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 تمديم 

 ػػػؾزفر طفوذػػػ ؾفط1991ودػػػشلطط451أسػػػضؾيطجػػػةطجسعيػػػلطأجايػػػلطرضػػػرطجرد ػػػلطواػػػر  طط ذػػػ ر ط ػػػر ؼطط-جسعيػػػلطفوظةؾوػػػلطيفو شسيػػػلط
فالج سرعيلططيتع برطفوجسعيلطفوؾحضد طفو ةط دأتطفوخد لطفوس خررلط ىطرعريلطفألطةرؿطفوسعؾ ضؽطحركيرطبرػعضدط رػرط ػؽط

وةر ػػمط  ش ػػئط ر رسػػلطفألسػػ رذطفوػػدك ؾرطجػػبلؿطفوػػدزؽطزكػػىطسػػعضدطخػػبلؿطج ػػؾدطتظؾعيػػلطحضػػمطكػػرفطزػػ ؼطتشغػػيؼطز ػػررفتط ش غسػػلط
جػؼطأطيكػرفط ػؽطأس رذطجرفحلطفوعغرـطي  خررضؽط ةطرعريلطيتأجضئطفوسعؾ ضؽطورػعضدط رػرط ػؼطجػركتط إػر طإاذػركطفوجسعيػلط

ط:طفررفض رط

طفوخد رتطفوؾ ر يلطفالج سرعيل -
 خد رتطعبلجيل -
طخد رتطتأجضايلطط -

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

 مجاالت العمل 3

 فو عايؼط -
طفورحلطيفوبض لط -
 رعريلطيتسكضؽطفوسرأ طيفوظةئ -
 ةرؿطفوسعر ضؽطرعريلطيتأجضئطفألط -
ط شركط درفتطفوجسعيرتطفألجايلط ؤسديرط -
ط ريضط  شرليلطفورغرط -

 رسالة الجمعية 

تعسئطفوجسعيلط ةط رىط حر غلطأسضؾيطعاىطتسكػضؽطفوة ػرتطفألر ػرطفح يرجػرطط ػؽطفالاػد رجطيفو ةرعػئطيفإليجػر ةط ػىطفوسج سػ ط
وسعػػؾ ضؽطيتحدػػضؽطفوؾضػػ طفورػػحةطيفوبض ػػةطيط ػػؽطخػػبلؿطت ػػديؼطخػػد رتط  رشػػر ط ػػىطتػػؾ ضرطيتحدػػضؽط ػػرصطفو عاػػيؼطيرعريػػلطف

فإل  رػػردىط  اػػػطفوسج سعػػرتطيتسكػػضؽطفوجسعيػػرتطفألجايػػلطفوسحايػػلطواكيػػرـطبأديفرجػػرطفو شسؾ ػػلطيتشسيػػلطفوسػػؾفردطفو ذػػر لط ػػىطتاػػػط
ضمطفوسج سعرتطو حسئط د ؾويلطفو شسيلطيفو ذبيػط  طفوسؤسدرتطفألجايلطبأسضؾيطو إؾ ؽطرأىطعرـط ىط زػريرطفوس سذػضؽطيفو شدػ

ط  طصشرعطفو رفرطيفوج رتطفوسعشيلط  دؼطتؾ ضرطحير ططكر سلطودكرفطفو رى.

 رؤية الجمعية

 ػػرمط حر غػػلطأسػػضؾيطز س ػػ طسكراػػػ رطبسسررسػػلطجسيػػ طح ػػؾ  ؼطفالادػػرايهطكر اػػلطديفطتسضضػػزطيخرويػػهط ػػؽطفإلعر ػػرتطيفالا  ررػػرتط
يفوة ػػرتطفوس سذػػلط.يفوجسعيػػلط ؤسدػػهط ؾ ػػهط ػػردرتطعاػػةطتح ضػػمطتشسيػػهط دػػ دف لط ػػةطفوسج سعػػرتط ػػؤ رتط ػػ طفوج ػػرتطفوسدػػ ؾولط

ط.تطي ع سدتطعاةط ؾفردجرطفوذفتيلطي ؾفردطفوسج سعر
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طجةط:يطيطتعسئطفوجسعيلط ؽطخبلؿطعددط ؽطفوؾحدفتط

طيحد طفو عايؼط -
طيحد طفالعر لط -
طيحد طفورحلطيطفوبض لط -
طيحد طتظؾ رطفوسج س طفوسداةط -
طيحد طحسريلطفوظةئط -
طيحد طدعؼطح ؾؽطفوسرأ ط -
طفوبرف جطفال  ررديلط -
 يحد طفوخد رتطفوسرويلطيفال  ررديلط. -

 وع المشاركة المجتمعية لتحسين الحالة الصحية والتعليمية والطفولة المبكرة والنشئ مشر

سركػػػزطف شػػػؾ ط ػػػرىطعسػػػئط ذػػػريعطفوسذػػػرركلطفوسج سعيػػػلطو حدػػػضؽطفوحروػػػلطفورػػػحيلطيطفو عايسيػػػلطيطفوظةؾوػػػلطفوس كػػػر طيطفوشذػػػ طبي

طفوسشرػؾر ط ططط– شػىطدمحمط رفياػلطط– شػىطدمحمطشػ ر يلطط– شىطدمحمع بطط–فوذشر الطط–ش ا ضئطط–عر طفوعظيرتطط–)فوسعر د ط كػـؾ

طيطبرو عريفط  طجض لطفا رذطفوظةؾولط،طيطيد  دؼطفوسذريعطكئط  رتطفوسج س ط.

 المشروع  نتائج

 ....قطاع صحة األم والطفل

 ... اليدف العام

ف شؾ ط  ط رفعرتطفوةجؾفتط ضؽططدعؼطج ؾدطفوحكؾ لطفوسرر لط ىطتح ضمطفو دؼطفورفب طيفوخر سط ؽطفجدفؼطفالوفيلطبسركز

طفو رىطيكذوػطفوخرر صطفالج سرعيلطيطفال  ررديلطواة رتطفوسخ اةلط.

 ..النتائج 

 تحدضؽط رصطفورعريلطفورحيلطوبل  رتطيفالطةرؿطيفوة رتطفوس سذلط. .1

 يحد طصحيلطي د ذةىطف شؾ طفوسركزىط.ط16تحدضؽطجؾد طفوخد رتطفورحيلط ىط .2
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فتخرذطفو رفرفتطفيسرطيخصطفدفر طخد رتطفورحلطفوسحايلط ؽطخبلؿط شركطفوذػرفررتطز رد ط ذرركلطفوسج س ط ىط .3

يحػػػد طصػػػحيلطي د ذػػػةىطف شػػػؾ طط16فوسخ اةػػػلطسػػػؾفكطفوحكؾ يػػػلطفيطفوخرصػػػلطفيط ػػػ ط شغسػػػرتطفوسج سػػػ طبعػػػددط

طفوسركزىط.

 .... الطفهلة المبكرةقطاع 

 ...اليدف العام 

طتحدضؽطا ر جطتظؾرطفوظةئطيفوسسررسرتطيفوداؾكيرت

 ..النتائج 

 )طفإلترحلط ز رد طتؾف رطيف كرايلطفوؾصؾؿطإوىطفوبرف جطيفوخد رتطفو ىطتدعؼطر رليلطفوظةئطيتظؾرت .1

)طفوجػػؾد ط طتحدػػضؽطاؾعيػػلط ض ػػرتطفو عاػػيؼط)طسػػؾفكط ػػىطفوبضػػتطأيطأىط راػػر جط طوحسريػػلطيتعز ػػزطفوشسػػؾطفوسعر ػػىط .2

 يفإلج سرعىطيفوعرطةىطيفواغؾىطوؤلطةرؿطياسؾجؼطفوبداىطيفوحركىطط

)طفوػػدعؾ ط طتحدػػضؽطفوديرسػػرتطيفو ػػرفرفتطيفوسػػؾفردطعاػػىطفوسدػػ ؾىطفوسحاػػىطفإل ايسػػىط،طفوػػؾطشىطيعػػروسىطورعريػػلط .3

 يتشسيلطفوظةؾول

 

 .... التعميم األساسيقطاع 

 ...اليدف العام 

طفالطةرؿطز ؼطتعايس ؼطيتشسض  ؼطال رىططر لطودز ؼ

 ..النتائج 

 ز رد ط رصطفالو حرؽطبرو عايؼطفال  دف ى. .1

  ذرركلطيحسريلطح ؾؽطفالطةرؿطيتشسض  ؼطيجدفايرطياةديرطي دايرطيتحدضؽط رصطجؾد طفو عايؼطفالسرسى .2
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تحدػضؽط ػػدر طفالسػػر طيفوسج سػػ طوحسريػػلطيز ػػرد ط ذػػرركلطفالطةػػرؿط ػػىط راػػر جطدعػػؼطجػػؾد طفو عاػػيؼط .3

 فالسرسى

 .... الرحة المدرسيةطاع ق

 ...اليدف العام 

 فو غذيلطفوسدرسيلط,طيتحدضؽطفوداؾكيرتطيفوسسررسرتطفورحيلطوبلطةرؿ.فالطةرؿطيد ةضديفط ؽطخد رتطفورحلطيط

 ..النتائج 

 .ز رد طفالترحلطوخد رتطصحيلط درسيلطيتغذي لطذفتطجؾد ط .1

 .تحدضؽطجؾد ط ض لطفو عاؼط ىطفطررطفورحلطفوسدرسيلط .2

 .تحدضؽطفوسعررؼطيفوداؾكيرتطفورحيلط .3

 .تحدضؽطفوشغؼطيفوديرسرتطودعؼطفورحلطفوسدرسيلط .4

 .... برنامج دعم األطفال )الرداقة(

 ...اليدف العام 

 .طحرؾؿطفالطةرؿطعاىطفوةؾف دط ؽطفوبرف جطفالخرىط

 ..النتائج 

 فوحرؽطعددطجدزدط ؽطفالطةرؿط ىط رار جطفدفر رتطفوردف لط. .1

 تحدزمط يرارتطفالطةرؿطوسعر لطيطو  ديؼطفوسعاؾ رتطفوذخريلطفورحيحلطعاىطفوظةئطيطفالسر ط. .2

 فالطةرؿط ؽطفوردطعاىطفوسرفسبلتطفوخرصلطبرالصد ركط.تسكضؽط .3
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 المتابعة والتقييم آليات

طفوجسعيػػلط   ػػديؼطت ر ػػرطشػػ رمطعػػؽطسػػضرطفالاذػػظلطفوسشةػػذتط.ط ر ػػمطبػػهطت ر ػػرط شةرػػئطعػػؽطفالاذػػظلطفوةشيػػلطفوسشةػػذ طبكػػئط ت ػػـؾ

  رار ج.

لطفو حػػديرتطاحػؾطتح ضػمط ؤشػػرفتطفوش ػر جطي شر ذػزػ ؼطع ػدطفج سػرعطر ػػ طسػشؾمط ػضؽطفو ض ػػلطيفوجسعيػرتطفوذػر كلطوس ربعػلطفو  ػػدـط

 فو ةطتسرط  رطفوجسعيرتطف شركطتشةضذطفالاذظلطالتخرذط رفرفتطبذأا ر.

 ز ؼطترسيؼطفديفتطخرصلط  عضطفوسؤشرفتطو ظبي  رطف شركطفو شةضذط ؾفسظلطفوجسعيل.

 األنذطة المنفذة 

 :قطاع صحة األم والطفل

 تؾقي طفوإذفطفوظبىطفوسد سرعاىطفالطةرؿط .1

 جادرتطت كيفيلطيتغذي لطوبلطةرؿط .2

ترسػػيسطخد ػػلطفوإذػػفطفوس كػػرطعػػؽطفالعر ػػرتطي عر ػػلطفال ػػرفضطفوؾرف يػػلطبخػػد رتطيحػػدفتطفورعريػػلطفورػػحيلط .3

 فاليويلط

طفالسر ط تشةضذط عدكرف .4  تطصيفيلطيط درب رتط)زـؾ

تحدزدطفح يرجرتطفوؾحدفتطفورحيلطفوسخ رر طالس إسرؿطتج ضزفت ػرطيفعػدفدطفوةػرؽطوا أجضػئطو ظبضػمطفاذػظلطح ض ػلط .5

 صحلطفالسر ط

 تظبضمطفاذظلطح ض لطصحلطفالسر ط)ز ررفتط عريذلطالاذظلطح ض لطصحلطفالسر طبر شؾ ط ط .6

صػحلطفالسػر طيعسػئطفشػعلططتشةضذطفاذظلطفوس ربعلطيفو  ضيؼطوزػسرفطحرػؾؿطفالسػرطعاػىطخػد رتطفاذػظلطح ض ػل .7

 فودؾاررطيفو حروضئطفوبلز لط

   ردر طفوسد ذةىطفوردي لطوؤلطةرؿطط .8

تشةضذط رف جطت ردؿطخبرفتطيدرفسرتطحرولطتظبيكيلطواةر مطفورحىطعاىط د ؾىطفوجس ؾر ػلطيذوػػطوشذػرطفاذػظلط .9

 ح ض لطصحلطفالسر ط ىطفوسحر غرتطفالخرىط
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  طدرفسلطاغرـطفالحرولطيتؾ ضمطفودريسطفوسد ةرد .10

 و ركطو زي دطفوؾحدفتطفورحيلطبروسعرزضرطفو ؾ يلطوجؾد طفوخد رتطفوظبيلطعاىط د ؾىطفوسحر غرت .11

فوبػدفرىطط–فدفرفتطصحيلطبسرفرزط حر غػلطفسػضؾيط)ط ركػزطفوةػ  طط4ا ئطاسؾذجطفالحرولطيتؾفصئطفوخد لطوعددط .12

 ىطفيطفس ذػررىط)ط رىطبسعػدؿط ر ػلط ػؽطكػئط ركػزطي ػ ؼطفو شدػضمط ػ طفخرػرط3 ركزطفسضؾيط طحضمطز حددطط–

 فطةرؿط/طادركط طبسعدؿط ر طش ر رطوإئط ر لط

تشةضػذط راػػر جطت كيػفطفال ػػرففطو زي ػدطفوذػػ ر طيفوسػرفج ضؽطبروسعاؾ ػػرتطيفوس ػررفتطفورػػحيحلطو عر ػئط ػػ ط خ اػػفط .13

 جؾفابطفورحلطفالاجر بيلط ؽطخبلؿطتظبضمط رار جطرؤىطجدزد طدفخئطفوؾحدفتطيفوز ررفتطفوسشزويلط

فتطيز ررفتطوبلعبل ضػضؽطورػيررلطفورسػر ئطفورػحيلطياذػرجرطعبػرطفوجرف ػدطيفورفدزػؾطيفو ايةز ػؾفطتشةضذطيرشطيو رك .14

 )ز ؼطتشةضذطفوؾرشلط ؽط بئطجض لطفا رذطفوظةؾولط 

تشةضػػذطز ػػررفتطت ػػردؿطخبػػرفتط ػػ طف  بل ػػرتطيفتحػػردفتطيا ربػػرتطيجسعيػػلططػػبطفالطةػػرؿطوز ػػرد ط ػػؾفردطفوجسعيػػرتط .15

 عاىطفالسسطفوعاسيلطفوحدز لططفوذر كلطيف  إررط رف جطصحيلط بشيل

تشغػػيؼطيرشػػلطعسػػػئطوبلتحػػردطفوشػػؾعىطوارػػػحلطييزفر طفورػػحلطيفودػػػكرفطو حػػمط زػػريرطح ػػػؾؽطفورعريػػلطفورػػػحيلط .16

 وبلطةرؿط

و ػػػركفتطوسشر ذػػػلطخظػػػيطفسػػػ سرفر لطفالتحػػػردطفوشػػػؾعىط ػػػىط جػػػرؿطفورػػػحلط ػػػ طفوػػػؾزفر طيطفورػػػحلطط3تشةضػػػذطعػػػددط .17

 يفوجسعيرتطفوذر كلط

يكدبطترزضدط ضؽطفالتحػردطفوشػؾعىطيفوػؾزفر ططيطفوسدػ ؾوضؽطفوحكػؾ ضضؽطفو ػر سضضؽطعاػىططو ركفتطدعؾ ط3تشةضذطعددط .18

 فوبرف جطفورحيلطوبلطةرؿط

اذػػرطفوػػؾعةط   ر ػػلطفوإراجػػرريفط)فوحزػػؽطفال ػػرف طكرسػػ رفتيجيلط ؾ يػػلطو  اضػػئط عػػدالتطيفيػػرتطفالطةػػرؿطحػػدز ةط .19

 فوؾالد 

 رحلطفالاجر يلتشةضذط ؾف ئططبيلطشر الطو  ديؼطخد رتطتشغيؼطفالسر طيفو .20

 الطفهلة المبكرة:قطاع 

 . رعرتطر رضطفطةرؿطب ر لطفوذشر الطط4   طعددط .1

 . د ؾوىطفو ر يلطيفو عايؼطبرالدفر طفو عايسيلطي ىط  ط دزرىطفوسدفرسطفوحكؾ يلطيفج سرع شد .2
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 . IDELAتشةضذطتدر بطوشذرط إر طتظبضمط رار جط دمطفس عدفدطفالطةرؿطوبلو حرؽطبرو عايؼطفال  دف ةط) .3

 رعػػرتطتربعػػلطوجسعيػػلطفوظةؾوػػلطيطط10جادػػرتطتر يػػلطيفوديػػلطاليويػػركطف ػػؾرطفألطةػػرؿطفوسا ح ػػضؽطبعػػددطط9تشةضػػذطط .4

 .فو شسيل

  .ELMتشةضذط رار جطفعدفدطفوسدر ضؽط ةط جرؿط  ررفتطفالعدفدط ةطفو رفك طيطفوإ ربلط) .5

  .ELM)طتدر  رتطواسعاسرتطعاةط رار جط  ررفتطفالعدفدط ةطفو رفك طيطفوإ ربلط3تشةضذط .6

 .وجرفط ج سعيل4 و ركفتطؿط4تشةضذط .7

 دعؼطيصيرالطفو رعرت. .8

طترحضبةطدفخئ .9  ش ا ضئ .ط-عر طفوعظيرتط–فوسعر د طط– رعرتطر رضطفالطةرؿطب رمط)طفوذشر الطط10تشةضذطزـؾ

 ش ا ضئ .طط-عر طفوعظيرتط–فوسعر د طط– رعرتطر رضطفالطةرؿطب رمط)طفوذشر الطط10ز رر طي  ربعلط .10

 ألساسي:التعميم اقطاع 

 فوس ردرفتطفوسج سعيلطيفاذركط رفرزطتعايسيلط .1

 ش رفو رحضبط .2

طحسبلتطفو ؾعيلطط. .3

طف ر لط عرضط شىطواظبل طفوسؾجؾ ضؽطعاىط د ؾىط ركزطف شؾ ط ىطفورسؼ. .4

طتشةضذطدير طتدر بيلطعاىطح ؾؽطفوظةئطيسيرسرتطيفجرفكفتطضسرفطسبل لطفالطةرؿ. .5

طيفوخبرفكطعاىطفوسعرشطو  ردؿطفوخبرفتطط.فج سرعرتط ش غسلطوسدزرىطفوسدفرسطيفو ؾجيلط .6

طفوا ركطفو عر ةىطبس ردر طترجضئط دفرسطفوسج س طوبلع سردطيفوجؾد ط. .7

طفج سرعرت.ط6فج سرعرتطفواجشلطفو شديكيلط .8

طو ركفتطط.ط8و ركفتطفو ؾعيلطاليويركطفال ؾرط .9

طفج سرعرتطط.ط8فج سرعرتطتحزضر لط .10

طز رر .ط24ز ررفتطي  ربعلط دفرسطفوسج س ط .11

طفو خظييطط.-فو  ضيؼطفوذفتىط- رار جطتدر بىطعؽطفوسعرزضرفو ؾ يلطوزسرفطفوجؾد طط3طتشةضذ .12

طفوسة ؾحطدفخئط .13 ط دفرس.ط10 عدكرفتطفوضـؾ
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ط درسلط ج سعيل.ط15تشةضذطصيرالطبديظلطوعددط-13 .14

 فورحلطفوسدرسيل:ط ظرعططرفبعر ط .15

ط. ؾف ئططبيلطيحسبلتط حصطفو بل ضذط .16

ط.تدر بطفوسد ؾوضؽطبروسدفرسطعاىطاغرـطفوس ربعلطفورحيلطيعسئطفوساةرتطفوظبيلطواظبل ط .17

 .جادرتطتؾعيلطعؽطفوشغرـطفورحىطيفوساةرتطفوظبيلطاليويركطفال ؾرط .18

 .تز ؽطفسؾفرطفوسدفرسطبرورسر ئطفورحيلط .19

 . عدكرفتطتذجضرط .20

 .جادرتطعؽطح ؾؽطيفح يرجرتطفالطةرؿطذيىطفالح يرجرتطفوخرصلط .21

 . عدكرفتطر رضيلط .22

طفوعروسىطوغدئطفالزدىط .23  .فالح ةرؿطبروضـؾ

 .اديفتطتؾعيلطيت كيفطصحىط .24

 .ديفرط ج سعىطعؽطفالسعر رتطفاليويل .25

 .ديفرط ج سعىطوا ؾعيلطيفو  كيفطفورحىط .26

 .جادرتطتؾعيلطاليويركطفال ؾرطوا عر فطبظرؽطفو  ذزبطفاليجر ىطوبلطةرؿط .27

 .بروسدفرسططتدر بطوجرفطفورحلطفوسدرسيلطو ةعضئطديرجؼ .28

 .ع دطفج سرعرتطدير لطواجرفطفورحلطفوسدرسيلطوعرضطفوخظيطيز رر طفالاذظلط .29

 :برنامج دعم األطفال )الرداقة(

 حسالطجس طفوبيرارتطب ر لطش ا ضئطيعر طفوعظيرت. .1

 حسالطتحدزمطفوبيرارتطب ر لطعر طفوذشر الط. .2

 حسالطفوخظربرتطفو شذيظيلط. .3

 حسالطفوةحصطفوشرفط راؾىط. .4

 اإليجابيات التى تم تحكيقيا 
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 : قطاع صحة األم والطفل

  ؽطفالط ركطبروؾحدفتطفورحيلطعاةطكيفيلطفو عر ئط  طفوحبلتطفوسرضيلطفوسخ اةل.ط50تأجضئط .1

 طةئط دجاضؽطبروؾحدفتطفورحيلطفوسد  د ل.ط1500ت ديؼطخد رتططبيلطوعددط .2

 حرولطبرال ررؽطفوسد  د ل.ط800عسئطاغاؼط ع سدط ؽطفورحلطيزسؽطفوإذفطفوس كرطوبلعر رتطي حصط .3

  ؽطفالطةرؿط در طعاةطا ئطفو ؾعيلطفورحيلطيفوبض يل.ط20 ر مط ذكئط ؽط .4

رسػػر ئط ػػؽطح ض ػػلطصػػحلطفالسػػر ط ػػضؽطفالطةػػرؿطيزػػسؽطفسػػ سرفر لطترددجػػرط ػػؽطفوبض ػػلطفالسػػر لطط10اذػػرطعػػددط .5

 يفوسج س .

 ل.يحد طصحيلط رشحلطواعسئط ع رطبروسرفرزطفالر عط34درفسلطبرح يرجرتطعددط .6

فوبػدفرمطط– ؽطفوؾحػدفتطفورػحيلطفوسرشػ طفوعسػئط ع ػرطبػروسرفرزطفالر عػل)طفوةػ  طط34خظلطعسئطي  ربعلطوعددط .7

 يطصد لط,فسضؾي ط.

 يحد طصحيلط ظ  لطالاذظلطح ض لطصحلطفالسرت.ط34عددط .8

 خظلطتةعضئطالاذظلطفوؾحدفتطفورحيلطفوسذرركلطبرو ركفت.ط34عددط .9

يحػػدفتطصػػحيلطيطخاػػمطقيػػردفتط ػػؽطفالدرف طفوؾسػػظةطعاػػةطعاػػؼطط6ر ػػ طكةر ػػلطفوةر ػػمطفوظبػػةطفوسؾجػػؾدطدفخػػئط .10

 براذظلطح ض لطصحلطفالسرتطيعاةطيعةطبسرطز ؼط ةطفوؾحدفتطوزسرفطفسشسرفر لطفاذظلطفوح ض ل.

طفالشػرفؼطفوػدفعؼطدفخػئطفوؾحػدفتطيفالدفرفتطفورػحيلطيطتجر ػلطد ػجط  ربعػلطتظػؾرطفوظةػئط .11 خامطيترسيسط ة ػـؾ

 ةرؿطفالصحرك.  ط  ربعلطفوسشؾطيفو غذيلطوبلط

 فـط د ةضد ط ؽط  ردر طفوسد ذةىطفوردي لطيطفع سردطفوس ردر طضسؽطفاذظلطفورحل.100عددط .12

 ػػػؽطفو ػػػرمطفوسدػػػ ةضد ط ػػػؽطتظبضػػػمطفاذػػػظلطفوح ض ػػػلطبدػػػؾجرجطي شػػػرطيتأسػػػيسط راػػػر جطتؾفصػػػئطفوخد ػػػلطط40عػػػددط .13

 فورحيلط ؽط شزؿطفوةطفوؾحرتطفورحيلطواسد ذةى.

 لطتزسؽطتظبضمطفوشغرـطيفويلط  ربع ل.درفسلطتشغيسيلط ؾ  لطوشغرـطفالحرو .14

  ؽطفوؾحدفتطفورحيلطعاةط د ؾمطفوسحر غلطيفعيلطبروسعرزضرطفو ؾ يلطواجؾد .ط100عددط .15

  ؽطفوؾحدفتطفورحيلط ظ  لطوغرـطفالحرولطفورحيل.ط50عددط .16

 ػػػػؽطفالطةػػػػرؿطذيطفال ػػػػرفضطيفوسذػػػػكبلتطفورػػػػحيلطفوسح اةػػػػلطفوسدػػػػ ةضدزؽط ػػػػؽطفوشغػػػػرـطبكػػػػئطيحػػػػد طط100عػػػددط .17

  د  د ل.



