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 تقديم  

 ةةة ةفا طفو ةةة   ط1991وسةةة لطط451أسةةة  يطجةةةةطجمعيةةةلطأجايةةةلطر ةةةمطجرة ةةةلطواةةةم  طط  ةةة م ط ةةةم  طط-جمعيةةةلطفولة وةةةلطيفو  ميةةةلط
فالج مرعيلططيتع بمطفوجمعيلطفو ح د طفو ةط دأتطفوخد لطفوم خصصلط ىطاعريلطفألطةرلطفومع   نطحمكيةرطصصةع دط صةمط ةنط

وةم ةةمط    ةةئط م رسةةلطفألسةة ررطفوةةدك  اطجةة لطفوةةدزنطةكةةىطسةةع دطخةة لطج ةة ةطتل عيةةلطح ةةمطكةةر طزةة  طت نةةي طة ةةرافتط   نمةةلط
يكةر ط ةنطأجة طأس ررطجمفحلطفوعنرمطي  خصص نط ةطاعريلطيتأج ئطفومعة   نطوصةع دط صةمطجة طجةررتط نةم طال ةررطفوجمعيةلط

ط:طفرمفض رط

طفوخد رتطفو  ر يلطفالج مرعيل -
 خد رتطع جيل -
طخد رتطتأج ايلطط -

وىط جرالتطعما رطويضيفطصعدفطجدزدفطألل ل  ر،طت ط ا اتهط ةطشكئط  نر ئطوعمايلطج طأةخاتطفوجمعيلط جرلطفو  ميلطا
 فوم راكلطصةرعايلط ةط خ افطأل للطفو  ميلطصمع رجرطفوحقي ةطيتعمئطفوجمعيلط نطخ لطاؤ لطياسرولطيفضحلط.ط

 مجاالت عمل الجمعية 
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 رسالة الجمعية  

تمك نطفوة ةرتطفألثرةمطفح يرجةرطط ةنطفاللةد رتطيفو ةرعةئطيف يجةر ةط ةىطفومج مة طتعمئطفوجمعيلط ةط مىط حر نلطأس  يطعاىط
 ةةنطخةة لطت ةةدي طخةةد رتط  رشةةم ط ةةىطتةة   مطيتحسةة نط ةةملطفو عاةةي طياعريةةلطفومعةة   نطيتحسةة نطفو ضةة طفوصةةحةطيفوب  ةةةطيط

ميةةلطفومةة فاةطفو  ةةم لط ةةىطتاةةمطف   صةةرةىط  اةةمطفومج معةةرتطيتمكةة نطفوجمعيةةرتطفألجايةةلطفومحايةةلطواقيةةرمطصأةيفاجةةرطفو  م  ةةلطيت 
فومج معرتطو حمئط س  ويلطفو  ميلطيفو  بيمط  طفومؤسسرتطفألجايلطصأس  يطو ن  نطاأىطعرمط ىط ضريرطفوم م ة نطيفو  سة مط

ط  طص رعطفو مفاطيفوج رتطفومع يلط  دفطت   مطحير ططكم ملطوسكر طفو مى.

 رؤية الجمعية 

جميةة طح ةة    طفاللسةةرليهطكر اةةلطةي طتم  ةةنطيخرويةةهط ةةنطف عر ةةرتطيفالل  رثةةرتط ةةممط حر نةةلطأسةة  يطز م ةة طسكرلةةة رطصممراسةةلط
يفوة ةةرتطفوم م ةةلط.يفوجمعيةةلط ؤسسةةهط   ةةهط ةةرةاتطعاةةةطتح  ةةمطت ميةةهط سةة دف لط ةةةطفومج معةةرتط ةةؤجمتط ةة طفوج ةةرتطفومسةة  ولط

ط.ي ع مدتطعاةط  فاةجرطفوذفتيلطي  فاةطفومج معرتط

طفو حدفتطيجةط:يطتعمئطفوجمعيلط نطخ لطعدةط نط

طيحد طفو عاي ط -
طيحد طفالعر لط -
طيحد طفوصحلطيطفوب  لط -
طيحد طتل  مطفومج م طفومدلةط -
طيحد طحمريلطفولةئط -
طيحد طةع طح  قطفوممأ ط -
طفوبمف جطفال  صرةيلط -
 يحد طفوخد رتطفومرويلطيفال  صرةيلط. -
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   مدارس المجتمع  وع  مشر

فوغ ري طط–فوبدفاىطط–فوة  طط-فوسرحئط–يعمئط  ميعطط دفاسطفومج م ططصممفثن)طف   بط
ةزمييط(طط مؤلطط نطجمعيهطفولة ولطيفو  ميهط،طيطيس  دفطفوم ميعططططط–فو  صيهطط–

طتام ذط/ ططططط4322

  الهدف العام

ط ةةنطفوم سةةم  نطو طةةةرلطفو عاةةي ط ةةملطة ةةرة طفوةةىطفومج مةة ط ةةدفاسط  ةةميعطز ةةدف
طفوذفتىطفو عا ططأسا بطعاىطفومدفاسطجذ ط ىطفو عاي طفسا بطي ع مدطفو عاي 

   االهداف الفرعية 

 طفال  دف يلطصروممحاهطفو عاي ط ىط /طةئططفس ممفا -
طط150ططواجمعيهطفو رصعهطفومج م طصمدفاسط عاملط257طت غ ئ -

   داسل
ط فو خصيهطيخبمفت نط  رافت نطيت ميهطفو عايميلطفومعامرتط دافتطتل  م -
 فومدفاسططوم رصعهطصروم ميعط  سمط11طت غ ئ -
ط فومحمي هطفوم رطمط ىطفو عايمىططفو عىطا   -
طفو عاي ط نطفوم سم  نطفالطةرلططودىطفوخرط هطيفوسا كيرتططفوعرةفتطط نطفوحد -
طفومج م طي داسهطعر هطصرو م هطفو عاي طةع طلح طفومحايهطفال كرليرتطت ظيفطعاىطفومحايهططفوقيرةفتط دافتطت ميه -

ط فو م هطش   ططوجر طططخ لط نطخرصهططصصةه
طفو ل عيهطفومسرعدفتطيت دي طفومداسلطصمكر طصرو بمعطفوم ميعطةع طط ىطفو م هطيفجروىطفومج م ط  راكه -

 نتائج المشروع 

 ة رة ط ملطفو حرقطفوم سم  نط نطفو عاي طصمدفاسطفومج م ط .1
 تحسنطفوب  لطفو عايميهط ىطفطراطفومعرز مطفو   يهطواج ةتطط .2
 تحسنطفومعرافطيفوسا كيرتطفوصحيهط .3
 تحسنط دا طفالجروىطيفيويررطفال  اط ىطةع طج ة طفو عاي طفومج معىط .4
 ططتحسنطلسبطفةفرطفومعامرتطصرومدفاسطفومج معيه .5

   الفئة المستهدفة  

ططفوعر ا نطط-(ططط2457فلرث(ططط)ططط1865رك اط)طط /ططةئط4322ططيعدج ططفو عاي ط نطفوم سم  نطفألطةرلط:  المباشرين
طفومدفاسط.ططفطةرلطف  اطفيويررط- عامهططط257ططيعدةج طفومج م طصمدفاس

 طفجروىطفو مىط: مستفيد غير مباشر

   انشطة المشروع
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 فوم رصعهطفوة يهط يفوم دفليل

ططعاىططفومدابطفوعمئط م مطخ لط نططوامدفاسطفوة ىطفودع ططو    مططو رط خلططج طكمرطش م رط م طيرومططفومدفاسط  رصعل
ططيحئطصرومدفاسطفو    ذط س  ىططت دمطوم حنلطفوديا لطفو  را مطيك رصلططفو  ططفو عا طصم  جيلطفومج معيلططفومدفاسطفةفا 

فوم رسب نط.طيفو ناةلطيفو  تطصرولم  لطفوم ك ت  

  فو دا  رتط
فومؤ لططط–فومعرز مطفو   يلطواج ة طط–فوررليلطعنطفةفا طفومداسلطصرو عا طفو  ططط–ت  يليلططومعامرتطفوصة فطفاليوىططتدا  رت

طيفومسرولطصرةفافتطفو عاي طفومج عىطفوم ةذط  رطفومدفاسط

 

فو م لططش   ططوجر   

ططت فجهططفو ىطفوم ك تطحئط ىطيفومسرعد طفومج م طومدفاسطفومج م طيةع طفومج م ط دفاسطفس ممفا لططعاىطوامحر نل
فج مرعطوام راكلط ىطتجدزدطفومدفاسطواممحالطفوخر سلط.ططط50فومدفاسطي نطخ لطفواجر طفوم كالطت طت ة ذط  

فو فوديلطفو  عيل   

ططصرومداسلططفأل  اطأيويررطصرو مىطفوجدزد طفو ىطت طف   رحط دفاسط  رطاليلط م طوم طططيفوديلطت عيلطفج مرعط(طط5)ططعدةططت ة ذ
ططفوسايملططفو غذيلط)ططشماتطفخمىططي  ض عرتطت د  رطفو ىطيفوخد رتطفومج م ط دفاسطي نفيرطفوجمعيلطأل للطعاىطيفو عمف

ط(ط.ططيسا كيرت  طفو عايميلطي س   رت  طالطةرو  طفالصررط  رصعهطضميا ط–طفو عاي طفجميلط–فو خصيلططفو نر لط–

   االنجازات

ط:طي   رطفومج م طط دفاسطيفس ممفا لطةع طط ىطفلجرةفتطتح مطف طفس لرعتطفوجمعيل -
ط نطفوم سم  نطط نطجدةطفطةرلط س يعربطفو  فوىططعاىططخر سلططوممحالطيتجدزدجرطفومج م ط دفاسطتم  ئطفس ممفا -

 .طفو عاي 
فوغ ري طالس ق رلطفطةرلطجدةططط–ةزمييط–فوسرحئططط–ف   بطط– داسلط ج م طصممفثنطفوة  ططط50تجدزدطعدةطط -

 صروصفطفاليلطفال  دف ىطواممحالطفوخر سلطعاىطفو  فوىط.ط
  داسلططط75ت ة ذط  رةا ط"طحكريىطةيىط"طصمدفاسطفومج م طول بطفوصفطفوسرةسطصعدةط -
  جطفوغذفرطفوعرومىطط داسلط ج م ط نطخ لط ملرط40صيرللطعدةط -

 الصعوبات -

طططفوسرص لططفور جلطفوس  فتطخ لطصرومدفاسطفو عايمىطفومس  ىطططتدلىططاوىط ؤخمفطأةتطفو ىطفوصع  رتططصعضطج رك -
 فوصع  رتطجذتطي ن

ططشمئطوا طل ئط–طيض طفجرةفتط–طس   لطفجرةفتط–طتع  ن)طططفومج معيلطفومدفاسطةفخئطفومعامرتطعدةطعجن -
 .طططفألةفرط ىططضعفطع هطز  جط مرطيفحد ط عاملطعاىط داسل(ط35)ططعدةطيع مدطح م(ططططةئطاعريلط–طفألسم 
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طروبططط11 دفاسطصرجمروىطط4عدمطيج ةطتسمبطيعدمطيج ةطف رثنط دزالطط ىط مكنطفوسرحئطفةئطفوىطف   رحطعدة -
 صكئط داسلط.

 الدروس المستفادة  

ط فو عايميلطيفالةفافتطيفو عاي طفو م يلط  طفو  س مطخ لط نطوامعامرتطفالسب عىطفو دا بطل عيلطتحس ن -
طططةف  ططيك  ططف ط نطط دالطعرمطط12ططومدطصرو بمعط  ف  لطعاىططفوحص لط ىطفو ةفا ط خرط ل -
طلجرحطتجم هط دفاسطفومج م  فومداسلطصمكر طوا بمعطفالجروىططع دطفس عدفةطيج ة -
ط فال  اطفيويررطودىطفو عاي طصرجميلطفو عىطا  طلديفتطثريف -
طشخصيلطو  ميلطكرةف ططيفس خدف  رطفالاكر طصة م طفالج مرمطيجب -
طوا ص لطفوىطتعاي طعروىططط مصلطيع بمطيجذفطططفومخ اةلطفو عاي ط مفحئطفوىطفوخم ج نطفل  رلطف كرليل -

 قصص النجاح        

 عــــزة  

     
طعن ط روتطفومج م طفو عاي ط  ط ص  رطتحكةطفومج م ط دفاسطط بط نططرو لطعنت
طصعةدط ةرطسةنطجة طيجذفطفو رسعلطفوةطس ةطيصئطح ةط داسلطصرمطفو حمطيو ,طفوحرلط   سللطفسم ط نطجدفطعرةيلططةالطك تطفلر

طفو م ةلط ةةطفوم جة ة طفومج معيةلطفومةدفاسط صة لط ةنط صةئط ةةطيفوةدمطوةةط ةدمطفو داي دطشررطيونن,طفوحك  ةطصرومداسلطفالو حرق
طفوةصةئطجةذفطيجة ةطوة الطاللةه,طحيرتةط ةطوةطحدثط رطفجمئط نطتعدطيفو ةطعنيملط مصلطفللط ص ةطفث بطيفلرطفال طفع بمتطيفوذم

ط ةنطونسة مطيحةدثطكمةرطفومج ة لطيفومصة مطفو عاي ط نط  سم لططةالط ص ممططيكر ططفخممطط م طفو عاي ط ةطفوةمصلطوةطفتيحتطومر
طفو عاةي طوةي طفومداسةلطجةذتط ةنطيفو دفطططيفومعريلططفج مرمط نط   رطومرطفومداسلط  ذتطفو ح تطف طحنةطحسنط نطيكر ,طفالطةرل
ط  طيوي طفطةرو رط  طفالمطكمعر الطكر طوا    ذطفومعاملطي عر الطسا كطيتعدزئطشخصيلط  ررطيج طفعممطكر طفو دفط ئط حسب
ط فو عايميلطفو سرلطعمئط  رطتلابطاضيلطفالس رر طكرلتطت   ذ
طيفو عاي طفالاكر طعاةطفو عاي ط ةطفالع مرةطكر طح مطفوحك  يلطفومدفاسطعنط خ افطفوةص لطجذتط ةطفو عاي طيكر ططفواجر ططيعمئ

طف طفو سةيللطلنةممططيج ةتط ةنطفامططفلةر,ة   ةطيوةي طفجاةةطيسةططصةرل ةطفشةعمطيك ةتطفومعامةلطي ة نطة   ةةطي ة نط   ةةطفو عريلة
ط رومةةدفاس,طفو عاةةي ط ةةةطفوحةة طيحةةروة  طوةة طومةةنطوا عاةةي طجرليةةلط مصةةلطفولةةةئطتمةة  طفو ةةةطفال ةةرثنطفجةة ط ةةنطفومج معيةةلطفومةةدفاسطجةةذت

طي ةضةةئطهللاطصةضةةئطفالعدفةيةةلطصروممحاةةلطفو ح ةةتط  ةةد,طفال ةةئطيحةةروة  طوةة طومةةنطفو ةر ةةئطيتعلةةةطفال ةةئط ةةنطفونر ةةمطتمةة  طفومج معيةةل
طعاةةطيفوعرفيةلطصروصةحلطحيةرتةططة فلطو ةرطفةعة طيسر ضةئطو ةرطفةعة طفو ةة"ططاضيل"طفالس رر طفوةرضالطفالس ررط ذو هطفوذمطفومج  ة
,ططفال  دف يةلطفوممحاةلط ةةطفو عاةي ط ةنطجةدفط ة مطط سة  مططيف اةمطفالعدفةيةلطواممحاةلطفل  اتطج ,ة   ةطي  ط عةط ذو هطفوذمطفومج  ة

ط ةةنطفو سةةمبطط  ةةكالطحةةئط ةةةطفو ح ةةدط صةةمطف ةةئطتع بةةمطفو ةةةطفومج معيةةلطفومةةدفاسطصةضةةئطيروةةمطفوةةداجرتطفعاةةةطعاةةةطيحصةة وة
ط.فو عاي 

طيونةن,طفوعر ةلطفوررل  ةلطصروممحالطالو حرقطتؤجاةطفو ةطفالعدفةيلطفو  رة طعاةطفوحص لطيفس لعتطفيضرطفالعدفةيلط ةطفج  دتطج 
طيحصةاتطفوة ةةطصرو عاي طيفو ح ت.ططفال ئطجذفطي  نط   ةطحروتطفو ةطفوم ك تطصعضطو ج ةطفوعرمطصروررل مططفالو حرقطهللاطي ررطو 

طفومؤجةةئطعاةةةطفوحصةة لط ةةةطحامةةةطح  ةةتط ةةدطهللطيفوحمةةدطفو جةةرا طصكايةةلطففو حةةرقطفجا  ةةةط ةةدطعرويةةلط ةةداجرتطفو جةةرامططفوةةد ا مطعاةةة
ط.فوعروة

ط
ط
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محمد محمود منصور الرحيم عبد  

فس  يط حر نلط/ف   بط مكن/طفون س   طط م ل   

ططيصاتطي دطفوحك  يلطفومدفاسطعنطصع دط كر ط ةطيسرثنططع متططفخ فتةططعدةططيكر طجدفط   م طفسم ط نطفلر"طفومحي ططعبدط رل
ططي دطفومرةيلطفجاةطيونميفطططفومكر طو عدطصرومداسلطفو حمطيو طس  نطس  طفوةطس ةطيصئط  دطفومداسلطصعدط رطفوسنطفوة
ططجذتط ةطفو عاي ط نر ,طيفو  ميلطفولة ولطجمعيلطعا  رططت مفطفو ةطفون س   طط داسلطفومج م ط داسلط ةطيفودمطوةطط دم

فال  ررط عر اتطتعر ا رطفومعامرتطكرلتطح مطفوحك  يلطفومدفاسط ةططفو عاي طعنط خ افطفومدفاس  .  

