأن  إمياني  2 .

جمدها وعّزها.
يف املثل الصيين: »إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ملا يقرؤه  3 .

أطفاهلا«، ومن هنا كان االهتمام بالطفل خصيصا.
سؤال كثري من املربني امللح حول املنهجية الصحيحة لغرس قيمة  4 .

القراءة يف املربني . 

مربرات تنفيذ  املشروع

1. عزوف كثري من أطفال عاملنا العربي عن القراءة.
2. عزوف كثري من املربني، وبالتالي احملاضن الرتبوية عن االلتفات 

للقراءة.
3.  ندرة الربامج احملّكمة واملوّجهة للطفل، واحملفزة جتاه القراءة.

4. عدم توّفر مكتبات الطفل املنتقاة تربويا وعلميا، حسب املراحل 
العمرية. 
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مراحل تطور املشروع 

المرحلة األولى :
“صّمم  مسمى  حتت  جمتمعي  مشروع  خالل  من  االنطالقة  كانت 
مكتبة طفلك من خاللنا”، وهو عبارة عن مكتبات منزلية مت تصميمها 
ليقتنيها املربي البنه يف منزله اخلاص، حتوي أرفف جاذبة ذات ألوان 
املربي.. العمرية اليت يستهدفها  املرحلة   طفولية، مع 30 عنوان تالئم 
وإمكانات  قصرية،  مدة  يف  هلل-  –واحلمد  املشروع  وصل  وقد 
عموما. اخلليج  ودول  بل  اململكة،  ملناطق  بسيطة   دعائية 

المرحلة الثانية :
مجعية  مع  الشراكة  خالل  ومن  املشروع،  بعدها  ويتطور  ليتحول 
قرآنية  حلقات   10 لتبين  جبدة،  الكريم  القرآن  لتحفيظ  خريكم 
مشروع  يف  حده،  على  حلقة  لكل  متكامل،  مشروع  لبناء  سنويا، 
أنيقة  تصميم مكتبة  عبارة عن  وهو  أحب كتيب«،  »أنا  عليه  ُاطلق 
العمرية  املرحلة  تالئم  عنوان   50 وبها  احللقة،  معلم  جبوار  وجاذبة 
حيث  من  أنفسهم،  احللقة  طالب  عليها  ويشرف  املستهدفة، 
زمالئهم،  قبل  من  واالستعارات  القراءات  وتسجيل  بها،  العناية 
دورة  بني  ما  متنوع،  أسبوعي  تدعيمي  برنامج  تقديم  إىل  باإلضافة 
أخل. خارجية...  مكتبة  زيارة  أو  مجاعية،  قصة  قراءة  أو   حتفيزية، 

المرحلة الثالثة :
خالل  من  إليها،  للوصول  الفريق  يطمح  اليت  الطموحة  املرحلة  وهي 
حيتضن  حي  مشروع  وهو  الثقايف«،  الطفل  »مقهى  مشروع  تصميم 
األطفال من سن 5 – 12 سنة يف جو ثقايف مفتوح، ُيضاهي املقاهي 
الثقافية الشبابية اليوم، وحيوي مقهى ُيقّدم العصائر الباردة واملثلجة، 
ديكور  مفتوح، ويف  إجنليزي(، يف جو  )عربي  احلرة  القراءة  ويقدم 
الشعبية، وحيوي أركان  الصني  ساحر وجّذاب، على غرار مكتبة 

الطفل الرتفيهية والتعليمية املتنوعة.

أبرز العقبات 

املالي  الراعي  لتخّلف  الثانية،  دورته  املشروع يف  استمرارية  عدم  1 .
عن املواصلة، خاصة وأن مثل هذه املشروعات مثرتها تنضج مع 

استمراريتها.
امللتحقة  احملاضن  الستيعاب  املّؤهل  التنفيذي  الكادر  قّلة  2 .

باملشروع. 
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عالم جمولي عنوان التجربة

هل التجربة تابعة جلهة أو 
التجربة هي القطاع الرتفيهي لشركة مجولي للتنمية –شركة سعودية منظمة

الفكرة العامة للتجربة 
ونشأتها

تتلخص فكرة التجربة يف خلق عامل تصوري متكامل لألطفال ليقوموا 
بتجربة حياة الكبار بطريقة حماكاة الواقع ، والعمل يف جمموعة من 

املهن مبساعدة مشرفني مدربني .
ونشأت الفكرة من خالل االهتمام مبا يقدم للطفل يف اململكة العربية 
السعودية من مشاريع ومبادرات واحلرص على تكوين مسرح طفل هادف 
يعمل على تنمية الرتبية السلوكية لدى األطفال ، حيث الحظنا قصور 
واضح يف هذا اجلانب بالعملية الرتبوية ، وعندما كان املسرح حبد ذاته ال 
خيلق حافزًا لدى األطفال للمتابعة ، كان البد أن يتم تقدميه بطريقة غري 
مباشرة ، فكان االجتاه أن يقدم من خالل مركز ترفيهي ، ولضمان 
دميومة هذا العمل وجب أن يقدم ) باإلضافة إىل أهدافه السامية ( من 
خالل مشروع جتاري هادف للربح ليصبح قويًا أمام متغريات املستقبل ، 
وبالبحث عن األنواع اجلديدة يف الرتفيه على مستوى العامل ، وجدنا هذا 
التيار اجلديد يف الرتفيه وهو ) حماكاة الواقع ( ، ودعم ذلك بعده عن 
ينشأ من  والرتفيه اجلديد لألطفال ، حيث  اللوحية  األجهزة  تقدمه  ما 
االليكرتوني  الرتفيه  يقدم  إذ   ، العكسي  التكامل  البيئة  هذه  خالل 
اجلديد من خالل األجهزة اللوحية وغريها ويقدم املشروع ) عامل مجولي( 
الرتفيه التعليمي احملاكي للواقع والبعيد عن التقنيات املتوفرة باألجهزة 

اجلديدة، ألن الطفل بطبعه يبحث عن ما ال يتوفر لديه . 

أهداف التجربة

1-تنمية املعارف واملهارات العلمية والعملية لألطفال من خالل العمل 
العمل  بواسطة  األطفال  لدى  االجتماعي  التواصل  مهارات  2-تطوير 

اجلماعي يف األنشطة 
3- تنمية املهارات اللغوية لألطفال من خالل خلق موضوع للنقاش والتعرف 

على أمساء األدوات املتعلقة بكل نشاط على حدة .
4- توسيع خيال الطفل اإلبداعي وقدرته على االبتكار 

بنفسه من خالل عرض مواهبه وقدراته  واعتزازه  الطفل  ثقة  تعزيز   -6
والتفاخر بها أمام زمالئه .
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مقومات النجاح يف 
التجربة

تقدميها بالطابع التجاري لضمان دميومة التمويل  1 .
      ) بشرط أن تكون األسعار يف متناول اجلميع ( 

تكوين التكامل العكسي من حيث تقديم ما ال يتوفر أمام الطفل  2 .
من وسائل ترفيه كأجهزة لوحية وخالفه 

نتائج التجربة وآثارها

تعترب التجربة اآلن يف بداياتها ، حيث مل تكمل عامها األول ، ولكن من 
خالل االهتمام بقياس العوائد للمركز الرتفيهي ، فقد تبني لنا حدثان 

مهمان جدًا ابتداءًا وهي :
املساهمة يف جتنب كارثة حريق يف أحد املنازل بالرياض ، حيث  1 .
احتار الكبار يف السؤال عن رقم الدفاع املدني عند اندالع حريق يف 
غرفة السائق ، ومل يتذكر أحد منهم رقم الدفاع املدني سوى طفلة 

السبع سنوات اليت رددت بصوت عاًل ))مطايف مجولي 998 (( .
أن  أهله  يتوقع  األقارب ، حيث كان  املساهمة يف عالج طفل من  2 .
اليسمع وال يفهم من خالل تعاملهم معه ، وعند زيارتهم ملركز عامل 
مجولي ، اكتشف أهله أنه ومن شدة إعجابه باملكان أصبح يستمع 
لتوجيهات املشرفني ويتفاعل معهم ، األمر الذي حفزهم لزيارة أحد 
االستشاريني النفسيني لبدء خطوات عالجه، واليت تكللت بالنجاح 

واحلمد هلل

أبرز العقبات وكيف مت 
جتاوزها ؟

كانت أغلب العقبات اليت واجهت التجربة قبل وأثناء بدايتها ذات طابع 
للتطبيق ،  للتجربة أي معوقات فنية  تنفيذي ، ومل يكن  مالي وإداري 

وهذا أمر حمفز لالستمرار والتوسع. 

توصيات ومقرتحات

نعتقد من خالل وجهة نظر شخصية أن سياسة تقديم العمل أو املبادرات 
اإلجيابية والنافعة سواء ملا يتعلق بالطفل أو باجملتمع بشكل عام بالطابع 

اخلريي
أن تكون  املبادرات  تلك  أمر حكم على   ) للربح  ) مبعنى غري هادف   
رهينة لتمويل داعمني يعتقدون أنهم يقدمون أكثر مما هو مطلوب منهم 
فعاًل وهذا صحيح ، وبالتالي فإن تلك املبادرات تقدم باحلد األدنى من 
االتقان ، لذا فإنه ال يتعارض أن يتم تقديم أي مبادرة هادفة غنية باملبادئ 

والقيم مع كونه مشروع جتاري هادف للربح . 
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى أله وصحبه وبعد 
شخصية  خاللها  من  تتشكل  إذ  التربية؛  نظر  في  املراحل  أهم  من  الطفولة  مرحلة  تعتبر   

الفرد، حيث تكون فيها النفس قابلة للتعلم ورسوخ األثر.
فهي كالصفحة البيضاء يظهر فيها كل ما تنقش أو يكتب فال غرابة أن تكون العناية بهذه   
املرحلة والتسليم بأثرها وخطورتها من املبادئ التربوية العميقة في كافة اجملتمعات اإلنسانية بل 
أيام اإلغريق  الوسطى وفي  والعصور  القدمي  الزمن  من  تقريباً  لقد وجدت في جميع احلضارات 
والروم والفرس والعرب، وكذا في الهند القدمية قواعد حتفظ بعض احلقوق العامة، وأخرى حتمي 
بعض الفئات من الناس كالنساء واملسنني واملنقطعني للعبادة, والعّزل, واألسرى, ومن هذه الفئات 
أثناء احلروب  لهم في  التعرض  والنسب وعدم  والتربية  الرضاعة  لهم حقوق  األطفال فقد وردت 

وإعفائهم من الضروب.
وفي مسيرة احلياة البشرية كان لإلسالم دور كبير في بناء اإلنسان واالعتناء به منذ الطفولة   
األمة عبر  واستثمره علماء  الوحيني,  تربوي محكم تضمنته نصوص  املمات، من خالل منهج  إلى 
العصور في رسم معالم هذا املنهج وكيفية االستفادة منه في احلياة التربوية البيئية واجملتمعية, ومما 

مييز هذا املنهج أنه معصوم متعبد بتطبيقه ، فمنذ اللحظات األولى لنزول اجلنني لهذه احلياة.
تبدأ النصوص الشرعية ترعاه من التحنيك إلى أحكام الرضاعة والعقيقة وهكذا في رحلة   

تربوية عجيبة كفيلة ببناء هذا اإلنسان بشكل محكم إذا مت العمل به زماناً ومكاناَ.
وكان هذا املنهج مبثوثاً في كتب التفسير واحلديث وأداب الطلب فضال عن الكتب املعتنية   
ولعل  وغيرها،  واملدارس  الكتاتيب  داخل  أو  حياته  بدايات  في  سواء  األوالد  تربية  نصوص  بجمع 
من أقدم هذه الكتب: كتاب العيال البن أبي الدنيا ) 281( هـ، وكتب أبو بكر البلخي وابن مسكويه، 
واخلطيب البغدادي، وابن عبد البر القرطبي, وأبي حامد الغزالي، وبرهان الدين الزرنوجي, وبدر 

الدين  بن جماعة, وابن قيم اجلوزية , وابن اجلوزي, وبدر الدين الغزي وغيرهم.
ومن املؤكد أنه على املدى الطويل الذي امتد حوالي عشرة قرون أي ما بني سنة 100 –   
1000 هـ وعلى اتساع رقعة العالم اإلسالمي, ومع توافر الطاقات الفكرية املتميزة كانت الطفولة 
هماً حاضراً على مر العصور، بل كانت قضية مهمة في بناء اجملتمع وبناء هويته, ولذا كانت ضمن 
الكتب  كثرة  من  ذلك  على  أدل  وال  العصور  مر  على  واخللفاء  العلماء  بها  اعتنى  أهم ست قضايا 

املصنفة في الطفولة قدميا وحديثا.
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واليوم ثمة نشاط ملحوظ للعناية بهذه املرحلة مستندا في كثير من أطروحاته وأدبياته إلى   
النصوص الشرعية إضافة إلى االستفادة من جتارب اآلخرين من خالل التراث املكتوب واملؤسسات 

واملنظمات املهتمة بهذه املرحلة.
ومن املهم ألي باحث ومهتم بهذه املرحلة معرفة جتارب السابقني, سواء كانوا داخل البالد   
العربية واإلسالمية أو غيرها , فإنه يالحظ بسبب ضعف التواصل والتنسيق أن ثمة جهود مكررة 
تهدر في أوقات وأموال وطاقات بشرية كان من املمكن استثمارها في قضايا أهم وأنفع, ومن ثم 
أصبحت احلاجة ملحة لالنطالق من قاعدة ببلوجرافية بشرية ومؤسسية ميكننا من خاللها التعرف 
على املعتنني بهذا األمر, ووضع رؤية مستقبلية ملرحلة الطفولة من خالل بناء مؤسسي يستفيد مما 

سبق ويستحضر الواقع احمللي مشكالت وحتديات وفرص .
ومما ينبغي االعتراف به أن اجلمع الببلوجرافي من األهمية مبكان، إال أن اإلحاطة به من   
الصعوبة مبكان أيضاً؛ إذ هذا عالم فسيح يتحرك فيه اإلنسان كل حلظة في حركة دؤوبة للحفاظ 
على نفسه وغيره, ولذا ال تكاد تخلو ساعة من نتاج  بشري تأليفاً أو ترجمة أو طباعة أو برنامجاً 

وغيرها .
ومن ثم كانت هذه محاولة لرسم هيكل عام ميكن من خالله إيجاد نظرة كلية للواقع واالحتياج   
.. أي الواقع املعاش اليوم واجلهات العاملة فيه دولياً وإقليمياً ومحلياً, واالحتياج احمللي من الكتب 

واملشاريع واملؤسسات وغيرها.
وقد ازداد هذا الواقع الذي سنتحدث عنه كثافة بعد احلرب العاملية الثانية حيث خرجت إلى   
حيز الوجود منظمات دولية في إطار األمم املتحدة, ومنظمات إقليمية ومحلية خارج هذا اإلطار 

