
    

 

 

2018 

      

أسيوط -جمعية الطفولة والتنمية   

 ASSIUT CHILDHOOD AND  DEVELOPMENT 

ASSOCIATION 

 انتقرَر انسنىٌ

ANNUALREPORT 



2 

 

 

  فهرس

  

 رقى انصفحة انًىضىع و

 3 اٌدّؼ١خرمذ٠ُ ػٓ  1

 5 ِششٚع ِذاسط اٌّدزّغ 2

 9 اع١ٛط - ِششٚع ِذاسط ِٓ اخً ِصش 3

 44 لٕب - ِششٚع ِذاسط ِٓ اخً ِصش 4

 48 ِششٚع اٌّذاسط اٌشل١ّخ 5

 24 ٚزذح االػبلخ 6

 32 46111ِششٚع خظ ٔدذح اٌطفً  7

 33 ِششٚع ِجبدساد ر١ّٕخ اٌّدزّغ 8

 35 ِششٚع زّب٠خ اٌطفً 9

 38 ِدزّؼبد اوثش اِبٔبً ٌألطفبيِششٚع  11

 44 ِششٚع ِشاوض رّى١ٓ اٌّشأح الزصبد٠ب 11

 42 ِششٚع ِغبززٕب 12

 49 ِىْٛ اإللشاض 13

 

 



3 

 

 تقديم 

 ػػػؾزفر طفوذػػػ ؾفط1991ودػػػشلطط451أسػػػ ؾيطجػػػةطجسعيػػػلطأجايػػػلطر ػػػرطجرد ػػػلطواػػػر  طط ذػػػ ر ط ػػػر ؼطط-جسعيػػػلطفوظةؾوػػػلطيفو شسيػػػلط
فالج سرعيلططيتع برطفوجسعيلطفوؾح د طفو ةط دأتطفوخد لطفوس خررلط ىطرعريلطفألطةرؿطفوسعؾ  ؽطحركيرطبرػع دط رػرط ػؽط

وةر ػػمط  ش ػػئط ر رسػػلطفألسػػ رذطفوػػدك ؾرطجػػ ؿطفوػػدزؽطزكػػىطسػػع دطخػػ ؿطج ػػؾدطتظؾعيػػلطح ػػمطكػػرفطزػػ ؼطتشغػػيؼطز ػػررفتط ش غسػػلط
يكػرفط ػؽطأجػؼطأس رذطجرفحلطفوعغرـطي  خرر ؽط ةطرعريلطيتأج ئطفوسعؾ  ؽطورػع دط رػرط ػؼطجػركتط إػر طإاذػركطفوجسعيػلط

ط:طفررفض رط

طفوخد رتطفوؾ ر يلطفالج سرعيل -
 خد رتطع جيل -
طخد رتطتأج ايلطط -

إوىط جرالتطعسا رطويزيفطبعدفطجدزدفطألاذظ  ر،طتؼط اؾرتهط ةطشكئط  إر ئطوعسايلط ؼطأدخاتطفوجسعيلط جرؿطفو شسيلط
 فوسذرركلطبةرعايلط ةط خ افطأاذظلطفو شسيلطبسعشرجرطفوحؿي ةطيتعسئطفوجسعيلط ؽطخ ؿطرؤ لطيرسرولطيفضحلط.

 مجاالت عمل الجمعية
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 رسالة الجمعية 

تسكػ ؽطفوة ػرتطفألر ػرطفح يرجػرطط ػؽطفالاػد رجطيفو ةرعػئطيففيجػر ةط ػىطفوسج سػ طتعسئطفوجسعيلط ةط رػط حر غلطأس ؾيطعاىط
 ػػؽطخػػ ؿطت ػػديؼطخػػد رتط  رشػػر ط ػػىطتػػؾ  رطيتحدػػ ؽط ػػرصطفو عاػػيؼطيرعريػػلطفوسعػػؾ  ؽطيتحدػػ ؽطفوؾضػػ طفورػػحةطيفوب  ػػةطيط

سيػػلطفوسػػؾفردطفو ذػػر لط ػػىطتاػػػطفف  رػػردػط  اػػػطفوسج سعػػرتطيتسكػػ ؽطفوجسعيػػرتطفألجايػػلطفوسحايػػلطواؿيػػرـطبأديفرجػػرطفو شسؾ ػػلطيتش
فوسج سعرتطو حسئط د ؾويلطفو شسيلطيفو ذبيػط  طفوسؤسدرتطفألجايلطبأس ؾيطو إؾ ؽطرأػطعرـط ىط زػريرطفوس سذػ ؽطيفو شدػ مط

ط  طصشرعطفو رفرطيفوج رتطفوسعشيلط  دؼطتؾ  رطحير ططكر سلطودكرفطفو رػ.

 رؤية الجمعية

جسيػػ طح ػػؾ  ؼطفالادػػرايهطكر اػػلطديفطتس  ػػزطيخرويػػهط ػػؽطففعر ػػرتطيفالا  ررػػرتط ػػرؼط حر غػػلطأسػػ ؾيطز س ػػ طسكراػػػ رطبسسررسػػلط
يفوة ػػرتطفوس سذػػلط.يفوجسعيػػلط ؤسدػػهط ؾ ػػهط ػػردرتطعاػػةطتح  ػػمطتشسيػػهط دػػ دف لط ػػةطفوسج سعػػرتط ػػؤ رتط ػػ طفوج ػػرتطفوسدػػ ؾولط

ط.ي ع سدتطعاةط ؾفردجرطفوذفتيلطي ؾفردطفوسج سعرتط

طفتطيجةط:يطتعسئطفوجسعيلط ؽطخ ؿطعددط ؽطفوؾحد

طيحد طفو عايؼط -
طيحد طفالعر لط -
طيحد طفورحلطيطفوب  لط -
طيحد طتظؾ رطفوسج س طفوسداةط -
طيحد طحسريلطفوظةئط -
طيحد طدعؼطح ؾؽطفوسرأ ط -
طفوبرف جطفال  ررديلط -
 يحد طفوخد رتطفوسرويلطيفال  ررديلط. -
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  مدارس المجتمع  وع مشر

ط–فوغشريؼطط–فوبدفرػطط–فوة  طط-فودرحئط– يعسئط ذريعطط دفرسطفوسج س ططبسرفرز)طف شؾبط
دزرييط(طط سؤؿطط ؽطجسعيهطط–فو ؾصيهط

طط4216فوظةؾولطيفو شسيهط،طيطيد  دؼطفوسذريع
طتاس ذط/ ط

  الهدف العام

طفوػىطفوسج سػ ط ػدفرسط ذػريعطز دؼ
طو طةػػػػػػػػػرؿطفو عاػػػػػػػػػيؼط ػػػػػػػػػرصطز ػػػػػػػػػرد 

طي ع سػػػػػػػدطفو عاػػػػػػػيؼط ػػػػػػػؽطفوس دػػػػػػػر  ؽ
طفوسػػػػػدفرسطجػػػػذ ط ػػػػػىطفو عاػػػػيؼطفسػػػػاؾب

طفوذفتىطفو عاؼططأساؾبطعاى

  االهداف الفرعية

 طفال  دف يلطبروسرحاهطفو عايؼط ىط /طةئططفس سرفر -
   درسلط150ططواجسعيهطفو ربعهطفوسج س طبسدفرسط عاسلط257طتذغ ئ -
ط فوذخريهطيخبرفت ؽط  ررفت ؽطيتشسيهطفو عايسيلطفوسعاسرتط درفتطتظؾ ر -
 فوسدفرسطوس ربعهطبروسذريعط شدمط11طتذغ ئ -
ط فوسحري هطفوسشرطمط ىطفو عايسىطفوؾعىطر   -
طفو عايؼط ؽطفوس در  ؽطفالطةرؿطودػطفوخرط هطيفوداؾكيرتطفوعردفتط ؽطفوحد -
طفوسج س طي درسهطعر هطبرو ر هطفو عايؼطدعؼطاحؾطفوسحايهطفال كرايرتطتؾعيفطعاىطفوسحايهطفوؿيردفتط درفتطتشسيه -

ط فو ر هطش ؾفططوجرفطخ ؿط ؽطخرصهطبرةه
طفو ظؾعيهطفوسدرعدفتطيت ديؼطفوسدرسلطبسكرفطبرو برعطفوسذريعطدعؼط ىطفو ر هطيفجروىطفوسج س ط ذرركه -

 نتائج المشروع

 ز رد ط رصطفو حرؽطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼطبسدفرسطفوسج س ط .1
 تحدؽطفوب  لطفو عايسيهط ىطفطررطفوسعرز رطفو ؾ يهطواجؾدتط .2
 تحدؽطفوسعررؼطيفوداؾكيرتطفورحيهط .3
 تحدؽط در طفالجروىطيفيويركطفال ؾرط ىطدعؼطجؾد طفو عايؼطفوسج سعىط .4

 ططتحدؽطادبطفدفكطفوسعاسرتطبروسدفرسطفوسج سعيه .5
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  الفئة المستهدفة  

طفوعر ا ؽطط-(طط2437فارث(ططط)طط1781ذكؾر)طط /ططةئط4216ططيعدجؼطفو عايؼط ؽطفوس در  ؽطفألطةرؿط: المباشرين
طفوسدفرسط.طفطةرؿطف ؾرطفيويركط- عاسهطط257طيعددجؼطفوسج س طبسدفرس

 طفجروىطفو رػط: مستفيد غير مباشر

 

  انشطة المشروع

 الستابعو الفشيو والسضجانية

طعاىطفوسدربطفوعسئط ر مطخ ؿط ؽطواسدفرسطفوةشىطفودعؼطو ؾ  رططو رط خظططجؾطرسرطش ر رط ر طيذوػطفوسدفرسط  ربعل
طيحئطبروسدفرسطفو    ذط د ؾػططت دـطوس حغلطفودير لطفو  رر رطيك ربلططفوشذططفو عاؼطبسش جيلطفوسج سعيلطفوسدفرسطفدفر 

فوسشرسب ؽط.طيفو إاةلطيفوؾ تطبروظر  لطفوسذك ت  

  التجريبات

ط يشساتطواسشرججطفورحيحهطفوسعاؾ رتطعاىطيحرؾو ؽطفو عايسيلطفوسعاسرتط درفتطور  ط  خررهطتدر  رت -
طيفوررؼطفوشحؾط ؾفعدط–طفالاجا ز هطفواغلط–طفور رضيرتط شرججطعاىط عاسهط257طتدر ب -

القخية شئؾن  لجان  

طتؾفجهطفو ىطفوسذك تطحئط ىطيفوسدرعد طفوسج س طوسدفرسطفوسج س طيدعؼطفوسج س ط دفرسطفس سرفر لطعاىطواسحر غل
طيتؾعؾ   ؼطجددطفعزركطيفس  ظربطفوةعرو ؽطو عزركطفو  ركط  طوجشهط125طيعددجؼطفوسرفرزطبكئطفواجرفطتذك ئطتؼطفوسدفرس

فوسدفرسطتجرتط ديرجؼ   

(ف شؾبط–طفوة  )ططبسركزطفج سرعط40طعددطتشة ذ  

الؾالجية التؾعية   

طفوسج س ط دفرسطي زفيرطفوجسعيلطأاذظلطعاىطيفو عرؼطبروسدرسلطفأل ؾرطأيويركطور ططيفوديلطتؾعيلطفج سرع(طط10)طعددطتشة ذ
ط  ربعهطضرير ط–طفو عايؼطفجسيلط–فوذخريلطفوشغر لط–طفودايسلطفو غذيل)ططشساتطفخرػططي ؾضؾعرتطت د  رطفو ىطيفوخد رت

ط(ط.طيساؾكيرت ؼطفو عايسيلطي د ؾ رت ؼطالطةرو ؼطفالبرك
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  االنجازات

ط:طي ش رطفوسج س ط دفرسطيفس سرفر لطدعؼط ىطفاجرزفتطتح مطففطفس ظرعتطفوجسعيل -
ط ؽطفوس در  ؽط ؽطجددطفطةرؿطفس يعربطفو ؾفوىطعاىطخر دلططوسرحالطيتجدزدجرطفوسج س ط دفرسطتسؾ ئطفس سرفر -

 .طفو عايؼ
ف شؾبطالس ؿ رؿطفطةرؿطجددطبرورفطفاليؿطفال  دف ىطواسرحالطط– درسلط ج س طبسركزػطفوبدفرػطط26تجدزدطعددط -

 فوخر دلطعاىطفو ؾفوىط.
يكرفط ؽطا يج هطفعرد ط درسلطبرورةؾؼطفوعايرطط80تشة ذطفخ  ررطتذخيرىط ىط  ررفتطفواغلطفوعر يلط)طإ رفط(طوعددط -

 تظب مطي سررسلطفو رف يلطبروسدفرسطي  ربعلطفو ظب مط ؽطخ ؿط ر مطفوعسئط.
 فوسدفرسط د ؾػططتحد ؽطفوىطفدػطفوسدفرسط  ربعهط ىطفوسشد  ؽط درفتطر   -
ط– دفرسطط5فودرحئط– درسلطط13 درسلط ج س ط ؽطخ ؿط رار جطفوغذفكطفوعروسىطبسرفرزطفوة  طط37صيرالطعددط -

ط دفرسط.ط7ف شؾبط– درسلطط12ػطفوبدفرط

 الصعوبات

ططفودرب لططفو   لطفودشؾفتطخ ؿطبروسدفرسطفو عايسىطفوسد ؾػطططتداىططإوىط ؤخرفطأدتطفو ىطفورعؾ رتططبعضطجشرؾ -
 فورعؾ رتطجذتطي ؽ

طشسئطواؼطا ئط–طيض طفجرزفتط–طسشؾ لطفجرزفتط–طتع  ؽ)طططفوسج سعيلطفوسدفرسطدفخئطفوسعاسرتطعددطعجز -
 .ططفألدفكط ىطضعفطعشهطزش جط سرطيفحد ط عاسلطعاىط درسل(ط35)طعددطيع سدطح م(ططططةئطرعريلط–طفألسر 

 فو عايسيلطبإفدفرفتطفوسؾج  ؽط بئط ؽطفوسدفرسطدفخئطواسعاسرتطفالدفكطجؾد طو   يؼط  ششهطت  يؼطفس سرر طيجؾدطعدـ -

 الدروس المستفادة 

ط فو عايسيلطيفالدفرفتطيفو عايؼطفو ر يلط  طفو شد مطخ ؿط ؽطواسعاسرتطفالسبؾعىطفو در بطاؾعيلطتحد ؽ -
ططدف ؼطيكؾفططففط ؽط دالطعرـط12طوسدطبرو برعط ؾف  لطعاىطفوحرؾؿط ىطفوؾزفر ط خرط ل -
طاجرحطتجر هط دفرسطفوسج س  فوسدرسلطبسكرفطوا برعطفالجروىطعشدطفس عدفدطيجؾد -
ط فال ؾرطفيويركطودػطفو عايؼطبرجسيلطفوؾعىطر  طاديفتطر يف -
طشخريلطو شسيلطرردف ططيفس خدف  رطفالركرفطبة ر طفالج سرـطيجب -
طواؾصؾؿطفوىطتعايؼطعروىطط رصلطيع برطيجذفطفوسخ اةلطفو عايؼط رفحئطفوىطفوخر ج ؽطفا  رؿطف كرايل -

 قصص النجاح       

 نادية 
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 جضيان

 حشان

طفو حر لطفودؾفوؼط ر لط ؽطفو تطعبدطدمحمطشع رفطارديلطفسس رط شتطعؽطفو رل طف شؾبط ركزط ط ؽطفس ؾط باغط حر غلط
ط ةطتدكؽطالا رطفوحكؾ يلطبروسدفرسطتا حمطوؼططفوعر يلططارديلطفواغلط دؼطفو ر يلطرايلط ؽطفورفب طفورفط ةططعر ر25فوعسر
طسشؾفتط9طفوعسرط ؽط اغتطي دطط رديلطبغريؼطيسريفططارديرطفجئطيكرفط  رطر اؾط3طبسدر لطفوسدرسلط كرفطعؽطت عدط ر ل

ط ؽط ر  لطالا رطفوسج سعيلطبروسدفرسطفالو حرؽط رصلطو رطفتيحتطفوحكؾ يلطيوإؽطبروسدفرسطفالو حرؽط رصلطعا  رطيضرعت
طبذكئطيفو شسيلطفوظةؾولطجسعيلطعا  رطتذرؼطفو ةطفو حر لطفودؾفوؼطبسدرسلط  رطوادرفسلط ررر فطأؼطتإاة رطيوؼطفوظةالط شزؿ
طتدر  رتطيعسئطوا اس ذططفوسعاؾ لطتؾص ئطعاةطتدرعدطتعايسيلطيسر ئطوعسئطخر رتط ؽطفالح يرجرتطجسي طو رطيتؾ رطديرؼط

ططشةطرئط ةطفوعسئطفوسعاسرتطتذررؾطط  س ز ططةالطارديلطيكراتطيفو    ذطفوسعاسرتطودؼطفو عايسةطفوسد ؾؼططور  ططواسعاسرت
طفال  دفيلطفوذ رد طعاةطيحراتط  س رطز ؼطوؼطفو ةطفودريسطز    رطف  ؼطفوةطفو شغيسيلطفواؾحرتطيترت بطفوةرئطاغر لط ؽ

طارديلطيفو ح ت طبكايلط ؼطفوعر لطبرو راؾ لطفالو حرؽط ؽط كش رطعروةطبسجسؾعطفالعدفديلطعاةطيحراتطفالعدفديلطبروسرحالط
طصغ رطي روتطسؽط ةطف شر ؼطتذغ ئطعؽطاغرجؼطيصرؼطفال ؾرطفيويركطوسدرعد طج د ط إر طفوسدفرسطجذت:ططارديلطفو ر يل روت

طفوظةؾولطصةركطيجسعيلطيفالس رذ طر ربطفالس رذ ط عاسرتةطيفشكرطيفحدطحر رطتعاستط رطفوسج سعيلطفوسدفرسطيجؾدطارديلطوؾال
طفوذكرط.طجز ئطفوسدفرسطجذتط شركط ةطسرجؼط ؽطيكئطيفو شسيل

 

 

ط ةطرشتطج  رفط روت ، عر يلطوغلط دؼطيتر يلطفدفبطويدراسطعاةطحرصالطفس ؾيططج  رفط حر غلطف شؾبط ركزطفوبؾر ط ر ل
طسسعتطي دطفوحكؾ يلطبروسدفرسطفالو حرؽط رصلطي رت شةطعسرؼطط ؽطفوعرشر  طعؽطيفودفت رط طفوسج س ط درسلط ةطفع فط

طفوبؾر " ط رخذتط رحالطبة  طفوسعاسلطت ـؾطسؾؼطبرف" طتؼطي روةعئطفوسعر لطفوةط  رطيذجبتط ي دز رطش رد طيودت رطجدزد 
طفالعدفديلط ؼطفال  دف يلطفوسرحالط ةط  س ز ططرو لطيكراتططططيفو شسيلطفوظةؾولطوجسعيلطفو ربعلطفوسدرسلط  ذتطج  رفطفو حرؽ

طفوسدفرسطجذتط ةطفوسبذيؿطيفوسج ؾدططفوحكؾ يلطيفوسدفرسطفوسج سعةطفو عايؼط  ؽطفوةرؽططعاستطفوة ر طجذتط ةطج  رفط روت
طفوسج سعيلطفوسدفرسط ةطفو عايؼ طفوسعر رتطي  ؽط  شةطفوع  لطيكراتطيفوإ ربلطفو رفك طتعايؼط بئططشخريلط شركطفؿطز دؼط
طبروجر علطفشكرطفو ح تط ؼطفو راؾ لطفوذ رد ط ؼطفالعدفديلطفوذ رد طعاةطحراتطهللط عاس  لطبحسدطيويسطييودت رط شتطع  ل

ط فوسدفرسط.طجذتط ةطسرجؼط ؽطرئ

   

 

طفوبؾر ط ر لطف شؾبط ركزطفس ؾيط حر غلطفوعشؾففطسايسرفطحدؽطس دطحشرفططعؽطفو رل

طعريؼطبدببطبروة حلطيعسئط شرتؾفالبطيفر  طصبيرفطيفر علطيفـطفبطف رفدطعذر ط ؽط كؾالطفسر طف رفدطفحدؼطحشرفطررات
طي دطفالطةرؿطبر ةط  ئطفوحكؾ يلطبروسدفرسطفالو حرؽططوحشرفطفوةرصلطت رحط اؼطفوة ر طجذتط ةطبرو عايؼطفالج سرـطيعدـطفوسعيذل
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ط ؽطفوعرشر ط ةطحشرفطرراتطي دطفخؾفت رطعددطيك ر طفوسرديلطيفودجرطعريؼطبدببطفوحكؾ يلطفوسدفرسط ةطفو عايؼط ظررط رت ر
ط دفرسطخ ؿط ؽطوا عايؼطفوةرصلطو رطفتيحتطفودؽطيوإؽطو عدؼط د حي طفوحكؾ يلطفوسدفرسط ةطتعايس رطيفص  طعسرجر

طعا  رطرراتطفو ةطفوبؾر ط درسلطفوسج س  طيكرفطفوظةؾولطجسعيلطتذرؼ طفوسدؤو ؽطج لط ؽطرب رطفج سرـطجشرؾطيفو شسيل
طبروشد هطفوشجرتط ركبطبس ربلطفوسدرسلطجذتطديرؼط إراتطبذكئط روس ربعل طبروسدفرسطفالو حرؽط رصلط رت لط ؽطيوإئطو رط
ط شركطعاةطفو رك زط ةط خ اةلطرراتطفو عايؼطيطرؽططفوحكؾ يلطفوسدفرسط ؽطفربرطسؽطترخدطفوسدفرسطجذتطالفطيذوػططفوحكؾ ل

طفوعاؼطيدؾدتطعروؼطفوةطفوج ئطعروؼط ؽطخرجتطي دطو رطجدزد طحير ط دفتطفودرفسلطي  طفودرفسلط بدفت ، فو عايؼط بئطشخريل
طي عد طيإو ح تطفال  دفيلطفوذ رد طعاةطحشرفطحراتطفعؾفـطخسدلط ريرطيفوسعر ل طفودؾفوؼطبسدرسلطفالعدفديلطبروسرحالط

طجذتططت رؾطوؼطيفو شسيلطفوظةؾولطجسعيلطففطإالطفالعدفديلطبروسرحالطفوظرو لطإو حرؽط ؽطفوررؼطفوة ر عاةطجذتطي ة,ططفو حر ل
طعروةطبسجسؾعطفالعدفديلطفوذ ردتطعاةطيحرالطتس زجرط ةطحشرفطيفس سرطفوسدرسيلطفوسررر فط ؽطفعة  رط ئطفوظةال

