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 برنامج مقرتح يهدف إىل إكساب املربيات
 مهارات تنمية التفكري عند األطفال

                                                                                        

  *ت عهي عبذه ثببجأ.بسم     
 :قذمتم

ء تخٍاا  ن اًوؾي تأمهَة اس خـٌلل اًـلي تعًرلة فـاةل، ثضفي ؿىل حِااة اًفار إ  د كمياة أمهمهَاة ،أكاد تادمه اِارتم اً تاًو

 ٍُ ات مه ِذا اًلرن اًـرشٍه ، ًأـي ذكل ثساخة ماا َجرامج اًخفىري يف مرحةل اًعفوةل  مٍذ هناًة امخلسٍُات أتداًة اًس خ

 ٌَ ٌَ اِاظرمه مه ثغري يف اًًؼرة إىل اٍمنو اًـلًل ٌَعفي يف ِذَ املرحةل ملاروة مبا اكوت ؿََاُ اًًؼارة يف اًثيز ات ، ِات أاألرتـ

" مه ثأزري اخلربة امللدمة ًألظفال ؿىل Hentثغري ثكل اًًؼرة ، ما كدمذُ " ًِت   مهمه األفاكر اًراادة اًيت مهدت إىلأمه 

منومه اًـلًل، أؿدم حصة حرك األظفال دأن مؤثرات مٍؼنة مهأ خربات مٍؼنة، أإوُ مه املفِد اندضاا  ظارل ٌَاخيف  يف 

 .(74،  5002األظفال أخاظة خيل س ًوات منومه األأىل.) ِدى ،املؤثرات اًيت ًعادفّا 
  

ؾه ثعور اٍمنو اًـلاًل ٌَعفاي إىل مهن اخلاربة ٍىاون ًّاا مهفضاي ثاأزري  تـغ اًـٌَل نٌل مهصارت ادلراسات اًيت كام هبا 

غاري ثعاؿة خيل اًف ة اًيت حيدث فهيا ثغري رسًؽ ىس يب يف خعااط اًسَوك، أملا اكوت نثاري ماه خعاااط اًساَوك ثخ

اات  يف ا  مهناارب خاايل ماارحةل اًعفااوةل املحىاارة، فااإن ٌَتااربات  أاملثااريات املًؼنااة مهكااوى ثااأزري  مهزًااا  ِااذَ اًفاا ة ، تكل مهًأ

ة املـارصة يف جمال جرانجم تَة اًعفوةل املحىرة، اِرتماً أاحضاً تأساًَة اًخدخي يف حرتَة األظفال، ـخلاد  اًخعحَلات اً تًو ًأ

ًربامج امللدمة يف مرحةل اًعفوةل املحىرة، جية مهن حىون غري رمسَة أ غري مٍؼنة مس حلاً مهأ غاري موةاة تـغ املرتء مهن ا

مه كدي املريب، أ ًٌدغي مهن حىون موةة مه كدي اًعفي، فاًعفي ًِا جياة مهن ٌسانهل ب تاأن ًلارر واوش األىضاعة اًايت 

ـخلد اًحـغ اآلخر مهن اًربامج جية مهن ح ىون رمسَة مهي جية مهن حىون مٍؼنة مسا حلاً أموةاة سُض ك يف ممارس هتا، ًأ

رى ِؤال  مهن ختعَط جارامج ماا 8-4، 5002.)زهراي اًرشتُين،مه كدي املريب مؤندة ؿىل اٍمنو املـريف اًـلًل ًألظفال (،ٍأ

رمس ظًرلاً أاحضاً ًحَوغ الاِدا  اذا ماا ًاًـى  كدي املدرسة حيدد اًـيمات ٍأ اة اخلاظاة هباذَ املرحةل.ِأ تادأرَ  اًخمنًو

وعيكااً ماه ِاذا اًارمهي ظاار إً امااً اأ  .(4، 5007ؿىل املراحي اًخاًَة ًّا أظواًل إىل اًخوافق مؽ احلَاة.)ظارل األرش ،

اتي هيد  إىل إهساب مرتَات ًربانمج ِذا ا ًّذا مت ثعنميً ،ؿىل املّمتء يف جمال اًعفوةل املحىرة ثعنمي كدي ِذَ اًربامج 

ة املـادة يف اًاربانمج ماه أذكل ماه خايل ٍلوؿاة ماه األىضاع ،ًخفىري مبخخَف مهوواؿُ ؾًد األظفاالاألظفال همارة حمنَة ا

 اخلاص ابًرايض يف ثعنمي مهىضعة ًخمنَة اًخفىري ؾًد األظفال . َف اًربانمجػ خيل ثو 

 حعريف انخفكير : 
اكر ثحـثاُ مضا ُ مهأ مساأب تأوُ ىضاط ؾلًل ًخضنه س ًَي ماه األفاوؿة ؿمل اًًف  اً توي ؾر  اًخفىري يف موس

 حتخاج إىل حي . 

عاًؽ فرأ اا   ـر  تأوُ ىضاط ٍمتزي تأوُ جترتة ذًَِة ٌسا ختدم فهياا اًفارد اًرماوز تاداًل ماه األصا َا  ايسوساة ًأ ًأ

ا ًَـرث ؿىل مهفضي تدًي  . ،ختنٌَِة  مث ًلوم تخجرجهتا أاخذحاِر

ا ادلماغ ؾًد ثـر ُ ملثري ً م اس خلداب ؾه ظًراق حاساة نٌل ًـر  تأوُ:  سَسةل مه اًٌضاظات اًـلََة اًيت ًلوم هب

 (91،  5004أاحدة مهأ مهنرث .) ؿدانن ، 

                                                 
*
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 ( سنىاث :6-5حطىر انخفكير في انطفىنت انمبكرة من )      

ًعَق اًحـغ ؿىل ِذَ املرحةل ) مرحةل اًسؤال(، ٍىرثة مهس ئةل اًعفي فهيا. فٍجد ؾًد اًعفي مهس ئةل مه واوش مااذا  

ىّون اًعفي مجةل ذات ؿيكاة أزَلاة ابالسا خفّام ؾاه   ف  ففاي ِاذَ املارحةل ًٍ اد أملاذا  أمىت    أهَف  أمهٍه  ٍأ

% مه حادًر األظفاال يف ِاذَ اًساه ًادأر 90جضري دراسات مـرفِة إىل مهن حوايل  إذمس خوى اخلربات اًيت مير هبا، 

متزي سَوك األظفال يف ِذَ اًسه ابالس خعيش أالاس خىضا  .(5000،09 .)وخِي ؾحد اًّادي،حول األس ئةل. ٍأ

أ ًيحغ يف ِاذَ املارحةل حىاوٍه املفااِمي م اي : مفّاوم اً ماان، أاملااكن ، اًـادد، أمفّاوم األصااكل اًًّدسا َة، 

أابًخاادري ًلااوم اًعفااي تدمنَااة ًغخااُ مااه خاايل خرباثااُ، يف حىااوٍه املفاااِمي اًاايت ثخضاانه مهسااٌل  املااأهوالت أاملرشااأابت 