طفالاكر طط ةط ر دطفث  ططف ط  ةطتلابطفومعاملطيكرلتطفوةصئططط ةطة   ةطعاةطفاليلطك تطح مط  م نططروبطيك ت
ططفومدفاسط ةطفو عاي طعنط خ افطفومج م ط دفاسط ةطط رو عاي ططية   ةطفلرطفوةصئططيتمت بطت ني ط ةططفومعاملطيفسرعدط

 . فوحك  يل

ط نطفالعةررط ةطفومج م طصمدفاسطفالو حرقططسرعدلةطي دططفالعدفةيلططصرومامحالطفو ح تطج طفال  دف يلطفو  رة ططعاةطحصاتط  د
فو عايميلطفوممفحئطجمي ط ةططفومصمي رت  . 

ططونايلططفومفص طفوصفط ةطفال طيفلرططفو جرا طصكايلطفالو حرقط نط ك  ةط جم عطعاةططحصاتطي دطفوعر لطصروررل  لطفو ح تطج 
فومج م ط دفاسطتن  نط ةططسرج ط نطكئطفشكمطفو جرا          

 

 

مدرسة  150  للجمعيه التابعه المجتمع بمدارس معلمة  257 تشغيل    

الشخصيه وخبراتهن مهاراتهن وتنميه التعليمية المعلمات قدرات تطوير -   

المدارس  لمتابعه بالمشروع  منسق 11 تشغيل -  

المحرومه المناطق فى التعليمى الوعى رفع -   

التعليم  من المتسربين االطفال لدى الخاطئه والسلوكيات العادات من الحد -  

القريه شئون  لجان خالل من  خاصه بصفه المجتمع ومدرسه عامه بالقريه التعليم دعم نحو المحليه االمكانيات توظيف على المحليه القيادات قدرات  تنميه -   

التطوعيه  المساعدات وتقديم  المدرسة بمكان بالتبرع المشروع دعم فى القريه واهالى  المجتمع مشاركه -  

المشروع نتائج  
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المجتمع بمدارس التعليم من المتسربين التحاق فرص زيادة .1   

 اسيوط -مدارس من اجل مصر

 دفاسط نطفجئط صمطصمحر نلطأس  يطصممكةنىطأ  ة بطيعمئط  ميعط
يفوةةةة  طصرو عةةةري ط ةةةة ط ؤسسةةةلطسةةةري مسطوا  ميةةةةلطفالج مرعيةةةلطييشةةةةمكلط
أيافسك مطو ل ررفتطيطيسة  دفطفوم ةميعطفترحةلط ةملطتعايميةلطعرويةلط

ططةئط نطفالطةرلطفوم سم  نط نطفو عاي ط.ط450فوج ة طوعدةط

 لهدف العاما

طةةئط ةنطط450فومسرجملط ىطفترحلط ملطتعايميلطعرويلطفوج ة طوعدةط
طفالطةرلطفوم سم  نط نطفو عاي ط ىط محالطفو عاي طفال  دف ىط ىط حر نلطأس  يط.ط

 االهداف الفرعية

 تام ذط/ طط30 داسلط ج معيلطتس  عبطفومداسلطفو فحد ططط15ت ل بطةفخاىطيطتأج مطط -1
س لط نطفوم سم  نط نطفو عاي طي رط ىطفوم رطمطفومحمي لططط14-ط7طةئط ىطفومحالطفوعمم لط نطط450فوحرقط -2

 صرومدفاسطفومج معيلط
 عا ط سرعدطصرومدفاسطفومج معيلط  ف  ط عام  نطصكئط داسلطيسدفةطايفتب  طومد طج جلطس  فتطط30تدا بطيت ظيفط -3

 ةافسيلط
 فومج معىطصمدزم لطفو م يلطيفو عاي طصأس  ي مةط نط  ج ىطفو عاي طط15تدا بطعدةط -4
 فج مرعطونئط داسلطط2اج مرعطت عيلطاليويررطف  اطفو    ذطيوجر طفو عاي طس   رط  ف  طط30ت ة ذط -5
 عض طوج هطتعاي طو ةع ئطةياطفوم راكلطفومج معيلوخد لط دفاسطفومج م ططط75 ملر جطتدا بىطوعدةطط2ت ة ذط -6
 دولطا رضيل(طو خفيفطفوعبرطط–حذفرطا رضىطط–ش للط داسيلطط–ىط داسىططةئط)ةطط450ت   مطةع طط  ىطوعدةطط -7

 فال  صرةىطعاىطفيويررطفال  اطيت جيع  طعاىطفالس ممفاط ىطفوعمايلطفو عايميل
ططةئطط450احالطتم   يلطيترقيفيلطوا    ذطس   رطوعدةططط15ز مطا رضىطيعدةطط30ت ة ذط -8

 نتائج المشروع

  داسلط ج معيلططططط15   طعدةط -1
 طةئط ا حمطحرويأط نطفالطةرلطفوم سم  نط نطفو عاي طصروم رطمطفومحمي لطيفو ر يلططط450ةعد -2
  عاملطصكئط داسلط2 عاملطت طت ظية رط داجلط عا ط سرعدطصرو م يلطيفو عاي طص  رط  ف  طعدةطط30عدةطط -3
   ج هطت طتدا ب  طصمدزم لطفو م يلطيفو عاي طعاىطكيفيلط  رصعلطفومدفاسطفومج معيلطط15 -4
 طةئطيصمفطحصا فطعاىطفودع طفول  ىطو خيفطفوعبرطفال  صرةىطعاىطفسمج طط450ةططعدط -5
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 فج مرعرتطفيويررطف  اطفو    ذطت ةذص كئطةياىطي عرلط ىطفومدفاسط -6
طاحالطترقيفيلط.ططط15ز مطا رضىطت طت ة ذتطخ لطس  فتطفوم ميعطيعدةططط30 -7

  الفئة المستهدفة 

 موجه             15 –معلمة  30 – تام ذط/ طط450مستفيد مباشر:   

  عامرتطي  ج  نطيأيويررطأ  اطيفومج م طفومحاىطفومحيططمستفيد غير مباشر : 

  انشطة المشروع

 المراجعة الفنية والمالية االولى /زيارة ميدانية من قبل الممولين  ـ 1

ت طت ة ذطة را ط نط بئط ؤسسلطسري مسطوا  ميلطفالج مرعيلطيشمكلطأيافسك مطوإلل ررفتطح مط رئط ؤسسلطسري مسطك ط
طأسر لطي ايرمط مفج ط روةطي مرئط نطشمكلط طيفوم  طفودافسيلطيفالس رر/ طفودكمياىط س  لط مف جطفو عاي  طج ر  نطفالس رر /

طصب ط   ر ط  ملر طفالس رر / طوإلل ررفت طأيافسك م ط  را خ طيفو  ميل طفو ل  م طأخصر ة طط22مم يرومطع بطل ريلططط2019 رز 
أس  يططح مطت طعمضططط–وم رصعلط دىطفو  دمط ةطت ة ذطفالل للطفومخ اةلطوم ميعط دفاسط نطفجئط صمططفوممحالطفاليوىط

ا ررطط  يططي رطت ط  نط مفثنط حر نلطأسط4عدةط نطفالل للطيفو ةط نطأجم رطل ر جطةافسلطفومس طفوم دفلةطفو ةطتمتطصعدة
طفو حديرتط طفالل للطيط  ر  ل طفوم ميعططفو ة مفجعل طت فجه طفوذىطلةذ طيفومدزم ل   ض عرتهطططكر ط نطأج طيفو ة  طفو ةفا 

طيةفا طفو م يلطيفو عاي ط.ططومؤ لطفوخرصلطصرومب ىطفومداسةطط  رططم فصةرتفوط يفو عر دط  طفومعامرتط  ر  لط

 الثانيةاستالم شيك الدفعة ـ 2

طصقيملط طفالج مرعيل طوا  ميل طسري مس ط ؤسسل ط بئ ط ن طفوررليل طواممحال طصروم ميع طفوخرل طفوررليل طفود عل طشيم طفس  م ت 
طيإزدفع رطصروحسربطفوخرلطصروم ميع.ططط7/2019/ط20ج   رط  را خطط1,831,675

 معلمة  40 باختيار لمعايير الوزارة طبقاعمل مقابالت شخصية للمعلمات المتقدمات من قبل التربية والتعليم ـ 3

 موقع تم معاينته من قبل التربية  20بواقع معلمتين مرشحتين عن كل موقع والبالغ عددهم  تحت التدريب

 معلمة 30أفضل  اختيار والتعليم وبنهاية التدريب االول يتم

اىط رطت طفالتةرقطعايهط ا ررطفوممفجعلطفاليلطفوذمطت ط  طيةفا طفو م يلطيفو عاي طي دزم لطفو م يلطيفو عاي طصأس  يطح مط  ررطع
ت طفالتةرقطعاىطف طيك  طفو عر دط  طفومعامرتطفوجدةط نطخ لطفومدزم لطصأس  يطكمرطت طصيررلطفالع  طفوخرلطصلابطط

دزم لطفو م يلطيفو عاي ط   ك ئطوج لطفالخ يراطيطمحطفالع  طصروجمف دطح مطت ط عامرتطجدة.طي  ررطعايهطت طفو  س مط  ط 
طصجم د طفوجم  ا ل.ط2019/ط4/4طمحهط  را خط

طوا را خطفومعانطصروجم د طيع بطفر قطصربطفو  دمط ر تطفالةفافتطفو عايميلطفومع يلطصةمةططا رتطط طفو  دمطوإلع  طط  ر يت 
طفو فاة  طوا ميي طط  ًر ط  عدطططفوم  د رت ط  حدزد طيفو عاي  طفو م يل ط دزم ل ط ر ت طفوةمة طعمايل ط ن طفالل  رر طي عد صر ع  

طفوم ر  تط طجمت طح م طصروم ميع طفومس  د  ن طفوممكن ن طيجمر طيأ   ب طفوة   طصممكنم طوام  د رت طفو خصيل فوم ر  ت
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 م يلطيفو عاي طل يجلطفوم ر  تطصرخ يراطفو خصيلطعاىط دفاطج جلطأيرمطيع بطفالل  ررط نطت ة ذطفوم ر  تطفعا تط دزم لطفو
ط عامل.طططططط40عدةطط

معلمة وفى نهاية التدريب يتم  40 ايام لعدد 6بواقع  االول عن استراتيجيات التعلم النشط التدريبيتنفيذ البرنامج  -4
معلمة منهم بناء على  30المدارس. بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث يتم اختيار معلمة للتعين داخل  30 اختيار

 تقييم الشركاء بالمشروع.  –تقييم المدرب لمشاركتها في التدريب 

ح مطت طفالعدفةطط"طفيرمطتدا بيلط6فو عا طفو  طط  ف  ططرتفس مفتيجيوامعامرتطح لط"فاليلططفو دا بةت طفالعدفةطو  ة ذطفوبملر جط
صة دقطفو ط يلطح مط رمطصرو دا بط دابططصأس  يط11/7/2019:ط2019/ط6/7يفو  س مطوا دا بطيفوذمطلةذطخ لطفوة م ط نط

 ع مدط نطفالثرةيميلطفوم  يلطوامعا طيفوذمطت ريلطفيهطعدةط نطفوم ض عرتط رئط رهيلطفس مفتيجيرتطفو عا طفو  ططيكيفيلط
فس مفتيجيلطفو عاي طفو  ا دمطيطفو عا طفو  ططيفو عاي طيفوةمقط  نططأجدففطفو عاي طفومج معةمعيلطيطتلبي  رطةفخئطفومدفاسطفومج 

طيفو عا ط

يفوج رتطفومم ولططصأس  يت طت ة ذطفو دا بطصحض اطفومعامرتطي مرا نط نطيةفا طفو م يلطيفو عاي طي دزم لطفو م يلطيفو عاي ط دطيط
طفوعمئ.طوام ميعطي م مط

طفو دا  طفومعامرتط  رريخ لطت ة ذ طت  ي  طفوعمضططبطت  ط ةطفو دا بطي  را  طفوةعرول ط دىطفوم راكل ط عرز مط   ر عاىطعد 
طيط طفآلخم نيفو  دي  طفالتصرلط   طط  رافت طفخ يراطعدة طت  طفو   ي  طحض اجنططط30ي نطخ ل طفومعامرتطفو ةطت  ط ن  عامل
طفو دا ب.

ويتضمن حقوق الطفل والتخطيط موجهين على إدارة المدرسة  4وعدد  30لتدريب المعلمات ال  الثانيـ تنفيذ التدريب 5
للدرس واالدارة الصفية وإدارة المدرسة المتعددة المستويات واالسراع التعليمي كتدريب أساسي لبداية العمل بالمدارس  

 المدارس بكفاءة.أيام متواصلة للوصول بالمعلمة إلمكانية إدارة  5ويكون التدريب لمدة 

طفو دف طكر  طح م طفومداسل طاةفا  طعاى طفومعامرت طو دا ب طيفو  ة ذ طفالعدفة ططت  طوا دا ب طفوعرم طي  رافتطج  ط عراف ت ميل
 ةططفومعاملطفس مفتيجيرتطفو دا  طفو ةطت  ع ريفو عمفطعاىططفةفا طفوةصئط ة عامرتط»  ميعط دفاسط نطأجئط صم«ط

فوم ص ةطصروةصئط  عدةطفومس   رتطيططفو  ريطفوحمطيفو  ريطفوم جهط ضر لطفو ةم لط  نط نط  مفتطفو  مطفودافسةطصرطثئط  م 
يفو عمفطعاىطكيفيلطاةفا طفومداسلط  عدة طفومس   رتطيكيفيلطتلب مطفالسمفعطفو عايمةط.ي دطفا طفوةصئطفو رجحلطاة ؤشمفتطيط

طفو دا بطخ لطفوة م ط نط  عاملطصحض اط مرا نط نط دزم لطفو م يلطط30صأس  يطوعدةطط8/2019/ط1:طط28/7/2019لةذ
طيفو عاي طيفالةفافتطفو عايملطوممكنمطفوة  طيأ   بط

طحنرتطفومعامرتطعاىطفو دا ب:فودايسطفومس ةرة ط نط  

ططابطفومعامرتطيض طي تط   ريلطكئطتدا بطولمحطأس الط نطفوم دا رتطعاىطفومدابط ةطل ريلطفو دا بطط-
ط
يوم لكل تدريب عن  5بواقع  30ـ تنفيذ التدريب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن للمعلمات ال 6

الدمج وكيفية التعامل مع الفروق  – القرائية –الحسابية  –كيفية أعداد وسائل تعليمية  –المعايير القومية للجودة 
دعوة عدد من الموجهين المقترح متابعتهم لتلك المدارس بكل برنامج  ويتم  -تدريب التربية البدنية – لألطفالالفردية 
 لمتابعة تطبيق التدريب. تدريبي
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طفو دا بطفوررومطيفومفص طططت طاعدفةطخللطو  ة ذطحن لطفو دا  رتطفومخ اةلطي  رر طيت ة ذجرطح مطت طت ة ذ طت طفالو نفمط  ر عا  ر
.ط يلمففو ط–فوحسر يلطط–كيفيلطأعدفةطيسر ئطتعايميلطط_فومعرز مطفو   يلطواج ة طط-يفوخر  طيفوسرةسطيج طصرو مت بطكرالتة:ط

طخ لطتامطفوممحالط نطفوم ميعطط

ح مطت طفو ج  نطيفو  س مط  طفومدا  نطكئط دابط ةط جرلطتخصصهطح مطت طت ة ذطتدا بطفومعرز مطفو   يلطواج ة طخ لطط
ط نط ط نط،طتدا بطفو سر ئطفو عاي2019/ط7/ط27:23فوة م  ط نط2019/ط8:4/8ميلط ةطفوة م  ،طتدا بطفوحسر يلط ةطفوة م 

.طصحض اطجمي طفومعامرتطيفج  نط نط  ج ةطفو عاي ط8/2019/ط29:25،طتدا بطفو مف يلط ةطفوة م ط نط2019/ط22:18/8
طفومج معةطفوم  ط نطصم رصعلطفومدفاسط.