طدرجلطعاةطتحرئطسؾؼطي ر  رطفس ؾيطجر علطفو جرر طبكايلطفوا حمطي عدجرطفوعر لطفو راؾ لطبروسرحالطتا حمطففطبهطفس ظرعل
طط0فو كرور ؾس
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 اسيوط - مدارس من أجل مصر وع مشر

يعسئط ذريعط دفرسط ؽطفجئط ررطبسحر غلطأس ؾيطبسركػزػطأ شػؾبط
يفوةػػػ  طبرو عػػػريفط ػػػ ط ؤسدػػػلطسػػػري رسطوا شسيػػػلطفالج سرعيػػػلطييشػػػركلط

طو اذركفتطيطيد  دؼطفوسذػريعطفترحػلط  ػرصطتعايسيػلطعرويػلطأيرفسكـؾ
ططةئط ؽطفالطةرؿطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼط.ط450فوجؾد طوعددط

 لهدف العاما

طةئط ػؽطط450فوسدرجسلط ىطفترحلط رصطتعايسيلطعرويلطفوجؾد طوعددط
فالطةػػػػرؿطفوس دػػػػر  ؽط ػػػػؽطفو عاػػػػيؼط ػػػػىط رحاػػػػلطفو عاػػػػيؼطفال  ػػػػدف ىط ػػػػىط

ط حر غلطأس ؾيط.ط

 االهداف الفرعية

 تاس ذط/ ط30 درسلط ج سعيلطتد ؾعبطفوسدرسلطفوؾفحد طط15تذظ بطدفخاىطيطتأ  مطط -1
سشلط ؽطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼطي رطشىطفوسشرطمطفوسحري لطط14-ط7طةئط ىطفوسحالطفوعسر لط ؽطط450فوحرؽط -2

 بروسدفرسطفوسج سعيلط
يسدفدطريفتب ؼطوسد ط   لطسشؾفتط عاؼط درعدطبروسدفرسطفوسج سعيلط ؾف  ط عاس  ؽطبكئط درسلطط30تدر بطيتؾعيفط -3

 درفسيلط
  ردط ؽط ؾج ىطفو عايؼطفوسج سعىطبسدزر لطفو ر يلطيفو عايؼطبأس ؾيط15تدر بطعددط -4
 فج سرعطوإئط درسلط2إج سرعطتؾعيلطاليويركطف ؾرطفو    ذطيوجرفطفو عايؼطسشؾ رط ؾف  طط30تشة ذط -5
 يرطفوسذرركلطفوسج سعيلوخد لط دفرسطفوسج س طعزؾطوجشهطتعايؼطو ةع ئطدط75 رار جطتدر بىطوعددطط2تشة ذط -6
 دولطر رضيل(طو خؽيفطفوعبكطط–حذفكطر رضىطط–ششظلط درسيلطط–طةئط)زػط درسىطط450تؾ  رطدعؼطط  ىطوعددط -7

 فال  رردػطعاىطفيويركطفال ؾرطيتذجيع ؼطعاىطفالس سرفرط ىطفوعسايلطفو عايسيل
طر رضىطيعددطط30تشة ذط -8 ططةئط450وا    ذطسشؾ رطوعددططرحالطتر   يلطيت ؿيؽيلط15زـؾ

 نتائج المشروع

  درسلط ج سعيلطططط15   طعددط -1
 طةئط ا حمطحرويأط ؽطفالطةرؿطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼطبروسشرطمطفوسحري لطيفوشر يلطط450عدد -2
  عاسلطبكئط درسل2 عاسلطتؼطتؾعية رط درجلط عاؼط درعدطبرو ر يلطيفو عايؼطب شرط ؾف  طعددطط30عددط -3
  ؾج هطتؼطتدر ب ؼطبسدزر لطفو ر يلطيفو عايؼطعاىطكيؽيلط  ربعلطفوسدفرسطفوسج سعيلطط15 -4
 طةئطيررؼطحراؾفطعاىطفودعؼطفوظ  ىطو خيفطفوعبكطفال  رردػطعاىطفسرجؼط450عددطط -5
 فج سرعرتطفيويركطف ؾرطفو    ذطتشةذبذكئطديرػطي عرؿط ىطفوسدفرسط -6
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طر رضىطتؼطتشة ذتطخ ؿطسشؾفتطفوسذرطط30 -7 طرحالطت ؿيؽيلط.طط15يعطيعددطزـؾ

  الفئة المستهدفة 

 مؾجو            15 –معمسة  30 – تاس ذط/ ط450مدتفضج مباشخ:   

  عاسرتطي ؾج  ؽطيأيويركطأ ؾرطيفوسج س طفوسحاىطفوسحيططمدتفضج غضخ مباشخ : 

 

 

  انشطة المشروع

 ـ  تؾقيع العقج :1

تؼطططأس ؾيط– ىطإطررطفوسشحلطفوس د لطفوىطجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطبأس ؾيططيفوخرصلطبإاذركط دفرسط ؽطأجئط ررط
طو اذركفتطكظرؼط سؾؿط تؾؾي طع دطفالتةرؽط  ؽطك ط ؽطط ؤسدلطسري رسطوا شسيلطفالج سرعيلطيشركلطأيرفسكـؾ

طوبدكطتشة ذطفوسذريعطط.ط2018سب سبرط20يجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطبأس ؾيططكظرؼط شةذطواسذريعط  رر خط

 ـ فتح حداب بشكى خاص بالسذخوع :2

برسؼطجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطط" ذريعطط5143070230254902028 ىطإطررطفوسذريعطتؼط   طحدربط شإىطر ؼططط
ط حر غلطأس ؾيط"طبروبشػطفالجاىطفوسررػ.ط– دفرسط ؽطفجئط ررط

 استالم شيػ الجفعة االولى .ـ  3 

تؼطفس  ـطشيكرتطفود علطفاليوىطفوخرصطبروسذريعطواسرحالطفاليوىط ؽطفوج رتطفوسسؾولطيجسرط ؤسددلطسري رسطوا شسيلط
طو اذركفتططبؿيسلطط طجش  أطيإزدفع رطبروحدربطفوخرصطبروسذريعط.طط414.000فالج سرعيلطيشركلطأيرفسكـؾ

 عيفىاإلعالن عؽ الؾعائف لمعاممضؽ بالسذخوع واختيار الجياز الؾ  -4

تؼطفالع فطعؽطشغئطيعر فطفوعر ا ؽطبروسذريعطيتؼط   طبربطفو  دـطواعسئطيتا ىطفود ر طفوذفتيلطوارفرب ؽط ىطفو  دـطيتؼط
طكرالتىط:ط1/10/2018فجرفكطفوس رب تطفوذخريلطواس  د  ؽطيتؼطفخ يررطفوعر ا ؽطبروسذريعط دكأط ؽطترر خط

ط دزرطفوسذريعطططططططططططططف/طحدؽطأ ؾطفو ز دطر زرفططططططططططططططططططططط
يؼط ط شدمط  دفاىطواسذريعططططططططططططف/طإس ـطعبدطفوجر رطف رـف

ط حرسبطواسذريعطططططططططططف/طصر رطعررؼطططططططططططططططط
ط-يفو ىطأسةرتطعؽطأخ يررطفالتىط:ط3/11/2018يتؼطفس إسرؿطفو يكئطفوؾعيةىط  رر خط

طسكرترر هطواسذريعططططططططططططططف/ط ر ؼطعردؿطيج بططططططططططططططططططططططططط
طف/طار  ؽطعرستطأحسدططططططططططططططططططططططططططططططططططط شدمط  دفاىطواسذريعططط
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 تجيضد مقخ السذخوع داخل الجسعية )غضخ مشفرل( : -5

ي ح ؾػطفوس رطعاىطرر لطفج سرعرتط ج ز ططتؼطفخ يررط  رطواسذريعطيتؼطتأ   هطبرال رثطيفالديفتطيفالج ز طفو ز ه
طي خزفطخرصطبروسذريعط.

 
 تشفضح وترسيؼ مظؾية خاصة بالسذخوع . -6

طيط طفالعدفد طيفوجررػ طيأجدف ه طفوسذريع طعؽ ط إر  طت زسؽ طبروسذريع طفوخرصل طفوسظؾ ل طيفوشظرؽطترسيؼ ط طيفوجسعيل سسؾو ؽ
يسؾؼطز ؼطإرسرو رطفوىطفوذركركطوسرفجع  رط بئطفوبدكط ىطط رع  رطيذوػط ؾرطفالا  ركط ؽطتحدزدطفوسؾف  ططفوجغرف ىطواسذريعط

طفوش ر ىطواشظرؽطفوجغرف ىط طفو حدزد طز ؼ طفو  ر رطوؼ طفو ر يلطيفو عايؼطح مطفاهطح ىطترر خطإعدفد طبروذرفرهط  ط دزر ل فوش ر يل
طتح  طبروسشرطمطفوسد  د هطيفوسشرطمطفوسد  د لطالفطفوسظؾ هط ىطترسيس ر طإرسرؿطإيس ئطفوىط.ؾػطعاىطخر ظه يسؾؼطز ؼ

ط. طفوخرصط  ؼ طتعر ؽيلطعؽطكئطشر ػطيفواؾجؾ طبروسذريعطالرسرؿطابذت ططفوذركرك طفالا  ركط ؽطجذف فوسظبؾعرتطفوسرويلطيتؼ
طبروسذريعط طفوخرصل طيفوةشيل ط)طابطصرؼطفوش ديل طط–يجى طفس  ـ طفيررؿ طط–د رتر طساةه طإط–كذفطتدؾ ل س خرفجط ذكرت

طشيػط(ط.

 -ـ تشفضح السدح السضجانى :7

ط-تؼطيض طفوس سهطفالس ذرر هطفوخرصلط  شة ذطفوسد طفوس دفاىطيكراتطأجدف  رطكرالتىط:

طأ شؾبطط رفرزطبسحر غلأر علطتشة ذط د ط  دفاةط ةطعددط الخ يررطفو رػططفو ؾصيلط(ط–صد رطط–فوة  طط–أس ؾيطيجىط)
طفوعسر لط ؽطط ط ةطفوسرحال ط  طحررطفالطةرؿطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼ الشتائج الستؾقعة مؽ  سشلطط14:طط6فالر رطفح يرجر

  -السيسة االستذارية:

 .يرارتطديسجرفؼيلطعؽطفوسرفرزطفوسد  د هط  
 خر ظلطفوخد رتطفو عايسيلطبروسرفرزطفوسد  د ل 
 فوس ؾف ر طبرال ررؽطفوس  رحلط.عؾف ئطفوشجرحطيفو حديرتطواسذريعط 
 س سرر طفوسد طفوس دفاةطإ 
 ت رر رطفوسجسؾعرتطفوبؤر ل 
 فو عرؼطعاىطفوسشرطمطفالر رتدر أط ؽطفو عايؼططوة  ط دفرسطتعايؼط ج سعىط  رط 
 فوؿيرـطبحررطفالطةرؿطخررجط شغؾ لطفو عايؼط ىطفوسؾف  طفوسخ رر طيتؾ  رط يرارتطعش ؼ 
 سلعرضطواش ر جطفوش ر يلطوادرف 
 ت ر رط اخصطوعرضلطعاىطفوجسعيلطيفوذركركط 
 يفال ررؽطفوس  رحلطوة  طفوسدفرسطيفو ىطز ؾ رط  رط  برع ؽطي د  د  ؽططفوسد طفوس دفاةطدرفسلط ش ر جطا ر ىطت ر ر

 ط ؽطفالطةرؿط
ط
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فوسؾفردطفو ذر هطيتؼطفس ؿ رؿطفوعريضطفوس د هطي عدط رفجعهطفوعريضطيت  يس رطتؼطفخ يررطفوعرضطفوس دـط ؽط ركزطبحؾثط
طفوسد طفوس دفاىطعاىطففطتد غرؽطفودرفسلط طواسك بطو شة ذ ط طيإرسرؿطخظربطفو رسيل طفوع د طتؾؾي  يفو ظؾ رطفوسؤسدىطيتؼ

ط.ط27/11/2018ش رط ؽطترر خطفو رسيلط
طفوسؾف طفالر عرك طزـؾ طفو ذر ل طفوسؾفرد طبحؾث طي ركز طفوعسئ ط ر م ط  ؽ طتشدي ى طفج سرع طوع د طفوسك ب ط   طفالتةرؽ  مطيتؼ

واؾ ؾؼطعاىطخظططفوعسئطفوخرصلط  شة ذطفوسد طيفويرتطي ش جيلطفوعسئطح ىطز دشىطواةر مط  ربعلطتشة ذطط5/12/2018
طفوسد ط.طيتؼطصرؼطد علط  دـطو س ذررػطط  رطوسرطيردطبروعرضطفوسروىط.

عاةطفوخظربطفوؾفردط ؽط شركططفو ؾصيلط(ط–صد رطط–فوة  طط–تؼط دكطتشة ذطفوسد طفوس دفاىط ىطعددطفر  ط رفرزط)طأ شؾبط
طفو ر يهطيفو عايؼطو رشي طجذتطفوسرفرزطعاةطفا رطفالعاةط ةطادبطتدربطفالطةرؿطيفالر رطفح يرجرط.

ي دطفسةرطفوسد طفوس دفاىطعؽطفخ يررط ركزػطفوة  طيف شؾبطكسرفرزط د  د لطو شة ذطفوسذريعطبدببطييجؾدطفوسد  دؼط ؽط
  دربط ىطط72 ؾ  طيعددطط13  دربطبسركزطف شؾبط ىطط411 اغطحؾفوىطفالطةرؿطيفوس برع ؽطدفخئطفوسركز ؽطيفوذػط

طيفرتةرعطفوؾعىطودػطط5 ركزطفوة  ط ؾف  ط طف شر  ؼ ط  اىطو عايؼ طفوسج سعىطكةرصل طفجروىطفوسركز ؽطفوىطفو عايؼ  ؾف  طاغر 
طفجروىطفوسركز ؽط سرطيس ئط رصلط ؾ لطالس سرفر لطفوسدفرسط.

 رفرزطواعسئطي ؽطخ ؿطخبر طفوجسعيلطدففخئط حر غلطأس ؾيطاؾض ط بررفتطيفس ربطط9ي دط ر تطفوسدزر لط  رشي طعددط
ط رفرزطكسرطجؾط ؾض طبروجديؿط:ط6 رفرزطواسد طفوس دفاىطيفس  عردطط4فخ يررط

 مبخرات عجم االختيار  السخكد
،طوذفط ؤسدلطسري رسطوا شسيلطفالج سرعيلط ج سعيهط ؽط بئططفرس دط10بإاذركطعددطسركزطأ ؾطتيجطتؼطسرب رطفوعسئطبط ركز:ط شةاؾيط

طتؼطفو حمطعؽط ج سعرتطجدزدتط.
ط– ركزط:طسرحئطسايؼط

طفوغشريؼطط–فوبدفرؼط
طيفو ةطتة دطبأاهطالطزؾجدطفح يرج.ط1995خبر طعسئطفوجسعيهط  ذتطفوسج سعرتط شذطعرـطط-
ط  ذتطفوسرفرزط د  رتف   ررطجذتطفوسج سعرتطو  ر لطفو عايؼطفوسج سعةطيفعدفدطفوسدفرسطفوسج سعيلطط-
طتؾ رطفوسدفرسطفوحكؾ يهط  ذتطفوسج سعرتط سرطيزعفطفالح يرجطوسدفرسطتعايؼط ج سعة.ط-

طبعدطفوسؾف  طفوسرشحهطواعسئط  رطح مطفا رطت  ربطوحديدطفوسشيرط سرطيذكئطصعؾ لطفوس ربعرتطفوس دفايهطط-ط ركزط:طدزرييط
خبر طعسئطفوجسعيهط  ذفطفوسج س طح مطف   رحطفوجسعيهطوسدفرسط ج سعيهط  ذتطفوسج سعرتطيتؼطفر   رطبعدطط-

طفا  ركطفوسرحاهطوعدـطيجؾدطفح يرجط
ف   ررطفوسج سعرتطبروسركز ؽطو  ر لطفو عايؼطفوسج سعةطؼ رو روىطعددطفوسدفرسطفوسج سعيلطض  ئطواغريهطيجؾط رطط-ط ركزط:طصد رط_طفو ؾصيه

زشعكسطعاىط إر طفو برعط ؽط بئطفالجروىطففطتإؾفط ذريطهطبةر د ط رط ؽطيرفكطفو برعطك ع ؽطأحدطف رربطفوس برعطكسرط
ط.ططل ؽط رىفر رطففطفوة هطفوسد  د هط  شر رتط  ؽط

بيعلط ركزطفو ؾصيلطكؾاهطع  رطصحرفيؼطيعدـطتؾ رط عاسرتط ؤج تطعايرطبروسؾف  طفوسرشحهطكسرطففطفوة رتط*وظ
طفوسد  د لطبعدفدط ا الطجدأط

.طكسرطففطفس جربلطفوسركزطوةإر ططجؾطأ ربطفوسرفرزطي ع برطف  دفدطجغرف ىطوسركزطأ شؾبط سرطيد ئطعسايلطفوس ربعلطفوة  
ؼ رو روىطرؤ لطفوسج سعرتطط1997إاذركط دفرسط ج سعيلط ؾ لطح مطففطفوسركزط شةذطبهط دفرسط ج سعيلط شذطعرـط

طو ذفطفوشسؾذجطتعدطارجحلطودز ؼط
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فوسد  د هط ىطفوبرار جطالاهط ؽطأعاىطفوسرفرزط ىطادبطفوة رطط  رطو  ر رطفوبرار جطفالاسر ىطيجؾط ؽطضسؽطفوسرفرزططأ شؾب
طفور رسىط"طحيرتطكر سه"طوة رتطفوسج س طفالر رطفح يرجرط ىطفو رػطفالر رط  رفط.

ط

 تجيضد بيان باالماكؽ السقتخحة لفتح السجارس :-8
(ط18 ؾ  طواسؾف  طفو ىطتؼطترشيح رط ؽطا ر جططفوسد طفوس دفاةطيعددجرط)ط31 رـط ر مطفوعسئط  شة ذطز ررفتط  دفايلطوعددط

ط)  طعدد طفوة طبرالضر ه طيفوؿيردفتط13ؾ   طفوسحايل طفوسج سعرت طأعزرك ط   طفو ذبيػ طخ ؿ ط ؽ طفو  ر طفوؾصؾؿ طتؼ ط ؾ   )
ط  دؼط طيذوػ ط  ر ط د  دؼ طيجؾد طعاى طفوس دفاى طفوسد  طفرد طيفو ى طفوسد  د ل طفوسشرطم ط ى طفالجايل طيفوجسعيرت فوظبيعيل

  رط د  دؼط ؽطفالطةرؿطفوس در  ؽطيتؼطتج  زط يرفطبروسؾ  طفوؾصؾؿطفوىطفوسشرطمطفو ىطتة  رطفوىطفوخد رتطفو عايسيهطيط
ط.ت ظر مط  طفوسعرز رطفوخرصلط ؾزفر طفو ر يلطيفو عايؼطوة  ط درسلط ج سعيلطجدزد ط

 -. تحخيخ اقخارات التبخع بضؽ الجسعية والستبخعضؽ :9
ط طفوخرصل طفالا  ركط ؽطفوسد طفوس دفاىطيفالا  ركط ؽطفوس ربعرتطفوس دفايل طيفوؾصؾؿطواة رتطبعد برس إذرؼطفو رػطفوس  رحل

 ؾ  ط   رحطوة  طط دفرسط ج سعيلطجدزد طيتؼطبعدطذوػطتحر رطف رفرفتطفو برعط  طفوس برع ؽطط31فوسد  د لطتؼطتحدزدطعددط
ط  اػطفوسؾف  طالح يرج ؼطوؾجؾدطتاػطفوسدفرسطب رفجؼطيوذعؾرجؼط  عدطفوسدفرسطفوحكؾ يهطعؽطجذتطفو رؼط سرطيس ئطعبكطعاة

 . فالطةرؿطيررب  ؼطبرو برع

 .تشفضح السعايشات السبجئية لسؾاقع السجارس السقتخحة مؽ قبل التخبية والتعميؼ والسبانى :10
طيذوػط ط د  ر طتحر رت طتؼ طفوذػ طفوسرشحل طفوسؾف   ط بيرف طبأس ؾي طيفو عايؼ طفو ر يل ط دزر ل طي طيفو عايؼ طفو ر يل طيزفر  ط خرط ل تؼ

طفوسعرزشرتطفوسبد  طفوسعرزشرتطفوسبد يلطو ذك ئطوجشل طيتشة ذ ط  ذك ئطفواجشل طي ر تطفوسدزر ل طفوسعرزشرتطو اػطفوسؾف   طيتشة ذ يل
ط(ط ؾ  طبسركزػطفوة  طيأ شؾبطعاىط دفرطتدعلطفيرـط.31وعددط)

ط(ط ؾف  طوعد طفس ربط ش رط:8(ط ؾ  طير ض)23ي ر تطفواجشلطب بؾؿطعددط)
 يذكئطصعؾ لط ةطتؾ  رط عاسرتطواسكرفطيصعؾ لط  ربع  رططرؤ لطفواجشهطو عضطفوسؾف  طعاةطفا رطبع دتطجدفط سر

ط ؽط بئطفوسؾج  ؽط.
 سشؾفتط سرطز شر ةط  ط عرز رطفو برعطط.ط6تحدزدطفوس برعط د طفو برعطوة رتط 
 .سحبطفوس برعطوا برعط 

فوس راىطيفدفر طيتؼطتحر رط حرضرطفوسعرزشلطيإع سردجرطبحزؾرط س ئط ؽطك ط ؽطفدفر طفو عايؼطفوسج سعىطبروسدزر لطيفدفر ط
ط3(ط ؾ  طيوؼطت ؼطفواجشهط  حر رط حرضرطوعددطط28فوسذرركلطفوسج سعيلطير يسط دؼطفو عايؼطفوسج سعىطبروسركز ؽططوعددط)

ط ؾف  طيجىط:
طفوسؾ  طفاليؿط:تؼطر زلط ؽط بئطفواجشهطالفطعرضطفوةرئطر رط شرسبطواسؾفصةرتطيوؼطز ؼطتحر رط حزرط
طفوسؾ  طفو راىط:طفوس برعط رـطبدحبطفو برعطير ضطفو ؾؾي طعاىطفػطفيرفؽطؼ رو روىطوؼطز ؼطتشة ذط حزرط عرزشهط

طفوسؾ  طفو رومط:فوس برعط رـطبدحبطفو برعط بئطتسكؽطفواجشهط ؽط عرزشهطفوسكرفط.
 