كما سيأتي بيانه.
وتنقسم املنظمات تبعا ألهدافها إلى منظمات دولية عامة ذات األغراض املتعددة مثل منظمة   
األمم املتحدة، وإلى منظمات دولية متخصصة في مجال معني مثل املنظمات السياسية والعسكرية، 

واالقتصادية, واالجتماعية.
كما تنقسم املنظمات الدولية من حيث االتساع اجلغرافي إلى منظمات عاملية كمنظمة األمم   

املتحدة، وأخرى قارية كمنظمة الوحدة اإلفريقية وأخري إقليمية كجامعة الدول العربية.
وتكمن أهمية معرفة هذه املنظمات أن الدول األعضاء داخل تلك املنظمات ملزمة مبواثيق   
ومعاهدات املنظمات الدولية املوقع عليها من قبل تلك الدول, وتضم هذه املواثيق واملعاهدات الغث 

والسمني، بل بعضها معارض لنصوص الشريعة احملكمة.
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وبسبب هذه املعاهدات واملواثيق برز اليوم مفهوم: التربية الدولية واملراد بها كما عند اليونيسكو:

» إضفاء بعد دولي على التربية في جميع مراحلها وكافة أشكالها لتنمية التفاهم والتعاون والسالم 
واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بني الشعوب والدول ذات األنظمة االجتماعية والسياسية 

املتباينة ».
ومن خالل هذا املفهوم قدمت هذه املنظمات مواثيق دولية للدول األعضاء تتعلق بالتعليم   

واألسرة واملرأة والطفل وغيرها.
وقد صدر إعالن حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1959م متضمناً حقوقاً أساسية لألطفال   
اآلباء  ودعا  وتفرقة,  متييز  دون  وبعدها  الوالدة  قبل  قانونية  وحماية  سعيدة  حياة  من  متكنهم 
واألمهات والرجال والنساء واملنظمات اخليرية والسلطات احمللية واحلكومات إلى االعتراف بحقوق 

األطفال.
املنظمات  هذه  على  الضوء  تسلط  الورقة  هذه  كانت  بالطفولة  يعتني  امللتقى  هذا  وآلن   
واحلقوق واملشاريع التربوية العاملية واإلقليمية واحمللية بقدر املستطاع وملعرفة اجلوانب املهمة في 

تلك املؤسسات وكيفية استثمارها.
وغني عن القول هنا أن أذكر بأن ذكر هذه املؤسسات ال يعني اإلقرار بكل ما فيها, فهذه   

الورقة أقرب إلى الرصف والوصف دون النقد واحملاكمة فلهذا وقته ومجاله.
أوال المنظمات الدولية :

 1 .united nations childrens  ) يونيسيف   ( للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق 
fiund

ويخدم  النامية،  الدول  في  الطفولة  برعاية  املعنية  املتحدة  األمم  أجهزة  أحد  وهو   
حوالي ) 800 ( مليون طفل أي 75 % من أطفال العالم.

وهي:  مجاالت  ستة  في  خدماته  نشر  على  دائب  وهو  1946م  عام  إنشائه  ومنذ   
اخلدمات الصحية ومكافحة األمراض، ونشر الغذاء الصحي، والتربية والتعليم، والتوجيه 

احلرفي، والرعاية االجتماعية. 
وأعمال  الشأن،  صاحبة  احلكومات  طلب  على  بناء  مساعداته  الصندوق  ويقدم   
الصندوق مرتبطة مبنظمات أخرى؛ كمنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية الزراعية، 

واليونسكو، ومنظمة العمل الدولي, ومكتب األمم املتحدة للشؤون االجتماعية.
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ويقدم الصندوق: املساعدات واملعدات للدول التي تطلب املعونة ويقدم املساعدات   
لتدريب األفراد في جميع امليادين اخلاصة برعاية الطفولة ويبلغ متوسط ما يدفع سنويا 

)55( مليون دوالر.
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) يونسكو ( تأسست في 16 نوفمبر 1945. 2 م 

ومقرها الرئيسي : باريس 
وتهدف إلى املساهمة في مجاالت التربية والتعليم بإحالل السالم واألمن عن طريق   
رفع مستوى التعاون بني دول العالم في مجالي التربية والتعليم والثقافة, وتضم اليونسكو 

حاليا ) 191 ( دولة.
والعلوم  الطبيعية  والعلوم  والتعليم  التربية  هي:  أساسية  برامج  خمسة  وللمنظمة   

اإلنسانية واالجتماعية والثقافية واالتصاالت واإلعالم. 
مجاالت  جميع  في  والرسمية  البشرية  القدرات  تنمية  على  املنظمة  وحتريض   
اختصاص املنظمة وحترص على التحفيز والتشجيع وتوفير احلاجات املتعلقة باختصاصها, 
وتنشر سنويا إما وحدها أو باالشتراك مع هيئات أخرى – قرابة مائة كتاب تصدر تقارير 

عاملية عن أحوال التعليم والعلم والثقافة واالتصال.
التعليم األساسي بشكل عام تنمية الطفولة  ومن األقسام املهمة لديها قسم تعزيز   

املبكرة والتعليم االبتدائي ومحو األمية في الوسط املدرسي أو التعليم الثانوي. 
بتطوير  يعنى  قسم  وهو  امليداني,  والدعم  التربوية  االستراتيجيات  قسم  ومنها   
استراتيجيات تربوية وطنية بالتعاون الوثيق مع معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي. 

ومن البرامج التي ينبغي االطالع عليها: 
	 مشروع شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو

	 أندية اليونسكو

	 املناهج ذات الطابع الدولي

	 برامج التربية من أجل التفاهم الدولي

	 منظمة األمم املتحدة ملكافحة اخملدرات ) أطفال الشوارع (



32
	 منظمة الصحة العاملية 

	 منظمة العمل الدولية

	 اللجنة الدولية حلقوق الطفل “ جنيف “

)  	isca ( التحالف العاملي لغوث األطفال
	 رعاية األطفال السويدية 

	 ورثة املوارد العربية 

	 جمعية غوث األطفال ) بريطانيا (

املنظمة العاملية للدفاع عن األطفال )  dsl	  ( جنيف
)  	crin  ( شبكة معلومات حقوق الطفل

)  	nspcc  ( اجلمعية الوطنية للحد من القسوة جتاه األطفال
)  	Juconi  ( في املكسيك ) مؤسسة ) معاً مع األطفال

)  	 csc ( االحتاد من أجل األطفال املشردين
	 أمانة من طفل إلى طفل “ لندن “

	 األسكوا .. منظمة ذات اهتمام بأطفال الشوارع عاملياً 

	 مؤسسة منتور “ تهتم بتدعيم مشروعات أطفال الشوارع عامليا ولها اهتمام باملنطقة 

العربية .
	 منظمة أرض البشر “  وهي منظمة تهتم بدعم مشروعات الطفولة عاملياً.

	 منظمة تشايلد هوب : منظمة دولية تعتني بأطفال الشوارع عاملياً. 

( تهتم بدعم مشروعات أطفال الشوارع عاملياً.  	defence – children  ( منظمة
  Gtz	  تهتم بدعم مشروعات أطفال الشوارع عاملياً.

 Anti _ slavevy society	   تهتم بدعم مشروعات أطفال الشوارع عاملياً.
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	 املنظمة العاملية للشباب “ تهتم بدعم مشروعات الطفولة عربياً ودولياً. 

	 منظمة صندوق إنقاذ األطفال 

	 األكادميية األمريكية لطب األطفال 

ثانيًا: المنظمات اإلقليمية:
م اجمللس األعلى للطفولة في تونس 1957/1/10	 

اجمللس األعلى للطفولة في األردن عام 1973	  م
	 اجمللس األعلى لألسرة في الشارقة- مراكز الطفولة الناشئة

	 إدارة األسرة والطفل في جامعة الدول العربية ومن أعمالها:

م اخلطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها – مؤمتر عام 1992	 
م اخلطة القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي 1993	 

م البيان العربي حلقوق األسرة 1994	 
م اإلطار العربي حلقوق الطفل- األردن 2001	 

م نحو عالم عربي جدير بالطفولة- القاهرة 2001	 
) خطة العمل العربية للطفولة)خطة عشرية- سبتمبر 2003	 

م مبساعدة اليونيسيف، وأمت  املركز التجريبي للعب األطفال، وقد أنشئ في مصر عام 1965	 
املركز تقييم )1200( لعبة مختلفة.

	 اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل التابع للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة، 

وقد صدر عنها: ميثاق األسرة في اإلسالم.
	 ورشة املوارد العربية

	 مركز مصادر الطفولة املبكرة )القدس(
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( منظمة أهلية فلسطينية برنامج برملان األطفال = ائتالف )20	 

	 اجمللس الوطني التفاقية حقوق الطفل = فلسطني

	 االئتالف الفلسطيني حلقوق الطفل= القدس

	 احلركة العاملية لدفاع عن األطفال= القدس

	 مؤسسة إنقاذ الطفل= غزة

	 جتمع الهيئات املعنية بحقوق الطفل مبصر = اإلسكندرية

	 اجلمعية املصرية العامة حلماية األطفال= اإلسكندرية

	 جتمع الهيئات املعنية بحقوق الطفل = اإلسكندرية

	 جمعية الصعيد للتربية والتنمية= مصر

	 منتدى املنظمات غير احلكومية حلقوق الطفل= لبنان

	 اللجنة  الوطنية ضد عمالة األطفال= لبنان

	 اجمللس األعلى لألطفال= القاهرة

	 شبكة احملامني للحماية ومحاربة العنف ضد األطفال = لبنان

م اجمللس القومي للطفولة واألمومة=  مصر- 1988	 
م ثم في القاهرة املقر الرئيسي اجمللس العربي للطفولة والتنمية=األردن-1987	 

	 برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلغاثية )احفند( وأسسها األمير طالل 

بن عبد العزيز، وتقدم بدعم اجمللس العربي
	 مؤسسة السيدات الزجنيات = مصر= مختصة بأطفال الشوارع

	 األكادميية العربية لرعاية الطفولة وتنمية املهارات = بريطانيا، الكويت

	 مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال= اإلمارات- دبي

	 جمعية رعاية الطفل واألمومة = البحرين
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	 العصبة الغربية حلماية الطفولة= الرباط

	 املركز الثقافي للطفولة= قطر

	 اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

	 منظمة سياج حلماية الطفولة= اليمن

	 جمعية أصدقاء األطفال اخليرية= األردن

	 جمعية التواصل لتنمية األسرة والطفولة= األردن

	 جمعية الطفيلة اخليرية للنهوض بالطفل= األردن

	 جمعية حقوق الطفل األردنية )حق(= األردن

	 جمعية حماية األسرة والطفولة=األردن

	 جمعية رعاية الطفل اخليرية= األردن

جمعية قرى األطفال ) SOS	  ( األردنية
	 جمعية مليح حلماية الطفولة= األردن

	 جمعية نادي الطفل الثقافي= األردن

	 جمعية وطنا اخليرية لرياضة األطفال= األردن

	 مركز هيا الثقافي لرعاية الطفولة= األردن

	 منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة= بيروت

حول  والتربوية  العلمية  بالدراسات  يعنى  شمس-  عني  جامعة  مصر-  الطفولة-   	 معهد 

الطفولة، وقد أنشئ عام 1981م 
	 مركز رعاية وتنمية الطفولة- املنصورة- مصر

	 اجلمعية املوريتانية لرعاية الطفولة

	 املركز اإلقليمي لتنمية الطفولة املبكرة- سوريا

	 مركز املصادر للطفولة املبكرة- القدس
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ثالثًا: المؤسسات المحلية :

	 اللجنة الوطنية للطفولة – وزارة التربية والتعليم 

جمعية رعاية أجيال – وزارة الشؤون االجتماعية 15 / 8 / 1432 تعتني بفئة ) 12	  : 
)24

شركة الطفولة العاملية عام 1428 هـ - من ) 3 :14	  (سنة 
	 اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام ) إنسان ( الرياض 

	 مركز الطفولة ) التطبيقي – البحثي – التدريبي ( جامعة امللك عبد العزيز 

	 جمعية رعاية الطفولة – الرياض – اململكة العربية السعودية 

ولكي تكتمل صورة االعتناء بالطفولة البد من االهتمام باجلوانب التالية 
	 الكّتاب في العالم العربي 

	 اجملالت في العالم العربي 

	 األدلة املطبوعة لبيان حقوق الطفل ) موجه للطفل (

	 احلمالت العاملية املوجهة للطفل .

	 اإلصدارات الدولية واإلقليمية واحمللية التابعة للجمعيات 

	 املؤمترات والندوات وامللتقيات

	 اجلوائز الدولية للطفولة )مؤسسات وأفراد(

	 املواقع ) عن الطفولة – للطفولة (

ماذا نريد؟ 
	 االستفادة من النتاج العاملي املتعلق بالطفولة 

	 وضع إستراتيجية جديدة للخدمات املقدمة للطفولة 

	 التوسع في املؤسسات واللجان العامة للطفولة 
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	 مشروع إعداد األسرة الستقبال الطفل 

	 مشروع الترفيه الطفولي ) الهيئة العاملية للتقنية (

	 مجلة الطفولة.

	 جريدة الطفولة 

	 مكتبات الطفولة 

	 املهرجانات السنوية للطفولة 

	 حمالت توعوية من الطفولة وللطفولة 

	 مؤسسات أهلية لرعاية األطفال احملرومني من الرعاية األسرية 

	 مؤسسات أهلية لرعاية طفل ما قبل املدرسة 

	 تأسيس وتطوير املؤسسات املهتمة بالبحوث والدراسات حول الطفولة 

	 تأسيس وتطوير املؤسسات املهتمة بتدريب القوى البشرية العاملة في مجال الطفولة 

	 تأسيس منظمة عربية للطفولة 

	 تأسيس صندوق وقفي لتنمية الطفولة ورعايتها 

	 إنشاء مؤسسات صناعية تربوية ثقافية إعالمية صحية وترفيهية للطفل

	 إنشاء مؤسسة عربية ألدب الطفل 

	 إنشاء مؤسسة إلنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

	 تنظيم لقاءات ومناقشات حول األطفال 

	 إنشاء مؤسسة مهتمة بأطفال املهاجرين 

	 تنظيم مؤسسة مهتمة بأطفال املبتعثني 

	 إعداد مناهج مناسبة للطفولة
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	 تطوير مشروع تنمية الطفولة 

	 ضرورة مراجعة التوصيات للمؤمترات واملؤسسات واللجان للخروج برؤية جديدة مبنية 

على دراسات متينة .
األطفال  برامج  اختيار  في  واضحة  معايير  بتبني  التليفزيونية  احملطات  قيام  	 ضرورة 

املستوردة مبا يناسب ثقافة اجملتمع وقيمته وتقاليده.
الكوادر املتخصصة في  	 دعوة املؤسسات األكادميية واملهنية لالهتمام بإعداد وتدريب 

مجال برامج األطفال .
	 إقامة شبكة معلومات باألبحاث والبيانات واملعطيات اإلحصائية واملوضوعية حول ثقافة 

الطفل العربي 
	 مسح جغرافي ومعلوماتي للمؤسسات العاملة في حقل الطفولة .