12 

 

 

يحدفتطصحيلط د  د لطبر شؾ ط  ػرطط6شر طار ئطوا ؾعيلطيعددطط20 ر مط در ط ؽطفوذ ر ط كؾفط ؽطعددط .18

 خد رتطخرصلطبروذ ر .

 فعبل ةط در طعاةطا ئطفو ؾعيلطفورحيلطعبرطفوؾسر ئطفو عايسيلطفوسخ اةل.ط25 ر مط كؾفط ؽطعددط .19

 دمطوسذكبلتطفالطةرؿطفورحيل. ؽطفوجسعيرتطفوعر الطبروسجرؿطفورحةطوا رط25تأجضئطعددط .20

 جسعيلطشر كلطتربعلطوبلتحردطفوشؾعةط  طيزفر طفورحل.ط13خظيطفالس سرفر لطفوةعرولطوعددط .21

درفسػػػلطوؾضػػػ طفوخػػػد رتطفورػػػحيلطفوس د ػػػلطوبلطةػػػرؿط)طفو ػػػأ ضؽطفورػػػحةط, د ذػػػفيرتط,فدفر طصػػػحيل طدفخػػػػئط .22

  حر غلطفسضؾيطيطفيزر ط رفرفتط ؽطفوسدؤوضؽطتدعؼطفو زيل.ط

 فهلة المبكرة:الطقطاع 

  رعرتطتؼط  ح رطب ر لطفوذشر ال.ط4عددط .1

تيدػػضرطفو حػػرؽطفطةػػرؿطاػػؾفدمطفوظةػػئطفو ػػربعضضؽطواجسعيػػهطبأاذػػظلطفوشػػردمطفورػػيةةطبروسػػدفرسطفوحكؾ يػػلطبسركػػزط .2

 .ف شؾ 

  رعرتطوبلا  رؿط ؽطفوريضلطفوةطفو عايؼطفالسرسة.ط10ت ض لطفوسشرخطفو عايسةطالطةرؿط .3

 تؼطفوحر  ؼطبراذظلطفوشردمطفوريةةطبروسدفرمطفوسعشيل.ططةئط ؽطفطةرؿطف رعرتط60عددط .4

 وبلو حرؽطبرو عايؼطفال  دف ةططةئطتؼطقيرسط دمطفس عدفدجؼط400عددط .5

  ردطو ظبضمط رار جط دمطفس عدفديلطفالطةرؿطوبلو حرؽطبسرحالطفو عايؼطفالسرسة.ط15فط ر مط در ط ؽط .6

 رعرتطوشةسطفال  رتط ةطكئطط10جادرتطتؼطتإرفرجؼطط9فـطتؼطتؾعض  ؼط رسر ئطفو ر يلطفوؾفوديلطفوذ ر هطط260 .7

ط–فليػلطفوحزػرالطط–فوحػبطط–فوسذرركلطوػدمطفالطةػرؿطط– رفحئطفوشسؾط–فوسدؤويلطط–فوع ر طط–جادلط)طفواعبط

 حر لطفو عبضرطعؽطفورأم .طط

  در طعاةط رار جط  ررفتطفو رفك طيفوإ ربلطيفوحدر .ط20تؼطفعدفدط .8

  ر مطفوسدر ضؽطعاةط  ررفتطفو رفك طيفوإ ربلطيفوحدر . عاسلطتؼطتدر ب رط ؽط بئطط90عددط .9

 عر طفوعظيرت ط.ط–ش ا ضئطط–فوسعر د طط–وجرفط ج سعيلطتؼطتإؾ ش ؼطب رمط)طفوذشر الطط4عددط .10

اذػػرطط-فج سرعػػرتطر ػ طسػػراؾ لط ع ػؼطيتػػؼط عػػر   ؼطط)طبػراؾفعطفواجػػرفطيديرطكػئط ش ػػرطط4 ػػردطتػؼطتشةضػػذط60عػددط .11

  ة ـؾ
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 فوس  رحرتطو حدضؽطفوعسئطدفخئطاؾفدمطفوظةئ .ط-التطفوسعرضلطواخظرطرصدطفوحرط-حسريلطفوظةئط .12

طفو رحضبةطدفخئط رعرتطر رضطفالطةرؿ.ط210عددط .13  طةئطتؼطتشةضذطفوضـؾ

  عاسرتططر رضطفالطةرؿطجددطتؼطتعضضش ؼطدفخئط رعرتطر رضطفالطةرؿطو ذفطفوعرـ.ط7عددط .14

  رعرتطر رضطفالطةرؿطتؼطدعؼطصيرا  ؼطبرالضر لطفوةط  ربعلطفالدفكطدفخئطجذتطفو رعرت.طط10عددط .15

 طةئطتؼطفوحر  ؼطب رعرتطر رضطفالطةرؿطفو ربعلطواجسعيل.ط210 .16

 التعميم األساسى:قطاع 

 شرركؾفط ىطيض طحاؾؿطوسذكبلتطفوسدفرسطفوسخ اةلطط دزرىطفوسدفرس رد ؽطط80 .1

 سلطكئطفسبؾعطبسذرركلطفوظبل ط.فصدفرط جالطوسك  لطفوسدرط .2

  ؽط دزر ؽطجددطتؼطا ئطخبرفتطفإلدفر طبروسذرركلط  ط دزر ؽطذيطخبر طط45 .3

 ور  ط د ؾىطأ رفا ؼط شخةزىطفوسد ؾىط ىطفو رفك طيفوإ ربلطفوس ردرفتطفوسج سعيلطططروبط/ طشرركؾفط ىط160 .4

  ؽطحسبلتطفو ؾعيل.فوزيفجطفوس كرطيوىطأ رططودز ؼطفوسعاؾ رتطفألسرسيلطحؾؿطأجسيلطفو عايؼطيأخظررطط500 .5

  ىطفوسعرضطفوةشىطط/ طط ؽطفوسؾجؾ ضؽط شير طشرركؾفطروبط130 .6

 .ط ؽطخبلؿط ذررك  ؼطبروسعدكرفتطفوسة ؾحلططفوبدايلط ؼتشسيلط  ررفت/ طتؼططروبط1000 .7

 فوسعرزضرطفو ؾ يلطوزسرفطجؾد طفو عايؼطفوسج سعىططديرجؼط ىطضؾكطبأجسيليوىطأ رطيفعضضؽطط500 .8

 فوس ربعلطيفو  ضيؼطيفو خظييط.تؼطتأجضا ؼطعاىط ذررؾطط29 .9

 .فألطةرؿطحسريلط ردطودز ؼطفوسعاؾ رتطفألسرسيلطحؾؿطسيرسلطط190 .10

 .طدرفسلطفح يرجرتطفوسدفرسطفوسج سعيلط ىططشرركؾفط240 .11

 . ردطشرركؾفطبرإلعبلفطعؽط  ردر طتأجضئط دفرسطفوسج س طط48 .12

 الرحة المدرسية:قطاع 

  ؼططيفر ذرؼطفوحرالتطفوسرضيلطيتحؾ ا رطوا ر ضؽطفورحىط.طروبط/ طتؼط حر1680 .1

  عاؼط/ طتؼطر  طيعص ؼطعؽطكيفيلطتظبضمطاغرـطفوس ربعلطفورحيلطيعسئطفوساةرتطفوظبيلطواظبل طط30 .2

  ؽطفيويركطفال ؾرتؼطر  طيعض ؼططعؽطفوشغرـطفورحىطيديرطفو ر ضؽطفورحىطيتةعضئطفوساةرتطفوظبيلط.ط560 .3
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 يسلطيفجسيلطفور رضلطورحلطفوجدؼطاذرطفورسر ئطفورحيلطعؽطفوعردفتطفوغذف يلطفوداطروبط/ طشرركؾفط ىطط40 .4

 طروبط/ طبرجسيلطفوسحر غلطعاىط ض لطفوسدرسل.ط320ر  طيعىطعددط .5

 طروبط/ ط.ط300اذرط إر طفود جطيت بئطفالطةرؿطذيىطفالح يرجرتطفوخرصلطبروسدفرسطوعددط .6

 فور رضيلط.طروب/ط طتؼطتشسض  ؼط داير طبرالاذظلطط1200 .7

 طروب/ ط.ط7331فو ررضدطعاىطساؾكيرتطفوشغر لطيفوؾ ريلط ؽطفال رفضطوعددط .8

طروػػب/ ططبعػددط ػؽطفوسؾضػػؾعرتطعػؽطفوشغر ػلطفوذخرػػيلطيطفوغػذفكطفودػايسلطيطفوعشريػػلطط1458ر ػ طيعػىطعػددط .9

 برالسشرفط.

 لطفودايسلط.يوىطف رطبرالسعر رتطفاليويلطيطفوؾ ريلط ؽطفال رفضطيفوعردفتطفورحيط374اذرطيعىطعددط .10

  دفرسط.ط10تةعضئطديرطوجرفطفورحلطفوسدرسيلطو ظبضمطخظلطفاذظلطفورحلطفوسدرسيلطوعددط .11

  درسلط.طط13  ربعلطخظيطيفاذظلطوجرفطفورحلطفوسدرسيلطوعددط .12

 برنامج دعم األطفال )الرداقة(:

 ب ر لطعر طفوذشر الط.ط1023تؼطترؾ رطعددط .1

 شر الط.خظر طتشذيظىطب ر لطعر طفوذط846تؼطتشةضذطعددط .2

 . طةئط ىط رار جطفدفر رتطفوردف لطب ر لطعر طفوعظيرتطي ر لطش ا ضئط380تؼطفوحرؽطعددط .3

 خطة اإلستمرارية

 اإلستمرارية المالية:

جشيهط ؽطكئططةئط ؽطفالطةرؿطفوسا ح ضؽطب رعرتطر رضطفألطةػرؿطيزػسؽطط20ز ؼطتحرضئط  ر ئط ردىط -

فوررؼط ؽطعاىط رت رتطفوسعاسرتطيخر رتطفألاذظلطفوخرصلطبرو رعرتط)طحضمطز ؼطتجسضػدطجػذتطفوس ػرو ط

ط ىطحدر ط شةرئطوحضؽطفا  ركطفوسشحلط ؼطزبدأطفوررؼط ش ر.طط

تحرػػضئط  ر ػػئط ػػردىطو ػػرط ػػؽطفإلزػػرفدفتطفوذفتيػػلطواجسعيػػلطي غ ػػرط ػػدر طزػػ ؼطدعػػؼطفألاذػػظلطفو ػػىطوػػؼطزػػ ؼط -

فوجسعيػػػػلطعاػػػػىطذوػػػػػط ػػػػؽطقيسػػػػلطي رػػػػردرطفزػػػػرفدفتطفوجسعيػػػػلطكسػػػػئطجػػػػؾط ؾضػػػػ ط ػػػػىطفزػػػػرفدفتطفوجسعيػػػػلط

طي رردرجرطفوسخ اةلط.
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طودىطفوجسعيلطسيررفتطخرصلطيسكؽطفس خدف  رطبعدطا ريلطفوسشحلط ىط  ربعلطفألاذظلطفوسخ اةلط. -

ط  رفتط ر  لطيف ر رتطتدس طبرس سرفرطت ديؼطفوشذريطودىطفوجسعيلط -

 : االستمرارية المؤسدية

 ودىطفوجسعيلطدوضئطواديرسرتطيفإلجرفكفتطفوسرويلطيفوةشيلط -

 فوحدربرتطفوخ ر يلطواجسعيلطت ؼط شغرـطفإل ررحطفوسحرسبىط -

طودىطفوجسعيلط ر مطعسئط در ط ىطجسي طفوسجرالتط -

تطفألجايػػػلطي ػػػدـطخػػػد رتطتدر بيػػػلطيفس ذػػػرر لطي دػػػرعدفتط شيػػػلطوػػػدىطفوجسعيػػػلط ركػػػزطفس ذػػػررفتطفوجسعيػػػر -

طيك ربلط   رحرتطيتشغيؼط ؤتسرفتطبرإلضر لطفوىطعسئطت ضيؼط ؤسدىطواجسعيرتطييض طخظلط شركط درفتط

ودىطفوجسعيلطخبػر ط ػىطفوعسػئط ػ طفوجسعيػرتطفألجايػلط ػىطشػرفررتطييصػئطعػددطفوجسعيػرتطفو ػىطشػرركتط -

طططجسعيلط.ط92 ىطتشةضذطفاذظلطفوىط

شػ كلطفو عاػيؼطواجسيػ طط–فوجسعيلطعزؾط ىطفوعدزدط ؽطفوذ كرتط)طشػ كلطفو أجضػئطفوسرتإػزطعاػىطفوسج سػ ط -

ط ش كلطدعؼطح ؾؽطفوسرأ ططش كلطحسريلطفوظةئطط–ش كلطفآلزدزطط–

 أجدفؼطفوجسعيلط حدد طييفضحلط -

 تعسئطفوجسعيلطعاىط د ؾىطفوجس ؾر لط -

 ودىطفوجسعيلطإدفر ط  ظؾعضضؽط د  الط -

ط- جاسطإدفر ط ؾىط  شؾعطفوخبرفتطز ؼطبرإلا خر طفوحرطفوس رشرطيعدـطيجؾدطخبل رتط ضؽطأعزر هط -

 زؾجدط رئط ىطفوداظرتط ضؽطفإلدفر طفو شةضذيلطي جاسطفإلدفر ط -

 فج سرعرتطفوجسعيلطفوعسؾ يلطت ؼط ىط ؾفعضدجرطفألصايلط -

 اإلستمرارية الفنية:

  س  طفوجسعيلطبإدفر ط ؾ لط عرولطيحكؼطدفخاىطجضدطز س بلفط ى:يجؾدطليكئط ؤسدىطيكيرفطتشغيسىطواجسعيلطحضمطت

  ر مطعسئطعاىطدرجلطعرويلط ؽطفوس رر ط. -

 الط ركز لط ىطإتخرذطفو رفرفتطفودر عل. -



16 

 

 

 يجؾدطاغؼطيسيرسرتطدفخايلط  إر الط.ط -

  جاسطفدفر ط ؾىطيخروىط ؽطفوسشرزعرت.ط -

 خبر طفوجسعيلط ىطتش ضذط  ئطجذتطفوسذريعرت.ط -

 واس ظؾعضؽطبروجسعيلطيجعا رط ردر طعاىطفإلس سرفرط ىطفو شةضذ.يجؾدطفدفر ط -

 اإلستمرارية المجتمعية:

 يع سدطفوسذريعطعاىطتذجي طفوسذرركلطفوسج سعيلط -

يجػػؾدطوجشػػلطإس ذػػرر لطبروسذػػريعطتجعػػئطجشػػرؾطعبل ػػلط دػػ سر ط ػػضؽطفوجسعيػػلطيصػػراعىطفو ػػرفرط سػػرطبدػػ ئط -

 إس سرفرطتذوضئطفوعك رتطفو ىطتؾفجهطفوسذريعط.

عيػػػػػلطفوسدػػػػػ ةضدزؽطبروخػػػػػد رتطفوحكؾ يػػػػػلطفوس رحػػػػػلططي جػػػػػرفكفتطفوحرػػػػػؾؿطعاض ػػػػػرطيعسػػػػػئطعاػػػػػىطط عر ػػػػػلطتؾط -

 فوسد ةضدزؽطبح ؾ  ؼطيفوسظرو لط  رططط.طط

فإلع سػػردطعاػػىطتةعضػػئطديرطفوشسػػرذجطفإليجر يػػلططيت كيػػفطفأل ػػرففطيدػػرعدطعاػػىطفسػػ سرفرطاذػػرطفو ؾعيػػلط ػػىط -

 فوسجرالتطفوسخ اةلط

 جؾفابط ؽطأاذظلطفوسذريعطأحدطعؾف ئطفودعؼطفوديرسىط.إشرفؾطفوإؾفدرطفوحكؾ يلط ىط -

تؾقيػػػ ط ريتؾكػػػؾالتطتعػػػريفط ػػػضؽطجسيػػػ طفوج ػػػرتطفوحكؾ يػػػلطيرضػػػرطفوحكؾ يػػػلطفوسعشيػػػرفطبرأل دػػػرـطفوسخ اةػػػلط -

 واسذريعط.

 درسػػػلط ج سػػػ طيجػػػؾط ػػػؽطفجػػػؼطط30تؾفجػػػدطفوجسعيػػػلطبذػػػكئطيفضػػػ ط ػػػىطتاػػػػطفو ػػػرىط  ػػػئطيجػػػؾدطحػػػؾفوىط -

طيجعئط ؽطفود ئط  ربعلطفالاذظلطفوسخ اةلطواسذريعط ذريعرتطفوجسعيلطب ر لطفوسعر د 

 والمقترحات المدتقبمية التهصيات

 تةعضئطفإلدرفتطفو عايسيلطوؤلاذظلطفوبلصفيلط ضؽطفوسدفرس .1

  ش طف شركطفوسك  لطصبلحيرتط ؾ لطويكؾفطو ؼطفوحمط ىطفخ يررطفوإ بطيفوسرفج طفو ىطتخدـطفوسشرججطفو عايسيل .2

 عاىط د ؾىطفإلدفر طيفوسدزر لطفوسؾجبضؽفالج سرـطبرو بل ضذط .3
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إضر لط ؾضؾعرتطحؾؿطفو غذيلطفودايسلطي  ظا رتطفوشسؾط ىط رفحئطفوشسػؾطفوسخ اةػلطط)طرسػر ئطططةؾوػلط  كػر ط .4

  ط

 طةرؿطبرةلطدير ل.ط رعرتطر رضطفألفوس ربعلطفورحيلطو .5

 رعػػرتطط3وا رعػػرتط)تػػؾ ضرط باػػ ط ػػروةط خرػػصط ػػؽطفوسضزفايػػلطفوخرصػػلطبػػروسكؾفط ػػؽطفجػػئطفورػػيرالطفوبلز ػػلط .6

 ر رضطفطةرؿط ط شركف طعاةطت ضيؼط ؽطوجشلطفو رفخيصط ؽطفجئطترخير رطخبلؿطفودشلطفو رد لط.

 فس سرفر لطعسئطوجرفطفوحسريلطبرو رمطفوسذكئط  رطواؾصؾؿطفوةطفألططةرؿطفوسعرضلطواخظرطدفخئطفوسج س . .7

طيض طخظلطتدخبلتطوحئط ذكبلتطفألطةرؿطفوسرصؾد ط ؽط بئطوجرفطفوحسريل .8

 مؤشرات كمية 

 تم الوصول خالل أنشطة هذا العام بصورة مباشرة لعدد3

 سنوات 6تحت  سنة 81إلى6من  سنة 81إلىى  81من  سنة( 81البالغين )أكبر من 

 السن

 مجموع الشهر سبك عده مجموع الشهر سبك عده مجموع الشهر سبك عده مجموع الشهر سبك عده

 
 الذكور 81173  3117    1412

 
 اإلناث 81178  6214    78118

 تم الوصول خالل انشطة هذا العام بصورة غير مباشرة لعدد3

  ذكور إناث

  ماتم الوصول إليه خالل الشهر سبك الوصول إليه ماتم الوصول إليه خالل الشهر سبك الوصول إليه

 
 األطفال 72813  71661

 
 البالغين 7111  16211

 مبادرات العنايه بصحه االم والطفلفى مشروع تشغيل الفتيات

ردطفاليري ػػػػةطبرو عػػػريفط ػػػػ طفورػػػػشديؽط ذػػػػريعطتذػػػغضئطفوة يػػػػرتطفحػػػدط ذػػػػريعرتطفوعسروػػػلطفوإ يةػػػػلطيطفوسسؾوػػػلط ػػػػؽطفالتحػػػيعػػػدط

 ربعػػهطواؾحػػدتطسػػرفيتط طفوط– شػػىط جػػدطط–ازوػػهطر ػي طط– ػػرىط)طاػػزتط ػػرفرطط–فالج سػرعةطوا شسيػػلطي غظػػةطفوسذػػريعط ركػػزط شةاػؾيط
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 ر ػهط ربعػهطواؾحػدتطفوسحايػهطبروع ر شػهطبرالضػر لطفوػىط شػىطشػعرففط طفوط–عػر طفوعسػريؼطط–ي رىط)طفوع ر شػهطفوسحايهط شزتط رفرط،ط

ط شىطرف  طفو ربعهطواؾحدتطفوسحايهط بشىطرف  ط.

 . سشهط49سشهطح ىطط15فوة يرتطيفودضدفتط ىطسؽطفالاجر ط ؽطي د  دؼطفوسذريعط

 ممذروع ....اليدف العام ل

فيجردط رصطعسئطواة يرتط ىط رف جطفو ؾعيهطيفوز ررفتطفوسشزويهطواسدرجسهط ىطز ردتط رصطفوحرؾؿطعاىطخد رتطرعريهط

طفال ؾ هطيفوظةؾوهطيذوػطوبلرت ركطبرحهطفالـطيفوظةئط ىطفوسج سعرتطفوسد  د هط.

 االىداف الفرعية ...

طتؾ ضرط رصطعسئطواة يرتطيفودضدفتطبروسشرطمطفوسد  د هط. .1

طؾصؾؿطفوىطخد رتطفورعريهطفورحيهطفالسرسيهطوبلـطيفوظةئط.تحدضؽطفو .2

طر  طفوؾعىطفورحىطواسج سعرتطفوسد  د هط ىط جرؿطصحهطفالـطيفوظةئط. .3

 .  رصطفوعسئط ط–فو عايؼطط–فالرت ركطبروخرر صطفودكرايهطبروسشرطمطفوسد  د هط)طفورحهط .4

 األنذطة

 ... االعالميو وةالند

بحزؾرطفوسدزرطفوذريعططلطي د بلعبلفطعؽطفوسذريعطيفجدف هطيفوج هطفوسسؾوفعبل يلطو دأتطفاذظلطفوسذريعط  شةضذطادي ط

طفورحهطبرسضؾيططيكضئطيزفرتوجسعيلطيطفط  دزرطط ،طيفودضدطلفال ايسىطوارشديؽطفالج سرعىط،طيفودضدطف ضؽطصشديؽطفوجسعي

ط.طعددط ؽطفالعبل ضضؽطيططلفوإ ضرط ؽطفوجسعيرتطفوذر كطحزرطفوشدي 

 ...ختيار المرشدات إ



19 

 

 

وس رببلتطفوذخريهطفطبرو رىطفوسد  د هطي عدطذوػطتؼطتحدزدط ؾعدع بطفالعبلفطعؽطيعر فطفوسرشدفتطفوسضدفايرتط

يعزؾ ؽط ؽطفوجسعيهطط،طيعزؾطر يدرطواجشهط،طط–واس  د رتطعؽططر مطوجشهطط كؾاهط ؽطفودضدط/طف ضؽطصشديؽطفوجسعيهط

ط ؽطفورشديؽطفالج سرعىطكسرف بططوبلجرفكفتط.

 

 ... الرئدى لممذرفات والمرشداتالتدريب 

ا رطفوسظاػػػؾ طتؾصػػػضز ػػػررفتطفوسشزويػػػهطيفورسػػػر ئطفورػػػحيلطفو ػػػدر بطفالسرسػػػىطواسذػػػر رتطيفوسرشػػػدفتطيجػػػؾطخػػػرصطبروطتشةضػػػذتػػػؼط

تشػػريؿطفو ػػدر بطرصػػدطفوس غضػػرفتط ػػىطفودػػاؾكيرتطفوخرصػػهطبرودػػضدفتط ػػىطفو ػػرىطفوسدػػ  د هطيطوادػػضدفتط ػػىطفو ػػرىطفوسدػػ  د هط،ط

 تشريؿطفو در بطفوعدزدط ؽطفوسؾضؾعرتطفو ر هط  ئط:رذوػط،ط ىطفوسد طفو باىط.فو ىطتؼطتشريو رط

 يفج رتطي  رـطفوسرشدتط. -

   ررفتطفالتررؿط.ط -

   ررفتطفوسذؾرتط.ط -

 فوز ررفتطفوسشزويهط.ط -

 خد رتطصحهطفوسرفتط.ط -

 فال ؾ هطفال شهط.ط -

 فوؾالدتطفال شهط.ط -

 فورعريهطبرالـطف شركطفوشةرثط.ط -

 وؾالدتط.رعريهطفوظةئطحدزمطفط -

 فورضرعهطفوظبيعيهط. -

 فو ظعيسرتط. -

 فوشسؾطفوبداىطيفوشةدىطيفالج سرعىطواظةئط. -

 فو غذيهطفودايسهط. -

 فورعريهطفورحيهطواظةئطفوسر ضط. -
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  خرطرطفو دخضؽطيفوسخدرفتط. -

 فال رفضطفوسعديهط. -

 صحهطفوبض هط. -

 .تشغيؼطفالسرت -

 ... الزيارات المنزليو

ط واسرشدفتطفورحيرتطبرو رىطفوسد  د هط،طيذوػط ػؽطخػبلؿطقيػرـطكػئط رشػدط2015ططز ررتط شزويهطعرـط78000تؼطتشةضذطعددط

طفوسرشػػػػدتط2بعسػػػئط طفوسرشػػػدفتطز ػػػررتطوإػػػئطسػػػضدتطيت ػػػـؾ ف شػػػركطفوز ػػػػررتطفوسشزويػػػهط  ؾصػػػضئطرسػػػر ئطصػػػحيهطوادػػػػضدفتطحضػػػمطت ػػػـؾ

طفوسد  د رتطبرو رىطيرصدطفوس غضرفتطفو ىط دطتحدثطوادضدتط ضؽطفوز ررتطيفالخرىط.طط

 ... لجنو تيدير االعمالاجتماع 

فج سرعرتطواجشهطتيدضرطفالعسرؿطبس رطفدفرتط شةاؾيطفورحيهطبحزػؾرط ػدزرطفالدفرتطفورػحيهطبسشةاػؾيطيار  ػهطط8عددططتشةضذتؼط

ي ذر هطفو سر ضططيف ضؽطصشديؽطفوجسعيهطار  رطعؽطر يسط جاسطفالدفرتطي ػدزرطفدرفتط حػؾطفال يػهطيتعاػيؼطفوإ ػررطبسشةاػؾيط،ط

جػػذتطفالج سرعػػرتطفسػػ عرفضطفاذػػظهطفوسذػػريعطفو ػػىطتػػ ؼططخػػبلؿطفوذػػ رطي شر ذػػهطفوسدػػ جدفتطيفوسذػػررئطفو ػػىطي ػػ ؼط ػػؽطخػػبلؿط

طتؾفجهطفوعسئطبروسذريعطيفوعسئطعاىطحا رطط.