عالن عؽ الحاجة الى تعضضؽ . الحرؾل عمى السعايضخ السظمؾبة لؾعيفة معمؼ مداعج مؽ وزارة التخبية والتعميؼ واال11
 السعمسات :
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طفخ يررط ط عرز ر طوؾض  طفج سرع طتشة ذ طعاى طبأس ؾي طيفو عايؼ طفو ر يل طي دزر ل طيفو عايؼ طفو ر يل طيزفر  ط س اى ط   طفالتةرؽ تؼ
طيريدط طبعد طيذوػ ط ررس طش ر ط ؽ طفو راى طفوشرف ط ى ط عاسرت طتع  ؽ طفوى طبروحرجل طفوخرص طفالع ف طيصيرره فوسعاسرت

ط ؽطيزفر طفوسرويلطزؤكدطعاىطففطفوؾزفر طسؾؼطت حسئطأجؾرطتاػطفوسعاسرتطبعدطفودشلطفو رو لط.طخظربطتجدزدط
 

 لقاء مخاجعو بضؽ العاممضؽ بالسذخوع والعاممضؽ بالتعميؼ السجتسعى : 1. تشفضح عجد 12
طو ركط رفجعلطفالاذظلطيط شر ذلطفو حديرتطفو ىطتؾفجهطفوسذريعط  طفوؾزفر ط يفوسدزر لطيفو ىطكرفط ؽط ر تطفوجسعيلط  شة ذ

طأجس رطفو عر دط  طفوسعاسرتط،ط ؾفصةرتط  راةطفوسدفرسط.

تؼط دكطفوا ركطبعرضطفاذظلطفوسذريعطفوسشةذتطخ ؿطفوسرحاهطفاليوةطح ةط ؾعدطفالج سرعطيعرضطفالاذظهطفوسخظططتشة ذجرط
  طبربطفوش رشطحؾؿطتحدؼطتعر دطفوسعاسرتط ةطفوسرحاهطفو رد هطفو ةطف ررتط شر ذلطفجؼطفو حديرتطفو ةطتؾفجهطتحؿي  رط  ؼط 

 درسلط ج سعيلطط120بذرفطؾيرـط ؤسدلطسري رسطبة  طعددطط2014فوذؼطفعردطتجدزدطفوش رشط ةطفو رفرطفورردرط ىطعرـط
ط طبروذكرطط240يتع  ؽ طيفوجدزر طبرو رفر طفوسذكؾر  طفوسدفرس طاةد ر طجى طتاػطفوسدفرس طفف طبرع  رر طفوسدفرس طتاػ طعاى  عاسل

ؼط دزرطعرـطفوذ ؾفطفوسرويهطيفالدفر هطبزرير طتجدزدط خرط لطيزفر طفوسرويهطفس شردفطوا رفرطفودر مطذكرتطوا أر دطفشررتطف/طجد
عاةطفوبشدطفوخرصط  حسئطيزفر طفوسرويهطوريفتبطفوسعاسرتطبعدطفوعرـطفو رومط ؽطفو عر دط أ ردطفط/ط جدؼطفاهط رـط  شة ذطتاػط

طؽطيزفر طفوسرويهطبروسؾف  هطح ةطفالفط.فوخظؾتطبروةعئطيوإؽطوؼطيرئطفويهطفوردط 

 ؼطفا  رالط ةطفوش رشطوا حدؼطفو راةطيجةط ؾفصةرتطفوس راةطفوش ظهطفو ةطف ررتطجدؿطكب رطف شركطفوسعرزشرتطيفالج سرعط  ؽط
وادارة  ؼ دزر لطفو ر يهطيفو عايؼطيفدفر طفوس راةطحؾؿط ؾفصةرتطفالس فطفوخرصهطبروسبشةطياغرفطورؤ لطك ط ؽطفو ر يهطيفو عاي

فوس راةطعاةطففطفالس فطفوخذبيهطر رطف شهطعاةطفالطةرؿططي سريرطفوؾ تطتح رجطفوةطفعرد طصيراهط شركطعايهطتؼطفالتةرؽط
  درسهط ج سعيهطجدزدتط) د  دؼطفوسذريع(ط.ط15عاةطتشة ذطفس فطخرسرايهطوعددط

 زيارات مضجانيو لتؾضيح مؾاصفات السباني .  -13

و ركطفوسرفجعهطفاليؿط  طفوذركرك(ط ؽط ؾفصةرتط بشةطفوسدرسهطيفالتةرؽطعاةطففطيكؾفطفود فط شركطعاةط خرجرتطفج سرعط)
خرسراهط دال ؽطفوخذبططكرفط ؽطفوزريرؼطفعرد طز رر طجسي طفوسؾف  طفو ةطتؼط عرزش  رط ؽط بئطوجشلطفوسدزر هطو ؾضي طط

فو ردر ؽطعاةطتشة ذط ؾفصةرتطفوسبشةطواخريجطط ؾفصةرتط بشةطفوسدرسهطفوجدزدتططواس برع ؽططو حدزدطفو ردر ؽط ش ؼطير ر
ط(طو شة ذطفوسذريعطبذكئطا ر ةط.15ب ر سلطفوسؾف  طفوسرشحه)

ح مطففطجذتطفوسؾفصةرتطت ظابط ؽطفوس برع ؽط شركطفو يكئطفوخرصطبروسدرسهطعاةطفسرسرتطخرسرايهطبسؾفصةرتط ع شهط
طةطكراتطت ظاب رطفوسدرسهط ةطحرولطتشة ذطفس فطخذبيهط.رسرطففطفوس راةطال دطففطتإؾفطبسؾفصةرتطفعاةط ؽطفوسؾفصةرتطفو 

 . تقجيؼ التقخيخ الفشى والسالى لمسخحمة االولى . 14
 ش ريلطفوسرحاهطفوحرويهطتؼطفعدفدطفو  ر رطفوةشةطيفو  ر رطفوسروةط ؽط بئط ر مطفوعسئطبروجسعيهطيتؼطفرسروهطفوةط ؤسدلط

 . سري رسطو شة ذطفوسرفجعهطفوةشيهطيفوسرويهطواسذريع

 الصعوبات
اغرفطوؾجؾدط رفرفتطخرصلط ؾ فطفو ع  شرتطودػط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطر زتط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼط  انتؼبقذ يغ انًؼهًبت:

فو جريبط  طفوجسعيلط ىطفوبدكط  شة ذطفالاذظلطفوىطح ؽطيريدطفويرتطفو عر دط  طفوسعاسرتط سرطفدػطفوىطترخرط ىطتشة ذط
طفالاذظلط.



46 

 

 الدروس المستفادة 

طشدزدتطحرجهطي ةطفوسحري هطفوشر يهطفأل ررؽطواؾصؾؿطفو عريفطط ةطفوسد  د هطبروسج سعرتطفوظبيعيهطفوؿيردفتطديرطفجسيل
ط.طفو عايسيهطواخد رت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قنا -مدارس من أجل مصر  وع مشر

يعسػػػػئط ذػػػػريعط ػػػػدفرسط ػػػػؽطفجػػػػئط رػػػػرطبسحر غػػػػلط شػػػػرطبسركػػػػزػط رشػػػػؾيط
يف ؾتذتطبرو عريفط  ط ؤسدلطسػري رسطوا شسيػلطفالج سرعيػلطيشػريؽط رػرط

ط450يسػػ ررطك ػػرطإيجبػػتطيطيدػػ  دؼطفوسذػػريعطفترحػػلط ػػرصطتعايسيػػلطوعػػددط
ط.ططةئط ؽطفالطةرؿطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼ

طليجف العامف
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طةػػئط ػػؽطفالطةػػرؿطفوس دػػر  ؽط ػػؽطفو عاػػيؼط ػػىط رحاػػلطفو عاػػيؼطط450فوسدػػرجسلط ػػىطفترحػػلط ػػرصطتعايسيػػلطعرويػػلطفوجػػؾد طوعػػددط
طفال  دف ىط ىط حر غلط شرط.ط

 االىجاف الفخعية

 تاس ذط/ ط30 درسلط ج سعيلطتد ؾعبطفوسدرسلطفوؾفحد طط15تذظ بطدفخاىطيطتأ  مطط .1
سشلط ؽطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼطي رطشىطفوسشرطمطفوسحري لطط14-ط7طةئط ىطفوسحالطفوعسر لط ؽطط450وحرؽط .2

 بروسدفرسطفوسج سعيلط
 عاؼط درعدطبروسدفرسطفوسج سعيلط ؾف  ط عاس  ؽطبكئط درسلطيسدفدطريفتب ؼطوسد ط   لطط30تدر بطيتؾعيفط .3

 سشؾفتطدرفسيلط
4.  
    لطسشؾفتطدرفسيلط ردط ؾعيةلطخد رتط عريالطواعسئط ىطفوسدفرسطيسدفدطريفتب ؼطوسد طط15تؾعيفط .5
  ردط ؽط ؾج ىطفو عايؼطفوسج سعىطبسدزر لطفو ر يلطيفو عايؼطب شرطط10تدر بطعددط .6
طتؾ  رطيج لطرذف يلطو طةرؿطوسد ط   لطسشؾفتط .7

 نتائج السذخوع

 درسلط ج سعيلطططط15ط   طعدد  
 طةئط ا حمطحرويأط ؽطفالطةرؿطفوس در  ؽط ؽطفو عايؼطبروسشرطمطفوسحري لطيفوشر يلطط450عدد 
 عاسلطبكئط درسل2 عاسلطتؼطتؾعية رط درجلط عاؼط درعدطبرو ر يلطيفو عايؼطب شرط ؾف  طعددطط30عددط  
 ردطتؼطتؾعية رط ؾعيةلطخد رتط عريالطط15عددط  
 10ؾج  ؽطتؼطتدر ب ؼطبسدزر لطفو ر يلطيفو عايؼطعاىطكيؽيلط  ربعلطفوسدفرسطفوسج سعيلطط  
 درسلط ج سعيلطط15طةئطيررؼطيج هطرذف يلطبرا غرـطدفخئطعددطط450عددط  

  الفئة السدتيجفة 

طوسحيطط(تاس ذط/ (ططط د ة دطر رط  رشرط) عاسرتطي ؾج  ؽطيأيويركطأ ؾرطيفوسج س طفوسحاىطفط450 د ة دط  رشر)

  انذظة السذخوع
 زيارات تبادل خبخات بضؽ السجارس وبعزيا:تشفضح  -1
فردربطفوسعاسرتطفوس ررفتطفوخرصلط  شة ذطفوشذريطفوريةىطيكيؽيلطأس غ وهط ىطت ديؼطخد لطتعايسيلطج د ط جف الديارة :ى

طواظ بط:
 ر تطفوسدزر لط  رشي ط درسلط"طفوسرظةىطوا عايؼطفوسج سعىط"طفو ربعلطالدفر ط رشؾيطفو عايسيلطيفو ىطت س زطبخبر طفوسعاسرتط
رسرطت س زطفوسدرسلطبإح ؾف  رطعاىطجسي طفوشؾفحىطفوةشيلطفو ىطتخدـطفو دؼطفوعرـطواز رر ط.طح مطتؼطفخ يررط عاسلطيفحد ط ؽط

طفال ش ؽطفوسؾف مطرئط درسلطوعدـطأ كرايلطرامطفوس طزـؾ طفوز رر  طت ردؿطفوخبرفتطيتؼطتشة ذ .طط13/8/2018دفرسطو شة ذطز رر 
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 عاسرتطير يسطفو دؼطفو عايؼطفوسج سعىطي حزؾرطط بطفوسدرسلطفوسد زيةلطواز ررػطوإىطز ؼطفو ظب مطبذكئط15بحزؾرط
طعاسىط ىطيجؾدطفوظ بط.

رتط ؽطتظب مطفوشذريطفوريةىط ىط خ افطفوشؾفحىطفو ىطتعؼطبروةر د طيكرفطفو رك زط ىطفوز رر طعاىططكيؽيلطفس ةرد طفوسعاس
عاىطفالطةرؿطيخرصلطفالطةرؿطذيػطفوسد ؾػطفوسشخةضط.طي دتؼطبروز رر طيض طفطررطعرـطواسعاسرتطو شة ذطفوشذريطفوريةىط

يلطيفور رضيلطيخد لطفوسج س ط.طز ؼطفالو زفـطبهطو شسيلطريحطفال دفعطيفال  إررطودػطفوظ بط ؽطجسي طفوشؾفحىطفو عايسيلطيفو  رؼ
طكئط عاسلط  ظؾ  طجذفطفالطررطوخد لط درس  رطعاىطحدبطفح يرج رطوإىطزؾفربطجذفطفالطررطعريؼطكئط درسلطعاىط يت ـؾ

طحد ط.
ط
متابعة دورية لمسجارس مؽ قبل مؾجيى التعميؼ السجتسعى مؽ حضث العسمية التعميسية وإدارة السجرسة وتقضيؼ  - 2

 السعمسات :
طتشة ذط طعاىطضرير  طفو رر د طتؼ طبروسذريع. طفودير لط ؽط بئطفوسؾج  ؽطفوس ربع ؽطواسدفرسطفوخرصل طفوس ربعل طوعسايل فس سرفرف

طفس سرر طت  يؼطأدفكطفوسعاسلطف شركط  ربعلطفوسدفرسطيفو ىطز ؼطترجس  رطوددطفالح يرجرتطفوسخ اةلطواسعاسرتط.ط
طىطفالدفر لطيفوةشيلطفوس  علطدفخئطفوسدرسل.ح مطز رب طفوسؾجهطتظب مطفوسعاسلطوجسي طفوشؾفح

ي شركفطعاىطت ر رطفوسرفجعلطفوخرصطبروسرحالطفوخر دلط دططابطت ر رط  ربعلطفوسؾج  ؽطوإئط درسلطعاىطحدفطياغرفطو شة ذط
طو ركطفوسرفجعلطبعدططا ريلطفوعرـطفودرفسىط)ش رط رزؾ(ط د  ؼطفو ظب مط  ط دفيلطفوعرـطفودرفسىطفوجدزدط

طف  رفحرتطو ظؾ رطفالدفكط ش رططرسرفاهطجشرؾ
 فعدفدطاسؾذجطت ر رط ؾحدطز ؼطفس خدف لط ؽط بئطفوسؾج  ؽط -1
 تشة ذطو ركط  طفوسؾج  ؽطو در ب ؼطعاىطكيؽيلطصيررلطفو  رر ر -2

  السختمفة االنذظة تشفضح – االسبؾعى التجريب متابعة  حضث مؽ لمسجارس دورية لفخيق العسل  متابعة-3
االسبؾعى التجريب متابعة  -  

طبذكئطفوسدفرسطتؾفجهطفو ىطفوسذك تطيحئطفوسؾج  ؽط بئط ؽطفودرفسيلطفوسشرججطيشرحطفو در بطس رط ؽطفو أردط: اليجف
ط.عرـ

طتشريؿطز ؼطح مطواسعاسرتطفو عايسيلطفوسشرججطشرحطعسايلط ىطفوسؾج  ؽطي  ربعلطفالسبؾعىطفو در بط  ربعلطتؼ ط ردت ؽط
طعاىطبرو در بطي ـؾطح مطو رطفوسخ صطفوسؾجهط رد طيوإئطتدر بطرئط ىطيفور رضيرتطفوعر يلطفواغلط ش جط  ئطدرفس   ؽ

ط  . تشة ذتطفوس ررطفودرفسىطفوسش جط ؽط ع ؽطجزك
 
طفوس ربعرتطأ شركط ىطرصدجرطز ؼطفو ىطفوسذك تطوسشر ذلطفال درـطيرؤسركطفوسؾج  ؽط  طو ركطع دطفو در بط ش ريلطي  ؼ 

طبذكئط ذكالطفػطي شر ذلط  ؼ،طفوخرصلطبرو  رر رطت زسؽطيأفطيفوع جطفو حد ؽطيخظططفوس  رحلطيفوحاؾؿطواسدفرسطفودير ل
ط. فوسدفرسطتؾفجهطعرـ

السختمفة االنذظة تشفضح -  
ط عرطبذكئطفوسدفرسطتخصطيفو ىطفوسخ اةلطفالاذظلطتشة ذ:ططاليجف

طفوسؾجهطفخظررطز ؼط ع شلط رد ط ىط رؾرطجشرؾطررفطيفذفطواظ بطيفو حر اىطفوعرـطفوسد ؾػطط  ربعلططذوػطف شركطز ؼطح م
ط . فو ـرطو   حرارتط  ربعلطفيزرطز ؼطرسر.ططفوسدرسلطو اػطفوس دفايلطفوز ررفتط  إ يفطفو دؼطر يسطفيطفوسخ ص
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طحرولط ىطط  دفايلطيز ررفتطواسدفرسطفوخررجيلطيفوز ررفتطفوخر رتطيطفوسك بيلطفالديفتطتؾز  ط  ئطفوسخ اةلطفالاذظلطتشة ذطي  ؼ
طفوغذفكط رار جط ؽطفوس د لطبرألطةرؿطفوخرصلطفو غذيلطإس  ـط  ربعلطفيزرطي  ؼطفوس ربعلطت ظابططرر لط ذك تطع ؾر

طيفو عايؼطفو ر يلط دزر لط  طبرو شد مطيذوػطفوسعريالطيفوخد رتطفوسعاسرتطريفتبطإس  ـطعسايلط  ربعل.ططيص ح   رطفوعروسى
ططفوريؽيلطفالجرز ط  ر طخ ؿطح ىطيتذغ ا رطفوسدفرسطفا غرـط دػط  ربعل.فوسخ رلطفوسرويلطيففدفر طب شر طتذغ ئط  ربعل.

ط فوسدفرسط ىطج دطبذكئطتعسئطجسيع رطففط ؽطيفو رردطبروسدفرسطفوسؾجؾد طيفو ر اتطفوإسب ؾترطأج ز 
 

 لمسجارس دورية صيانة عسل-4
طفوعسايلطفتسرـطفوسدرسيلطفوب  لطي   سلطفوسبشىطس  لط ؽطفو أردطز ؼطواسدفرسططفوجسعيلط بئط ؽطفوسخ اةلطفوس ربعلطأ شركط ى

ط دفيلط بئط ش رطيفالا  ركطتشة ذجرطيجررػطط  رط يرفطفعدفدطيتؼطبروسدفرسطفوسؾجؾد طفوريرالطأعسرؿطحررطتؼطيكذوػطفو عايسيل
ط . فوجدزدطفودرفسىطفوعرـ

 
  الشغافة وأدوات الرضجلية وأدوات والتمسضح بالفرل الخاصة السكتبية باالدوات السجارس مج-5

طح مط ؽطفوسدفرسطيض طعاىطواؾ ؾؼطفح يرجرتطيت دزرطبروسدفرسطفوسؾجؾد طو ديفتطجردط  شة ذطبروجسعيلطفوعسئط ر مط رـ
طبرالديفتط يرفطإعدفدطيتؼطو طةرؿطج د طتعايسيلط   لطو ؾ  رطيفور دويلطفوشغر لطيأديفتطفوسك بيلطفالديفتطفوىطفالح يرج
طيتؼطفوشغر لطفديفتطي عضطفو عايسيلطفوؾسر ئطإعدفدطيخر رتطبروظةئطفوخرصلطفوسك بيلطفالديفتطيجىطفوسظاؾ لطيفوخر رت

ططسب سبرطخ ؿطفالديفتط  اػطفوسدفرسطتزي د
 
 التجريبات التشذيظصة -6
 

 تجريب الخظة العالجية لالطفال ضعاف السدتؾى ومخاعاة الفخوق الفخدية  -1
فوذركركطوإلتةرؽطعاىط ؾضؾعطفو در بطفو شذيظىط ىطضؾكطت دزرطفالح يرجرتطفوذػطتؼط  طفوسعاسرتطيتؾصيرتططتؼط خرط ل

فوسؾج  ؽطيفوذػطأسةرطعؽطفوسؾف  لطعاىطتشة ذطفوبرار جطفوع جىطفوخرصطبرالطةرؿطفوزعرؼطيفوةريؽطفوةردزيلط ش ريلطش رط
ؿط ؾعدتطفوسخظططوهطيوإؽطتؼطتشة ذطفو در بطخ ؿط  ط دفيلطش رط برفزرطوذوػطوؼطز سكؽط ر مطفوعسئط ؽطتشة ذطفو در بطخ 

 ررسطع بطفوسؾف  لطعاىطتشة ذطفو در بط.ح مطتؼطفخ يررطفوسدربطيتحدزدط كرفطفو در بطيفالا  ركط ؽطففجرفكفتطفواؾجد يلط
فو در بطوسد ط   لطأيرـططح مطز ؼطتشة ذط8/3/2018:طط3/3ي خرط لطفوسدزر لطو شة ذطفو در بطيتؼطتشة ذ طخ ؿطفوة ر ط ؽط

طعاىط جسؾع  ؽط   رو   ؽطبحزؾرط عاسلطيفحد ط ؽطكئط درسلطح ىطالطز ؼطإر ؽطفوسدفرسط.
 اليجف العام لمتجريب :

ىؾ تشسية ميشية السعمسات فى كيفية تشفضح خظة عالجية لمظالب ضعاف السدتؾى فى المغة العخبية وتحدضؽ مدتؾى 
 الفيؼ والظالقو لجييؼ. 

