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 تأسيس الجمعية
 

 

م وحضور مؤسسين  13/03/2011هـ الموافق 8/4/1432االجتماع التأسيسي بتاريخ عقد •

 :  ومؤسسات الجمعية في جامعة دار العلوم وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهن

 1اسم •

 2اسم •

 3اسم •
قام مجلس اإلدارة المنتخب بعقد اول اجتماع له وذلك مباشرة بعد انتهاء االجتماع التأسيسي •

 :للجمعية العمومية وتم خالله انتخاب كل من
 .  رئيس الجمعية - العجاجيالجوهرة /األستاذة•
 .  نائب الرئيس -منيرة القنبيط /األستاذة•
 .أمين الصندوق - نيانرائدة ابو /األستاذة•

 .قامت جامعة دار العلوم مشكورة بتوفير مقر للجمعية بكامل التجهيزات المكتبية•
 :مننتم فتح حسابين للجمعية في كل •

 رقمالراجحي حساب مصرف •
1211 1212 6080 0203 8000 58   SA  

 رقمالرياض حساب نك •
9940  1214  6612  0002  2000  97  SA 

بدراسة النظام األساسي للجمعية واعتماد النظام المالي والمحاسبي والرقابي  KPMGتقوم شركة •

 .  وإعداد دليل المحاسبات وآلية العمل اليومي وذلك مشكورين كخدمة مجتمعية من الشركة للجمعية
 11524الرياض  54829تم استئجار صندوق بالبريد السعودي ليكون عنوان الجمعية ص ب •

 .  المملكة العربية السعودية
تم عمل شعار للجمعية ومطبوعاتها وذلك مساهمة مجانية من شركة زد لإلعالن والعالقات العامة •

 (.  عبد المحسن الماضي/األستاذ)
عزيزة المانع وتم مناقشتها واعتمادها من قبل /عمل الجمعية من قبل الدكتورةاستراتيجية تم إعداد •

 .  مجلس اإلدارة
استراتيجية لتكون مسئولة عن إدارة نشاطات و  The Marketing Departmentتم االتفاق مع •

التسويق باإلضافة إلى تطوير موقع الجمعية االليكتروني وشبكة االنترنت  ومواقع التواصل 

 24/12/2011حتى   24/04/2011االجتماعي دون مقابل من تاريخ 
 :تم عمل موقع اليكتروني للجمعية على شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي•

•www.childcare.org.sa 
•Twitter 
•Facebook 

 :تم تحديد اللجان العاملة في الجمعية والمهام المناطة بها •
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 اللجان
 

 
 اللجنة المالية

تختص هذه اللجنة بمتابعة جميع الشؤون المالية للجمعية سواء من حيث تنمية الموارد المالية أو 

 :التسجيل في نظام محاسبي أو الرقابة على األموال الى اعداد الحسابات الختامية للجمعية
 

 :مهام اللجنة
من أهم وظائف او مهام اللجنة المالية هي متابعة حسابات الجمعية ابتداء من التسجيل في •

السجالت المحاسبية لكل حدث مالي يحدث في الجمعية وحتى اعداد الحسابات الختامية في آخر 

 يوم من السنة المالية وذلك باتباع السياسات المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما 
االشراف على اعداد الموازنة التقديرية هي عبارة عن وثيقة تلخص كل العمليات واألنشطة التي •

تنوي الجمعية القيام بها لمدة زمنية محددة وتصبح هذه الوثيقة برنامج عمل للجمعية خالل هذه 

وهي ترجمة واضحة عن التخطيط والسياسات المستقبلية الموضوعة بناء على خبرة . الفترة

الماضي والطاقة االستيعابية للجمعية والموارد المتوفرة لها وعلى التنبؤات المستقبلية فيما يتعلق 

بكل الظروف الداخلية للمنظمة والخارجية المحيطة بها من الناحية المالية، بمعنى آخر حصر لكل 
 .االيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة

وفي نفس الوقت تعتبر الموازنة التقديرية أداة رقابة تحاول مقارنة ما أنجز فعلياً بما تهدف إليه •