 ... الزيارات الميدانيو لممذرفات

ي ػ ؼطط ػؽطخبلو ػرططز ررفتط ضدفايهطخبلؿططجذتطفوة رتط ؽطفوسذريعطوا رىطفوسدػ  د هط،ط100 ر تطفوسذر رتط  ةضذطفر رطط ؽطط

  ربعػػهطعسػػئطفوسرشػػدفتطي  ربعػػهطفوز ػػررفتطفوسشزويػػهطيفالشػػرفؼطعاػػىططسػػجبلتطفوس ربعػػرتطفوخرصػػهطبروسرشػػدفتطي  ربعػػهطسػػضرط

طفوعسايهطفو عايسيهط ىط رؾؿط حؾطفال يهطيفا غرـطفودرفسهط  رط.

 ... فرهل محه االميو

زوػهطر ػي ط،طاػزتطفوع ر شهط،طسرفيتط،ط شىطشػعرففط،طا)طط رؾؿط حؾطف يهطب رىطط6ف   رحطيتذغضئطعددطط ؽطخبلؿطفوسذريعطتؼط

طدفرسهط ؽطفوة رتطفوسد  د هطبروسذريعط.ط131تزؼطجذتطفوةرؾؿطعددط رفرطيط شىطرف  ط ط،طيط
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 ... قاعده البيانات

بغػرضطرصػدطفو غضػرفتطفو ػىطفوبيراػرتططي ػ ؼطتجسيػ تؼطفاذركط رعدتط يرارتط ؽطخبلؿطفو دػجضئط ػىطسػجبلتطفوز ػررفتطفوسشزويػهط

طا يجلطفو دخبلتطفو ةطت ؼط ع رط.طتحدثط ىطفوداؾكيرتطواة رتطفوسد  د ه

 الندوات التثكيفية ...

سػػػػضدتطبػػػػرو رمططفوسدػػػػ  د هطط،ططيتشريوػػػػتططفوشػػػػديفتطفوإ ضػػػػرط ػػػػؽطط575اػػػػديتطت كيفيػػػػهطوعػػػػددطط12تػػػػؼططفالا  ػػػػركط ػػػػؽطتشةضػػػػذطعػػػػددط

فوشػػديفتطفو  كيفيػهط بػػؾؿطيرضػرطفوة ػػرتطتاػػطياروػػتطسػرتط،طفو عاػػيؼط،ط ذػرركهطفورجػػرؿط،طي ػدطتشغػػيؼطفالطفوسؾضػؾعرتطفو ر ػػهط  ػئ

فوسدػػ  د هطوسػػرطو ػػرط ػػؽطفجسيػػهطكبضػػرتطيتشريو ػػرطوسؾضػػعرتطت ػػؼطفوسج سػػ ط،طيكػػذوػططر  ػػهطفو ػػركطفوشػػديفتط ػػؽطجراػػبطفوسحرضػػرط

طبرجربرتطعاسيهطي  شعهط.يفج سر هطبكئط ريخصطفوحزؾرطيفالجربهطعاىطجسي طتدرؤالت ؼط

 مبادرات من قبل الجمعية ...

 القهافل الطبية ..

بكايػػػهطفوظػػػبطجر عػػػهططAAMSS ؾف ػػػئططبيػػػهطبرو عػػػريفط ػػػ طفالدفرتطفورػػػحيهططبسشةاػػػؾيط،طيجسعيػػػهطط3 ر ػػػتطفو جسعيػػػلط  شةضػػػذط

إذػػفطيت ػػديؼطفوسذػػؾرتطيفوعػػبلجطفالزجػػرط،طيفسػػ  د تطجػػذتطفو ؾف ػػئطتشغػػيؼطفالسػػرتط،طحضػػمط ػػرـطفالط ػػركطف شػػركطفو ر اػػهطبروكيػػرـطبرو

طيتركضػػبطيسػػر ئطتشغػػيؼطفالسػػرتطط،طفوػػبل دزؽطيت ػػديؼطيفسػػ  د تطفيزػػرطفو ؾعيػػهطبسػػرضطفودػػكرطحضػػمطتػػؼطقيػػرسطفودػػكرطواسدػػ ةضـز

سضدتط ةطفو رىطفوسد  د هطبروإذفطيت ديؼطفوسذؾرتطط،طيتؼطرعريهطط1000فس  د تطجذتطفو ؾف ئطفر رط ؽطفوسذؾرتطفوظبيهطو ؼطيط

طوهطرعريهطصحيهط.حرط484حؾفوىط

ط

 شروع اإللتزام من أجل الحمايةم

)طجؾفحدطفوسذريعرتطفو ةطتعسئطعاىطفو زركطعاىطخ رفطفالارثطيطيد  دؼطفوسذريعططط ذريعطفإلو زفـط ؽطأجئطفوحسريل
جسعيلطفورسرولطفالادرايلطيط ركزطط- طيطيعسئطفوسذريعط ةط ركزطف ؾطتيجطط ؽطخبلؿطرجرؿطط–ش ر طط–سضدفتط–  يرتط

طفوج لطفوسسؾولط:جض لطببلفطفوديويلعّؼ١خ ر١ّٕخ ثىَٛ ثٛ٘ب   شةاؾيطط
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 من المذروع ...اليدف 

يتسكضؽطدعؼطفو زركطعاىطخ رفطفالارثط  ؾعيلطفوسج سعرتطفوسحايلطعؽطح ؾؽطفوة يرتطيعدـطشرعيلطخ رفطفإلارثط

 فوسدف عؾفطعؽطح ؾؽطفإلادرفطوإىطز خذيفطفو ؾفعدطيفوسؾف فطي دعسؾفطفوبروسرارتطوإىطتز طتذر  ط عرؿطيتشةذت

 ...األنذطة المنفذة 

 رجرؿفودضدفتطيط ؽطفوط3974ادي طبحزؾرطط60تؼطتشةضذط -

 رجرؿفودضدفتطيط ؽطفوط3656طفس  د تططفجشسرعط رغر80تؼطتشةضذط -

طفوعروسىط -   ردطط2151طفس  د تططواظةئطيفالسر طيفوذ ر فح ةرويرتطبروضـؾ

  ردط200طفس  د تطتشةضذطحسالطوسشرجزلطفوعشفطضدطفوة ر طيفوسرأ طبر ؾتيج -

 سضد طيط  ر طط1295طوعددطز ررفتط شزويل -

 ...التدريبات 

فالاجر يلطتدر بطفورحلطط–)طتدر بطا جط ؽططةئطفوىططةئطتؼط ؽطخبلؿطفوسذريعطتشةضذط جسؾعلط ؽطفو در  رتطيطجةط

تدر بطط–يفوسدرسضؽططتدر بطفالخرر ضضؽط–تدر بطفالعبل ضؽطط–تدر بطفوسؾف ضمطفوديويلط راؾفطفوظةئطط–واظا لطفوجر عضؽط

تدر بطفودعؾ طيكدبطفو أزضدطالعزركطفواجشلطط–رأىطفودزؽطفالسبل ىطوبل سلطفوسذريخطيفو رد طط–واذ ر ططت كيفطفال رفف

 )وبلطةرؿطح ؾؽطفوظةئطط–فوةرعيلطفوسج سعيلط

 

 ..النتائج 

 ػػردطط100 شغسػػلط ج سػػ ط ػػداىطيط50ط– شغسػػلط ؾجػػؾد ط ػػىطفوسج سػػ طط80فوسػػدف عضؽطعػػؽطح ػػؾؽطفالادػػرفط) -

 زدف عؾفطبةرعايلط ؽطفجئطفو ؾ فطعؽطخ رفطفالارثط 

 ر ػػػػدطدزشػػػػىطت اضػػػػدىطتػػػػؼطط200 ػػػػدرسطيطط250 ػػػػؽطفألبػػػػركطيطط17.000يوػػػػدطيطط20.000  ػػػػر طيطط20.000 -

 يط ج سعرت ؼط.تؾعض  ؼطعؽطفو خاىطعؽطفجسيلط سررسلطخ رفطفالارثط ىطفسرجؼط
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 مشروع تمكين 

 ػػؾ  ؽطيطيطفوػػذمطزشةػػذطبرو عػػريفط ػػ طجض ػػلطبػػبلفطفوديويػػلط،طعاػػىطتسكػػضؽطفالاػػرثطبرػػعضدط رػػرط ػػؽطح ذػػريعطتسكػػضؽطيعسػػئط

فوة يػرتط)شخصطبذكئط  رشػرطيرضػرط  رشػرطط10.000 رطي ر ط ؽطفديفرجؽطفو ر لط ةط شركطفوسج س ط،طي د  دؼطفوسذريعط

ط-فإلعبل ضػػضؽطط–فوسدرسػػضؽطط–رجػػرؿطفوػػدزؽطط–فوة يػػرفطط–فورجػػرؿطط–فألخػػتطفوإبػػرىطط–فال  ػػرت–فوغضػػرط  زيجػػرت/طفوسرفج ػػرت

ط8عػددطب،طط طصػشرعطفوديرسػرتطيفوػؾزفرفتط-فو رد طفوسج سعضػضؽطط–فوسد ؾوضضؽطفوحكؾ ضضؽطط–فور دفتطط–فوسسرضرتطط–فألط ركط

  ؾزعلطكرو روة:ط ج سعرتط  بل لط رفرزطبسحر غلطأسضؾيط

 أسضؾيطعر ط -

o جسعيلطتشسيلطفوسج س طفوسحاىطبعر طفوسدفب ط.ط 

 مركز أبهتيج -

o .جسعيلطفورسرولطفإلادرايلطبأ ؾتيجط 

o جسعيلطتشسيلطفوسج س ط دكرففط.ط 

o .جسعيلطفو ؾفصئطبحرجرطدكرففط 

o .جسعيلطكةرولطفوض يؼطبرو بلزز ط 

 مركز منفمهط -

o .جسعيلطتشسيلطفوسج س طبروسشدر ط باىط 

o .جسعيلطفوغرػػػػػػػػؽطوا شسيلطبروعز ػلط 

o جسعيلطفوسحر غلطعاةطفو رففطفوإر ؼطيتشسيلطفوسج س طبجحدـط.ط 

o بشىطرف  ط.جسعيلطتشسيلطفوسج س ط  

o   جسعيلطفورشدط بشىطرف . 

 ....اثر المذروع 

طدرفؾطفوة يرتطيفودضدفتط ةطصعضدط ررطوح ؾ  ؼط ةطفوسذرركلطيفوحسريلط ؽطخبلؿطفوحدط ؽطخ رفطفالارثطيفوزيفجطفوس كرإ
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 .... النتيجة العامة

تسكضؽطفوة يرتطيفودضدفتطبعددط سرفط ج سعرتط  بل لط رفرزطبسحر غلطأسضؾيطيتحةضزجؼطالتخرذطفجرفكفتطوسشرجزلطخ رفط

طفالارثطيفوزيفجطفوس كرط ةط ج س طزدعؼطح ؾ  ؼط ؽطخبلؿطتشةضذطفو ؾفاضؽطفو ؾ يلطط

 ....النتائج المتهقع ان يحققيا المذروع

فوشؾعطفالج سرعةطواحدط ؽطخ رفطفالارثطيفوزيفجطفوس كرطيت خذطفوسج سعرتطفوسد  د لطتدعؼطفوسدريف ط ةط .1

 خظؾفتطفيجر يلطو عز زطتسكضؽطفوسرأ طيفوة ر 

فودضدفتطيفوة يرتطودز ؼط رصطواؾصؾؿطإوىطفوسؾفردطفوس رحلطي رصطواسذرركلط سرطيسكش ؼط ؽطففط .2

 يعساؾفطبذكئط ردمطفيطجسرعةطو عز زطح ؾؽطفوسرأ طيفوة ر طط

فورسسيلطيرضرطفورسسيلطعاىط د ؾىطفوسج س طيفوسد ؾىطفو ؾ ةطتدفرطجضدفطيتعدططفالاغسلطيفوسؤسدرت .3

ط عرولط ةطفوسشرجزلطيفالس جربلطوئلسرك طواظةئطبسرط ةطذوػط زريرطفوسرأ ط

 ....أنذطة المذروع الرئيدية 

 أاذظلط شركط درفتط. .1

 أاذظلطدعؼط شىط. .2

 أاذظلطدعؾ طيكدبطتأزضدط. .3

 رة التقرير ...خالل فتاألنذطة التى تم تنفيذىا 

ط“ر اإتط“تشةضذطتدر بطفو رد طفوسج سعضضؽطعاىط رار جطا عاؼطواحير ط -

 طيرشػػلطعسػػئطحػػؾؿطح ػػؾؽطفوظةػػئططيفوسؾف ضػػمطفوديويػػلطواجػػرفطفوسج سعيػػلطبسج سعػػرتطط3تشةضػػذطعػػددط ط -

طدكرففطيعر طفوسدفب طي شىطرف  طيفواجرفطفوةرعيلطيطفأل رارتطفوةشيلط.ط–جحدـطيفوعز لط

طفوشؾعطفإلج سرعىطوا رد طفوسج سعضضؽط.تشةضذطتدر بط -

طتشةضذطتدر بط رار جطأ بلطؾفطوا رد طفوسج سعضضؽط. -
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 انفئخ انؼًشَخ انؼذد َىع انفئخ األَشطخ انُزُغخ

  
أونُبء 

 أيىس

 حكىيٍُُ

يذسعٍُُ  

 أطجبء

لبدح 

 يغزًؼٍُُ

أػضبء 

نغبٌ 

 يغزًؼُخ

أػضبء 

نغبٌ 

 فشػُخ

 09-00 9- 0 إعًبنً إ ر أطفبل شجبة
+ 

00 
 ًبنًاع

 انُزُغخ انضبنضخ

األَظًخ انشعًُخ 

وغُش انشعًُخ 

ػهً يغزىي 

انًغزًغ وحزً 

انًغزىي انمىيً 

رذاس رارُبً وثشكم 

فؼبل نهىلبَخ 

واإلعزغبثخ 

العبءح انطفم 

يزضًُخ لضبَب 

 انفزُبد

رذسَت َزؼهى نهحُبح "  3-0

 سفهكذ "
        3 03 06 0 0 05 06 

" وسشخ ػًم  0ػذد "  3-0

وانًىاصُك حمىق انطفم  

خ نهغبٌ انًغزًؼُ خانذونُ

 –ثًغزًؼبد عحذو وانؼضَخ 

دكشاٌ وػشة انًذاثغ وثًُ 

 سافغ

       08 30 48 0 6 40 48 

 09 08 0 0 09 05 4        رذسَت انُىع اإلعزًبػً 3-3

 00 09 0 0 00 07 3        رذسَت أفالطىٌ 3-4

ػذد وسشخ ػًم حمىق  3-5

 خوانًىاصُك انذونُانطفم  

انفشػُخ و األيبَبد نهغبٌ 

 انفُُخ .

       06 7 03 0 0 03 03 

 ...انزحذَبد 

عدـطيجؾدط ريتؾكؾؿط ضؽطفو ض لطيفوجسعيرتطفوذر كلطيفوسدزر رتطيحددطديرطكئطشر ػطأدىطإوىطعزيؼط .1

فوسدرسضؽطعؽطحزؾرطفو در  رتطإالطبعسئط خرط رتطرسسيلطوسدزر لطفو ر يلطيفو عايؼط،طتؼطفو غابطعاض رط

  ؽطخبلؿطعسئط خرط رتطرسسيلطواسدزر لطعشدطتشةضذطكئطتدر بط.

طإو زفـطفوجسعيرتطفوذر كلط  باي طأعزركطفواجرفطبسؾفعضدطفو در بعدـط .2

 مشروع مدارس المجتمع

صسؼط ذريعط دفرسطفوسج سػ ططوي ػدـطخد ػلطفو عاػيؼطوؤلطةػرؿطفوس دػر ضؽط ػؽطفو عاػيؼط ػىطفوعػز طيفوشجػؾعطفو عضػد طعػؽط ػدفرسط

طفو ر يلطيفو عايؼطعاىط د ؾىطفوسرحالطفال  دف يل.

طسشل.ط14:6لط كؾالط ؽط رئطيفحدطتزؼطتبل ضذطذكؾرف طي ارثطت رفيحطفعسررجؼط رط ضؽطي درسلطفوسج س طجىط درس

طو شةضػذطفوسذػريعطيتذػرؼطوجشػلط ػؽطفوكيػردفتطفوذػعبيلطبرو ر ػلطتدػسىطوجشػلطشػ ؾفط طفوسج س طفوسحاىط  ؾ ضرطفوسكػرفطفوػبلـز ي  ـؾ

ط  ػػذوضئطفوعك ػػرتطفوظرر ػػلطفو ػػىطتعػػؾؽطسػػضرطفودرفسػػلطخرصػػلططعاػػىط دػػ  ؾىطفوعػػردفتطيفو  روضػػدطيفوغػػريؼطفوسعيذػػيلطفو ر ػػلطت ػػـؾ

طفورع لطوا بل ضذطفوسا ح ضؽط.

طيطيد  دؼطفوسذريعطبذكئط  رشرطفالطةرؿطيفيويركطف ؾرجؼط
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 انؼبو .... انهذف

ز دؼط ذريعط دفرسطفوسج س طفوىطز رد ط رصطفو عايؼطوبلطةرؿطفوس در ضؽط ؽطفو عايؼطي ع سدطفساؾ طفو عايؼط ىطجذ ط

طأساؾ طفو عاؼطفوذفتى.فوسدفرسطعاىط

 درسلطط150 ؽطأجئطذوػط ر تطجسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلطبأسضؾيطبرو عريفط  طفورشديؽططفالج سرعىطوا شسيلطبإ   رحط

 ج س ط ؽططخبلؿط ذريعططفو شسيلط  عدد طفالررفضطي دطتؼطفخ يررطف ررؽطفوسدفرسطو إؾفط ىطاجؾعطيعز ط حري لط ؽط

ط–فوة  طط– ركزطبعدطذوػط طبسحر غلطأسضؾيطيجىط)طدزرييطط2 رفرزط)طيتؼطفضر لطعددطفوخد رتطفو عايسيلطيذوػط ىطخسسط

طفو ؾصيلطي دطتؼطف   رح رعاىط بلثط رفحئط  ؾفويلطشساتط:ط–فوبدفرىط+طفوغشريؼطط–فودرحئطط–ف شؾ ط

 ذكور361منهم   اناث1133منهم  طفل/ة 1633أجمالى عدد المقيدين  المرحلة االولى

 ذكور543منهم   اناث3614منهم  طفل/ة 1562أجمالى عدد المقيدين  المرحلة الثانية

 ذكور3131منهم   اناث1413منهم  طفل/ة 1352أجمالى عدد المقيدين  المرحلة الثالثة

 ذكور1316منهم  اناث1156منهم  طفل/ة 1266أجمالى عدد المقيدين  المرحلة الحاليه

ط.ط14741تخرجط ش رطط درسلط600ييصئطعددطفوسدفرسطفو ىطتؼطف   رح رط

رراتطفوج لطفوسسؾولطيزفر طفو عريفط2007فوىطط2005ي ؽطعرـط2005فس سرطفودعؼط ؽطفورشديؽطفالج سرعىطوا شسيلطح ىط
طفوجسعيلط دعؼطفوسدفرسطيتؾ ضرفالح يرجرتطفوزرير لطسؾفكط ىطفوشؾفحىطفوةشيلطط2007فوديوىطي ؽطعرـط ح ىطترر خلطت ـؾ

طىطفوسرديلطيفو ج ضزفتطيتؾ ضرفألديفتطفوسظاؾ لطوؤلطةرؿطيفوسدفرسط.يفالشرفؼطيفوس ربعلطفيطفوشؾفح

 أصش يذاسط انًغزًغ ....

 ... االصش ػهً انزاليُز

طتؾف رطفورعريلطفورحيلطوا بل ضذطا يجلطفدفرج ؼطضسؽطفوسد ةضدزؽطبرو أ ضؽطفورحىط. -

طفزديردطرغ لطفو بل ضذط ىطفس إسرؿطتعايس ؼط. -
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طفوسج س طصةرتطيساؾكيرتطفيجر يلط.فردر طفو بل ضذط ؽطخبلؿط دفرسط -

 ... االصش ػهً انًغزًغ

ط   ط دفرسطفوسج س طبرو رىطسرجؼطفوىطحدط رط ىطفاخةرضطفال يلط. -

طوجرفطش ؾفطفو ر لطفدتطفوىطتشسيلطفو ر لط ؽطخبلؿطف رفدجرط. -

 ... االصش ػهً أونُبء األيىس

طتجرتطتعايؼطف شرؤجؼط.ف ش رعطفيويركطفأل ؾرطبسدفرسطفوسج س طأدىطفوىطتغضضرط ةرليس ؼط -

طرغ لطفيويركطفأل ؾرط ىطتعايؼط شرت ؼط.ط -

ط ذرركلطفيويركطفأل ؾرط ىطحئط ذررئطف شرؤجؼط. -

فردر طفيويركطفأل ؾرط  ررفتطحيرتيلطي  ر رتطصحيلطيفج سرعيلط ؽطخػبلؿط راػر جطفو ؾعيػلطفوؾفوديػلط -

ط.

 ...االصش ػهً انغًؼُخ 

طذريعط.طتؾف رط ر مطوديهطخبرفتطوزسرفطفس سرفر لطفوس -

طفوجسعيلطودز رطخبر ط ىطفوعسئطبسذرر  طفو عايؼطفوسج سعىط  طج رتطي ؤسدرتطفخرىط. -

ط شركطجدرط ؽطفوعبل رتطيفو رفبيط  طفو ر يلطيفو عايؼطيفالدفرفتطفو عايسيلط. -

يفو دؼطفالسرسىطوسدفرسطفوسج سػ طجػؾطز ػرد ط ػرصطفو عاػيؼطوبلطةػرؿطفوس دػر ضؽط ػؽطفو عاػيؼطي ع سػدط -

ط ىطجذ طفوسدفرسطعاىطأساؾ طفو عاؼطفوذفتى.طفساؾ طفو عايؼ

 ...انًغزهذفٍُ 

)طفاػػػرثطط- ط2120طةػػػئط/ ط)طذكػػػؾرطط4500فوس رشػػػر ؽط:طفألطةػػػرؿطفوس دػػػر ضؽط ػػػؽطفو عاػػػيؼطيعػػػدجؼط -

ط طط.2380

ط عاسلط.ط300فوعر اضؽطبسدفرسطفوسج س طيعددجؼط -
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طفوغضرط  رشر ؽط:طأجروىطفو ر لط -

 ...انُطبق انغغشافً 

طفو ؾصيلط ط.ط–دزرييط–فوغشريؼطط–فوبدفرىطط–فودرحئط–ف شؾ ط– رفرزطبسحر غلطأسضؾيط)طفوة  ط7 ىطيعسئطفوسذريعط

 انششكبء ...

ي رتىطفوديرطفو رـطوسذرركلطفوج رتطفوسدرعد ط ىط درسلطفوسج س طط ش ؼط دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطيو رطديرطفيجر ىط

ط رت رتطفوسعاسرتطط– ىطتؾ ضرطفوإ بطفوسدرسيلط

 ..نزبيٍُ انصحًا

طرحبتطجض لطفو ر ضؽطفورحىطبزؼطأطةرؿط دفرسطفوسج س طوخد رتهطا يجلطضعفطفوسد ؾىطفال  رردىطوؤلسرط

 ..ثشَبيظ انغزاء انؼبنًً

ط  ؾ ضرط ؾفدطرذف يلطوجسي ططبل ط دفرسطفوسج س طط)فرزط بدكؾت طبذريططفالطت ئطاد لطحزؾرطفوظروبطط–حضمطي ـؾ

ط عايؼط  ر ئطفوغذفك ط%طخبلؿطفوذ رطتحتطشعررط فو80بروسدرسلطعؽط

 انًُفزح ...األَشطخ 

 .. انًزبثؼخ انفُُخ وانًُذاَُخ

  ربعلطفوسدفرسطيذوػط ر طش ر رطكسرطجؾط خظيطو رططو ؾ ضرطفودعؼطفوةشىطواسدفرسط ؽطخبلؿط ر مطفوعسئطفوسدر طعاىط
ت دـط د ؾىطفو بل ضذطبروسدفرسطيحئطفدفر طفوسدفرسطفوسج سعيلطبسش جيلطفو عاؼطفوشذيططيك ربلطفو  رر رطفودير لطوسبلحغلط

طفوسذكبلتطبروظر  لطيفوؾ تطيفو إاةلطفوسشرسبضؽطيتؼطتشةضذطبعضطفو دخبلتط ش رط:

طتإ يفطفوس ربعلطواسدفرسطفوزعيةلط -

 2015خبلؿطعرـطط  ربعل طط870ي دط اغتطعددط رفتطفوس ربعلطفوسضدفايلط)ط -

 ..انزـذسَــت 
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ط عاسلط ؽطجسي طفوسرفرزطعاىطفو رف يلطيعبلجطصعؾ رتطفو رفك طيفوإ ربلط160تدر بطعددط -

طعاىط شرججطفواغلطفالاجاضز لطوجسي طفورةؾؼطفودرفسيلط -

ط عاسلطعاىط رار جطفر ذفطاةدػطو ظؾ رطفالدفكطفوؾعيةىطو ؽطط20تدر بطعددط -

ر يسط دػؼطفو عاػيؼطفوسج سعػىطبسركػزطف شػؾ طعاػىطفوسعػرزضرطط– ؾج ضؽطط6ط– عاسلطط15تدر بطعددط -

طفو ؾ يلطوجؾد طيفع سردط دفرسطفوسج س ط

 ..نغبٌ شئىٌ انمشَخ

دعؼطيتدعيؼطفو عايؼطبرو ر لطعر لطي درسلطفوسج س طخرصػلط ػؽطخػبلؿطوجػرفطشػ ؾفطفو ر ػلطحضػمطتػؼطتشةضػذطفج سرعػرتط اغػتط)ط

 .ططبسركزطفوة  طواسدرجسلط ىطحئط ذررئطفوسدفرسطططت طفج سرعر7

 ..انزىػُخ انىانذَخ 

 طفج سرعطتؾعيلطيفوديلطور يطأيويركطفأل ؾرطبروسدرسلطيفو عرؼطعاىطأاذظلطفوجسعيلطي زفيرط دفرسطفوسج س طط15تشةضذطعددط)ط
طرؽطفوؾ ريلط ؽطفإلاةاؾازفطط–فوشغر لطفوذخريلطط–يفوخد رتطفو ىطت د  رطي ؾضؾعرتطفخرىطشساتط)طفو غذيلطفودايسلط

 فجسيلطفو عايؼط ط.ط–فع رطبأاؾط

 ...يمبسَخ األَشطخ  ثبنًخطظ 

 السبب لم ينفذ تم تنفيذه المخطط النشاط م

 المتابعة الفنية والميدانية 1
جميع المدارس بواقع 

 مرة شهريا لكل مدرسة
 جميع المراكز

  

 فو در ب 2

 طدير طط1تشةضذطعددط)ط

طتدر بيلطخرصل

 وغلطفاجاضز لط– رف يلط

   معلمة336لعدد 

   معلمة 26لعدد تدريب تنموى اكتشف 
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 نفسك

تدريب عن المعايير 

القومية لجودة واعتماد 

مدارس المجتمع بمركز 

 ابنوب

موجهين  3 –معلمة  32لعدد 

 –مشرفين على المدارس 

رئيس قسم التعليم المجتمعى 

 بابنوب

  

 اجتماعات 2 وجرفطش ؾفطفو ر ل 3

   

 

 

 ... خطخ انؼبو انمبدو

 

 النذاط الفئة المدتيدفة

 فوسعاسرت

طفودرفسىطعاىطفو عاؼطفوشذيططتشذيظىطواسعاسرتطتدر بط  .يتةعضئطفالركرفطف شركطفوضـؾ

 فوحدر يلتدر بطفوسعاسرتطعاىط

 .فالس عرالططبسجسؾعلط ؽطفوسعاسرتطفوس سضزفتط  در بطال رف  ؽط ىطفو در بطفالسبؾعىط

 فو بل ضذ

 فالز رـعسئطفح ةرويلطوبلطةرؿط

طحررطفو بل ضذطفوذزؽطودز ؼطتأخرطدرفسىط ىطكئط رد 

 تدجضئطت ضيؼطكئططةئط ىطكرفسلطخرصلطبرو رف يلطدفخئطكئط درسلطو حدزدط دىطفو ظؾرط ىط د ؾ رتطفالطةرؿط.