تدر بطفوسعاسرتطعاىطفوخظلطفوع جيلطفوخرصلطبرالطةرؿطضعرؼطفوسد ؾػطفوسؾضؾعلط ؽط بئطفدفر طتظؾ رطفوسشرججططي دطتؼ
بروؾزفر طيط رعلطفودو ئطفوخرصطبرالطةرؿطو اػطفوخظلطيتدر ب ؼطعاىطكيؽيلطتظبي هط ؽطأجئطتسك ؽطفالطةرؿطضعرؼطفوسد ؾػط

ؽط د ؾفجؼطفو حر اىط ىطفوة ؼطيفوظ  لطيكيؽيلطتعر ئطفوسعاسلط  ط ؽطفوؾصؾؿطفوىط رحالطأعاىط ىطفواغلطفوعر يلطيتحد 
طفودرفسىط.يتؼطط رعلطفودو ئطفوخرصطبرالطةرؿ)ررفسلطفالاذظل(طيتؾز عهط طف شركطفو ـؾ فوةريؽطفوةرديلطفوسخ اةلطفو ىطتؾفج  ر

طوخظلط.(طادخطوإئط درسلطك ظب مطعساىطو طةرؿطيفوسعاسرتطعاىطتشة ذطتاػطف10عاىطفوسدفرسط ؾف  ط)
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ط-ؾيرسطأ رطفو در بط:
تؼطؾيرسطأ رطفو در بط ؽطخ ؿطفوس ربعلطفوس دفايلطبروس حغلطفوس رشر طيسؤفؿطفوسعاسرتطح مطحرئطفرتةرعط احؾظط ىط
فوسد ؾػطفو حر اىطودػطفو    ذطذيػطفوسد ؾ رتطفوسشخةزلطيذوػطبدبطفس خدفـطفوظ بطفوزعرؼطكرفسلطفالاذظلط)طدو ئط

ط طيفوإ ربلط(طيفوذػطزؾض طيت ظي طفوإاسرتطح مطففطفودو ئطآو  هطتشدرجط ؽطفود ئطفوىطفورعبط.طتحد ؽط  ررفتطفو رفك
طي ذوػطتإؾفطفوجسعيلط ر تط  غظيلطفالح يرجرتطفو در بيلطفو ىطتح رجطفو  رطفوسعاسرتطيفوسؾض طأدار 

 تغظيلطفالح يرجرتطفو در بيلطط
 التسؾيل  السؾعج السقتخح   االحتياج م
طفوع جىطوزعرؼطفوسد ؾػططفوبرار جط1

طفوةريؽطفوةرديلط  ؽطفالطةرؿ
ط سؾؿط3/3/2018

  سؾؿطط2018فردظسططصؾتيرت(ط-فواغلطفالاجا ز لط) ؾفعدطط3
ط

 قؾاعج ( –تجريب السعمسات عمى المغة االنجمضدية )صؾتيات  -2
طفوةرئطفودرفسىطفاليؿط طا ريل طفوسعاسرتطط2017/2018بعد ط   طو رك ط  شة ذ ط ر مطفوجسعيل طفوسؾج  ؽطيرؤسركط رـ يفودرد 

فال درـطفوس ربع ؽطواسدفرسطيذوػطو حدزدطفالح يرجرتطفو در بيلطفوخرصلطبروسعاسرتطيفو ىطيسكؽطأفطز ؼطتشريو رطيتغظ   رط ىط
طفو در بطفو شذيظىطح مطتؼطحررطتاػطفالح يرجرتط ىط  ثط حريرطيجىط:

 .فوبرار جطفوع جىطفوخرصطبرالطةرؿطفوزعرؼط 
 فوةريؽطفوةرديلطو طةرؿط.تدر بطحؾؿط 
 فورؾتيرتط(ط.ط–تدر بطحؾؿطفواغلطفالاجا ز لط)فو ؾفعدط 

ط-فو دؼطفوعرـط ؽطفو در بط:
طفالاجا ز لطط طفواغل ط ؽطتدر سطفورؾتيرتطي ؾفعد إردربط عاسرتط دفرسط ؽطأجئط ررطفو درفتطيفوس ررفتطفو ىطتسكش ؼ

طط  رطوا ؾفعدطفورحيحلط.
ي دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطب شرطو شة ذطفو در بطيترشي طفوسدربطيتؼطفخ يررط رعلطفالص حطفوزرفعىطتؼط خرط لطفالدفر طفو عايسيلط

بسركزط رشؾيطو شة ذطفو در بطيطتؼطترشي طف/طكسرؿطدمحمطأ  ؽطط دربطعرـطتر ؾػطتخرصطوغلطفاجا ز لطي درسطوغلطفاجا ز لط
 عاسلطيط دزرطط28بحزؾرطط30/8/2018فوىط28/8فوة ر ط ؽططبإدفر ط رشؾيطفو عايسيلطو شة ذطفو در بط.طيتؼطفو شة ذطخ ؿ
طفالدفر طفو عايسيلطبةرشؾيطير يسط دؼطفو عايؼطفوسج سعىط.

  -قياس أثخ التجريب :
طخ ؿط ط ؽ طذوػ طيض  طكسر ط. طفو در بى ط طواسح ؾػ ط طيفس جر   ؼ طفوسعاسرت طي رعايل ط ذرركل ط دػ طع ر طفو در ب طف شرك  ى

ع بطفالا  ركط ؽطفو در بط.ي ؽطخ ؿطتؾفجدط ر مطفوعسئطبرو در بطتؼط شر ذلطفوإ  رط ؽططت  يسرتطفوسدربطوجسي طفوسعاسرت
ططفوسعاسرتط ىطفوسرد طفو در بطح مطع رطفالخ  ؼطعسرط بئطفو در بط.

 

  االنجازات
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 طفو حرؽطعددط ؽطفالطةرؿطذيػطفودؽطفوسرتة طبروسدفرسطيفصرفرجؼطعاىطتإسالطفو عايؼط
 طفا غرـطفالطةرؿطفوذزؽط شرزو ؼطت عدطعؽطفوسدفرسط در رتطبع د طبرالو زفـط ىطفوحزؾرطديفطفوػيربط
 ط%طيجذفطدو ئطعاىطجذبطفوسدرسلطو طةرؿط2اد لطفوػيربطالت عدػط

 الرعؾبات

 .تأخرطفو عر دط  طفوسعاسرتطي رو روىطترتبطعايهطفو أخرط ىطأس  ـطريفتبط 
 طدرفسىطيفع  ررتطفجرز طسيسلط سرطفضعفط در ط فوغركطفو در بطفالسبؾعىطبرالدفرفتطفو عايسيلطبدببطفوغركطزـؾ

طفوسعاسرتطعاىط  ربعلطفوسشرججطفودفرسيلط

 الجروس السدتفادة 

  ؼطو ركطت دزرطفالح يرجرتطفو در بيلطط  طفوسعاسرتطيفوسؾج  ؽطأع رطفالح يرجرتطفوةعايلطواسعاسرتط ؽطخ ؿطفشرفر
   ىطت دزرطتاػطفالح يرجرت

 فو شد مط  طفوج رتطفو ىطت دـطخد رتطوشةسطفوة لطفوسد  د لطيدرعدطعاىطتشغيؼطت ديؼطفودعؼطواسدفرسطيفو رردط ؽط
طعدـطفو زرربط ىطتاػطفوخد رتط.ط

 ر ططفوسذريعرتطفوسخ اةلط  طبعز رطوهطعغيؼطفال رط ىطتاػطفوسشرطمط.ط 
 طر  طكةرك طفوسؾج  ؽط ىط جرؿطفو عايؼطفوسج سعىطفاعكسطعاىطتظؾ رطفدفكطفوسعاسرتطدفخئط دفرس ؼط
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  المدارس الرقمية وع مشر

طأس ؾيط طبسحر غرت ط طفور سيل طفوسدفرس ط ذريع يعسئ

ط ؤسدلط ط   طبرو عريف طي ط طيفو رجر  طي شر يسؾجرج

ط ررط طفيرفاج طيشركل طفالج سرعيل طوا شسيل سري رس

طفو    ذط طفوسذريع طيد  دؼ طي ط، و تررالت

طفوسا ح  ؽطبروسدفرسطفوسج سعيلط

 اليجف العام

  درسلطبسحر غرتطأس ؾيط30ال  دف يلطبسدفرسط ؽطأجئط ررطوعددطفوسدرجسلط ىطتظؾ رطفوعسايلطفو عايسيلط ىطفوسرحالطف

طتاس ذط/ طبإس خدفـطتإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطط900يسؾجرجطي شرطيفو رجر ط ؾف  ط

  االىجاف الفخعية

 تاس ذطبأج ز طوؾحيلط)طفو ر اتط(طط900 درسلط ؽط دفرسط ؽطأجئط ررطوعددطط30 دط .1
 فالج ز طفواؾحيلطيتظب مطفوسشرججطفوسدرعد طعايه. عاسلطعاىطكيؽيلطأس خدفـطط60تدر بط .2
أخرر ىطتظؾ رطتإشؾوؾجىطعاىطكيؽيلط  ربعلطفس خدفـطفالج ز طفواؾحيلط)فو ر ات(طدفخئطفوسدفرسطط9تدر بط .3

 .يصيرا  ر

 نتائج السذخوع..

 30درسلط ج سعيلط  رطأج ز طوؾحيلطط  
 60عاسلط در لطعاىطكيؿيلطأس خدفـطفالج ز طفواؾحيلطيتظب مطفوسشرججطفوسدرعد طعا  رطط  
 9طأخرر ىطتظؾ رط در  ؽطعاىطكيؽيلط  ربعلطأس خدفـطفالج ز طفواؾحيلطدفخئطفوسدفرسطط

 .. الفئة السدتيجفة 

ط ؾجهطط(ط20 عاسلطيط60تاس ذط/ ط ؽطط بط دفرسطفوسج س ط(طططططط د ة دطر رط  رشرط)ط900 د ة دط  رشر)

 .. انذظة السذخوع

 : لثانيةاستالم شيػ الجفعة ا -1
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طفوخرصطفوسذريعطحدربط ىطفزدفعلطيتؼطتحتطجشيلط386000طبؿيسلطط3/7/2018ط  رر خطفو رايلطفود علطشيػطفس  ـطتؼ
ط.طبروجسعيل

 :تشفضح تجريب السعمسات عمى بخنامج تجريبى حؾل السشيج وتظبيقاتة )مشتدؾرى(  -2

طيفوحدربطيفو شدسلط طيفالاجا ز ل طفوعر يل طفواغل ط ىط ؾفد ط درعد  ط شرججطتعايسيل طبإعدفد طريعل طفالتةرؽط  ط ركز طإطرر  ى
طيحريؼطريعلطيذوػط  دؼطإ رفكطفوعسايلطفو عايسيلطودػطفوظ بطيتإؾفطتاػطفوسؾفدط درعد طبجرابطفوسشرججطفودرفسيلط يفوعاـؾ

تحس ا رطعاىطفو ر اتطتؼطتدر بطفوسعاسرتطعاىط ش جطفوسش دؾرػطيفوسشرججطفوسدرعد طيطؾيرـطفوسركزطبرعدفدطتاػطفوسؾفدطو  ؼط
يفو در بطعاىطفوح  بيلطفو عايسيلطواؾسر ئطفوسدرعد طح مطتؼطتشة ذطفو در بطعاىط جسؾع  ؽطكئط جسؾعلطتح ؾػطعاىط عاسلط

طفو د طتشة ذ طفوسذريعطيتؼ ط  ر طفوسدزر رتطفوسشةذ طيذوػطبرفتةرؽط   ط ؽط ؽطكئط درسل فوىطط29/1/2018ر بطخ ؿطفوة ر 
يذوػطب رعلط ركزطريعلطوا در بطبرو رجر طبحزؾرط دزرػطفدفرفتطفو عايؼطفوسج سعىطيرؤسركطفال درـطبرو   لطط8/2/2018

ط حر غرتط.

ط

 :تدويج السجارس السخشحة بأجيدة التابمت  -3

طعاىطفألر  ط حر غرتط طإعدفدطخظلطتؾز  طفالج ز  طتؼ طفوسدرعد  طفالا  ركط ؽطتدر بطفوسعاسرتطعاىطفوسشرججطيفوح   ل بعد
 شر(طبرو شد مط  ط دزر رتطفو ر يلطيفو عايؼط ىطكئط حر غلطيتؼطفوبدكط ىطتؾز  طفالج ز طعاىطط-سؾجرجطط–أس ؾيطط-)فو رجر ط

ط ر مطفوعسئطبروجسعيل طؾيرـ طفو ذغ ئطفوخرصططفوسدفرسطبعد طاغرـ طفود ر رطيفس  ـط طفوسشرججطفو عايسيلطعاىطأج ز  بإضر ل
برالج ز طيفو رردط ؽطتذغ ا رطيتةع ئطأج ز طفو ر اتطيفو رردط ؽط ر ا   رطفس ؿ رؿطفوسشرججطفوسؾجؾد طعاىطفود ر ر.طتؼطتزي دط

ط ؽط بئط رط طتشة ذجر طفو ىطتؼ ط طفوؾسر ئطفوسدرعد  طيح   ل كزطريعلطيذوػطبحزؾرط شديبط ؽطكئطإدفر طفوسدفرسطبرالج ز 
تعايسيلطيتؼطفع سردطفيررالتطفالس  ـط ؽطكئطإدفر طيذوػطبعدطإضر لطتاػطفالج ز طكع دط د ديسلطبسخرزفطفو ر يلطيفو عايؼط

ط.طبكئط حر غلطوإىطز ؼطفوسحر غلطعا  رطيالس سرفرطتدفيو رطدفخئطفوسدفرسط ؽط رحالطالخرػط

عمسات لسشاقذة التحجيات والسذكالت التى تؾاجو السعمسات أثشاء تشفضح البخامج واستخجام تشفضح بخنامج تشذيظى لمس-4
 -السشيج :

طو شة ذط رار جطتشذظ ىطوسعاسرتطفوسدفرسطفوسج سعيلط ىطفوسشرطمطفوسد  د لطو شة ذطفوسذريعطبأر علط حر غرتط تؼطفالعدفد
ط طتؼ ط ر طوسرفجعل طيذوػ ط( طيفو رجر  طي شر طيسؾجرج طأس ؾي ط) طأجؼطيجى طوسشر ذل طبرو رجر  طاةذ طفوذػ طفودر م طبروبرار ج تشة ذت

طفورعؾ رتطيفو حديرتطفو ىطيفج تطفوسعاسرتطعشدطتظب مطفوح   لطيفوبرف جطفوسدرعد طفوس رحلطعاىطفو ر اتطفو عايسى
ط ؽط ط ىطفوة ر  طبروغرد ل طأيرـ طفر عل طفو در بىطعاىط دفر طفوبرار ج طتشة ذ طت ديؼطتط1/2/2012اٌٝ   22/7/2012ح مطتؼ ؼ

فوسعاسرتطعاىط جسؾع  ؽطوإئط جسؾعلططزؾ  ؽطتدر ب ؽططح مطكراتطفوة ر طفو در بيلطفاليوىطوسعاسرتط شرطيفودير طفو در بيلط
طفو رايلطوسعاسرتطأس ؾيطيسؾجرجطيفو رجر ط

طيشرحط  دططواسشرججطفوسؾجؾد طعاىطفو ر اتطوا ذك رطب طفو عايسلطي كؾارت ر طتشريؿطفو در بطشرحطواح   ل طتؼطفو در بطي د سر
عايلط ؼط ر تطفوسدر لطبرالتجرتطفوىط   طبربطفوسشر ذلط  طفوسعاسرتطوسعر لطفوسذك تطفو ىطيفج   ؼطأ شركطفو شة ذطي دأتط
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فوسدر هط ىطفوردطعا  رط ؽطخ ؿطفو ظب مطفوعساىطوإئطسؤفؿط  طفوذرحطيفو ؾضي ط د خد لط ىطذوػطفوسع شرتطفو در  لط  ئط
طاسرتطعاىطفودبؾر طوا ظب مطفودفترطشؾطيفخرفجطفوسع

ي دطفتز ط ىطجذفطفو در بطفو رك زطفو رـطيفالج سرـط ؽط بئطفوسعاسرتطعاىطفوعكسط سرطحدثط ىطفو در بطفاليؿطبرو رجر ط
طاغرفطو   ىطفوسذك تطفو ىطحد تط.طيفوذػطفاعكسط دير طعاىطفو ظب مط ىطفوسدفرسط.

 

طيكرفط يرفطفوحرضر ؽطكرالتى:  
 لؼ يحزخ  الجورةالثانية االولىالجورة  البيان م
ط16ط27ط26ط عاسرتط1
ط0ط7ط0طرؤسركطأ درـط2
ط0ط3ط3ط ر مطعسئط3

ط16ط37ط29 إجسالى
ط

ط

 لقاء مخاجعة بضؽ الذخكاء والجسعية ومجيخيات التخبية والتعميؼ بالسحافغات لسشاقذة التحجيات:-5
جذفطفوشذريطضسؽطأاذظلطفوسرحالطفوحرويلطيفوذػطز دؼطفوىط شر ذلطفو حديرتطيفوسذك تطفو ىطتؾفجهطخظلطس رططيأتىطتشة ذ

فوسذريعطبذكئطعرـطي عدطفالا  ركط ؽطتشة ذطفوبرار جطفو شذيظىطواسعاسرتطعاىطفوسشرججطيفوح   لطفوسدرعد طيفو عرؼطعاىط
ط   طفوا رك طتشة ذ طتؼ ط د طفو شة ذ طب شرطط30/7/2018رر خطفوسذك تطفو ىطتؾفجه طيفو عايؼ طفو ر يل طبحزؾرطيك ئطيزفر  بروغرد ل

طفوا ركط طف شرك طتؼ طي د طفوسذريع ط  ر طفوسشةذ طبروسرفرز طفال درـ طيرؤسرك طفوسج سعى طفو عايؼ طي دزرػ طبدؾجرج طفو عايؼ طعرـ ي دزر
 تطفو ىطتؾفجلطفو شة ذطيفو ىطعرضط رطتؼطتشة ذ ط ؽطأاذظلطفوسذريعطيفوخظلطفوسؾضؾعلطواة ر طفو رد لطكسرطتؼطعرضطواسذك

طت س ئط ىط:
طفو ذبيػط  طفالدفرفتطيفوسدزر رتطفوسد  د لط -1
 عدـطتةع ئطفالج ز ط ىطبعضطفالدفرفت -2
 فوحةرظطعاىطفالج ز ط ؽطفالجسرؿطيفو افط -3
 فوريرالط -4

طكذوػطتؼطيض ط جسؾعلط ؽطفو ؾصيرتطفو ىطسؾؼطز ؼطفوعسئط طفوة ر طيتؼط شر ذلطتاػطفوسذك تطيفوخريجطبحاؾؿطو ر   ر
طفوس بالطيفو ىطسؾؼطتدرعدطعاىطتد  ئطفوعسئط.

  متابعة فشية مؽ قبل فخيق العسل :-6
طتشة ذط طبعد طخرصل طفو عايسيل ط ؽطتظب مطفوسدفرسطوا ر اتطيفوح   ل طفوسذريعطوا أرد طواسحر غرتطفوسشةذ ط شيل ط  ربعل طتشة ذ تؼ

 ر اتطبذكئطج دطيحرصطفوسعاسرتطعاىطفس خدف هطخ ؿطفو در بطفو شذيظىطبروغرد لطح مطوؾحعط ىط حر عط شرطتظب مطفو
طز شرسبط  طشرحطفوس ررفتطفودرفسيلطح مطففطجشرؾط طبسر طفوحرسبطفالوىطيتؾعيةه طفيطخ ؿطحرل طفالركرفطفو عايسيل   ر 

طشغفطيحرصط ؽطفالطةرؿطبروسدفرسطعاىطفس خدفـطفو ر اتطوسرطيجدياهط ؽط  علطوا عاؼط
 دفرسطفوسشةذط  رطفوسذريعطز ؼطفس خدفـطفو ر اتطعاىط  رفتطيويسطبرةلطط8يجدطففطعددططف رطبروشد لطوسحر غلطسؾجرجط  د

طفرابط طفوسعاسرت طفو ر اتطالف طي تطكر ىطالس خدفـ طفودرفسىطالزؾجد طفوعرـ ط دفيل ط شذ طفاه طفوسعاسرتطذوػ طعائ طي د  د سر 
اتطبذكئطكب رطيالفطجشرؾطفرت ريطبخظلطز شيلطفوؾ تط ىطتدر  رتطخررجيلط د سر طي رو روىطالتد ظي طفوسعاسلطفس خدفـطفو ر 
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وذرحطفوسشرججطفو عايسيلطخرصلطففطفوظ بطبسدفرسطسؾجرجط ىطفورفطفودردسطفال  دف ىطياةسطجذفطفوسؾضؾعطزشظبمطعاىط
ط دفرسط.ط6 دفرسطأس ؾيطيفو ىطعددجرط

 بئطفوسدرسلطيف رديفطبرا ؼطفس ةرديفططف رطبروشد لطوسحر غلطفو رجر ط درسلطجبئطفوس ظؼطفوخرصلط إرفطجشرؾطتظب مطوا ر اتط ؽ
 ؽطفو جر لطيكرفطو رط رديدطفيجر ىطعاىطفوظ بطإالطففطفس خدف  ؼطواح  بيلطفو عايسيلطفر رطيفو ىطجركطفو ظب مطيفالس خدفـط
طو رطبذكئطج دطجدفط  طفورةؾؼطفودرفسيلطفوسخ اةلطبروسدرسلط.طي دطصرحتط دزر طفوسدرسلطففطفوبرف جطفوسدرعد طفوس رحل

عاىطفو ر اتطيجبطففطز ؼطتظؾ رجرطوإىطت شرسبط  طفورةؾؼطفوعايرطوإىطتإؾفطفالس ةرد طأربرط ؽطعسايلطتظب مطفو ر اتط
ططططططبروسدرسل

 لقاءات السعمسات واخرائى التظؾيخ التكشؾلؾجى -7
طفوغركطتدر بطفوسعاسرتطعاىط طي عد طتدر بطفوسش دؾرػطواسعاسرتطبرو رجر  طيتشة ذ طتؾز  طفالج ز  طفالج ز طبعد طفس خدفـ كيؽيل

ط سرط ط  عز ر طير ظ ر طيتذغ ئطفالج ز  طفو ظب مطفوةعاىطعاىطفالج ز  ع رتطبعضطفوسذك تطودػطفوسعاسرتطعاىطكيؽيل
طبروسرفرزط طفوا ركفت ط ؽ ط جسؾعل ط  شة ذ طفوعسئ ط ر م ط رـ طوذوػ طفالج ز  طتاػ ط ؽ طفوسرجؾ  طفالجدفؼ طتح  م ط ى طعر  ر يذكئ

طفوسعا طتجسي  طتزسشت طتدر ب ؼطفوسد  د ل ط  دؼ طفو عايسيل طيفالدفرفت طفوسرفرز ط  اػ طفو إشؾوؾجى طفو ظؾ ر طيفخرر ى سرت
يتعر ة ؼطبرويرتطعسئطتاػطفالج ز طيكيؽيلطر ططتاػطفالج ز طبأج ز طفوعرضطيكيؽيلطفس خدف  رطيفو عر فطبأجؼطفوسذك تط

طكذوػطتعر فطفوسعا ط طتؾص ئطتاػطفالج ز  طفوسعاسرتطأ شرك سرتطبأخرر ىطفو ظؾ رطفو إشؾوؾجىطفو ىطيسكؽطأفطتحدثط  
طو د  ئطعسايلط  ربعلطفوسدفرسطكذوػطفوخريجطبروخظططفوخرصلطبعسايلطفوس ربعلطفوس دفايلط ؽط بئطأخرر ىطفو ظؾ رطواسدفرس