ويجب أن تقوم اإلدارة بتحليل أية انحرافات هامة واتخاذ اإلجراءات . الجمعية وما هو متوقع

 .الالزمة لمنع االنحرافات الضارة وتشجيع النواحي اإليجابية
اعتماد الخيارات االستثمارية اآلمنة للجمعية لتستثمر الفائض من النقدية لديها بعد موافقة مجلس •

 االدارة
اعتماد ومتابعة نظام للرقابة الداخلية والذي يهدف الى  التأكد من أن كل عمليات الجمعية سائرة •

بما يضمن منع االختالسات والمحافظة على أصول الجمعية وذلك من خالل التأكد من دقة 

 البيانات والمعلومات المتوفرة لإلدارة 
 تنمية الموارد المالية للجمعية •

 

 

 اللجنة العلمية
تختص هذه اللجنة باإلشراف العلمي والفني على المواد العلمية والتثقيفية التي تنتجها الجمعية في 

 صورة مشاريع أو مطبوعات أو محاضرات تتعلق برعاية الطفولة
 

 :مهام اللجنة

 وضع المعايير المطلوب توفرها فيما يطرح من برامج ومشاريع ودراسات وغيرها•

مراجعة المشاريع والبرامج والدراسات المقترحة وفحصها وتدقيقها من حيث مناسبتها، وإبداء •

 .المالحظات حولها

تحويل الدراسات والبرامج والمشاريع المقترحة إلى جهات مختصة لتقييمها من الناحية العلمية قبل •

 .اعتمادها

 .إعداد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات الحوارية في مجال اهتمام الجمعية•
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 اصدار المطبوعات العلمية التثقيفية ذات العالقة بالطفولة•

 إنشاء قاعدة معلوماتية حول جميع ما يتعلق بالطفولة•

 .االشراف الفني والتدقيق ومتابعة تنفيذ ما أجيز من الدراسات والبحوث وفق الخطة المقرة•

 .تنمية الموارد المالية للجمعية•
  
 

 والمشاريعلجنة البرامج 
تختص هذه اللجنة بإعداد و تنظيم برامج و مشاريع  جمعية رعاية الطفولة وذلك من خالل  إدارة 

 .  الموارد التي تمكن الجمعية من انجاز المشاريع مع مراعاة عوامل الجودة و التوقيت و التكلفة  
 

 :  اللجنةمهام 
 .العمل على إعداد المقترح ألي مشروع جديد لجمعية رعاية الطفولة و دراسة إمكانية تحقيقه •
تكوين فريق عمل المشروع من لجنة البرامج والمشاريع و األقسام التنفيذية في الجمعية  أو •

الجمعيات األخرى في نفس التخصص لتعزيز الشراكات في تنفيذ المشاريع الوطنية الخاصة 

 .بالطفولة
 .عمل اجتماعات دورية للخروج بالتصور األفضل للمشروع•
العمل على وضع خطة عمل  بجدول زمني معين و يشمل جميع األنشطة المطلوبة لتحقيق •

 .المشروع 
 .العمل على إعداد ميزانية المشروع •
 .وضع المعايير و المؤشرات الالزمة لمتابعة و تقييم المشروع•
 .المشروعبإنجاز إدارة المشروع من خالل فريق العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية •
 .متابعة و تقييم المشروع دوريا•
لجمعية رعاية الرئيسية عند إثبات فعالية المشروع يتم إعداد ه و تطويره ليصبح أحد البرامج •

 .الطفولة
 .تنمية الموارد المالية للجمعية•

 

 

 لجنة اإلعالم والعالقات العامة
تمثل لجنة العالقات العامة واإلعالم المحور الرئيسي إلبراز دور الجمعية في المجتمع وفي شتى 

القطاعات الحكومية واألهلية والتعليمية وذلك بإعداد البرامج والنشرات اإلعالمية، واإلشراف على 

 .  أنشطة العالقات العامة ومد جسور الترابط والتواصل مع الجميع
 

 :  مهام اللجنة
التعريف بالجمعية عبر وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة وإبراز دورها وأنشطتها وأهميتها في •