طالطفوررورلطعامرطصأ طفو دا بطفوسرص طيفورر نطت طفالل  ررط    ط  ط دفيلطفوممح

طفودايسطفومس ةرة :

 ايعةط   طصربطفوم ر  رتط   ريلطفو دا بط  طفوم دا رتط  ررطعاىططاب  ط ةطفو دا بطفوسر م.طط-1
 اغ لططفومعامرتط  لب مطعماىطونيفيلطس مطفو  مطفودافسىطةفخئطفومدفاسطفومج معيلطط-
ط مراسط- طفج رر طو طةرل طفوعضاى طفو د طاصرصل طحرالت ط   طفو دخئ طصعضطكيفيل طصإعلر    طيروم طفوم رضيل طو ل لل    

 فو مرا نطفوخرصلططوا عر ئط  طجذتطفوحرالتطط
 فوع دطفوخرصلط   ط(ططط-فوجنفرفتط–طابطفومعامرتط عم لطفو  فحىطفالةفا لطةفخئطفومدفاسطفوممج معيلط نط)طأجرةفتطط-
طفو عر دطيت ة ع  طعاىطفومدفاسطط  رطومحئطا ر    ط.ط-
ط
  المجتمعي من الموجهين المرشحين من قبل مديرية التربية والتعليم ورؤساء قسم التعليم  15تدريب لعدد  2تنفيذ   -7

ضوء التعلم النشط وكيفية إدارة  في الفنيمحافظة أسيوط على موضوعات التوجيه  المشروع خارجالمنفذ بها  باإلدارات
 ومتابعتها.المدرسة 

  جهط ةط خ افطفو خصصرتطيج ط نطت طفالتةرقطط15ت طفالعدفةطيفو  س مط  ط دزم لطفو م يلطيفو عاي طصٍأس  يط  مشي طعدةط
طج طفوم  ط نطصم رصعلط دفاسط نطأجئط صمط طفو دا بطخ لطفوة م ط نطط–عاىطف طيك ل ف طط18/7/2019:ط16يت طت ة ذ

ط طفو دا ب ط ن طفوعرم طفو دف طيكر  طفوغمة ل طت مصمدز ل طي  رافت ط عراف طط  د ةيل ططفوة ةفودع  طفو عاي  طفومج معةومدفاس
طفو عا طفو  ططصمرطيمك   ط نط مراسلطعما  طصكةرر طي رعايلطي لمقطر مطلمليلطفس مفتيجيرتو لب مط

فال سرمطط(ط  ج  نط ةط  فةطفواغلطفوعم يلطيفوم رضيرتطيكذومطفوسرة طاؤسررط9 ر تط دزم لطفو م يلطيفو عاي ط  مشي طعدةط)
طز ج طال طفوحروة طفو  ت ط ة طفله طح م طفلجا ن ل طوغل ط  ج  ن طت ف م ط دفيل ط   طفوم ج  ن طفس نمرل طي    طفومدفاس ططدوم رصعل

  ج  نطوغلطفلجا ن لطصر ةفات نطفوم ةذط   طفوم ميعطيس فطت  مطفالةفافتط  دبطأيطت   مط  ج ةطوغلطالجا ن لط نطفو عاي طط
ذزنطت طتدا ب  ط   ئطفو دا بطفوىطأ مفل  طح ىطز مك  فط نط  رصعلطفومدفاسط  ط درطعمايلططفوعرم.طعاىطف طي  مطفوم ج  نطفو

فو  غ ئطيت طتدا بطفوم ج  نطأيضرطعاىطكيفيلطت دي طفودع طفوة ةطوامعامرتطةفخئطفومدفاسطصرس خدفمطفس مفتيجيرتطفو عا ط
طيط ط عامل طأةفر طت  ي  طفس مرا  طتلب م طكيفيل طعاى طتدا ب   طت  طكمر طعاىطفو  ط طتدا ب   طت  طكمر طفومج معة طصرو عاي  فوخرصل

طفومقيرسطفوم داتطفوخرلط  امطفالس مرا طيفوممراسرتطفوخرصلط  ر.
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 ملعب.يتوفر بها  التياالماكن  في خرساني( )هيكلاستالم المدارس والمالعب من المتبرعين   -8

ي عرز   رط نط بئط دزم لطفو م يلطيفو عاي طيفو أثدط نطأ طفوم ف  ططع بطفالل  ررط نطتحم مطا مفافتطفو بمعطوام ف  طفومخ را ط
 لرص لطومعرز مطفو ةفا طت طتنايفطجمي طفوم بمع نطصسمعلطفوبدرط نط  ررطفوم ف  طيت طخ لطتامطفوة م طت ة ذط  رصعرتط  دفليلط

 نط بئطفوجمعيل.طيع دطفالل  ررط نط  ررططوم رصعلط دىطفو  دمط ةطفوب ررط نط بئطفوم بمع نطيط  رطوامس طفو  دسةطفوم دمطو  
فوم بمع نطوام رلةطفوخرصلطصرومدفاسطت طفس  مطجمي طفومدفاسط نطفوم بمع نط رعدفط داسلط م لط  ىطة دطو غ  مطفومكر ط نطط

ط بئطفوم بمع.

 والمالعب.االنتهاء من التشطيبات والتجهيزات الخاصة بالمدارس  -9

  را خططيطمح رطصروجمف دطفومسميلطيفو ج  نفتطفسلطشمييطفوخرصلطصم ر صلطفو  ل  رتتنايفط   دسطفس  رامط  ض طكمطت ط
.طيع بطفولمحطت طت ة ذطجاس  نط  يلطي رويلطالخ يراطأ ضئطفوعميضطفوم د لط نطفوم ريو نطفوم خصص نطط2019/ط28/6

يج ط) ك بط  ريالتط  نر الطيت ا دطأعمرلطفوب رر(ططفوعر لط كرتبطفوم ريالتطأحدعاىط ةطجذفطفو أ طيت طتمسيلطفوم ر صلط
.طيجراىطح ىطفال طفس نمرلطفو  ل  رتط7/2019/ط27وم ف  ط نطز مطفوسبتطفوم ف مط دأطصروةعئط ةطفو  ة ذطيأس  مطفطيفوذمط

ط.طط7/10/2019فوخرصلطصرومدفاس.طح مطف طفوم عدطفوم    طالس نمرلطفو  ل  رتط

االلتحاق بالمدارس ويتم االختيار بالتنسيق مع االدارات التعليمية   فياستقبال شهادات ميالد االطفال الراغبين  -10
 .بها المشروع المنفذ

 درطصروةعئطخ لطفوة م طفوسرص لطعمايلطفخ يراطفالطةرلطصرومدفاسطصروم رطمطفومس  د لطوام ميعط نطخ لط)صلر لطتسج ئط
طصعضط طصرس خدفم طفوع ايل طفو ةطتقي ط  رافتطفولروبطي دافته طيفألل لل ط نطفألس ال ط  امطفو لر لطعدة طح مطز جد تام ذ(

فاليف ط،فو عمفطعاةطفالشكرلطيفالحجرمطفومخ اةل،طفو ذكمط،طيت طفالس عرللطصأحدطفالةيفتطفو ةطتقي طفو دافتطفوع ايل،طتم  نط
ط نطت ة ذط طفالل  رر طيت  طو ث  رفطفوم كمطوحرالتطفالطةرلطريمطفو دافتطفوخرصل فوم س  نطفوم خصص نطصمجرلطف عر ل

ط(ط دفاسطفوم  قيل.ط5 دفاس(طيجرامطفالل  ررط نط)10فوم ر الط  طعدةط)

 –لبرنامج التدريبى السابع والثامن للمعلمات حول الدمج وكيفية التعامل مع الفروق الفردية لالطفال تنفيذ ا  -11
 تدريب التربية البدنية :

طفو دا بطفوررومططط ىطاطراطيض طخللطو  ة ذطحن لطفو دا  رتطفومخ اةلطي  رر طيت ة ذجرطح مطت طت ة ذ طت طفالو نفمط  ر عا  ر
يفوسرةسط ىطفوممحالطفوررليلط.طيت طفس نمرلطت ة ذطفوبملر ج نطفوسرص طيفورر نط ىطفو صفطفاليلط نطش مططيفومفص طيفوخر  ط

طسب مبم ىطفوممحاهطفورروره.ط
ط  نطط طفوةمةيل طيفوةميق طفود ج طتدا ب طت ة ذ طيت  ط، طتخصصه ط جرل ط ة ط داب طكئ طفومدا  ن ط   طيفو  س م طفو ج  ن طت  ح م

يت ة ذطتدا بطفو م يلطفوبدليلطصرو  س مط  طجر علطأس  يطخ لطفوة م طططط2019/ط5/9فوىطط2/9فالطةرلططخ لطفوة م ط نط
طج معةطفوم  ط نطصم رصعلطفومدفاس.ط.طصحض اطجمي طفومعامرتطيفج  نط نط  ج ةطفو عاي طفومطط2019/طط11/9:ط8/9 نط نط

 من قبل وزارة التربية والتعليم : 30االنتهاء من التعاقد مع المعلمات ال -12
 ىطاطراطفالل للطفوخرصلطصروم ميعطت طفو  س مط  ط دزم لطفو م يلطيفو عاي طصرس  يطصسمعلطفالل  ررط نطفو عر دط  طعدةطط

 عاملطواعمئطصرومدفاسطصعدطفل  ررطحن لطفو دا  رتطفوخرصهطصمر بئطفوخد لطفو ىطتمك   ط نطفو عر ئط  طفالطةرلطيإةفا ططط30
 نطخ لطفالةفافتطفو عايميلطفومس  دفطت ة ذطفوم ميعط  رطيجمرطفةفاتىطفوة  طيف   بططفومدفاسطصكةرر طي رعايلطيت طفو عر د
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 عامرتطصممكنطفوة  ط،طيت طفو عر دط  طفومعامرتط دفيلط نطفاليلط نطش مطل  مبمطط6 عاملطصممكنطأ   بطيعدةطط24  ف  ط
طاي طصأس  يط دزم لطفو م يلطيفو عيت طفع مرةطفوع  ةطفوخرصلطصرومعامرتط نطط2019وعرمط

ط
مد المدارس باالثاث واالدوات المكتبية وأدوات الصيدلية واالدوات الرياضية والكمبيوتر وأدوات النظافة والقصص  -13

 لالزمة لبدء العملية التعليمية:
طفومدفاسطصرالجرثط طفوعمئطعاىطتني د طفل  ررطفعمرلطفو  ل  رتطصرومدفاسط دأتطعمايلطفو ج  نطح مط دأ فوخ بىطي  رطصعد

العدفةطفول بطةفخئطكئط داسلطكمرطت طتني دطفومدفاسطصرالةيفتطفومك بيلطيفومداسيلطيفةيفتطفو نر لطيفوص دويلطيفو صصطط
فوخرصلطصرالطةرلطوبدرطفوعمايلطفو عايميلطكمرطت طتني دطفومدفاسطص  للطا رضيلطتح  ىطعاىط جم علط نطفالةيفتطفوم رضيلطط

فاسطكذومطت طتني دطفومدفاسطصمجم علط نطفو صصطفو عايميلطفوخرصلطصرالطةرلطيفو ىطتسرعدططفو ىطيمكنطفس خدف  رطصرومد
طعاىطفجمفرطفوعمايلطفو عايميلطيتنسبطفالطةرلطصعضطفوعرةفتطيفوسا كيرتطفوعر لط.

 مدارس: تربية والتعليم وأعتماد التنفيذ المعاينة النهائية للمدارس من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرية ال -14
صعدط درطفوعمئطصرومدفاسطت طفو  س مط  ط دزم لطفو م يلطيفو عاي طيفو ةفا طو  ة ذطفومعرز رتطفو  ر يلطوامدفاسطيفع مرةطفو  غ ئطط

ط ط دفا طعاى طصرس  ي طيفو عاي  طفو م يل ط دزم ل ط بئ ط ن طل ر ير طفومدفاس ط عرز ل طت  طصرل  ررطط6ح م طفو ةفا  ط خرط ل طج  ط أيرم
طط18ي ر تطيةفا طفو م يلطيفو عاي ط   ك ئطوج لط نطفو ةفا طو  ة ذطفومعرز رتط م طأخمىطيت طت ة ذجرطعاىط دفاطز  ىطفومعرز رتط

ط2019/ط12/ط28ج طت ط  ف رت رطصخلربطفع مرةطفومدفاسط نطفو ةفا طيفوبدرط ىطت غ ا رطاسميرط  را خطط19/12/2019ي
االولية وادوات السالمة المهنية بالتعاون مع مديرية الصحة  لقاء توعية للمعلمات عن االسعافات 2تنفيذ عدد  -15

 ظة أسيوط : واالمن الصناعى باالدارات التعليمية بمحاف 
 ىطفطراطفوخللطفو  ة ذيلطوام ميعطيع بطفالل  ررط نطفو دا  رتطفوخرصلطصرومعامرتطت طت ة ذطو ررطت عيلطوامعامرتطح لط

 دزم لطفوصحلطصرس  يطيت طت   مططب بطو محطفو دخ تطفو ىطيمكنطف طت  مططفالسعر رتطفاليويهطو طةرلطح مطت ط خرط ل
فومعامرتط   ة ذجرط ىطحرولطتعمضطفحدطفالطةرلطوم كالطصحيلطيكيفطيمك  رطفو صمفطفوىطف طتصا رطفومسرعد طفولبيلط.طط

طصرو طفوم ج ة  طفوص دويل طتني د طفو ىطت  طفولبيل طفالةيفت طفس خدفم طعاىطكيفيل طتدا ب   طت  ط خرط لطثمر طت  طكمر ط. ط  ر مداسل
 دزم لطفو م يلطيفو عاي طصرس  يطو    مطفحدطف مفةطفةفا طفال نطصرومدزم لطو  ة ذطو ررطت عيلطح لطفةيفتطفوس  لطفوم  يلطح مط

وم  علط ىط رمط دزمطفةفا طفال نطصمدزم لطفو م يلطيفو عاي طصرس  يط   ة ذطفوا ررطيت طت عيلطفومعامرتطصإجمفرفتطفوس  لطفال  يلطف
حرولطحديثطفون فاثطفولبيعيلط رئطفونالةلطيطفوس  لطيكذومطفالجمفرفتطفوم  علط ىطحرولطحديثط رسطك م ر ىطفيطحم مط

 ةفخئطفومداسلطكمرطت طتدا ب  طعاىطكيفيلطفو عر ئط  ططةريلطفوحم مطفو ىطت طتني دطفومدفاسطصهطط.ط
 

 الصعوبات
صعدط درطفوعرمطفودافسىططط2019فو  ر يلط نط بئطفو ةفا طفوىطل ريلطش مطةيسمبمطترخمطفع مرةطفومدفاسطيفومعرز رتط .1

 طط ر جلطفش مط مرطفحدثطوغطط ىطفومج معرتطفوخرصلطصرومدفاسط نطجديلطفوبدرطجذفطفوعرمط.ط
طفجمطعاىطفةفرطفومعامرتطةفخئطفومدفاسطياغ لطصعضطط .2 عدمطيص لطفومس ح رتطفومرويلطوامعامرتط)فوميفتب(ط مر

  ىطتمكطفوعمئطل يجلطوعدمطيج ةطعر دط رةىطومد طتن دطعنطفا علطفش مط.ططفومعامرت
 عدمطت ف مطفون بطفومداسيلطو طةرلطيالةفوتطفوجمعيلطح ىطفال طتسعىطجرجد طو    مطفون بطفومداسيل

 الدروس المستفادة  

ططشدزدتطحرجهططي ةطفومحمي هططفو ر يهطفأل رثنطوا ص لطفو عري طط ةطفومس  د هطصرومج معرتطفولبيعيهطفوقيرةفتطةياطفجميل
ط.طفو عايميهطواخد رت
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 قنا   -مدارس من أجل مصر  وع  شر

يعمةةةئط  ةةةميعط ةةةدفاسط ةةةنطفجةةةئط صةةةمطصمحر نةةةلط  ةةةرطصممكةةةنىط مشةةة يطيف  ت ةةةتطصرو عةةةري ط ةةة ط ؤسسةةةلطسةةةري مسطوا  ميةةةلط
طةةةئط ةةنطفالطةةةرلطط450فالج مرعيةةلطيشةةميقط صةةمطيسةة راطك ةةمطايجبةةتطيطيسةة  دفطفوم ةةميعطفترحةةلط ةةملطتعايميةةلطوعةةدةط

ط.طفوم سم  نط نطفو عاي 

طلهدف العامف

طةةةئطط450فومسةةرجملط ةةىطفترحةةلط ةةملطتعايميةةلطعرويةةلطفوجةة ة طوعةةدةط
 ةةنطفالطةةةرلطفوم سةةم  نط ةةنطفو عاةةي ط ةةىط محاةةلطفو عاةةي طفال  ةةدف ىط ةةىط

ط حر نلط  رط.ط

 االهداف الفرعية

 تام ذط/ طط30فومداسلطفو فحد طط داسلط ج معيلطتس  عبطط15ت ل بطةفخاىطيطتأج مطط .1
س لط نطفوم سم  نط نطفو عاي طي رط ىطفوم رطمطفومحمي لططط14-طط7طةئط ىطفومحالطفوعمم لط نطط450وحرقط .2

 صرومدفاسطفومج معيلط
 عا ط سرعدطصرومدفاسطفومج معيلط  ف  ط عام  نطصكئط داسلطيسدفةطايفتب  طومد طج جلطط30تدا بطيت ظيفط .3

 س  فتطةافسيلط
4.  
  مةط  ظيةلطخد رتط عريللطواعمئط ىطفومدفاسطيسدفةطايفتب  طومد طج جلطس  فتطةافسيلططط15ت ظيفط .5
  مةط نط  ج ىطفو عاي طفومج معىطصمدزم لطفو م يلطيفو عاي طص  رطط10تدا بطعدةط .6
طت   مطيج لطرذف يلطو طةرلطومد طج جلطس  فتط .7

 نتائج المشروع

  داسلط ج معيلططططط15ط   طعدةط •
 طةئط ا حمطحرويأط نطفالطةرلطفوم سم  نط نطفو عاي طصروم رطمطفومحمي لطيفو ر يلططط450عدة •
  عاملطصكئط داسلط2 عاملطت طت ظية رط داجلط عا ط سرعدطصرو م يلطيفو عاي طص  رط  ف  طعدةطط30عدةطط •
  مةطت طت ظية رط  ظيةلطخد رتط عريللطط15عدةطط •
  طصمدزم لطفو م يلطيفو عاي طعاىطكيفيلط  رصعلطفومدفاسطفومج معيلط  ج  نطت طتدا ب ط10 •
  داسلط ج معيلطط15طةئطيصمفطيج هطرذف يلطصرل نرمطةفخئطعدةطط450عدةطط •

  الفئة المستهدفة 

طتام ذط/ (ططط س ة دطر مط  رشمط) عامرتطي  ج  نطيأيويررطأ  اطيفومج م طفومحاىطفومحيطط(طط450 س ة دط  رشم)
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  المشروعانشطة 
 مد المدارس باألدوات المكتبية الخاصة بالفصول والتالميذ وأدوات الصيدلية وأدوات النظافة. -1

تة طا ةدفةطفومةدفاسط ة عضطفالةفيتطفو ة ةلط ةنطفالةيفتطفومداسةيلطيفومك بيةلطط2019/2020  ط دفيةلطفوعةرمطفودافسةىطفوجدزةدط
طلطفو عايملطيفو نر لططيفوص دويهطفو ىطتسرعدطعاىطفةفرطس مطفوعماي

وإدارة المدرســة وتقيــيم  متابعــة دوريــة للمــدارس مــن قبــل مــوجهي التعلــيم المجتمعــي مــن حيــث العمليــة التعليميــة - 2
 المعلمات

طت دي طةع ط  ىطوامعامرتطيفو   فطعاىطفيجهطفو ص اطيتحدزدطل ريطفو  تطيفوضعف:  اهداف المتابعه
فومة ج  نطفوم ةرصع نطوامةدفاسطفوخرصةلطصروم ةميع.طتة طفو أث ةدطعاةىطضةميا طفوم رصعةلطفس ممفافطوعمايلطفوم رصعلطفوديا لط نط بئط

فوج د طوامدفاسطي  ر  لطأيجهطفو صة اطونةئط داسةلطعاةىطحةد طيفوعمةئطعاةىطا ة ط سة  ىطفومةدفاسطرفتطفومسة  ىطفوضةعيفطط
امةلطوجمية طفو ة فحةطفالةفا ةلطيفوة يةلط ةطصعضطفوم فةطفودافسيلط  نريفطفون رافتطفوم دفليةلطو ةرطح ةمطز ةرص طفوم جةهطتلب ةمطفومع

  طشمحطعامةطوام  جطفج ررط  رصع هطوامداسلطو  ضةي طصعةضطفال ة اطونئط داسهطط  ف  ط مت نطش م رطفوم  علطةفخئطفومداسل
طفوغ مطيفضحلطوامعاملطيكيفيلطت ص ا رطوال ب.