واقع  مع  يتالئم  فعاليتها مبا  وزيادة  الطفولة  برعاية  املعنية  املؤسسات  	 أهمية حتديث 

مجتمعنا .
ومن األهمية مبكان تكثيف مراكز العناية بالطفولة مع احلرص على تنوعها جغرافيا وعدم   
متركزها في أمكنة محددة، مع االهتمام بتنوع أنشطتها أيضا لتتجاوز التنظيير إلى التطبيق العملي 

الذي يؤدي إلى منذجة هذه األفكار واالستفادة منها في أماكن متفرقة.
وفق الله اجلميع ملا يحبه ويرضاه
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أكاديميات قادة المستقبلعنوان التجربة

هل التجربة تابعة جلهة أو 
مجعية أسرة بربيدةمنظمة

الفكرة العامة للتجربة 
ونشأتها

الرتبية  وتربيته  بالطفل  للعناية  امللحة  بوجود احلاجة  املشروع  بدأت فكرة 
به   احمليطة  البيئة  مع  ليتوافق  احلياة  مهارات  بإكسابه  والعناية  السليمة 
بربامج  تعنى  فيها  مستقلة  وحدة  بإنشاء  أسرة  مجعية  قامت  لذلك  ونتيجة 
الطفل ، من خالهلا يتم تقديم الربامج واملشاريع واليت تعنى بالطفل وتربيته 
واملناشط  الربامج  من  جمموعة  قدمت  الفرتة   هذه  ويف   ، مهاراته  وتنمية 
املتفرقة ، أما فيما يتعلق باألكادمييات فقد جاءت مراحل إنشائها كما 

يلي :
املرحلة األوىل : جتربة مبدئية لفكرة األكادميية للبنني جمانية ملدة سنة 
مرحلة  إىل  تصل  اجتهادية مل  منظومة  املهارات يف  من  فيها جمموعة  قدم 

التخطيط واألداء االسرتاتيجي .
املنطقة  أمري  مسو  من  كبريًا  استحسانًا  وجدت  املرحلة  هذه  يف  الفكرة 
ونائبه ومن أولياء األمور ، ولشعور اجلمعية بضرورة العناية جبودة املشروع 
واحلفاظ على االستمرارية ، مت إيقاف املشروع ملدة فصل دراسي لتقييمه و 

رغبة يف نقله إىل عمل احرتايف يقوم على التخطيط واألداء االسرتاتيجي .
املرحلة الثانية : أسند املشروع جلهة مطورة لدراسة املشروع وإعداد اخلطة 
االسرتاتيجية والتشغيلية واللوائح واهلياكل التنظيمية للعمل وحتديد الربامج 

واملشاريع املتعلقة .
به مرة  البدء  للمشروع مت  بعد إجناز اخلطة االسرتاتيجية   : الثالثة  املرحلة 
أخرى وزيادة طاقته االستيعابية بإنشاء فرع جديد للبنني واالستعداد إلنشاء 
فرع البنات ووضع سياسات للقبول ورسوم للتسجيل ، ووضع جدول زمين 
للربامج وحتديد مساراتها )إدارية ، اجتماعية ، تفكري ، تقنية ، متنوعة( 
والتنوع يف األنشطة املقدمة )علمية ، ثقافية ، رياضية ، زيارات ورحالت ، 

فنية( ، وروعي يف هذه املرحلة ضرورة التطوير والتحسني املستمر .
املرحلة الرابعة : االستمرار يف تقديم املشروع وافتتاح فرع البنات مع االستمرار 

يف التطوير و التحسني يف أسلوب تقديم الربامج واألنشطة .
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أهداف التجربة

خالل  من  مهاراتها  على  والتدريب  القيادة  ثقافة  نشر   : للمشروع  العام  اهلدف 
جمموعة من التوجهات واألهداف االسرتاتيجية وهي كما يلي :

التميز يف التعليم والتدريب . 1 .
بناء بيئة جاذبة ومتكاملة . 2 .

التحسني املستمر للتنظيم اإلداري واملالي . 3 .
تنويع مصادر التمويل وتأمينها . 4 .

بناء شراكة مع املؤسسات احمللية والعاملية . 5 .
االرتقاء مبكانة األكادميية حمليًا وعامليًا. 6 .

التوسع يف نطاق خدمات األكادميية . 7 .
األهداف التفصيلية للمشروع :

واالعتماد  اجلودة  معايري  وفق  متطورة  وتدريبية  تعليمية  برامج  توفري  1 .
األكادميي.

تعزيز قدرات العاملني واملدربني . 2 .
حتسني سياسات القبول واألداء للطالب . 3 .

توفري بيئة تعليمية ذات جودة عالية . 4 .
جتهيز مباني جاذبة ومتكاملة . 5 .

ضمان االستخدام الكفء للمنشآت والتجهيزات . 6 .
توفري بنية حتتية لتقنية املعلومات واالتصاالت . 7 .

إداريًا  فاعلة  كفاءة  ذات  مؤسسية  وهياكل  وإجراءات  سياسات  تطوير  8 .
وماليًا .

واحلفاظ  واإلدارية  والتدريبية  التعليمية  الكوادر  استقطاب  عملية  حتسني  9 .
عليهم .

االستخدام األمثل للموارد املالية واملادية . 10 .
البحث عن مصادر متويلية جديدة ومتنوعة . 11 .

احمللي  اجملتمع  خدمة  وحضارية يف  علمية  مرجعية  األكادميية  تكون  أن  12 .
والعاملي .

االستجابة الفعالة ملتطلبات سوق العمل واحتياجات اجملتمع . 13 .
املشاركة يف تقديم الربامج ذات العالقة باألكادميية مع املؤسسات احمللية  14 .

والعاملية .
احلصول على االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي من اهليئات احمللية  15 .

والعاملية .
تصميم موقع لألكادميية على شبكة االنرتنت باللغتني )العربية واإلجنليزية(  16 .

يتضمن معلومات ومؤشرات يسهل الوصول إليها وقياس جودتها .
إبراز الصورة الذهنية عن األكادميية واالستمرار يف حتسينها . 17 .

افتتاح فروع إضافية لألكادميية . 18 .
تقديم اخلدمات بنظام التعليم والتدريب عن بعد .  19 .
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مقومات النجاح يف 
التجربة 

النوعية اليت تعتين بالشبل واكتشاف  املشروع جاء يف ظروف قلة الربامج  1 .
مواهبه . 

. 2 ساهم املشروع بشكل كبري يف استثمار وقت فراغ غري مستغل لدى فئة من 
األطفال ليست بالقليلة .

املشروع جاء تلبية حلاجات جمتمعية ملحة يف بناء الفكر والسلوك وتنمية  3 .
املهارات .

حتقي  يف  ساهمت  وتنوعها  املشروع  يقدمها  اليت  واألنشطة  الربامج  نوعية  4 .
تطلعات املستهدفني وتنوعهم .

يف  والرغبة  للمشروع  االجتماعية  والشؤون  املنطقة  إمارة  من  القوي  الدعم  5 .
توسعها .

يف  احلكومية  واملؤسسات  والتعليم  الرتبية  إدارة  مع  الفاعلة  الشراكات  6 .
املنطقة .

وجود كوادر عاملة، متتاز باجلاهزية واملبادرة والرغبة يف التطوير . 7 .
  ، واألكادمييات  اجلامعات  من  األكادميية  لربامج  اعتماد  على  احلصول  8 .
ومن ضمنها احلصول على اعتماد أكادميية كايزن لالستشارات والتدريب 

بكندا .

نتائج التجربة وآثارها

تغيري ملحوظ يف سلوك القادة ومهاراتهم من خالل األداء داخل األكادمييات  1 .
ومن خالل استفتاء أولياء األمور و كل من يزور األكادمييات .

شعور بالتميز لدى القادة من خالل افتخارهم باالنتماء لألكادميية وعرض  2 .
ما تعلموه واكتسبوه من مهارات على أهلهم وذويهم وأصدقائهم .

رغبة القادة يف استضافة زمالئهم يف األكادميية واطالعهم على ما تقدمه  3 .
األكادمييات .

ارتفاع مستوى احلرص على املواظبة يف احلضور لألكادمييات. 4 .
منتصف  إىل  التسجيل  واستمرار  باألكادمييات  االلتحاق  يف  الرغبة  زيادة  5 .

الفصل .
املنطقة  داخل  جهات  قبل  من  منه  واالستفادة  املشروع  استنساخ  يف  الرغبة  6 .

وخارجها .
ارتفاع مستوى التنافسية يف املشاريع اليت تقارب املشروع ومتاثله والرغبة يف  7 .

الوصول إىل مستوى قريب منه .
السياسات  حتديث  خالل  من  مستمر  بشكل  ويتطور  يتحسن  املشروع  8 .

والربامج واألنشطة وتطويرها .
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أبرز العقبات وكيف مت 
جتاوزها ؟

العقبة : ضعف املوارد املالية .
اإلجراء : وضع رسوم للتسجيل ، والبحث عن راعي للمشروع أو وقف 

استثماري .
العقبة : ندرة الكوادر التدريبية والرتبوية واإلدارية .

اإلجراء : إقامة دورة إعداد للمدربني وتوقيع عقود منفعة ، االستفادة 
من الكوادر املتميزة يف الرتبية والتعليم واجلمعيات التطوعية ، حتليل 

االحتياجات التدريبية للكوادر الرتبوية واإلدارية ، تدريب الكوادر 
الرتبوية واإلدارية على املهارات الالزمة للعمل .

العقبة : عدم وجود خطة اسرتاتيجية .
اإلجراء : التعاقد مع جهة مطورة إلعداد اخلطط واللوائح واهلياكل 

التنظيمية .
العقبة : ضعف كفاءة بعض املقرات .

اإلجراء : عقد شراكات مع الرتبية والتعليم الستثمار املدارس يف الفرتة 
املسائية ، البحث عن مقرات متلكها اجلمعية وإقامة األكادمييات عليها 

.

توصيات ومقرتحات

االستفادة من املشروع القائم والتوسع يف نطاق اخلدمات . 1 .
االستفادة من جتارب اآلخرين واستمرار عملية التقويم والتحسني . 2 .

الرتبية اخلاصة ،  إنشاء أكادمييات أخرى تستهدف أعمار مغايرة وفئات  3 .
وتقدم مهارات مهنية .

االهتمام يف اختيار الكوادر العاملة واحلرص على تأهيلهم وتدريبهم على  4 .
املهارات الالزمة للعمل .
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المقدمة :

يهتم مركز جلوي لتنمية الطفل بنشر الوعي بخصائص الطفولة واحتياجاتها ومشكالتها ،   
وتأتي فكرة إنشاء املركز انعكاساً لالهتمام بواقع الطفولة من أعلى املستويات ، وبناًء عليه سيكون 
مركزاً متخصصاً لتأهيل وتدريب املعنيني بالطفولة ورعايتها وااللتزام بتكريس منظومة تنمية الطفل 
وحقوقه وتفعيلها في النصوص وعلى أرض الواقع تأكيداً على قدرته في احتضان األطفال وتوفير 
واآلليات  عبر مختلف القوانني  والبحثية  والترفيهية  والثقافية   والتربوية  االجتماعية  اخلدمات  
وآليات وطنية يراعى في  املعتمدة، واعتبار هذه اخلطة مجموعة من املعايير اإلرشادية خلطط 
تنفيذها وجوب أن تكون مختلف السياسات والبرامج واآلليات اخلاصة باألطفال للسنوات اخلمسة 
املقبلة منسجمة مع جملة املبادئ العامة املنصوص عليها التي ساهمت الدول العربية في اتفاقية 
حقوق الطفل صياغتها وصدقت عليها والتزمت بها وأن تكون اخلطط الوطنية واقعية ومحددة، 
ولها مراحل زمنية ومحددة  مع وضع نظم رصد وتقييم وطنية تتيح تقييم ما يتحقق من أهداف هذه 

اخلطة
طبقا للمراحل الزمنية لاللتزامات الدولية وهي أعوام 2005 و 2010 و2015  مع االلتزام   
بأسس ومعايير قياسية موحدة يتفق عليها تتيح الرصد والتقييم املستمر عربيا ملتابعة مستويات 

األداء لكافة الدول األعضاء.
السوي  الطفل  بناء شخصية  في  املتعددة  واملهارات  اخلبرات  تنمية  في  بارز  دور  وللمركز   
الذي يستطيع التواصل مع اآلخرين بتكوين عالقات جيدة مع أقرانه من األطفال ،  أو أفراد اجملتمع 
بالتعبير عن آرائهم بحرية مع احلفاظ على حقوقهم كأطفال ، وإكسابهم العلوم واملعارف احلديثة 
النافعة ، وغرس األخالق احلميدة ، واستثمار مواهبهم وطاقاتهم وتوجيهها إلى ما يفيد ، وغرس 
حب الوطن في نفوس األطفال واالنتماء إليه والوالء لقيادته احلكيمة على رأسهم خادم احلرمني 
بن  نايف  األمير  امللكي  السمو  األمني صاحب  وولي عهده  بن عبدالعزيز  عبدالله  امللك  الشريفني 

عبدالعزيز حفظهما الله .
وللمركز أنشطة ومجاالت اختيرت بعناية لتنمي عند األطفال روح التعاون املثمر بني أفراد   
اجملتمع ، وتأتي في أولوياتها األعمال التطوعية التي سيتدرب عليها األطفال حسب فئاتهم العمرية 
من تقدمي خدمات تطوعية سياحية وأخرى اجتماعية ، مع االهتمام باجلانب التثقيفي لألطفال عن 
طريق الزيارات اخملتلفة للمؤسسات احلكومية أو اخليرية ، أما اجلانب التدريبي فله نصيب األسد 
من البرامج التي سيقدمها املركز ألكبر شريحة من األطفال وأسرهم ، واملزيد من عمل شراكات 

مجتمعية مع جهات مساندة .
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التعريف باملركز : بيئة تربوية تعليمية لرعاية حياة الطفل، وفطرته، ومنوه اخللقي والعقلي   
واجلسمي في ظروف طبيعية سوية لألسرة وفق املفاهيم اإلسالمية، وتكوين العادات واالجتاهات 
احلميدة، واملناقب االجتماعية املرغوب فيها، والعادات الصحية والسلوكية السليمة دينياً واجتماعياً 
مستخدمني أحدث التقنيات التربوية في التعليم والتدريب بكوادر مؤهلة ومدربة على التعامل مع 

هذه الفئة، وإشباع رغبات الطفل من اللعب والتعلم وحب االكتشاف.