ط.
 افتتاح فرل ججيج بسجرسة جبل السقظؼ -8

ئطفوس ظؼطبرالج ز طفور سيلطيتؼطعسئطف شركطز رر طفالس رذ ط/طريزفطواجسعيلطتؼطفالتةرؽط ع رطعاىط دط رئطفخرطبسدرسلطجب
طج رزطتر اتطفوخرصلط ذوػطفوةرئطيعسئطفالجرفكفتطفو ز لط.ط50ز رر ط  دفايلطبروةعئطواسدرسلطيتدايس ؼطعددط

  االنجازات

 ت بئطفوظ بطو ج ز طفور سيلطيس ؾولطفو عر ئط ع رط 
 فس ةرد طفوظ بط ؽطفوسشرججطفوسدرعد طعاىطفو ر اتط ىطدرفس  ؼ  

 الرعؾبات

 فس خدف هطتخؾؼطفوسعاسرتطط ىطفوبدفيلط ؽط درت ؼطعاىطفس خدفـطفو ر اتطح مطفا ؼطيج ديفطصعؾ لط ى 
 فو امطفوزف دط ؽطجرابطفوسعاسرتطعاىطسر لطفالج ز طفور سيلط ؽط دفرس ؼطح مطففط دفرسطفوسج س طر رط

ط ؤ شهططبروذكئطفوإر ىطط

 الجروس السدتفادة 
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 فوسشرججطفوسدرعد طفوس رحلطعاىطفو ر اتطيجبطأفطتإؾفطأر رطأرت رطأطبروسشرججطفودرفسيلطح ىطت ؼطفالس ةرد ط
طفوإر الط ؽطفوسح ؾػطفو عايسىط

 قرص الشجاح

طودػطفوذغفطع رطح مطفو عاؼطبس علطت س زطصؽيلط   لطخامطخ ؿط ؽطفو عاؼط   لطفس خدفـطفو ر اتطبذكئطعرـطعاىطفاعكس
طيررب  ؼطفالطةرؿط ؽطفوػيربطادبط ىطفوساحؾظطفالاخةرضطخ ؿط ؽطذوػطيع رطعا  رطيفو عاؼطفالج ز طالس خدفـطفالطةرؿ

طيفوسعر لطفو در طفالطةرؿطودػطفص  طفاهطفيزرطفالخ  ؼطع رط دطي.طفالج ز طتاػطالس خدفـطفودرفسلط ؾعدطبعدطفالس سرفرط ى
طبذكئطفوسدرعد طفوسشرججطتشريؿط ىطواظ بطجذبطيس الطفاهط ىطذوػط رؽططرسرطفوحدز لطفو إشؾوؾجيرطيسر ئط  طفو عر ئطعاى
طفويهطفوس د لطفوسعاؾ لطيصؾؿطيسرعلطبروسسئطفوظروبطالير بط س  

ط  
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ط

 وحدة االعاقة 

ط0تعسئطيحد طفالعر لطبجسي ط رفرزطي رػط حر غلطفس ؾيطط  سؾ ئطذفتىط ؽطفوجسعيلطط

 ... اليجف العام
طانًجتًغ بقري ويراكز يحبفظة أسُى فٍين األطفبل انًؼبقُن وانؼًم ػهً ديجهى  0000تحسُن نىػُة انحُبة نؼذد   

 االىجاف الفخعية:

 ططةئط عرؽ/ طفج سرعيرطيطبيرطيتعايسيرطط2500تأج ئطعددط
 ططةئ/ ط ؽطفوسعر  ؽطبسج سرع  ؼط2500د جطعددطط
 ط0طةئ/ طب زريرطفالعر لطيكيؽيلطفو غابطعا  رطط2500ر  طيعىطفسرطعددط

 ئج السذخوع :نتا

 (986ططةئط/ ط عرؽطتؼطز ررت ؼطب رػطي رفرزط حر غلطفس ؾي)ط0
 ط(طجادلطترج ايلطتؼطتشة ذجرطو طةرؿطفوسعر  ؽط/ت1108)ط
 ط(طجادلطتسك ؽطو سرطفوسعر  ؽ1108)ط
 ط(ط ردطتؼطر  طيع  ؼطفتجرتط زريرطفالعر لطط460)ط
 ط(ط عرؽ/ طتؼطفوحر  ؼطيد ج ؼطبروعسايلطفو عايسيلط380)ط
 ط(ططةئط/ طط عرؽطتؼطتأج ا ؼططبير420)ط

 الفئة السدتيجفة ..

 سشلططبجسي ط رػط رفرزط حر غلطط18 د ة دط  رشر:طفألطةرؿطط ىطفوة لطفوعسر لط ؽطسؽطفوسي دطيح ىط
طأس ؾيط.طططط

 طسشل.ط18 د ة دطر رط  رشرطأسرطفوسعر  ؽط/طتطيطفوسعر  ؽط/تط ؾؽطط

 فوسج س طالسدتفضج الشيائى :ط

 اننطبق انجغرافً 

 ٠ؼًّ اٌّششٚع ثد١ّغ ِشاوض اٌّسبفظخ ٚلشا٘ب اٌّخزٍفخ  

 األنذظة الخئيدية 
 فو أج ئطفوظبةططط 
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 طفو أج ئطفوسرتإزطعاىطفوسج س ط

 طإوحرؽطبرو عايؼطططط

 فو ؾعيلط 

 

 

 

 

 
  أواًل :التأىضل الظبى 

-انؼُبده:  

٠ٛخذ  ثّمش اٌدّؼ١خ ػ١بداد ِزخصصخ  فٟ اٌؼظبَ ٚاألطفبي ٚ األػصبة ٚثٍغ ػذد  األطفبي اٌّؼٛل١ٓ اٌّزشدد٠ٓ  ػٍٝ  

زبٌٗ خذ٠ذح ٚف١ّب ٠ٍٝ سعُ ث١بٔٝ ٠ٛضر ػذد اٌسبالد 229طفً رُ رٛل١غ اٌىشف ػ١ٍُٙ ُِٕٙ ػذد 424اٌؼ١بدح خالي اٌؼبَ 

1اٌّىزشفخ ٚاٌّزشددح ِٓ اٌّشاوض اٌّخزٍفخ   
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 العسميات الجخاحية واالجيدة التعؾيزية :

رسشص اٌدّؼ١خ ػٕذ رمذ٠ُ خذِبرٙب ػٍٝ االعزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ رٛفش٘ب اٌذٌٚخ ٌزؼظ١ُ االعزفبدح ، ٌزا فمذ لبِذ   

اٌدّؼ١خ ثزمذ٠ُ خذِبد طج١خ ٌألطفبي ِٓ ػ١ٍّبد خشاز١ٗ ٚأخٙضٖ رؼ٠ٛض١ٗ ثبإلضبفٗ ٌزس٠ًٛ إخشاء اٌفسٛص اٌطج١خ 

ً ٘زٖ اٌخذِبد اٌطج١خ فٝ  اٌدؼ١بد عٛاء ػٍٝ ٔفمٙبرٙب اٚ ػٍٝ ثبٌّغزشفٝ اٌدبِؼٝ ِغ صشف اد٠ٚخ ٌألطفبي ٚرٛف١ش و

1ٔفمخ اٌزب١ِٓ اٌصسٟ اٚ ِىبرت اٌزأ١ً٘ اٚ ػٍٝ ٔفمخ اٌذٌٚخ اٌشعُ اٌج١بٔٝ اٌزبٌٝ ٠ٛضر ٘زٖ اٌخذِبد   

 

 ثانيًا :التأىضل مختكد عمى السجتسع

 مخكد الظفؾلة
 2148/ح العزفبدح ثبٌدٍغبد خالي ػبَ طف4418ًثٍغ ػذد اٌّزشدد٠ٓ ِٓ االطفبي ٌّشوض اٌطفٌٛخ ػذد 

  جمدات 

 لبِذ اٌدّؼ١خ ثزٛف١ش خٍغبد ٌزأ١ً٘ األطفبي اٌّؼٛل١ٓ ٚدِدُٙ ٚرؼ١ٍُّٙ اٌّٙبساد اٌس١بر١خ ِزّثٍخ فٝ 

خبعبد ر١ّٕخ  -خٍغبد ر١ّٕخ ِٙبساد  الطفبي اٌزٛزذ    -)خٍغبد رخبطت ٌالطفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ صؼٛثخ فٝ اٌىالَ     

 خٍغبد رؼذ٠ً عٍٛن ٌالطفبي اٌّؼبل١ٓ ر١ٕ٘بً   (   -ِٙبساد الطفبي صؼٛثبد اٌزؼ١ٍُ ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ   

0

20

40

60

80

100

120

 ػذد انحبالت انًتردده

 ػذد اٌسبالد اٌّزشددٖ

0

50

100

150

200

250

300

صشف اخٙضٖ 

 رؼ٠ٛض١ٗ

اشؼبد 

 ٚفسٛصبد

 ػ١ٍّبد خشاز١ٗ ػالج رمبس٠ش طج١ٗ

 انؼذد

 اٌؼذد



31 

 

 جمدات تسكضؽ االسخ 
١ٓ العش االطفبي اٌّزشدد٠ٓ ٌالعزفبدح ِٓ اٌدٍغبد اٌزب١ٍ١٘خ اٌّخزٍفخ ٚرٌه ٌزّى١ُٕٙ ِٓ ِزبثؼخ اطفبٌُٙ ٠زُ رٕف١ز خٍغبد رّى

خٍغٗ 4418ثبٌّٕبصي ِٚغبػذرُٙ فٝ اٌزغٍت ػٍٝ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاخخ اثٕبئُٙ ٚلذ ثٍغذ ػذد اٌدٍغبد إٌفزح   

الجمدات :صؾر لبعض   

 

 

 

 

 

 

 ثالثا:إلحاق بالتعميؼ

زك اٌطفً اٌّؼٛق فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚ رخف١ف اٌؼتء ػٓ اعش ٘ؤالء األطفبي ٌضّبْ اعزّشاس٠خ رؼ١ٍُّٙ فمذ رُ رٕف١ز زشًصب ػٍٝ 

ص٠بسح ِزبثؼخ  ٌألطفبي اٌّؼٛل١ٓ ثبٌّذاسط ٌزمذ٠ُ اٌزغ١ٙالد اٌّذسع١خ ٚاٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ. 451  

ّخزٍفخ.ٚاٌدذٚي اٌزبٌٝ ٠ٛضر ػذد األطفبي اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌ   

الخدمة التعليمية    قرار دمج  عدد المستفيدين 

 اناث ذكور اناث ذكور 

 5 44 81 481 الرسوم المدرسية

 16 81 181 إجمالى

 

 رابعًا :التؾعية 

رُ رٕف١ز اخزّبػبد رٛػ١ٗ ألعش اٌّؼبل١ٓ اٌّزشدد٠ٓ ػٍٝ اٌؼ١بداد اٌّزخصصخ زٛي اِبوٓ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚو١ف١خ اٌسصٛي 

 1ٚاٌّشىالد اٌزٝ رٛازخ اثٕبئُٙ   ف١ّب ٠ٍٝ سعُ رٛض١سٝ ٌٍّغزفذ٠ٓ ثبٌزٛػ١خ ػ١ٍٙب 

 اناث ذكؾر عجد االجتساعات

60 450 150 

 600 االجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
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 لبعض اجتساعات التؾعيو  : صؾر

الديارات 
 السشدليو :

ص٠بسٖ ١ِذا١ٔٗ شٙش٠ب ٚثٍغ ػذد اٌمشٜ  ٠48مَٛ فش٠ك اٌؼًّ ثزٕف١ز ص٠بساد ١ِذا١ٔٗ ٌٍّشاوض ٚاٌمشٜ اٌّغزٙذفٗ ثٛالغ  

ططططفً / طفٍٗ ٚث١بٔٙب وبٌزبٌٝ :376ٚ ػذد زبالد ِزبثؼٗ ثٛالغ  546( ثبخّبٌٝ ػذد زبالد ِىزشفٗ ثٛالغ  732اٌّضاسٖ ) 

 ات مضجانيو لسخكد الداحل وقخاه :زيار 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو قخيوال

ط3ط5طفواؾ ر

ط4ط6طفوشزوهطفوسد جدت

ط3ط10طازوهطفوسػ

ط7ط2طفوعؾاه

ط6ط5طفوعؾاه

ط4ط6طدزرطترسر

ط6ط3طفوذيخطشحرته

ط8ط10طسرحئطسايؼط

ط2ط3طفوعةردرتط

ط3ط4طفوسظسرط

ط8ط3طفوذيخطعاىطعبدطفودفيؼط

ط8ط3طدزرطترسرط
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 62 59 االجسالى 

 فتح وقخاه:لسخكد الزيارات مضجانيو 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط3ط5طفوذيخطسؾ فط

ط3ط9ط شىطز دط

ط1ط2طفخشؾخط

ط4ط10طعربطفوإ برتط

ط4ط6طفالس ؾطىط

ط2ط8طعربطفوعظيرتط

ط5ط8طفوذيخطسؾ فط

ط3ط7طعاىطعبدطفوحر عط

ط1ط4طفخشؾخط

ط4ط9طري ذدط

ط4ط6طعاىط  ررؾط

 35 74 االجسالى

 خكد مشفمؾط  وقخاه:مضجانيو لسزيارات 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط4ط2طفوع ر شهط

ط7ط4ط شىطشعرففط

ط4ط4ط شىط جدط

ط6ط5طسرفيتط

ط5ط6ط شىطرف  ط

ط6ط10طفور ر جط

 32 31 االجسالى

 ت مضجانيو لسخكد القؾصية وقخاه :زيار 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو
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ط8ط6ط شىطز د
ط12ط8ط ؾؽط

ط4ط6طفوحرفداه

ط3ط9ط شىطيح ى

ط5ط6ط شىطصرو 

 32 35 االجسالى

 زيارات مضجانيو لسخكد الغشايؼ وقخاه 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو 

ط6ط5طرشريؼطشرؽط

ط8ط7طفوسذريعهط

ط4ط5طفوع ر  مط

ط2ط6طفو دفيرط

ط3ط5طفوذؾف شهط

ط5ط4طفود ـط

 24 35 االجسالى 

 زيارات مضجانية لسخكد ديخوط وقخاه : 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط1ط3طاج ط  ررؾط

ط2ط3طفوذيخط غ رتط

ط7ط4طف ؾجبئط

ط6ط5طعز هطج ؿط

ط2ط8طفوذيخط درعدط

 18 23 االجسالى
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 رات مضجانيو لسخكد ابشؾب وقخاه :زيا

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط7ط8طفودؾفوؼطفو حر هط

ط2ط3طفوسعر دتط

ط3ط3طعربطفوعظيرتط

ط2ط5طفوسعر دطفوذرؾيهط

ط5ط13طف ؾطفسحرؽط

ط4ط7طفوسعر دتط)طفوجرؼط(ط

طفوسشرؾرتط ط5ط4طرـؾ

ط-ط6طفوذشر اهط

ط3ط6طفوبؾرتط

ط2ط4طحؾضطفوجرؼط

طفوسشرؾرتط ط3ط5طجز رتطكـؾ

ط1ط6طفوإبيد ؾفط

ط3ط7طعز هطسع دط

ط1ط2طفوسعر دتطفوغر يهط

 45 79 االجسالى

 لسخكد اسضؾط :زيارات مضجانيو 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط1ط22طدزرطفوزفي ه

ط2ط3طدزرطدراإه

ط4ط6طشظب

ط2ط6طفوسظيعه
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ط12ط4ط شىطحد ؽ

ط2ط6طفوسظيعه

ط12ط4ط شىطحد ؽ

ط2ط12ط ر ررص

 37 63 االجسالى

 زيارات مضجانيو لسخكد ابؾتيج وقخاه:

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط5ط12طبر ؾر

ط6ط8طفوةا ؾ

ط4ط5طف ؾطتيج

 15 25 االجسالى

 زيارات مضجانيو لسخكد صجفا وقخاه :

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو 

ط5ط7طدي رطعرزدط

ط3ط4طصد رطفوسركزط

ط1ط6طعز لطفود وسل

ط6ط8طررديس

 15 25 االجسالى

 البجارى وقخاه :زيارات مضجانيو لسخكد 

 حاالت متابعو حاالت مكتذفو القخيو

ط10ط8ط شذرتطجسرـ

ط6ط7طرر ئطخايةه

ط4ط8طاج طفوعرب

ط5ط6ط حسؾدط رج

ط4ط10طفوةرريؾيه

ط4ط4طفوؿيرطرت
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ط6ط5طفؿط زفع

ط2ط14طفوع سرايه

ط5ط2طفيالدطشرج ؽ

ط3ط8طازوهططعظيه

ط4ط6طرر ئطخايةه

ط-ط7طفوبدفرػط

ط5ط3طاج طفوجز رتط

ط3ط9طفوع رؿطفو باىط

 61 97 االجسالى

 

  اإلنجازات

طةئط/ ط عرؽطبروعسايلطفو عايسيلطط35تزس ؽطعددطط-  

طةئط/ ط عرؽطعاىطع جطعاىطاة لطفوديولططط351 درعد ططعددططط-  

طةئط/ ط عرؽطيت ديؼطفوخد رتطفوسشرس لطو ؼطط521فر ذرؼطعددططط-  

  الرعؾبات

 عرؽط/ طططي درعدت ؼط ىطعسئطتغاسرتطيفعرد طفوعرضطف رفرطفس ح رؽطفوررؼطي مطط211ي فطصرؼطفوسعرشطفوذ رػطوعددطط
 ففعر ل
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 00111 الطفل نجده خطوع مشر

  



38 

 

طمبادرات تنمية المجتمعوع مشر
 : المشروع هدف

طفج سرعيلط كرسبطو ح  مطفوسداةطفوسج س ط شغسرتط درفتطتعز زط
  ررط ةطيفوس سذلطفوة  ر طفور ؽيلطواسج سعرتط اسؾسلطيف  ررديل

: للمشروع الرئيسيه االهداف اهم من و  

طف ظرعطيطفوحكؾ ةطفو ظرعط  طشرفررتطيطتذبيػطتإؾ ؽ -

طيطفو ؾ ةطيطفوسحاةطفوسد ؾؼططعاةطفالجاةطيطفوخرص

ط.طفوسذريعطفس سرفرطيطفالاذظهطجؾدتطو ح  مطذوػ

طفح يرجرتطتابةطفجدفؼطتح  مطفوسذريعطفديفرطفجؼط ؽط -

ط اسؾسطتغ رطفحدفثطيط  رطتعسئطفو ةطفوسج سعرت

طريؽيهطيطفوس رحهطفوةرصطيطفوسؾفردطفجؼطعاةطفوزؾكطتدايططيطف رفدتطيطفوسج س ط ؤسدرتط د ؾؼططعاةطو  زئ

 .ط شرسبطبذكئطفس غ و ر

: المشروع خالل من المستهدفة الفئات  

ط.يأس ؾيطيسؾجرجطيفو ح ر طفالسكشدر لطجةط حر غرتطأر  ط ةط داةط ج س ط ؤسدلط443طتسؾ ئ -

:  بالمشروع مباشرة الغير المستهدفة الفئات  

طفوسش طا يجلطيفال  ررديلطفالج سرعيلطفحؾفو ؼطت حدؽطفوسد  د لطفألر علطفوسحر غرتط ؽطيشربطي  رتطيرجئطأ رأ طط75111 -

 فورغ ر 

: المشروع ينفذها التى الرئيسية االنشطة اهم من  

 2148طش رديدسبرط ؽط دفيلطفوسذريعطعسئطوةر مطفوعسئطع ؾدطتؾؾي ط-

ط.طيفو   لطفوجسعيلط  ؽطفالتةرؾيلطتؾؾي ط-

طفوخظططوؾض طبروسذريعطفوعسئطي ر مطفو   لط  طتذرركىطفج سرعطتشة ذط-

 .فوسررػططفوسركزط  طبرو عريفططبروسذرركلطفودر  طفو حمطعاىطفوسحؾر لطواجسعيرتطتدر بطتشة ذط-

طفال رطحدبطفوسذك تطيترشيفطفوسد  د لطفوسرفرزطدفخئطفوعسئطي جرالتطفوسذك تطيتحدزدطفوبيرارتطيتحا ئط بد ىطت ر رطفعدفدط-

طفوسركز ؽط ىطفوعر الطفوديويلطيفو   رتطبروسركز ؽطفوظبيعيلطيفوؿيردفتطفالجايلطفوجسعيرتط  طفوس دفايلطفوز ررفتط ؽطعددطتشة ذطتؼط-
طفو سك ؽط–طفورحلط–طفو عايؼ)طط ظرعطبكئطفوخرصلطبرالس الطفوع شلط ىطتإرفرطجشرؾطيكرفط،(طط239)ططعددطفس  دفؼطتؼططيفوحكؾ   ؽ،

  .682:ططفوع شلطفجسروىط أص  طفوسد  د لطفوة لط  (ططفوب  لط–طفال  ررد 
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طفو رعديلطواجسعيرتطتسؾ ا رطز ؼطفو ىطفوسذريعرتطاؾعيلطو حدزدط رجعرطويكؾفططفالح يرجرتطتحدزدطعؽطفو  ر رفوش ر ىطعسئ -

ط - .ططفوسج س طتشسيلط  ردرفتط ذريعطالط ؽطفو عر ةىطفوا ركط-

ط.يفودرحئطأ شؾبطبسركزػططفوخرصلطفو راؾ لطفوسرردرطعاىطواحرؾؿطفوسحر غلطوس رطز رر ط-

 .طفوسج سعيلطفالح يرجرتطت دزرطت ر رط ؽطو ا  ركطواسركز ؽط  دفايلطز ررفتط-

 .طفو راؾ لطفوسرردرط ؽطفوسعاؾ رتطعاىطواحرؾؿط  رفت ؼط ىطفوحكؾ   ؽطز ررفتط-

طفوسعاؾ رتطبعضطعاىطيفوحرؾؿطبروسركز ؽط بئط ؽطعساتطفو ىطفوديويلطفو   رتطز ررفتط-

طفوجسعيهط ؽطعزؾط ؽط كؾاهطوجشهطخ ؿط ؽ(طططج-ب)طط  لطفو رعديلطفوجسعيرتط بئط ؽطفوس د هطفوس  رحرتططت  يؼطط ةطفوسذرركهط-
ط ؽط س ئطي(طف رردؼطتسك ؽط-طتعايؼ–ط   هط-صحه-تعايؼ)ططفوسد  د هطفو ظرعرتط ؽطفوحكؾ  ؽطيطفوظةؾوهطفا رذطج  هطيطفوسحؾر ه
ططفالج سرعةطفو زر ؽ