سةة  فج طفج ةةررطعمايةةلطفوم رصعةةلطيروةةمط  ةةدفطي ةةدطتةة طفو  بيةةهط ةةنط بةةئط م ةةمطفوعمةةئطعاةةىطفومةة ج  نطصضةةميا طفعةة مطفومعامةةرتطصم
طتعم فطفومعامرتطعاىط س  فج طأيلطصأيلطح ىطز س ىطو رطفو عمفطعاىطل ريطفوضعفطي حريولطع ج ر.

ط
متابعه امتحانـات التـرم  -متابعة دورية للمدارس من قبل فريق العمل :) متابعة التدريب األسبوعي -3

 (: تقدير إحتياجات المعلمات التدريبية  -للمدرا سالمتابعه الميدانيه  -االول
   رصعلطفو دا بطفألسب عة:ططط-

ح ةةمطف طفالطةةةرلطفوما ح ةة نطصمةةدفاسط ةةنطفجةةئط صةةمط  ةةرطحرويةةرطصروصةةفطفومفصةة ط نةةر طج ةةركطضةةميا ط احةةلطوامعامةةرتطوم ةة ط
 دافت  ط ىط رةتىطفوعا مطيفودافسرتطفالج مرعيلطح ةمطف طتاةمطفومة فةطفودافسةيلطجدزةد طصرو سة لطو ة طو دا سة رط  بةئط دفيةلطفوعةرمط

أيةةرمط   رويةةلطح ةةىطتةة مكنطط5عامةةرتطح ةةمطتةة طت ة ةةذتطص ةةكئط كرةةفطعاةةىط ةةدفافودافسةةىطتةة طتةع ةةئطفو ةةدا بطفو صةةفطشةة مىطوام
طفومعامرتط نطتدا  طتامطفوم رججطص كئطصحي ط.ططط

فو أثةدط ةنطسة مطفو ةدا بطيشةةمحطفوم ةرججطفودافسةيلط ةنط بةئطفومة ج  نطيحةةئطفوم ةك تطفو ةةطت فجةهطفومةدفاسطص ةةكئططفو ةدف:ط
طعرم.

 ج  نط ةةةةطعمايةةةلطشةةةمحطفوم ةةةرججطفو عايميةةةلطوامعامةةةرتطح ةةةمطزةةة  طت ةةةريلط ةةةرةت نطتةةة ط  رصعةةةلطفو ةةةدا بطفألسةةةب عةطي  رصعةةةلطفومةةةط
ةافس   نط رةئط ة  جطفوعاة مطيفودافسةرتطفالج مرعيةهطيفواغةهطفاللجا ن ةهط ةةطكةئطتةدا بطيونةئط ةرة طفوم جةهطفومخة صطو ةرطح ةمط

.ططي ة  ط   ريةلطفو ةدا بطع ةدطي  مطصرو ةدا بطعاةىطجةنرط عة نط ةنطفومة  جطفودافسةةطفوم ةماطشةمحهطفيمةرطصعةدط ةنط بةئطفومعامةرت
و ةةررط ةة طفومةة ج  نطياؤسةةررطفال سةةرمطيفومعامةةرتطوم ر  ةةلطفوم ةةك تطفو ةةةطزةة  طاصةةدجرط ةةةطأج ةةررطفوم رصعةةرتطفوديا ةةلطوامةةدفاسط
يفوحاةةة لطفوم  محةةةلطيخلةةةططفو حسةةة نطيفوعةةة تطيأ طت ضةةةمنطصرو  ةةةرا مطفوخرصةةةلط  ةةة ،طي  ر  ةةةلطأمط  ةةةكالطص ةةةكئطعةةةرمطت فجةةةهط

طفومدفاس.
ط

  متحانات الترم االول:  متابعه ا
طفو دف:طط  رصعهطس مطف  حرلرتطفو ممطفاليلطص كئطج دط-

ث ةةةدطعاةةةىطحضةةة اطفولةةة بطأ ةةةرمط م ةةةمطفوعمةةةئطصم رصعةةةهطعمايةةةهطفتمةةةرمطف  حرلةةةرتطفو ةةةممطفاليلطةفخةةةئطفومةةةدفاس،ط ةةةنطخةةة لطفو 
،طيف طفومةةرةتطفوم ةعةةهطط  ةةرطواجةةديلطفومةة ةعطعاةةىططفوم رسةةبطو   حرلةةرتط،طيف طفال  حرلةةرتطيةعةةتطعاةةىطفولةة بط ةةىطفو  ةةت
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ثةدط ةةنطفولةة بطف طأفومعامةرتط ةةنطفالةفاتطفو عايميةهط،طي ةةدىط  ةة طفولة بطو سةة اهط ةنطخةة لط ةةمفرتطفومعامةهطو   حةةر ط،طيفو 
طفال  حر طجررط نطةفخئطفوم  جط.

ط
 المتابعه الميدانيه للمدارس:

طط-فو دف:طت ة ذطفالل للطفومخ اةلطيفو ةطتخصطفومدفاسطص كئطعرم:ط-
ح مطزة  طفج ةررطروةمط  رصعةلطفومسة  ىطفوعةرمطيفو حصة اةطوالة بطيإرفطكةر طج ةركط صة اط ةةط ةرة ط ع  ةلطزة  طفخلةراطفوم جةهط

طاس.طففومخ صطفيطا ي طفو س ط  نريفطفون رافتطفوم دفليلطو امطفومد
  رصعةلطفح يرجةرتطفومةةدفسط ةنطفعمةرلطصةيرلهطفيطسةة رثهطي ةدىطت ةغ ئطألج ةن طفونمب ةة تمطي ةنطخة لطفوم رصعةهطفوم دفليةةه،طزة  ط

ط.يفو ر اتطفوم ج ة طصرومدفاسطيفو أثدط نطف طجميع رطتعمئطص كئطج دط ةطفومدفاس
راتطفومةةدفاسطفو ةةىطجةررتط  ةةرطصعةةضط ةرمط م ةةمطفوعمةئطصم رصعةةهطفومةةدفاسط ةىط دفيةةهطفوةصةئطفودافسةةةطفورةةرلىط،طيحةملطعاةةىطة ةط

فوم ك تطفوخرصهطصأجرةفتطفو ض طيأجرةتط دي ط متبطوامعامرتطي دىطت   مط عامرتط   دصرتط  اةمطفومةدفاسطيروةمطع ةبط
ط.فو عمفطعاىطتامطفوم كاهطضمنطفوا ررفتطفو ىطتمتط  طاؤسررطفال سرمط ىطفو دا بطفالسب عىط

ط
 والصفوف العليا:تدريب المعلمات على إدارة الصف  -4

  ررطعاىطقيرمط م مطفوعمئطصروجمعيلط   ة ذطو ررط  طفومعامرتطيفوسرة طفوم ج  نطياؤسررطفال سرمطفوم رصع نطوامدفاسطيرومط
 و حدزدطفالح يرجرتطفو دا بيلطفوخرصلطصرومعامرتطيفو ةطيمكنطأ طز  طت ريو رطيتغل   رط ةطفو دا بطفو   يلة

ت ميلط  رافتطفومعامرتط ةطفةفا طفومداسلطيفوصفطواصة فطفوعايرطفو   م  ن ط نطاةفا طفومداسلططفو دفطفوعرمط نطفو دا ب:ط
 .  صلم  لط عروه

 
ت ط خرط لطفالةفا طفو عايميلطي دزم لطفو م يلطيفو عاي طص  رطو  ة ذطفو دا بطيت طفخ يراط رعلطفالص حطفونافعةطصممكنط مش يط

طو  ة ذطفو دا بطيت طتمشي طف/ط حم ةط حمدط حم ةط دابط ع مدط نط بئطفالثرةيميلطفوم  يلطوامعا .طط
ط طفوخرصل طفوعمئ طيأيافق طفوعاميل طفومرة  طتحض م طت  طفال  اطح م طجمي  ط ن طيفالل  رر طط رع  ر طيت  طفومداب ط   صرو دا ب

ط ط ن طفوة م  طخ ل طفو دا ب طت ة ذ طت  طج  طط26/8/2019:ط24/8فوا جس يل طصحض ا طفو عايميلطط29م طفالةفا  طي دزم  عامل
 عاي طفومج معةطصةمش يطيا ي ط س طفو عاي طفومج مع  إةفا  مش يطيا ي ط س طفو عاي طفومج مع  إةفا طف  طت تطيا ي ط س طفو

 .صمدزم لط  رطفو عايميلطي حض اط  ج ةطفواغلطفوعم يلطصروممكن ن
 
  تقدير إحتياجات المعلمات التدريبية -5

 نطخ لطفوم رصعلطفوم دفليلطيفوة يلطوا دا بطفو صفطش مىطوامعامرتطت طت ة ذطو ةررطت ةدزمطفح يرجةرتطوامعامةرتطومعم ةلطفيجةهط
 ة طفومعامةرتطط14/12/2019فو ص اطودز  طيفالح يرجرتطفو دا بيةلططفومةمفةطت ة ةذجرطو ة ط،ط مةنطخة لطفوا ةررطفوةذىطع ةدطزة مط

ي  رال  ةرططفومعامرتطعاىطفال ةرة ططصرو ةدا  رتطفوملا  ةهطوم ة طكةةررت  طيت ميةلط  ةرافت  طتأ رة بئطل ريلطفوةصئطفودافسىطفاليلط
.طي ةنطخة لطفوم ر  ةلطفو ةىطتمةتط ة طفومعامةرتطفج ةررطفوا ةررطي ةىطحضة اطفومة ج  نططصر ح يرجرتطفو ىطت طتدي   رط نط بةئط

 مت ةةةهطط  ةةةر"ططفوم ةةةرصع نطوامةةةدفاسططتةةة طتحدزةةةدطفالح يرجةةةرتطفو دا بيةةةلطيفو ةةةىطكةةةر ط ةةةنطفيو  رت ةةةرطعةةةدةط ةةةنطفوم ضةةة عرتطيجةةةى
ط-:طو يو  رت

طتدا بطت  يلىطعاىطفو  ذزبطفاليجر ىطو طةرلط •
طفو سر ئطفو عايميهطفو ىطت رسبطفوصة فطفوعايرطتدا بطعاىطكيفيهطفعدفةط •
ط  خصصهط ىط رةتىطفوعا مطيفودافسرتططرتتدا   •
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يعاةةةىطجةةةر  طو ةةةررطت ةةةدزمطفالح يرجةةةرتطفوةةةذىطلةةةةذطوامعامةةةرتطتةةة طت ة ةةةذطفج مةةةرعط ةةة طفومةةة ج  نطفوم ةةةرصع نطوامةةةدفاسطي عم ةةةلط
فودافسةةلطص ةةكئطصةةحي ط  ةةدطعبم ةة ج ىططفوصةةع  رتطفو ةةىطت فجةةهطعمةةئطفومةةدفاسطيفالح يرجةةرتطفوملا  ةةهط ةة   طوضةةمر طسةة م

فودافسرتطعنطفح يرج  طفوىطت   مطخمف ططيفونم طفالاضيلطوامدفاسطك سر ئطتعايميلطوا محطيفو  ضي طكمرطعبم  ج ىطفوعاة مط
طعنطفح يرج  طفوىط عر ئطعا مط صغم طي  س مفتطوامجم علطفو مسيلططط

  االنجازات

طفو حرقطعدةط نطفالطةرلطريىطفوسنطفوممتة طصرومدفاسطيفصمفاج طعاىطتنمالطفو عاي ط •
طفل نرمطفالطةرلطفوذزنط  رةو  طت عدطعنطفومدفاسط سر رتطصع د طصرالو نفمط ىطفوحض اطةي طفوغيربط •
ط%طيجذفطةو ئطعاىطجذبطفومداسلطو طةرلط2لس لطفوغيربطالت عدىط •

 الصعوبات

دا  رتطفةىطفوىطتأج ئطفو دا بطفو   يلىطفومخلططت ة ذتطوامعامرتطيفوذىطكر طيمرئطفو مفاطفو ةفاىط   فطفو  .1
 فح يرتطوامعامرتط.ط

طثر مط نطفومعامرتط ىطاجرة طيض طفجمطعاىطفوعمايلطفو عايميلطصأثرمط نط داسلطط .2

 الدروس المستفادة 

فالح يرجرتطفوةعايلطوامعامرتط نطخ لطفشمفث  طو ررطت دزمطفالح يرجرتطفو دا بيلطط  طفومعامرتطيفوم ج  نطأظ مط ▪
   ىطت دزمطتامطفالح يرجرت

فو  س مط  طفوج رتطفو ىطت دمطخد رتطو ة طفوة لطفومس  د لطيسرعدطعاىطت ني طت دي طفودع طوامدفاسطيفو رثدط نطط ▪
طعدمطفو ضرابط ىطتامطفوخد رتط.ط

 م رطمط.طا ططفوم ميعرتطفومخ اةلط  طصعض رطوهطعني طفالجمط ىطتامطفو ▪
طا  طكةرر طفوم ج  نط ىط جرلطفو عاي طفومج معىطفلعك طعاىطتل  مطفةفرطفومعامرتطةفخئط دفاس  طط ▪
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   المدارس الرقمية  وع مشر

طوا  ميلط طسري مس ط ؤسسل ط   طصرو عري  طي ط طيفو رجم  طي  ر طيس جرت طأس  ي طصمحر نرت ط طفوم ميل طفومدفاس ط  ميع يعمئ

طفالج مرعيلطيشمكلطفيافلجط صمطو تصرالتط،طيطيس  دفطفوم ميعطفو    ذطفوما ح  نطصرومدفاسطفومج معيلط

 الهدف العام

  داسلطصمحر نرتطأس  يط30فوممحالطفال  دف يلطصمدفاسط نطأجئط صمطوعدةطفومسرجملط ىطتل  مطفوعمايلطفو عايميلط ىط

طتام ذط/ طصإس خدفمطتن  و جيرطفومعا  رتطط900يس جرتطي  رطيفو رجم ط  ف  طط

   االهداف الفرعية

 تام ذطصأج ن طو حيلط)طفو ر اتط(ططط900 داسلط نط دفاسط نطأجئط صمطوعدةطط30 دط .1
 أس خدفمطفالج ن طفوا حيلطيتلب مطفوم رججطفومسرعد طعايه.ط عاملطعاىطكيفيلطط60تدا بط .2
أخصر ىطتل  مطتن  و جىطعاىطكيفيلط  رصعلطفس خدفمطفالج ن طفوا حيلط)فو ر ات(طةفخئطفومدفاسطط9تدا بط .3

 .يصيرل  ر

 نتائج المشروع..