الرؤية : مركز ائد جليل منوذجي  واعد .
الرسالة : توفير البيئة املالئمة لنمو أفضل دينياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً.
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مركز جلوي بن عبدالعزيز بن عنوان التجربة 
مجعية الرب اخلريية باملنطقة اجلهة التابع هلا مساعد لتنمية الطفل 

الشرقية 

األحساءاملوقع1432هـتاريخ التأسيس

د. أمحد بن محد بن أمحد مدير املركز
املدير التنفيذي للمركزوظيفته يف اجلهةالبوعلي

الرمز )  31982 ( ص.ب ) العنوانمجعية الرب باملنطقة الشرقيةاســــــــــــم اجلهة
) 3843
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@Child.developmentالربيد االلكرتوني
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.http://www.pjc4cdاملوقع اإللكرتوني
org/
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عرض التجارب الناجحة

الفكرة العامة 
ونشأتها

ألنه ال توجد مراكز كافية على مستوى اململكة تعنى بالطفل بكافة جوانب  1 .
شخصيته .

نتائج الدراسات واالحباث اليت تظهر حاجة اجملتمع خلدمة استشارية يف العناية بالطفل 2 .
وجود من جيتهد بغري علم من االفراد واجلهات غري املختصة يف حل مشكالت الطفولة 3 .

تزايد حاجة اجملتمع مع تعقد احلياة األسرية وتطور ومنو املشكالت االجتماعية املؤثرة  4 .
على الطفولة سلبًا .

تشري بيانات الرتكيب السكاني إىل أن نسبة األطفال يف السعودية ممن يبلغ عمرهم 14. 5 
عامًا أو أقل تصل إىل 49,23 % من إمجالي عدد السكان السعوديني حسب آخر تعداد, 
الطفولة  عنف  حاالت  عن  وغريها  الصحف  اليومية يف  األخبار  وتتنوع  تكثر  هذا  ومع 

واستغالل األطفال والتحرش بهم.
% من أطفال اململكة تعرضوا للعنف  تشري احصائية وزارة الشؤون االجتماعية إىل أن 45. 6
،ويف دراسة لوزارة الداخلية أن 21% طفاًل يتعرضون للعنف بشكل يومي. 24% من حني 

آلخر )جريدة الوطن عدد1175(.
عبد  بنت  منرية  الدكتورة  أعدتها  الرياض  مبدينة  حديثة  استطالعية  دراسة  أوضحت  7 .
الرمحن آل سعود بعنوان ”إيذاء األطفال.. أسبابه وخصائص املتعرضني له“ وتبني نتائج 
اإليذاء  املمارسون هي حاالت  معها  تعامل  اليت  األطفال  إيذاء  أنواع  أكثر  أن  الدراسة 
البدني بنـسبة تصل إىل 91,5% ويليها حاالت األطفال املتعرضني لإلهمال بنسبة %87,3 ، 
كما تشري إحصائيات وزارة الداخلية إىل أن إمجالي حاالت اهلروب والتغيب املبلغ عنها 

)3285( من اجلنسني, عدد اإلناث )850( )جريدة الوطن عدد (1537 .
% من األطفال املتسولني يف شوارع  وأظهرت دراسة للدكتورة فوقية رضوان إىل أن 96. 8
الرياض من السعوديني و68% من األطفال الباعة يف الشوارع غري سعوديني ونسبة %65,6 
عدد  سنوات ،وأن   8-6 مابني  ترتاوح  معظمهم  أعمار  وان  إناث  املتسولني  األطفال  من 
األطفال العاملني يف السعودية 83 ألف طفل ، وإذا أخذنا يف االعتبار أن املنطقة الشرقية 

بها عدد  )716478( طفل وطفلة حسب مصلحة االحصاءات  العامة واملعلومات.

م عن تعرض األطفال للعنف يف  إحصائية وزارة الشؤون االجتماعية السعودية لعام 2011. 9
اململكة واليت بلغت 45 % من إمجالي أطفال اململكة  , االستشاري األسري والنفسي 

الدكتور مسفر املليص  ) عكاظ , 7شعبان 1432هـ (, العدد ) 3673( .
دراسة حبثية ألكادميي سعودي يقدر نسبة السعوديني املصابني بالسمنة بـ70% منهم 3. 10 
ماليني طفل.. و36% مصابون بالبدانة القاتلة , جريدة الرياض 7ربيع الثاني 1432هـ )العدد 

.)11792
حالة آالف   11 .3000 اىل  السعودية  يف  الفتيات  هروب   نسبة 

تاريخ اإلحصائية 2011 ) عكاظ , 10صفر 1432هـ , العدد 3498( .
. 12 كلمة صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبدالعزيز  يف لقاء اخلرباء عن ظاهرة سوء 

معاملة األطفال يف اململكة يف 22صفر 1425هـ  .
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الفكرة العامة 
ونشأتها

)منظمة األمم املتحدة ( اليونيسف تدخل يف شراكه مع مجعية اهلالل األمحر السعودي  13 .
للرتكيز على وقاية األطفال من احلوادث بتوقيع حمضر 29 شوال 1427هـ  .

% من حني آلخر  دراسة وزارة الداخلية أن 21% طفاًل يتعرضون للعنف بشكل يومي, 24. 14
من  عنها)3285(  املبلغ  والتغيب  اهلروب  حاالت  إمجالي  عدد1175(,أون  الوطن  )جريدة 

اجلنسني, عدد اإلناث)850( وعدد ) 2435 ( من الذكور  )جريدة الوطن عدد1537(.
% (  من  الدراسة اليت أجراها املطلق 1409هـ على دار املالحظة بالقصيم ظهر أن نسبة  ) 73. 15

األحداث قد ارتكبوا أفعاهلم االحنرافية مبشاركة آخرين .
 ) مركز إيواء األطفال املتسولني التابع جلمعية الرب رّحل )1933( طفل متسول وأعاد)1188. 16

إىل أسرهم منذ إنشائه )جريدة الشرق األوسط عدد19أيلول 2005(. 
عدد األطفال اللقطاء املكتشفني عام2002م  هو )278( طفل )الشرق األوسط عدد 17. 17 

كانون الثاني 2004 م . 
تقرير إحصائي جملمع األمل للصحة النفسية بالرياض بأن عدد مراجعي اإلدمان من الشباب  18 .
مراجعًا،)جريدة   )11537  ( اىل  وصل   1426 عام  اجملمع  راجعوا  الذين  املخدرات  على 

الوطن 1679( .

أهداف 
املركز 

غرس املبادئ اإلسالمية وتنمية الوازع الديين لدى األطفال . 1 .
نشر الوعي خبصائص مرحلة الطفولة واحتياجاتها ومشكالتها  2 .

غرس روح املواطنة واالنتماء واالهتمام بالرتبية الوطنية الفاعلة للطفل . 3 .
تنمية شخصية الطفل وتعويده التعبري عن آرائه وأفكاره وطموحاته وتطلعاته . 4 .

التعرف على املشكالت النفسية والرتبوية واالجتماعية اليت يعاني منها األطفال وتقديم  5 .
احللول املناسبة هلا .

تنمية روح العمل التطوعي واجلماعي والقيادي لدى األطفال  6 .
التعريف باألساليب احلديثة لرتبية األطفال لتنمية قدراتهم ومهاراتهم مبا يتفق مع  7 .

مواهبهم .

مقومات 
النجاح يف 
املركز  

اسم املركز ورئاسة مسو األمري جلوي بن عبدالعزيز  جمللس األمناء  1 .
وجود  جملس األمناء  متميز  . 2 .

وجود هيكل إداري متطور . 3 .
. 4 خربة القيادة االدارية للمركز يف العمل التنموي اخلريي .

وجود  خطة اسرتاتيجية وتشغيلية . 5 .
. 6 وجود  مقر للمركز متميز .

توفر أثاث مكتيب متكامل . 7 .
قلة املراكز املشابهة واليت تعين بالطفولة 8 .

وجود  فريق عمل  متطوع . 9 .
وجود  شراكات اجتماعية. 10 .

مهارات متنامية وكفاءة العاملني باملركز و املتطوعني واملتطوعات  . 11 .
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نتائج التجربة 
وآثارها

وضع خطط العمل الوطنية للسنوات اخلمسة القادمة منسجمة مع مجلة املبادئ  1 .
األساسية املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل .

-وضع نظام رصد ومتابعة جلعل خمتلف هذه السياسات والربامج املوجهة لألطفال  2 .
مستجيبة جلملة هذه القيم واألهداف.

- تنفيذ اخلطط الوطنية للنهوض بالطفولة اسرتشادًا باخلطة االسرتاتيجية ووفقًا  3 .
آلليات العمل العربي املشرتك الصادرة عن املؤمتر العربي الثين رفيع املستوى حلقوق 

الطفل وتنميته ) القاهرة /يوليو ( وذلك من خالل جمموعة من االجراءات العامة وهي :
وضع خطط وطنية متعددة األبعاد متضمنه أهدافًا كمية وفق أطر زمنية حمددة وقابلة  4 .

للتقييم .
ختصيص االعتمادات املالية إىل أقصى حدود املوارد املتاحة وطنيًا ودوليًا . 5 .

مشاركة اجملتمع املدني واألطفال أنفسهم يف نسج سياسات ووضع اخلطط والربامج  6 .
اليت تستهدف األطفال وتنفيذها .

نشر الوعي بتنمية الطفل وحقوقه على أوسع نطاق. 7 .
انشاء مركز معلومات الطفولة  وإجراء البحوث ذات الصلة، وتوثيق  املعلومات املتصلة  8 .

بالطفولة لتكون مرجعًا لألفراد واألجهزة املؤسسات.
تشجيع مؤسسات اجملتمع املدني على املشاركة الفعالة يف جماالت تنمية الطفل وتوفري   9 .

كافة التسهيالت للتوسع يف تقديم اخلدمات لكل الفئات .
تنفيذ العديد من الربامج الثقافية اخلاصة باألطفال، وحث املؤلفني لتأليف كتب   10 .

ومواد توعوية وتثقيفية يف شؤون الطفولة.
ختصيص مراكز للربامج الصيفية لألطفال.  11 .

تقديم الدورات التأهيلية يف جماالت إعداد الكوادر العاملة مع األطفال.  مثل برنامج  12 .
تأهيل مستشارين وخترج منه ثالثون مستشار ومستشارة .

إجراء الدراسات وإعداد النشرات واملطبوعات املختلفة اليت تساهم يف الدفاع عن  13 .
حقوقهم.

االستفادة من خربات املؤسسات األهلية واحلكومية احمللية والعربية واإلسالمية  14 .
والعاملية واليت تعمل يف جمال دعم حقوق األطفال وتعزيز ثقافة الطفل.

التنسيق بني كافة اجلهات املعنية لتوفري املكان املناسب ليتسنى للطفل اللعب والتعلم  15 .
بأمان واملشاركة بآرائه وحتديد أولوياته وتبادل اخلربات بينه وبني أقرانه. 

االستعانة بوسائل اإلعالم لتحقيق أهداف املركز واحلصول على املعلومات من شتى  16 .
املصادر الوطنية والدولية وخاصة تلك اليت تستهدف تعزيز مكانة الطفل االجتماعية 

وضمان صحته اجلسدية والعقلية. 
عقد شراكات جمتمعية مع العديد من اجلهات مثل جامعة الدمام وادارة الرتبية  17 .

والتعليم باألحساء وصحيفة سبق وغريها ......
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أبرز العقبات 
وكيف مت 
جتاوزها ؟

أبرز العقبات : 
اجيار املركز السنوي .  1 .

النمو السكاني املتزايد . 2 .
قلة الرتبويني  واملستشارين يف جمال الطفولة  . 3 .

التحديات التعليمية واملتغريات الثقافية والعادات والتقاليد السلبية السائدة يف اجملتمع . 4 .
ضعف البنية التحية . 5 .

العادات والتقاليد السلبية السائدة عند البعض. 6 .
ضعف األداء املؤسسي املتعلق بالطفل . 7 .

عدم تطوير األطر املؤسساتية الالزمة لرعاية الطفل وتنميته ومتكينه . 8 .
عدم وجود خطة وطنية للعناية بالطفولة. 9 .

ظاهرة عالة األطفال وانتشار التسول. 10 .
عدم وجود خطة شاملة بني كافة القطاعات  للعناية بالطفولة. 11 .

طرق واساليب منهجية متبعة لتجاوز تلك العقبات السابقة 
مشاركة جملس األمناء يف أنشطة املركز  . 1 .

التنسيق مع  اجلهات املاحنة. 2 .
. 3 إنشاء وقف للمركز.

إنشاء كرسي علمي باسم املركز . 4 .
زيادة الكادر الوظيفي . 5 .

استكمال تأثيث وجتهيز مراكز أخرى  . 6 .
الشراكات اجملتمعية مع الدوائر احلكومية واجلامعات واملؤسسات  اخلاصة. 7 .
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تجربة : برنامج مهنتي لرضا ربي

تقديم : أ. وائل خليلي

 

مقدمة:
املرموقة  املهنة  تلك  وأم  أب  يتمنى كل   .. اآلباء  أمنية 
.. جامع  النفع للغري والعائد املبارك ألبنهم  ألبنهم ذات 
وينشر  املهن  تعريف مبسط هلذه  لطالبه  يقدم  الثنيان 

مثل هذه الثقافات.

انطالقة البرنامج: 
انطالقة الربنامج عام 1432 هـ - اإلصدار األول

انطالقة الربنامج عام 1433 هـ - اإلصدار الثاني
انطالقة الربنامج عام 1434 هـ - اإلصدار الثالث
انطالقة الربنامج عام 1435 هـ - اإلصدار الرابع

أوال: فكرة البرنامج
بصورة  باملهن  الطالب  تعريف  إلـى  يهدف  برنامج  هو 

مبسطة ويكسبه ثقافة املهنية هلا
يتضح ذلك من خالل عرض متطلبات الربنامج اليت مت 

توفريها.
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ثانيًا: أهداف البرنامج
نشر الثقافة املعرفية هلذه املهارة املهنية 1 .

التعرف على طبيعة ومتطلبات كل مهنة . 2 .
غرس مبدأ األمانة فيها. 3 .

بث روح تقديم املساعدة للغري من خالل املهن. 4 .
الرقي باملستوى الثقايف واملهاري. 5 .

ثالثًا: الفئة المستهدفة
اهلل  شاء  إن  وسيتم  حاليا،  االبتدائية  املرحلة  طالب 
املتقدمة حبسب  العمرية  للمراحل  املشروع  تقديم هذا 

أعمارهم.

رابعًا: متطلبات البرنامج
حقيبة ألعاب لألطفال متثل أدوات املهن . 1 .

توزيع الزي اخلاص حمليب كل مهنة . 2 .
توزيع ملزمة لشرح املهن بالصور والتلوين. 3 .