 .المجتمع
 .ربط الجمعية بالمجتمع وتعريف األشخاص المؤثرين بالجمعية•
 .المشاركة في توثيق كل ما تقوم به الجمعية من أنشطة•
 .إقامة المناسبات المصاحبة لنشاط الجمعية•
 .إعداد التغطيات اإلعالمية لجميع فعاليات الجمعية•
 .اإلشراف على موقع الجمعية على اإلنترنت وتطويره•
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 .إعداد البرامج والنشرات اإلعالمية لتعريف أفراد المجتمع بالخدمات التي تقدمها الجمعية•
 .  اإلعداد للمشاركة في المعارض المتخصصة في مجال رعاية الطفولة•
 عقد الشراكات وتوثيق العالقات مع الجامعات و الجهات األكاديمية في مجال البحوث والدراسات•
 تنمية الموارد المالية للجمعية•
 

 برامج الجمعية
 

 

 :برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل( أ
بتاريخ  ACEVوقعت جمعية رعاية الطفولة مذكرة تفاهم مع مؤسسة  تعليم األم والطفل بتركيا •

م وذلك لتدريب مدربات وطنيات وعلى برنامج التثقيف المنزلي لألم الطفل  11/2011/ 12

 .ومتابعة الجودة وبدون أي مقابل

وقعت جمعية  رعاية الطفولة مذكرة تفاهم مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم •

لتوفير مقر لتدريب مدربات األمهات والمشاركة في تنفيذ  26/11/2011الموافق  1/1/1433

 .  دراسة تقويمية وتطويرية للبرنامج
 

 :التعريف بالبرنامج 
سنوات ، وهو  8ُيعنى برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل بمرحلة ما قبل المدرسة من الوالدة إلى 

 :برنامج تعويضي وتثقيفي في آن واحد

 .تثقيفي لدعم األم ومساندتها في تربية أطفالها•

 .تعويضي لألطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق برياض األطفال•
و يهدف البرنامج إلى تثقيف جيلين معاً األم والطفل ، وكانت انطالقة البرنامج من مؤسسة أجف 

الخيرية بتركيا وتطور إلى أن أصبح برنامجاً يقوم باألساس على األبحاث الخاصة بإثراء المعلومات 

 .المتعلقة بالطفولة المبكرة
 :يرتكز البرنامج على ركيزتين أساسيتين 

  
 دعم األم :الركيزة األولى

تثقيف األم ومساعدتها على أداء دورها في تربية الطفل من الوالدة حت ثمان سنوات وتوعيتها 

بأساليب التعامل والتفاعل اإليجابي مع طفلها وتوضيح دورها ضمن األسرة والمجتمع ، حيث يتم 

   -:التركيز على مواضيع مثل 
 تطور األطفال ودور العائلة                                    •
 تطور األطفال الجسدي•
 تطور األطفال المعرفي•
 تطور األطفال االجتماعي•
 تطور األطفال العاطفي•
 أهمية اللعب ومساهمته في التطور •
 طرق تأديب األطفال السلبية  •
 العوامل التي تحدد التصرفات المقبولة والتصرفات غير المقبولة•
 االستماع النشط•
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 اآلنالغة •
 طرق تنشئة األطفال اإليجابية•
 النزاعات وطرق حلها•
 تطبيق الطرق المكتسبة في العالقات مع اآلخرين•
 التدريب على استعمال الحمام•
 التربية الجنسية •
 المتوازن / الغذاء الصحي •
 الصحة والرعاية الصحية•
 تجنب الحوادث•
 المشكالت السلوكية •
 عادات الدرس•
 التعاون بين األهل والمدرسة من أجل أطفال ناجحين •
 كيف تستفيد المرأة من وقتها بشكل فعال(: 1)المرأة •
 المرأة ضمن العائلة(: 2)المرأة •
 الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة (: 3)المرأة •
  
 