طفودرفسىط.  تشةضذطحرصطت ؾ لط ش ريلطفوضـؾ

طتإر ؼطفوس ةؾ ضؽط ؽطفو بل ضذ
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بسركزطف شؾ طبرو شدضمط  طجض لطفا رذطفوظةؾولطو ررضبطفالطةرؿطيفيويركطفال ؾرط ىطحبط عدكرفتطر رضيلطوبلطةرؿطتشةضذط
طفور رضيرتط.

 فجرفكطتظبي رتطفسبؾعيلطيش ر لطوا بل ضذ

 فوسدفرس

 خر رتط-دعؼطفوسدفرسطبأ رثط درسىطط

  درسلط ج س طو حدزدطا ريطفو ؾ طيفوزعفطييض طخظلطوا حدضؽط150فجرفكطت ضيؼطذفتىطوعددط

 ز ررفتطت ردؿطخبرفتط ضؽطفوسدفرسطوا عرؼطعاىطفسروضبطفو عاؼطفوحدز لط ىطفو عاؼطفوشذيطتشةضذ

 تظؾ رطفوبشيلطفو ح يلطوعددط ؽطفوسدفرس

 اذرط  ر لطفوجؾد طبسدفرسطفوسج س 

 أيويركفأل ؾر
 فج سرعطش ر رتشسيلط  ررفتطحيرتيلط ؾف  طط–أعر لطط–صحلطط-تشةضذط رار جطفو ؾعيلطفوؾفوديلطط ىط ؾضؾعرتط)طتعايؼ

 تشةضذطفج سرعرتط  طأيويركطأ ؾرطفو بل ضذطفوذزؽطودز ؼط ذكبلتطتأخرطدرفسىطوس ربعلط دىطت دـطأطةرو ؼ

 ... انصؼىثبد

جشرؾطبعضططفورعؾ رتطفو ىطأدتط ؤخرفطإوىططتداىططفوسدػ ؾىطفو عايسػىطبروسػدفرسطخػبلؿطفودػشؾفتط -

 فو بل لططفودرب لططي ؽطجذتطفورعؾ رت

ا ػئطط–فجرزفتطيض طط–فجرزفتطسشؾ لطط–فوسعاسرتطدفخئطفوسدفرسطفوسج سعيلطط)طتعضضؽطعجزطعددط -

 ط درسلطعاىط عاسلطيفحػد ط سػرطزشػ جطعشػهط35رعريلططةئطط طحضمطيع سدطعددط)ط–واؼطشسئطفألسر ط

طضعفط ىطفألدفكطط.

 تر يلطدزشيلطط.ط–عدـطتؾ ضرطفوإ بطفوسدرسيلطوغلطفاجاضز لط -

ششػػهطو  ضػػيؼطجػػؾد طفالدفكطواسعاسػػرتطدفخػػئطفوسػػدفرسط ػػؽط بػػئطفوسػػؾج ضؽطعػػدـطيجػػؾدطفسػػ سرر طت ضػػيؼط   -

 بإإلدفرفتطفو عايسيلط.

  الطفودعؼطفوسروىطواسذريعط سرطزؤ رطعاىطكةرك طفوعسايلطفو عايسيلطط. -
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 ... االَغبصاد

يررػػػؼطكػػػئطجػػػذتطففورػػػعؾ رتطفو ػػػىطالتػػػزفؿط ر سػػػلطح ػػػىطفالفطإالطففطفوجسعيػػػلطفسػػػ ظرعتطففطتح ػػػمط -

 يفس سرفر لط دفرسطفوسج س طي ش رط:طفاجرزفتط ىطدعؼ

فسػ سرفرطتسؾ ػػئط ػدفرسطفوسج سػػ طيتجدزػػدجرطوسرحاػلططرفبعػػلطعاػىطفو ػػؾفوىطإلسػػ يعر طفطةػرؿطجػػددط ػػؽط -

طفوس در ضؽط ؽطفو عايؼط.ط

 درسلط ج سػ طبسركػزطف شػؾ طوبلع سػردطيفوجػؾد ط ػؽطخػبلؿطفو عػريفط ػ طط15تشةضذط  ردر طتأجضئطعددط -

عطفوسذرركلطفوسج سعيلطو حدػضؽطفوحروػلطفورػحيلطيفو عايسيػلطيفوظةؾوػلطجض لطفا رذطفوظةؾولطضسؽط ذريط

طفوس كر طفوذىطتشةذتطفوجسعيلط

ط ططروبط/ طط ؽطفالطةرؿطفوس در ضؽط ؽطفو عايؼط ىطفوسرحالطفال  دف يلط4500فس إسرؿطتعايؼطعددط) -
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 اإلعالةوحدة 

 

فخػػذتطفوجسعيػػلطعاػػىطعرت  ػػرط شػػذطإشػػ ررجرطرعريػػلطيتأجضػػئطيد ػػجطفوسعػػر ضؽطبسج سعػػرت ؼطياةػػذتطذوػػػطعاػػىط رفحػػئطعػػد طتخػػدـط

طأجدف  رطيرسرو  رطتجرتطفوس سذضؽطي زريرجؼطيذوػطبديرسلطيفضحلطيخظؾفتط اسؾسلطو ح مطفو روىط:ط

طفو أجضئطيفود جططفوسج سعىطواسعرؽط

 ر  طفوؾعىطب زريرطيح ؾؽطفوسعر ضؽط

 ت ديؼطفوخد لطيفورعريلط ديفطتسضضزطيوإر لطأاؾفعطإلعر رتط

 فودعؼططيفوسدراد طواسعر ضؽطيأسرجؼط

طفو أجضئطفوبض ىطواسعر ضؽطحركير ططط

 انؼبو .... انهذف

  عرؽطط/ ططيفوعسئطعاىطد ج ؼط ىطفوسج س طب رىطي رفرزط حر غلطأسضؾي.ط2100تحدضؽطاؾعيلطفوحير طوعددطط

 

 ....)ركىس وإَبس ( انًغزهذفٍُ

طسشلططبجسي ط رىط رفرزط حر غلطأسضؾيط.ط18فوسد ةضدطفوس رشرط:طفألطةرؿطط ىطفوة لطفوعسر لط ؽطسؽطصةرطيح ىططط-

طسشلط18فوسد ةضدطفوغضرط  رشرط:ططأسرطفوسعر ضؽط/طتطيطفوسعر ضؽط/تط ؾؽطط-

طفوسد ةضدطفوش ر ىط:طفوسج س ط-

 األَشطخ انًُفزح ...

 ..انزأهُم انطجٍ
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طفو بل ػػركططتػػؾ رطفوجسعيػػلطعيػػردفتط  خررػػلط ػػىطفوعغػػرـط- طفألحػػدط ػػؽطكػػئطفسػػبؾعططتػػرددطعاض ػػرطعػػددططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططيفألعرػػر طزػػـؾ زػػـؾ

أج ػػػز طصػػػرؼطط–كذػػػفطي حػػػصطط  س اػػػلط ػػػىط)طخػػػد رتططبيػػػلطفتطبخػػػبلؿططفوعيػػػردط/تطيفسػػػ ةرديفط ػػػؽفوسعػػػؾ ضؽ ػػػؽط1542

ط.ت رر رططبيلط طط–جرفحيلطدي لطػططإجرفكطعسايرتطيأتعؾ زيلط

ط

ط

ط

طيفيسرطزاىط يرفطبرو رددط:

طفجسروىط  ا ىطخد رتططبيلططحرالتط ك ذةلططحرالتط  ردد ط

ط1542ط380ط1162

ط

 ..انشػبَخ اإلعزًبػُخ 

 عرؽط/ ط ؽطسدفدطفوسرػر رتطط250تسكؽططعددططط- عر ضؽطذجشير طبرو عايؼطط15تس اتطفورعريلطفإلج سرعيلط ىطد جطعددططط-

 فوسدرسيلطط  ر و رفرطفوسرري رتططفوس رر طب ؾفاضضؽط  يطط

  عرؽط/ بروسشرزؿط.ط995وعددططط  ربعلطط-

ط..ثشَبيظ يٍ طفم إنً طفم 

طفوسعرؽطط25ؼط ذرركلططعددطتود جطفألطةرؿطدفخئط ج سرعرت ؼطط- ط ؽطفألطةرؿطفوسعر ضؽط/طتطيإح ةرويلطزـؾ

 جادلطجسرعيلطوؤلطةرؿطبسركزطفوظةؾولطبروجادرتطفوجسرعيلط24تشةضذطعددططط-

 ..ورذسَت انًؼبلٍُ وأعشهى زأهُم يشكض انطفىنخ ن

ط إر طإاذأكطفوسركزطعاىطفو أجضئطفوسرتإزطعاىطفوسج س طوسرطوهط ؽطفتجرتطط- عروسىطزرتإزطعاىطقيرـطفوسج س طحضمطت ـؾ
بر رفدتطي رردرتطيفج زتهطبروديرطفور يدىطو أجضئطفالشخرصطذيىطفإلعر هطيتحدضؽطاؾعيهطحيرت ؼطيت ض هطفوسشرخطفوسشرسبط

طيرتطفوسؾجؾدتط ىط ض   ؼطفوسحايهطود ج ؼط ىطكر هطفاذظهطفوح

 ..انًغزفذٍَ  
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طصعؾ هطتعاؼطيتأخرطدرفسىطي د  بئطفوسركزطكر هطفاؾفعطفالعر رتطي ؽطيعراؾفط ؽط

 ..يُهغُخ انؼًم 

ت ضيؼطفالطةرؿطيفرشردطفالسرطيتؾعض  ؼطبرو دخبلتطفوسبل سهطأل شر  ؼطفوسعر ضؽط-  

يض ط رف جطخرصهطوإئط عرؽطي مطفعر  هط ؽطخبلؿطجادرتط رديهطيجسرعيهطدف جهطب رطفوسركزطعاىطففطتإافطفالسرتططط-

  ؾفج رتط شزويهططتد ؼط ىطتشةضذطفوبرف جطفو أجضايهطفوس  رحهطو ؼط

تزي دطفألسرطبجادرتطتشذيظيلططتسدجؼطبروجدزدط ىط جرؿطفو أجضئطفوسرتإزطعاىطفوسج س طط-  

ز بشىطفوسركزطاذرط  ر لطفود جطبسد ؾ رتهط-ط  

 ..َضى انًشكض صالصخ ألغبو وهً 

  دؼطفو  ضيؼطيقيرسطفوس ررفتط

 فو ؾجيهطفألسرىط

  دؼطفو أجضئطفودسعىطيفواغؾىط

 

جادلططتدر بطسسعيلطط773 عرؽط/ طط ؽطخبلؿططتشةضذطعددطط60 دـطفوسركزخد رتطفو أجضئطفوسرتإزطعاىطفوسج س طوعددططط-

در ب ؼطعاىطفوس ررفتطجادلطو سكضؽطفألسرط ؽطكيفيلطفو عر ئط  طأ شر  ؼطيتط773  ررفتطتعايسيلطواسعر ضؽط/طتطيعدديتشسيلط

 فوحيرتيلط.ط

 ..انزىػُخ

ألسرطفج سرع ؾعيل59 ةطإطررطر  طفوؾعةطفوسج سعةطبغريرتطيأجدفؼطفوجسعيلطاحؾط زريرطفوسعر ضؽطيفإلعر لطتؼطع د
طبأس ر طفإلعر لطيفوإذفطفوس كرطعش رطواحدط ؽطط ؼ  دؼطر  طيعضطفوسعر ضؽط/تطفوس رددزؽطعاىطفوجسعيلط

طفوخد لطواسعر ضؽطيكيفيلطفوحرؾؿطعاض ر.طـت دطآخرىططبأ ررؽطعر ة ؼيتررجفا ذر

ط

 ....داإلَغبصا

 تةعضئطديرطفوج رتطفوس د لطوخد لطفوسعر ضؽط/تططططط
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 ضؽط/ طبروسرفرزطررؼطعدـطيجؾدطتسؾ ئطخررجىطيفإلع سردطعاىطفو سؾ ئطفوذفتىط ؽطفوجسعيلطفإلس سرفرط ىطخد لطفوسعر 

  ؽطفوسعر ضؽط/تطفألز رـط ؽطخد رتط شػطفوظعرـطفوسررىطط50فس ةرد طعددط

 ..انؼبيهٍُ ثىحذح اإلػبلخ 

طفودضد ط/ط حرسؽطعاىطعبدطفوحايؼط ة رحطططططططط ذر لطفوؾحد ط

طفودضد ط/ط ري طدمحمطعبدطفوسؾجؾدططططططططططط شد لط

طفآلادلط/طعز طرزؽطدمحمطططططططططططططططططططططططط شد لط

طفودضدط/طأحسدط  ركطفودزؽطفحسدططططططططططططططططططططط شدمط

ط

 ....( 0006انخطخ انغُىَخ )وحذح اإلػبلخ

 

ٍ  انفزشح انضيُُخ ثبنشهىس يالحظبد  يغئىل  ػذد انًغزهذفُ

 انزُفُز

 انُشبط

00 00 00 9 8 7 6 5 4 3 0 0 

             2000ط عرؽ/ ط ط

ط شدمط

ططبىطتأجضئط

  ر طش ر ر ط ط12عيردفتط  خررلط)

فج سرعرتطتؾعيلطألسرطفوسعر ضؽطفوس رددزؽط)ط
ط ر طش ر ر ط ططط12

             50ركزطفوظةؾولطواسعر ضؽ  شدم  عرؽط/ ط  

 أيرـطش رمطط9جادرتططتخرطبطط

 أيرـطش رىطط4جادرتطتشسيلط  ررفتط

 أيرـطش رىطط4جادرتططتؾحدط

ط رتطش ر ر طط17جادرتطتسكضؽطوؤلسرط

             2100 /ز ررفتط ضدفايلطبرو رىططط  شدم  عرؽ 

طز ررفتطأسبؾعير ط طط9)ط
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 بحموق اإلرثتمكين النساء للمطالبة 

،ط شةذتطفوعدزدط ؽطفوبرف جطيفوسذريعرتطفو ىط ؽطشأا رطفالج سرـطتعسئطفوجسعيلط شذط دفيرت رطعاىطدعؼطح ؾؽطفودضدفتط
سكضش ؽطيطتؾعض  ؽطسؾفكطصحيرطفيطفج سرعيرطيح ىطت ديؼطفودعؼطفوشةدةطيطفوسذري طيطرضرجرطفوإ ضرط ؽطفوبرف جطتبروشدركطيط

طيفوسذريعرتط.
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يعرتط ذريعطحمطفوسرأ ط ةطفوسضرفثطيطفوذمطيعدططر رطجدزدفطعاىطفحدطفال ؾف طفوسغا لط ةطفورعضدط،ط اؼطيط ؽطجذتطفوسذرط
يك ةةطفوسذريعطبسدرعد فودضدفتط ةطفوحرؾؿطعاىطح ؾ  ؽطفيطتؾعض  ؽط  يطيوإؽطكدرطحرجزطفورستطودز ؽط ةطجذفط

   .عاىطجذفطفوسذريعي عسئطفوحمط

 ...انششكبء

 جض لطكضرطفوديويل -

  ركزط زريرطفوسرأ ط -

 أسضؾيط–جسعيلطفوظةؾولطيفو شسيلط -

ط ضتطفوعر الطفوسرر لط -

 ... انُطبق انغغشافٍ

  حر غلطأسضؾي -

 جسعيلطو شسيلطفوسج س طبروشخضالط -

 طجسعيلطتشسيلطفوسج س ط دي شل -

 جسعيلطتشسيلطفوسج س ط بشةطش ضر -

 ...آنُبد ػًم انًششوع 

 وجرفطريفدطفو غضضر -

 وجرفطفوؾسرطلط -

 دراد طفو راؾايل رفرزطفوس -

 

 .... األصش انًزىلغ يٍ انًششوع

طأفطيكؾفطودىطفوشدركط ةطصعضدط ررط در طأربرطعاىطفوؾصؾؿطإوىطفوح ؾؽطيفوسؾفردطيفوةرصطفال  ررديلطيفو حكؼطفيه

 ... انُزُغخ انًزىلؼخ يٍ انًششوع



39 

 

 

 ي س اإرت ؽسضد طبأسضؾيطيطسؾجرجطتؼطتسكضش ؽطوإةطيظروبؽطي حراؽطي درفطإر  ؽطط6000عددط

 انًششوع ....نتائج 

 ط شغسرتسج سعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةط6)طتعسبلوسؤسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتروسحايل -

بةعرويل عر عاصسد ؾىروسج س ،يتدف ع  ؾ  عروسشغسرتروؾسيظلعاصسد ؾىروسحر غلعش عز زحرػػؾالوسرأ عاصح

  ؾ روسضرف ؾح ؾ روساإيلي دفرت ربسر ضذوإرو ذر عرتؾفوذريطروخرصلفودضدفي

ط6طفوس ردرفتروسحايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ة -

 ج سعرت ذ ساعاصأطرف سعشيل  عدد بسر ضذوإروشدركيتغ رآويرتسج سعيلو عز زحرؾالوشدػػػػػػركعاصح ؾ روساإيل

 يفوسضرفثط.

 سضد تسكشاإضيظروبشؾ حراشؾ دزراإر  شؾ س اإرت ؽ12000عددط -

 ... َشطخ انًششوعأ

 ع دطيرشلطعسئطواجسعيرتطفوسذرركلط ىطفوسذريعطبروغرد لطوؾض طفوخظلطفودشؾ لطواسذريعط -

تشةضػػذطو ػػركطوبلخرػػر ضضؽطفالج سػػرعضضؽطوؾضػػ طخظػػيطفو ؾعيػػلطواظػػبل طبروسػػدفرسطعػػؽطحػػمطفوسػػرف ط ػػىط -

 فوسضرفثط ؽطخبلؿطفالاذظلطفوظبل يلط

 تشةضذطفح ةرويلطفالاذظلطفوظبل يلطبروسدفرسطفوسد  د لط ؽطفوسذريعطبسرفرزط شةاؾيطيف ؾتيجط -

 فو رعديلطيفوجسعيلطفوسغالططع دطيرشلطعسئطعؽطفوجشدرطالعزركط جروسطفالدفرفتطبروجسعيرت -

 ع دطتدر بطعؽطكيفيلطترسيؼطيتشةضذطحسبلتططرؽطفال ؾف طوريفدطفو غضضرط -

 ع دطيرشلطعسئطعؽطفعدفدطفوبل حلطفودفخايلطألعزركطوجرفطفوؾسرطل -

ع دطتدر بطعؽطفوسدرحطفو ةػرعاىطوػريفدطفو غضضػرطالعػدفدطكػؾفدرط در ػلطو شةضػذطفاذػظلطر ػ طفوػؾعىط ػؽط -

 خبلؿطفوسدرحط

فج سرعػػرتطوإ ػػررط س اػػىطفوعػػر بلتطب ػػرىط شػػىطشػػ ضرطيدي شػػلطيفوشخضاػػلطوعػػرضط زػػيلطحػػمطفوسػػرف طع ػدط -

  ىطفوسضرفث

 ع دطإج سرعططش رىطوةر مطفوعسئطبروسذريعطوؾض طفوخظيطفوذ ر لطي  ربعلططتشةضذطفوعسئط -
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ع دطيرشلطعسئطوئلعبل ضضؽطعاىط د ؾىطفوجس ؾر لطعؽط شركطيتعز زط درفتطفالعبل ضضؽط ػىط جػرؿط -

 ؾؽطفوسرف طيفوخريجطب ر سلطفواجشلطفإلعبل يلطفوسش خ لطعاىط د ؾىطفوجس ؾر لح 

ع ػػدطيرشػػلطعسػػئطوػػريفدطفو غضضػػرطعػػؽطكيفيػػلطفدفر طفوسس اإػػرتطفوزرفعيػػلطيفوخػػريجطبخظػػلطعسػػئطو ظبضػػمط -

ذوػط  طفودضدفتطفوحرصبلتطعاىط ضػرف  ؽط ػؽطفالرفضػىطفوزرفعيػلط ػؽطخػبلؿط رػؾؿطتؾعيػلطدفخػئط

  ج سعرت ؽط

 دزرط ك ػبطكضػرطفو ػرجر طيأ/طدمحمطفوشجػررطط-رر طوس ربعلطأاذظلطفوسذريعط ؽط بئطأ/طفيةرفطتؼطعسئطز  -

 دزرط ذريعطحمطفوسرف ط ىطفوسضرفثطيحزؾرطإج سرعطوجشلطيسػرطلطيريفدطتغضضػرطيعػرضطحػرالتطط-

رصػػدطي شر ذػػ  رط ػػ طأعزػػركطفواجشػػلطيعػػرضطأديفرطأعزػػركطفواجػػرفطيريفدطفو غضضػػرطيكػػذوػطتػػؼطعسػػئط

 إيجر يلطأخذتط ضرف  رطيتسكشتطبروةعئط ؽطفس  سررتططز رر طوشسرذج

تؾقيػػػ ط رتؾكػػػؾؿطتعػػػريفط ػػػضؽطجض ػػػلطكضػػػرطفوديويػػػلطي ضػػػتطفوعر اػػػلطفوسرػػػر لطبرسػػػضؾيطيجسعيػػػلطفوظةؾوػػػلط -

يفو شسيلط  دؼطتةعضئطديرطوجرفطفوؾسرطلطعاىط دػ ؾىطفو ػرىطيفضػةركطصػةلطفورسػسيلطعاض ػرطو سكػضؽط

 حرؾؿطفوسرف طعاىط ضرف  رطفوذرعىط

طوسشرجزػلطفوعشػفطضػدطفوسػرف طبإسػ ردطجر عػلطأسػضؾيطيتس اػتطفإلح ةرويػلطط16فح ةرويلطفوػػططتؼطعسئ - زػـؾ

طفوجػر عىطيتؾز ػ طجػؾف زطعاػىطفوةػر ز ؽطيتاػىطذوػػط  ىطعسئط ررف ؾفطوادرفجرتطيفو ريولطدفخػئطفوحػـر

اػػدي طعػػؽطح ػػؾؽطفوسػػرأ طحرضػػرط ض ػػرط ػػدزرط ك ػػبطفوسحػػر مطوذػػ ؾفطفوسػػرأ ط،ط س ػػئطعػػؽط ضػػتطفوعر اػػلط

 ر لطي عضط ؽطفوسذرركضؽط ؽط شغسرتطفوسج س طفوسداىط ىطجذتطفإلح ةرويلطفوسر

تػؼطعسػئطز ػرر طت ػردؿطخبػرفتط ػضؽط ضػتطفوعر اػلطفوسرػر لطبدػؾجرجط ػ ط ضػتطفوعر اػلطفوسرػر لطبأسػضؾيط -

ط  شةضذجرط ضتطفوعر الطبرسضؾيط  طعرضطتجرر  ؼطدفخئطفوسحر غل طوؤلس ةرد ط ؽطفآلاذظلطفو ىطي ـؾ

 ...اَغبصاد انًششوع

يرشػػلطعسػػئطواإػػؾفدرطفوشدػػر يلطبروسج سعػػرتطفوسدػػ  د لط ػػؽطفوسذػػريعطعاػػىطتةعضػػئطفوسذػػرركلطط2ع ػػدط -

فوسدايلطواسج س طفوسداىطيكذوػطفوشؾعطفالج سرعىطيفوحكؼطفودفخاىطواجسعيرتطفالجايػلطيفوخػريجطبةر ػمط