بالربجوكرت يعرض الصور  جتهيز عرض تقدميي  4 .
للمناقشة واستخراج فوائد املهن وأدواتها

تهيئة املقرات والقاعات اليت جتسد املكتب اخلاص  5 .
لكل مهنة لكي حياكي أداء املهن.

دعوة مهنيني لتعريف الطالب مبهن املستقبل . 6 .
زيارات ميدانية ملواقع املهن املنّوعة . 7 .

وإشراك  العالقة  ذات  مع اجلهات  الربنامج  تدعيم  8 .
بسيط  بشكل  ولو  املهنية  األعمال  يف  الطالب 

حسب املراحل العمرية 
االجتماعي  التواصل  بربامج  مسابقات  إقامة  9 .

كالفيس بوك والتويرت لدعم تشجيع الطالب.
جتاه  الطالب  ميول  حتدد  اليت  االختبارات  عمل  10 .
املهن وذلك حسب املراحل العمرية، وال يعول عليها 

يف املراحل األولية. 
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خامسًا: عدد األيام التي أقيم فيها البرنامج 
مثانية أيام على أربعة أسابيع .

   
سادسًا: بعض المهن التي تم عرضها :
مت تقسيم منهج مهنيت على ستة فصول دراسية خالل  1 .

ثالث سنوات
 2 .36 مبعدل  أي  مهن  ستة  دراسي  فصل  كل  يقدم 

مهنة، ويعاد الربنامج كل 3 سنوات حبلة متجددة
•الطبيب.  	

•الصاعقة . 	
•الشرطة. 	

•األمن العام.  	
•اجلوازات.     	

•الشرطة العسكرية. 	
• وغريها من املهن ... 	

من فوائد برنامج المهن:
قدرة مميزة  ذات  مهيأة  بإعداد كوادر  البطالة  نسبة  تقليل 

خلوض سوق العمل.
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أرقام وإحصائيات:
أفضل 10 وظائف لعام 2013م :

1- اجلراحيني :
أعلى راتب دفع جلراح هو $181,850

اجلراحة هي أعلى وظيفة أجرًا لذلك إذا كنت تريد احلصول 
على مرتب عالي جيب عليك أن تبحث عن اجلراحة فهي أعلى 

وظيفة أجرا يف 2013

2- املديرين التنفيذيني:
أعلى راتب حصل عليه هذا املنصب هو 140,880$ و هي ثاني 

أعلى وظيفة أجرا يف العامل

3- مدير املهند�سني:
أعلى مرتب حصل عليه مدير مهندسني هو 140,210$ ، مع 
مدير  وظيفة  أصبحت  األموال  من  الضخمة  الكميات  تلك 

املهندسني ثالث أعلى مرتب وظيفي يف 2013.

4- الطيار املدين :
صناعة الطريان تشهد تطور كبريا و منوا مع كل يوم مير، 
أصبحت وظيفة الطيارة أشد تعقيدا ولذلك حيصل الطيارين 

على أجور عالية يف كل أحناء العامل. 
أعلى اجر دفع لطيار مدني هو 134,090 $

5- اأطباء الأ�سنان:
من  اآلالف  على  األسنان  أطباء  حيصل  احلديث  العامل  يف 

الدوالرات يف العام.
أعلى مرتب حيصل عليه جراح أسنان هو 132,660 $
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6- املحاميني:

تلك  يف  املساعدة  سيقدمون  الذين  األشخاص  هم  احملامون 
جدا  جيدة  أجور  يدفعون  القانونية  اإلدارات  اجملاالت، 

للمحامني األكفاء الذين ميلكون اخلربة يف هذا اجملال
أعلى راتب دفع يف تلك الوظيفة 110,590 $.

7- املراقبني اجلويني:
يعمل املراقب اجلوى يف هدوء وصمت لتنظيم سري الطيارات، 
وتعترب وظيفة املراقب اجلوى وظيفة صعبة ودقيقة حيث انه 
يسبب  قد  منه  واحد  خطأ  فاّن  اجلراح  الطبيب  مثل  يعمل 

العديد من الكوارث.
أعلى اجر دفع ملراقب جوى هو 134,090 $.

8- مدير نظم املعلومات:
تنظر الشركات العاملية إىل وظيفة مدير نظم املعلومات على 

أنها من أعلى الوظائف تقنيا و ماليا أيضا.
أعلى مرتب يف هذا اجملال حاليا 100,110 $.

9- مدير الت�سويق:
مدير التسويق احد املفاتيح الرئيسية يف األنظمة احلديثة هو 

أيضا من أعلى األعمال أجرا يف العامل.
أعلى اجر دفع ملدير تسويق يف العامل 100,020 $.

10- مدير العلوم الطبيعية :
يف  أجرا  الوظائف  أعلى  من  واحدة  الطبيعية  العلوم  إدارة 
مثل  العلماء  باقي  عمل  العاملون مبتابعة  يتمتع  العامل حيث 

الزراعيني, الكيميائيني, األطباء …اخل.
أعلى راتب دفع ألي مدير علوم طبيعية هو 97,560 $.
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 سابعًا: مؤشرات النجاح:
اجلانب املعريف والتفاعلي من الطالب . 1 .

املردود التفاعلي من اآلباء أثناء وبعد الربنامج . 2 .
تقييم جودة الربنامج من ِقـبل إدارة اجلامع . 3 .

دعمه  يف  الطالب  أقارب  ومجيع  اآلباء  مشاركة  4 .
مبهنته:

الفائز الأول بالت�سويت

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585486918138267&set=a.5
84038221616470.1073741854.216864405000522&type=3&theater
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الفائز الثاين بالت�سويت

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586396954713930&set=a.5
84038221616470.1073741854.216864405000522&type=3&theater

الفائز الثالث بالت�سويت

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=587183164635309&set=a.5
84038221616470.1073741854.216864405000522&type=3&theater
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الفائز الرابع بالت�سويت

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586093021410990&set=a.5
84038221616470.1073741854.216864405000522&type=3&theater

الفائز اخلام�س بالت�سويت

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585271368159822&set=a.5
84038221616470.1073741854.216864405000522&type=3&theater
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تجربة : تعلم اللغة العربية 
الفصحى بالفطرة والممارسة

تقديم : أ. مروان خالد
الفكرة العامة للتجربة ونشأتها : 

استثمار القدرة الفطرية لدى الطفل على اكتساب اللغة العربية الفصيحة من خالل املمارسة 
الصحيحة ... ورائد هذه التجربة هو الدكتور عبداهلل  الدنان

أهداف التجربة:
إتقان اللغة العربية الفصحى بالفطرة واملمارسة  1 .

زيادة الثقة بالنفس 2 .
تذوق حالوة القرآن وفهم معانيه   3 .

مقومات النجاح في التجربة
تهيئة البيئة السليمة والصحيحة 1 .

اقتناع املدربني بأهمية التجربة ومثراتها 2 .
الكفاءة العالية يف املدربني  3 .

الصرب واالستمرار  4 .
عدم التكلف يف األداء 5 .

نتائج التجربة وآثارها : 
حققت التجربة جناحا كبريا على مستوى التطبيق الفردي واجلماعي ... وكانت أهم آثارها 

على األطفال : 
حبهم الكبري للقراءة والكتاب  1 .

تذوقهم للقرآن والسؤال عن معانيه  2 .
ازدياد الثقة بالنفس لديهم 3 .

... ومن جانب آخر فقد حققت التجربة انتشارا واسعا يف كثري من مدارس الدول العربية ...ثم 
كان اعتمادها على مستوى مجيع مدارس سلطنة عمان فتحا مبشرا .
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أبرز العقبات وكيف تم تجاوزها ؟
 -  : أهمها  من  واملؤسسات  التطبيق على مستوى اجلماعات  غالبا يف  تتجلى  هناك عقبات 
عدم وعي بعض املنتسبني إليها والعاملني فيها بأهمية التجربة ؛ لتصورات ذهنية خاطئة عن 

أساليب تعليم اللغة – اخللط بني اللغة وقواعد اللغة – عدم الصرب من بعض املدربني 

توصيات ومقترحات : 
أن حتظى التجربة بقرار سيادي يعممها على مجيع املدارس العربية وما شاكلها  )الفصحى  1 .

داخل أسوار املدرسة يف كل مرافقها(
زيادة العمل اإلعالمي خلدمة نشرها وبيان صحتها علميا )نظريا وتطبيقيا..( 2 .
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تجربة : الموقع االلكتروني للناشئة

تقديم : أ. خالد السبهان
رؤية موقع الناشئة: 

ريادة إعالمية لرتبية وتعليم وترفيه النشء

رسالة موقع الناشئة
حنن مؤسسة إعالمية تسعى للريادة يف تربية وترفيه النشء بشتى الوسائل اإلعالمية املرئية 
املتاحة  التقنيات  أحدث  الستخدام  املتميزة  الكوادر  توظيف  خالل  من  واملقروءة  واملسموعة 

بأعلى مستويات اجلودة واإلتقان  . 

أهداف موقع الناشئة
توفري البدائل الرتبوية للناشئة يف الشبكة العنكبوتية .  1 .

تسويق جملة أنس يف املوقع اإللكرتوني والوصول إىل 10,000. 2 مشرتك خالل سنة بنهاية 
عام 2014 م . 

استقطاب أكثر من 100,000. 3 زائر خالل ستة أشهر األوىل من تدشني املوقع . 
نسعى أن يكون املوقع اإللكرتوني للناشئة باللغة اإلجنليزية عام 2015. 4 م . 

أن يليب املوقع اإللكرتوني حاجيات الناشئة ) النفسية واالجتماعية والرتفيهية والتعليمية  5 .
 .  )

أن جيد الناشئة التعليم الفعال والنشط على ضوء اإلسرتاتيجية احلديثة يف التعليم .  6 .
مرحلة   ( الناشئة  لدى  العمرية  الفئات  بني  الفردية  الفروق  اإللكرتوني  املوقع  يراعي  أن  7 .

احلضانة ـ مرحلة التمييز ( . 
أن تكون األلعاب اإللكرتونية والربامج التفاعلية مالئمة مع رغبة الناشئة دون خمالفة أو  8 .

حمظور .
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توصيف الموقع
املدرسة حتى سن 14 سنة، ويكون مبواصفات                                  قبل دخول  ما  للناشئة من سن  موقع موجه 

كما يلي: 

أواًل: قواعد أساسية :
تصميم املوقع بطريقة جذابة قادرة على شد انتباه الناشئة إليها، حبيث يتضمن التصميم  1 .
العناصر الفنية املساعدة: )الصور، الصوت، الفيديو، الفالشات(، والعمل على تطويرها 

وحتديثها بشكل دائم.
املراد  اجلوانب  كافة  تغطية  على  قادرًا  يكون  للمضمون،  وسلس  واضح  فهرس  وجود  2 .

إيصاهلا من خالل األهداف والرسالة العامة للموقع.
الصفحة  إىل  والعودة  أبوابه  بني  والتنقل  املوقع،  مع  الناشئة  تعامل  على سالسة  احلرص  3 .

الرئيسية بكل ُيسر.
حتديث األبواب والزوايا بشكل دوري مستمر، وحسب طبيعة كل باب وزاوية: )حتديث  4 .

يومي، أسبوعي، شهري(.
مناسبة واجهة املوقع خلصائص الناشئة ومستوى ثقافته ) زائر املوقع هو على األغلب من  5 .
الناشئة، لذا يراعى تاليف العيوب الفنية و الربجمية، سرعة التحميل،العناوين حتفيزية، 

وأن تكون قادرة على شد االنتباه (
احتواء املوقع على بنك معلومات يضم كمًا كبريًا من املوضوعات والفالشات. 6 .

يتوافق مع التكنولوجيا احلديثة واملتطورة يف الربجمة واإلنشاء للمواقع 7 .
يربط املوقع باإلعالم اجلديد مثل الفيس بوك والتويرت وعامل جوجل.  8 .
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ثانيًا :المضمون :

حيتوي على متجر خاص مبنتجات أنس لربط القراء باجمللة 1 .
يليب حاجات النشء النفسية والعضوية واملهارية من خالل عرض املادة املناسبة 2 .

حيتوي على ألعاب بنائية مفيدة جذابة، جتذب الناشئة وتربطهم باملوقع 3 .
االهتمام بردود وتعليقات الناشئة واقرتاحاتهم، والرد عليهم والتواصل املستمر معهم. 4 .

املتابعة واإلحاطة بكل ما هو جديد يف عامل الناشئة.  5 .
التطوير املستمر املبين على أسس علمية تقنية متخصصة. 6 .

حيتوي على منتدى ينمي املعرفة والثقافة لدى الرواد من الناشئة 7 .
يليب حاجة األسرة يف التعليم واملساعدة على الفهم واالستيعاب بعرض املادة العلمية بصورة  8 .

جذابة مشوقة
يعطي الفرصة للقراء باملساهمة واملشاركة يف حترير املوقع 9 .

ذو حمتوى له مستند أكادميي علمي ومرجعية شرعية حمكمة. 10 .
مواد ترفيهية يراعى فيها ما أمكن احتواؤها على مضامني سامية، مع عدم اإلفراط يف  11 .

التوجيه لئال نثقل على الطفل. و تتضمن هذه الزاوية: 
أ. الفالشات ) قصص ، أناشيد، ....(

ب. القصص بأشكال متعددة ) قصص مصورة، أكمل القصة،استمع القصة، أكتب 
قصة،...(
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مقارنة بين مواقع الناشئة على االنترنت

الناحية الفنية

مية
سال

 اإل
كة

شب
ال

w
w

w
.ki

d
s.I

sl
am

w
eb

.

غد
ل ال

جي
w

w
w

.je
el

al
gh

ad
.co

m

عم
ربا

ال
w

w
w

.ba
ra

em
.tv

ني
ديز

w
w

w
.di

sn
ey

m
e.c

o
m

فال
ألط

رة ل
جلزي

ا
w

w
w

.jc
ct

v.n
et

ون
س ت

سبي
w

w
w

.sp
ac

et
o

o
n

.co
m

يتميز املوقع باحتوائه على 
رسومات وحركات جتذب 

الناشئة .
نعمال توجدنعمنعمنعمنعم

يتم استخدام ألوان مالئمة يف 
نعمنعمنعمنعمنعمنعماملوقع. 

الصور املوجودة يف املوقع 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمواضحة. 

الصوت مستخدم كعنصر 
رئيسي يف إيصال املعلومة يف 

املوقع
ال توجدال توجدنعمنعمال توجدنعم

مقاطع الفيديو يف املوقع تعمل 
نعمنعمنعمنعمنعمنعموتنسجم مع املضمون

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالروابط والوصالت تعمل

يتم وضع شعار املوقع يف مكان 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمبارز يف املوقع

يتم وضع شعار املوقع يف كل 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمصفحات املوقع. 
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املضمون

املعلومات املتوفرة على املوقع 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمحديثة

حتديث املعلومات يف املوقع 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمدوريًا

املضمون شامل وخيدم معظم 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمشرائح الناشئة العمرية

التوثيق

املعلومات املوجودة يف املوقع 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمخالية من األخطاء العلمية. 