 التدريب المعرفي: الركيزة الثانية
قبل ( عقلية، جسمية، عاطفية واجتماعية)وذلك بتدريب األم لتدريب طفلها على المهارات األساسية 

 .دخول المدرسة وهو مخصص لألم التي لديها طفل بعمر خمس سنوات
 

 :  مكونات التدريب المعرفي
صفحة تحتوى على المهارات األساسية لدخول المدرسة  30-25ملزمة تتكون كل ملزمة من  25•

 تتولى األم تدريب طفلها عليها في المنزل
  قصص 8•
 :األدوات الالزمة لتطبيق التدريب المعرفي مع الطفل وتتكون من•

 شنطة•

 صمغ•

 الوان خشبيه•

 مسطرة•

 قلم رصاص•

 ةممحا•

 مقص•

 براية•

 أشكال هندسية•
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 :يتم تنفيذ برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل بجمعية رعاية الطفولة على النحو التالي
 

 :مرحلة تأهيل مدربات لبرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل: المرحلة األولي
  

 وتتواله مدربات من مؤسسة أجف الخيرية بدون أي مقابل مادي  :التدريب النظري
 :وقد تولى عملية التدريب كالً من 

 جنان ارمان•

 كايالكلييشم •

 ايرين رازية•
  

 :الهدف من التدريب النظري
 .تدريب مدربات وطنيات لكي يتمكن من  تدريب األمهات في برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل

  
 :مرجعية المتدربات 

 .منسوبات من وزارة الشؤون االجتماعية ( 10)•

 .منسوبات من وزارة التربية والتعليم (  5) •

 .منسوبات من جمعية النهضة النسائية الخيرية( 4)•

 .متطوعة من جمعية رعاية الطفولة( 16)•
 .مدربة( 35)المجموع 

  
 :مدة و زمن التدريب

ساعة ( 70)مساًء ، بما مجموعه  03:00صباحاً وحتى الساعة  08:00عشرة أيام من الساعة 

م حتى يوم 26/11/2011هـ الموافق 01/01/1433من يوم السبت تاريخ : تدريب خالل الفترة

 .م 06/12/2011هـ الموافق 11/01/1433الثالثاء تاريخ 
  

 :موقع الدورة
 .جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الخيرية ( ACEV)متدربة شهادة تدريب معتمده من مؤسسة ( 35)تم منح جميع المتدربات وعددهن 

 .بتركيا، وجمعية رعاية الطفولة 
  

 :التطبيق العملي للتدريب
 :يتم حالياً تنفيذ الجانب العملي للتدريب على النحو التالي 

 :الفئة المستهدفة
 .سنوات 8إلى  الوالدهمن  المبكرهاألمهات الالتي لديهن أطفال في مرحلة الطفولة 

  
 :مدة وزمن البرنامج

 (  ساعة 75)جلسة واحدة في األسبوع لمدة ثالث ساعات مجمل عدد الساعات ,أسبوع ( 25)
هـ الموافق 16/07/1433م إلى 17/12/2011هـ الموافق 22/01/1433من تاريخ 

 م 06/06/2012
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 :مواقع التدريب
 :مواقع وزارة الشؤون االجتماعية