سا خعَؽ اًعفاي مهن ًفّال اٍى اري ماه أاملَحوسات أاألص َا  اً يت ثخـَق تواكـُ املادي إىل مهن ًعي إىل إدراك اًـيكات ، ٌأ

 ،أهَف جسري تـغ األمور اًيت هي م هبا، أح داد ملدرة اًعفي ؿىل اًخـمل ماه اخلاربة أايااأةل أاخلعاأ ،املـَومات اًخس َعة

الاوددااَ، مث حا داد تـاد ذكل مادة الاوددااَ، مهماا ؾاه اتاهارة ًأيحغ يف تداًة ِذَ املرحةل ؿدم كدرة اًعفي ؿىل اً نزي أ

سا خعَؽ اًعفاي ثاذهر  ىون ثذهر اًـحارات املفّومة مهٌع ماه ثاذهر اًـحاارات اًغامضاة. ٌأ فِيحغ زايدة اًخذهر املحارش، ٍأ

اإلهياا  مهأ اخلَاايل ، مهما ؾه اًخخَاي فاِيحغ مهن اٌَـاة  وفسّا اًعورة يف األج ا  اًًاكعة مهنرث مه ثذهر األج ا  املّنة

ىاون ٍلاي ًـاة األظفاال يف ِاذَ املارحةل ابدل   إذم اًَلؼة ميزي ِذَ املرحةل ،أمهحي ًعغى خِال اًعفي ؿىل احللِلاة ٍأ

  أاًـاااااراب ، أأثَاااااي مهدأار اٍىداااااار، أاًخفىاااااري يف ِاااااذَ املااااارحةل ثفىاااااري ذا  ًااااادأر حاااااول وفااااا  اًعفاااااي                                         

( ،نٌل ًعاور اًعفاي يف ِاذَ املارحةل اًخفىاري املًعلاي ؾاه 05-5000،09ي ) ممترن  حول اتات (.)وخِي ؾحد اًّادي،مه

ظفاال ابندضاا  املضا ت نٌل ٌسنهل ًأل ،س ئةلمه خيل مـمل جيَد ظَاغة أظرح األاملادًة أ  ابألص َا ظًرق تُئة غًَة 

 ( 07 -00، 9180. ) فََة ،  تأوفسّلأحَّا 

 خفكير عنذ األطفبل  :خطىاث  ان
ًدرك اًعفي ما حوب تواسعة حواسُ امخل ، أجينؽ مـَوماات ؿاىل مهسااس  اإلدراك: .9

 ما ٍراَ تواكـَة ، مؽ اًـمل مهن ِذا اإلدراك كد ٍىون ثضلك حمر .

أ   ،مه املـَومات اخمل أوة ال صـورايً  : ًخىون دلى اًعفي ما ٌض حُ تًاكً رتط األفاكر .5

 ًـني غاًحاً ؿىل اس خدؿا  ال صـوري املـَومات املرثحعة تُ.موكف جدًد ًلاتي اًعفي 

ادأن يف ذًِاُ ،صاـورًة ًدٍااأل فهياا اًعفاي املوكف: ً م تعًرلة صاـورًة أال اًخلِمي .0 ًأ

 ؿدد مه األس ئةل اًيت ٌسـى اىل مـرفة إجاابهتا ًَضَف صُئا إىل مـَوماثُ اخمل أوة .

حاجاثُ أمهِدافاُ، فِلاوم الاسا خجاتُ : ًِا كرار اًعفي ٍىون مدًَاً ؿىل مهساس اًخرص  .7

ؤجي اًخرص  مهحِااًن.  تًفسُ مهأ ًعَة مه مهحد اًلِام تُ مهأ هيني مهًأ

 (902-907، 5002)زهراي اًرشتُين،        

 خصبئص اننمى في مرحهت انطفىنت انمبكرة :
اا ابكِااً أخاظة يف اجملال اًـلًل املـريف،ه حِاة اًعفي مهرسش ف ة منوجضّد اًس ًوات امخل  األأىل م ، مما جيـي مهثِر

مهن اًاخـمل يف اًسا ًوات األأىل ٌضالك ات اًًفسا َة اًايت كاام هباا نثاريأن ؿىل مر اًس ًء ، إذ مهزحدت اًـدًد مه ادلراس

 -األساس اتي ًلوم ؿََُ اًخـمل يف املراحي اًيحلة ، أميىه إجياز مهمه خعااط اٍمنو يف اًعفوةل املحىرة  ابآل :

ذَ املرحةل ج ايدة اًحيفر أحة الاس خعيش ، أ منو املّارات اًـلََة مه ثذهر أإدراك ٍمتزي منو اًعفي يف ِ .9

ة .  ، أمنو اًخفىري الاتخاكري أمهسَوب حي املض ت أاندساب املّارة اٌَغًو
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ثوجد فرأل فردًة تء األظفال يف مس خوايت اٍمنو أيف اًلدرات أالاس خـدادات أيف اًؼرأ  الاجرتؾَة  .5

ِذَ اًفرأل ؾه اخذي  يف اًعفات اجلسنَة مهأ اًـلََة مهأ اًضخعَة مهأ ؾاه ؾواماي مرثحعاة تحُئاة  أاًحَئِة ، أثٌذج

اًعفاي الاجرتؾَااة أػرأفااُ األرسًااة م ااي املساا خوى اًثلاايف أاحلاااةل الاوفـاًَااة اًساااادة يف املاا ل أمهساااًَة اًخٌضاا ئة 

    .ثعي جمنو اًعفي إىل مهفضي مس خوى ًفرأل  يكالاجرتؾَة أاًؼرأ  املادًة ، تا ؿىل مرتَة اًرأ ة مهن حراؾي ثكل ا

ة، أاس ختدام اًوحدات األساس َة املخضنًة يف اًٌضاط املـاريف  .0 تإماكن اًعفي اًس َعرة ؿىل املّارات اٌَغًو

 ، تكل جية مهن ثوفر اًرأ ة اًفرص أاإلماكانت املواثَة ٌَمنو إلص حاش حاجات اًعفي األساس َة يف ِذَ املرحةل.

ةل ابالس خىضا  أالاس خعيش أاٌَـاة اإلهياا  ) اخلَاايل ( أاإلتاداش أالاتاخاكر، فاًعفاي حمتزي ِذَ املرح .7

مدفوش تعحَـخُ إىل اس خىضا  األص َا  مه حوب أحماأةل اًخوفِق تء ثعورَ اًـلًل ًألص َا  أاملو وؿات ، أتاء ماا 

دة اًعفاي ؿاىل حمنَاة كدرثاُ ؿاىل حيدث ابًفـي يف تَئذُ ابًضلك اتي جسجهل حواسُ، أمؽ ذكل فإوُ ابإلمااكن مسااؿ

ماه املواكاف أاملّاام اًخـَميَاة اًايت جضاجؽ  تحىارث املرتَااالاس خىضا  ، أماه مهجاي ذكل ًاوع تـاغ اًـَاٌل  تاأن 

أجساّي لََاة إدراك اًـيكاات تاء األصا َا  أاندضاا  مهمنااط حادأ ا ، أ اٌل ثـاددت  ،األظفال ؿىل ؾلد امللارانت