املعلومات املوجودة يف املوقع 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمخالية من األخطاء اللغوية. 

املعلومات املوجودة يف املوقع 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمخالية من األخطاء الطباعية. 

سهولة االستخدام

سهلسهلسهلسهلسهلسهلسهولة الوصول إىل املوقع. 

الوصول إىل كافة صفحات 
نعمنعمنعمنعمنعمنعماملوقع بسهولة

سهلسهلسهلسهلسهلسهلسهولة استخدام املوقع. 

سهولة حتميل املعلومات من 
نعمنعمنعمنعمنعمنعماملوقع
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الرتتيب العاملي واحمللي

18593018290435829466610078531965الرتتيب العاملي

7501336586034865545الرتتيب احمللي
* حسب االتصاالت واملقابالت مع املختصني اتضح أن عوامل اإلقبال على تصفح املواقع مبنية 

على عاملني وهمــا : 
له  الوصول  وميكن  معروف  املوقع  جيعل  مما  العاملية  الشبكة  على  للموقع  التسويق  1 .

بسهولة. 
التصميم اجلذاب واملعلومة الشيقة اليت جتعل الناشئة تعود للموقع بعد اخلروج منه .  2 .
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تجربة : شركة الطفولة العالمية

تقديم : أ. صاحل الرشيد

الطفولـة    :  
هي شركة مساهمة مغلقة، مقرها الرئيس يف مدينة الرياض خصصت مجيع مواردها   
تكاملية   ذكية  رعاية  سنة  من)14-3(  الطفولة  رعاية  و  املادية خلدمة  و  البشرية  و  الفكرية 

.)Smart Care(

رسالة الشركـة  :
العمل على تقديم احللول التعليمية و الرتبوية الذكية واملبتكرة واملتخصصة يف الطفولة   
غنية  واللعب  باملرح  مفعمة  بيئة  يف  بالتعليم  املدجمة  التقنيات  بأحدث  مدعومة  سنة  من)14-3( 
باحملفزات واملعززات إلكساب األطفال املهارات األساسية للتعلم و احلياة وبناء شخصية متوازنة 

تتمثل قيم الثقافة اإلسالمية وتتهيأ ملتابعة مسرية التعلم و احلياة بكفاءة ومتيز.

خدمات الشركـة :
حلول املناهج و الربامج و األنظمة التعليمية والرتبوية. 1 .

حلول الدراسات واالستشارات والتدريب. 2 .
حلول تشغيل املدارس واملؤسسات الرتبوية. 3 .

تعترب الشركة مبا تقدمه من حلول و خدمات للطفولة النموذج األول و املتفرد بها على   
املستوى العامل العربي حيث ترتكز كفاءتها احملورية يف اآلتي:

التخصص يف الطفولة:  1 .

خصصت الشركة كل مواردها الفكرية و البشرية و املادية و سخرت أنشطتها خلدمة و رعاية 
الطفولة من )3-14( سنة فبنت مجيع براجمها و منتجاتها وأنظمتها وبيئتها التشغيلية مبا يتناسب 

مع روح الطفولة و خصائصها و احتياجاتها و ميلها الفطري حنو املرح و احلركة و النشاط . 
املدخل الشمولي التكاملي: 2 .

 أتاح لنا ختصصنا يف الطفولة تقديم الربامج واملنتجات و احللول املتنوعة واملتكاملة اليت تتيح 
الفرصة ألوالدنا و بناتنا ليتمتعوا بطفولتهم الربيئة العذبة ومتكنا من تأسيسهم يف أهم قيم و 
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مهارات التعلم و احلياة األساسية.
بطريقة  األساسية  احلياة  و  التعلم  مهارات  و  قيم  على  األطفال  بتأسيس  املركز  االهتمام  3 .

مدجمة بالتعليم و مدجمة بالرتفيه :
ليتم  التعلم و احلياة األساسية ضمن براجمها  زت الشركة على دمج أهم قيم و مهارات   ركَّ

التدرب عليها ضمن سياقات و أحداث تطبيقية عملية حياتية مدجمة بعملية التعليم. 
الشراكات اإلسرتاتيجية مع أهم املؤسسات احمللية و العربية و العاملية : 4 .

 لقد وفرت رؤية الشركة املناخ املالئم للقيام بالتحالفات احمللية و العربية و العاملية من خالل 
االرتكاز إىل مبدأ التخصص يف العمل و اعتماد مبدأ الشمولية و التكاملية عن طريق إبرام 
االتفاقات و التحالفات مع شركاء متخصصني يف خدمات مكملة و داعمة حللول و خدمات 

الشركة الرئيسة 

مشاريع الشركة : 
1- بواكـيـر :         

هو منهج تربوي عصري أصيل يأخذ األطفال يف سلسلة من األنشطة التعليمية املرحة 
املتنوعة اليت تستثمر ميوهلم الفطرية حنو االستطالع واالكتشاف وخوض التجارب، وتنمي فيهم 

الفضائل والقيم العظيمة. 
يعترب منهاج بواكري املنهاج التعليمي األول عربيا الذي جتاوب مع مرحلة الروضة و الصفوف األولية 
الثالثة كمرحلة واحدة تشرتك و تنسجم و تتقارب يف خصائصها و احتياجاتها و أهميتها ضمن 
خطة تربوية مدروسة و متدرجة حمكمة املخرجات . يشكل منهاج بواكري مبجمل مكوناته 
و مهارات احلياة  قيم  أهم  ( سنوات يف   9-3( األطفال من  تأسيس  و  لتعليم  منظومة متكاملة 
األساسية حيث يتضمن نتائج اإلطار والفلسفة واملخرجات التعليمية هلذه املرحلة ويتضمن مصادر 
فائقا  اهتماما  أوىل  املنهاج  أن  تعليمية كما  أدلة معلمني ووحدات  و  التعلم من مناهج األطفال 
ملعايري البيئة التعليمية واألنظمة التشغيلية الرتبوية واإلدارية و املالية التقنية , ووِضع لكل ذلك 
ز خلدمة  أدلة تفصيلية مرتبطة برؤية و أهداف املنهاج فتشكل بذلك مزيج حمكم متناسق مركَّ

و رعاية األطفال يف هذه املرحلة.
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2-برنامج » قادر » لتسهيل التعليم

 )3-14( من  لألطفال  النوعية  يقدم خدماته  مشوِّق،  تربوي طفولي  تعليمي  برنامج 
عام، والذين يعانون بعض مشكالت التعّلم. ويدار وفق عملية منهجية متدرجة، تبدأ من تشخيص 
يعانيها، وحجم  اليت  املشكلة  نوع  تقيس قدراته، وحتدد  مقّننة  بواسطة مقاييس  الطفل  حالة 
التدخل الذي حيتاجه بشكل دقيق، ومن ثم يقدم الربنامج خدمــــــاته الرتبـــوية املناسبة واملالئمة 
لوضعه التعليـــــمي والنمائي، ويستمر تقديم هذه اخلدمات إىل أن حيقق الطــفل أقصى قدراته 

وإمكاناته الرتبوية.
الطلبة المستهدفون: 

•ذوو صعوبات التعلُّم: 	
األطفال من عمر )14-7( عام والذين يعانون نوعًا من صعوبات أكادميية، أو إدراكية، أو 

منائية، حتول بينهم وبني تلقي املعارف بالشكل الطبيعي.
•ذوو التأخر النمائي: 	

األطفال من عمر )6-3( الذين لديهم تأخر منائي يف أحد اجملاالت اآلتية:)اجملال اإلدراكي 
أو اجلسمي احلركي أو االتصال اللغوي أو االجتماعي أو املساعدة الذاتية(.

• ذوو التأسيس الضعيف:	
األطفال من عمر )14-7( الذين يعانون ضعفًا تأسيسيًا يف املهارات األساسية للغة العربية أو 
الرياضيات، يرجع يف األصل إىل قصور عمليات التدريس اليت تعرضوا هلا دون أن يكون 

لديهم أي نوع من صعوبات التعلم اليت سبق اإلشارة إليها.
• ذوو اضطرابات التواصل:	

النطق،  التالية:  تواصلية يف اجملاالت  يعانون صعوبات  الذين  األطفال من عمر )3-14( 
والتأخر اللغوي، والطالقة الكالمية، واضطرابات الصوت.
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3-تأسيس :
العناية والرتكيز على تعليم املهارات األساسية يف  تتمحـور فكرة الربنـامــج  علـــى 
واملمارسة  اإلتقان  حد  إىل  سنة،   )6-14( سن  بني  ما  لألطفـــال  واحلســــاب  والكتابة  القراءة 
ممــــتعـــــة،  ممارسة  الواعية  السليمة  القراءة  تــصـــبــــــــح  حبـــيـــث  املتكلفة،  غري  التلقائية 
والكتـــــــابة الصحيــحــــــة وسيلة للتواصل، والتعبري عن الذات، والعمليات احلسابية مهارة عقلية 

اعتيادية.
4-برنامـج مـرح تـرب:

يعد الرتفيه املدمج بأهداف التعليم من أهم اسرتاتيجيات التعلم والرتبية، وعليه فقد 
صممت شركة الطفولة العاملية برنامج )مرح ترب( الذي يضم باقة من األنشطة احلركــيـــــة 
املهـــــــــارية والفنــيــــة احملببة لألطفال، واليت تستهدف حتقيق املتعة وإشباع حاجته للعب واملرح، 
وصحية  الطفل  ثقافة  على  آثارها  تنعكس  منائية،  تربوية  تعليمية  أهداف  حتقيق  جانب  إىل 

اجتاهاته ومنائه اللغوي والفكري.
4-ذا ليتل جيم :       

أولت شركة الطفولة العاملية اهتماما بالغا بالرتبية البدنية ملا هلا من أثر على صحة 
األطفال ونشاطهم الذهين واحلركي، والذي يؤدي إىل حتسني ممارساتهم احلياتية يف خمتلف 

اجملاالت.
األمريكية   The Little Gym شركة  مع  حصرية  اتفاقية  بتوقيع  الشركة  وقامت   
واليت هلا أكثر من 300 فرع يف 21 دولة يقدمون برناجما فريدا من نوعه يهدف إىل االستفادة 
القصوى من مناهجهم الفعالة اليت نتجت عن 35 عاما من التدريب العملي على كم هائل من 

األحباث واألفكار واخلربات وآراء أولياء األمور. 
إنها حقا جتربة فريدة لبناء املهارات والثقة بالنفس لألطفال من 4 شهور إىل 12 سنة دون   
. أما عن  أن يشعروا بهذه التدريبات فهم ميارسون اللعب واملرح دون أن يدركوا أنهم يتعلمون 
مدربينا فيتم تدريبهم بدقة على التفاعل والتعامل مع هذا السن الصغري من األطفال لتعليمهم بناء 

املهارات والثقة بالنفس اليت حيتاجونها لينعموا حبياة مستقبلية مليئة بالنجاح.
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تجربة : برنامج الوافي

تقديم : د. إبراهيم العتيق
مدخل إلى أهمية البرنامج:

   يعيش يف اململكة العربية السعودية حنو 9 ماليني مقيم، وحتتضن الرياض وحدها أغلب هذه 
العربية حترص على  دولة، واجلنسيات غري  إىل أكثر من 160  تنتمي  اليت  املقيمة  اجلنسيات 
إحلاق أبنائها يف املدارس العاملية األجنبية اليت تدرس املناهج الشرقية والغربية، وهذه املناهج 
شبه خالية من املواد العربية، واملواد الشرعية، وبالتالي أبناء هذه اجلاليات ال يتحدثون العربية، 

وال يفقهون كثريًا من أمور دينهم.
وعلميًا؛  ودينيًا،  لغويًا،  وتأهيلهم  هؤالء،  الربنامج؛ الحتضان  هذا  انبثقت فكرة  هنا  ومن     

ليكون لبنة صاحلة يف جمتمعهم صاحلني يف أنفسهم، ومصلحني لغريهم.
مكان إقامة الربنامج: مدينة الرياض – اململكة العربية السعودية.

اجلهة املشرفة: املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بسلطانة/ حتت إشراف وزارة 
الشؤون اإلسالمية والدعوة واألوقاف.

فكرة البرنامج: 
هي االستفادة من وجود أبناء املقيمني من اجلنسيات غري العربية، والذين يدرسون يف مدارسهم 

األجنبية، وإتاحة الفرصة لتعليمهم اللغة العربية، والعلوم الشرعية نهاية كل أسبوع دراسي.

أهداف البرنامج:
اغتنام فرصة إقامة أبناء اجلاليات غري العربية مع أسرهم يف مدينة الرياض، وذلك بتعليمهم  1 .
العربية  اململكة  خارج  اجلامعية  بالدراسة  انشغاهلم  قبل  الشرعية؛  والعلوم  العربية،  اللغة 

السعودية يف بلدانهم، أو غريها من بلدان العامل.
تربية الطالب امللتحقني يف الربنامج الرتبية اإلسالمية، واآلداب الشرعية، واألخالق الدينية. 2 .

إجازاتهم  أوقات  وشغل  قدراتهم،  وتطوير  الربنامج،  يف  امللتحقني  الطالب  مهارات  تنمية  3 .
األسبوعية يف اجلاد، واملفيد من العلوم.

االستفادة من لغاتهم املتعددة يف الدعوة إىل اهلل، وإيصال رسالة احلق إىل الناس أمجعني يف  4 .
مشارق األرض ومغاربها.
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المستهدفون: 
املدارس  يف  يدرسون  ممن  الرياض؛  مدينة  يف  املقيمون  العربية  غري  اجلاليات  أبناء  هم   

العاملية التابعة لسفارات بلدانهم، أو املدارس العاملية املتخصصة يف املناهج األجنبية.

الرسوم اإلدارية: 
هذا الربنامج خريي، ال يأخذ من الطالب أي رسوم إدارية، ويقدم هلم املناهج التعليمية،   

واملواصالت، واإلعاشة جمانًا.
العام  يف  لاللتحاق  الدراسي  العام  نهاية  يف  التسجيل  باب  ويفتح  سنوي،  الربنامج:  يف  القبول 

الدراسي اجلديد.

مدة الدراسة في البرنامج: 
مخس سنوات، مقسمة على عشرة مستويات دراسية.  

السنتان األوليان )القسم اللغوي(: دروس مكثفة يف تعليم اللغة العربية. 1 .
السنوات الثالثة األخرية )القسم الشرعي(: دروس مكثفة يف العلوم الشرعية املتنوعة. 2 .

عدد الفصول الدراسية يف كل سنة: فصالن دراسيان.
عدد األسابيع الدراسية يف كل فصل دراسي: 16 أسبوعًا.
عدد احلصص الدراسية يف كل أسبوع: 12 حصة دراسية.

مدة احلصة الواحدة: 45 دقيقة.