 المنطقة #

عدد 

 مجموعات

 األمهات

 اليوم موقع التدريب
الفترة 

 التدريبية

 االجتماعي التنمية مركز 3 الدرعية 1
 مسائي االثنين
 صباحي األحد

 صباحي الثالثاء

   للتدريب الفتاه دار 2 الدرعية 2
 مسائي االثنين

 مسائي الثالثاء

 صباحي األحد   االجتماعية الحضانة دار 1 الدرعية 3

 صباحي االثنين اآلمال روضة 1 العزيزية 4

 صباحي األربعاء المناهل روضة 1 النظيم  5

 توافق مركز 4 العريجاء  6

 مسائي االثنين
 صباحي األحد

 صباحي الثالثاء
 مسائي السبت

 تكاتف مركز 2 الفيحاء 7
 مسائي األحد

 مسائي االثنين

 صباحي االثنين الفيصلية روضة 1 الفيصلية 8

 مسائي الثالثاء  الفتاة دار 1 الفيصلية 9

 صباحي الثالثاء النهارية الرعاية 1 الملز  10

 االثنين    االهلية التنمية لجنة 2   بدر  11
 صباحي
 مسائي

 2   النسيم 12
 االجتماعي التنمية مركز

 الياسمين روضة
 صباحي األحد

 صباحي االثنين 

 صباحي االثنين    االجتماعي التنمية مركز 1   منفوحة 13

 صباحي الثالثاء االجتماعي التنمية مركز 1 شقراء منطقة 14

 صباحي الثالثاء    الصنحاء روضة 1 الخرج منطقة 15
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 :والتعليممواقع وزارة التربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخيريةمواقع الجمعيات 
 
 

 المنطقة #

عدد 

 مجموعات

 األمهات

 اليوم التدريب موقع
الفترة 

 التدريبية

 صباحي األربعاء  االبتدائية 13 المدرسة 1 العقيق 1

 صباحي األحد  االبتدائية 181 المدرسة 1 المحدود الدخل 2

 االبتدائية 249 المدرسة 2 الشرقي النسيم  3
 صباحي الثالثاء 
 صباحي الثالثاء 

 االبتدائية 382 المدرسة 2 الجزيرة   4
 صباحي األربعاء 
 صباحي الثالثاء 

 55 الروضة 2 الحمراء 5
 صباحي الثالثاء

 صباحي األحد

 المنطقة #

عدد 

 مجموعات

 األمهات

 اليوم مقر التدريب
الفترة 

 التدريبية

 1 14 مخرج الشرق 1
جمعية إنسان لرعاية األيتام 

 فرع الشرق
 صباحي   األحد

 1 11 مخرج الروضة 2
جمعية إنسان لرعاية األيتام 

 فرع الشرق
 صباحي   األحد

 1 البديعة 3
 األيتام لرعاية إنسان جمعية

 الغرب فرع
 صباحي الثالثاء

 1 التخصصي 4
 األيتام لرعاية إنسان جمعية

   الشمال فرع
 صباحي الثالثاء

 1   الجرادية 5
  لإلسكان سلمان األمير جمعية

   الخيري
 صباحي الثالثاء

 صباحي األثنين الخيرية الوفاء جمعية 1 عسير 6
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 .جلسة أسبوعياً  38يتم حالياً تنفيذ 
 أم ( 693: )عدد األمهات الملتحقات ببرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل 

 .مجاناً الجمعية برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل تقدم •
 .جلسهلاير لكل أم متدربه بدل مواصالت عن كل ( 30)الجمعية توفر •
 .جلسهلاير لكل ( 100)الجمعية بدل جليسه أطفال توفر •
 .الشهاداتبإذن هللا األعداد لحفل تخرج لألمهات لتسليم سيتم •
بإذن هللا منح األمهات الملتحقات بالبرنامج شهادة حضور يمكن أن تؤهلها للعمل كمساعدة سيتم •

 .لمعلمة فصول رياض األطفال أو حاضنه
  

 :متابعة جودة البرنامج
 :يتم متابعة جودة البرنامج واإلشراف على المدربات وفق التالي

 .من قبل جمعية رعاية الطفولة خالل الجلسات األسبوعيةإشرافيه زيارات •
لإلشراف على التدريب وترشيح عدد من المدربات لكي يتم تأهيلهن للقيام ( أجف)زيارة فريق •

وذلك بعد اجتيازهن دورة اإلشراف ومتابعة الجودة باإلضافة إلى ,بعملية اإلشراف مستقبالً 

 .دورهن في تدريب األمهات في البرنامج
  

 :برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل للبيئة السعودية  أقلمة
 :لألم والطفل ومكونه من ما يقدم البرنامج للبيئة السعودية لضمان مالئمة  ألقلمةتم تكوين لجنة علمية 

  شرق جامعة , الطفل ونمو األسرية الحياة تنمية ,علوم بكالوريوس• العجاجي الجوهرة /ألستاذةا .1