ؤند اًـَاٌل  مهن الاس خىضاا  اإلماكانت أاملواد ادلراس َة أ  اًوسااي املـًَة املـرأ ة ؿىل اًعفي ساؿدثُ ؿىل اٍمنو ، ًأ

أجضجَؽ األظفال ؿىل املضاارنة احللِلِاة يف لََاة  ،ال ً م إال يف مٍاخ حرتوي ًدسل "ابالوفذاح" أمراؿاة اًفرأل اًفردًة

خـمل مه مهخعا  اُ.اًخـمل يف جو مه احلًرة ٌسنهل ٌَعفي تأن جيرب أخيعئ ًأ

إكدال اًعفي ؿىل اًخـمل أاس خىضا  اًـامل مه حوب ، إال مهن كدرثُ ؿىل اً نزي أساـخُ الاودداَِاُ مازاًات  .2

حمدأدة ، أميىه حمنَة كدرة اًعفي ؿىل الاودداَ أاً نزي مه خيل مهىضعة مذًوؿة خيخار مه تُهنا اًٌضااط اتي ًًاسا حُ 

داِهل ب مهن ٌضاارك فِاُ ثضالك فـاا ًَعَاق مٍاُ إىل مهىضاعة جدًادة ماه اتاخاكرَ ، أ ميًحُ املخـة ًأ ل ٌَهناًاة ًَحادش ًأ

أمهفضي ِذَ األىضعة ثكل اًيت ثـمتد ؿىل احلرنة أاٌَـة أاًخـحري ابٌَغة أاًرمس أاٍمتثَاي أاملوسا َلى أاًغًاا  أاألصاغال 

ة اًفٍَة اخملخَفة أمهًـاب املا  أاًرمي أكرا ة اًلعط املعورة مهأ الاس رتش إٍهيا مهأ مضا ِدهتا ، أاًخجاارب اًـنََاة اًَدًأ

اًخس َعة اًيت ًًفذِا األظفال حتت إرشا  املرتَة أاجلوالت الاس خىضافِة اًيت خيرج فهيا األظفال ًَخخاربأا األصا َا  

 ؿىل اًعحَـة.

حاجة اًعفي إىل احلة أاحلًان أاًضـور ابألمه أالاورت  أالاجناز أاملضارنة أاح ام اتات ًخمنَاة ًخيفلِاق  .6

 ـايل الاجرتؾي .اٍمنو الاوف

تإماكن اًعفي ثعور األص َا  أاألحداث أأثََّا ذًَِاً، إال مهن ثفىريَ ماا زال ممترنا اً حاول ذاثاُ الَار ال  .4

ـمتد ثفىريَ مهساسا ؿىل احلدس أاًخخنء أ أتداًة اًخفىري املًعلي .  ٌس خعَؽ رؤًة األص َا  مه أةة وؼر اآلخٍره، ًأ

 .(40-67، 5002)ِدى اًًاصف، 

 يبث مؤسسبث مب قبم انمذرست :مسئىن 
ن مه اًواجة ؿىل احلضاوة أرايض األظفال احلدًثة مهن حرن  ؾًاٍهتا أاِرتهما ؿىل اًوػَفة اٍىربى اًيت ثواةًا يف إ

ائحرت  ًألظفاال فرظااً ؿدًادة أجمااالت أاساـة ٌَخجرتاة أاملٌلرساة أالاخذحاار يف احللاي  َة اجلَاي اجلدًاد ، أذكل تاأن هت 

ٍىِفوا مهوفسّل ؿىل اًخغريات اًيت ثأخذ سخَِّا يف ؿامل اًَوم . أأاجة مؤسسات ماا كداي املدرساة ِاو مهن  اًعحَـي ، ٍيك

ةل أمذعةل مه اخلربات اًًافـة يف حلي اًـَوم أاًعحَـة ًَلعفوا مثرات ما حرامك مه املايض مه  ثوجُ مهظفاًّا يف سَسةل ظًو

ثلاد   لوماوا تادأرمه ماه خايلدرجة مه اٍىفاا ة أادلراًاة الَار ً املـَومات أاملىدضفات أاخمل ؿات ، أمهن ٍىوووا ؿىل

 خدمات خاظة هبل ٌَـامل ، أمهن ًضَفوا إىل اً اث املايض صُئاً جدًداً مهأ ًعَيفوا يف ِذا اً اث اًـَني فمي تـد .

 مسئىنيبث مربيت انروضت عنذ إعذاد األنشطت وحقذيمهب :
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  :ًأ مهزًا  إؿداد األىضعة ما يف َةمه املس ئًوَات اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق املرت  

الاِرتم مبخخَف جواواة اٍمناو اخلاظاة ابًعفاي )اجلسانَة أاحلرهَاة أاًوجداوَاة أالاجرتؾَاة أ اًـلََاة( دأن  -9

 إٌِلل مهي جاوة مه جواوة اٍمنو .

يل اخلربات اًرتط تء اخلربات أاملّارات اخملخَفة اًيت حتلق اٍمنو املخاكمي ٌَعفي ، أالَر ًخـمل اًعفي مه خ -5

اُ  ؿاىل مهسااس اًخَلاء اًيت حىون ذات مـىن ابًٌس حة ب ، أخرباثُ اًلامئاة ؿاىل مهسااس مهفـااب أثفاؿي ثاُ ًأ

  .دأماً 

اخلاربات أاألماور اًايت  يفَناُ مراؿاة اًخاكمي تء ما ًلدم ٌَعفي يف رأ خُ أأاكاؽ حِاثاُ ، أالَار ًادأر ثـ -0

ا تًفسُ أثخعي ابِرتماثُ أحاجا  ثُ .ًـُضّا أخيرِب

 اًخوازن تء ما ًلدم مه خربات اًخـمل اتا  اًفردي أاملضارنة يف مهىضعة جٌلؾَة مهأ يف ٍلوؿات ظغرية. -7

 ثوفري فرص اًخفاؿي أاحلًرة ٌَعفي مؽ األظفال أسٌلش مـَوماهتل ؾه اخلربات امللدمة. -2

ًرصااخ حاىت ال ًًفار مهناا اسا ختدام املرتَاة ٌَخـحاريات ايححاة ًألظفاال أاتخـادِاا ؾاه الاوفـاال أاًـعاحَة أا -6

 األظفال . 

مهن ً لدم اًخـمل امليمئ ًؼرأ  اًعفاي أمِاوب أكدراثاُ أمواِحاُ أمسا خوى مناو اًعفاي، أكدراثاُ أثـَناُ، مهي  -4

لاوم ابدلأر اًٌضاط  ،ًٌدغي مهن ًلوم ثـَنُ ؿىل مهساس اًخـمل اًفردي الَر ٍىون اًعفي حماور ِاذَ اًـنََاة ًأ

ىون دأر املرتَة  ِو دأر رفِق ٌَخـمل أثلد  املساؿدة ٌَعفي يف ثـَنُ ؾًاد حاجذاُ ًّاا، أتلادر يف اًخـمل ، ٍأ

 حاجذُ إٍهيا مؽ الاِرتم اًخام تـدم دفـُ ًخـمل ما ِو غري مس خـد ًخـَنُ. 