طفوجسعيرتطتبايغطفو رعديهطفوجسعيرتط  طواجادرتطتج  زفطفو ةريضطا ريطيطفو رعديلطفوجسعيرتط ؽطفوس د هطفوس  رحرتط رفجعلط-
فوجسعيرتط  طفوس  رحرتطو عدزئطفو ةريضط ةطفوش ريطالجؼطوا حز ر:ططفوسحددتطبروسؾفع د  

ططواجسعيرتطفوسؤسدىطيفو   يؼطفو درفتط شركط-

جسعيو18 لعجد االتفاقيات تؾقيع  

  اٌذفؼٗ طٍجبد ػًّ و١ف١ٗ ٚششذ ثب١ٌٙئٗ اٌخبصٗ االِزثبي ع١بعٗ ٌششذ خّؼ١ٗ 81 ٌؼذد ٌمبء -

 ٌٍؼًّ ٌٍٛظبئف االٔغت الخز١بس(  ِبٌٟ – فٕٟ) اٌّششٚع ػًّ فش٠ك ِٓ اٌمبػذ٠ٗ ٌٍدّؼ١بد اٌّمبثالد خطٗ رٕف١ز -

 اثٕٛاة ِشوض ٚ ع١ٍُ عبزً ِشوض داخً ثبٌدّؼ١بد اٌّفزٖ ثبٌّجبدساد

 ٌٍدّؼ١بد اٌخجشٖ ٌٕمً ثبٌدّؼ١ٗ اٌّششٚع ػًّ ٌفش٠ك اٌّصشٞ اٌّشوض خالي ِٓ ف١ٕٗ ٚ ِب١ٌٗ اٌزذس٠جبد ِٓ زم١جٗ رٕف١ز -
 اٌشش٠ىٗ

   اٌشش٠ىٗ ثبٌدّؼ١بد ِزبثؼزٙب ع١زُ اٌزٟ اٌّٛضٛػبد ػٍٝ اٌّششٚع ٌفش٠ك فٕٝ اٌذػُ رمذ٠ُ -

 (ِبٌٟ – فٕٟ)  اٌّششٚع ػًّ فش٠ك خالي ِٓ اٌزذس٠ج١ٗ اٌدٍغبد خطظ رد١ٙض ِٓ االٔزٙبء -

 االنجازات 

 ػًّ رمش٠ش ِفصً الزز١بخبد اٌّدزّغ ثّشوض عبزً ع١ٍُ ٚ اثٕٛة  -

 ِب١ٌٗ( –ٚخٛد وٛادس ثبٌّششٚع ٌزٕف١ز زمبئت رذس٠ج١ٗ )ف١ٕٗ  -

 رشج١ه ٚ ششاوبد ث١ٓ اٌسى١ِٛٓ ٚ لطبع اٌؼًّ اٌّذٟٔ ٚ اٌمطبع اٌخبص ٌٍٛصٛي الفضً إٌزبئح ِٓ رٕف١ز اٌّجبدساد -

 

 الصعوبات 

 رٕف١ز اٌجسث اٌغش٠غ ثبٌّشبسوٗ فٟ اض١ك اٌسذٚد ٌزطج١ك لٛا١ٔٓ خذ٠ذٖ -

 اٌّٛافمبد اٌخبصٗ ثجذء فؼب١ٌبد اٌّششٚع ِٓ لجً اٌٛصاسٖاٌزأخ١ش فٟ اٌسصٛي ػٍٟ  -

 

 الدروس المستفاده

 رٛافش اٌّؼط١بد ٌزمذ٠ُ ِمزشزبد رخذَ ازز١بخبد ِدزّؼ١ٗ فؼ١ٍٗ  -

 اٌذلٗ فٟ اخز١بس اٌدّؼ١بد اٌشش٠ىٗ ٌضّبْ ٔدبذ رٕف١ز اٌّششٚع -

 ٔدبذ اٌزٕف١زرضبفش اٌدٙٛد ث١ٓ اٌمطبع اٌخبص ٚ اٌسىِٟٛ ٚ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ ٠ؤدٞ اٌٟ  -
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ط

ط

ط

ط

ط

ط

  حماية الطفل وعمشر

 ركزطبرس ؾيطيطحةطشرؽطيررب(طبرو عريفط  طج  لطفو ؾاديفط،طيطط11يعسئط ذريعطحسريلطفوظةئطبكئط رفرزطفس ؾيط)

يد  دؼطفوسذريعطفالطةرؿطفوسعرض ؽط

طواخظر

 ... الهدف العام

 ط2000رصدطيفدفرتطحروهطوعددط
طةئطسشؾ رط ةطحرجهطفوةطفورعريلط

 ؽطخ ؿطوجرفطفوحسريلططيفوحسريل
 فس ؾيطبسحر غل

 فخرر ىطط26 شركط دفرتطعددطط
 حسريلطفالطةرؿط.طيتحد ؽط  ررفت ؼطالر ذرؼطحرالتطفو دخئط ى ةطكئط رفرزطأس ؾيططفج سرعىط

 دفر طفوحرالتط ىط حر غلطفس ؾيطعؽططر مطفوسشغسرتطر رطفوحكؾ يلطيفوسشغسرتطفوحكؾ يلطفوسعشيلطبرالطةرؿطإ
طفوسعرض ؽطواخظر

 نتائج المشروع..

 .تعز زط  ررفتطفالخرر   ؽطفالج سرع  ؽطفدفر طحرالتطفالطةرؿطفوسعرض ؽطواخظرط 
 طجسعيلطبسرفرزطأس ؾيطفدفر طحرالتطفالطةرؿطفوسعرضؾفطواخظرط.ط13دعؼطي شركط درفتط
 طحسريلطف طوظةئط.فو عريفط  طفوسج س طفوسداىطيفوسدفرسطي  تطفوعر الطفوسررػط ىطاذرط ة ـؾ
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 .طت بشةطوجرفطفوحسريلطفوسج سعيلط  ردرفتطحسريلطفالطةرؿطفوسعرض ؽطواخظرط
 .طف رفدطفوسج س طفوسحاىط ردر ؽطعاىطفو ؾفصئطبد ؾولط  طوجرفطحسريلطفوظةئط

 الفئة المستهدفة ..

 ط د ة دط  رشر)فألطةرؿطفوسعرض ؽطواخظر(طططططط
 طفوحسريهط ةطفوسرفرز(يحدفتطط- د ة دطر رط  رشرط)فالخرر   ؽطفالج سرع ؽ

 انشطة المشروع..

التجريبات : :اوالً   
تدر بطعاةطفالس سرر طي د ؾ رتطفوخظرطألخرر   ؽط ذريعطفوحسريلطيأخرر   ؽطخططفوشجد طبجسعيلطفوظةؾولط .1

طيفو شسيلطييحد طفوحسريلطواجرفطفوةرعيلطبسرفرزطفس ؾي
خططفوشجد طبجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطييحد ططتدر بطعسئطخر ظلطفوخد رتطألخرر   ؽط ذريعطفوحسريلطيأخرر   ؽ .2

 فوحسريلطواجرفطفوةرعيلطبسرفرزطفس ؾي
تدر بطعاةط راؾفطفوظةئطألخرر   ؽط ذريعطفوحسريلطيأخرر   ؽطخططفوشجد طبجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطير يسطيحد ط .3

 فوحسريلطيفوعزؾطفو راؾاةطيعزؾطيحد طفوحسريلطواؾحدفتطحسريلطفوظةئطبسرفرزطفس ؾي
بطفوشغرـطفوؾطشةطواحسريلطالعزركطفوجسعيرتطفالجايلطفوذر كلط ةطفوسج سعرتطي س اةطفواجرفطفوسج سعيلطبسرفرزطتدر  .4

 فس ؾي
 تدر بطعاةطفودو ئطفالجرف ةطالعزركطفواجرفطفوةرعيلطوؾحدفتطفوحسريلطبسرفرزطفس ؾيط .5
رر   ؽطخططفوشجد طبجسعيلطتدر بطعاةط  ررفتطت ديؼطفودعؼطفوشةدةطألخرر   ؽطألخرر   ؽط ذريعطفوحسريلطيأخ .6

 فوظةؾولطيفو شسيلطير يسطيحد طفوحسريلطيفوعزؾطفوشةدةطيفالج سرعةطبسرفرزطفس ؾي
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

 االجتساعات ::ثانيا 
 

 انهذف ين االجتًبع انتبرَخ انفئة انًستهذفة و

 44/5/2148 االخصبئ١١ٓ 4

o  ِٕبلشخ اٌزسذ٠بد 
o ششذ ػًّ اعزّبسح اٌّزبثؼخ 
o  اعزالَ ِٚشاخؼخ اعزّبساد 
o اٌزبو١ذ ػٍٝ ِشفمبد اٌسبالد 
o رسذ٠ذ ١ِؼبد ِغ وً ِشوض ٌؼًّ اعزّبسح ِزبثؼخ ٚاالر١بْ ثبٌّشفمبد 

 27/6/2148 االخصبئ١١ٓ 2
o اعزالَ ِٚشاخؼخ اعزّبساد ِغ وً ِششف 
o .ِٕبلشٗ رسذ٠بد اٌفزشٖ اٌغبثمٗ ٚو١ف١ٗ ِٛاخٙزٙب 
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o  ٌذٞ وً اخصبئٟسصذ ػذد اٌسبالاد اٌّغٍمٗ ٚاٌّفزٛزخ 

3 

اخصبئ١١ٓ اٌسّب٠خ+ 

اخصبئ١١ٓ خظ 

 إٌدذح
3-4/7/2148 

o ًٌّّٕبلشٗ رسذ٠بد اٌؼ 
o ٖاٌزسض١ش ٌٍض٠بس 
o رغ١ٍُ ِٚشاخؼخ اعزّبساد 

4 

 5ِّثٍٟ ػذد 
خّؼ١بد ِٓ 

 اٌدّؼ١بد اٌشش٠ىخ

24/7/2148 
o ٓاٌزٕغ١ك ِغ اٌدّؼ١بد طش٠مخ اٌؼًّ ِغ االخصبئ١١ 
o ٠زُ رٕف١ز٘ب  فٟ اٌّدزّغ ِٕبلشخ االٔشطخ اٌّدزّؼ١خ اٌزٟ عٛف 

 
5 

 7ِّثٍٟ ػذد 
خّؼ١بد ِٓ 

 اٌدّؼ١بد اٌشش٠ىخ

4/8/2148 

6 

األخصبئ١١ٓ ِغ 

اٌّدٍظ اٌمِٟٛ 

 ٌٍطفٌٛخ ٚاالِِٛخ
26/8/2148 

o  ٓاخزّبع ثٕبء لذساد االخصبئ١١ 
o  ٖشٙٛس فٟ وً ِشوض 3ٚضغ خطخ  ٌّذس 

ط
 أنذظة مجتسعية : :ثالثا

 
و ركطتعر ةةطبسرفرزطأس ؾيطفوسخ اةلط  دؼطتعر فطفوسج سعرتطط52تؼطتشة ذطعددططفوا ركفتطفو عر ؽيلطبروسج سعرت .1

ط"ط طفوسج س  طؾيردفت طبحزؾر طفوظةئ طوحسريل طفألج سرع  ؽ طيفألخرر   ؽ طفوظةئ طحسريل ط ؾحد  طيفو عر ف بروسذريع
 دزر ؽطفوسدفرسطط–رجرؿطفودزؽطط– أ ؾرطفوسركزطط–فوعسدطط–ش ؾخطفو رؼطط–رؤسركطفوسدفط-يحدفتطحسريلطفوظةئط

 يكئط ؽطوهطع  لطبرو عر ئطفوس ررشط  طفألطةرؿط"ط.ط–أجروةطفو ر لطط–فألخرر   ؽطففج سرع  ؽطبروسدفرسطط–
ز ؼطتذك ئطفواجرفطفوسج سعيلطبغرضطتسك ش ؼط ؽطفوديرطفالج سرعةطيفو ظؾعةططو ركفتطتذك ئطفواجرفطفوسج سعيل .2

طفالط ةرؿطفوسعرض ؽطواخظرطيذوػط ؽطخ ؿطفو شد مط  ططيحد طدفخئطفوسج س طواسدرجسلط ةطفوحدط ؽطعرجر 
طيحكؾ  ؽطط ططبيعيل طؾيردفت ط ؽ طفوسج سعيل طفواجرف طيت ذكئ ط، طفوحكؾ يل طفوج رت طي طفوحسريل طيأخرر   ؽ فوحسريه

طفج سرعطوجشلط ج سعيلطعاةط د ؾؼط رفرزطفس ؾيطط43يتس ئط  رتطفوسج س طفوسخ اةلطيتؼطتشة ذطعددط
حؾؿطفالخظررطفو ةطز عرضطو رطط1121ادي ططتؾعيلط ةطفوسج سعرتطوعددططط32تؼطتشة ذطعددططاديفتط ج سعيلط .3

طيفوسذريعطييحدفتط طفوحسريل ط ة ـؾ طوا عر فطعؽط طبرالضر ل فالطةرؿطيفوسذررئطفوخرصلطبكئط ج س طخريرًر،
طفوحسريهط ةطفوسرفرزطيخططفوشجد 

ط:طاجتساعات المجان الفخعية :رابعا

 فج سرعطوجشلط رعيلطخ ؿطفوعرـطط43تؼطفوسذرركلط ةطحزؾرطعددط .1

 مؤتسخ مخاكد الحالو:خامدا 

تؼطعسئطيرشلط ك ةلطألعزركطيحدفتطفوحسريلطيفالخرر   ؽطعؽطكيؽيلطعسئط ؤتسرط ركزطفوحروهط ةطكئط ركز،ط .1
أديفرطكُ ط ؽطر يسططفيرـط   رويهطتؼطخ و رطرصدطيف  طكئطيحد طحسريهطيفو أر دطعاىط4  ؼطتشة ذطذوػطخ ؿط

 فوؾحدتطيكئطعزؾطي دخئطفوبيرارتطط ؼطتؼطت ديؼطكئط ركزطعاىطحد ط  ط ذرؼطفوسركزطي شر ذلطفوحرالت
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 رصج الحاالت ::سادسا 

 حرولطخظرطيإدفرت ؼطيترشية ؼطكسرطز ز طبروجديؿطفو روةط.طططططططط878تؼطرصدطعددطط 

 ػذد تصنُف انحبالت انخطر و

ػػػةصح 1  157 
 221 فعر ػػػػل 2

 خظرطتعايسة 4
 139 تدرب

 8 ترخرطدرفسة
 8  درسهطر رطف شل

 خظرط داةطياةدة 5
 19 زيفجط  كر

 40 خ رف
 47 عشف

 فجسرؿ 6
 71 فسر طر رطف شه

 26 ساؾكة
 30 عسرول فس غ ؿ 7
 4 جس ط سر ل 8
 29 تدؾؿ 9

 خظرطجشدة 10
 - شذيذ
 2 تحرش

 ف ؽطفوظةئ 11

 6 فيرفؽط بؾتيل
 2 شررعطر رطف ؽ
 20  شزؿطر رطف ؽ

 49 ف  رردؼ
 878 اجسالي

 

 زيــــارات :سابعا

 يخ و رطط2018ف ر ئطط12-10فيرـط ؽطزـؾط3ز ررتط شركط درفتط ؽطفوسجاسطفو ؾ ةطواظةؾولطيفأل ؾ لطوسدتط
 تؼطع دطفج سرعط  طفوسشد  ؽط .1
 فج سرعط  طعددط ؽطفالخرر   ؽ .2
 فوة  ط-صد رط-فوبدفرؼطط-يحدفتطفوحسريلطبسرفرزطسرحئطسايؼز ررتط .3

 2018 رزؾطط2ز ررتطت  يؼطجؾدتط ؽط بئطفو ؾاديفطططط 
 و   يؼطفوؾض طواحسريلط ةط حر غلطفس ؾيط ؽطفوسجاسطفو ؾ ةطواظةؾولطيفأل ؾ لطبحزؾرطفودك ؾر طط5/7/2018ز ررتط

يفأل ؾ لطيي دط ؽط شغسلطفو ؾايدفطططز رأسهط رياؾط ريسط س ئططعز طفوعذسريؼطفال  ؽطفوعرـطواسجاسطفو ؾ ىطواظةؾولط
 فو ؾاديفطبسررطيتؼطخ و ر
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 ز ررتطوؾحدتطحسريهط ركزطصد رطيفج سرعط  طفواجشهطفوةرعيهطي  ربعهطس رطفوحرالت. .1
 و ركط  ط حر عطأس ؾيططي شر ذلطسيرسهطفوحسريهطفوعر لط ةطفس ؾيطخرؾصر .2
 يفالخرر   ؽطي عضطفوحرالتط ؽطفوسج سعرتططز ررتطواجسعيلطيو ركط  ط ر مطفوعسئ .3

 .ز ررتطط ؽط شد ةطفوسجاسطفو ؾ ةطواظةؾولطيفال ؾ لططوبشركط درفتطفخرر  ؽطفوجسعيل 
 نجاحات السذخوع: ثامشا 
 .ترسيؼطإس سرر ط  ربعلطواحروهطو ر مط  طكئطحرولطفرصدط  ربعرتطفوحرالتطوة رفتطفطؾؿط 
 عسئطfile system فس سرر طفورصدططواحرالفتطف  دفكفط ؽطsoft – hard ؼطت ر رط  ربعلطفوحرولطي ر  رتطفوحرولط ؼطط 

 فضر لطترشيفطفوحرولطب رعد طفوبيرارت
 تؼطفخذطفوسؾف  هط ؽطفوسحر غلطبعسئطكررايلطوألخرر   ؽطيأعزركطيحدفتطفوحسريلطبخ ؼط حر غلطأس ؾيطو د  ئطعسئط

 فالخرر   ؽط ةطرصدطيفو دخئط  طفوحرالتطيجررؼطط رع ه
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  مجتمعات أكثر أماناً لألطفالوع مشر

 

 الهدف العام 

 يطشرفررتطوا خاةطعؽطفوسسررسرتطفوزرر طضدطفألطةرؿطططفوسدرجسلط ةطتظؾ رططرؽطإتررؿ

 نتائج المشروع 

 فوة يرتطيطفود دفتط ؤجا ؽطوا در بطيطفو عب رطعؽطح ؾ  ؽط ةط شرجزلطخ رفطففارثط-

ت ديؼطفودعؼطيطفوحسريلطيطفوخد رتطوسشرجزلطخ رفطففارثطواة يرتطيطفود دفتط ؽطخ ؿطفوخد رتطفورحيلطيططط-

طفألج سرعيل

طيض طفوديرسرتطيطأطررطفوعسئطفس رفتيجيلطحسريلطفوظةئطيط شرجزلطخ رفطففارثط-

 الفئة المستهدفة 

   يرتط-

طش ربطيطاذئطط-

طرجرؿطيطس دفتطط-

ط لطا لطفوسدفرسطفو راؾطط-

طفوعر ا ؽط ةط رفرزطفوذ ربط(ط–فوعر ا ؽط ةطفوسجرؿطفورحةطط– ؤسدرتطحكؾ يلط)طأخرر ةطفج سرعةطيطاةدةطط-

 المراكز المستهدفه

  ركزط11 حر غلطأس ؾيططططططططططط

ط ركزطط11 حر غلطسؾجرجطططططططططط

ط رفرزط9 حر غلط شرطططططططططططططططط

ط رفرزط5 حر غلطفسؾففططططططططططط

طططططط

  ركزطط36بأجسروةط

 

 االنشطة التي تم تنفيذها 
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 ط-تؼطعسئطز ررفتط  دفايلطوإئط ؽطفوسحر غرتطفوسد  د لطفوخرصلطبسذريعط ج سعرتطفر رفطف رارطو طةرؿطط)فس ؾي
 ط-فسؾففط(ط:ط- شرط-سؾجرج

وسحر غلطفسؾففط11ز ررفتطواجسعيرتطفوذر كلطي شر ذلطخظلطفوعسئطدفخئطفوسحر غلطح مطتؼطز رر طعددط -

طز رر طوسحر غلطسؾجرجط2ز ررفتطوسحر غلط شرططيعددطط4يعددط

ط - (طيزؼط)ط شد ىطفوجسعيرتطفوذر كلط22ي حزؾرط)ط2/12/2018عسئطفج سرعط جس طوةر مطفوعسئطزـؾ

يكيؽيلطتشة ذطفالاذظلطي ر مطفوعسئطبجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلط(طيتؼطعرضطتةر اىطآلاذظلطفوسذريعطط

ح ةطز دشةطوشرطفوبدكطيعرضطخظلطفوعسئطد  دؼطيكيؽيلطفو شد مط  ش ؼطفوخرصلطبروسذريعطيفالجدفؼطيفوس

 بكئط حر غلطي شر ذلطفو حديرتطيفورعؾ رتطي حريولطفيجردطحاؾؿطو ر ةطتشة ذطفالاذظلط

  د ة دتطبسحر غلطفسؾففط2516يحد طصحيلططبرجسروةطعددطط63جادهطتؾعيهط ؾف  طط65تؼطتشة ذطعددط -

  د ة دتطبسحر غلط شرط.ط1762يحد طصحيلطبرجسروةطعددطط48  طجادهطتؾعيلط ؾفط48تؼطتشة ذطعددط -

  د ة دتطبسحر غلطفس ؾي.طط532يحد طصحيلطبرجسروةطعددطط14جادلطتؾعيلط ؾف  طط14تؼطتشة ذطعددط -

  ورش تجريبية  3تؼ تشفضحTOT  :-  

 ط- شر-سؾجرج-)فس ؾيوسس اىط دزر رتطفوذ ربطيطفور رضهطعؽطح ر مطحؾؿطخ رفطفالارثطبرالر  ط حر غرتط
فسؾفف(طبكئطفوسرفرزططفالدفر لطي ش ريلطكئطيرشلطتؼطعسئطعريضطوإئط  دربطيتؼطت  يؼطو ؼطوش ئطخبرفت ؼطواعر ا ؽط

 عاىط د ؾػطفوسرفرزطفوسد  د لط ؽطخ ؿطيرشطتدر بيلطز ؼطتشة ذجرطدفخئطكئط حر غلط.

 وسد  د هطط ش ريلطكئطيرشلطز ؼطعسئطعريضط شرط(طبكئطفوسرفرزفط–وس د ىطفوخد لطفورحيلطبسحر غرتط)طأس ؾيط
وإئطفوس در بطيعسئطت  يؼطو ؼطواخريجطبعددط ؽطفوس در  ؽطوش ئطخبرفت ؼطواعر ا ؽطعاىط د ؾػطفوسرفرزطفوسد  د لط

  ؽطخ ؿطيرشطتدر بيلطز ؼطتشة ذجرطدفخئطكئط حر غلط.