 . األمريكية المتحدة الواليات ميتشقن
 معلمة، من بها تدرجت األطفال رياض مجال في العمل من عام 22•

 رياض تدريب مراكز على مركزية ومشرفة مشرفة، روضة، مديرة

 .األطفال
 .م 2005 عام حتى والتعليم التربية بوزارة األطفال رياض عام أمين•
 Mother child) والطفل لألم المنزلي التثقيف برنامج وتنفيذ إدارة•

education Foundation Turkey ACEV) جمعية مظلة تحت 

   الخيرية النسائية النهضة
 

 التربية وزارة في عام 24 لمدة المبكرة الطفولة مجال في العمل• القنيبط منيرة /ألستاذةا .2

 .أخرى وقطاعات والتعليم
 . مبكرة طفولة مواد لتدريس العلوم دار جامعة في سابقاً  متعاونة•

 
 .تربية ودبلوم انجليزي أدب بكالوريوس• الراشد سلوى /ألستاذةا .3

 .عام 14 لمدة األطفال لرياض أدب ومناهج قصص ترجمة•
 أعوام 10 لمدة انجليزية لغة معلمة•

 
 (انجليزية لغة تخصص ) تربوية مشرفة المديرس رحاب /ألستاذةا .4

 
 .سعود الملك بجامعة التربية أصول أستاذة• المانع عزيزة /لدكتورةا .5

 الخدمات بعض وتقديم العلمية األبحاث وإعداد الجامعي التدريس•

 .المحلية الصحافة في اليومية والكتابة االجتماعية
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 :محلياً  المنيف مها / لدكتورةا .6
 الملك بمدينة , الوطني األسري األمان لبرنامج التنفيذي المدير•

 . الوطني للحرس الصحية الشؤون الطبية عبدالعزيز
 الشؤون الطبية عبدالعزيز الملك بمدينة , األطفال طب استشارية•

 .الوطني للحرس الصحية
 .الشورى مجلس في متفرغة غير مستشارة•
 عبد الملك مدينة في واإلهمال اإليذاء من الطفل حماية فريق رئيسة•

 .الوطني للحرس الصحية للشؤون الطبية العزيز
 :دولياً 

 . واإليذاء العنف من األطفال لحماية الدولية للمنظمة دولي مستشار•
 .اإليذاء من الطفل لحماية العربية للشبكة المنتخب الرئيس•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علماً بأن جمعية رعاية الطفولة تتولى اآلن الترتيب لطباعة البرنامج في أحد المطابع المهنية 

 .المحترفة
  

 :الشركاء بتنفيذ البرنامج 
 :يليويتمثل دورها فيما االجتماعية وزارة الشؤون •

 البرنامجمن منسوباتها لتدريبهن لتطبيق  10تأمين •

 البرنامجمراكز لتطبيق توفير •

 الستقطاب األمهاتعن البرنامج اإلعالن •
 :وزارة التربية والتعليم ويتمثل دورها فيما يلي•

 البرنامجمن منسوباتها لتدريبهن لتطبيق  5تأمين •
 البرنامجتوفير مراكز لتطبيق •
 األمهاتاإلعالن عن البرنامج الستقطاب •

 :جمعية النهضة النسائية الخيرية ويتمثل دورها فيما يلي•
 سنواتمن منسوباتها سبق أن تولين تنفيذ البرنامج لمدة ثالث  4إعادة تأهيل •
 البرنامجالتنسيق لتوفير مراكز لتطبيق •
 األمهاتاإلعالن عن البرنامج الستقطاب •

 :جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ويتمثل دورها فيما يلي•
 األمهاتتوفير مقر تدريب مدربات •
 البرنامجالتنسيق لتوفير مراكز لتطبيق •
 األمهاتاإلعالن عن البرنامج الستقطاب •
 للبرنامجالمشاركة في تنفيذ دراسات تقويمية وتطويرية •