ودل دلًُ  -8 مهن ثضؽ اًعفي يف موكف املىدضف ال يف موكف املَخلى ، إذ جياتُ اًعفي مبوكف ًخحدى ثفىريَ ، ًأ

ؿََاُ مهن ٌساا ختدم همااارات امليحؼاة أاًخعااًَف أاًخجًرااة .. إ  ، الساة مااا ًخعَحااُ اساد ارة ذًَِااة ، أ 

املوكف ، أذكل هبد  مجؽ املـَومات املًاس حة. نٌل مهن ؿََاُ مهن ٌسا جؽ ذاهرثاُ املـرفِاة أمهن ًـَاد ثًؼميّاا مباا 

اًلَاق اتي ميىٍُ مه اًخوظي إىل اندضا  جدًد، ىسا خـء تاُ ؿاىل فّال املوكاف اياري مذتَعااً تاذكل ماه 

س َعر ؿََُ ، مهن مهنرب حتدي حيدث ؾًادما ًعَاة ماه اًعفاي مهن ًاذِة إىل مهتـاد ماه املـَوماات املـعااة 

ن اًخـنميت اخلاظة تُ .  (956، 5002)زهراي ،            ًَىدسة مـَومات جدًدة ، ًأَىوِّ

 هَف ميىه ٌَنرتَة مهن ثثري همارات اًخفىري دلى األظفال 

   :اًخفىري دلى األظفال مه خيل اآل همارات ىه ٌَنرتَة مهن ثثريمي

 اًرشح أ اًخجًرة أاًلعط أاملعح أاألًـاب . :مهنا اس ختدام إس اثَجَات خمخَفة .9

ماه اًساَوك ثخضانه مسا خوايت خمخَفاة ماه     ىضااط أارساُ املرتَاة مهمنااطيف اًـرض أثلد  اٍمناوذج: .5

 ًإلودداَ. اً أم ري  ون مهسَوب اًـرض جذاابً اًخفىري هتد  إىل إهساهبا ًألظفال تكل ال تد مهن ٍى

: جس ختدم املرتَة مهوواؿاً خمخَفة مه ادلي مهأ اًـحارات اًيت جس خثري الاؾرتد ؿىل اس ختدام مهسَوب الاسد ارة .0

 فىر كدي مهن ثلول ...[ –مه ًأ  تإجاتة  –َِا وفىر  –همارات اًخفىري دلى األظفال .]مه ًلول 

ثوجاُ املرتَةمهساا ئةل مفذوحاة أجضاجؽ األظفااال ؿاىل اس خىضااا  مهأ  : ظارح مهسا ئةل ذات مساا خوى مذلادم .7

مه ًلدر ًلول حًي آخر .....[جسأل املرتَاة مهسا ئةل  –اس خخراج حَول تدًةل ] مه ًلدر ًـَد اٌَـحة ثضلك خمخَف 

اا جياة مهن  اا ثثرِي ثثري اًخفىري مه خيل حماأةل وضف ما ًفىر فُِ اًعفي ، أنذكل فاإن ِاذَ األسا ئةل اًايت ثثرِي

جضجؽ األظفال مهن ًضـوا اًفرأض " ماذا ميىه مهن حيدث يف رمهًم إذا مهًلًِا ابًعَعال يف املا    أما ودِجة ذكل   

" ماذا حدث  " أحياأل مهن ًخوكؽ اًعفي مه خيل اًسؤال ماذا حيدث ًو هرران ِاذَ اًـنََاة مارة ةوَاة   ماؽ 
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ثغوص يف املاا   . أجياة مهن ال ًخوكاؽ املرشا  ماه  إةرة احرتالت مهخرى ابًسؤال ، مهي األص َا  األخرى ميىه مهن

اًعفي مهن ٍىون ؿىل ؿمل مبفّوم اجلاذتَة ًضئ مـء ، فدـغ األظفال سو  ٌس متر يف ثوكـاُ تاأن األصا َا  اٍىدارية 

سو  ثغوص ، أاألص َا  اًعغرية سو  ثعفو ابًرمغ ماه اًخجاارب اًايت ثاوو أجاود اسا خثٍا ات ًّاذَ اًلاؿادة ، 

خـمل األظفال   اًعغار مهفضي ثـَمي ؾًدما ثـعى هلل املـَومات رداً ؿىل مهس ئَهتل مه.ًأ

ثعَاة املرتَاة ماه األظفاال اًـناي ثضالك ٍلوؿاات ؾًاد اًلِاام تٌضااظات ثخضانه حاي  ثعوٍر اًخفاؿي: .2

 املضب  . فلد مهزخت مهسَوب اًخـَمي اًخـاأين مهمهَخُ يف اسد ارة مس خوايت اًخفىري ؾًد األظفال .

ٍلوؿاة ماه األسا ئةل املًؼناة اًايت جسااؿد يف اًوظاول إىل  : ثوجاُ املرتَاة احللاااقاس هتدا  اس خىضا   .6

 حلااق أ ثـنميت .

 ثوفر املرتَة ًألظفال أكذا مٍاس حا ٌَخفىري يف اإلجاتة . إؾعا  أكت )الاوخؼار(: .4

 ة مهظول، فـًدما جيـي املـرفة اًيت حيعي ؿَهيا األظفال ثدأم ًف ثـَمي املفاِمي اًـَنَة ابًعًرلة الاندضافِة  .8

سـى إىل مهن ٌس ختدم هماراثُ اًـَنَة م اي امليحؼاة أاًخعاًَف أاًخجرتاة  ًواجُ اًعفي مبوكف ًخحدى ثفىريَ ، ٌأ

اذا ًٍ اد ماه  ... إ  ، أمهن ًـَد ثًؼمي ما دلًُ مه مـرفة ثًؼميً ميىٍُ مه اندضا  املفّوم مهأ اًخـنامي املًاساة ، ِأ

ـ ز امل  فاِمي اًيت س حق ب ثـَنّا .دافـَة اًعفي ٌَخـمل ، ًأ

: ًاخـمل اًعفاي هَاف ًخجااأز املـَوماات املـعااة ب، أهَاف ًفىار ثفىارياً انفاذا اإلس اثَجَة الاس خلعاااَة .1

ق الاس خلعاااَة ًداِهل ٌَعفاي فرظاة اًوكاو  ؿاىل ااامسدٍداً ؿىل مهًأَات اًخفىري اًـَني ، نٌل مهن ثـَمي اًـَوم ابًعر 

 ظحَـة اًـمل مس خلدًي .

: ٍلوؿااة أاسااـة مااه اًٌضاااظات اًاايت هتااد  إىل اًخوظااي إىل اًعاافات مهسااَوب الاس خلعااا  اساا ختدام .90

 : أ أميىه مهن ٍىون املثري ما ًأاملخغريات اًيت ٍمتزي هبا م ري مـء ، 

 حدث ًثري حة الاس خعيش مهأ مضاِدة ثخحدى ثفىري اًعفي . -

ة ًّا الساة اخلاربات اًايت ميخَىّاا جفوة يف اًحَاانت ثخجىل يف ؿدم اًلدرة ؿىل ثلد  ثفسريات مٍاس ح -

 اًعفي .