  داسلط ج معيلط  رطأج ن طو حيلطط30 •
  عاملط دا لطعاىطكيقيلطأس خدفمطفالج ن طفوا حيلطيتلب مطفوم رججطفومسرعد طعا  رطط60 •
ط مةط نطأ مفةطفومج م طعاىطصيرللطفو ر اتطط30تدا بطعدةط •

 ..  الفئة المستهدفة 

ط  جهطط(ط20 عاملطيط60تام ذط/ ط نطط بط دفاسطفومج م ط(طططططط س ة دطر مط  رشمط)ط900 س ة دط  رشم)

 .. انشطة المشروع
 :  النهائية للمشروع استالم شيك الدفعة  -

و طز  طأس  مطشيمطفود علطفومفصعلط نط  نفليلطفوم ميعطيرومطصسةببطيجة ةط ةر ضط ةنطة عةرتطفوممفحةئطفور جةلطفوسةرص لطي  ةررأط
عايهطتة طاجةمفرطتعةدزئطعاةىط  نفليةلطفوم ةميعطصرو  سة مط ة طفو ةمكررطصمةدطفوم ةميعطومةد طشة م نطونةىطزة  طت ة ةذطتةدا بطصةيرللط

  ةرطط–سة جرتطط–مي طأج ن طفو ر اتطوجمي طفومدفاسطصرومحر نرتطفور ثط)طأس  يطفو ر اتط  طاضر لط ح  ىطتعايمىطعاىطج
ط(ط نط بئطاحدىطفو مكرتطفوعر الط ىط جرلطتن  و جيرطفو عاي طط.ط
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ط
 ورية الجهزة التابلت بشكل دوري :تنفيذ متابعة فنية وصيانة د

ي  دفليةةلطوجميةة ط ةةدفاسطفوم ةةميعطصرومحر نةةرتطفومخ اةةةلط ةة طفالعةةدفةطواعةةرمطفودافسةةىطفوجدزةةدطكةةر طال ةةدط ةةنطت ة ةةذط  رصعةةلط  يةةلط
 داسةلطط14وا أثدط نطف طفومدفاسطجرجن ططو لب مطفوم رججطفومسرعد طعاىطفو ر اتطيفوح   ةلطفو عايميةلطخرصةلطف طج ةركطعةدةط

ح  ىط ةة طصمحةةر ن ىطأسةة  يطيسةة جرتططتبةةدأط  ةة ط محاةةلطا  دف يةةلطجدزةةد طجةةذفطفوعةةرمط.ط ةة  ط  ر  ةةلطصعةةضطفال ةة اطفوخرصةةلطصةةروم
فومعامرتطي رطيجةبطف طزة  ط مفعرتةهطع ةدطفو لب ةمط ة طفو    ةذط رةئطفسة خدفمطفوحةميفطيت صة ئطفالشةكرلطفو  دسةيلطفوخرصةلط
صممكنطايعلطخرصلطال طجؤالرطفالطةرلطيس خد   طفو ر اتطأليلط م .ط   طت جيهطفومعاملطأ طتبدأط  طفالطةرلطص محط نم ط ةرط

يفالسةة ةرة ط ةةنطتجم ةةلطفوممحاةةلطفال  دف يةةلطفوسةةرص لطخرصةةةلطف ططتةةهطجةة طفو لةةمقطوامح ةةة ىط.جةة طفو ر اةةتطيأيجةةهطأسةة خدف هطي ر د
 عامرتطأس  يطيس جرتطكر طفو لب مطآلج ن طفو ر اتطصرو سة لطو ة ط حةديةطأل ط ح ة ىطفو ر اةتطكةر طالز  رسةبط ة طفوصةة فط

لطتةة طتل  مجةةرط ةةنطاعةةدفةط ؤسسةةلطك  ةةمطيفال طتةة طاضةةر لطأوعةةربطتعايميةةطفاليوةةىطيفالطةةةرلطكةةرل فط اح  ةة نطصروصةةفطفوسةةرةسط.ط
 طيتح  ا رطفوىطألداي دطو  رسبطأج ن طفو ر اتطي ح  فجرط  رسبطواصة فطفاليوىط

كمرطفلهطو ح ط نطخ لطت ة ذطفون رافتطفوم دفليلطو  دزمطفالح يرجرتطومدفاسطأس  يطيس جرتطفوممحالطفاليوىط ةدىطسةعرة طط-
حةةملطفومعامةةرتطعاةىطتلب ةةمطفوبةةمف جطفومسةةرعد طيفالوعةربطفو عايميةةلطص ةةكئطج ةةدططيتةرعةئطفالطةةةرلطفوجةةدةط ةة طأج ةن طفو ر اةةتطيط

 ح ىطتس ة دط  هطفالطةرلطخرصلطفل  ط  ط دفيلطفوعرمطفودافسىطفوجدزدطيتح رتطفوىطجذ   طوامداسلط

ىطالطيحةةدثطكمةةرطتةة طفج ةةررطفون ةةرا طفوم دفليةةلطوامةةدفاسطاسةة بدفلطفالج ةةن طفومعلاةةلطيفو ةةىطتعمضةةتطوانسةةمطصةةأج ن طجدزةةد طح ةةطط-
ح مطز جدطأج ن طتر اتطتعمضتطوانسمط ىطفو رشلطفيفو رت طيتامطفالجنفرطيصةعبطتعل ئط ىطفس خدفمطفوم  جطفومسرعدطط.ط

تصايح رطوعدمطت ف مط ل طفوغيراطو ةرط.طي عةضطفالج ةن طكةر ط  ةرطأعلةرلطصسةيللط رةئطسة كتطفو ةحنطأيطفوسةمرعلطفيط ة ةرحط
ط مفةطفومج م طعاىطصيرللطفو ر اتط.ططفو رياطت طتصايح رطأج ررطت ة ذطتدا بطأل

صرو س لطومحر نلط  رطأص  طفومح  ىطفوخرلطصرو ر اتطالز  رسبط  طفوممحاةلطفودافسةيلطفوحرويةلطح ةمطف طفالطةةرلط ا ح ة نطط-
تة طيفو ةىطفومعد ط نط بئط مكنطايعةلططحرويرطصروصفطفومفص طفال  دف ىط.طيوننطز  طفس خدفمطأجنفرط ع  لط نطفوم رججطفومسرعد 

يفو ةةىطت مرةةةئط ةةىطفوب  ةةةلط ةةنطح و ةةةرطيجسةةة ططفو ةةىطت رسةةةبطفوصةةفطفومفصةةة ط رةةئطفودافسةةةرتطفالج مرعيةةلطيفوعاةةة مططفالسةة ةرة ط   ةةةر
يفوج ةةرةطفو ضةةمةطح ةةمطف ط ح ةة ىط مكةةنطايعةةلطزةة  طتلبي ةةهط ةة طخةة لط  ةةم طفالاكةةر طفو عايميةةلطك سةة الط سةةرعد ططفاللسةةر 

لةهط  رسةبطجةدفطك    ةلطوة عضطفوةدايسطيفيضةرطيمكةنطت ظيةةهط ةةط  ةم طو  ص ئطفومعا  لطي نط م نفتط ح  مط مكنطايعةهطف
فالاكر طي ح  مطيسرعدط ةطت ة ةذطفوخلةططفوع جيةلطوامسة   رتطفوضةعيةلط ةةطفو مف يةلطيروةمط ة طفوصةة فطفاليوةىط  ةططيونةنط

تلب ةةمطج ةةدطط ةةنطع   ةةهطعةةدمطشةةم وهطوام ةةرججطصرو ةصةة ئطيالز  رسةةبط ةة طفوصةةة فطفوعايةةرطط.طيونةةنطعاةةىطفوجرلةةبطفالخةةمطج ةةرك
واح  بيةةلطفو عايميةةلطح ةةمطت ةة مطفومعامةةرتطص  ةةرط   ظيةةفطفوح   ةةلط ةةىطخد ةةلطفومةة  جطفودافسةةىطعةةنططم ةةمطفسةة خدفمطصعةةضط ةةنط

  ك لرت رطك س الطتعايميلطو  ص ئطفومعا  لط.

 داسةةلطو سةةج ا رطط45تةة طت ة ةةذطة ةةرافتط  دفليةةلطوجميةة ط ةةدفاسط ةةنطأجةةئط صةةمطصمحر نةةرتطأسةة  يطيسةة جرتطي  ةةرطيعةةدةجرطط-
طعاىط    طخمف ططج جئطيرومطو مك نطأىطج لط نطس  ولطفو ص لطفوىط  ف  طفومدفاسط.ط
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 -: لمناقشة التحدياتلقاء مراجعة بين الشركاء والجمعية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات 

لنمأطاللهطت طتعةدزئط  فةلةلطفوم ةميعطي ةدط  ةميعطفومةدفاسطفوم ميةلطومةد طشة م نط  ةدطتة طتعةدزئط  فةلةلطفوم ةميعطصرالتةةرقط ة ط
فو مكررطصإضر لطل رطىطتدا بطصيرللطفو ر اتطيل ةريطتحم ةئطفالوعةربطفو عايميةلطيلنةمأطو نر ةئطت ة ةذطفالل ةللطيلنةمأطو جة ةط

 ةميعط ةدفاسط ةنطفجةئط صةمط  ةرطح ةمطتة طت ة ةذطو ةررط مفجعةلطيتة ط  ر  ةلطجمية طفو حةديرتطفو ةىطتخةصطل ريط مرجةئط ةىط 
فوم ميعرتطجميع رط.طكمرطز  طفو  فصئط  طقيرةفتطفو م يةلطيفو عاةي طص ةكئط  ة ن طع ةدطيجة ةطفىط  ةكالطخرصةلطصروم ةميعط.ط

ا بطفو   يلىطفوذىطلةذطوامعامةرتطصحضة اطقيةرةفتطفو م يةلطجذفطصرالضر لطفوىطت ة ذطو ررط مفجعلطفوعرمطفوسر مطفج ررطت ة ذطفو د
يفو عاي طعاىط س  ىط حر نرتطأس  يطيس جرتطي  رططح مطت ط  ر  ةلطعةدةط ةنطفوم ضة عرتط   ةرطعةدمطتةع ةئطفالج ةن ط ةىط

طصعضطفالةفافتطيكيفيلطفومحر نلطعاىطفالج ن طيعمايلطفوصيرللططططططط

 
 ألعاب تعليمية على جميع أجهزة التابلت بالمدارس الرقمية من قبل شركة بكره  3تحويل وتحميل 

يسر ئطتعايميلطجررصةلطيشةي لطوالةةئطتعمةئطعاةىطسةمعلطت صة ئطفومعا  ةلطوةهطصرسة خدفمطط-جدفطفالوعربطفو عايميلط: -
 ح فسهط.

اسطفومج معيةلطيت ظيةفطفومعامةلطو ةرط ةىطسة  ولطل فتجطفو عا ط:طت ف ميفس خدفمطيسر ئطفو ن  و جيرطفوحدزرلط ةىطفومةدف -
 ت ص ئطفومعا  لطوام عا ط مرطيح مطل فتجطفو عا طفومعمفيلطيفوم را لطيفو جدفليلط

  مفحئطفوصة فطفاليوىط نطفوممحالطفال  دف يلطط-فوة لطفوعمم لط: -
 يرطي رطز لابطأس نمروهط ىطفوممحالطفو رويلطيجبطت ف مطفوعربطتعايميلطت رسبطفوصة فطفوعا -
ت طفالتةرقط  طاحدىطفو ةمكرتطفوعر اةهط ةىط جةرلطتن  و جيةرطفو عاةي طيجةىطشةمكلطصكةمتطيجةىطشةمكهطت ةدفطفوةىطاجةمفرط -

طفوعمايلطفو عايميلطصإل رتط  فةطييسر ئطتعايميلط م علطت مىطفوذكررطيتن  طجررصهطوالةئط.
ي روىطيخللطعمئطيفضحلطي مرطس   طوذفطت طفو  فصئط  طفالس رر ط/فيهطفوعم فط س  ولطفو مكلط   دي طعمضط  ىط -

ت ة ذتط نطتحم ئطأوعربطتعايميلطعاىطأج ن طفو ر اتطصرومدفاسط عةد ط سة  أط ةنط بةئطج  ةلطك  ةمطفوديويةلطيفومع ممةدتط
 ةةنط بةةئطيةفا طفو م يةةلطيفو عاةةي ط.طي  ةةررأطعايةةهط ر ةةتطفالسةة ررتط/طفيةةهطصإاسةةرلطعةةمضطت ةةديمىط  ضةةحلطصةةهطفلةةهطسةة فط

فوةىطلنةرمطفلداي ةدطكةىطت  رسةبط ة طأج ةن طفو ر اةتطفوم رحةلطط عايميلطوةدز  ط ةنطلنةرمطي  ةديةت  مط  ح  ئطفالوعربطفو
صرومةدفاسطيروةمطكممحاةلطفيوةةىط.طجة طفوممحاةلطفوررليةةلطت مرةئط ةىطتحم ةةئطفو لبي ةرتطعاةىطأج ةةن طفو ر اةتطصعةدطتح  ا ةةرط

طفوىطلنرمطفلديا دط.
ط.ططيت قي طفوع دط  طفو مكل نط بئطفو مكلطفوىطفلداي دططي روةعئطت طفو عر دط  طفو مكلطي درطفوعمئط  ح  ئطفالوعرب -
ح ةةةةةةىطط20/10/2019صعةةةةةةدطروةةةةةةمطتةةةةةة طفو  سةةةةةة مط ةةةةةة طفو ةةةةةةمكلط  ضةةةةةة طخلةةةةةةلطعمةةةةةةئط  دفليةةةةةةلطخةةةةةة لطفوة ةةةةةةم ط ةةةةةةنط -

ط6 داسةةلط ج معيةةلطصمحر نةةرتطأسةة  يطيسةة جرتطي  ةةرط  ف ةة طعةةدةطط29زةة  ط ةةنطخ و ةةرطة ةةرا طعةةدةطط31/10/2019
 و حم ئطفالوعربطفو عايميلط.طص  رطط15صس جرتطيط8 دفاسطصأس  يطي

يطتةة طفو  سةة مط ةة ط م ةةمطعمةةئطشةةمكلطصكةةمتط  ةةررأطعاةةىطفوخلةةلطفوممسةةاهط ةةنط ةةبا  طصرون ةةرافتطفوم دفليةةلط.طح ةةمطأ ةةرةيفط -
صصع  لطفو ص لطفوىط  ف  طفومدفاسط نط بئط م مطعمةئطفو ةمكلططح ةمطف طتاةمطفومةدفاسطصم ةرطمطلر يةلطيصةعبط



22 

 

 فصةةئط ةة طاؤسةةررطأ سةةرمطفو عاةةي طفومج معةةىطصرومحر نةةرتطصةةأ طي   ةة فطصضةةميا طفو صةة لطفو  ةةرط.ط  ةةدطتةة طفو  سةة مطيفو 
تة   مط  جةهط ة ط م ةمطعمةةئطشةمكلطصكةمتطونةىطيلاع ةة طعاةىطأ ةرثنطفومةدفاسطونةةىطز مك ة فط ةنطأةفرطعما ة طصسةة  ولط

تطجةة طي سةةمط.طي  ةةررأطعايةةهط ةةرمط م ةةمطعمةةئطشةةمكلطصكةةمتطصروبةةدرطصرون ةةرافتطفوم دفليةةلط ةةدرأطصمحر نةةلطأسةة  يطجةة طسةة جر
  حر نلط  رط.