ئط شغسػرتطعسئطعاىطدرفيلطبأجسيلطفوسذرركلطفوسدايلطي راؾفطفوجسعيرتطفالجايػلطيسكػؽطفسػ  سررتطدفخػ

 فوسج س طفوسداى
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ع ػػػدطيرشػػػلططعسػػػئطعاػػػىطإد ػػػرجطفورجػػػرؿط ػػػىط زػػػريرطفوشػػػؾعطفالج سػػػرعىطبروغرد ػػػلطبسحػػػر غ ىطأسػػػضؾيط -

 يسؾجرجطيفوخريجطبس ردفرفتطفج سرعيلطز ؼطتظبي  رطدفخئطفوسج سعرتطفوسد  د لط ؽطفوسذريعط

 ػىطفوسضػرفثطبسحػر غ ىطتؼطعسئطز رر طو  ردؿطفوخبرفتطواجرفطفوؾسػرطلطفو ػربعضضؽطوسذػريعطحػمطفوسػرأ ط -

أسػػضؾيطيسػػؾجرجطيفواجػػرفطفألخػػرىطوةػػضطفوسشرزعػػرتطبسحر غػػلطفو ػػرجر طيذوػػػطو عغػػيؼطفالسػػ ةرد ط ػػؽط

فوخبػػرفتطفوسؾجػػؾد ط ػػىطحػػئطفوسذػػكبلتطفوس عا ػػلطب زػػريرطفوعشػػفطضػػدطفوسػػرف طيخرصػػلط زػػريرطحر ػػرفط

 فوسرف ط ؽطفوسضرفثط

ضرط ىطفوسشرطمطفو ىطوؼطزػ ؼطتغظض  ػرط ػؽطفس إسرالطو شةضذطحسبلتططرؽطفأل ؾف ط ؽطخبلؿطريفدطفو غض -

 سضد ططط3840 بئط  دطتؼطتشةضذطفوحسبلتططييصئطعددطفوسد ةضدزؽط ؽطفوحسبلتطعددط

رجػػػػػئطبروسج سعػػػػػرتطط3187سػػػػػضد طيطط2620خػػػػػبلؿطفوة ػػػػػر ط ػػػػػش ؼطعػػػػػددططط5807ر ػػػػػ طيعػػػػػةطعػػػػػددط -

رعةطفوسدػػػ  د لط ػػػؽطخػػػبلؿطاػػػديفتطفو ؾعيػػػلطعػػػؽطحػػػمطفوسػػػرأ ط ػػػىطفوسضػػػرفثط ػػػؽط شغػػػؾرطدزشػػػةطيفج سػػػ

 ادي طتؾعيلطط95ي راؾاىط ؽطخبلؿطع دطعددط

سػػضد ططب ػػرىطفوشخضاػػلطيدي شػػلطي شػػىطط4757ا ػػئط عػػررؼطعػػؽط زػػيلطحػػمطفوسػػرف ط ػػىطفوسضػػرفثططوعػػددط -

سػػضد طبروسج سعػػرتطفوسدػػ  د لط ػػؽطخػػبلؿطأاذػػظلطط4000شػػ ضرط ػػؽطخػػبلؿطفوز ػػررفتطفوسشزويػػلططيعػػددط

و عػػػػريفط ػػػػ ط جسؾعػػػػرتطفودػػػػضدفتطإج سػػػػرعطا ػػػػئط عػػػػررؼطيذوػػػػػطبرط35ا ػػػػئطفوسعػػػػررؼططبع ػػػػدطعػػػػددطط

 فالدخرر لطفو ىطتشةذط ؽطخبلؿط ذريعطفالدخررطيفال رفضطفس خدـط ض رطعرضطفوسذرجدطفو س ضايلط

 حرولطترربط ىطحرؾو رطعاىطفوسضرفثطط424رصدطعددط -

 سضد طيحرؾو ؽطعاىط ضرف  ؽط347حئطفوسذكبلتطفوسضرف يلطوعددط -

 شخصطعاىطي ي لطعرزز طير ىط2700تؾقي طعددط -

 

 

 ...انًشكالد انزٍ واعهزك اصُبء رُفُز انًششوع 

تغضرط ةط ؾعةىطفوسذريعطبروجسعيلطفوؾسيظلطيفخ يررط شدمطجدزدطواسذريعطبروجسعيلطفوؾسيظلطبعػدط -

 ففطفا  ئط شدمطفوسذريعطفوحروىطواعسئط ةط ذريعطفخرطبروجسعيلطط
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يفو ىطتح ػػرجطفوػػىطفو ػأخرط ػػةطعػػرضط زػػيلطفوػػدعؾ طيكدػػبطفو أزضػدطيفوخرصػػلط رسػػسيلطوجػػرفطفوؾسػػرطل -

  رفرط ؽطفوسحر مططو غضضرط ةطفوكيردفتطفو شةضذيلطحضمطتؼطتعضضؽط حر مطجدزدطالسضؾيط

تغضرطبعضطفعزركطريفدطفو غضضرط ةطفوسج سعرتطفوسد  د لطوعدـطفو زف  ؼطبروحزؾرطيي  رطواؾف  طتػؼط -

طػػرؽط ب إػػر طوشذػػرطفسػػ بدفو ؼطبغضػػرجؼط ػػؽطفو رعػػد طفوذػػعبيلطكػػذوػطفح يػػرجطريفدطفو غضضػػرطفوػػىطفسػػ خدفـط

 فوؾعىطيا ئطفوسعررؼطبرو زيلطدفخئطفوسج سعرتط

فع ذفرطجسعيلطفور رفطو شسيػلطفوسج سػ طبروشخضاػلطعػؽطفالسػ سرفرط ػةطتشةضػذطفوسذػريعطوعػدـط ػدرت رطعاػىط -

فوؾ ركطبرو زف رت رط ةطتشةضذطفاذظلطفوسذريعط ةطفطػررطفوعبل ػلطفو عر ديػلط ػ طجسعيػلطفوظةؾوػلطيفو شسيػلط

 عيلط عرطوا شسيلطالس إسرؿطفوعسئطيفخ يررطجسطط–

 تأخضرطتشةضذطبعضطفالاذظلطفوسخظيطو رطبدببطفوغريؼطفال شيلطفوغضرط د  ر طط -

 ضعفطفدفكطبعضطفعزركطوجرفطفوؾسرطلطيفالح يرجطفوىطفس بدفو ؼطبزؼطعشرصرطجدزد ط عرولطط -

وحػئطفوسذػكبلتط رزفوتطتديظرط إر طعدـطوجػؾكطفوإ ضػرط ػؽطفودػضدفتطفوػىط كرتػبطفوسدػراد طفو راؾايػلط -

فوسضرف يلطبروررؼط ؽطر ػضطبعػضط غ رػباىطفوح ػؾؽطفوسؾف  ػلطبػروحاؾؿطفوؾديػلطيذوػػطفع  ػررفطواعػردفتط

 يفو  روضدط

   ري لطك ررطفوعر بلتطوةإر طتؾر مطفودضدفتطحضمطفالرابيلطفو ىطتؾف مطبرو ؾر مط ؽطصغررطفوسبلؾط -
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 10111مشروع خط نجده الطفل 

يطفو شسيػػلطبرو عػػريفط ػػ طفوسجاػػسطفو ػػؾ ةطواظةؾوػػلطيطفال ؾ ػػلط ذػػريعطفوخػػيطفودػػرخؽطوشجػػد طفوظةػػئطط)طاةػػذتطجسعيػػلطفوظةؾوػػلط

سرعلططؾفؿطأيرـطفألسبؾعط  ط ر مطعسئط در طوا عر ئط  طجسي طأاؾفعطفوسذكبلتطيطيعسئطط24 طخيط جراةطيعسئطط1600

طح ػػػىط ط  ا ػػػىطفوذػػػكريمطفوخرصػػػلطبط18وحػػػئط ذػػػررئطفألطةػػػرؿط ػػػؽطسػػػؽطزػػػـؾ رألطةػػػرؿطفوسعرضػػػضؽطواخظػػػرطياؾعيػػػلطعػػػرـطي  ػػػـؾ

طفوخد رتطفو ةطي د  رطفوخيطت زسؽط ةط:

 فو بلررتطفوخرصلطبروعشفطفوسدرسةط. -

طفوعشفطفألسرىط ؽطخبلؿطفو عريفط  طيزفر طفو ر يلطيفو عايؼط. -

ت ػػديؼطفوخػػد رتطفورػػحيلطيفألس ذػػررفتطفوشةدػػيلط ػػؽطخػػبلؿطفو عػػريفط ػػ طيزفر طفورػػحلطيجض ػػلطفو ػػأ ضؽط -

طفورحةط.

طفوخط.طط–فوحزرالطط–فوشة لطط–فألشررفتطفو راؾايلطفوخرصلطبحكؼطفورؤ رطت ديؼط -

طت ديؼطفوسدرعدفتطفوسرديلط ؽطخبلؿطفو عريفط  طيزفر طفو زر ؽطبعدطإجرفكطفو حمطفألج سرعط.ط -

طي زؾفكطأطةرؿطفوذررعطيفو ةإػطفألسرمط ؽطخبلؿطديرطفورعريلطفو ربعلطوؾزفر طفو زر ؽط.ططت ديؼ - طفوبلـز

و بلررتطفوخرصطبروباظجلطأيطفوشؾفحةطفأل شيلط ؽطخبلؿط ر مطعسئط ؽطيزفر طفودفخايػلطفو دخئط ةطف -

ط.ط

ط.ططت ديؼطفألس ذررفتطيتا ىطفو بلررتطفوخرصلطبخ رفطفألارثط -

ت ػػديؼطفوخد ػػلطعاػػىط دػػ ؾىطفوجس ؾر ػػلط ػػؽطخػػبلؿطفو عػػريفط ػػضؽطفوسجاػػسطفو ػػؾ ةطواظةؾوػػلطيفأل ؾ ػػلط -

 حر غلطبرإلضػر لطوػديرطفوسج سػ طفوسػداةطط29رتطفوبلز لطؿي كرتبطفودرد طفوسحر غضؽط   ديؼطفوخد 

ط.طط طفوجسعيرتطفألجايلط ط ؽطخبلؿطتعريفطفوجسعيرتطفألجايلط  طخيطفوشجد ط

 .طت ديؼطخد رتطفإلرشردطفوشةدةطفوخرصطبرألطةرؿطت ديؼط درعدفتطفوسذؾر طواشزفعرتطفألسر لط -

سعيلطيطفو ػةط ػديرجرطت ػؾوىطفو ػدخئطفوس رشػرط ػ ط ذػكبلترالطةرؿطي  ؼطتحؾ ئطفو بلررتطواجسعيلطخبلؿطفوخيطفودرخؽطفوىطفوج

طبسحر غلطفسضؾيطيفرسرؿطت رر رطفو بلررتطفوىطفوسجاسطفو ؾ ةطواظةؾولطيطفال ؾ ل
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 رصُُف انجالغبد ...

طببلغط دفيلط ؽطش رطزؾاضؾطيطتس اتطفو بلررتط ةط...طط18تا تطفوجسعيلطط2015خبلؿطعرـط

طببلغطتعدزئطساؾؾط1 -

طببلغطدعؼطاةدةطط1 -

طببلغطفا  رؾطط1 -

 ببلغط درعدفتط رديلططط15 -

 

 مشروع مدارس من أجل مصر

يعدط ذريعط دفرسط ؽطفجئطفحدطفوسذريعرتطفو ةطتعكسطفو عريفطفوس سرط ضؽطجسعيلطفوظةؾولطيطفو شسيلطيط ؤسدرتط

برو عريفط  ط ؤسدلطسري رسطوا شسيلطفوسد ؾويلطفالج سرعيلطوا ظرعطفوخرصط،طحضمطت ذررؾطفوجسعيل ةطتشةضذطفوسذريعط

يس ئط ذريعط طط دفرسط ؽطأجئط،طيط)طشركركط رسضدسط برالضر لطفوىطجسعيلطشريؽط ررططفالج سرعيلطيطس ررطكضر

 ىططهيز رد ط رصطفوحرؾؿطعايطه ررط ط رصلط ؾ لطي ر د ط ؽطاؾع رطو ظؾ رطفو عايؼط ىط ررط ؽطخبلؿطتحدضؽطاؾعض 

 درسلط ج سعيلطبسحر غلط شرطط15طةئطبعددطط450وحرؽط رطي ر ط ؽطإسرطوهطتر ضرط  رشرطعاىطفوسشرطمطفور فيلطبرورعضدط 

ذفتط ض لط حةز طوا عاؼطز ؼط ض رطتظبضمطأسروضبطفو در سطفوحدز لطي عضدفطعؽطفوع ر طفوبداىطيذفتط شيهطتح يلطجضد ط ؽطخبلؿط

طيفوسرف مطفورحيلط.طتؾ ضرطفوسؾفدطيفألديفتطفو عايسيلطفوس ظؾر طيتؾ ضرطفال رثطفوسدرسى

  .... ششػ يجغظ إلطبس ػًم انًششوع يشرجظ ثبنًشحهخ انحبنُخ

ترت يطفوسرحالطفاليوىط ؽطفوسذريعطبرالاذظهطفو حزضر هطواسذريعط ؽطخبلؿطتؾقي طفوع دط ضؽطفوجسعيهطكج هط شةذتطيفوذركركط

يعر فطفوعر اضؽطيفالا  ركط ؽطتعضضؽطرج رتط سؾوهطيكذوػط   طفوحدربرتطفوبشإيهطيتج ضزط  رطفوسذريعطيفالعبلفطعؽط

فو يكئطفوؾعيةىطواسذريعطيفعدفدطيط رعلطفو رسيسرتطفوخرصهطبروسظبؾعرتطفوةشيلطيفوسرويهطواسذريعطيتشةضذطفوسد طفوسضدفاىط

شلطوا ؾصئطفوىطفوة رتطفوسد  د هط ؽطفالطةرؿطفوس در ضؽطيفخ يررطفال ررؽطفالر رطفح يرجرطيفوسرشحهطوة  طفوسدفرسط  رطي عرز

تاػطفوسؾف  ط ؽطفوج رتطفورسسيلطالع سردجرطي شركطفو  لط  طفوسج س طي   ط شؾفتطفو ؾفصئط  طفالجروىطيفيويركطأ ؾرطفالطةرؿط
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فوس در ضؽط ىطتاػطفال ررؽطفوس  رحلط ؽطخبلؿطفوا ركفتطفو عر فيلطبروسذريعط ؼطتؾقي طف رفرتطفو برعط  طفالجروىطفوس برعضؽط

دفرسطيفتخرذطفالجرفكفتطفوبلز لطو عضضؽطفوسعاسرتطبروسدفرسطفوس  رحلطيتدر ب ؽطعاىط  ررفتطبرال ررؽطفوسرشحلطوة  طفوس

 فو عاؼطفوشذيط.

 المنفذة....االنذطة 

 ...تهقيع العقد 

 ػػىطإطػػررطفوسشحػػلطفوس د ػػلطفوػػىطجسعيػػلطفوظةؾوػػلطيفو شسيػػلطبأسػػضؾيطيفوخرصػػلطبإاذػػركط ػػدفرسط ػػؽطأجػػئط رػػرططتػػؼطتؾقيػػ طع ػػدط

 ؤسدلطسري رسطوا شسيلطفالج سرعيلطيس ررطكضرطإيجضبتطيجسعيلطشريؽط ررطكظرؼط سؾؿطيجسعيػلطططفالتةرؽط ضؽطكبلط ؽ

طفوظةؾولطيفو شسيلطبأسضؾيطكظرؼط شةذطواسذريعطط.

 ...بالمذروع وأختيارالجياز الهظيفىاإلعالن عن الهظائف الخاصة 

يتا ػػىطفودػػضر طفوذفتيػػلطواػػرفربضؽط ػػىطفو  ػػدـطيتػػؼطتػؼطفالعػػبلفطعػػؽطشػػغئطيعػػر فطفوعػػر اضؽطبروسذػػريعطيتػػؼط ػػ  طبػر طفو  ػػدـطواعسػػئط

طفجرفكطفوس رببلتطفوذخريلطواس  د ضؽطيتؼطفخ يررطفوعر اضؽطبروسذريعط

 ...تجييز مقر إدارة المذروع داخل الجمعية ) مقر منفرل ( 

ط... والمطبهعات المالية والفنية لممذروعالمهاد االعالمية ترميم و تنفيذ مطهية 

برالضر لطفوىطفا رجط ضاؼططفوخرصلطبروسذريعطت زسؽط إر طعؽطفوسذريعطيأجدف هطياظرؽطفوعسئطيفوذركركتؼطترسيؼطفوسظؾ لط

طؾ دطتؼطفالا  ركط ؽطط رعلطفوسظبؾعرتطفوسرويلطيفوةشيلطفوخرصلطبروسذريعطتدجضاةطعؽطفوسذريعطكذوإ

 ...تنفيذ مدح ميدانى فى عدد من مراكز محافعة قنا ألختيار القرى االكثر إحتياجأ

بعػػدطإا  ػػركطفالج سرعػػرتطفو شدػػيكيهط ػػ ط دزر ػػلطفو ر يػػهطيفو عاػػيؼطبسحر غػػلط شػػرطيتحدزػػدطفوسرفرػػزطفالر عػػهطفو ػػىطسػػؾؼطزػػ ؼطتشةضػػذط

تشةضػذط دػ ط ضػدفاةطفوسد طفوسضدفاىط  رطتؼطإعدفدطفوس سػهطفالس ذػرر هطفوخرصػلط  شةضػذطفوسدػ طفوسضػدفاىطيكراػتطأجػدف  رطكػرالتىط
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الخ يػررطفو ػرىطفالر ػرطفح يرجػرط ػ طحرػرططا ػرد ط ط– ػؾصط– رشػؾيط–يجػىط)طأ ػؾطتذػتطط ةطعددطفر  ط رفرػزطبسحر غػلط شػر

ط. درسلطتعايؼط ج سعةطط15اذركطي   طإسشلط ؽطخبلؿطط14:طط7طةرؿطفوس در ضؽط ؽطفو عايؼط ةطفوسرحالطفوعسر لط ؽططفأل

طي دطاةذطفوسد طفوسضدفاىطعاىط بلثط رفحئطيجىط...

 ..المراجعة المكتبية ..المرحمة االولى

 رحاػػػلطفالعػػػدفدطيطفو شدػػػضمط ػػػ طجسعيػػػلطفوظةؾوػػػلطيطفو شسيػػػل:ططيطفوغػػػرضط ش ػػػرجؾطتشدػػػضمطيطتشغػػػيؼططر  ػػػلطفوعسػػػئط صػػػروشؾفحىط

فوسخ اةػلطبسػرط ػىطذوػػطفوسدػ طفوسضػدفاىطيطفالتةػرؽطعاػػىطفالديفتطفو ح يػلطييسػر ئطجسػ طفوبيراػرتطيطفوعضشػلطفوسخ ػررتطيطفو حاضػػئط

دطيطفوعػػر اؾفطبرودرفسػػلطيططر  ػػلطتشةضػػذطكػػئط رحاػػلطيطفالدفر ػػرتطفوبلز ػػهط  ػػئطتحدزػػدطا ػػريطفالترػػرؿطيطفالحرػػر ةطيطفوسؾفعضػػ

فالتةػػػرؽطعاػػػىط ؾفعضػػػدطفوس ػػػرببلتطفوسخ اةػػػهطيطكػػػذوػطفالتةػػػرؽطعاػػػىطشػػػكئطيط ؾفعضػػػدطت ػػػديؼطفو  ػػػرر رطفوسخ اةػػػهطيططػػػرؽطتخػػػز ؽط

ع رطعشدطفجرفكطفودرفسػل.ططتبلجػرط رفجعػلطفوسػؾفدطفوس رحػلطحضػمطفوبيرارتطبرالضر لطوبلع  ررفتطفالخبلقيلطيطفوس شيلطفوؾفجبطفت ر

 رـط ر مطفوعسػئطبعسػئط رفجعػلطشػر اهطوإػئطفوبيراػرتطفو راؾ ػلطفوس رحػلط ػ طفو ركضػزطعاػىطفوسكػؾفطفو عايسػة.طيفح ػؾىطذوػػطعاػىط

يطفالحرػركطفيطفوجسعيػرتططرئطفو  رر رطفوس رحلطيط ؾفعدطفوبيرارتط)سؾفكط ؽطفوسحايرتطفـط ؽطفوج رزطفوسركزمطوا عب ػلطفوعر ػل

فوذػػػػر كلطفيطفوسشغسػػػػرتطيطفو ض ػػػػرتطفوديويػػػػلطفوعر اػػػػلط ػػػػىطاةػػػػسطفوسجػػػػرؿطيطكػػػػذوػطفالحرػػػػر يرتطيطفالسػػػػ رفتيجيرتطيطفوخظػػػػيط

 فوسؾجؾد طسؾفكطعاىطفوسد ؾىطفوسحاىطفيطعاىط د ؾىطفوسحر غلطفيطعاىطفوسد ؾىطفو ؾ ى.طط

 .. العمل الميدانى ..المرحمة الثانية

ارت:طتؼطفخ يررط ر مط ؽطفو رح ضؽط شؾيطبعسايلطجس طفوبيرارتطحدبطكئطفدفتطيتستطعسايهطجس طفوبيرارتط رحالطجس طفوبير

 ررالتىط:طط

تؼطتظبضمطاسؾذجطفالس بيرفطبغرضطجس ط يرارتطكسيلطخرصلطبعددطفوسدفرسطفوس رحلطيطفوسدفرسطفو ىطتعسئططاالستبيان....

  ىطفوؾ تطفوحروىطيطتاػطفو ىط ىطحرجلطالصبلح.ط

تؼطتظبضمطاسؾذجطفوسجسؾعرتطفوش رشيلطفوبؤر هط  ط جسؾعرتط عضشلطبغرضطجس ط يرارتططمجمهعات النقاشية البؤرية....ال

ريفيلطعؽططبيعلطفوعسئطبروسدفرسطيطجؾد طفو عايؼطيطف زئطفال ررؽطفوسرشحلطواسدفرسطفوجدزد طيطفالس ر طيطكذوػط
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 در طييجؾدط  برعضؽط ؽطعد هط.طيطي دطكرفطف رفدطفوجادلط س اضؽطفوسدرحلطفوسكرايلطيط بل سلطفوةرؾؿطواة يرتطيطفس ر طفو

وإر لطفوة رتطيطفوسحيظضؽط  ؼط  ئطفوة يرتطيطفال  رتطيطفالبركطيطفوسعاسرتطيط رد طفوسج س ططيطأعزركط جروسطإدفر ط

طفوجسعيرت

 ..التقرير النيائى  واعدادتحميل البيانات  ..المرحمة الثالثة

طوابيراػرتطبعػدطفالا  ػركط ػؽط رحاػلطجسع ػرطيط رفجع  ػرط ضػدفاير.ططكسػرط تحاضئطفوبيرارت:ط ػرـطط ر ػمطفو حػمطبعسػئطفو حاضػئطفوػبلـز

ي ػدطتػؼطتحاضػئطكػبلطفوشػؾعضؽط ػؽطفوبيراػرتططSPSS رـطخبضرط  خرصط  حاضئطفوبيرارتطبرس خدفـط رار جطفو حاضئطفالحرر ىط

  .طط)رسيلطيطكيفيل طواؾصؾؿطواش ر جطفوسرجؾط

فعػػػدفدطفو  ر ػػػر:ططبسجػػػردطفالا  ػػػركط ػػػؽطفو حاضػػػئطفالحرػػػر ىط ػػػرـط ر ػػػمطفو حػػػمط ػػػىطك ربػػػلط دػػػؾد طفو  ر ػػػرطفوش ػػػر ىطبروش ػػػر جطيط

فو ؾصػػيرت.ططيتػػؼطعػػرضطفوش ػػر جط ػػىطيرشػػهط رػػغر ط ػػضؽط ر ػػمطفو حػػمطي ر ػػمطفوعسػػئطبروجسعيػػلطيفدخػػرؿطفو عػػديبلتطفوسظاؾ ػػهط

طفو ر سضؽطعاىطفوسذريع.طط ) (  review and feedback  عاىط رفجعلطعاىطفو  ر رطيتشكي طفو  ر رطفوش ر ىط شركط

 .مناطق المرشحة لتنفيذ المذروع ..الزيارات الميدانية و معاينة ال

ز ررفتط ضدفايلطوس ربعػلطفوسدػ طفوسضػدفاىطيذوػػطوا أرػدط ػؽطسػضرطفودرفسػلطفوسضدفايػلطط  ػأطوسػرطجػؾطط5 رـط ر مطفوعسئط  شةضذطعددط

سلطبرالس ذرر لطو ح ضمطفالجدفؼطيفوش ر جطفوسرجؾ ط ؽطفودرفسلطي عرزشلطفوسؾف  طفو ىطزػ ؼطترشػيح رط ػؽط بػئط خظيطييفردطبروس 

 ر مطفوسد طيفوػ أردطوسظرب   رطوسؾفصةرتطيزفر طفو ر يلطيفو عايؼط.طي ؽطخبلؿطفوز ػررفتطفوسضدفايػلطوةر ػمطفوعسػئطتػؼطفو ذػبيػط ػ ط

يػػلطيفوجسعيػػرتطفالجايػػلطيتػػؼطفوؾصػػؾؿطفوػػىط شػػرطمطفخػػرىطتة  ػػرطفوػػىطفوخػػد رتطأعزػػركطفوسج سعػػرتطفوسحايػػلطيفوكيػػردفتطفوظبيع

ط5 شظ ػلطبسركػزط رشػؾيطيطط17فو عايسيهطي  رط د  دؼط ؽطفالطةرؿطفوس در ضؽطي ؽطخبلؿطفوسد طفوسضػدفاةطتػؼطترشػي طعػددط

ط شرطمطبسركزطف ؾطتذت

 ...لتعميم المعاينة المبدئية لمهاقع المدارس المقترحة من قبل مديرية التربية وا

تستط خرط هطفالدفر طفوعر لطوا عايؼطفوسج سعىط ؾزفر طفو ر يلطيفو عايؼطوابدكط ىطتشةضذطفوسعرزشرتطفوسبد يهطواسؾف  طفوسرشػحلطوةػ  ط

 دفرسط ج سعيلطبسحر غلط شػرطبعػدطففطتػؼطفالا  ػركط ػؽطفوسدػ طفوسضػدفاىطواسرفرػزطفالر عػهطحضػمطتبػضؽط ػؽطا يجػلطفوسدػ طتػؾف رط

ز رد طاد هطفوسذرركلط ج سعيلط ؽط بئطفالجروىطيفس عدفدجؼطوا برعطي دراد طفوسدفرسطفيسػرطبعػدط د  دؼطأربرط ؽطفالطةرؿطيط
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 ط ؾ ػ طط رشػحضؽطوةػ  طط22 سرطيدرجؼط ىططفس سرفر هطفر رطواسدفرسطيتبضؽطذوػطبسركزىطأ ؾتذتطي رشػؾيطيتػؼطتحدزػدطعػددط 

طفوسدفرسط ىطفوسركز ؽط.