 مضاِدة مهأ ميحؼة ؿاجرة مهأ حدث ميىه ثلدميُ ؾه ظًرق جترتة أموافلة . -

عدر مهحاكماً ؾلََة تعاورة معاردة مٍاذ فا ة  احلضااوة ، إالّ اواُ  .99 س خٌذج ًأ خخَي ٌأ فىر ًأ اًعفي ًخذهر ًأ

إذا كارانَ تـّد أام وضجُ، أذكل ًضآةل رظاَدَ ماه  دلراسة اًرأ ة ذا كاتََات ؾلََة حمدأدة ىسخِاً ّد ٍىون يف ؾ 

 تكل جية ثخس َط املـَومات أثلدميّا تأسَوب فـال . ،اخلربات أاًخجارب

مداأمة ثأهَد اًـنََات أاًعرل اًيت ٌس ختدهما األظفال ، أنذا مساؿدة األظفال ؿىل مهن حياددأا أامااً ماا  .95

أمهن ًأًفوِا "مهوؼر ،سٌل  اًعرل اًيت ميىهنل مهن ًفّنوِا مهختدام ـّل ؿىل حتدًد مهس ئَهتل ابس  ًٍردأن اندضافُ أجضجَ 

 حدد ما حًرد اندضافُ ، جرب مرة مهخرى،راكة ًرنى ما حيدث ". –تدكة 

 (998، 5002( )زهراي اًرشتُين،78، 5002) فّني مععفى،

 مشروع مركز اإلرشبد وانبحىد اننفسيت نخنميت انخفكير في مرحهت انطفىنت انمبكرة
اة إميااًن  مهسا   تاربامج مذخععاة مسادٍدَ إىلأاًخـَميَاة مه املرن  تدأر اجملمتؽ يف اإلسّام اًفاؿي تإثرا  اًحُئة اً تًو

أكاد  ،ابح اثُ إىل ثعنمي جرانمج ؿَني هيد  إىل حمنَة اًخفىري يف مرحةل اًعفوةل املحىارة ىحدإؿَنَة فلد ابدر املرن  ؿرب 

ا ؿىل اًًيفو اآل احي ميىهمر ِذا املرشأش مبجنوؿة مه املر    : إجياِز
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 انمرحهت األونى : مرحهت انخمهيذ نهبرنبمج :
جرانمج ثدًريب ًخدًرة مرتَات رايض األظفال اٍمتَّدي ؿىل حمنَة اًخفىاري دلى مرشأش املرن  مه فىرة تًا )  مهتد

ىرة أحاجات اٍمناو فهياا ، أؾاه ظحَـاة ظار وؼري مذاكمي ؾه مرحةل اًعفوةل املحإثًفِذ ِذَ اًفىرة جبنؽ  مه(، أتداألظفال

اٍمنو اًـلًل يف ِذَ املرحةل ، أتـد مجؽ ِذا اإلظار أحىاوٍه ظاورة أاحضاة ؾاه ظحَـاة اٍمناو فهياا ارثاأت اًحاح اة  أرة 

اًلِام ج ايرة مِداوَة جملنوؿة مه اًارايض املوجاودة يف ايافؼاة ًخىاوٍه ظاورة أاحضاة ؾاه أاكاؽ ِاذَ اًارايض ًأخحدًاد 

 ة ٌَ ايرة يه اًخـر  ؿىل:اًربانمج، أاكوت اياأر اًراُس ًيت ثحدمه مهنا اًحاح ة يف تًا اًًلعة ا

 اًربامج املوجودَ يف رايض األظفال . -9

 همارات اًخفىري اًيت حمنهيا اًربامج ؾًد الاظفال . -5

 مهسَوب ثـامي املرتَات مؽ األظفال . -0

 ثفاؿي األظفال يف اًرايض. -7

   : ه امليحؼات ظًفت ؿىل اًًيفو اآلمبجنوؿة م أخرجت اًحاح ة مه ِذَ اً ايرة

 ميحؼات خاظة تربانمج رايض األظفال : مه.

مس خوايت ٌَرايض أزيزة  ةثخىون فهيا اًرأ ة مه زيز ،إذًِاك رايض غري مَزتمة ابًسمل اًخـَميي .9

 مس خوايت ٌَمتَّدي ، رمغ ؿدم أجود فرأل جوًِرة يف اًربانمج اخلاص جلك مس خوى.

ختخار   رأ ة جرانجماً خاظاً هباا، أجساري ؿََاُ  ،إذاألظفال غري موحدَ يف اًرايض ضجرانمج راي .5

 يف لَّا .

ً م مه خيل ِذا اًربانجمخىٌر  اجلاوة األاكدميي فلط أاًلامئ ؿىل مهسَوب احلفغ مؽ مقؽ األسا ئةل  .0

 املخـَلة ابتات اآلًَّة .

مه املّارات اًيت جية مهن ًدرب  ٍاكد خيَو ًرايض اًيت مت زايرهتاجرانمج رايض األظفال يف مجَؽ ا .7

 ؿَهيا اًعفي يف ِذَ املرحةل .

ثعنمي األًـاب تلعؽ األسافٍج  :م ي، ـف الاِرتم تإوخاجات األظفال اًيت ثـمتد ؿىل املواد اًحَئِة  .2

ا .   أغرِي

 ؿدم الاِرتم ابًرمس أاألًوان . .6

 :ميحؼات خاظة مبّارات اًخفىري اًيت ٍمنهيا اًربانمج  -ب

 أجدت اآل  : إذ ،أجدت اًحاح ة يف ِذا ايور اًخغَة اًخام ٌَنّارات أاًلدرات اًـلََة -

ًـج  األظفال ؾه اس ختدام اًعَعال سواً  يف جضاىِي احلارأ  مهأ األصااكل اًًّدسا َة اًخسا َعة مهأ  .9

ااكاٌَـة تُ ثضلك حر نٌل ال ميخكل األظفال همارة م ج مهًواوُ أجضىِي تـغ اًامنذج اًعحَـَة    .ألاجار أ غرِي

دأر األظفااال دأر سااَيب مبـااىن مذَلااي فلااط ال ٌضااارك مااؽ املرتَااات ، نااٌل ًااوحغ مهن األظفااال ال  .5

 ٌس خفعأن ؾه مهص َا  نثريَ يف ادلرأس اًيت ًخَلوهنا .

 مل ً م اسدامثر مىذحة األظفال ثضلك جِد حِر ًذِة األظفال إىل املىذحة ملضاِدة مهفيم هرثون فلط . .0

ا أؾًد اًساؤال ؾهناا إجاتاة مهحاد املرتَاات  ًوجد معح يف .7 ة مل ً م اسدامثِر تـغ املدارس أؾراب  ًدًأ

 تأهنا غري خاظة ابألظفال .

 ؿىل الاجتاِات أاًوزن أاألًوان ال ً م ثضلك ثدًريب أإمنا ثضلك مهاكدميي وؼري . األظفالثدًرة  .2

 لط .اس ختدام اٌَـة يف اًخـَمي  ـَف جداً ٍأاكد حيرص يف مادة احلساب ف .6
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 األًـاب املوجودة يف اًرايض ووؿان : .4

  .أ ة أيه مسدمثرة يف حعط اًراي ةحرفهيَة أيه املوجودة يف ساحة اًر  -

أيه غري مسدمثرة يف حمنَاة هماارات  ،ثـَميَة مهنا ًـحة احلرأ  أاألركام أاملىـحات أاًعَعال -

 .  األظفال

ثعانمي األًـااب تلعاؽ  :م ي ،د ؿىل املواد اًحَئِةاًخغَُة اًخام أؿدم الاِرتم تإوخاجات األظفال اًيت ثـمت .8

 األسفٍج  . 