ج ةرةطتر اةتطصةرور ثط حر نةرتطفومخ اةةةلطط899ي ةنطخة لطتاةمطفون ةرافتطتة طتحم ةئطفالوعةربطفو عايميةةلطعاةىطعةدةط -
  طتدا بطفومعامرتطعاىطكيفيلطأس خدفمطفالوعربطفو عايميلط.طيتساي طكئط داسلطك   رتطخرصلطصرالوعةربطفومحماةلط

 عاىطأج ن طفو ر اتط.ط
 دفليلطوم رصعلطفومةدفاسطتة ط  ةرجد طفالطةةرلطيجة طيمراسة فطتلب ةمطفالوعةربطفو عايميةلط.طي ةدطأ ةدتطيفج ررطفون رافتطفوم -

فومعامرتطاعجر   ط  امطفالوعربطيف ط ح  فجرط ة دطو طةرلط.طالل رطتسم طوالةئطصأس خدفمطح فسهطيللةمطفونامةرتط
طصلم  هطصحيحلطيفو عمفطعاىط  رط طفونامرتطي خراتطفوحميفط

 ت ة ذطتدا بط  ىطأل مفةطفومج معرتطع روم رطمطفومس  د لطصرومدفاسطح لطصيرللطفو ر اتط -
فثسةةربطفوم ةةدا  نطفومعةةرافطيفوم ةةرافتطفالسرسةةيلطفو ةةىطتمكةة   ط ةةنطكيفيةةلطفو عر ةةئط ةة طط-فو ةةدفطفوعةةرمطوا ةةدا بط: -

طأعلرلطفالج ن طفوذكيلط.
ىطت عاةةةمطصصةةةيرللطيفعلةةةرلطفو ر اةةةتطل يجةةةلطيلنةةةمأطال طفوم ةةةميعطيعمةةةئط  ةةةذطعةةةر  نطظ ةةةمتطصعةةةضطفوم ةةةك تطفو ةةةط -

ألس خدفمطفالطةرلطو ج ن ط.ط نر طج ركطضةميا ط احةلطفوةىطت ة ةذطتةدا بطأل ةمفةطفومج مة طالل ة طفال ةمبطفوةىط  ف ة ط
فومدفاسطي نطلة طفومج معرتطفوم ةذط  رطفومدفاسطونىطي    فطصعمايلطفوصةيرللطو ج ةن طيروةمطك ة عط ةنطفوم ةراكلط

 خامط مصلطعمئطو  ط ىط جرلطصيرللطفالج ن طفوذكيلط.طفومج معيلطيتع بمط
وةذفطتة طفالعةدفةطيفو  سة مط ة طفو ةمكررطص ةأ طت ة ةذطتةةدا بطأل ةمفةطفومج مة طعاةىطكيفيةلطصةيرللطفو ر اةتطح ةمطتة ط ةةنط -

خ لطفوا ررفتطفومج معيلطفو ىطتمتط ىطفوممحالطفوسرص لطصإخ يراطعةدةط ةنطفال ةمفةط ةنط حر نةرتطأسة  يطيسة جرتط
 ي  رط  ف  ط مش طيفحدطعنطكئط داسلط ج معيلطا ميلط  ررفطعاىطعدة ط عرز مطيجىط:

 فوم ةذط  رط داسلط ج م ط.طشربط نطفجئطفو م ل -
 .طشربطيح رتط مصلطعمئ -
 .طفألسرسيلطصصيرللطفومحم لطيفو ر اتطرافوديهطصعضطفومةرج ي طيفومع -
 .طوديهطفومغ لط ةطتعا طصيرللطفومحم لطيفو ر ات -
 .مغطفو رمطوحض اطفيرمطفو دا بطكر الوديهطفو ة -
  ىطخد لط ج معهطيحبطفوم راكلطفومج معيلطي مربط ةط سرعد طفومداسلطومرطو رط نطةياط عرلط -
 وهطع  لطط  لطصرومج م طفومحيطط.ط -
طوهتنكيلطأجئطفو م لطيفومعامرتط -
مةدا  نط ةىطجةذفطفومجةرلطي دطت طفالعةدفةطوا ةدا بط ةنطح ةمطلة فحىطفوا جسة يهطجة ط ةنطخة لطفو  فصةئط ة طأ ضةئطفو -

ح مطت طفخ يراطفالس ررط/ط حمدطجمرلطيج ط دابط ىط جرلطصيرللطفالج ن طفوذكيلطواقيرمط   ة ةذطفو ةدا بط.طي  ةررأط
ط4عاةةىطفوخلةةلطفو  ة ذيةةهطفوم ةةماتط سةة  أطوا ةةدا بط  ةةدطتةة طفوبةةدرط ةةىطت ة ةةذطفو ةةدا بط ةةىط حر نةةلط  ةةرطخةة لطفوة ةةم ط ةةن

طط14/11/2019فوةةىطط11/11/2014 حر نةةلطسةة جرتطخةة لطفوة ةةم ط ةةنطيفعق ةةهطط7/11/2019فوةةىطط11/2019/
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  ف ة طأا عةلطأيةرمطتدا بيةلطونةئط حر نةلططط21/11/2019فوةىطط18/11/2019ج ط حر نةلطأسة  يطخة لطفوة ةم ط ةنط
 مةططي  طفو  ة ذطفوةعاىطوا ةدا بطتغ ةبطعةنطط29أس  يطصإجمروىطعدةطط6صس جرتطيط8 مةطص  رطيط15تس  دفطعدةط

زنطأحدجمرط نط  ةرطلنةمأطألسة دعر هطوا ج  ةدطيفالخةمط ةنطسة جرتطو  ةر طفحةدطأ را ةه.طي رو ةروىط ةإ طعةدةطفوحض اط مة
  مةطط27فوحض اطفوةعاىط اغط

 -ي دطت ريلطفومدابطعدةط نطفوم ض عرتط   رط: -
  رهيلطفومك لرتطفومرةيلطوا ر اتطيفو  فتفطفوذكيلط. -
  لطأص حهط.طمقطأث  رفطفالعلرلطي حصطفوج رةطيتحدزدطفوعلئطيطم  -
   را طت ص ئطفوديف مطفون م ر يلطوا ر اتطيفومكرفط. -
طثيفيلطتمك نطفوم دا  نطوا عر ئط  طفالج ن طفومس خد هط ىطصيرللطفو ر اتط. -
يع بطفل  ررطفوم دابط نطفو دا بطت طتسةايمهطوح   ةلط  ةرطعةدةط ةنطفالج ةن طفو ةىطتم نةهط ةنطصةيرللطفج ةن طفو ر اةتط -

فومعلاةةلطةفخةةةئطفومةةةدفاسطيروةةمطك ةةة عط ةةةنطفوم ةةةراكلطفومج معيةةلطوخد ةةةلطفومداسةةةلطي ةةةنطجرلةةبطفخةةةمطتع بةةةمط مصةةةلط
طوام دابطلح طخامط مصلطعمئطوهط ىط جرلطصيرللطفومحم لطيفو ر اتط.ط

طط-ر طج ركطعدةط نطفو  صيرتط نط بئطفوم دا  نطيفومدابط نطأجم رط:يك -
 ة رة طعدةطفيرمطفو دا بط نطأا علطأيرمطفوىطس لطأيرمط -
 فالح يرتطفوىطةيا طتدا بيلط ىط جرلطفوس  تطي مطو ج ن طفوذكيلط -
 كيلطت ف مط ل طغيراطوا رشلطيفو رت طيفو لرا لطلنمأطوعدمطت ف مجرط ىط جرلطس قططفالج ن طفوذ -
طفو دا بط م طفخممططذتغ متطع دطت ة طيجبط ر -

طت   مط  فةطعاميلط م يلطي سم علطكةدز جرتطتعايميلطوام دا  نطوامج عطفو  رطي تطفوحرجلط -

  االنجازات

 ت بئطفول بطو ج ن طفوم ميلطيس  ولطفو عر ئط ع رط •
 طفس ةرة طفول بط نطفوم رججطفومسرعد طعاىطفو ر اتط ىطةافس    •
طفعضررط نطفومج م ط دا  نطعاىطصيرللطأج ن طفوب ر اتط •

 الصعوبات

 فس خدف هططتخ فطفومعامرتطط ىطفوبدفيلط نط دات  طعاىطفس خدفمطفو ر اتطح مطفل  طيج دي طصع  لط ى •
فو امطفونف دط نطجرلبطفومعامرتطعاىطسم لطفالج ن طفوم ميلط نط دفاس  طح مطف ط دفاسطفومج م طر مطط •

  ؤ  هططصرو كئطفونر ىططط
طعدمط  رس لطفوم ح ىطفو عايمىطعاىطفو  باتطو عضطفوصة فطفودافسيلط نطفومفص طفوىطفوسرةسطاط •

 الدروس المستفادة 
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فوم رججطفومسرعد طفوم رحلطعاىطفو ر اتطيجبطأ طتن  طأثرمطأات رطأطصروم رججطفودافسيلطح ىطت  طفالس ةرة ط •
طفونر الط نطفومح  ىطفو عايمىط

 قصص النجاح

طودىططفو غفطظ مطح مطفو عا طصم علطت م نطصفيلط   لطخامطخ لط نطفو عا ط   لطفس خدفمطفو ر اتطص كئطعرمطعاىطفلعك 
ططيارب   طفالطةرلط نطفوغيربطلسبط ىططفوماح ظطفاللخةرضطخ لطط نططرومطيظ مطعا  رطيفو عا ططفالج ن طالس خدفمطفالطةرل

ططيفومعم لططفو دا طفالطةرلطودىطفص  طفلهطفيضرطفالخ  فطظ مط دطي.طفالج ن طتامطالس خدفمططفودافسلط  عدطصعدطفالس ممفاط ى
طص كئطفومسرعد طفوم رججطت ريلطط ىطوال بطجذبطيس الطفلهط ىطرومط مقططكمرطفوحدزرلطفو ن  و جيرطيسر ئط  طفو عر ئطعاى
طفويهطفوم د لطفومعا  لططيص لطيسمعلطصروممئطفولروبطاليص بط م  
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 وحدة االعاقة  

طتعمئطيحد طفالعر لطصجمي ط مفثنطي مىط حر نلطفس  يط  م  ئطرفتىط نطفوجمعيلطط
 ... الهدف العام

يفومج م طص مىطي مفثنط حر نلطأس  طط ة نطفألطةرلطفومعر  نطيفوعمئطعاىطة ج  طط2500تحس نطل عيلطفوحير طوعدةط  
 االهداف الفرعية:

ططةئط عرق/ طفج مرعيرطيطبيرطيتعايميرطط2500تأج ئطعدةطط-
ططةئ/ ط نطفومعر  نطصمج مرع   ط2500ة جطعدةططط-
ططةئ/ طص ضريرطفالعر لطيكيفيلطفو غابطعا  رطط2500ا  طيعىطفسمطعدةططط-

 نتائج المشروع :
ط رات  طص مىطي مفثنط حر نلطفس  ي(ططةئط/ ط عرقطت طةط812)-

طترج ايلطت طت ة ذجرطو طةرلطفومعر  نط/تط(طجاسلط680)-

ط(طجاسلطتمك نطالسمطفومعر  ن680)-

ط(ط مةطت طا  طيع   طفتجرتط ضريرطفالعر لططط400)-

ط(ط عرق/ طت طفوحر   طية ج  طصروعمايلطفو عايميلط200)-

ط(ططةئط/ طط عرقطت طتأج ا  ططبير208)-

 الفئة المستهدفة ..
طصجمي ط مىط مفثنط حر نلطأس  يط.طس لططط18لطفوعمم لط نطسنطفوم  ةطيح ىط س ة دط  رشم:طفألطةرلطط ىطفوة ط-

طس ل.طط18 س ة دطر مط  رشمطأسمطفومعر  نط/طتطيطفومعر  نط/تط  قطط
فومس ة دطفو  ر ىط:طفومج م ط-  

 نطاق الجغرافى ال

طيعمئطفوم ميعطصجمي ط مفثنطفومحر نلطي مفجرطفومخ اةلططط

 األنشطة الرئيسية  
 
 فو أج ئطفولبةطططط ▪
طفو أج ئطفوممتننطعاىطفومج م ط ▪
طاوحرقطصرو عاي ططططط ▪
طفو  عيلطط ▪

طأياًلط:فو أج ئطفولبىطط
 فوعيرةت:

فألطةرلطفومع   نطفوم مةةزنططعاىططز جدططصم مطفوجمعيلطعيرةفتط  خصصلطط ةطفوعنرمطيفألطةرلطيطفألعصربطي اغطعدةططط
حروهطجدزد طيفيمرطزاىطاس ط يرلىطز ض طعدةطط101طةئطت طت قي طفون فطعا   ط    طعدةط208فوعيرة طخ لطفوعرمطط

0فوحرالتطفومك  ةلطيفوم مةة ط نطفوممفثنطفومخ اةلط  
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:العمليات الجراحية واالجهزة التعويضية     

تحملطفوجمعيلطع دطت دي طخد رت رطعاىطفالس ةرة ط نطفوخد رتطفو ةطت  مجرطفوديولطو عني طفالس ةرة ط،طوذفط  دط ر تططط
فوجمعيلط   دي طخد رتططبيلطوألطةرلط نطعمايرتطجمفحيهطيأج نتطتع  ضيهطصر ضر هطو ح  ئطاجمفرطفوةح لطفولبيلطط

كئطجذتطفوخد رتطفولبيلط ىططفوجعيرتطس فرطعاىطلة  رت رطفيطعاىطططصرومس  ةىطفوجر عىط  طصمفطفةي لطوألطةرلطيت   م
0لة لطفو ر  نطفوصحةطفيط كرتبطفو أج ئطفيطعاىطلة لطفوديولطفومس طفوبيرلىطفو روىطز ض طجذتطفوخد رتط  
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ط

 ثانيًا :التأهيل مرتكز على المجتمع

  مكنطفولة ول

2019ئ/ طالس ةرة طصروجاسرتطخ لطعرمططة860 اغطعدةطفوم مةةزنط نطفالطةرلطوممكنطفولة ولطعدةط  

 جاسرتطتأج ئطفالطةرل: •
  ر تطفوجمعيلط     مطجاسرتطو أج ئطفألطةرلطفومع   نطية ج  طيتعايم  طفوم رافتطفوحيرتيلط  مرالط ىطط

جرسرتططط-جاسرتطت ميلط  رافتططالطةرلطفو  حدطططططط-)جاسرتطتخرطبطو طةرلطفوذزنطيعرل  ط نطصع  لط ىطفون مطططط
جاسرتطتعدزئطسا كطو طةرلطفومعر  نطرج يًرططططط-ئطعمايلطفو مفر طيفون رصلطططت ميلط  رافتطالطةرلطصع  رتطفو عاي طو س    

طجاسرتطتمك نطفالسم •
السمطفالطةرلطفوم مةةزنطو س ةرة ط نطفوجاسرتطفو رج ايلطفومخ اةلطيرومطو مك    ط نط  رصعلططز  طت ة ذطجاسرتطتمك ن

جاسهطط860فطةرو  طصروم رةلطي سرعدت  ط ىطفو غابطعاىطفوم ك تطفو ىطت فجلطف  ر   طي دط اغتطعدةطفوجاسرتطفو ةذ طط  
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إلحاق بالتعليم ثالثا:  

فولةئطفومع قط ةطفو عاي طيطتخفيفطفوعبرطعنطفسمطجؤالرطفألطةرلطوضمر طفس ممفا لطتعايم  ط  دطت طحمًصرطعاىطحمط
ة را ط  رصعلططوألطةرلطفومع   نطصرومدفاسطو  دي طفو س   تطفومداسيلطيفوخد رتطفو عايميل.طط150ت ة ذط  

يفوجديلطفو روىطز ض طعدةطفألطةرلطفومس ة دزنط نطفوخد رتطفو عايميلطفومخ اةل.ط  

 

  مفاطة جطط عدةطفومس ة دزن فوخد لطفو عايميل

 فومس مطفومداسيلط
 فلرث رك ا فلرث رك ا
180 80 11 5 

   60 90 أةيفتط داسيهطط
 16 140 270 اجمروى

 

فومعر  نطيفالز رمط.صلرليهطالسمطفالطةرلطط100ت طتساي طعدةط -  
كمت لهطا ضر طط نط  مطفولعرمطالسمطفالز رمط.ط100ت طتساي طعدةط -  

ك ا طوحمهط نط  مطفولعرمطالسمطفالز رمط.طط110ت طتسبي طعدةط  

 

 رابعًا :التوعية

ت طت ة ذطفج مرعرتطت ع  ألسمطفومعر  نطفوم مةةزنطعاىطفوعيرةفتطفوم خصصلطح لطف رثنطت دي طفوخد رتطيكيفيلطفوحص لطط
طعا  رطيفوم ك تطفو ىطت فحلطف  ر   ططفيمرطزاىطاس طت ضيحىطوامس ةدزنطصرو  عيل  
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طفلرثطرك اطعدةطفالج مرعرت
ط150ط58ط18

ططفالجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروى

 لبعض اجتماعات التوعيه  :  صور

ط

  -الزيارات المنزليه بالمراكز المختلفه:

ة راتط  دفليهطش م رطي اغطعدةطفو مىطفومنفاتطط48ي  مط م مطفوعمئط   ة ذطة رافتط  دفليهطواممفثنطيفو مىطفومس  د هط  ف  ط
طط-طةئط/ططةاهطي يرل رطكرو روى:393يطعدةطحرالتط  رصعهط  ف  ط419(طصرجمروىطعدةطحرالتط ك  ةهط  ف  طط650)ط

ط-ة رافتط  دفليهطوممكنطفوسرحئطي مفتط:

طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهط هفو مط

ط12ط6طجن متطفوسرحئط
ط5ط4طعن هطفوممطط
ط12ط4طفومي جرتط
ط5ط2طف  ط رزاهط
ط1ط4طفوعةرةاتط

ط12ط4طفو يخطعاىطعبدطفودفي طط
ط10ط7ط   طط

ط6ط2طةزمطترسرط
ط5ط5طفوجمسهطط
ط8ط2طفوا  رطط

ط66ط40طفالجمروىط
ط
ط
ط
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ط
ط-ة رافتط  دفليهطوممكنطفوة  طي مفت:

ط
طحرالتط  رصعهططحرالتط ك  ةهططفو م هطط

ط6ط8طةاف ىطصصمتط
ط4ط6طفوفيمرط

ط15ط5ط  ىططروبط
ط12ط4طعمبطفون صرتطفو مقيهطط

ط17ط6طفول ف يهطط
ط20ط12ط  ىطة دط

ط14ط8طفو يخطس  فط
ط4ط6طفخ  خط
ط12ط4طاي  دط

ط5ط5طعاىط  راكط
ط4ط5طعاىطعبدطفوحر  طط

ط12ط8طفالس  طىط
ط10ط4ط   يهطفومعصمتط
ط9ط3طتئطفيالةطسمفتطط

ط9ط5طفومعصمتط
ط14ط8طفالطريوهطط
ط198ط92طفالجمروىط

ط
ط-ة رافتط  دفليهطوممكنط  ةا يططي مفت:

طحرالتط  رصعهططحرالتط ك  ةهططفو م هطط
ط4ط2طفوع ر  هط

ط7ط4ط  ىطشعمف ط
ط4ط4ط  ىط جدط

ط6ط5طسمفيتط
ط5ط6ط  ىطاف  ط
ط6ط10طفوص م جطط
ط32ط31طفالجمروى

ط
ط-ة راتط  دفليهطوممكنطفو  صيلطي مفتط:

طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهطفو م ه
ط8ط6ط  ىطة د

ط12ط8ط  قط
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ط4ط6طفوحمفةلهط
ط3ط9ط  ىطيح ى
ط5ط6ط  ىطصرو ط
ط32ط35طفالجمروى