 ط–فالدولطفو در بيلطفوخرصلط)طح ؾؽطفوسرف طتؼطفالا  ركط ؽطتشة ذططدو ئط)فو سك ؽطفال  رردػط(طيجررؼطفالا  ركط ؽط
 فوشؾعطفالج سرعىط(ط

 تؼطعسئطفوس سهطفالس ذرر هطالعدفدط رعد ط يرارتطي ةطفا غررطفوسظاؾبط ؽط بئطج   إؼطفوسؾ ر طوابيرارتطفوسظاؾبط
 فوحرؾؿطعا  رط ؽط رعد طفوبيرارتط.

 فو زر ؽطفالج سرعىط(طط–ربطيفور رضلطفوذ ط–عسئطفالج سرعطفو شدي ىطفو راةطواسؤسدرتطفوسخ اةلط)طفورحلط
ي س اىطج  لططUSAIDيكذوػط دزرػطيحدفتطحسريلطفوظةئطبروسحر غرتطي حزؾرط ر مطعسئط ؽط

UNICEF:ي ر مطفوعسئطبجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطيذوػطوعرضط- 
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 جرالتطعسئطج  لط UNICEFطيفوبيرارتطيفالحرركفتطفوخرصلطبخ رفطفالارثطيعرضط رطتؼطبروسؤتسرطفوخرصط
  ىطذوػطفوسؤتسرطيتحد تطعؽطفوج ؾدطفوسرر لطوسكر حلطخ رفطفالارثططACDA بؾرك شرط رسؾطيتس  ئط

 شرطط–سؾجرجط–أجدفؼط ذريعط ج سعرتطفر رطف رارطو طةرؿطيف ررؽطفو شة ذطدفخئطفوسحر غرتطفوسخ اةلط)طأس ؾيط 
 فسؾففط(ط–

 يكيؽيلط ؾفج   رططفالاجرزفتطفو ىطتستطخ ؿطفوة ر طفودرب لط ؽطفوسذريعطيفو حديرت 

 ت ديؼطفوسذررك ؽطك طحدبط حر غ هطييض طخظلطعسئطوإئط ؤسدلطعاىطحد طوؾض طخظلطفوعسئطخ ؿطفوة ر ط
 فو رد لطي سذرركلطفوجسعيرتطفوذر كلطبروسحر غرتط

 طعرضطآويهطحسريلطفوظةئطفوسعرض ؽطواخظرطيعرضطاسؾذجط عاةط ؽطفواجشهطفوعر هطبسحر غلطفسؾففط

 

 

 الصعوبات..

 رجرؿطفودزؽط ىطفالاذظهطدفخئطفوسج سعرتطيذوػطاغرفطواظرب طفودزشىطو عضطفوسشرطمطفوسد  د ه.طفشرفؾ 
 تدر بطكؾفدرطدفخئطفوسؤسدرتطفوسخ اةلطو  ديؼطفودعؼطفوشةدةطو طةرؿطفوسعرض ؽطواخظرط بئطي عدطفوخ رفط

 فالارثط.
 ثطوإةطز ؼطتؾز ع رطيعرض رطط ةط رفرزطف دفدارطبروسار رتطيفوبريشؾرطيفال  ـطفو اةز ؾايلطفوخرصلطبخ رفطفالار

طفوذ ربطيفوؾحدفتطفورحيلطفوسخ اةلطبروسحر غرتطفوسد  د لط.

 قصص النجاح.. 

 0/01/1102المركز الطبى بدراو 

ف شركطتشة ذطجادلطتؾعيلطبروسركزطفوظبىطبسركزطدرفيطتجسعتطفوشدركطبعدطجادلطفو ظعيؼطيطريتطفحدػطفوحرضرفتطعؽطحرد لط
سشؾفتطفخذجرطيفودجرطعشؾ طوظب بطفوؾحد طالجرفكطفوخ رفطالا رطط11تط ىط رحالطفوزجؾرطتباغط ؽطفوعسرطالحدػطف رر  رط ش

طعاىطيصفطفورفي لط دطترخرتط ىطفوباؾغطعؽط  يرتطفوعر ال,طي روررؼط ؽطر ضطف  رطفالطففطجدت رطكراتطتؤ دتط

ططبىطفدػط طيف شركطفجرفكطفوخ رفطحدثطخظر طوظب بطفوؾحد  طيفخدجر طو ر طذـف رفطوذرفكط  بسطجدزد  طفا ؼ طفوة ر  ف ش طفوؾفود
فيرـطيالطيعاؼطفحدط ؽطفسرت رطفػطتةرص ئطعؽطط3و ظ طفحدػطفوذرفز ؽطيطاز فطواة ر طي  ركطفوة ر ط ىطفورعريلطفوسركز طوسد ط

طفوحرولط

طعؽطفوحرولطر رطففطفوة رتطتعرضتطوحرولطجبؾيطيفر ذةؾط ىطفوسد ذةىطففطفوبشتط  شزؼطوؼطيخبرجؼطفوظب بطفػطتةرص ئ
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خ ؿطفوجادلطتإاستطفالس رذ ط رجد طعؽطفضرفرطخ رفطفالارثطيط رطزؤديهط ؽط زرعةرتطيطتؾفصاتطفود د ط  طفوسشد  ؽط
رت رطفػطتةرص ئطعؽطخظؾر طحرو  رطيطر ظتط  ؽطفعرفضطفوحرولطيطفوسزرعةرتطفو ىطحد تطواة ر طفو ىطالطيعاؼطفحدط ؽطفس

طبدرعلطط طح ىطز خذيطفػطفجرفكطعرجئطيفسرعتطفود د طتخبرطيفودطفوة ر طح ىطي ؾ ؾطبرتخرذطفو ـز

تر رتطفوحرضرفتطبرود د طيط  سؾطفر رطعؽطفضرفرطعرد طخ رفطفالارثطي ر تطفحدػطفوحرضرفتط روتط"طكشتطرفيحلطفط رط
طىط  ىطي شطرفحطفط رجرطط"ططفوبتطبسطبعدطفوإ ـطد ط ابىطيجعشىطعا

 10/01/1102ادارة اسوان-الوحدة الطبية بقرية غرب سهيل

سشؾفتط,طخ ؿطجادلطيحد طرربطس  ئطبعدطفس سرع رطالضرفرطط7سشؾفتطيطط5ودز رطف  شرفططط36تباغطفود د طسط ؽطفوعسرط
ضطوازربط ؽطزيج رطوسعررض  رطوهطفوخ رفطعاىطفوة ر طيطخظؾرتهطتإاستط  طفالس رذ طسك شلطيطفوسشد  ؽطحكتطفا رطت عرط

طو ضرفرطيطفوسزرعةرتطفوىط ؽطفوسسكؽطففط طواخ رفطيطترؾرجر ططيطبكتطيجىطتحكىطعؽطفصرفرت فجرفكطفوخ رفطوبشرت سر
طوابشرتط ط عاه طززعؼ ط ؾف   هط ةط ر طعاىطتحساهطيعدـ طزيدطفصرفرجر ط ؽطخ ؿطفوجادلط سر طفو ىطعر   ر ط شرت ر ت عرضطو ر

فربرطجرجسطودػطزيج رطجؾطك ـطفوشرسط"طفوشرسطيرراؾطيشىطوؾط ظ رتشطفوبشرتط"طعاىطحدط ؾوهط,طيفردتط ىطك   رطففط
يعشىطجؾطخريفط ؽطك ـطفوشرسطيط شطخريفطعاىط شرتهط ادرفطفود د طيفردتطفا رطس حرر هطبكئط رطفيت تط ؽط ؾ طو سش ط

 جذفطفوزررطعؽط اذتطفر ردجرط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    اقتصاديا المرأة تمكين مراكز مشروع

ف  ررديرطبسحر غرتططفوسرأ ططتسك ؽط رفرزطيعسئط ذريعط ذريع
أس ؾيطيسؾجرجطي شرطيفو رجر طيطبرو عريفط  طشركلطفيرفاجط

طيفود دفتط ررطو تررالتطيطيد  دؼطفوسذريعططفوة يرت

 اليجف العام
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طفسػػػ ؾيط حر غػػػرتط ػػػىطفال  رػػػردػطيضػػػع ؼطو حدػػػ ؽط  ػػػررفت ؼطوز ػػػرد طيفودػػػ دفتطفوة يػػػرتط ػػػؽط1500طوعػػػددط دػػػرحلطتػػػؾ  ر

طعرـطخ ؿطفوسعاؾ رتطتإشؾوؾجيرطبرس خدفـطيفو رجر طي شرطيسؾجرج

  االىجاف الفخعية
ط رفرزطو سك ؽطفوسرأ طف  ررديرطبرس خدفـطفوإسب ؾترطيفو ر اتطبرو رػطيفوسدفط ىطفوسحر غرتطفوسد  د لط.ط10تج  زطعددطط-
طط- طعدد طبإترحل1500تسك ؽ طف  رردير طي  رت طتإشؾوؾجيرططس د  طبرس خدفـ طصغ ر ط ذريع ط ى طوابدغ ط  ررفت ؼ طوز رد   رص

طفوسعاؾ رتط.
طس د طي  رتططوسذريعطصغ رطخ ؿطعرـط.ط1000تشة ذطعددطط-
طجسعيرتطفجايلطت بشىطتسك ؽطفوسرأ طف  ررديرط ؽطخ ؿط رفرزطتسك ؽطفوسرأ ط.طط10-

 نتائج السذخوع..
 رج ز طر سيلط رفرزطو سك ؽطفوسرأ طتؼطتذغ ا رطي دجرطبط10 -
 س د ط در لطعاىطكيؽيلطتشة ذط ذريعطصغ رطط1500 -
 س د طاةذتط ذريعطصغ رطط1000 -
يلط  بشيلطتسك ؽطفوسرأ طأ  ررديأطط10 - طجسعيرتطـأ

 .. الفئة السدتيجفة 
ط د ة دط  رشر)طفوة يرتطيفود دفتط(ططططططط -
  د ة دطر رط  رشرط)فسرطفو  يرتطيفود دفتطيفوسج س طفوسحيطط( -

 االنذظة :
 لقاءات تعخيفية لمسذخوع  بالسجتسعات السدتيجفة 10تشفضح  -1

 
وز رد طادبطفالؾ رؿطبروسشرطمطفوسد  د لطواسذريعطيذوػطوا دؾ مطوسرفرزطتسك ؽطفوسرأ طو ركفتطتعر ؽيلطط9عددططتؼطتشة ذ -

ي دطجركطتشة ذطتاػطفوا ركفتطعاىططفو ىطتؾ رجرطفوسرفرزطو ؼرتطعاىطفوسرفرزطيتعر ة ؼط  رطي روخد يفوة يرتطط ؽطفود دفت
طس د طي  ر ط525 حر غرتطيجىطأس ؾيطيسؾجرجطي شرطبإجسروىطعددطحزؾرط3 د ؾػط

طيفج تطط - طفو ى طفورعؾ رت ط ؽ طعدد ط شر ذل طتؼ طح م ط ذريع طتشة ذ ط ى طفورفغ رت طفود دفت طفوا ركفت طتاػ طف ردت ي د
ط ذريعط ؽطح طتشة ذ طبروةعئطعشد طوسذريعرتط ر سل طوابدكط ىطفود دفتطفوسشةذت طتد  رطرفسطفوسرؿطفو ـز  مطفو دؾ مطي

  ذريعطصغ رطح مط ر ؾفط ش ئطخبرت ؼطيتجرت ؼطواإ  رط ؽطفود دفتط.
ط  شة ذط - ط طفال دفـ طعاى طيفود دفت طفوة يرت طبحم ط ر ت طيفو ى طفوشرجحل طفاليجر يل طفوشسرذج ط ؽ طعدد طفوا ركفت طتاػ أ رزت

ط ؽطأح سرويلطفوةذئطيديفطفالا غررطوةرصطفوعسئطط ذريعطصغ رطبأ ئطفال كرايرتطفوسرديلطديفطفو خؾؼط
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طفورغرط-2 ط ريضط  شرـيل طيفو شسيلططر ططفود دفتطبروجسعيرتطفو ىطت دـ طفوظةؾول ط  ئطجسعيل طفوة ل طو ذت بذرييط يدر 
برس ؾيطيجسعيلطس دفتطفالعسرؿطير رجؼط ؽطفوجسعيرتطبروسحر غرتطفوسخ اةلطفو ىطزشةذط  رطفوسذريعطوزسرفطفالس سرفر لط)ط

 ح مطز ؼطفخ يررطفوجسعيرتطفو ىطودز رطاذريطف رفضط  شرجىطفورغرطوزسرفطفس سرفرطت ديؼطفوخد لط
اد دفتطفو ىطأ ر تط ذريعطصغ رط  دطاةذتهط عغؼطفود دفتط ؽط ؾفردجرطفوسرويلطفوخرصلط  رطديفطفواجؾكطؼ روشد لطو

فوىطفال  رفضط ؽطفوج رتطفو ىطت دـط ريضط  شرـيلطفورغرط رعدفدطعددط ا ئطجدفطالزذكرطجؾطفوذػط رـطبرال  رفضط.ط
طكبرطفوسذريعطي ر  ط طفرابطفود دفتط ىطذوػطجؾطعشد طكراتط ادةل طي ؾ ؾفطي د وهطكيرفطي كؾفطودز ؼطفوخبر طعشد ذ

برال  رفضط ؽطتاػطفوج رتطالاهط  ط دفيلطفوسذريعطتش  ر ؼطفوخبر طياليد ظيعؾفطففطيزعؾفطأاةد ؼط ىط ؾ فطخظرط
ط.

 الدضجات التى حرمت عمى تجريبات السخكد  -2
طعاىط دفرط  ر طفوسذريعس د طط1923 ذريعػ اغطعددطفود دفتطفوسد ة دفتطفو ىطفا تطفوبرار جطفو در بىطوإيفطتبدأططططططططط

ط حر غرتطط4  ر طيس د طيذوػطعاىط د ؾػطعددطط1500 ىطح ؽطففطفوعددطفوسد  دؼطط  رطواس  رحط
طط-الدضجات التى نفحت مذخوعات صغضخة بعج حرؾليا عمى التجريب : -3

ط دط دأتطفوإ  رط ؽطفود دفتطع بطفالا  ركط ؽطفو در بط  شة ذط ذريعطصغ رطيكراتطيططططططط
 ذغؾالتطط-ب روهط–طتر يهطط ؾرط-طخيرطل –أديفتط شزويلطط-ط  بسطجرجز :ط)طنؾعية السذخوعات التى تؼ تشفضحىا مثل

 س د ط506 ك  هطيترؾ رط(طبرجسروىطط–طصشرعهطحاؾ رتط-ط شغةرتط–طزدي هطيفرددؾرفت

 

 االشتخاك والتدجضل فى مدابقة السخأة السحىمة -4
س دفتط سؽط سؽط  شة ذط ذريعرتط ؽطخ ؿط رفرزطتسك ؽطفوسرأ طوا رش طواسدرب لطفو ىطفعاشتطعش رطشركلطفيرفاجطط3تؼطت دـط

و تررالتطيجؼطودز ؼططسؾحطوز رد طيفو ؾس ط ىط ذريعرت ؼط ؽطخ ؿطفو  دـطو ذتطفوسدرب لطي دطسرعدتطتاػطفوسذريعرتط
 رشحرتط ؽطفود دفتطفوسشةذتطوسذريعرتطط3عايهطع رتطا ر جطفوسدرب لطبةؾزط ىطر  طفوسد ؾػطفال  رردػطودز ؼط.طي شركأط

طجشيهطعاىط د ؾػط حر غرت ؽطجسرطأس ؾيطيسؾجرجط.طط30000صغ ر طبإجسروىط باغطي درتط
ط

 فى كل مخحمة 10بيان بالسجسؾعات داخل السخاكد الـ  -5
 

عجد السخاكد التابع  السخكد  السحافغة  اسؼ الجسعية  م
 ليا 

عجد 
 السجسؾعات 

عجد الدضجات 
 الستجربات

طجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيل 1
طأس ؾي

 30ط2ط  رطيفحدطفوة  
ط60ط4ط  رطيفحدطأ ؾطتيجطجسعيلطتشسيلطفوسج س ط  ر ؾر 2
ط60ط4ط  رطيفحدط شةاؾيطجسعيلطتشسيلطفوسج س طبروسشدر  3
4 

طفوجسعيلطفوسرر لطوا شسيلطفالادرايل
طسؾجرج

ط30ط2طيفحد  رطط دزشلطسؾجرج
ط30ط2ط  رطيفحدطسر ا ه

ط30ط2ط  رطيفحدطج  شلطجسعيلطتشسيلطفوسرأ ط شج طحؾفك 5
طجسعيلطتشسيلطفوسج س ط دادر  6

ط شر
ط30ط2ط  رطيفحدطدادر 

ط30ط2   رطيفحدطبةرشؾيطجسعيلطتشسيلطفوسرأ طفور ؽيل 7
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ط30ط2   رطيفحدطف ؾطتذت
ط15ط1ط  رطيفحدطفوس ظؼطفو رجر ططجسعيلطرؤ لطحير طبروس ظؼ 8

ط345ط23ط  ررطط10طفالجسروى

  االنجازات

فؾ رؿطفوإ  رط ؽطفوة يرتطيفود دفتطعاىط رفرزطتسك ؽطفوسرأ طأ  ررديأطبجسي طفوسشرطمطفوسد  د لطبروسذريعطخرصلطبعدط -
فالا  ركط ؽطفودير طفو در بيلطفاليوىطيذوػطوسرطوسدؾتط ؽط ر د طكب ر طتعؾدطعا  ؼط ىطكيؽيلطتشة ذط ذريعرتطصغ ر طبإ كرايرتط

  رديلط حدي ططواغريلطبذكئطعاسىط

 رغ لطفوإ  رط ؽطفوج رتطفوسجرير طواسشرطمطفوسد  د لط ؽطفوسذريعط  شة ذط رفرزطفوسرأ طودز ؼط-

فو حرؽطبعضط ؽطفود دفتطيفوة يرتطفوسشةذتطوسذريعرتط ؽط بئططبسرفرزطتسك ؽطفوسرأ طو  عاسؾفطكيؽيلطفو دؾ مطوسش جرت ؼطط-
طاةذيجريتعاؼطفو عضط ش ؼطفيزرطكيؽيلطتجريزرطفوةذئط ىطفوسذريعرتطفو ىط

 الرعؾبات

يتؼطتخؾؼطبعضطفود دفتط ؽط ذئطفوسذريعط بئطفوبدكطبدببطعدـطيجؾدطخبر طيالطدرفيلطعؽطكيؽيلطفو خظيططواسذريعططط-
ط ؽطخ ؿطفوا ركفتطفو عر ؽيلطا ئطفوخبر طو ؼط ؽطخ ؿطفود دفتطفو ىطاةذفطبروةعئط ذريعط.ط

ف  شرعطفو عضط ؽطفود دفتطبأفطفوسذريعطيجبطففطزبدأطكب رطيويسطبرو در جطكسرطففطجشرؾط ذريعرتطتح رجطفوىط  روغطط-
طويدتطبروإب ر طفو ىطيرعبط ع رطفوسجرز لطبروبدكط ىطفوسذريعط

ر طو رطعر ئطبحجلطأفطفوة بعضطفوعردفتطيفو  رو دط ىطفو رػطتسش طعاىطفوة يرتطيفود دفتط سررسلطفػط ذريعطأ  رردػططط-
طجىطبسدرعد طاةد رطبرػططر مط ؽطخ ؿطفوا ركفتطفو عر ؽيلطأيضحتطبعضطفوة يرتطيفود دفتطفو تىط يالطير طففطت ـؾ
طبإ شرعطذي  ؼطبراهطيجبطففطيكؾفطواة ر طكيرفطيففطتع سدطعاىطذفت رط ىطتحد ؽطفوؾض ط اةذفط ذريعطصغ رطبأا ؼط ر ؾف

 فال  رردػطو رط

 رطفوسرديلطالتدس طو رط  شة ذط ذريعطيالتد ظي طفخذط رضطورعؾ لطشرييطفو ريضط ىطبعضطبعضط ؽطفود دفتطحرو ط-
 فوسشرطمط ؽطح مطفوزر ؽطففطيكؾفط ؾعفطحكؾ ىططيفوةر د طفوعرويلطوا رضط

 الجروس السدتفادة 
ز سكشؾفط ؽطفالس ةرد طبعدطبعضط رفرزطتسك ؽطفوسرأ طعؽطفوة لطفوسد  د لططح مطتؼطا ئطفوسركزطفوىطف ررؽطتؾفجدجؼطح ىطط-

ط ؽطفو در  رتط.
ط

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساحتنا وع شرم

يعسئط ذريعط درح شرطبسركزػطف ؾطتيجطيط شةاؾيط رػط)فو  زز طيطف ؾتيجط باىطيطفوسشػدر طيط شػىطرف ػ (ططيطبرو عػريفط ػ طج  ػلط

بػػػػػػػػػ فطفا رارشػػػػػػػػػؾارؿطفيج بػػػػػػػػػتط،طيطيدػػػػػػػػػ  دؼطفوسذػػػػػػػػػريعط

طيفوحكؾ   ؽطيطفوذ ربفوجسعيرتطفو شة ذيلطواسذريعط

 ... الهدف العام

دعؼطفوة رتطفوس سذلطواسذرركلط ةطصشرعلطفو رفرط
عاةطفوسد ؾؼطفوسحاةطيفوؾطشةطبسرط ةطذوػطكر لطفألطرفؼط

ط.فوسعشيلط ذوػط

 نتائج المشروع..