 ؿدم الاِرتم ابًرمس أاألًوان . .1

 جا. ميحؼات خاظة ابملرتَات  :

األساًَة اًيت ثددـّا املرتَات يف اًخـامي مؽ األظفال ال جض حؽ حاجات اٍمنو يف ِذَ املارحةل ، ألهناا  .9

ن ِاذَ مهالاجرتؾَة أاًًفسا َة ( ماؽ اًـامل واوة األخرى ) اًـلََة أثـمتد ؿىل حمنَة اجلاوة األاكدميي أإٌِلل اجل

 املرحةل أثي اًلاؿدة األساس َة ٍمنو اٍى ري مه املّارات أاًلدرات اخملخَفة .

، ) م ي اًخدًرة ؿاىل الاجتاِاات اً ثدًرة اًعفي ؿىل تـغ املّارات ً م ثضلك وؼري ًأُ  لََ .5

 أاألأزان أاألًوان(.

  :آل مهزًا  لَّه ابيف اِرتم املرتَات  .0

اخلعة اً مٍَة ايددة ًخًفِذَ اًربانمج تغغ اًًؼر ؾاه حاجاات اًعفاي أمذعَحاات اٍمناو  -مه

 اخلاظة هبذَ املرحةل.

 ثغََة اجلاوة األاكدميي ؿىل تلِة جواوة اٍمنو. -ب

 د. ميحؼات خاظة ابألظفال   :

حة يف املرحةل اًخـَميَة مَزتماء تاربانمج ًـُش الاظفال يف اًرأ ة ًوم درايس م َّل م ي تلِة اًعَ  .9

 ثـَميي حمدد أحعط درا س َة أدرأس ًخَلوهنا مه كدي املرتَة .

 اًيت حمني همارات اًخفىري . ًخـَميَة اًخس َعة ًـج  األظفال ؾه اس ختدام اًوسااي أاألًـاب ا .5

 وموا تُ.الٌس ًد هلل مهي دأر ًَل إذ ،دأر األظفال يف اًرايض دأر سَيب مبـىن مذَلي فلط .0

 انمرحهت انثبنيت : مرحهت انخخطيط وبنبء انبرنبمج :
اً اث اًًؼري اخلاص مبخعَحات اٍمنو يف ِذَ املرحةل اك حت اًحاح ة تًاا   اً ايرة املَداوَة أاسدٍاداً  أتًاً  ؿىل وخاجئ

  .جرانمج ثدًريب ملرتَات رايض األظفال ًخمنَة همارات اًخفىري ؾًد األظفال

 َة :ث ثحـت اًحاح ة اخلعوات اآلاحَلُ ِذَ املرحةل أتًا  اًربانمج اًخدًريب أَّداً ًخع أهبد  إجناز 

 حتدًد اًفئة املس هتدفة.  

     حتدًد احلاجة ٌَربانمج. 

  حتدًد ِد  اًربانمج. 

 ثعنمي اًربانمج.   

 أ ؽ حمخوى أمهىضعة اًربانمج.   

 حتدًد األساًَة أاًفٍَات.  
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 حتىمي اًربانمج.   

 ِذ اًربانمجحتدًد زمه ثًف.   

 حتدًد ماكن ثًفِذ اًربانمج.   

 حتدًد إجرا ات اًخلِمي.  

 الفئة المستهدفة :
ٌساا هتد  اًااربانمج اًخاادًريب اتي مت تًاااؤَ مرتَااات رايض األظفااال اًـاااميت يف اًاارايض احلىومِااة أاخلاظااة 

 املوجودة يف حمافؼة ثـ .

 انحبجت نهبرنبمج:
أماه مهمهَاة ادلأر اتي جياة مهن ثلاوم تاُ  ،رحةل اًـنًرة أاًفئة املس هتدفةٍىدسة ِذا اًربانمج مهمهَخُ مه مهمهَة امل

ة املـًَة هبذَ املرحةل ، فاًواجة ؿىل احلضاوة أرايض األظفاال احلدًثاة مهن حرنا  ؾًاٍهتاا أاِرتهماا ؿاىل  املؤسسات اً تًو

رظااً ؿدًادة أجمااالت أاساـة ٌَخجرتاة اًوػَفة اٍىربى اًيت ثواةًا يف حرتَاة اجلَاي اجلدًاد ، أذكل تاأن هتائ ًألظفاال ف

أاملٌلرسة أالاخذحار يف احللاي اًعحَـاي ، ٍايك ٍىِفاوا مهوفساّل ماؽ اًخغاريات اًايت ثأخاذ ساخَِّا يف ؿاامل اًَاوم ، أأاجاة 

ةل أمذعاةل ماه اخلاربات اًًافـاة يف حلاي اًـَاوم ًَلعفاوا  مؤسسات ما كدي املدرسة ِو مهن ثوجُ مهظفاًّا يف سَسةل ظًو

امك مه املـَومات أاملىدضفات أاخمل ؿات ، أمهن ٍىوووا ؿىل درجة مه اٍىفا ة أادلراًة الَر ٍمتىٍوا ماه ثلاد  مثرات ما حر 

 خدمات ٌَنجمتؽ ، أمهن ًضَفوا إىل اً اث اإلىساين صُئاً جدًداً مهأ ًعَيفوا يف ِذا اً اث. 
 

ضعة ِادفة ماه خايل ثفااؿهل ماؽ اًحُئاة أحتلِق اًخاكمي يف منو اًعفي ًخعَة إاتحة اًفرص ب ًَخـمل ؾه ظًرق مهى 

دأار ثيمئ ػرأفُ أكدراثُ أمواِحُ أمس خوى منوَ، مهي ًٌدغي مهن ًلوم ثـامل اًعفاي مهَعة تُ دأن  غوط ، أمهن ثلدم ب اي 

ىاون دأر املرتَاة  لاوم ابدلأر اًٌضاط يف اًاخـمل ، ٍأ اة ًأ ؿىل مهساس اًخـمل اًفردي الَر ٍىون اًعفي حمور اًـنََة اً تًو

دأر رفِق ٌَخـمل أثلد  املساؿدة ٌَعفي يف ثـَنُ ؾًد حاجذُ ًّا ، أتلدر حاجذاُ إٍهياا ماؽ الاِارتم اًخاام تـادم دفـاُ  ِو

ة اًيت حراد جية مهن هتد  إىل حتلِق اًخاكمي ذا جيـًَا وعَاق ؿَهياا  ،ًخـمل ما ِو غري مس خـد ًخـَنُ.  فاخلربات اً تًو ِأ

ة املخاكمةل.   اخلربات اً تًو

 ف البزوبمج :أهدا
جسـى اًحاح ة مه خيل اًربانمج إىل حتلِق ِد  ؿام  ٍمتثاي يف ) إهسااب املرتَاات مهسااًَة حمنَاة اًخفىاري ؾًاد 