ط
طة رافتط  دفليهطوممكنطفوغ ري طي مفتط

طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهطفو م هطط
ط6ط5طر ري طشمقط
ط8ط7طفوم ريعهط
ط4ط5طفوع ر  مط
ط2ط6طفو دفيرطط
ط3ط5طفو  ف  هطط
ط5ط4طفوس مطط

ط24ط35طفالجمروىط
ط
ط
ط

طة رافتط  دفليلطوممكنطةزمييطي مفتط:ط
طحرالتط  رصعهططحرالتط ك  ةهططفو م هطط

ط1ط3طلج ط  راكط
ط2ط3طفو يخط غ متط

ط7ط4طف  جبئط
ط6ط5طعن هطج لطط

ط2ط8طفو يخط سرعدطط
ط18ط23طفالجمروى

ط
ط

ط-ة رافتط  دفليهطوممكنطف   بطي مفتط:
طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهطفو م هطط

ط7ط8طفوس فو طفو حم هطط
ط2ط3طفومعر دتط

ط3ط3طعمبطفوعليرتط
ط2ط5طفومعر دطفو مقيهطط

ط5ط13طف  طفسحرقط
ط4ط7طفومعر دتط)طفوجمفط(طط

ط5ط4طث مطفوم ص اتط
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ط-ط6طفو  ر اهطط
ط3ط6طفوب اتط

ط2ط4طح ضطفوجمفطط
ط3ط5طجن متطك مطفوم ص اتط

ط1ط6طفونبيس   ط
ط3ط7طعن هطسع دط

ط1ط2طفومعر دتطفوغم يهط
ط2ط5طفوع ف هطط
ط47ط84طفالجمروى

ط
ط-ة رافتط  دفليهطوممكنطفس  يط:

طحرالتط  رصعهططحرالتط ك  ةهططفو م هطط
ط1ط22طةزمطفونفي هط
ط2ط3طةزمطةالنه

ط4ط6طشلب
ط2ط6طفومليعه

ط12ط4ط  ىطحس ن
ط2ط6طفومليعه

ط12ط4ط  ىطحس ن
ط2ط12ط م رالط
ط37ط63طفالجمروى

ط
طة رافتط  دفليهطوممكنطف  تيجطي مفت:

طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهطفو م ه
ط5ط12طصر  ا
ط6ط8طفوةا  

ط4ط5طف  طتيج
ط15ط25طفالجمروى

ط
طة رافتط  دفليهطوممكنطصد رطي مفتط:

طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهطفو م هطط
ط5ط7طةي مطعرزدطط

ط3ط4طصد رطفوممكنط
ط1ط6طعن لطفوس وملط

ط6ط8طثمةيس
ط15ط25طفالجمروى
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ط
طة رافتط  دفليهطوممكنطفوبدفاىطي مفتط:

طحرالتط  رصعهطحرالتط ك  ةهطفو م ه
ط10ط8ط   رتطجمرم
ط6ط7طثر ئطخايةه
ط4ط8طلج طفوعمب
ط5ط6ط حم ةط مت
ط4ط10طفوةرايقيهط
ط4ط4طفوقيرطرت
ط6ط5طفلط نفع
ط2ط14طفوع مرليه

ط5ط2طفيالةطشرج نط
ط3ط8طلنوهططعليهط
ط4ط6طثر ئطخايةه

ط-ط7طفوبدفاىط
ط5ط3طلج طفوجن متط
ط3ط9طفوع رلطفو باىطط

ط61ط97طفالجمروى
ط

طة رافتط  دفليهطوممكنطف  تيجطي مفتط:
طحرالتط  رصعهططحرالتط ك  ةهطططفو م هطط

ط10ط20طف  تيجطفوممكن

ط4ط6طفال رة هطط
ط5ط4طفوةا  

ط5ط15طلنوهطكعبط
ط4ط8طلمو دي  هط
ط28ط53طفالجمروى

ط
 اإلنجازات 

  عرق/طهطصروممفثنطيفو مىطفومخ اةهطيت طت دي طفوخد رتطفولبيهطفو أجايهطو  ططط419فث  رفطعدةطط-
حا رتطج ف يهطالطةرلطفو ائطفود ررىطو خفيفطفوعبرطعاىطفسمج طيتحس نطط6 مفتبطج ف يهطيطط6ت   مطعدةططط-

 حرو   طفوصحيهط)طتبمعرت(ط
   ط نطفوحمكهطيفو ج فلط)طتبمعرتط(طكمفسىططبيهطو طةرلطفومعر  نطو مك  ط5ت   مطعدةططط-
 عرقطحمكيرط ىطت دي طتنامرتطفون ميليرط ىطفعرةتطفوةحصطالج رتطفالعر هطيفوحص لطعاىططط150 سرعدتطعدةططط-

   فوخد رتطفومخ اةه
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 16000 الطفل  نجده  خطوع مشر

فو   ةطوالة ولطيفأل   لط مفثنط نط حر نلطأس  يطصرو عري ط  طفومجا طط7يعمئط  ميعطخططلجدتطفولةئط ةط
يرومط ةطاطراط  ميعطفو  س ط ةطفوحص لطعاىطفو عاي طيفوحمريهطوألطةرلطفومعمض نطواخلمط  م  ئط نط  نملط

 فو  لسيفطيفالتحرةطفاليا ة
 ...  الهدف العام

 ولةئطفو دفطفوم يسةطوام ميعطج طاصدطحرالتطفألطةرلطفومعمضهطواخلمطيعمئطاةفا طحرولطو رطالةفوهطفوخلمطعنطف •
 الفئة المستهدفة .. 

  مفثنطصرس  يطط7 س ة دط  رشمط/طفألطةرلطفومعمض نطواخلمط ةطط  •

ط مكنطأس  ي(طططططططط–فوغ ري طط-سرحئطساي طط-فوبدفامطط-فوة  ط-صد رطط-)طأ  تيج

يحدفتطفوحمريهط ةططط-  ف  طفخصر ةطحمريهط ةطكئط مكن(ط7 س ة دطر مط  رشم/طفالخصر   نطفالج مرع نط)عدةطط •
طفوممفثن

 انشطة المشروع.. 

 

صرالضر هطفوةطاصدطفوحرالتطيفو عر ئط ع رطت طت ة ذطعدةط نطو ررفتطفو  عيلطصخططلجدتطفولةئطيو ررفتط  عضط •
طفومخرطمطكخ ر طفاللرثططيفونيفتطفوم كمطيفو  ممطط    عطفوة رتطفومس  د لط نطس دفتطفيطفطةرلط

ط مفثنط7و ررطت عيهط ةطط25   طت ة ذطعدةط •
طيعمئطفالحرالتطفو ة لطو  طفألطةرلت طفو  س مط  ط دفاسطفومج م طصروجمعيلطوم رصعهطحرالتط •
 ت طفوم راكلط ةطفج مرعرتطفواج لطفوةمعيلطواممفثن •
 ةع طيحدفتطفوحمريهطفوبدفامطيسرحئطساي طوعمئطرمفطصدزمطو طةرل •

 
 زيــارات 

 

وام ميعططيخ و رطت طة راتطيحدتطحمريهطفوبدفامططيعمضطودياطططفأليا ةفس  باتطفوجمعيلططة را طت  ي ط نطفالتحرةط •
)طكرا  رسطيفوجمعيلطفو سر يل(ط ةطةع طلنرمطفوحمريلط ةطططفألخمىطفوجمعيلط  طفو حدتطفوعر هطيفوجميعرتطفو م كلط

 ت ة ذ طيخمجتطفون راتط   ر جطفيجر يهطجدفط.،ططكر طودىطفوم   نطعد طتسرو التطعنطفوم ميعطيططأس  ي



اجمالى # اناث # ذكور # ذكور /اناث اجمالي # اناث # ذكور # ذكور/اناث اجمالي # اناث # ذكور # ذكور/اناث

ابريل 2019 35 35 13 21 1 2 2 0 2 0 2 1 0 0 1 38 13 23 2 7 2 2 7 3 6 20 1 8 13 13 3 2 36

مايو 2019 27 27 11 15 1 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 30 13 16 1 5 0 0 4 0 11 15 3 9 6 7 5 4 26

يونيو 2019 13 13 4 9 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 18 5 13 0 3 3 1 2 0 2 13 1 6 5 2 4 6 12

يوليو 2019 24 24 7 16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 8 16 1 2 9 0 2 5 0 18 3 4 7 8 3 14 11

اغسطس 2019 18 18 6 9 3 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 25 11 9 5 1 3 0 1 1 5 18 0 10 5 7 3 12 13

سبتمبر 2019 27 27 14 12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28 15 12 1 5 5 0 5 3 3 17 2 4 13 2 7 8 20

اكتوبر 2019 27 27 12 14 1 9 9 5 3 1 0 0 0 0 0 36 17 17 2 10 6 0 3 4 7 22 4 7 6 10 9 20 16

نوفمبر 2019 16 16 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 8 2 7 2 0 5 0 5 6 1 2 2 7 4 10 6

ديسمبر 2019 25 25 10 11 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 28 12 12 4 7 7 0 5 2 6 15 1 4 6 13 4 24 4

االجمالى 202 212 83 115 14 30 30 17 10 3 2 2 0 1 1 244 100 126 18 47 37 3 34 18 45 144 16 54 63 69 42 100 144

الجمعيات

6-9

موقف الحالة

مفتوح مغلق
اناث #

2-5<2
ذكر/انثى

استغاللاهمال
ذكور #

الحاالت/الشهور

الخدمات المتخصصة

قانوني نفسي

الجمعيات الجمعياتالجمعياتالجمعيات الجمعيات

(عالي - محدق)خطر جسيم  #

اجمالى 10-14 15-18

تصنيف الحاالت اجمالي الحاالت انواع االساءة المجموعات العمرية

خطر متوسط #

اجمالي جنسي جسدى نفسي

خطر ضعيف #

اجمالي
اجمالي #

 

 

 

 

 

 

 



طمبادرات تنمية المجتمع وع  مشر
 :  المشروع  هدف

 المجتمع منظمات قدرات تعزيز  -

 اجتماعية مكاسب لتحقيق المدني

 للمجتمعات ملموسة واقتصادية

 مصر في والمهمشة الفقيرة الريفية

 

 

 

:   للمشروع الرئيسيه االهداف  اهم  من  و  

 لتحقيق ذلك و القومي و المحلي المستوي علي االهلي و الخاص اقطاع و الحكومي القطاع مع شراكات و تشبيك تكوين -

 . المشروع استمرار و االنشطه جوده

  علي لالفضل ملموس تغير احداث و بها تعمل التي المجتمعات احتياجات تلبي اهداف تحقيق المشروع  ادوار اهم من  -

 بشكل استغاللها كيفيه و المتاحه الفرص و الموارد اهم علي الضوء تسليط و افراده و المجتمع مؤسسات مستوي

 . مناسب

:  المشروع  خالل  من  المستهدفة  الفئات  

.وأسيوط وسوهاج والبحيرة االسكندرية هي محافظات أربع في مدني مجتمع مؤسسة 113 تمويل -  
:  بالمشروع مباشرة الغير المستهدفة الفئات  

 نتيجة واالقتصادية االجتماعية احوالهم تتحسن المستهدفة األربعة المحافظات من وشاب وفتاه ورجل أمرأة 75000 -

 الصغيرة المنح

: المشروع ينفذها التى الرئيسية االنشطة اهم من  

تدريبات بناء القدرات  -  

 جمعية قاعدية بالمشروع. 20تم تنفيذ مجموعة من تدريبات بناء القدرات بالشقين المالي والفني لعدد 

 :ماليةالتدريبات حزمة ال

 .اإلدارة المالية والسياسات المحاسبية -1

 .التقارير المالية -2

 .دليل السياسات واإلجراءات  -3

 .إعداد الموازنات -4

 . إدارة المنح -5



2 

 

 . إغالق المنح  -6

 

 :فنيةالتدريبات حزمة ال

 .التوثيق وكتابة التقارير -1

 .التخطيط وإدارة الوقت -2

 .المتابعة والتقييم -3

  ل.مهارات اإلتصا -4

 .تدبير التمويل وتعبئة الموارد -5

 . إدارة المشروعات -6

 .كتابة المقترحات  -7

 .التشبيك -8

 . قصص النجاح  -9

 .الدروس المستفادة -10

 .سياسة حماية الطفل ومكافحة الفساد -11

 المتابعات الميدانية 

تم تنفيذ العديد من المتابعات الميدانية أثناء تنفيذ أنشطة المشروع الخاص بالجمعيات القاعدية مع تنفيذ دعم فني على   -

 رأس العمل ومتابعة المستجدات والتحديات التي تقابل فرق العمل بالجمعيات القاعدية.  

 زيارات تبادل الخبرات الداخلية 

 الخبرات داخل المحافظة حيث تم تنفيذ زيارة تبادل الخبرات ما بين الجمعيات العاملة بكل قطاع.تم تنفيذ برنامج خاص بتبادل 

 زيارة التبادل الخاص بقطاع التعليم والذي تم تنفيذه بجمعية سبل الحياة لتنمية المجتمع ببني محمديات. -

 مية بكوم المنصورة.زيارة التبادل الخاص بقطاع الصحة والذي تم تنفيذه بالجمعية الخيرية اإلسال -

 زيارة التبادل الخاص بقطاع البيئة والذي تم تنفيذه بجمعية اإلسراء لنمية المجتمع بقرية بني محمديات. -

 زيارة التبادل الخاص بقطاع التمكين اإلقتصادي والذي تم تنفيذه بجمعية شباب أفضل لتنمية المجتمع بمركز ساحل سليم. -

 ة زيارات تبادل الخبرات الخارجي -

 تم تنفيذ برنامج تبادل للزيارات الخارجية والذي تم تنفيذه بمحافظتي البحيرة واإلسكندرية.

 التمكين اإلقتصادي(. –البيئة  –الصحة  –حيث تم عمل زيارة تبادل الخبرات ما بين كل الجمعيات في كل قطاع )التعليم 

 الصحة تمت بمحافظة اإلسكندرية. –قطاعي  التمكين اإلقتصادي  -

 البيئة والتي تمت بمحافظة البحيرة. –قطاعي التعليم  -

 إغالق المنح 

 حيث تم اإلنتهاء من جميع اإلجراءات الخاصة بإغالق المنح بالجمعيات القاعدية والجمعية المحورية من حيث:

 التقارير الفنية الختامية. -

 .التقارير المالية الختامية -

 الختامي للمشروع الحفل 
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 تم تنفيذ اللقاء الختامي بحضور كل من: 

 الشركاء الحكوميين. -

 ممثلي هيئة إنقاذ الطفولة.  -

 جمعية الطفولة والتنمية. -

 الجمعيات القاعدية الشريكة. -

 إعالميين. -

 أسيوط.  هيئات وجمعيات عاملة بمحافظة -

 

 

 تكريم الشركاء والجمعيات الشريكة وفرق العمل. وخالل هذا االحتفال تم عرض إنجازات المشروع باإلضافة إلى 

 االنجازات

 ساحل سليم. –جمعية قاعدية بمركزي أبنوب  20تنفيذ تدريبات بناء القدرات لعدد  -

 وجود كوادر بالمشروع داخل الجمعيات القاعدية لديها القدرة على إدارة المشروعات بالشكل المناسب. -

األعداد المستهدفة المخطط لها وتوجية الشكر للجمعية على المجهود المبذول % من 100الوصول إلى تحقيق نسبة تفوق  -

 لذلك. 

 الصعوبات 

 التأخر في وصول الدفعات المالية. -

 جمعية قبل انتهاء المشروع بمدة قصيرة. 20إلى  18زيادة عدد الجمعيات القاعدية من  -

 الدروس المستفاده  والتوصيات

 الخاص و الحكومي و المجتمع المدني يؤدي الي نجاح التنفيذ.تضافر الجهود بين القطاع  -

 .مراعاه تنفيذ التدريبات قبل بدء االنشطه -

 .اهميه وجود قاعده بيانات متصله مباشر مع الهيئه و الجمعيه المحوريه -

 .مراعاه تكلفه المتابعات الميدانيه في الميزانيه -

 .داء المراجعاتآهيل إيداع الدفعات الماليه باسم الجمعيه المحوريه لتس -

التدريبات تكون في حساب -زياره تبادل الخبرات –تخصيص المبالغ الخاصه باالنشطه الجماعيه مثل الحفل الختامي  -

 .الجمعيه المحوريه

 .البدء بالتدريبات الماليه لتيسير عمليه المراجعات الماليه و استبعادها عن بدء االنشطه -

 .وقتهامراعاه ارسال الدفعات الماليه في  -

 

 مبادرة حياه كريمة 

 ة:  العاماألهداف 
االرتقاء بالمستوى االقتصادى واالجتماعى والبيئى لالسرة فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات   -1

 االساسية وتعظيم قدراتها فى اعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم .

تقسيم الجمعيات العاملة بالمشروع حسب

قطاعات العمل

قطاع الصحة

قطاع التعليم

قطاع البيئة
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أعداد المستفيدين من المشروع

رجال  سيدات اطفال

مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية تعظيم التعاون بين كافة  -2

 المستدامة فى القرى المصرية . 