 :0نتيجة 

و يد رط ذرركلطفوذ ربط ةطز ؼطتظؾ رطجسعيرتطتشسيلطفوسج س طي رفرزطفوذ ربطيفو جسعرتطفوذ ر يلطفوةط جرالتطديس رفطيلط

طفو رفرفتطفو ةطتؤ رطعاةطحيرت ؼ
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 : 1نتيجة

طبفوذ رط بئط ؽطفأليوؾ لطذفتطواسدر ئطفالس جربلطعاةطفو در طفوسد  د لططفوسج سعرتط ةطفوسحايلطفوحكؾ لطـيررئطودؼ

 .. الفئة المستهدفة 

تحدزدطأعدفدطفوة رتطفوسد  د لطألس ؾيط ؽطح مطفوس زفايلط ؽطفجسروىطفوس زفايلط،طفوذ ربطفوسد  د  ؽطعاىط د ؾػطط-

 فزشرث"ططط654ذكؾرط،طط468شربط"طط1122شربطي  ر ط،ط د  دؼطأس ؾيط ش رطط6000فوسشحلطعاىط د ؾػطفوجس ؾر لطط

ذكؾرط،طط935شربطط"طط1870 د  دؼطأس ؾيط ش رططعاىط د ؾػطفوجس ؾر لططط10000أجسروىطفوة لطفوغ رط  رشر طط-

   خذػط رفرطط56فارث"طيط  خذػطفو رفرفتطعاىط د ؾػطأس ؾيطط935

جسعيرتط،طط4فزشرث"ط،طفوجسعيرتطفو رعديلطط46ذكؾرط،طط28شربطي  ر ط"ط74 جسؾعرتطبرجسروىطط4 جسؾعرتطفوذ ربطط-

ط رفرز.ط5 رفرزطفوذ ربط

ط(3200)طمدتفضج غضخ مباشخفارثط(ططططططط2456ذكؾرط،طط1613شربط ؾف  طط4069)طمدتفضج مباشخ

 .. انشطة المشروع

 فالج سرعطفور  طسشؾػط -

 فو در بطفو شذيظىطوسش جيلط درح شر -

ضًرطواد ؾؿط"فسعر رتطأيويلطػط عدكرط ر مطفو دخئطفودر  ط ىطفوإؾفرثطيفوشإ رتطبروسرفرزطيفو رػطفالر رطتعرطتدر بط -

طخد ل"طبرو عريفط  طفو  ؿطفالحسر

  عدكرطفعرؼطاةدػطيفاظامطبرسؾفف -

 (طز ررفتطوس ربعلطتشة ذط ش جيلط درح شرطبروسج سعرت3عددط) -

 (طز ررفتطدعؼط شىطوس ردرفتطفوسدرح2عددط) -

   ردر طوا ؾعيلطبرخظررطفالد رفطبسركزطش ربطفو  زز طفوجدزد -

   ردر طبكر ط  شرطبر ؾتيج -

   ردر ططؾؽطاجر طبسروسشدر  -

 رتط بشىطرف    ردر طودعؼط ذرركلطفوة ي -

 ديرػط درح شرطبرو  زز  -

 YPEER(ط  ردرفتطوا ؾعيلطبروعشفطفو ر ؼطعاىطفوشؾعطفالج سرعىطبرو عريفط  ط ر مط4عددط) -

 فالج سرعطفو حز رػطوؾض طسيرسلطفوشؾعطفالج سرعىطدفخئط رفرزطفوذ رب -
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 وسذريعفوا ركطفوحؾفرػطحؾؿ" راؾفطفو   رتطفوذ ر يلطفوجدزد"طيتإر ؼطواسذررك ؽط ىطاجرحطف -

 فج سرعطواذ ربط  ط د ؾوةط رفرزطفوذ ربط5تشة ذط -

 تشة ذطفج سرعطش رؼط -

 فج سرعطش رؼطوسجاسطفدفر ط درح شرط12تشة ذط -

 فج سرعطفدفرفتطفو ظؾع)تشة ذط  ردرفت(ط12تشة ذط -

 فج سرعطوةرؽطفوسدرحط12تشة ذط -

 تشة ذطتدر بطفوسدرحطواحةئطفوخ ر ىطواسذريع -

 جادلطوسش جيلط درح شرط288تشة ذط -

 فدفر طصةحلطفوؽيسط ؾؾطوز رد ط ذرركلطفوذ رب -

 تشة ذطحا رتطرفدزؾط درح شرط  ؽطفوذ ربطيصشرعطفو رفرط -

 تشة ذطفح ةرويلطخ رـطفوسذريع -

 وة ر طفال  دفدططيرشلطيض طفطررط شظ ىطالاذظلط درح شر -

 فوا ركطفو عر ةىطواسذريعطط -

 (فج سرعطفوذ رػط2عددط) -

  رفرزطفوذ ربط(طز ررفتطدعؼط شىطوس رجرفطف دفع4عدد) -

  ذرركلطفوذ ربط ىط  رجرفطف دفعط رفرزطفوذ رب -

   ردر طشررؾطياغف -

 يرشلطتإؾ ؽطفوسجروسطفوذ ر يلطيفو در بطعاىطدو ئطفوسشذططواعسئط  طفوذ رب -

 يرشلطررسط ةرـيؼطط دريف طفوشؾعطفالج سرعى -

 يرشلطتعب لطفوسؾفردطفوسج سعيلطيفو ذبيػ -

 يرشلطتحا ئطفو ؾػطفوسج سعيل -

  مطفديفتطفوسدركولطفوسج سعيل)بظر رتطفو   يؼطفوسج سعى(طواحكؾ   ؽطيفوجسعيرتيرشلطتظب -

 يرشلطتظب مطفديفتطفوسدركولطفوسج سعيل)بظر رتطفو   يؼطفوسج سعى(طواذ رب -

 تظب مطبظر رتطفو   يؼطفوسج سعىطبسركزطش ربطارصر -

 فو ظب مطفوعساىطو ظر رتطفو   يؼطفوسج سعى -
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  يلتذك ئطي  ربعلطفوسجسؾعرتطفوذ ر -

  جروسطالدفر ط درح شرطعاىط د ؾػطفوسج سعرتط4تذك ئط -

 تدش ؽط جاسطفدفر ط درح شرطعاىط د ؾػطفوسحر غل -

ط

ط

ط

 .. االنجازات

 ؽطش ربطفوسشحلطط40تؼطخامطشرفررتطجدزد طواسشحلطعاىطفوسد ؾػطفوسحاىطجسعيلطفو  ؿطفالحسرطفوسررػطيفص  ط -

   ظؾع ؽط دفخا ر..

فو غ  رطدفخئط ج سعرت ؼط ؽطخ ؿطتبش  ؼطوا زريرطفوسج سعيلط  ئطتةع ئط جسؾعرتطفص  طواذ ربطديرفط ىطصش ط -

فو  ؾ لطدفخئطفوسدفرس،طي كر حلطفالد رف،طيفو ؾعيلط شغر لط دا ؼطيفوحةرظطعا  ؼ،طيديرطفوة يرتط ىطفوجسعيرتط

 يفوسج س طي شرجزلطفوغؾفجرطفودابيلطكرو جر طفوغ رطشرعيل.

جدزد طوبشركط درفتطوذ ربط ؽطخ ؿطتدر ب ؼطعاىطفالسعر رتطفاليويلطيف ر لط عدكرفتطفس ظرعتطفوسشحلطفضر لط رف جط -

طفالزؾفكطي  ررفتطفوعرضطيفو  ديؼ،طيفو خظيططفوذخرىطيفر ذرؼطفوذفت.

 فص  طودػطفوذ ربطفو در طعاىطفو عب رطيفود رعطعؽط زريرتطبأساؾبط خ افط ؽطخ ؿطفوسدرح. -

طا عب رطعؽط زريرطفوذ ربط ؽطخ ؿط  ردر طفو ؾعيلطبأخظررطفالد رفطبرو  زز .تؼطفس خدفـطفورسؼطفوجرف   ىطكأدفتطو -

 فص  طودػطفوسجسؾعرتطفوذ ر يلطـيكايلطيفضحلطيدير لط ىطفج سرعرت ر. -

فص  طودػطفوة يرتطفيسرفطرفسخطبح  ؽط ىطفوسذرركلط ىطفوسج س طيفوجسعيرتطي رفرزطفوذ ربطيجشرؾطسيرسلطز ؼطفودعىط -

 رفطح  رط ىطفوسذرركل. ىطتظبي  رط  دؼطضس

 فس ظرعتطفوسشحلطجعئطفيويركطفال ؾرطفر رطفس جربلطوسذرركلط شرت ؼطدفخئطفوسج سعرتطيح ىطفودةرطخررجطفوسحر غل.ط -

 تسك ؽطش ربط درح شرطير  ط درفت ؼطفدفر طفالاذظلطبروعربط ب إر طتدرعدطعاةطتسك ؽطفوة يرت -

 وذ ربطر  طيعةطفوة يرتطبأجسيلطفوسذرركلطيد ج ؼطبسرفرزطف -

تةرعئطفوذ ربطعاةطصةحرتطفودؾشيرؿط  ديرط ؽطخ ؿططرحطبعضطفو زريرطواذ ربطي شر ذ  رطو ؾجيهطصشرعطفو رفرط -

  ؽطخ ؿطتؾعيلطفوسج س ط

 فوسج سعيلطفوسدركولطألديفتطيف   ررطتؿ  طأر رطفوحكؾ   ؽ -
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 ي سش جلط شغسلطفديفتطخ ؿط ؽطفوخد رتطيت  يؼطفوسج سعيلطفوسدركولطتظب مط ىط ذرركلطفر رطفوسج سعرت -

 يفوسج س طفوحكؾ   ؽط ؾفج لط ىطع ؾرجؼطيتذدطيتدعس ؼطواذ ربطأ شلط درحلطفص حتطفوجسعيرت -

 فوذ ربطي رفرزطفوجسعيرتطدفخئطواعسئطرسش جيلطفو ذرركىطفو خظيططفع سردطتؼ -

طو ؼط درحلطخامط ىطعا  رطويع سديفطيتؾعية رط ج سعرت ؼطدفخئطفوسج سعيلطفو ؾػططتحا ئطعاىط در طأر رطص حؾفطفوذ رب -

  ج سعرت ؼطدفخئ

 فوذ ربطيرؤ لطترسيؼط ؽطفوسج سعيلطفوسؾفردطو عب لطيخظلطواخد رتطيخر ظلطوهطرر ئطييصفط ج س طرئطودػطأص   -

  ج سعرت ؼطؾيرد ط ؼطي ؽطفالاذظلطؾيرد طعاىط در طفر رطفص حؾفطفوذ رب -

طعاىطفو در طيودز ؼط،(فوسج سعىطفو   يؼطبظر رت)طفوسج سعيلطواسدركولط سش جلطفديفتطيس اإؾفططفص حؾفطفوذ رب -

 فس خدف  ر

طبظر  لطييض طفوذ ربط ركزط ؽطفوس د لطفوخد رتط د ؾػططزؾض طت ر رطيفوجسعيرتطيفوذ ربطفوذ ربط رفرزطودؼ -

 فوسج سعىطفو   يؼطبظر رتطخ ؿط ؽطتذرركيل

 طفوذ ربط رفرزطدفخئطش ر يلط  ردرفتطتشة ذطخ ؿط ؽطيفو  زز طفوسشدر ط ؽطر ط ةطفوذ ربط رفرزطعزؾ لطز رد  -

 فو سر لطفخظررطضدطتؾعيلط  ردر طتشة ذطخ ؿط ؽطف ؾتيجطبسج س طفسر ط175طوعددطفوب  ىطفوؾعىطر   -

 دفخاهطفوة يرتط ؽط  ردر طتشة ذطخ ؿط ؽطفوجدزدطفو  زز طش ربط ركزطدفخئطيفوة ر طفو ظؾعطاردػطتةع ئ -

 واسذريعطفوخ ر ىطفوحةئطخ ؿط ؽط درح شرط ذريعطالاجرزفتطش ر ةطاسؾذجطعرض -

ط(طفورفدزؾ)ططفوذ ربطتشدربطيس الطبرس خدفـط ج سعيلط زريرطوسشر ذلطفوحكؾ  ؽط  طفوحؾفرطفدفر طعاةطفوذ ربطتسك ؽ -

 

 الصعوبات..

 تدربطأطةرؿطفسرط شركطفوع  رتط ؽطفوسجسؾعرتطفوذ ر يلطواسذريع -

ط

 الدروس المستفادة ..

 فوذ ربطيفوحكؾ   ؽطيجعئطك ط ش ؼطيذعرطي  درطديرطفآلخر.إترحلط درحلط ؽطفوسذرركلط  ؽط -

فالع سردطعاىطفوذ ربط ىطتحدزدطأيوؾ رتطفو زريرطبسج سعهطيتشة ذطفوس ردرفتطو رطعغيؼطفأل رط ىطفوسج س ،طيعاىطشعؾرط -

 فوذ ربطبروسد ؾويلطتجرتط ج سعه،طيف  رتطذفته.
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در طعاىطحذدطفوسج س طيفألر رطتأ  رًفطيفالسرعطفس جربلط ؽطفس خدفـطفوسدرحط ىططرحطفو زريرطفوسج سعيلطجؾطفألر رط  -

  بئطفوحكؾ   ؽطيفوسؾفطش ؽ.

 فوس ردرفتطفوذ ر يلطفدف ط  سلطوجذبطفوذ ربططواسذرركلطبسشحلط درح شر -

 فوسجسؾعرتطفوذ ر يلط ؽطف زئطفودبئطوحذدطفوذ ربطيفردر  ؼطآويرتطفوعسئطفوسشغؼ. -

  ديرط ةط شر ذلط زريرط ج سعيلط  دؼطد جطفوذ ربط ةطع ج رطفالس ةرد ط ؽطفس خدفـطفويهطفودؾشيرؿط  -

 اذرط إر طفوسذريعطبرس خدفـطف  ـطفوسؾشؽطجرفؼيػطيفاجذفبطفوسج س طي  لطفوذ ربطتحدزدفطوهط -

فوسدركولطفالج سرعيلطتس ئط رصلطواذ ربطوا عب رطعؽطأرف  ؼطي زريرجؼط،رسرطتجعئطفوحكؾ   ؽطأر رطتؿ  طوسذرركلط -

 فوذ رب.

 ص..الفر

 تذك ئطفواجشلطفالس ذرر لطوسشحلط درح شرط -

 فوذ ربطيفوحكؾ   ؽطودز ؼطأديفتطفو خظيططفو ذرركى،طيفورغ لط ىطفوعسئطفوسذ رؾ. -

 .فوسج س طفص  طأر رطتؿ  طوسذرركلطفوة ر ط ىطفوجسعيرتطي رفرزطفوذ رب -

يفو عريفط ع ر"طكسؤسدلطريفد،طيجؾدطفوسجسؾعرتطيفوسؤسدرتطفوذ ر يلطدفخئطفس ؾيطيخررج رطيترربط ىطدعؼطفوسشحلط -

ط درحل،ط درحلطعسئطفوس رطير رجر"

 يجؾدطج رتطحكؾ يلطدفعسلطي  عريالط  طفوسذريع -

 فوجسعيرتطتدعؼطفوذ رب -

 يجؾدط ؾفا ؽطتدعؼط ذرركلطفوذ ربطك راؾفط رفرزطفوذ ربطي راؾفطفالدفر طفوسحايل -

برو رؾرط ىطفج ز طفوديولطيتجعئط ؽططفو ىطتع رؼط2014يخظلط ررطو ص حطفالدفرػطوعرـطط2030رؤ لط ررط -

 فوسدركولطفالج سرعيلطيفوحؾكسلططؾؽطاجرتط.

 قصص النجاح.. 

أص  طودػطفوجسعيرتطفوذر كلطتغ  رط ىطفوةإرطح مطأص  طودػطفوجسعيرتط  ر لط ذرركلطفوذ ربط ىطعسايلطصش ط -

فوسد  دؼطفوىطفواجرفطفوسج سعيلططيفتخرذطفو رفرطي ذرركلطفوذ ربطدفخئط جروسطفدفر طفوجسعيرتطيضؼطعددط ؽطفوذ رب

برو رػطفوسد  د لطيضؼطعددطكب رط ؽطفوذ ربطفوىطفوجسعيرتطفوعسؾ يلطيتةع ئطفوجسعيرتطفوعسؾ يلطودػطفوجسعيرتط

 فوذر كل.
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أص  طودػطفوجسعيرتطفوذر كلط  ر لطتدفيؿطفوداظلطح مطفاشرطاجدطبعضطفالشخرصطدفخئط جروسطفالدفر طيفواجرفط -

 فدفر طفوجسعيرتط.فوشؾعيلطدفخئط جروسط

فو زر ؽطفالج سرعىط(طح مطط–فو ر يلطيفو عايؼطط–عسئط ذريعط درح شرطعاىط شركط درفتطفوحكؾ   ؽط)فوذ ربطيفور رضلط -

 أص  طجشرؾطتذبيػطبذكئط  رشرط ؽطخ ؿطفوجسعيرتطفوذر كلطيفوج رتطفوحكؾ يلطفوسعشيلط.

فوذ ربطيذرركؾفط  ط دزرػط رفرزطفوذ ربطي دؾؤوىطعسئط ذريعط درح شرطعاىط شركط درفتط رفرزطفوذ ربطح مطأص  ط -

 فالاذظلط ىطيض طفوخظططفودشؾ لطيفوذ ر لطبروسركز.

أص  طدفخئط رفرزطفوذ ربطفوسد  د لطاردػطواة يرتطدفخئطكئط ركزطيتؼطتحدزدط ؾفع دطفج سرعرتطواة يرتط ر  لطكئط -

 أسبؾعطخرصلطبروة يرتط  ط.

ط ؾض طأص حتطفوجسعيرتطفوذر كلطتش  جطا جطفو خ - ظيططبروسذرركلطح مطأفطفوجسعيرتطفوذر كلطي رفرزطفوذ ربطت ـؾ

 فوخظططبذكئط ش غؼط  طفوة لطفوسد  د لطكئطر  طسشؾػطأيطكئطش رط ؽطخ ؿطفالج سرعطفوذ رػطعاىط د ؾػطفوسشحل.

يفدفر ططدعؾ طفوحكؾ   ؽطوسذريعط درح شرطيفوجسعيرتطفوذر كلطوحزؾرطفوس ردرفتطفوخرصلط  ؼط ؽطخ ؿط دؼطفو خظيط -

 فوسذريعرتطبرو ر يلطيفو عايؼ.

فص  طودػطفوذ ربطفو در طعاىطفو خظيططيطفدفر طفوس ردرفتط شيرطيط رويرط ؽطخ ؿط ش جيلطبظر رتطفو   يؼطفوسج سعىط -

طبروذرفرلط  طفوحؾ   ؽط
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 مكون االقراض 

 الهدف العام ...

طخامط رصطعسئطوة رتطفوسج س طفوسخ اةل

 نتائج المشروع..

طجشيهطط15326009 اغطرأسطفوسرؿطحؾفوةط -
طجشيهط146000بسباغطط2018 رـطر يسط جاسطفالدفر طبرو برعطوسذريعطفو ريضطفوسيدر طخ ؿطعرـط -
طجشيهط1500000يصئطرأسطفوسرؿطفوعر ئط باغط -

 الفئة المستهدفة ..

طيع.ش ربطفوخر ج ؽطيفوسرأ طفور ؽيلطفوسع الطيفوة رتطفوس سذلطيس اؾفطفوس  رض ؽط ؽطفوسذرط -
طأسرطفوس  رض ؽط. -
طفوعر ا ؽطودػطفصحربطفوسذريعرتط  شرـيلطفورغرطط. -
أ رفدطفوسج س ط ىطفوب يلطفوسحيظلطبروجسعيلطفوسشةذ طفوذػطيسكؽطففطيد ة ديفط ؽطفوخد رتطفو سؾ ايلطير رطفو سؾ ايلط -

 فو ىطت د  رطبرؾر ط د سر ط.

 انشطة المشروع..

 مذخوع افاق ججيجة

 جالل الجيؽ زكي سعضجمذخوع قخوض ميدخة ا.د / 

 االنجازات..

طفوحرؾؿطعاةطرخرلط زفيولطفوشذريط ؽطج  لطفور ربلطفوسرويل. -
 2018 ا ؾفطجشيهط ةطعرـطط15.5فوةطط2017 ا ؾفطجشيهط ةطعرـطط14.5ز رد طحجؼطفوسحةغلط ؽط -
 %ط99.4طط2018 اغتطاد لطفوددفدطعؽطعرـط -
تؼطفس حدفثطاغرـطفو ريضطفوسؾسسيلطالصحربطفوةؾفر هطفوسؾسسيلطكرور رفطيفوسؾفو طي كؾفطفو رضطعاةطس هط -

 فش رط  طط

 الصعوبات..

 رأسطفوسرؿطر رطكر ةطو ابيلطفح يرجرتطفوعس كط ؽطفو ريض -

 .. الدروس المستفادة

ط حز لط  شؾعلط ؽطفوخد رتطفوسرويل؛فوة رتطذفتطفودخئطفوسحديدطيفوسشخةضطالطتح رجطإوىطفو ريضط  ط،ط ئطإوىط -
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  فو سؾ ئط  شرجةطفورغرطيع برطأدف ط ؾ لطو  ا ئطحد طفوعجزطفوسروةطيفوة ر؛ -
 فو سؾ ئط  شرجةطفورغرطيعشةط شركطأاغسلط رويلطت دـطخد رتطواة رتطذفتطفودخئطفوسحديدطيفوسشخةضط؛ -
فودخئطح مطأفطفالس دف لطفوسرويلططال د ؽطيجؾدطفس دف لط رويلطواؾصؾؿطإوىطعددطكب رط ؽط حديدؼطي شخةزة -

  تؤدؼطإوىطخةضطتإرويفطفوسعر  تطيت ديؼط ش جرتطأ زئ؛
فو سؾ ئط  شرجةطفورغرطالطزشرسبطكئطشخصطأيطكئطحرولطح مطأفط ؽطويسطوهطدخئط روةطيح رجطإوىطأشكرؿط -

  أخرػط ؽطفوسدرعد ط بئطفالس ةرد ط ؽطفو ريض
  ييض طفسسطي ؾفعدطيذوػطوحسريلط حديدؼطي شخةزةطفودخئ.ال دط ؽطتظؾ رطخد رتطفو سؾ ئط  شرجةطفورغرط  -

 قصص النجاح..

رشؼطيتر   هطجشيهطي ر تطبذرفكطط1000ح مط ر تطبإ  رفضط باغططفالو رفتعسئط ةط جرؿطط حسؾدفوعس الط/طفـط -
ط بي طفوجبؽطيفوابؽط يفص  طدخا رطفالفطكب رطبةزئط ج ؾدجرطزيفجطف ش  رطيفص حطفوسشزؿط ر تطبإس إسرؿطيت ـؾ

طجشيهط.ط5000ح ةطيصاتطال  رفضط باغطط
طيطيعسئططفوبؾتاةطزفرعطفوعس ئط/ط - طفوعس ئطط دأ ةط جرؿطفالوسؾ ش ـؾ  ةطفاذركط د ػطوعسئطس ر ػطفالوسؾا ؾـطي  ـؾ

طيعسئطس ر ػط طي رو روةطصبب ر طبروةرفطفوخرصط  ر طييضع ر طفالوسؾا ـؾ طي ؽط ؼط يع رطبذرفكطعابطفوإرازطيخرد 
طجشيهط.طط30000ي رـطفوعس ئطبرو جدزدط ر ط رايلطبس اغط

ط
 