،أذكل ؿاىل جَسااتاإلجرااَة اًايت مت ثوزًـّاا ؿاىل األظفال(،  ٌأَوظول إًَُ كامت تخج اخُ إىل  ٍلوؿة مه األِدا  أ 

 اًًيفو األ :

 

 

 ج :األِدا  اًـامة ٌَربانم

 . إهساب املرتَات مهساًَة حمنَة اًخفىري ؾًد األظفال 

 هساب املرتَات همارات ثعنمي مهىضعة ًخمنَة اًخفىري .إ 

 اص خلت مٍُ ٍلوؿة مه األِدا  اخلاظة ابجلَسات أثَت يف:

 . مهن ثخـر  املرتَات ؿىل اًخفىري اإلتخاكري 
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 . مهن ثعَؽ املرتَات ؿىل مهساًَة حمنَة اًخفىري الاتخاكري 

 ن ثخدرب املرتَات ؿىل ثعنمي مهىضعة ًخمنَة اًخفىري الاتخاكري.مه 

 . مهن ثخـر  املرتَات ؿىل اًخفىري اخلَايل 

 .مهن ثعَؽ املرتَات ؿىل مهساًَة حمنَة اًخفىري اخلَايل 

 . مهن ثخدرب املرتَات ؿىل ثعنمي مهىضعة ًخمنَة اًخفىري اخلَايل 

 . مهن ثخـر  املرتَات ؿىل اًخفىري اإلتداؾي 

 َؽ املرتَات ؿىل مهساًَة ًخمنَة اًخفىري اإلتداؾي .مهن ثع 

 . مهن ثخدرب املرتَات ؿىل ثعنمي مهىضعة ممنَة ًخفىري اإلتداؾي 

 .مهن ثخـر  املرتَات ؿىل اًخفىري املًعلي 

 .مهن ثعَؽ املرتَات ؿىل مهساًَة حمنَة اًخفىري املًعلي 

 . مهن ثخدرب املرتَات ؿىل ثعنمي مهىضعة ًخمنَة اًخفىري املًعلي 

 صمٍم البزوبمج :ت
 ظيش ؿىل اإلظار اًًؼري أاً اث اًـَني اتي ثوظَت إًَُ اًحاح ة حتدًد األِدا  اًـامة أاإلجرااَة مت : تـد الا

 ( جَسة ؿىل مدار س خة مهايم تواكؽ زيث جَساات ثدًرخِاة يف 98اتي ًخىون مه ) تًا  اًربانمج اًخدًريب

جرااَة ، أزمه حمادد ، ناٌل مت ظاَاغة ايخاوى ًخو اَهل أكد حدد ٍلك جَسة ِد  ؿام أمهِدا  إ ،اًَوم

اخملخَفة اًايت جسااؿد يف اًوظاول إىل حتلِاق األِادا   ُأظًرلة ثًفِذ اًربانمج ، أمهىضعخ آًَة سري اجلَسة

اًـامااة ٌَجَسااة إ ااافة إىل ثعاانمي ٍلوؿااة مااه األًـاااب أاألىضااعة اًّادفااة إىل رفااؽ مساا خوى اًخفاؿااي تااء 

 املضاراكت . 

 ًَة أاًفٍَات :األسا 

 ٌس ختدم اًربانمج ٍلوؿة مه األساًَة اًخدًرخِة أاملواد املـًَة أاملمتثةل يف:
 احلوارأاملًاكضة. -                              ايا ة. -

 اٍمنذجة. -                           ًـة ادلأر. -

 مهسَوب اخلَال. -                       مهسَوب اًلعة . -

 مهسَوب اٌَـة اإلهيا . -             َوب معح اًـراب .مهس -

 

   :تحكٍم البزوبمج
ًاًف  أاإلرصااد اًًف ا هبد  اًخأند مه ظيحِة حمخوى اًاربانمج مت ؾر اُ ؿاىل ٍلوؿاة ماه اخملخعاء يف ؿامل ا

 راهئل يف : آأذكل ألخذ 

 األِدا  اًـامة أ اإلجرااَة  اخلاظة ابجلَسات . -

 ًفٍَات يف حتلِق األِدا  ايددة .مٍاس حة األساًَة أا -

 ميمئة األىضعة يف حتلِق األِدا  . -
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 آًَة سري اجلَسة أحتلِلّا األِدا  .  -

مت إجرا  اًخـادًيت املخفاق ؿَهياا ماه كداي ايياء  ًَعاحهل اًاربانمج جااِ اً تعاَغخُ اٍهنااَاة ٌَخعحَاق ، أأثَات 

 اًخـدًيت يف :                    

  تـغ اجلَسات .ثـدًي آًَة سري -

 ثـدًي ظَاغة تـغ األِدا  .  -

 اخذعار ؿدد مه األىضعة ، أدمج مهخرى . -

   :سمه تىفٍذ البزوبمج
حددت اًحاح ة زمه ًخًفِذ اًربانمج كدر تأس حوش مبـدل مخا  سااؿات ًومِاة كسانت إىل زايث جَساات ًومِاة 

 زمه اجلَسة حيدد ابًّد  اخلاص هبا .

   :مكبن التطبٍق
ًرة يف مرناا  اإلرصاااد أاًحيفااوث اًًفساا َة يف جامـااـة ثـاااااااااا  لاااكن ًخًفِااذ اًااربانمج ؿااىل حااددت كاؿااة اًخااد

 املضاراكت. 

   :تقٍٍم البزوبمج
 ة : ثَثلِمي اًربانمج ابألساًَة اآل مت حتدًد أسااي

 ثلِمي مرحًل مه خيل األىضعة أاًواجدات اًَومِة . -

 س رترة ثعحق يف تداًة أهناًة اًربانمج .إ -

 حةل اًثاًثة : مرحةل اًخًفِذ:املر 

 تـد الايهتا  مه إؿداد اًربانمج أحتىميُ أثـدًهل مت هتَئذُ ًخعحَق.
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 جدول الجلسبت
 بزوبمج تدرٌبً لتدرٌب مزبٍبت رٌبض األطفبل و لتمهٍدي والثالثة الصفىف األولى

 على تىمٍة مهبرات التفكٍز عىد األطفبل
 

 ؾًاأٍه ٌَنيفخوى اًخدًريب  اًَوم
 سة األأىلاجلَ 

8-8.20  

 اًثاوَة  اجلَسة

8.20-90.00  

 ف ة راحة

90.20-99 

 اًثاًثة   اجلَسة

99-95.70 

 األأىل
 افذخاح اًربانمج + أَّد وؼري ًعحَـة 

 املرحةل اًـنًرة أمذعَحاهتا  

ري
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
ؼااا
ة و
جاو

 

اي
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
لَ
ة 
جاو

 

 

 
لَ
ة 
جاو

اي
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
ااا

 

 اًخفىري اإلتخىــــاري اًثاوَة

 اًخفىري اخلَايل اًثاًثة

 اًخفىري اإلتداؾي اًراتـة

 اًخفىري املًعلي اخلامسة

اًسادس

 ة
 اًخفىري )املًعلي( 

 