طلط كؾالط ؽطقيردف طفو ر يلطيطفو عايؼطبروؾزفر طي دزر لطفو ر يلطيطفو عايؼطب شرطهطتستط عرزشلطفوسرطمطفوسرشحلط ؽط بئطوجشيايع

ي دطتذكاتطفواجشلطبسؾجبطفوخظربرتطفورسسيلطوإبلط ؽطيزفر طفو ر يلطيفو عايؼطي دزر لطفو ر يلطيفو عايؼطبسحر غلط شرطيتؼط عرزشلط

شػػػلط بد يػػػلطبكػػػئط ؾ ػػػ ط رشػػػ طيذػػػسئطفوبيراػػػرتط ط ؾ ػػػ ط رشػػػ طوةػػػ  ط ػػػدفرسط ج سعيلي ػػػدطتػػػؼطتحر ػػػرط حرضػػػرط عرز22عػػػددط 

فالسرسػػيلطعػػؽطفو ر ػػلطيفوسؾ ػػ طفوسرشػػ ططيفو ج ضزفتؾفالح يرجػػرتطفوبلز ػػلطوةػػ  طفوسدرسػػلط ػػىطجػػذفطفوسؾ ػػ طيتػػؼطفو ؾقيػػ طعاػػىطجػػذتط

طفع سػردطتسػتطفوسؾف  ػلط ػؽطفواجشػلطعاػىيطفوسحرضرط ؽط بئطأعزركطفواجشلطيتؼطإع سردجرط ؽط بئط دزر لطفو ر يلطيفو عاػيؼطب شػرط.

طبسركزطف ؾطتذتطط2 شظ لطبسركزط رشؾيطيطط15 ؾف  ط ط17عددط 

 

 ... تحرير اقرارات التبرع بين الجمعية والمتبرعين

 رـط ر مطفوعسئطبروسذريعط  ؾقي طف رفرتطفو برعط ػ طفالجػروىطفوس بػرعضؽط ػىطفطػررط ػ  ط ػدفرسط ج سعيػهطجدزػد طبسحر غػلط شػرط

واخظػػلطفوز شيػػلطفوسؾضػػؾعهطوةػػ  طتاػػػطفوسػػدفرسطتػػؼطتؾقيػػ طف ػػرفرتطفو بػػرعط ػػ طفالجػػروىطبسركػػزىط) رشػػؾيطيف ػػؾطتذػػتط طيي  ػػرط

فوس برعضؽطبروسدفرسطيذوػطبحزؾرطوجشلطفوسعرزشلطفوسبد يلطيتؾقي طر يسط دؼطفو عايؼطفوسج سعىطبكئط ركزطشرجدأطعاػىطف ػرفرط

ط.طفو برع

 ...معايير اختيار المعممات 

تؼطع دطو ػركط ػ طفودػضدطيكضػئطيزفر طفو ر يػلطيفو عاػيؼطبسحر غػلط شػرطي ػدزرطفدفر ط،طترشيح رططبعدط عرزشلطفوسؾف  طفوس  رحلطفو ىطتؼ

فو عايؼطفوسج سعىطبروسدزر لطوبلتةرؽطعاىطفالويػرتطفو ػىطسػؾؼطزػ ؼطفالعػبلفط  ػرطعػؽطفوحرجػلطفوػىطشػغئطيعػر فط عاػؼط دػرعدط

طواعسئطبروسدفرسط.

روسػػدفرسط.طيأرػػدطفوسعاسرت طوذػػغئطيعػػر فط عاػػؼط دػػرعدطوبػػدكطتعضػػضؽط شر ذػػلطفالويػػرتطفوخرصػػلطبةػػ  طفالعػػبلفطعػػؽطفوحرجػػليتػػؼط

فودػضدطيكضػػئطيزفر طفو ر يػلطيفو عاػػيؼطعاػىطضػػرير طإت ػػرعطفواػؾف  طيفو ػػؾفاضؽطفوسشغسػلطوس ػػئطجػػذفطفالعػبلفطيأاػػهطبعػدطيضػػ طفوذػػرييط
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ذفطفالعػبلفطعاػىطفودػضدطفوخرصلطبرإلعبلفطيفوسشرؾصطعاض رط ىطفو رفرفتطفوؾزفر لطفوخرصلط  ذفطفوذأفط راهطبرددطعرضطجػ

ط. حر مط شرطواسؾف  لطعايهط بئط دكطفالعبلفط

ي ػػدطتػػؼط رفجعػػهطفو ػػؾفاضؽطيفواػػؾف  طفو ػػىططاػػبطسػػيردتهطفوعسػػئط  ػػرطعشػػدطإخ يػػررطفوسعاسػػرتطيتػػؼطفالتةػػرؽطعاػػىطفوسعػػرزضرطفور يدػػيهط

يفو ػػرفرطط1993ودػػشلطط255يفو ػػرفرطفوػػؾزفرىطر ػػؼطط2007ودػػشلطط155ي ػػرالطبلعطعاػػىطفو ػػراؾفطر ػػؼططفوخرصػػلط  اػػػطفوسعاسػػرت

يفوسؾ ػػ ط ػػػضؽطكػػئط ػػػؽطيزفر طط30/7/2015ي يسػػركفطإوػػػىط ريتؾكػػؾؿطفو عػػػريفطفوسؾ ػػ ط  ػػػرر خطط2007ودػػػشلطط381فوػػؾزفرىطر ػػؼط

فو ر يلطيفو عايؼطيكبلط ؽط ؤسدلطسري رسطوا شسيلطفالج سرعيلطيشركلطس ررطكضرطإيجضبػتطيجسعيػلطشػريؽط رػرطيفتخػرذطكر ػلط

طوسعرزضرطفوش ر يلطوا عضضؽطيجىط:فو ؾفعدطفوسشغسلطتؼطيض طف

طأفطتإؾفطفوسعاسلطحرصالطعاىط ؤجئطعرؿطتر ؾىطأيط ؤجئطعروىط+طد اؾ لطتأجضئطتر ؾىط -

طط-أفطتإؾفطفوسعاسلط ؽطأجئطفو ر لطفو ىطت رـط  رطفوسدرسلطيجىط: -

طفالحسرط–فو بض لط–فوعدضرفتط– ركزط رشؾي:فوعركى - طفو عر ز .ط-ط شط-فوحرجطسبلـط-فوإـؾ

طسس ؾدط.ط–فوحدضشرتطط–فوإراػط-تذتط: ركزطأ ؾط -

ط ىطحرولطيجؾدط عاسلط  برعلطيكؾفطو رطفاليوؾ لط ىطفو عر دط ع رطبحضمطتشظبمطعاض رطفوذريي -

طأفطت  دـطفوسعاسلطبأصئطفوذ ردفتطفوحرصالطعاض رطوبلطبلعطبإدفر طفو عايؼطفوسج سعىطبرالدفر ط -

 

 

 

 ....االنذطو المنفذه وغير مخططو 

 س ضديلطواسذريعططركفتطتعر فيلطتو  -

طإس إسرؿطفوسعرزشلطفوسبد يلط ؽط بئطيزفر طفو ر يلطيفو عايؼطواسدفرسطفوس  رحلطب شر -

 .....انجازات خاصة بالمذروع لم يكن مخطط ليا
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 ..إقرارات التبرع الدائمة 

يفو عاػيؼط ػىطفوؾ ػتطحضمطأفطفواؾف  طيفو ؾفاضؽطفوسشغسلطوة  ط دفرسط ج سعيلطجدزد طيفوسعسؾؿط  رط ػىطيزفر طفو ر يػلط

عػرـط.ي ػ طإ شػرعط ر ػمطفوعسػئطبروسذػريعطواس بػرعضؽطيف ػمطط12فوحروىطتشصطعاىطأفطتإؾفط د طفو برعطبروسكرفطوسد ط

فو عضطعاىطجعئطفو برعطتبرعطدف ؼطرضرط ذرييطبسد طز شيلط حدد ططيجؾط رطيع برطضسرفطحكي ىطالس سرفر لطجػذتط

طدفرسط.فوسدفرسطيدعؼطفالجروىطيفوس برعضؽطو اػطفوس

 ..مداحات التبرع 

فواؾف  طيفو ؾفاضؽطفوسشغسلطفو ىطتشغؼط   ط ػدفرسط ج سعيػلطجدزػد طيفوسعسػؾؿط  ػرط ػىطيزفر طفس شردفطفوىطفوبشدطفودر مط

  ػرطط45 دػرحلطفوسؾ ػ طفوس  ػرحطوةػ  ط درسػلط ج سعيػلطبػهططفو ر يلطيفو عايؼط ىطفوؾ تطفوحروىطتشصطعاىطأفطتإػؾفط

 احػمط  ػرطديرتػىط يػػر ط.طفالطففطفوس بػرعضؽط رغ ػلط ػش ؼط ػػىطأفطتإػؾفطفوسدرسػلطعاػىطفوذػػكئطفال  ػئطيصػاتطبعػػضط

ط  رط ر  ط.ط65  رط ر  طيأ ئط ؾ  ط درح لطط114أ ررؽطفو برعطفوىط

 ....فة نتيجة لممذروع مدى تطهر عالقات الجمعية مع الجيات الخارجية المختم

بذػػػكئطعػػػرـططيفالدفر طفوعر ػػػلطوا عاػػػيؼطفوسج سعػػػىطي ػػػدفرسططيزفر طفو ر يػػػلطيفو عاػػػيؼز ػػػرد طفو ذػػػبيػط ػػػ ط -

 فوةرصلطفو رايلطبذكئطخرص

بسحر غػػػلط شػػرطبذػػػكئطعػػػرـطي ػػ طإدفر طفو عاػػػيؼطفوسج سعػػػىطط دزر ػػػلطفو ر يػػػلطيفو عاػػيؼطتؾطضػػدطفوعبل ػػػلط ػػ  -

 بسحر غلط شرط.ط9بروسدزر لطيأ در  رط

تعرؼط دزر لطفو زر ؽطفالج سرعىطبسحر غلط شرطعاىطفوجسعيهطيفوسذػريعط ػ طتدػ ضئطعسايػلطفوسدػ ط -

 فوسضدفاىط.

 وسضدفاىط.فو شدضمط  طفوجسعيرتطفالجايهطفوسؾجؾد طبروسج سعرتطفوسرشحهطسرعدط ىطعسايهطفوسد طف -

 ....قرص النجاح 

 ػػؽطخػػبلؿطفودرفسػػلطفوسضدفايػػلطفو ػػىطتػػؼطتشةضػػذجرطبسركػػزطف ػػؾطتذػػتطياػػزيؿط ر ػػمطفوعسػػئط ضػػدفايرطفوػػىطفوسج سعػػرتطيع ػػدط

فج سرعرتط رغر ط  طفالجروىطيفوكيردفتطفوظبيعيلطسرعدطذوػطعاىطفا ذررط إر طفو عايؼطفوسج سعىطبروسج سعرتطير ػ ط
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ؼطفوسج سعىطيفجسض لطيع رطذوػط ؽطخبلؿطترشي ط ؾ ػ طب ر ػهطفوإراػػطحضػمطففطفو ر ػهطفوؾعىطودىطفالجروىطعؽطفو عاي

 حري لط ؽطفوخد رتطبذكئطكبضرط سرطأدىطفوىطفع سردجؼط ىطفوحرؾؿطعاىطفوخد رتطعاىطفوسج ػؾدفتطفوذفتيػلط ػؽط

ؼطفو ر ػػلطيفو ػػىطت عػػدطفالجػػروىطيفو برعػػرتط.طي روشدػػ لطواخػػد رتطفو عاسيػػلط  ػػدطأدىطيجػػؾدطفوسدرسػػهطفال  دف يػػهطعاػػىطأطػػرف

كضاؾط  رفتطعؽطفو ر ه.طفوىطإرتةرعطاد هطفو در ط ػضؽطفالطةػرؿطي   شػرعطادػ لطفخػرىطعػؽطإوحػرؽطأطةػرو ؼطط4أر رط ؽط

 ػػؽطفالسػػرسطياغػػرفطورغ ػػلطفيويػػركطفال ػػؾرطعاػػىطتعاػػيؼطفطةػػرو ؼطف سجػػردطفالعػػبلفطعػػؽط ػػ  ط درسػػلطدفخػػئطفو ر ػػلطيصػػئط

ت رفيحطفعسػررجؼط ػضؽطفو رسػعلطفوػىطفو رايػلطعذػرط ػش ؼط ػؽطفو حػمطبػرو عايؼطططةئط65عددط ؽطفوسد  د ضؽطواسدرسلطفوىط

طيتدر طا يجلطو عدطفوسدر لطفوىطفوسدرسلطفال  دف يلطي ش ؼط ؽطوؼطزا حمطا ر يرط.ط

 عيو اثناء تنفيذ أنذطو المرحمو ....التحديات والرعهبات التى واجيت الجم

 مركز أبه تذت 

فح يرجرطفالطفاهطجشرؾطعزيؼط ؽطفالجروىطعاىطفوحرؽطفطةرو ؼطبروسدفرسطبرةهطبروررؼط ؽطفاهط ؽطفر رطفوسرفرزط .1

عر لطي دفرسطفوسج س طبرةهطخرصلطاغرفطوعدـطيجؾدط دفرسط ج سعيهطبروسركزط سرطجعئطجشرؾطصعؾ هط ىط

طتة ؼططبيعهطتاػطفوسدفرسط.

وة رفكطيويدتط دفرسطتعايسيهطفتز طفا ؼطزشغريفطفوىط دفرسطفو عايؼطفوسج سعىطعاىطفا رط دفرسط عد طوبلطةرؿطف .2

بذكئطرسسىطيجؾط رطيعظىطفاعكرسطبروشد هطو ؼطفا رطتسسطكرف هطفوعر اهطفيطفالسر ط رال زئطو ؼطترؾطفطةرو ؼط

 ديفطتعايؼطعاىطففطزشغرطفجروىطفو ر هطفوض ؼطاغر طديايهط.طيجؾط رطزشعكسطعاىطفعدفدط دفرسطفو عايؼطفوسج سعىط

 سجرير طررؼطيجؾدطفوسد  دؼط ؽطفالطةرؿط.طبروسركزطديفطرضرتط ؽطفوسرفرزطفو

 تأخرطفالجرفكفتطفوس  علط ىطتعضضؽطفوسعاسرتط .3

 ادة ....الدروس المدتف

ففطر  طفوؾعىطودىطفوسج سعرتطفوسخ اةهطبأجسيهطفو عايؼطي أجسيهطفوديرطفوذىطتاع هطفوسدرسهطفوسج سعيهطيع برط ؽط .1

 فوسج س ط.أجؼطفوعؾف ئطفو ىطتدرعدطعاىطفس سرفر هطفوسدرسهطدفخئط
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ضرير طفالس عراهطبرو ردتطفوسج سعضضؽطبرو رىط ىطفوز ررفتطيف شركطفوعسئطفوسضدفاىطالفطوهطفال رطفالربرط ىطفو ؾصئط .2

ي  شرعطفالجروىطبةإرتطفو برعطيكذوػط ىطس ؾوهطفودخؾؿطفوىطتاػطفوسج سعرتطالفطتاػطفوسج سعرتطترج ط ىططبيع  رط

 فوىطفا رط ج سعرتط غا هط.

تؾجيهطفوسج س طبإحدرسهطأفط درسلطفوسج س طجىط اإر طوهطيدرعدطعاىطتذوضئطفوعك رتطفو ىطتؾفجهطإفطفوعسئطعاىط .3

 سضرطعسئطفوسدرسلط.

ط

ط

ط

 

 مشروع مساحتنا 

يفوش ػؾضط  ػؼططج سعػرت ؼذريعطعاىطتةعضئطفديفرطفوذ ر ط ةط زشةذط ذريعط درح شرطيرو ريفط  طجض لطببلفطفوديويلطي عسئطفوس

يطتشسض  ؼطيفترحلطفوسدرحلطو شسيلطواكيرـطبرديفرطفر رط رعايلط ةطصش طفو رفرطيطتشسيلطفوسج س ط،طيطيد  دؼطفوسذػريعط ركػزمط

ط شةاؾيطيطف ؾطتيجطبرسضؾي.

 مركز منفمهط : 

طجسعيلطتشسيلطفوسج س طبروسشدر ط -

طجسعيلطتشسيلطفوسج س ط بشةطرف  ط -

 وابهتيج: 

 جسعيلطفورسرولطفالادرايلطبر ؾطتيجط -

طجسعيلطكةرولطفوض يؼطبرو بلززتطط -

 اليدف العام لممذروع  
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دعؼطفوة رتطفوس سذلطواسذرركلط ةطصشرعلطفو رفرطعاةطفوسد ؾمطفوسحاةطيفوؾطشةطبسرط ةطذوػطكر لط
ط.فألطرفؼطفوسعشيلط ذوػط

ط

طؽطفوجسعيرتطفو شةضذيلطواسذريعطيفوحكؾ ضض... الفئات المدتيدفو  

 ....نتائج المذروع 

ي جسؾعرتطفوذ ر طفوسحايلطإوىط زركفتطفوديس رفطيلطفو ةطط تشسيلطفوسج سطتز ؼطتظؾ رطجسعير -

طتد ئط ذرركلطفوذ ر ط ةطفو رفرفتطفو ةطتؤ رطعاىطحيرت ؼ.

فو يررئطفوحكؾ يلطفوسحايلط ةطفوسج سعرتطفوسحايلطفوسد  د لطودز رطفالس عدفدطيفو درفتطيآويرتط -

طوا زريرطذفتطفأليوؾ لط ؽط بئطفوذ ر .فالس جربلط

ز رد ط رصطفو ذبيػطيفوسشرصر طفوسذ ركلط ضؽط جسؾعرتطفوذ ر طفوسحايلطيفوؾطشيلط ش رطيفوسدرجسلط -

ط. ط ةطر  طأيوؾ لط زريرطفوذ ر طعاىطفوسد ؾىطفوؾطشة

ط

 االنذطو ....

 ...االجتماعات التنديكية 

طفالج سرعطفو حزضرمط -

 فو شدي ةفالج سرعط -

طفو عر عاصروذركركطي جادرالدفر ..يفس د تطجذتطفالج سرعرتطفج سرعرتطفودعؼطفوةشةط -

 ي رد فوسجسؾعرتفوخريج خظلوش بلوخبر فو در بيلواسج سعرتروسد  د ليط

طفج سرعرتطفور  طسشؾمط -

 

 في االجتماعات  نقاط ىامة وىى

   كراشر تؼطفالتةرؽطعاىطففطفوسذريعطتؼطتغضضرطفسسهطفوىط  درح شرط دؿط ؽط -
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تحدزدطأعدفدطفوة رتطفوسد  د لطألسضؾيط ؽطحضمطفوسضزفايلط ؽطفجسروىطفوسضزفايلط،طفوذ ر ط -

 د  دؼطأسضؾيط،  شر طي  ر ط6000 د ؾىطفوجس ؾر لططفوسد  د ضؽطعاىط د ؾىطفوسشحلطعاىط

 فزشرث ططط654ذكؾرط،طط468شر ط طط1122 ش رط

ط1870ط ش رطط د  دؼطأسضؾيطس ؾر لطعاىط د ؾىطفوجط10000رشر طأجسروىطفوة لطفوغضرط  ط -

   خذىط رفرطط56عاىط د ؾىطأسضؾيط  خذىطفو رفرفتططيفزشرث طط935ذكؾرط،طط935شر طط ط

فزشرث ط،طفوجسعيرتطط46ذكؾرط،طط28شر طي  ر ط ط74 جسؾعرتطبرجسروىطط4 جسؾعرتطفوذ ر ط -

 . رفرزط5جسعيرتط،ط رفرزطفوذ ر طط7تذسئطفو رعديلطيفوذر كلط

 ...بناء القدرات 

 ٚ ِٓ خالي اٌزم١١ُ رُ ...التقييم المؤسدى لمراكز الذباب ...

 ترسيؼطفدف طت ضيؼط ؤسدةطوسرفرزطفوذ ر ط -

 تظبضمطفدف طفو  ضيؼطفوسؤسدىطوعددطفر علط رفرزطش ر ط.طط -

 تحاضئطفالس سررفتطيفوؾ ؾؼطعاىطا ريطفو ؾ طيا ريطفوزعفط.ط -

طفوسؤسديليض طيصيررلطخظلط شركط درفتطوددطتاػطفالح يرجرتط -

زؼش٠ف اٌّشبسو١ٓ ٚاوغبثُٙ اٌّٙبساد االصِخ ٚاٌّشرجطخ ثبٌّٛظٛػبد ٚ ا٘زُ اٌزذس٠ت ثـ.. التعميم المدنيتدريب 

 : االر١خ

طفوح ؾؽطيفوسد ؾويرتط -

طفوسذرركل -

طفوسؾفطشل -

طفوذ ر طيفو شسيلطيعبل   ؼطبروديولط -

زؼش٠ف ٚ ا٘زُ اٌزذس٠ت ثـ.. تيج (ابه  -تدريب حقهق الطفل والمهاثيق الدولية لمجان المجتمعية ) منفمهط

 صِخ ٚاٌّشرجطخ ثبٌّٛظٛػبد االر١خ:الاٌّشبسو١ٓ ٚاوغبثُٙ اٌّٙبساد اٌ

 فو عرؼطعاةطفاؾفعطفالع دفكفتطفو ةطز عرضطو رطفوظةئ -

 فو عرؼطعاةطفوسؾف ضمطفوديويلطفوخرصلطبحسريلطح ؾؽطفوظةئط -

طفوةرعيلفويلطفو ؾفصئط ضؽطفواجرفطفوسج سعيلطيفال رالطفوةشيلطواجرفط -
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صِخ ٚاٌّشرجطخ ثبٌّٛظٛػبد الزؼش٠ف اٌّشبسو١ٓ ٚاوغبثُٙ اٌّٙبساد اٌا٘زُ اٌزذس٠ت ثـٚ..تدريب الجيهد التطهعية  

 االر١خ:

 .تةعيبلدفر فو ظؾعدفخبلوجسعيرتروذر كل -

  ر عؾعصرو رد يفوسجادرالس ذررى رجسيلفوج ؾدفو ظؾعيل -

 تزي دجس روسعاؾ رتعشرجسيلفو ظؾعؾفجدف  ؾفشكرو  روشد لواةرديفوسج س  -

 
 ... يىائذ يغزذَشح

انًشكالد انزً رحىل دوٌ يشبسكخ انشجبة فً ارخبر انمشاساد انزً  و رُبونذ انًىائذ انًغزذَشح سصذ

 ... رؤصش ػهً حُبرهى

 

 اٌّشىٍخ اعجبثٙب و١ف١خ اؽزٛاء٘ب

ِجبدسح اٌّغئ١ٌٛٓ اٌؾى١ِٛٓ ِٓ خالي رغشثخ ٚالؼ١خ 

ٚاػالء اٚظبػُٙ ٚرجٕٝ ِمزشؽبد  اٌشجبة الؽزٛاء

 . شجبث١خ ٌزؾغ١ٓ ِٕظِٛخ اٌؼًّ 

 

اٌفغٛح ث١ٓ االع١بي رؼزجش عجت سئ١غٝ فٝ ٠أط اٌشجبة ِٓ عذٜٚ 

ؽ١ش ٠ؼٙذ ثؼط ثً ِؼظُ صبٔؼٝ ِٚزخزٜ اٌمشاس ِٓ  –اٌّشبسوخ 

اٌّغئ١ٌٛٓ اٌؾى١١ِٛٓ اٌٝ ر١ّٙش ساٜ اٌشجبة ٚػذَ ِؾبٚسرُٙ 

ِٕٚبلشزُٙ فٟ افىبسُ٘ ٌٍزط٠ٛش ٚاالصالػ ِّب ٠غؼً اٌشجبة ٠ؼضف 

 ػٓ اٌّشبسوخ اػزمبدا ِٕٗ اْ سا٠ٗ عٛف ال ٠ؼزذ ثٗ 

٠أط اٌشجبة ِٓ 

 عذٜٚ اٌّشبسوخ

شاٜ ػٍٝ اْ ٠زُ رخص١ص ثذي ثؼذ ِٕبلشبد اعزمش اٌ

 ؽعٛس ِٕبعت ٠زٕبعت ِغ ٚلذ االعزّبع اٚ اٌٍمبء  

٠ؾغُ  –ٔظشا ٌزذٔٝ اٌٛظغ االلزصبدٜ ٚخبصخ ث١ٓ فئخ اٌشجبة 

ؽ١ش  –اٌجؼط ػٓ اٌّشبسوخ فٝ االعزّبػبد ٚإٌذٚاد ٚاٌٍمبءاد 

 ٠غزضّش ٚلزٗ اؽ١بٔب فٝ ػًّ ٠ذس ػ١ٍٗ ِجٍغ ِٓ اٌّبي 

ٚعٛد ػبئذ ِبدٜ ِٓ 

 خ اٌشجبةِشبسو

 ٔبد داخً لشاُ٘ برٕظ١ُ ِؼغىشاد ِٚٙشع

اعزغالي االٔشطخ ٚاٌزغّؼبد اٌطٍج١خ اٌّٛعٛدح داخً 

 ٚسػب٠خ اٌشبة ( -اٌغبِؼبد )االعش اٌطالث١خ

اٌؾى١١ِٛٓ فٝ االٌزضاَ ثبٌٛائؼ اٌزٝ ِٓ شبٔٙب اٌضاَ 

 فٝ االٔشطخ ٚارخبر اٌمشاس. ِشبسوخ اٌشجبة

اٌؾى١١ِٛٓ ثذػٛح اٌشجبة ٌٍّشبسوخ فٝ ػذَ ل١بَ اٌؾى١١ِٛٓ ٚغ١ش 

 االعزّبػبد ٚإٌذٚاد ٚػذَ ٚعٛد آ١ٌخ ٚاظؾخ ٌٍزٛاصً ِؼُٙ.