 :يليدور جمعية رعاية الطفولة ويتمثل دورها فيما •
 العالقةالتنسيق مع الجهات ذات •
 األمهاتاإلشراف على عملية تدريب مدربات •
 األمهاتاإلشراف على عملية تدريب •
 للبرنامجالمشاركة في تنفيذ دراسات تقويمية وتطويرية •
 البرنامجتمويل •

 :دور مؤسسة أجف الخيرية ويتمثل دورها فيما يلي•
 األمهاتتدريب مدربات •
 الجودةمتابعة •
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 : المنهج المبدعبرنامج ( ب
روضات  4مبادرة  جمعية رعاية الطفولة لوزارة التربية والتعليم لتطبيق المنهج المبدع في عدد 

حكومية تابعة للوزارة ستتكفل شركة استراتيجيات التعلم تكلفة توفير المنهج وتدريب معلمات 

 .  ومشرفات على تطبيق المنهج
  

 :تعريف المنهج
  
 

 الندوات والمحاضرات
 

 

والذي ( فلنحمى براءتهم.. هم زينة الدنيا )الجمعية بمحاضره في حملة توعوية بعنوان شاركت •

و التي اقيمت يوم األحد الموافق , نادي الحقوق في جامعه دار العلوم )قام بتنظيمها 

لتوعية باألطفال وهي حملة ضد التحرش الجنسي الجامعة في مقر , 18/12/2011

بالحفاظ على االمانة التي اودعها هللا في اعناقنا أطفالنا فلذات   المجتمع و كل ذي شان أفراد 

 .اكبادنا
تم التعريف ببرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل في جامعه دار العلوم ألعضاء هيئة التدريس •

 .يوم بتاريخ والطالبات 

 

 األنشطة
 

 

 :للجمعية أنشطه تعريفيه 
 -:وتتمثل بالتالي

 إعداد ركن خاص بالجمعية •
 التعريف بأهداف ومهام الجمعية•
 طلب عضوية بهدف استقطاب أعضاء جدد للجمعيةاستمارة توزيع •
 .التعريف بنشاطات الجمعية الحالية •
 

جمعية رعاية الطفولة في المعرض المصاحب لحملة العنف األسري وذلك بمقر مركز شاركت •

الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع في مدينة بالرياض برعاية صاحبة السمو الملكي األميرة 

عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الذي نظمته وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بمركز التنمية 

 ١٤٣٣-٢-٢الموافق  ٢٠١١-١١-٢٧االجتماعية يوم األحد 
 شاركت الجمعية في ركن تعريفي في جامعه دار العلوم يوم   بتاريخ •
 :التعريف بالجمعية من معرض مسكن•
في معرض مسكن المقام في  2012فبراير  7-5ايام  3شاركت الجمعية في ركن تعريفي لمده •

 .للمؤتمرات نيارةقاعه 
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 :في معارضمشاركات 
 .ايام 3في معرض مسكن مدة البناء شاركت الجمعية في ركن 

تم مسكن، وقد إلشراك الطفل في معرض  موزايكبدأت فكرة ركن بناء الطفل بمبادرة من شركة  

إلعداد ركن بناء الطفل معاً، للعمل والتخطيط  موزايكبين جمعية رعاية الطفولة وشركة االتفاق 

فبراير  7-5الطفل للبناء وأقيم المعرض في ممارسة وذلك ألهمية مسكن، المصاحب لمعرض 

 :أركانتضمن عدة وقد . 2012
 (وكبيرهصغيرة )ركن البناء بالقطع الخشبية •
 باألنابيبركن البناء •
 LEGOركن البناء بقطع •
 بالوسائدركن البناء •
 والتركيبركن الفك •
 بالطينركن البناء •
 للبناءالركن الفني •

 

 الزيارات
 

 

مؤلفة المنهج  Abby Shapiraومساعدتها  Teaching Strategiesدوج  دايانزيارة  السيدة 

 . 2012فبراير  15-11اإلبداعي لجمعية رعاية الطفولة من يوم 
 

 والمتطوعاتأسماء المتطوعين 
 

 
 

 المهمة أسم المتطوعة
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