 وصف انبرنبمج : 
ًلادم فهياا  ،دكِلاة( 20أىل ) مِاة زماه اجلَساة األسات ثدًرخِاة ًو جَسة مبـدل زيث جَ  98ًخىون اًربانمج مه 

ىضعة املمنَة ٌَلدرات اًـلََاة ، مث فا ة راحاة زمهناا ساًَة أاألدكِلة ( ثلدم فهيا األ900حمخوى وؼري ًَهيا جَسة زمهنا ) 

  .ىضعة ًخمنَة همارة اًخفىريمهدكِلة (ثدرب فهيا املرتَات ؿىل 900وعف ساؿة ثـلهبا جَسة ثدًرخِة زمهنا ) 

 وصف انجهسبث 
 اًَوم  األأل : 

جَسات اًَوم األأل يف اًاربانمج أَّدًاة ٌَاربانمج ثلادم فهياا مـَوماات مهساسا َة ؾاه مذعَحاات اٍمناو يف ِاذَ  دثـ

املرحةل  إ افة إىل مؼاِر اٍمنو يف مارحةل اًعفاوةل املحىارة أ اخلعاااط اًـلََاة ملرتَاات اًارايض.  ناٌل سا َلدم فهياا دأر 

ت ما كدي املدرسة أ مرتَات اًرأ ة ؾًد إؿداد األىضعة أثلادميّا ، إ اافة إىل اخلعاوات اًايت ميار أمس ئًوَات مؤسسا

د األظفال ؿىل اًخفىري أ األساًَة اًيت ثثري همارات اًخفىاري ؾًاد األظفاال ،  هبا اًخفىري ؾًد األظفال أ دأر املرتَة ًخـًو

ـر  ؿىل املـَومات اًيت أخَىّا املرتَات أاملخـَلة هبذَ املارحةل نٌل س خعحق ٍلوؿة مه الاس رترات ؿىل املرتَات هبد  اًخ

 مهأ ثـدًَّا إ افة إىل ثعحَق اس رترات ثلِمي اًربانمج .  ،ًخأهَد ؿَهيا

 اًَوم اًثاين :

خىون ماه زايث جَساات األأل وؼاري أاًثاوَاة أاًثاًثاة  هيد  اًَوم اًخدًريب اًثاين إىل حمنَة اًخفىري الاتخاكري ًأ

 ،ؾرشة مهىضعة مذًوؿة معننة تأسَوب ) اًرمس أاًخجًرة أ املعح اًـراب  ....( س خدرب ؿَهيا املرتَات ثخضنهنا لََة
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اًربانمج تخاكري مه أاكؽ  مهىضعة ًخمنَة همارة اًخفىري الاأيف اجلَسة اًثاًثة مه اًَوم اًخدًريب س َعَة مه املرتَات ثعنمي

  امللرر مه كدي اًرأ ة .

 اًَوم اًثاًر :

أساُ م  ،مه مهمه همارات اًخفىري يف ِذَ املارحةل ـدىل حمنَة همارة اًخفىري اخلَايل اًيت ثهيد  اًَوم اًخدًريب اًثاًر إ

فهيا ثلد  إظار وؼري مذاكمي ؾه اًخفىري اخلَايل ، مه مث ثـًرف املرتَات تأساًَة حمنَة ِذا اًخفىري ، مؽ ثلاد  ٍلوؿاة 

 ابس ختدام مهساًَة مذًوؿة م ي ) معح اًـراب  أاًلعة أ األًـااب ... ( أيف اجلَساة مه األىضعة أاألساًَة املمنَة ب

 اًثاًثة س َعَة مه املرتَات ثعنمي مهىضعة ًخمنَة همارة ًخفىري اخلَايل  مه أاكؽ اًربانمج امللرر مه كدي اًرأ ة . 

   :اًَوم اًراتؽ

أسُ م فهيا ثـًرف املرتَات تأساًَة حمنَة اًخفىاري الاتاخاكري  ،هيد  اًَوم اًخدًريب اًراتؽ إىل حمنَة اًخفىري اإلتداؾي

أيف اًف ة اًثاوَة مه اًَوم اًخدًريب سا َعَة ماه املرتَاات ثعانمي مهىضاعة ممنَاة  ،أمه مث ثلد  مهىضعة ممنَة ًّذا اًخفىري

 . اًربانمج امللرر مه كدي اًرأ ة  ًخفىري الاتخاكري مه أاكؽ

  :اًَوم اخلام 

ًخدًريب اخلام  إىل حمنَة اًخفىري املًعلي أسُ م فهيا ثلد  ٍلوؿة مه األساًَة ملمنَة اًخفىاري املًعلاي هيد  اًَوم ا

ابإل افة إىل ثلد  ٍلوؿة مه األىضعة اًخدًرخِة ، مهما يف اجلَسة اًثاًثة مه  اًَوم اًخدًريب س َعَة ماه املرتَاات ثعانمي 

 ج امللرر مه كدي اًرأ ة .مهىضعة ممنَة ًخفىري املًعلي مه أاكؽ اًربانم

  :اًَوم اًسادس

جَسات ِذا اًَوم جَسة حيَََة ٌَجَسة اًساتلة س خلدم فهيا مهساًَة مهخري ًخمنَة اًخفىري املًعلي ... نٌل  دثـ

 س خعحق فهيا اس رترات ثلميَُ ٌَربانمج أمه مث اخذخام اًربانمج ...    

 حىصيبث:
ة. أرة اًخـًرف ابملرن  مه خيل ثوزًؽ اٍى  .9 ة أاًخمنًو  ذَة اخلاص تُ أاملعوايت املـدَ ؿىل املؤسسات اً تًو

إجرا  دراساة مِداوَاة ؿاىل مسا خوى ادلّورًاة ًخحََاي جارامج رايض األظفاال يف  او  مذعَحاات اٍمناو ) اًـلََاة  .5

 أاًًفس َة أالاجرتؾَة(. 

 ثعحَق اًربانمج احلايل ؿىل مرتَات رايض الاظفال أثلِمي فاؿََخة . .0

ة ًخمنَة  ملّارات اًخفىري .ثعنمي جران .7  مج ثدًريب هبد  إىل إهساب مـٌَلت اًعفو  اًثيزة األأىل أاألساًَة اً تًو

 ؾلد حَلة ولاش مؽ املس ئًوء يف مىذة اً تَة أاًخـَمي أمدرا  املدارس ًًاكش فُِ : .2

 أ ؽ اًسمل اًخـَميي . -مه

رايض يف حمنَاة احذَاجاات األظفاال يف مدى فاؿََة جرامج) اًرايض أاٍمتَّادي ( املعحلاة يف اًا -ب

 ِذَ املرحةل اًـنًرة .

ؾلد أرصة لي مؽ كسل رايض األظفال يف جامـة ثـ  ًو ؽ مل ح تربانمج ًرايض األظفاال أاٍمتَّادي كاامئ ؿاىل  .6

 مذعَحات مرحةل اٍمنو أخعوظَة اجملمتؽ.

ر ثوػاف املخخععاات ذأات اٍىفاا ة إؿادة اًًؼار مبـااًري ثوػَاف املرتَاات يف اًارايض احلىومِاة أاخلاظاة الَا .4

 احللِلِة .
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