أيام الدراسة: 
اجلمعة: من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا إىل الساعة اخلامسة مساء.

والسبت: من الساعة الثامنة صباحًا إىل الساعة الثانية ظهرًا. 

لغة الدراسة:
 هي اللغة العربية يف مجيع مستوياتها. 



80
أواًل- القسم اللغوي

يوضحها  وعدد ساعاتها:  الدراسية،  ومراجعها  القسم،  هذا  الدراسية يف  املواد  تسمية   
اجلدول اآلتي: 

م

  املستوى 
الدراسي

املواد 
الدراسية

لغوي
1

لغوي 
2

لغوي 
3

لغوي 
املصادر واملراجع4

القرآن 1
1111الكريم

احلفظ: جزء عم
التالوة: جزء قد مسع، وتبارك

9999اللغة العربية2
وتشمل العناية والرتكيز على املهارات األربع 

يف اللغة.
املرجع: كتاب العربية بني يديك.

الثقافة 3
1111اإلسالمية

يف املستوى 1، و2 باللغة اإلجنليزية. ويف 
املستوى 3، و4 باللغة العربية. املرجع: 

مذكرة برنامج الرياحني.

1111النشاط4

حسب خطة متكاملة أعدته إدارة الربنامج؛ 
تشمل  على مسابقات متنوعة ]القرآن، 
السنة، اخلطابة، الشعر العربي،...[ 

والرحالت الرتفيهية، والزيارات الدعوية، 
واملخيمات الرتبوية.

جمموع احلصص 
12121212الدراسية األسبوعية

48 حصة أسبوعية × 16 أسبوعًا دراسيًا =
768 ساعة دراسية 
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ثانيا- القسم الشرعي:
يوضحها  وعدد ساعاتها:  الدراسية،  ومراجعها  القسم،  هذا  الدراسية يف  املواد  تسمية   

اجلدول اآلتي: 

م

  املستوى 
الدراسي

املواد 
الدراسية

ي 1
رع

ش

ي 2
رع

ش

ي 3
رع

ش

ي 4
رع

ش

ي 5
رع

ش

ي 6
رع

ش

املصادر واملراجع

1
القرآن

والتجويد
111111

احلفظ: جزء تبارك، ومقرر 
التفسري

التالوة: اجلزء 26، 27، سورة 
البقرة

املرجع يف التجويد: اخلالصة من 
أحكام التجويد.

2
التفسري
وأصوله

111111
تأليف جديد خاص بالربنامج

ويف السنة األوىل: املعني يف فهم 
اجلزء الثالثني

تأليف جديد خاص بالربنامج222111العقيدة3

تأليف جديد خاص بالربنامج111---أديان وفرق4

5
احلديث
وعلومه

111111
إعداد خاص للربنامج

املصطلح/ يدرس يف املستوى 
10-7

6

السرية 
النبوية
وسرية 
اخللفاء

تأليف جديد خاص بالربنامج---111
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7
فقه

وأصوله
111111

تأليف جديد خاص بالربنامج
أصول الفقه/ من املستوى 7 – 

10

النحو 8
تأليف جديد خاص بالربنامج222222والصرف

9
القراءة
والتعبري

111111
م5، 6: قصص النبيني، م7، 8: 
صور من حياة الصحابة، م9، 

10: صور من حياة التابعني

الدعوة 10
تأليف جديد خاص بالربنامج111111اإلسالمية

البحث 11
تأليف جديد خاص بالربنامج111---واملكتبة

111111النشاط12

حسب خطة متكاملة أعدته 
إدارة الربنامج؛ تشتمل  على 

مسابقات متنوعة يف ]القرآن، 
السنة، اخلطابة، الشعر 

العربي،...[ والرحالت الرتفيهية، 
والزيارات الدعوية، واملخيمات 

الرتبوية...
جمموع احلصص 

الدراسية 
األسبوعية

72 حصة أسبوعية × 16 أسبوعًا 121212121212
دراسيًا = 864 ساعة دراسية

شؤون االمتحانات:
جمموع الدرجة الكاملة يف كل مادة: 100 درجة،  منها 50 درجة ألعمال السنة، و50. 1  درجة 

لالختبار الفصلي النهائي.
لالستمرار يف  األقل؛  على  الدراسية  املواد  من  مادة  درجة يف كل   2 .60 على  جيب احلصول 

الربنامج.
ال بد من النجاح يف كل مستوى دراسي؛ ملواصلة الدراسة يف املستوى الذي يليه. 3 .

إذا جتاوز الطالب املستويات األربعة يف املنهج اللغوي خيضع لالختبار الشامل، وجيب عليه  4 .
احلصول على 60% على األقل؛ ليتمكن من مواصلة الدراسة يف املنهج الشرعي.
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المواظبة والغياب  والنشاط: 
للحضور أهمية بالغة يف التحصيل العلمي، وهلذا خصص له  50. 1  درجة يف كل مستوى درا

سي.                                                                             
 % الغياب املسموح به يف كل مستوى دراسي 10%  ] 4 أيام فقط [، ويفصل إن جتاوز غيابه 20. 2

]8 أيام[ دون النظر يف األعذار املقدمة.      
     

السلوك واآلداب:                                                                         
خصص للسلوك  واآلداب: 50. 1  درجة يف كل مستوى دراسي.                                                         

جيب على الطالب أن يلتزم باألخالق اإلسالمية يف سلوكه، وِفعاله، وتعامله.  2 .

الواجبات المنزلية:                                                                           
يستلم الطالب كل يوم مجعة استمارة الواجبات املنزلية، ليقوم بأداء الواجبات كل يوم من  1 .

أيام األسبوع. 
جيب على ولي أمر الطالب متابعة الطالب، والتوقيع باإلفادة على مذاكرة ابنه، وقيامه بأداء  2 .

الواجب يف املنزل.      
                                                             

شروط االلتحاق في البرنامج:
أن يكون الطالب حمافظًا على الصلوات اخلمس، وملتزم باألخالق اإلسالمية. 1 .

أن يكون الطالب من امللتحقني بالدارسة النظامية يف إحدى املدارس العاملية. 2 .
أن يكون من املتفوقني والبارزين يف الدارسة بني زمالئه يف املدرسة. 3 .

أن يكون عمر الطالب حني التقديم للربنامج بني احلادية عشرة، والثالثة عشرة، ويدرس  4 .
األوىل  أو  االبتدائي،  السادس  أو  االبتدائي،  اخلامس  اآلتية:  الدراسية  املراحل  إحدى  يف 

متوسط.
العزم على إكمال الدراسة يف الربنامج مخس سنوات، وعدم االنسحاب، أو االعتذار منه  5 .

بعد الشروع يف الدراسة.
أو غريه يف هذين  نشاط مدرسي،  بأي  االرتباط  وعدم  والسبت  اجلمعة  يومي  التام  التفرغ  6 .

اليومني.
اجتياز االختبار التحريري، واالختبار الشفهي، واملقابلة الشخصية. 7 .
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الحوافز والجوائز:

مينح الطالب شهادة التحاق يف الدورة من مكتب الدعوة وتوعية اجلاليات بسلطانة بعد إمتام  1 .
كل سنة دراسية.

كما مينح الطالب شهادات متنوعة يف مهارات متعددة من مراكز تدريب، وتطوير متخصصة 
معتمدة. 

مينح العشرة األوائل من الطالب يف كل سنة دراسية على مبالغ نقدية جمموع قيمتها عشرة  2 .
آالف ريال سعودي.

باإلضافة إىل اجلوائز املتنوعة للمسابقات، واألنشطة املتعددة طيلة العام الدراسي.
مجعة،  يوم  كل  والغداء  طالبه،  لكافة  املواصالت  الربنامج  يوفر  واإلعاشة:  املواصالت  3 .

والفطور كل يوم سبت.
الربامج الرتفيهية املتنوعة: يقدم الربنامج برامج ترفيهية، وأنشطة ال صفية متنوعة؛ كالرحالت  4 .

القصرية، واملخيمات الرتبوية، والزيارات املتنوعة.
إليه  يدعى  للربنامج؛ حيث  السنوي  نهاية كل عام دراسي احلفل  يقام مع  السنوي:  احلفل  5 .
مجيع الطالب امللتحقني وأولياء أمورهم، باإلضافة إىل الطالب اجلدد وأولياء أمورهم، ويتم 
فيه تكريم األساتذة، والطالب العشرة األوائل، واملتعاونني مع الربنامج، ويقدم فيه الطالب 
برامج متنوعة، باإلضافة إىل تقديم عرض مرئي حيتوي على خالصة أنشطة العام الدراسي 

املنصرم.

www.ALWAFI.info :وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني للربنامج
@alwafiprogram   تويرت: برنامج الوايف

الفيس بوك:  الوايف لتعليم اللغة العربية و العلوم الشرعية لطالب املدارس العاملية.
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تجربة : معهد فكر للتدريب لألطفال

تقديم : أ. رفعة اهلاجري

إن الوعي عملية فقه دقيق، وفهم عميق، يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )نضر اهلل   
امرءا مسع مقاليت فوعاها( فعرب بالوعي ألنها عملية أدق  فاإلنسان الذي ميلك وعيًا يصبح له 

مقام التأثر والدعوة واالستنباط والتحليل ! 
الوعي  إىل  الوصول  وإمنا  التعليم  هدفنا  فليس  للتدريب  فكر  معهد  به  مايقوم  وهذا   

فاستثمارنا الرئيسي هو عقل واعي وطفل واعد .. 
فكانت بداياتنا قبل ثالث سنوات على شكل برامج مجاهريية توعوية لألطفال ومحالت   

للمدارس وبرامج تربوية مومسية . 

من برامجنا : 
برنامج “أمنا عائشة “:  1 .

كان برنامج توعوي مجاهريي لألطفال األهداف / توعية األطفال مبا يقال عن السيدة   
عائشة مبعرفة فضائلها وقصص عنها ، وكان يهدف إىل : 

•زرع حب السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف قلوبهم من خالل األركان  	
•دفاعًا عن سيدتنا عائشة وللذب عن عرضها  	

ومت استخدام الوسيلة التالية يف الربنامج : 

ربط الترفيه بالتوعية 

الفكرة / كانت عبارة عن 10 أركان كل ركن يضم صفة من صفات سيدتنا عائشة يتعلم 
الطفل من خالل أي عمل ترفيهي معلومة عنها

مير الطفل خالل هذه األركان اليت تستوعب إىل 12 طفل مع مسؤولة ومشرفة عليهم 
األركان / دمية عائشة لصناعة الدمى االسفنجية - قصص أمنا عائشة جتلس إحدى املشرفات 
بأسلوب قصصي مشوق - ركن حب  وتقص عليهم قصص سيدتنا  ذات إضاءة خفيفة  بزاوية 
رسول اهلل -ركن عائش والفقراء -ركن جود عائشة رضي اهلل عنها - ركن علم عائشة رضي 
اهلل عنها وكانت مثل املسابقة حلفظ أحاديث للنيب صلى اهلل عليه وسلم روتها عائشة رضي اهلل 

عنها 
الربنامج / القى إقبااًل وهلل احلمد كان احلضور 80 طفل 
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“ برنامج لن ننسى أقصانا  “ 2 .
برنامج لألطفال تعليمي ترفيهي حيتوي على 6 أركان ترفيهية تعليمية كل ركن عبارة   

عن مهارة فنية وفائدة يتعلمها الطفل .
تقوم كل مسؤولة ركن بتعليمها للطفل باإلضافة إىل طرح أسئلة عن فلسطني وحدودها   
تتعلق بفلسطني أو هي  وعن األقصى كشعرية لديننا حيث غاب عن أطفالنا أي قيم إسالمية 

موطن إسالمي حلمنا أن نصلي يف بيت املقدس ثالث مسجد من مساجد اهلل ..
حيث كل ركن يكون عبارة عن اسم ملدينه فلسطينية يهدف الربنامج إىل تعزيز مشاعر   

أطفالنا اجتاه األقصى وربطها بزرع حبها يف قلوبهم ..

الركن األول  ركن الرسام الصغري ” مدينة رفح ” :
1.  تساعد األطفال على األفكار يف الرسم .

كتابة أسم كل طفل يف نهاية الرمسة باإلضافة إىل مجلة األقصى أو صور لألقصى تلون  2 .
وترسم وهناك مسابقة ألفضل رمسة يف نهاية الربنامج

عمل معرض صغري لرسومات األطفال من خالل تعليقها على السبورة  وتزيني السبورة . 3 .
وضع طباعة مرور للطفل مكتوب عليها اسم الركن توضح املرور 4 .

الركن الثاني األنامل املبدعة  ” مدين“:يفا ”: 
أعمال فنية عديدة من بروشات وأطواق للشعر   

الركن الثالث الدمى  ” مدينة بيت حلم ” :
عبارة عن عمل دمى أسفنجية بنات وأوالد من دون م ”: لألطفال من خامات غري مستخدمه .. 

الركن الرابع ركن كعكيت الكب كيك  ” مدينة غزة  ” : 
تعليم كيفية التزيني بعمل منوذج مسبق لكل جمموعة . 1 .

ألوان الكيك مستقى من علم فلسطني ”:نه بعبارات 2 .
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الركن اخلامس ركن املالبس ”  القدس  ” :

توفري التيشرتات واأللوان اليت يتم الطباعة عليها  عدد 120  تناسب مابني 6 إىل 12. 1 .
مساعدة الطفل يف وضع عبارة وشكل بالكوي والطباعة .  2 .

الركن السادس النبتات  ” مدينة اخلليل  ” :
تعكس  عبارة مجيلة  واختيار  والشريطة  القماش  عليها  ووضع  تناسبه  لنبته  الطفل  اختيار  1 .

مشاعرنا اجتاه األقصى وغرسها يف النبتة
كتابة أسم الطفل عليها 2 .

القاعة الكبرى :
قاعة املسرح حتتوي على برنامج ترفيهي ومسرح للطفل طوال الوقت من الساعة 4 إىل 7   
يضم  فقرات عديدة وعلى يد بنات خمتصات مسابقات  فقرات إنشادية حواريه متثيلية والعديد 

من الفقرات احلماسية التنافسية..  

برنامج ” أحبك ربي”   3 .
برنامج مجاهريي توعوي وترفيهي لألطفال عن حمبة اهلل يهدف إىل دعم القيم األخالقية   

والرتبوية وربط مجيل الصفات بأمساء اهلل احلسنى ليزدد الطفل التعرف عليها عن قرب 
برنامج لألطفال حيتوي على 10 أركان ترفيهية تعليمية كل ركن عبارة عن أسم من أمساء 

اهلل احلسنى
املهارة باإلضافة إىل سرد قصة عن أسم اهلل الذي  بتعليم الطفل  تقوم مسؤولة الركن   

حيويه ركنها ..

الركن األول: ركن الرسام الصغري:
تساعد األطفال على األفكار يف الرسم . 1 .