ػذَ ِؼشفخ اٌشجبة 

ثطشق اٌّشبسوخ 

ٚػذَ دػٛرُٙ 

 ٌٍّشبسوخ

 

 صَبساد رجبدل خجشاد خبسعُخ ....

ِغّٛػخ ِٓ االفىبس اٌزٟ ٠ّىٓ عّؼ١خ شجبة اٌششل١خ ٌٍز١ّٕخ ؽ١ش رُ ػشض ِىبْ اٌزٕف١ز  رُ رٕف١ز ص٠بسح رجبدي خجشاد ي

اْ رٕفز٘ب اٌغّؼ١بد ثأع١ٛغ ٚ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب ثٕبء لذساد  اٌشجبة ٚ رفؼ١ً ادٚاسُ٘ ٚ ِٕأُ٘ اٌخجشاد اٌزٟ اوزغجذ ِٓ 

 ِب ٠ٍٟ : ٠ّىٓ رطج١مٙب فٝ ِغزّؼبرٕبٚ االفىبس اٌزٝ غشؽذ  ٚاٌض٠بسح

ط إر طفع سرطيطفو ةطتع سدطعاىطفو  لطفوس  ردولط ؽطفوج س ط -

 س ةرد طفوجسعيلط ؽطفوسؾفردطفوس رحلطيتحؾ ا رطوسردرطدخئط ر تطواجسعيلط .ف -

 فو حمطفوسد سرطعاىط  رردفتطوجذ طفوذ ر . -

 فاظبل لطفوجسعيلطكراتط ؽطفح يرجرتطفوذ ر . -
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 فخ يررطفوجسعيلطوس ردرفتطتاسسطيتذ  طفح يرجرتطفوذ ر . -

 لطفوسذريعرت. إر ط  ردر ط ا ظل ط يرتطأشررتطوإيفيلطفوعسئطعاىطفس سرفر  -

 أ إررطفوجسعيلط ىطفوس ردرفتطكراتطت دؼط ىطفالسرسطتجذ طفوذ ر . -

 فش رفؾطفوجسعيلط ىطفوعددزدط ؽطفالتحردفتطفوشؾعيل. -

 ر يسط جاسطفدفر طفوجسعيلطر يسطفالتحردطفال ايسىطواجسعيرتطفالجايلطبروذرقيل. -

 طرؽطجذ طفوذ ر طبأاذظلط شيلطيفوعر طي درحطيرسؼ. -

 ـط دفخئطفوجسعيل.أجسيلطيجؾدطفالعبل -

 فوذرفرلط  طفوذركرتطفوخرصلط  ئطاد اهطيط يدبى. -

ط

 طفال`مشروع مجتمعات اكثر امانا لال
٠ٕفز اٌّششٚع ثبٌزؼبْٚ ِعغ ِٕظّعخ ا١ٔٛ١ٌغعف ٠ٚؼزجعش ئععزىّبي  ٌّشعشٚع ؽّب٠عخ اٌطفعً ِعٓ اٌّّبسععبد اٌععبسح اٌعزٜ رعُ 

 –ععبؽً عع١ٍُ  –ِشاوعض أخعشٜ ٘عٝ أعع١ٛغ  ٠ٚ3عزُ اٌؼّعً ا ْ فعٝ  2002رٕف١زٖ فٝ ِشوعضٜ ِٕفٍعٛغ ٚأثعٛر١ظ ِٕعز ػعبَ 

لش٠عخ أَ  –ِغزّغ ِؾٍٝ ٠ععُ ِذ٠ٕعخ  ١43خ ٠ٚزُ  رٕف١زٖ فٝ عّؼ١بد ِؾٍ 00اٌفزؼ ثششاوخ  -اٌمٛص١خ   –صذفب  –اٌجذاسٜ 

ػضثععخ أٚٔغععغ ٠ٚععزُ رفؼ١ععً دٚس اٌم١ععبداد اٌطج١ؼ١ععخ فععٝ اٌّغزّععغ ِععٓ خععالي ئػععذاد ٌغععبْ ِغزّؼ١ععخ رعععُ  –لش٠ععخ رععبثغ  –

رخصصععبد ِخزٍفععخ رمععَٛ ثشصععذ ا غفععبي اٌّؼشظعع١ٓ ٌٍخطععش ٚ سصععذ اٌّععٛاسد اٌّزبؽععخ ثععبٌّغزّغ ٚ رؼجئزٙععب ٚ ئعععزخذاِٙب 

 ِضً ٌؾً ِشبوً ا غفبي وّب ٠مِْٛٛ ثبٌزٕغ١ك ِغ عٙبد ؽى١ِٛخ ٚ غ١ش ؽى١ِٛخ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد ٌألغفبي ا 

 ....اليدف العام 

طفوسدرجسلط ةطتظؾ رططرؽطإتررؿطيطشرفررتطوا خاةطعؽطفوسسررسرتطفوزرر طضدطفألطةرؿط

 نتائج المذروع .....

فوسج سعرتطتشرجضطخ رفطفالارثطيت خاىطعؽطفوسسررسرتطفوزرر طضدطفوظةئط  زسشلطخ رفطفالارثطيفوعشفطضدط .1

طفالطةرؿط

طوجرفطحسريلطفوظةئططتؼطتةعضا رطعاىط د ؾىط حر غلطأسضؾيط .2

 إستراتيجيات العمل ....
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طتذكضئطكؾفدرط در لطعاىطدرفيلطبح ؾؽطفوظةئطيطتشبذطفوعشفطضدطفألطةرؿط -

در طعاىطرصدطفألطةرؿطفوسعرضضؽطواخظرطيطفوسؾفردطفوس رحلطبروسج س طيطترشية رطخامطكؾفدرط ر -

طوحئط ذررئطفألطةرؿط

طفوذرفرلطيطفو ذبيػط  طج رتطحكؾ يلطيطرضرطحكؾ يلط -

ط شركط درفتطوةر مطفوعسئطيط جاسطإدفر طيطفوذ ر طيطفإلعبل ضضؽط -

 ر  طيعةطفوة رتطفوس سذلط ةطفو رىطفوسد  د لط -

 .....الفئة المدتيدفة 

 ....المدتفيدون المباشرون 

 فألطةرؿطفوسعرضضؽطواخظرط. -

 فوذ ر ط. -

 رجرؿطفودزؽط. -

 فألط ركط. -

 فألخرر ضضؽطفإلج سرعضضؽططبروسدفرسط. -

 فألخرر ضضؽطفإلج سرعضضؽطبروذ ؾفطفإلج سرعيلط. -

 أعزركطوجرفطحسريلطفوظةئطفوسج سعيلط. -

 فوشسرذجطفإليجر يلططط -

 فو رد طفوسحاضضؽطفوظبيعضضؽط. -

طأنذطة المذروع  ....

 

 إعًبنٍ انًشبسكٍُ ػذد يشاد انزُفُز انُشبط

 إَبس ركىس

 08403 05590 0800 306 َذواد
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 049306 95038 54078 64609 صَبساد يُضنُخ

 99947 79600 00347 6490 إعًبػبد رىػُخ

 00050 05006 7004 000 يغشػ ػشائظ

 346 306 00 004 إعزًبػبد نهًُبرط اإلَغبثُخ

 057 033 04 8 إعزًبػبد رجبدل خجشاد نهًُبرط اإلَغبثُخ 

 459 300 049 300 إعزًبػبد نهغبٌ انًغزًؼُخ

 080 47 035 0 إعزًبع يغًغ نهغبٌ حًبَخ انطفم 

 030 000 00   4 يىائذ يغزذَشح يغ انؼبيهٍُُ انصحٍُُ

 400 056 054 0 إحزفبل ثبالَبو انؼبنًُخ 

 8 46 004 060 (y-peer)وسػ رضمُف االلشاٌ

 

 ....أنذطة بناء القدرات 

 إارثطط144ذكؾرط،طط14 ردطط158 رف جطتدر بيلطواشسرذجطفإليجر يلطشررؾط ض رططط6 -

طإارثطط110ذكؾرط،طط113 ردطط223 رف جطتدر بيلطواجرفطحسريلطفوظةئطشررؾط ض رطط9ط -

  رار جطتدر بةطواس ررفتطفوذخريلططوةر مطفوعسئطبروسذريعط2ط -

 .... االنجازات

إج سرعطتؾعيلبعدطفو شدضمطط123يطادي طتؾعيلط ةطفوؾحدفتطفورحيلط ةطفو رىطفوسد  د لط62تشةضذط -

ط  ط دزر لطفورحلطبأسضؾيطحضمط رـط  شةضذجرطفوةر مطفورحةطدفخئطتاػطفوؾحدفتط

طفج سرعىطةئطعاىط عرشطضسرفطط155حرؾؿط -

ططةئطإوىط ؤسدلطعسردطعبدطفوشبةطواحرؾؿطعاىط درعدفتطعضشيلطيطا ديلطط75تحؾ ئط -

 طةئطإوىطفوؾحدفتطفورحيلطوعسئطتحروضئطدزدففط34تحؾ ئطعددط -

كذػط،طعددطط2ج رزطعريسضؽطط،طتأسيسطعددطط6 ؾتؾجرز،طعددطط2تبرعط رعاضؽطخضرطبذرفكطعددط -

طجشيهطألسر طجدـط شزو رطط1500طةئططوؤلسرطفوة ضر ط،طط80كرتؾالط ؾفدطرذف يلط،ط بلبسطوعددطط50

طتشدضمطجسعيلطتشسيلطفألسر طفور فيلطبروسظسرط  طجسعيلطرسرولطوعسئط عرضطواسبلبسطب ر لطفوخؾفودط -
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طب ر لطفوخؾفودطط - طتشغيؼط ر الططبيلطيطتؾز  طفوعبلجطفوبلـز

طحرالتطإلجرفكطعسايرتطبروعضؾفطبرو شدضمط  ط د ذةىطفألزجر.ط3تحؾ ئطط -

طبرو شدضمط  طجسعيلطفألير رفطيط شػطط44كرتؾالط ؾفدطرذف يلططيطط265تؾ ضرط - أسر طعاىطوحـؾ

طفوظعرـط.ط

طتط.طةئط ؽطخبلؿطصضدويرط14تؾ ضرطعبلجطبروسجرفطوعددط -

طةئطط ؽطخبلؿطفو ؾف ئطفوظبيلطفو ةطتؼطتشغيس رط  طجسعيلطفألير رفطيطتؼطط115فوإذفطعاىط -

طبروسجرف.ط طصرؼطفوعبلجطفوبلـز

إجرفكطعسايلطزرعط ؾ علطوظةئطبرو عريفط ضؽطخيطاجد طفوظةئطيطجسعيلطفألير رفطيطجسعيلطرسرولطط -

ط ط.يطجسعيلطفألررفدطفوخضر لطواخد رتطفإلج سرعيلطيطتشسيلطفوسج س

طأطةرؿطيعراؾفط ؽط ذررئطصحيلط.ط3ج رزطتعؾ زةطيطكرسةط  حرؾطوعددطط2صرؼطعددط

طأسر طعاىط عرشطضسرفطودز رط ذررئطإ  ررديلط.ط223حرؾؿط -

طاغرر طألطةرؿطيعراؾفط ؽطضعفط ةطفألبرررط سرطزؤ رطعاىط دىطتحرضا ؼطفودرفسةط.ط45تؾ ضرط -

طدزدفف.ططةئطإوىطفوؾحدفتطفورحيلطوعسئطتحروضئطط99حؾ ئطعددطت -

طروبط/ طبرو شدضمط  طفوذ ؾفطفإلج سرعيلططكسرطتؼطتؾ ضرطط150سدفدطفوسرري رتطفوسدرسيلطوعددط -

ططروبط/ ط ؽطأجئطفوخضرطط.طط77 د از رتط درسيلططوعددط

 ....الرعهبات

طإاذغرؿطفوة رتطفوسد  د لطعؽطحزؾرطفألاذظلطفوسج سعيلط ةط ؾفسؼططفألعيردط -

 رفطٌفإلارثططيطعزيؼطفو عضط ش ؼطحزؾرطأاذظلطفو ؾعيلطر ضطك ررطفودؽطفإل  شرعطبأضرفرطخ -

   طفألخذط ةطفإلع  ررطأفطعددط ش ؼطويسطب اضئطأصحر ط رفرطبذرفط زيلطخ رفطفإلارثط.

 رزفوتطأعدفدطحزؾرطفوذ ر ط ؽطفوذكؾرططوآلاذظلطفوسج سعيلط اضالططط  ررالططبروعشررطفوشدر ةط -

فوريفطبح رطعؽطفوعسئطأيطشعؾرجؼطبروحرجططيجذفطبدببطسةرجؼطإوىط حر غرتطأخرىطخبلؿط  ر 

 ودسرعط ؾضؾعطخ رفطفإلارثططأيطعدـط  رالت ؼطبروسؾضؾعطيطفاهطزرج طوؤلـط ؽطيج لطاغرجؼط.

تخؾؼطك ضرط ؽطفألسرط ؽطفو ؾقي طبرو خاةطعؽطخ رفطفإلارثطيطزريفطأفطأعبلا ؼططكرؼطجدفطيط -

طتعرضطأحدىطفور دفتطفور فيرتطوادبطيطفألجرال
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طيفجطخريجطزيجرت ؼطوحزؾرطفألاذظلطفوجسرعيلطط.ر ضطبعضطفألزط -

صظحر طفألطةرؿطط ةطسؽط رط بئطفوسدرسلط ةطفألاذظلطزؤ رطسا رطعاىط دىطتركضزطيطإس يعر ططف -

 فوحزؾرط ؽطفو ؾعيلطفوس د لط.

 فوعسئط ةطفوسشرطمطفو ةطزؾجدطخرؾ رتط أر لط.ط -

ر ضطبعضطفودضدفتطوةر مطفوعسئط ؽطفو  ريطصؾرط ؾتؾررففيلطوا ؾ ضمطإع  ردجؽط ؽطإا ذررجرطط -

طعاىط ؾف  طفو ؾفصئطفإلج سرعةط.ط

طتعرضطبعضط ؽط ر مطفوعسئطوادخر لططعشدطتشةضذطأاذظلطخرصلطبخ رفطفإلارثط. -

تط شزويلططفو عضطفو اضئط ؽطفو رىطذفتططرب طحزرمطيرعبطعاىطفورف دفتطفور فيرتطتشةضذطز ررف -

طأيطأاذظلطر  طيعةط ةطفوة ر طفور رحيلط.ط

 

 .... الدروس المدتفاده

قيرـطفألط ركطيطفورف دفتطفورحيرتط شذرطرسر ئطوهطبرو طفأل رطعاىطفوس رددزؽطعاىطفوؾحدفتط -

 فورحيلط.

 شر ذلطفوسؾضؾعرتطفوذر إلطبذكئط  رشرط  ئطخ رفطفإلارثطيطفو حرشطيطتشةضذطأاذظلطخرصلط -

ؽطأجسيلطتاػطفوسؾضؾعرتطيطزش ئطواسذرركضؽطإا رط زريرطال دط ؽططرح رطيطعدـط  سرططيعبرطع

 فودكؾتطعش رطح ىطوؾطتؼطفو ردىطوةر مطفوعسئط.

 ردد طيطفألسر طسفألسرطفو ةطأ  شعتطبرو خاةطعؽطخ رفطفإلارثططو رطأعغؼطفو أ ضرطعاىطفألسرطفو -

فوسشزويلطيطفإلج سرعرتطفوسرغر طودردطفوغضرط   شعلطوذفطز ؼطفإلس عرالططبرو عضط ش رط ةطفوز ررفتط

تجر   ؼط  طخ رفطفإلارثطيطكيفيلطأخذجؼطفو رفرطيطفر رطفورسر ئطفوسؤ ر طيطفو ةطجعا  ؼطيأخذيفط

 إتجرجرطآخرطيطجؾط شرجزلطخ رفطفإلارث.

ر يفطفألاذظلطفو ةطز ؼطتشةضذجرط  طفألطةرؿط  ئطفإلج سرعرتططعؽطفوكيؼطفإليجر يلطيطتعدزئط -

رعدتطفوإ ضرط ش ؼط ةطترحي طساؾكيرتطخرط لط ةطتعر ا ؼط  طفوغضرطسؾفكطفوداؾؾطحضمططس

 دفخئط حييطفألسر طفيطخررج رط  طأ رفا ؼط ةطأي رتطفواعبط  بلط.
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فو شدضمط  ط شغسرتط ج س ط داةطأخرىطدفخئطفوسج سعرتطيجةططت دـطرسر ئطعؽط ؾضؾعرتط -

جؼط ةطفوؾصؾؿطإوىطعددطأسرطتؾعيلط خ اةلطزيدرط ؽططفوؾصؾؿطإوىطفألسرطفوسد  د لططيطيدر

 أر رط.طط

فو شدضمط  طفوج رتطفوحكؾ يلطيطفوغضرطحكؾ يلط ةطفوسدرعد ط ةطتشةضذطأاذظلطفوسذريعطيطحئط -

  ذررئطفألطةرؿط  ئطفوؾحدفتطفورحيلطيطفوسدفرسططيط شغسرتطفوسج س طفوسداةطط.

 ةطحزؾرط دزرططإج سرعرتطت ردؿطفوخبرفتط ضؽطوجرفطحسريلطفوظةئطعاىط د ؾىطفو ر لطيطفوسركز -

  ركزطفوسعاؾ رتط دزؾففطعرـط حر غلطأسضؾيططوسشر ذلططفورعؾ رتطيطسردطفوشسرذجطفوشرجحلطط.

فو شدضمط  ط دزر لطفألي رؼط ةط شركط درفتطرجرؿطفودزؽطفإلسبل ةط ةط جرؿطخ رفطفإلارثط -

 واؾصؾؿطإوىطإ  شرعطفو عضط ش ؼطأيطترددجؼط.

ؼط شركط دفرت ؼطط ةط جرؿطخ رفطفإلارثطيدرعدطز رد طأعدفدطز رد طأعدفدطفوشسرذجطفإليجر يلطفواذزؽطت -

 فوس  شعضؽطبرو خاةطعؽطتاػطفوسسررسلط.طط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع المنتدى المصرى لمنظمات المجتمع المدنى

٠ؼًّ ِششٚع إٌّزذٜ اٌّصشٞ ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ػٍٝ خٍك ث١ئخ داػّخ ٌؼًّ اٌغّؼ١بد اال١ٍ٘خ ٚ رؼض٠ض صمبفخ 

ف١ّب ث١ٕٙب ٚث١ٓ إٌّظّبد االخشٜ اٌّٛعٛدح فٟ اٌّغزّغ ٚ ػبِال اٌٝ ثٕبء لذسارٙب ٚ ِطٛسا ِٓ ث١ٕزٙب اٌّإعغ١خ  اٌؾٛاس

 أد٠خ ادٚاس٘ب ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ ٌززّىٓ ِٓ ر

 عّؼ١بد ِؾ١ٍخ فٟ ِغزّؼبد  00ٚ ٠ٕفز اٌّششٚع ثبٌزؼبْٚ ِغ ١٘ئخ ثالْ اٌذ١ٌٚخ ٚ ٠ؼًّ اٌّششٚع ِٓ خالي 
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 أثىرُظ ..عًؼُبد ثًشكض 4

عّؼ١خ اٌشعبٌخ   –عّؼ١خ وفبٌخ ا١ٌز١ُ ثبٌجال٠ضح  –عّؼ١خ رٛاصً ثؾبعش داوشاْ  –) عّؼ١خ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ثذاوشاْ 

 ا ٔغب١ٔخ ثأثٛر١ظ (

 ..عًؼُبد يشكض يُفهىط 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ عّؼ١خ  –عّؼ١خ اٌششذ ثجٕٝ سافغ  –عّؼ١خ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ثجٕٝ سافغ  –) عّؼ١خ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ثبٌّٕذسح 

 عّؼ١خ اٌغصٓ ثبٌؼض٠خ ( –اٌمشاْ اٌىش٠ُ ثغؾذَ 

 ..يغزًغ غشة اعُىط 

 )عّؼ١خ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ثؼشة اٌّذاثغ(

 ....انهذف انؼبو نهًششوع 

رأع١ظ إٌّزذٜ اٌّصشٜ ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِٕطمخ اٌصؼ١ذ وٕمطخ اٌزمبء ث١ٓ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ِٕٚظّبد 

ش٠خ ٚاٌّإعغبد اٌزطٛػ١خ اٌّؾ١ٍخ ِٓ أعً اٌؾٛاس ٚفشصخ ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚرؼض٠ض ث١ئخ ِإعغ١خ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌّص

 .داػّخ

 االهذاف انفشػُخ

تعز زط درفتط ر مطعسئطببلفطبدؾجرجطيأسضؾيططي ر مطعسئطف شضؽط ؽطفوجسعيرتطفوذر كلط ىطخامط -

 فوةعرؿط ض لطدفعسلطيت  اضئطفوخبلؼططيفو شسيلطفوسؤسديلطيفوكيرد طيفو ؾفصئ

ط2017 ؽط شغسرتطفوسج س طفوسداةط ش ريلطعرـطط16تحدضؽطفو درفتطفوسؤسديلطيفوةعرويلطوعددطط -

 وا در طعاىطإدفر طتدخبلت ؼط ؽطأجئطفوؾصؾؿطإوىطأربرطعددط سكؽط ؽطفوة رتطفوس سذلط

 ش ديرتطسشؾ ر طتشغس رطببلفطط3و شةضذطعددطط2017تأسيسط ش دىطفو شسيلطفوسؤسديلط ش ريلطعرـط -

 سشؾفتطط3 عريفط  طفوجسعيرتطفوذر كلطخبلؿطبرو

فاذركطاغرـط عاؾ رتطي ؾفعدط يرارتطزدزرجرطفوس خررؾف/طفوس ظؾعؾفط ؽطفوذ ر ط ةط جرؿط -

 جسعيلط رعديلط ش ريلطفوسذريعط14تإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطدفخئط

 انًزىلؼخ انُزبئظ 

يدضرطعسايرتطفو شسيلطر  ط درفتط ر مطعسئطببلفطدفخئطيحدتضؽط رف جطي ر مطعسئطفوذركركط ةطت -

 فوسؤسديلطي ش ديرتط شغسرتطفوسج س طفوسداة

 ؽطجسعيرتطفوسج س طفوسداةط ش ريلطفوسذريعطيفص حؾفط ردر ؽطط14تحدضؽطفو درفتطفوسؤسديلطودىط -

 عاىطإدفر طتدخبلت ؼطي رف ج ؼطواؾصؾؿطإوىطفربرطعددط سكؽط ؽطفوة رتطفوس سذل
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 ش ديرتطسشؾ ر ط ؽطخبلؿطببلفطبرو عريفط  طط3عددطتأسيسط ش دىطفو شسيلطفوسؤسديلطيتؼطتشةضذط -

 2017فوجسعيرتطفوذر كلط ش ريلطعرـط

فاذركطاغرـط عاؾ رتطي ؾفعدط يرارتطي دزرجرطفوس خررؾف/طفوس ظؾعؾفط ؽطفوذ ر ط ةط جرؿط -

 جسعيلط رعديلط ش ريلطفوسذريعط14تإشؾوؾجيرطفوسعاؾ رتطط ؽطأجئطفو شسيلطدفخئط

 يتؾز ع رطوسشغسرتطيجسعيرتطآخرىطرصلطبروبشركطفوسؤسدةطر بيلطفوخروسؾفدطفو دفترح  -

 

 ....اَشطخ انًششوع 

 ...انهمبء االفززبحٍ نهًششوع   

شعبسن ثبٌٍمعبء ػعذد ِعٓ ا١ٌٙئعبد ٌّٕزعذٜ اٌّصعشٜ ٌٍغّؼ١عبد اال١ٍ٘عخ ٚ ئػالْ ثذء فؼب١ٌبد ِششٚع اوبْ اٌغشض ِٓ اٌٍمبء 

ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ٚ ثذأء اٌٍمبء ثىٍّخ ِذ٠ش ِٕطمخ ثشاِظ اٌصؼ١ذ ث١ٙئخ ثالْ أزشٔبش١ٛٔبي صعُ 

ِّضً ِىزت ثالْ أٌّب١ٔب ٚ سئ١ظ ِغٍظ اداسح عّؼ١خ اٌطفٌٛخ ٚاٌز١ّٕخ ثأع١ٛغ صُ ٚو١ً ٚصاسح اٌزعبِٓ االعزّبػٝ ثأعع١ٛغ 

 .لذَ  ػشض رمذ٠ّٟ ػٓ اٌّششٚع ٚ ِىٛٔبرٗ ِٚشاؽٍخ , ٚ صُ رُ فزؼ ثبة إٌّبلشبد ٚااللزشاؽبد اٌخبصخ ثبٌّششٚع  ، صُ

 ...اعزًبع رُغُمٍ يغ فشَك انؼًم ثهُئخ ثالٌ انذونُخ  0ػمذ 

ئععخ ثععالْ ؽ١ععش اعععزٙذف االعزّععبع ِٕبلشععخ لٕععٛاد االرصععبي ٚ االعععشاءاد اٌز١ّٙذ٠ععخ ٌٍّشععشٚع ٚعععجً اٌزٕغعع١ك ث١ّٕععٛ فٟ ١٘

اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌغّؼ١ز١ٓ اٌّظٍز١ٓ ، ششػ د١ٌعً اٌغ١بععبد ٚ االععشاءاد اٌخعبل ثبٌّشعشٚع ِٕٚبلشعخ اٌصعؼٛثبد اٌزعٟ ٚاعٙعذ 

اٌغّؼ١ز١ٓ فعٟ ثذا٠عخ اٌّشعشٚع ٚ ععجً اٌزغٍعت ػ١ٍٙعب ، ٚاععزٙذف اٌٍمعبء اٌضعبٟٔ  اٌزغع١ك ٌٍشثعغ اٌضعبٟٔ ِعٓ ػّعش اٌّشعشٚع ٚ 

 ِٕبلشخ اٌخطخ اٌّغزمج١ٍخ . ػشض ٌّب رُ أغبصٖ خالي اٌشثغ االٚي ٚ

 ...اعزًبع يغ انغًؼُبد انششَكخ نًُبلشخ ثشورىكىل انزؼبوٌ

ػمت رؾذ٠ذ اٌصٛسح اٌّذئ١خ الرفبل١خ اٌزؼبْٚ ث١ٓ عّؼ١خ اٌطفٌٛخٚاٌز١ّٕخ، ٚ اٌغّؼ١بد اٌشش٠ىخ ، رُ االرصبي ثبٌغّؼ١بد 

١ش ؽعش ِّضٍٝ اٌؼشش عّؼ١بد  اٌّؾ١ٍخ ٚرّذ ٌٍؾعٛس اٌٝ ِمشعّؼ١خ اٌطفٌٛخ ٚاٌز١ّٕخ ٌّٕبلشخ ثٕٛد اٌجشٚرىٛي ، ؽ

 . إٌّبلشخ ؽٛي االرفبل١خ  ٚششػ ثٕٛد٘ب ِٚٙبَ وً االغشاف ٚادٚاسُ٘

 ... اعزًبع يغ انغًؼُبد انششَكخ نزىلُغ ثشورىكىل انزؼبوٌ

ي ثؾعٛس اٌؼشش عّؼ١بد ٚ ِغئٛ 20/2/2002ػمت رؼذ٠ً االرفبل١بد ، لبِذ اٌغّؼ١بد ثزٛل١غ اٌجشٚرٛوٛي ثزبس٠خ 

اٌّششٚع ث١ٙئخ ثالْ أع١ٛغ .ؽ١ش رُ لشاءح االرفبلخ ثؼذ رؼذ٠ٍٙب . وزٌه رُ رؾذ٠ذ اٌّٛاػ١ذ اٌّمزشؽخ ٌض٠بساد اٌزم١١ُ 

 . اٌّإعغٟ

  ...وسشخ رخطُظ ثبنًشبسكخ  

 ٚظغ اٌخطخ اٌّجذئ١خ ٌٍّششٚع ثّشبسوخ ع١ّغ اٌغّؼ١بد  اٌشش٠ىخخاٌٛسشٚاعزٙذفذ 

لبِذ وً عّؼ١خ ِٓ اٌغّؼ١بد إٌّفزٖ ثزص١ُّ ٌٛؽٗ رعّٕذ اعُ اٌغّؼ١خ ٚاٌشؤ٠خ ٚاالٔشطخ ٚاٌّشبس٠غ إٌّفزٖ داخً ؽ١ش 

اٌغّؼ١خ ٚلبَ اٌؾبظش٠ٓ ثبالغالع ػٍٝ ع١ّغ اٌٍٛؽبد اٌّؼشٚظخ ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد ٚاالعزّبع اٌٝ عشد وً 

ٗ دخً اٌغّؼ١بد ،  صُ لبِذ ِّضٍخ ١٘ئخ ثالْ اٌّب١ٔب ثؼشض ا٘ذاف ِّضً ٌٍغّؼ١ٗ اٌزشو١ض ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اٌزطٛع ٚ ا١ّ٘ز
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ؽ١ش ٚظؾذ ِزطٍجبد ااٌغٙخ اٌّبٔؾخ ِٚٛاصفبد اٌزمبس٠ش ٚػ١ٍّخ اٌزٛص١ك   BMZاٌّششٚع ٚ اٌزؼش٠ف ثبٌغٙٗ اٌٌّّٛٗ 

 ٚأ١ّ٘خ االؽزفب  ثبٌّغزٕذاد ... اٌخ .

 ٔشطٗ اٌّششٚع ف١ٕب ٚ ِب١ٌب ٚ اغبس اٌّزبثؼخ ٚ اٌزم١١ُ .ِٕبلشخ االغبس إٌّطمٟ ٌٍّششٚع ٚٚظغ خطػ رفص١ٍٗ   وزٌه رُ

 انذساعخ االونُخ نهًششوع ...رُفُز 

رُ غشػ اٌّّٙخ االعزشبس٠خ ٌزٕف١ز ػ١ٍّخ رم١١ُ اٌششوبء ثبٌّششٚع ٚ اخز١بس االعزشبسٞ إٌّٛغ ثٗ رٕف١ز اٌّّٙخ ِٓ لجً ١٘ئخ 

ص٠بساد ١ِذا١ٔخ  00رٕف١ز ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ اٌّإعغٟ رُ رٕف١ز ػذد ثبٌزٕغ١ك ِغ االعزشبسٞ إٌّٛغ ثٗ ِىزت اع١ٛغ ٚ –ثالْ 

 ...و كبَذ انًُهغُخ انًزجؼخ فٍ انزمُُى كبنزبنٍ ١ٍخ ٌٍّٚشبسوخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ  ٌٍغّؼ١بد اٌّؾ

 تظبضمطفس سرر طفو  ضيؼطفوسؤسدىط  طأعزركط ؽط جاسطفالدفر ط. .1

 ،طفودضدفتط .ططططططأر  ط جسؾعرتط ؤر لطتذسئط)طأطةرؿ،طفوذ ر ط،فورجرؿط .2

طفجرفكط  رببلتط  طحكؾ ضؽط ؽطفو ر لطعؽطديرطيتر ضرطفوجسعيلط ىطفوسج س .ططط .3

 ...حصش انًىاد انزذسَجُخ 

ٔفز فش٠ك اٌؼًّ فٙشعخ ١٘ٚىٍخ اٌّىزجخ اٌغّؼ١خ ٚ ؽصش اغٍت اٌزذس٠جبد اٌزٟ شبسوذ ثٙب اٌغّؼ١بد اٌّؾ١ٍخ ) ِٓ خالي 

اٌّششٚػبد اٌغبثمخ اٌزٟ شبسوذ ثٙب ٘زٖ اٌغّؼ١بد ( ٚرُ ٚظغ لبػذح ث١بٔبد ثبعّبء اٌزذس٠جبد اٌزٟ شبسوذ ثٙب اٌغّؼ١بد 

ط ِٓ خجشاد رٍه اٌغّؼ١بد ٚا٠عب رغ١ّغ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ اٌخبصخ ثجٕبء ٚ اعّبء اٌّشبسو١ٓ ِٓ وً عّؼ١خ ٌزؾذ٠ذ ثؼ

 اٌمذساد اٌّٛعغ١خ اٌالعزؼبٔخ ثٙب فٝ اٌّششٚع ٚ ر١ّٙذا الػذاد اٌؾمبئت اٌزذس٠ج١خ 

 ... أعشاء اخزُبس انًزطىػٍُ نًشاكض ركُىنىعُب انًؼهىيبد

 جشرُٙ ِغ دٚسٖ وّغئٛي ٌّشوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍَٛثزشش١ؼ صالس ِزطٛػ١ٓ رزٕبعت خ بد اٌّؾ١ٍخ رُ اٌزٕغ١ك ِغ اٌغّؼ١

ٚلبِذ اٌٍغٕخ ثاعزؼشاض غٍجبد اٌّزمذ١ِٓ اٌخبصخ ثىً ُِٕٙ  ٌٍؼًّ وّغئٌٟٛ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌغّؼ١بد 

 اٌّؾ١ٍخ  

٠َٛ 00ح ( ٚاعزّؼذ اٌٍغٕخ  ٌّذWord- Excel- Accessٚرُ اعشاء ِمبثٍخ شخص١خ ٚاخزجبس ػٍّٝ فٝ ثشاِظ اٌىّج١ٛرش )

 إلعشاء االخزجبساد  اٌشخص١خ ٌٍّزمذ١ِٓ 

 ...  االَزهبء  فٍ  اعشاءاد  رأصُش يشاكض ركُىنغُب انًؼهىيبد  ورغهُى االعهضِ نهغًؼُبد

 -٠ٚشًّ :  25/2/2002رُ رغ١ٍُ اٌغّؼ١بد االعبط اٌخبل ثبٌّشوض٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛافك 

 )Mouse , Keyboard, CPUج رزطكسبضؾترطط) .1

2. Printer 

   بتطتيرر .3

 كرفسىط  حرؾط3عددط .4
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 عددطيفحدط ك بط .5

 عًؼُبد 00رُفُز رذسَت نًزطىػً يشاكض ركُىنىعُب انًؼهىيبد ة

عّؼ١خ ِظٍخ ثبع١ٛغ ٚ عٛ٘بط 2عّؼ١خ لبػذ٠خ ٚ 01ا٠بَ ٌّغئٌٟٛ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثؼذد  00رُ رذس٠ت ٌّذح 

شجبة ِٚغئٌٛزٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌغّؼ١ز١ٓ اٌّظٍز١ٓ ثبع١ٛغ ٚ عٛ٘بط ٚرٕبٚي اٌزذس٠ت ثشاِظ  4فز١بد ٚ  4ثٛالغ  

(wodrd2010,excl2010,Access2010)   ُرذش١ٓ صفؾخ ٌّشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِٛلغ ، وّب ر

 (Gmail) ٚوزٌه أشبء ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ ٌىً عّؼ١خ ػٍٝ ِٛلغ   (Facebook)اٌزٛاصً االعزّبػٟ 

ِزطٛع ثىً  2ِزطٛع ثٛالغ  20وزٌه ٠مَٛ ِغئٌٟٛ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ؽب١ٌب ثبٌغّؼ١بد اٌّؾ١ٍخ  ثزذس٠ت ػذد 

ٌٍؼًّ ِٓ خالي ثشِظ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ، ٚ عبسٞ رٕف١ز ص٠بسد ١ِذا١ٔخ ٌىً عّؼ١خ ٌّزبثؼخ  عّؼ١خ الػذاد صف صبْ

 اٌؼًّ فٟ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

 

 أَشطخ ثُبء انمذساد ....

 انزذسَجبد ...

فٕٝ ٚ ص٠بساد ِزبثؼخ ص٠بسح دػُ  20رذس٠جبد  ٌٍّب١١ٌٓ ٚغ١ش اٌّب١١ٌٓ  ٚأداسح اٌّششٚػبد ٚ رؼجئخ اٌّٛاسد ٚرٕف١ز  1رٕف١ز 

ٌٍغّؼ١بد ٌّٚشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرٕف١ز إٌّزذٜ اٌّصشٜ ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔٝ ِٚٛظٛػٗ اٌزّى١ٓ 

 االلزصبدٜ.

رُفُز صَبساد دػى فًُ نهغًؼُبد اعزهذفذ رطىَش اداء انغًؼُبد فٍ ػًهُبد انزىصُك  كُفُخ كزبثخ 

 ... انزمشَش وانزىصُك وانزىكُذ

ػمذ فش٠ك اٌؼًّ اعزّبػب رٕغ١م١ب ِغ ِغئٌٟٛ االرصبي ثبٌغّؼ١بد ٌّؾ١ٍخ  رٕبٚي االعزّبع ِٕبلشخ ٍِؾك االرفبل١خ ث١ٓ 

 اٌغّؼ١بد اٌّؾ١ٍخ ٚعّؼ١خ اٌطفٌٛخ ٚاٌز١ّٕخ 

ؽ١ش رٕبٌٚذ االعزّبػبد ٚظغ سؤ٠خ إٌّزذٜ ٚ االرفبق ػٍٝ ،  شبسن فش٠ك اٌؼًّ فٟ اعزّبػ١ٓ ٌالػذاد ٌٍّٕزذٜ اٌّصشٞ

 لع١خ إٌّزذٜ ٚرؾذ٠ذ اٌٍغبْ إٌّظّخ ٌٍّٕزذٜ ٚاالرفبق ػٍٝ اعشاءاد رٕف١زٖ   

 بناء لدرات مراكز تكنولوجيا المعلومات ...

رُ ػمذ ػذد اعزّبػ١ٓ ِغ ِغئٌٛٝ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّمش اٌغّؼ١خ  ٌّٕبلشخ اٌّٙبَ اٌخبصخ ثؼًّ ِغئٌٛٝ 

ج١بٔبد اٌّطٍٛثخ  ٚو١ف١خ  ػًّ اٌزغ٠ٛخ اٌّب١ٌخ اٌخبصخ ثّشوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّشاوض داخً عّؼ١برُٙ ٚ ششػ ٌمٛاػذ اٌ

 اٌّؼٍِٛبد.

 رذسَت انًزطىػٍُ ثبنغًؼُبد انًحهُخ 

( ٚو١ف١خ رص١ُّ    word , Excel , internet ,accessِزطٛػ١ٓ فٝ وً عّؼ١خ ػٍٝ ثشاِظ االٚف١ظ )  2رذس٠ت  

 لٛاػذ ث١بٔبد.
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ؽ١ش لبَ ِغئٌٟٛ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثزذس٠ت اصٕبْ ِٓ اٌّزطٛػ١ٓ ثغّؼ١برُٙ ثٙذف رى٠ٛٓ صف صبْ ِٓ اٌىٛادس 

 اٌجشش٠خ  

 AccessAdvancedرذسَت نًغئىنً ركُىنىعُب انًؼهىيبد ػٍ 

 Accessاٌٙذف ِٓ اٌزذس٠ت : رط٠ٛش لذسح ِغئٌٛٝ ِشوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٝ رص١ُّ لٛاػذ اٌج١بٔبد ثبعزخذاَ 

2010 

رُ رٕف١ز اٌزذس٠ت ثبٌزؼبْٚ ِغ ِؼٙذ رىٌٕٛٛعب اٌّؼٍِٛبد اٌزبثغ ٌٛصاسح االرصبالد ، ؽ١ش رٕبٚي اٌزذس٠ت ِغّٛػخ ِٓ 

وزٌه اػمت اٌزذس٠ت  ٠Access 2010ىخ ٚو١ف١خ رط٠ٛش٘ب ٚٚفمب ٌجشِبٔظ  لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٟ رغزخذِٙب اٌغّؼ١بد اٌشش

 اعزّبع ٌّٕبلشخ اٌّشىالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ِغئٌٟٛ ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ رٕف١ز ِٙبُِٙ ٚ و١ف١خ اٌزغٍت ػ١ٍٙب  

 صَبساد دػى فًُ نًشاكض ركُىنىعُب انًؼهىيبد

ٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌّششٚع ثض٠بسح ِشاوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٌّزبثؼخ خالي فزشد اٌزمش٠ش لبِذ ِغئٌٛخ ِشاوض رىٌٕٛ

 . ػ١ٍّخ رذس٠ت اٌّزطٛػ١ٓ ٚ رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ِٓ فٟ ا١ٌّذاْ ٌٍغّؼ١بد اٌّؾ١ٍخ أصٕبء اٌزؼبًِ اٌّجبشش ِغ لٛاػذ اٌج١بٔبد

 ػمذ انًُزذي انًصشي نًُظًبد انًغزًغ انًذًَ 

ٓ االلزصبدٜ ٚرٕبٚي ِؾٛسٜ اٌزّى١ٓ االلزصبدٜ ٌٍشجبة ٚاٌزّى١ٓ االلزصبدٜ ٌٍّشاح ِٛظٛع اٌزّى١رٕبٚي إٌّزذٜ االٚي ٚ

ا١ٌٙئعبد اٌزعٝ ٌٙعب ثؼعط ٚشبسن فٝ إٌّزذٜ ثؼط اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ٚعّؼ١بد أع١ٛغ ٚعٛ٘بط اٌّشبسو١ٓ فٝ اٌّشعشٚع ٚ

 . ِشبسن 030بسن فٝ إٌّزذٜ خجشح فٝ ِغبي اٌزّى١ٓ االلزصبدٜ ٌٍشجبة ٚاٌّشاح ٚلذ أٔؼمذ إٌّزذٜ ثغبِؼخ أع١ٛغ ٚش
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 االلراض 

% ما  شاباا الجانجي  ما  البطالاة وتنجاع 40تشكل البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع حيث يعااى  حاوالي 

فانص هذه المشكلة إل  ظاهنة قلة فنص العمل ، وهذه المشكلة تظهن بشكل كبين في المجتمعات النيفياة حياث ت ال فيهاا 

العمل بشكل عالي جداً ولكىها تزداد  في المجال الزناعي والذي يحتاج إل  مجهود عضلي مما يؤدى إل  عزوف الشباا 

 ع  العمل فيه إل  جاىا افت ان المجتمع النيفي إل  التميز في حنفة معيىة تسود في المجتمع ...

مشانو  غارين مادن للادجل باةضاافة إلا  ال ادنة علا  وعل  النغم م  قدنة المنأة النيفية عل  تحمال مسالولية وأدناه 

تحمل مسلولية أسنتها م  نعاية وتنبية األطفال وجالفه ، إال أ  المنأة النيفية غالباً ما يى غها ال دنة فاي الوغاول إلا  

 ادنة علا  مغادن التمويل المىاسبة لتمويل أىشطتها البسيطة وذلا  ألساباا اقتغاادية اجتماعياة يايت  فاي م ادمتها عادم ال

الوغول لمغادن التمويل النسمية المىاسبة مثل البىو  وذل  لعدم وجود ضماىات كافياة لادى السايدة الف يانة ي بلهاا البىا  

كضما  لل نض الذي تنيد السيدة الحغول عليه . وهذه المشكلة يىشي عىها وجاود طاقاات إىتاجياة معطلاة داجال المجتماع 

لاذا يايت  الادون الهاام الاذي  ا عل  األقل ف  الحد م  مشاكل الف ان بهاذه المجتمعااتمم  الممك  أ  تساهم في حال تشريله

و يمك  ا  تلعبه الجمعيات األهلية بما لها م  عالقاات وثي اة بمجتمعاتهاا تمكىهاا ما  ت اديم جادمات مالياة مباشانة ل فاناد 

 ىفيذ مشنوعات متىاهية الغرن.جلق فنص عمل لشباا الجنجي  والمنأة النيفية وتىمية مهاناتهم  للبدئ ف  ت

 انُطبق انغغشافٍ

 قني ومناكز محافظة اسيوط

 انًششوػبد 

  ذريعطف رؽطجدزد  -

  ذريعط ريضط يدر طف.دط/طجبلؿطفودزؽطزكةطسعضد -

 يصبدس انزًىَم

طبروشد لطوسذريعطف رؽطجدزد ط:ططفو سؾ ئطذفتةط ؽطفوجسعيل -

طزكةطسعضد ذريعطفو ريضطفوسيدر ط:طتبرعط ؽطفودك ؾرطجبلؿطفودزؽط -

 انفئبد انًغزهذفخ

طش ر طفوخر جضؽطيفوسرأ طفور فيلطفوسعضالطيفوة رتطفوس سذلطيس اؾفطفوس  رضضؽط ؽطفوسذريع. -
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 مجلس االدارة

 لجنة المروض
اللجنة 
 التنفيذية

 مدير تنفيذى

 مدير مالى

 ادارى الراض امين خزنة 2 محاسب 2

مسئول 
 مخاطر

مدير وحدة 
 االلراض

اخصائى  9
 الراض

 مدخل بيانات

طأسرطفوس  رضضؽط. -

 فوعر اضؽطودىطفصحر طفوسذريعرتط  شرليلطفورغرطط. -

سؾ ايلطأ رفدطفوسج س ط ىطفوب يلطفوسحيظلطبروجسعيلطفوسشةذ طفوذىطيسكؽطففطيد ةضديفط ؽطفوخد رتطفو  -

 يرضرطفو سؾ ايلطفو ىطت د  رطبرؾر ط د سر ط.

 انهُكم انىظُفٍ

 خذيخ االلشاض

ت دم الجمعية جدمة االقناض لكل فلات المجتمع بهدف نفع المستوي االقتغادي للفلات االكثن احتياجا ولتىمية ال ني 

 في محافظة اسيوط شنيطة ا  تتوافن فيه الشنوط التالية :

 رؾؿطعاةطفو رضط ررمطفوجشديلففطيكؾفطفوس  دـطواح -

 سشلط60سشلطيالطزز دطعؽطط21ففطيكؾفطسؽطفوس  دـطوظابطفو سؾ ئطالطي ئطعؽط -

 ففطيكؾفطكر ئطفالجايلطي حسئطبظر ؾطر ؼط ؾ ةطصروحلطيسرر ل -

ففطيكؾفط ؽطفوة رتطفوسد  د لطبسش طفو سؾ ئط ؽط حديدمطفودخئطفيطفوسظا رتطيطفالرف ئط -

  ر طفوخرجضؽطفيطذيمطفالح يرجرتطفوخرصليفوسعيبلتطفيطفوسزفرعضؽطفيطش
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 ففطيكؾفط حئطف ر لطفوس  رضط ةطاةسط كرفطفوسذريعطفيطدفخئطفوشظرؽطفوجغرف ةطوعسئطفوجسعيل -

 ففطيكؾفط كرفطفوسذريعط ةطفوشظرؽطفوجغرف ةطوعسئطفوسذريعط -

 ففطيكؾفطفوغرضط ؽطفوحرؾؿطعاةطفو سؾ ئطجؾط دكط ذريعطجدزدطفيطتسؾ ئط ر ؼط -

 يعطفو ر ؼطوهط كرفط ر تففطيكؾفطفوسذرط -

 ش رط18فالطتز دط د طسدفدطفو رضطالطتز دطعؽط -

 سأط انًبل 

طجشيل1.2560.000 ا طط2015رأسط رؿط ذريعطف رؽطجدزد طح ةطعرـط -

طجشيلط560.000 ا طط2015رأسط رؿط ذريعط ريضط يدر طح ةطعرـط -

 حغى انمشض

ط%طط15جشيلطبةر د طط20000جشيلطح ةطط1000ز ؼطصرؼطفو ريضطف  دفكط ؽط -

 انًؤششاد

 ؽطخبلؿط  طفوؾ تطتشسيلطفوعسضئطيططيفوعسضئطوجسعيل ىطفو عر ئط ضؽطفطيفوسريالط شركطفو  لأدمط -

ط1527بعددطط2015فوةطز رد طحجؼطفوسد ةضدزؽط ةطعرـطط شحهطشر حلطفعاىطعشدطتإرفرطفال  رفض

 عسضئط.

ضطفو جرر لطفوشرضبطفالربر ؽطحضمطفالصدفرطيذوػطو الط خرطرجرطيجةطع رر طعؽطررفطوا ريط -

عسايلطط ي طيشرفكطيتؾز  طساعلطيفعرد طفس  سررطفور  ط،طف رطفو ريضطفالا رجيلط إراتطف ئط ةط

سذررئطفوحرؾؿطعاىطفوسؾفدطفوخرـطيفأليويلطفوسشرس لط سرطزؤدىطفوىطفاخةرضطفالصدفرطيذوػطو

 ررطفوؾسظركط د ؾىطفوجؾد طيفح إ

وخد رتطيفوسرف مطيفيزرطفاخةرضط د ؾمطفطيتجررطفوجسالطي رضطسا ط حسالطعشدطفوذرفكطبرآلجئ -

طططططططططططططططططططعدـطفو در طعاىطفس  ظر طفوعسرولطفوسدر لطيفوسؤجالطيفإلح ةرظط  ريطططفوس رحلطأ رـطجذفطفو ظرع

يعؽطط ؾىطتشر دىط ع ؾؿفاخةرضطفوسد ؾىطفو  شىطيذوػطزؤدىطفوةطصعؾ لطفوؾصؾؿطفوىط ديط

فو ريضطفوخد يلط  ةط اضالطفوسخرطرطيالطتح رجطفوةطفزدمطعر الطك ضر طي شرس لطفوسذريعط  طرغ لط

فوعسضئطي رو روةط درجلطاجرحهطكبضر طيوذوػطكراتطادبطفاؾفعطفوسذريعرتط ؽطحضمطفوشذريططعددط

  رضطفا رجة.ط42 رضطخد ةط،طط369 رضطتجررمط،طط1238 رضط ش ؼطط1449
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رد طاد لطفالق رؿطعاةطفال رفضط ؽطفوذكؾرط شهط ةطفالارثطيذوػطزرج طفوةطخؾؼطفودضدفتط ؽطز  -

تحسئطفوسدؤويلط ةطحرولطعدـطفوددفدط،طفيزرطصعؾ لطفوؾصؾؿطفوةطفوزر ؽطبد ؾولط،طي ؽطارحيلط

فخرمطفودضدفتطررو رط رطتةزئط ذريعرتطتدسضؽطفوسؾفشةطيفوذمطالطزدخئط ؽطضسؽطخظلط

 وة لطفوذكؾر.ط1265 رضطيط384وذوػطاجدطاد لطفال رفضطوة لطفالارثط ذريعرتطفال رفضطيط

 االَغبصاد    

 فوحرؾؿطعاةطرخرلط زفيولطفوشذريط ؽطجض لطفور ربلطفوسرويل. -

 2015 اضؾفطجشيهط ةطعرـطط12.5فوةطط2014 اضؾفطجشيهط ةطعرـطط10ز رد طحجؼطفوسحةغلط ؽط -

 2015عسضئط ةطعرـط2550فوةطط2014عسضئط ةطعرـطط2300ز رد طعددطفوعسبلكطفوشذيظضؽط ؽط -

 %ط99.4ط2015 اغتطاد لطفوددفدطعؽطعرـط -

ت دؼطفوةطفو خاصط ؽطجسد طفال ررطفودابيلطفو ةطط2015تؼطيض طسيرسلط رويلط ةطا ريلطعرـط -

 وح تطبروسذريعطخبلؿطفودشؾفتطفودرب لط.

 الصعوبات

طرأسطفوسرؿطرضرطكر ةطو ابيلطفح يرجرتطفوعسبلكط ؽطفو ريض -

 

ط