كتابة أسم كل طفل يف نهاية الرمسة باإلضافة إىل مجلة عن حمبة اهلل 2 .
عمل معرض صغري لرسومات األطفال من خالل تعليقها على السبورة  وتزيني السبورة . 3 .

وضع طباعة مرور للطفل مكتوب عليها اسم الركن توضح املرور 4 .



89

الركن الثاني  ركن حكايات أحبك ربي
جتميع مسبق عن قصص مجيلة عن كرم وفضل ورمحة ربي 1 .

اختيار األطفال ومراعاة التناسب يف العمر. 2 .
حماولة مالحظة الطفل املتميز وإقناعه بعرض قصة على املسرح عن حمبة اهلل.  3 .

الركن الثالث الدمى :
عبارة عن اخلامس:أسفنجية بنات وأوالد من دون مالمح لألطفال ذكر قصة عن حمبة اهلل وأسم 

الدمية مشتق من هذا االسم .

الركن الرابع : ركن املسرح الصغري : أو املنشد الصغري :
إعطاء األطفال اقرتاحات لإلنشاد وترتيبهم بااألطفال.عمل فقرة مسرحية أو إنشادية على حسب 

مهارااألطفال. .

الركن اخلامس ركن كعكيت ..
تعليم كيفية التزيني بعمل منوذج مسبق لكل جمموعة . 1 .

تذكريهم بقصص عن ربي وفضله وكرمه .  2 .

الركن السادس ركن املالبس :
توفري التيشرتات واأللوان اليت يتم الطباعة عليها  عدد 70  تناسب مابني 6 إىل 12. 1 .

مساعدة الطفل يف وضع عبارة عن حمبة اهلل باإلضافة إىل التلوين على التيشرت . 2 .

الركن السابع مسابقة الربنامج :
جتهيز طاولة خارجية للمسابقة وترتيب اهلدايا عليها بشكل مشوق . 1 .

إعداد مادة املسابقة وهي حديث للنيب صلى اهلل عليه وسلم عن حب اهلل وبيت شعر عن حمبة  2 .
اهلل .

اإلعالن عن املسابقة واجلوائز كل نصف ساعة. 3 .
التذكري يف نصف الوقت عن التسميع . 4 .

التأكد من علم اجلميع باملسابقة . 5 .
توزيع اجلوائز يف نهاية اليوم .  6 .
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الركن الثامن ركن ألوان يف ألوان :

مساعدة الطفل يف اختيار الرمسة املناسبة واأللوان احملببة إىل نفسه أكثر . 1 .
كتابة أسم الطفل يف نهاية الرمسة أو مجلة يعرب بها الطفل عن حمبة اهلل . 2 .

عمل معرض عن أمجل تلوين سيتم االختيار منه الرقيب.ية. 3 .
توجيه الطفل إىل التلوين للوجه أو وضع عبارة مقرتحة . 4 .

الركن التاسع ركن السينما :
غرفة مظلمة فيها عرض فيلم كرتوني عن أسم اهلل الرقيب .

برنامج” لنقرأ”  4 .
يقام على شكل رحالت مدرسية صباحية إىل مقر املعهد يهدف هذا الربنامج إىل :  
زراعة حب القراءة عند الطفل وإرجاعه هلا ألن توجه أطفالنا أصبح الكرتونيًا أكثر  1 .

التمرين على برامج معينه تزيد من قدرة الطفل على التفكري أثناء القراءة  2 .
زيادة حس اإلبداع والتخيل والتأليف القصصي من خالل بعض التمارين الرتفيهية  3 .

معرفة أن القراءة هو السبيل األهم واألقوى للثقافة والوعي  4 .

برنامج” أنا واعي”  5 .
برنامج يساعد األطفال بالوعي بالتحرش اجلنسي بطريقه آمنه وواعية 

األهداف 
التقليل من نسب التحرش اجلنسي سواء عن طريق احملارم أو العمالة املنزلية أو اخلارجية  1 .

وذلك بشرح علين للموضوع 
وإخبار  الرفض  لديه يف  اجلرءة  فيبين  أخر  احد  ألي  قد حيصل  ماحيصل  أن  الطفل  يفهم  2 .

األهل 
معرفة األماكن اخلضراء واحلمراء احملظورة أن تلمس إال من قبل األم أو األب   3 .

التمرين عليها ومعرفة ماهي اخلطوات ألواجبه على الطفل فعلها عند تعرضه للتحرش  4 .
ركن سينما أنا واعي - دمييت الواعية - أناملي الواعية - مشرتياتي الواعية - خطواتي الواعية 
برنامج نوافذ 1-2-3 بالتوالي يكون يف نهاية كل فصل دراسي ملدة أسبوعني كل فصل حيتوي 

أهداف خمتلفة وهذا نبذه عن نوافذ 3 
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نوافذ مهنتي مستقبلي  6 .

األهداف 
أن تتعلم الطفلة رسم األهداف يف سن مبكر جدًا  1 .

أن توضح لديها الصورة املستقبلية مما يساعدها يف اختاذ قراراتها مبكرًا  2 .
اتساع مدارك الطفلة عند تطبيق آلية كل مهنه بشكل عملي  3 .

كان تقسيم النوافذ على هذا الشكل 
نافذة الطب / متريض.  إسعافات أوليه حالة كسر مثاًل وكيف يتم محلها  أشعه قياس ضغط 
وسكر وميزان حالة مرضيه إسعافات أوليه مستشفى فكر بالتعاون مع جممع عيادات الدكتور 

عبدالعزيز الوهييب ودكتورتان من مستشفى امللك فهد اجلامعي  
نافذة اهلندسة / عبارة عن ختطيط  أساسيات اهلندسة متى بدأت بناء بيت من فلني أو قلعة 

نافذة املطعم / اجلرسون املطعم الطباخني االستقبال والفواتري واحلساب 

مطعم فكر 
نافذة اإلدارة / مدير عينات بيع موظفات كاشري موزعات للعلب واالحتياجات مشرتين 

شركة فكر 
نافذة اإلذاعة والتلفزيون مذيعة أخبار جوية إلقاء مصورات خمرجات معلق رياضي 

إذاعة برنامج حواري مساعات كبريه إضاءة 
تسجيل كل حوار واذاعة تقام 

نافذة الصالون  حكم التجمل مبا يرضي اهلل كوافريه فكر  شعر سشوار وتساريح تنظيف 
وجه ومناكري ورسم 

بيتزا  عمل  املكان  وتزيني  الطاولة  ترتيب  يف  االتيكيت  مهارات  الطبخ  ايطالي  مطعم  نافذة 
مكرونة جرسون حماسب 

نافذة التدريس أو التعليم مديرة مساعدة مديرة فصل معلمة طالبة
وملدة أسبوعني من عمر 4-12 إىل سادس ابتدائي األوالد إىل 7 سنوات فقط  

من الساعة 4-8 مساًء  
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برنامج “المساعد في  حل الواجبات”   7 .

برنامج يومي من األحد إىل األربعاء يهدف إىل مساعدة األم العاملة أو املنشغلة يف إمتام   
الواجبات املدرسية حتت أيدي خبريات ومعلمات ذو كفاءة عاليه يف كل مواد وختصص 

. 8 برنامج “الخوارزمي الصغير” 
هو برنامج تعليمي لألطفال حيتوي على عشرة مستويات، يهدف إىل تزويدهم باملهارات   
الذهنية وحل مسائل الرياضيات املختلفة )اجلمع والطرح والقسمة والضرب( من خالل تدريبهم 
على أسس وقواعد العداد الصيين )Abacus( عن طريق مناهج أكادميية IMA العاملية املعتمدة 

.WAAMA من قبل اجلمعية العاملية للرياضيات الذهنية
هذا ويعد فكر حاليًا خطة ” نادي بنان“  كل مخيس لألطفال من 8-11 على شكل   
دورات تربويه وحرفيه وتطويريه من 4-7 مساء وأسأل اهلل أن ينفع بنا وجيعلنا مباركني أينما 

كنا ويسر لنا مايرضيه عنا .. 
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تجربة : برنامج الرياحين

تقديم : أ. وليد آل ثاني
فكرة البرنامج

برنامج تعليمي تربوي موجه لفئة األبناء والبنات من سن 4 :6  حيث تغفل مجيع احللقات   
واملراكز الصيفية هذه الفئة العمرية يقّدم من خالله وبصورة منفصلة للبنني عن البنات  عدد من 

األنشطة والفعاليات املنوعة والشاملة
واليت ترتقي بالنشء ومهاراته وسلوكياته وبشكل مرتبط بكتاب اهلل جل وعال ونهج   
وتعتين   ، واحليوية  بالنشاط  مفعمة   ، حمافظة  بيئة  يف  األنشطة  تلك  وتقّدم  القويم،  اإلسالم 

بالرتفيه املنضبط والتعليم املتقن. وتستعمل يف هذا الربنامج آليات وتقنيات متعددة .

أهداف البرنامج
تعليم التالميذ كتاب اهلل تلقينا وحفظًا بأحكام التجويد. مبعدل12. 1 سورة للمستوى األول 

20 سورة للمستوى الثاني من جزء عم
تعليم مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات وتعزيزها بطريقة مشوقة متهيدا لدخول املدرسة  2 .

االبتدائية
تعليم اآلداب اإلسالمية الرفيعة والسلوك اإلسالمي القويم . 3 .

حفظ عدد من األحاديث النبوية واألناشيد اليت متس عقيدة املسلم . 4 .
استثمار طاقة األطفال يف اإلجازة مبا  يعود عليهم بالنفع . 5 .

تنمية قدرات التالميذ بإكسابهم مهارات تعليمية مفيدة عن طريق التعلم باللعب. 6 .
حفظ أوقات أبنائنا الطالب خالل العطلة الصيفية وشغلهم مبا ينفع يف دينهم ودنياهم. 7 .

تعزيز وتأصيل القيم اإلسالمية الرفيعة لدى النشء املسلم 8 .
استغالل الطاقة ) طاقة احلفظ لدى الصغري ( اليت سرعان ما تقل مع الكرب . 9 .

. 10 تقويم لسلوكهم نظرا ألن الربنامج يشمل تعليمهم اآلداب والسلوك اإلسالمي ، وتنشئتهم 
على   الصالح بعيًدا عن األفكار الضالة املنحرفة  ، ووقايتهم من شرورها .
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تجربة : سنابل الخير والمعرفة
تقديم : أ. سلمى العمرية

المقدمة 
احلمد هلل الذي هو أهل ألن حيمد وأهل ألن يعظم و ميجد , واشكر هلل على ما مّن به   

من الفضل وسدد , 
وأمحده محدًا معرتفًا بالتقصري فيما يلزمه من شكر هباته, وأسأله التوفيق للعمل إىل   
 .. مرضاته وأصلي وأسلم على اهلادي األمني و آله  وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

وبعد
نبينا حممد صلى اهلل  لنا  , ولقد رسم  األبرار  بالنشء مسلك األخيار وطريق  العناية  إن   
عليه وسلم منهجًا واضحًا يف دعوته لالهتمام بهم من خالل حرصه عليهم وغرس مبادئ العقيدة 
واألخالق والسلوك  يف قلوبهم  ونفوسهم  كما تعهد السلف الصاحل بالرتبية اإلسالمية منذ نعومة 

أظفارهم , وأوصوا بذلك املربني واآلباء . 
فمرحلة الطفولة من أهم املراحل  اليت  متر يف حياة اإلنسان حيث الغرس يف هذه املرحلة   

يكون أسهل وأيسر , لذا لزم على املهتمني برتبية النشء استغالل هذه املرحلة .
اختبارات  فرتة  أن  وجدنا  املستمر  التقييم  نظام  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت  ما  وبعد   
الطالبة وأسرتها فأحببنا استغالهلا ومن هنا  بالنفع على  يعود  الفصلني  فرصة الستغالهلا مبا 

نشأت فكرة برنامج ) سنابل اخلري واملعرفة ( 

إذا سنابل الخير والمعرفة :
هو برنامج خيدم طالبات املرحلة االبتدائية ومرحلة التمهيدي خالل فرتة اختبارات الفصلني    

من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساًء وملدة أسبوعني يف كل فصل دراسي .

 رسالته : 
وفهًما  حفًظا  الكريم  بالقران  الفتيات  ربط  يف  االختبارات  فرتة  استثمار  على  نعمل   
وتعليمية  تربوية  بيئة  ابتكارية ،من خالل  بأساليب  املهارات  القيم، ،وتنمية  وتعزيز  وتطبيًقا، 

آمنة ، تهدف إىل تعزيز بناء الفتاة إميانيًا  مع نفسها وأسرتها وجمتمعها
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أهدافه : 

حفظ سور من القرآن الكريم . 1 .
غرس حمبة اهلل وتعظيمه وحبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف نفوس الطالبات . 2 .

غرس القيم واآلداب اإلسالمية .  3 .
تدريس القاعدة النورانية . 4 .

تقوية مهارات الطالبة اإلمالئية واإلدراكية واإللقائية من خالل املناشط املختلفة .  5 .
تنمية بعض املهارات الفنية لدى الطالبة كالرسم , والطبخ واألعمال اليدوية وبعض تطبيقات  6 .

احلاسب اآللي . 
توفري بيئة صاحلة وآمنة .  7 .

مت عرض فكرة املشروع على مديرة إدارة اإلشراف النسائي باخلرب  واليت بدورها عرضت   
املشروع على مديرات مدارس التحفيظ  النسائية لتبنية ودعمه بالكوادر البشرية املؤهلة لتنفيذه 
ومتت املوافقة عليه من إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكريم وذلك يف عام 1431 ومت 
اختيار مدرسة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد –رضي اهلل عنها – مقرُا لتنفيذ الربنامج ملا تتميز 

به املدرسة من مبنى  متكامل اخلدمات على احدث طراز .
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فكان هذا املشروع األول من نوعه على مستوى املنطقة الشرقية , وكان فاحتة خري لعدد   
من الربامج املماثلة يف  القطاعات األخرى.

مت اختيار خنبة من املعلمات املؤهالت شرعيًا وتربويًا ومهاريًا  من خرجيات معهد البيان   
باملنطقة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  للجمعية  التابع  و  باخلرب  القرآن  معلمات  ألعداد 

الشرقية. 
مت إعداد منهج تعليمي لربنامج السنابل يصاحبه بعض الربامج الرتفيهية اهلادفة اليت ختدم   

أهداف الربنامج .
وبعد اإلعالن عن الربنامج  القى استحسان الكثري من األهالي واستبشروا فيه خريًا حيث   

المس حاجتهم ملليء وقت فراغ بناتهم يف هذه القرتة مبا هو مفيد . 
بلغ عدد الطالبات يف السنة األوىل من افتتاحه 120 طالبة وهلل احلمد واملنة . 

وها حنن يف السنة اخلامسة  من عمر الربنامج وال زال اإلقبال عليه يف ازدياد .
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