 اتاحة فرص عمل للشباب فى القرى فى مشروعات كثيفة العمالة وفى المشروعات متناهية الصغر . -3

 طن . التركيز على بناء االنسان ومشاركة المجتمات المحلية فى اعالء قيمة الو -4

 االهداف الفرعية: 
تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية بالقرى االفقر وتوفير الخدمات االساسية بها ، ودعم الفئات االولى بالرعاية  

للمساهمة فى تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية االجتماعية والتشغيلية وحماية البيئة وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية 

  2030المستدامة 

لتقسيم االدارىا  

محافظات غير مقسمة الى مراكز هى القاهرو   5محافظة ، وهناك  22مركز فى  185تتكون جمهورية مصر العربية من 

 وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والبحر االحمر .

والنجوع ( ، ويتنوع عدد السكان بالمراكز فيصل  لكل مركز وحدات محلية تابعة الى قرى ام وقرى تابعة اصغر ) العزب والكفور 

 الى بضعة ماليين او بضعة االف بحد ادنى .

 نسمة . 400نسمة كما ينخفض الى  60000يصل عدد سكان اكبر القرى الى  

 منهجية العمل 

 اوال : 

/ 2017واالنفاق عام   % طبقا لخرائط الفقرالصادرة عن مسح الدخل 70حصر مجموع القرى التى يزيد معدل الفقر بها عن 

 قرية تقريبا .  270البالغ عددها  2018

 ثانيا :

محافظة ، وبحث التقاطع بين تلك القرى وغيرها من القرى المدرجة فى   11مركز فى  59، وتقع فى  270عدد القرى المستهدفة 

 الخطة االستثمارية وقرى تنمية صعيد مصر.

 ثالثا :

تية دراسة مدى توفر خدمات البنية التح

والمرافق العامة ومستوى جودتها ، وتقدير 

التكلفة االستثمارية للتدخالت ) التخطيط 

 والتنمية المحلية ( .

 رابعا :

عمل ملفات للقرى لدراسة الفجوات التنموية 

واستهداف استمارات لالسر المعيشية 

لتطوير قواعد بيانات متكاملة عن االسر 

الفقر واالكثر هشاشة  )التضامن االجتماعى ( . وتطبيق قواعد االستهداف لالسر تحت خط  

 

 

 خامسا :
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عمل خطة احتياجات ونتائج مستهدفة لكل قرية تتضمن تنمية المرافق العامة والبنية التحتية والخدمات االساسية بالقرى  

 ) التنسيق بين الوزارات الثالثة ( .

 محاور البرنامج 

 القرى المستهدفة .سكن كريم لمنازل االسر االكثر فقرا فى  -

 تطوير كفاءة البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن .  -

 تحسين الخدمات الصحية والتعليمية واالستثمار فى االجيال القادمة . -

 التنمية العمرانية واالستدامة البيئية للحفاظ على صحة وسالمة المواطن . -

 المستهدفة . تمكين اقتصادى وتعزيز التوعية المجتمعية بالقرى -

 الفئة المستهدفة .. 

 أسر القرى المستهدفة مستفيد مباشر:  -

 المستفيد النهائى : المجتمع

نطاق الجغرافى ال  

أبو تيج قرية  –البدارى قرية البياضية  –قرى بمراكز الفتح قرية عرب العطيات القبلية  3تعمل المبادرة  بعدد  -

 أبوخرص كمرحلة أولى    

 القرى المستهدفة من المسح الميدانى :

 الغنايم صدفا البدارى الساحل ابنوب الفتح

 العامرى الشناينه الشيخ عتمان  نزله باخوم شقلقيل عرب الكالبات

 نزله اوالد احمد  كوم اسفحت المراونه دير تاسا عرب الشنابله  القصر 

 دير الجنادله  مجريس نجع جزيره فاو الخوالد  العطيات القبليه اوالد بدر

 العزايزه كردوس البياضيه الرويجات نزله القداديح  الطوابيه

  كيمان سعيد الشرقى  العقال القبلى  نزله الملك  كوم المنصوره القوطا

   نجوع المعادى تاسا عرب  العطيات البحريه بصره

   عزبه االقباط اللوقا  كوم ابو شيل بنى عليج

   الهماميه  السوالم البحريه بنى زيد

   الكوم االحمر  العوامر المعصره

   كوم سعده  دير شو عرب مطير

   منشاه العقال  المعابده الغربيه الفيما

   منشاه همام   جزيره االكراد

   النواميس   منشيه المعصره

   العقال البحرى    

   طعمه   

   منشيه البدارى   

 

 كوم امبو اسوان 

 سبيل العرب العالقى )وادى ام عشير (

  خور ابو صيره
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 نتائج المبادرة  :
 النتائج المتوقع تنفيذها فى المرحلة االولى

 التغيير المتوقع فى القرى المستهدفة .  النتيجة

 المخرج االول
مليون ونصف فرد لتحسين ممستوى معيشتهم بما يشمل مياه توفير السكن الكريم الجمالى 

 الشرب والصرف الصحى والسكن االمن .

 المخرج الثانى
من الخدمات االساسية الصحية   270تنمية البنية التحتية للقرى المستهدفة لرفع كفاءة اجمالى 

 واالجتماعية والتعليمية والبيطرية ومراكز الشباب .

 المخرج الثالث
قرية  270مواطن تقريبا فى اجمالى  500000الرعاية لالشخاص ذوى االعاقة الجمالى توفير 

 فقيرة ، ليصبحوا قوى فاعلة ومنتجة . 

 المخرج الرابع 
 تنمية التخطيط العمرانى ومعالجة القضايا البيئية الملحة وتر

 واالستدامة البيئية .قرية لحماية الصحة العامة  100شيد استخدام الموارد الطبيعية فى 

 المخرج الخامس
تطوير الوعى االيجابى وتعزيز االستثمارات القيادية والمحلية وتعبئة الطاقات المجتمعية 

 للمشاركة فى التنمية المجتمعية وتوفير فرص العمل والبناء .

 

 األنشطة الرئيسية المنفذة :  

 مسح ميدانى  

 قوافل طبية   :  ويضم كشف طبى وإجراء عمليات جراحية وتوفير أجهزة تعويضية وأدوية مناسبة 

  قوافل بيطرية :  يضم كشف طبى وإجراء عمليات جراحية وتوفير تطعيمات وأدوية مناسبة

 القوافل الطبيه المنفذه : -

بادره وهم :قوافل طبيه بقرى المرحله االولى من الم 3تم االنتهاء من تنفيذ عدد   

مركز الفتح  –قريه اوالد بدر   -1  

مركز الفتح . –قريه عرب العطيات القبليه  -2  

مركز البدارى . –قريه البياضيه  -3  

 النشاط

 القريه
 كشف نساء كشف رمد كشف اطفال كشف باطنه عدد المستفيدين

تحاليل 

 طبيه
 صرف ادويه

فرد 346 اوالد بدر  134 77 77 41 35 331 

فرد 603 عرب العطيات القبليه   176 293 93 41 51 585 

فرد 563 البياضيه  174 138 131 50 32 490 

 

 المسح الميدانى المنفذ بعدد  20   قرية:   

 استمارات اعاقه استمارات معيشه  القريه المركز م

 148 3225 العقال القبلى  البدارى  1

 55 864 منشيه همام البدارى  2

 129 3843 نجوع المعادى البدارى  3

  بحيره ناصر
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 60 1359 الهماميه البدارى  4

 --- 837 البياضيه البدارى  5

 65 5819 العقال البحرى  البدارى  6

 85 1170 السوالم البحريه ابنوب 7

 92 848 منشاه البدارى البدارى  8

 115 2394 مجريس صدفا  9

 174 2184 المعصره الفتح 10

 2 65 المراونه ابنوب 11

 36 480 عزبه االقباط البدارى  12

 -- 890 الكوم االحمر البدارى  13

 --- 900 طعمه البدارى  14

 149 2269 تاسا ساحل سليم 15

 14 100 عرب الشنايله  ابنوب 16

 50 868 اوالد بدر الفتح 17

 25 664 اوالد محمد الغنايم 18

 9 270 عرب العطيات القبليه الفتح 19

 70 1453 كوم المنصوره ابنوب 20

 1278 30502 االجمالى

 اإلنجازات : 

شاب /ة بالمراكز المستهدفة للقيام بالمسح الميدانى والتواصل الجيد مع األسر  300تأهيل عدد  -  

قرية وفق الخطة الموضوعة   20اإلنتهاء من المسح الميدانى لعدد  -  

التنسيق مع المعنيين لتيسير تنفيذ أنشطة المبادرة  -  

 الصعوبات : 

خوف بعض األسرمن تسليم األوراق الثبوتية كمرفق إلستمارة البحث الميدانى مما أثر على عدم استهدافهم من أنشطة المبادرة  -  
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  مجتمعات أكثر أماناً لألطفالوع  مشر

 
 الهدف العام 

 يطشمفثرتطوا خاةطعنطفوممراسرتطفوضرا طضدطفألطةرلططططفومسرجملط ةطتل  مططمقطاتصرلطططططط

 نتائج المشروع 

 فوة يرتطيطفوس دفتط ؤجا نطوا دا بطيطفو عب مطعنطح    نط ةط  رجضلطخ ر طف لرثط-
طت دي طفودع طيطفوحمريلطيطفوخد رتطوم رجضلطخ ر طف لرثطواة يرتطيطفوس دفتط نطخ لطفوخد رتطفوصحيلطيطفألج مرعيلطط-
طيض طفوسيرسرتطيطأطراطفوعمئط س مفتيجيلطحمريلطفولةئطيط  رجضلطخ ر طف لرثط-

 الفئة المستهدفة  

   يرتط-
طش ربطيطل ئطط-
طاجرلطيطس دفتططط-
طفوررل  لطا لطفومدفاسطط-
طفوعر ا نط ةط مفثنطفو  ربط(ط–فوعر ا نط ةطفومجرلطفوصحةطط– ؤسسرتطحك  يلط)طأخصر ةطفج مرعةطيطلةسةطط-

 المراكز المستهدفه 

  مكنط11 حر نلطأس  يططططططططططط
ط مكنطط11 حر نلطس جرتططططططططططط

ط مفثنط9 حر نلط  رطططططططططططططططط
ططططططط مفثنط5 حر نلطفس ف ططططططططططط

  مكنططط36صأجمروةط
 االنشطة التي تم تنفيذها 

وألخصةةر   نطفالج مةةرع  نطصةةرالةافتطفومخ اةةةلطيأعضةةررطفوج ةةلطفو يسةةم لطصرو م يةةلطيفو عاةةي طططTOTياشةةلطتدا بيةةلطط2تةة طت ة ةةذط -
مطعاةةىط سةة  ىطفالا ة ط حر نةةرتطعةةنطفوع ةفطفومداسةةىط  ضةةم ًرطخ ةر طفاللةةرثطك ةة عط20/7/2019ح ةىطط16/7خة لطفوة ةةم ط ةةنط

 .الرثطط42رك اط،طط39 مةط   رطط81 نطفل فعطفوع فطصرجمروةطعدةط
لطتدا بيلطو خصر   نطفالج مرع  نطيفو ةس  نطيفوب  لطيفوسكر طص لرعطفو م يلطيفو عاةي طصرومةدفاسطفوررل  ةلطعةنطياشط18ت ة ذط -

ط3فةفاتطتعايميةهطيطزة  طفو ةدا بط ةىط  ةمتطط36فشكرلطفوع فطضدطفالطةرلطي خرصةلطخ ةر طفاللةرثطةفخةئطفومحر نةرتطفالا عةلطصعةدةط
كةرةاطيطي ة مئطط2سةرص رط ةىطتةدا  رتطفعةدفةطفومةدا  نطيطزة  طت ة ةذطفو ةدا بط ةنط بةئططتة طتةدا ب  ط منفيرمطيطي  مطصرو  ة ذط جم عهط

فو دا بطعاىط  ر  هطفشكرلطفوع ةفطفوممةراسطضةدطفالطةةرلط رةئطفو سةاططيطفالسة غ لطومةدتطزة   نطيط ةىطفو ة مطفورروةمطزة  طت ةريلط
ط–  ةرطط–سة جرتطط–فجةمفرطخ ةر طفاللةرث)طفسة  يطط ضيهطخ ر طفاللرثط نطفوم ن اطفولبىطيطت ضي طفو  ر جطفومةد متطفوم مت ةهطعةن

  ةةةداب(طط182ياش)ط6 ةةةمةطونةةةئطياشةةةهطح ةةةمطتةةة طت ة ةةةذطط30ألةةةرثط(ط  ف ةةة طط290ط–ركةةة اطط250 ةةةمةط)طط540أسةةة ف (طصحضةةة اط
  ةةةةداب(طط55ياشةةةةل)ط2  ةةةةداب(ط حر نةةةةلط  ةةةةرط،طط123ياش)ط4  داب( حر نةةةةلطسةةةة جرتطط180ياشط)ط6صمحر نةةةةلطفسةةةة  يطط،ط

 .2019فث   مطيطل  مبمط حر نلطفس ف طخ لطش مىط
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طروةةةبطيطرو ةةةلططط67611جاسةةةرتطت عيةةةلطةفخةةةئطفومةةةدفاسطفوررل  ةةةلطصرومحر نةةةرتطفالا عةةةلطصحضةةة اطط1867ت ة ةةةذططعةةةدةطططط -
طي  ةة مطم2019ركةة ا(طعةةنطفوع ةةفطفومداسةةىطيخرصةةلطخ ةةر طفاللةةرثطخةة لطشةة مىطلةة  مبمطيةيسةةمبمطط23675فلةةرث_ط43936)

ياشةةةةهطتدا بيةةةةهطفو ةةةةىطسةةةةبمطت ة ةةةةذجرطط18فالج مةةةةرع  نطيطفو ةسةةةة  نط مةةةةنطسةةةةبمطتةةةةدا ب  ط ةةةةىطفلط   ة ةةةةذطفوجاسةةةةرتطفالخصةةةةر   نط
 .طصرومحر نرتطفالا عهطفومس  د ه

فو  عطفالج مرعىط(طخ لطفوم ة طفورةرلىطيطفورروةمطط–ح  قطفوممف طط–فةولطعنط)طفو مك نطفال  صرةىطط3ت طفالل  ررط نطت ة ذط -
 .طيطفومفص ط نططعممطفوم ميع

طيطم2019طز ةرزمطي2018طةيسمبمطش مىططخ ل(طططفلرثط12ط–طرك اط62)ططحض اط74طوعدةط دا  نطتدا بط2طت ة ذطت  -
طح ةةر مطعةةنطيفوم رضةةلطفو ةة ربط ةةدزم رتطوممراةةىططفوةةدزنط خةةمطافلةةدفطفوةةدك  اتطيطحامةةىط جةةدىطفوةةدك  اط ةةنطكةة طفو ةةدا بط   ة ةةذط ةةرم

طت ة ةةذطتةة طياشةةلطكةةئطي   ريةةلطفالةفا ةةلطفوممفثةةنطصكةةئ(ططفسةة ف ط–ط  ةةرط–طسةة جرتط–طأسةة  ي)طط حر نةةرتطصةةرآلا  طفاللةةرثطخ ةةر طحةة ل
طخة لط ةنطفومسة  د لطفوممفثةنط سة  ىططعاىطيفوم رضلطصرو  ربطال مفل  طفو دا بطو  ئط  دابطونئطفو   ي طيت ط  دابطونئطعميض

طيطفو  ةةدي طيطفوعةةمضط  ةةرافتطعاةةىطفوم ةةدا   نطيخبةةمفتطج ةةئطفوةةىطفو ةةدا بطز ةةدفطيط حر نةةلطكةةئطةفخةةئطت ة ةةذجرطزةة  طتدا بيةةلطياش
طفو  رسةاىطفوج ةرةطشةمحطيطفولبةىطفوم نة اط ةنطفاللةرثطخ ر طجم مهطح لطح ر مط عم هطكذومطيطف مفل  طفوىطفومعا  رتطل ئطثيفيه

طيطفالسة  ىطفوةدزنطاأىطت ضةي طكةذومطفالعضةررطو ةذتطكاةىطفيطجنىرط  مطعاىطفوم مت هطفالضمفاطيطعض طكئطيظر فطيطو لرى
 .فومج م طف مفةطصعضطفو  رطيس  دطفو ىطفومغا طهطفالحرةزمطعاىطفومةطيطفومسيحى

(طططفلةةرثط159ط–طركةة اط355)طط ةةمةط514طصحضةة اطفو ةة ربطصممفثةةنطواعةةر ا نطفاللةةرثطخ ةةر طعةةنطتدا بيةةلطياشةةلط18طت ة ةةذ -
 2019ط راسطيط بمفزمطش مىططخ ل(ططأس ف ط–ط  رط–طس جرتط–طأس  ي)ططفالا علطصرومحر نرت

ط36طصعةدةط2019ط ةراسط ةنط دفيهطفاللرثطخ ر طعن(ططيشربطاجئط18297)ططفو  ربطصممفثنطت عيلطجاسرتط595طت ة ذ -
طت ة ةةذطزةة  طيطفومةدا  نطفعةةدفةطتةةدا  رتط ةىطسةةرص رطتةةدا ب  طتة ط ةةنط ةنط جم عةةهطصرو  ة ةةذطي ة مطيطفيةةرمط3ط  ةةمتط ةىطفو ةةدا بطزة  طيطفةفات

طفومةةد متطفو  ةةر جطت ضةةي طيطفولبةةىطفوم نةة اط ةةنطفاللةةرثطخ ةةر ط ضةةيهط  ر  ةةهطعاةةىطفو ةةدا بطي ةة مئطيطكةةرةاط2ط بةةئط ةةنطفو ةةدا ب
 .طفاللرثطخ ر طفجمفرطعنطفوم مت ه

طوم ةةةد ى(ططفلةةةرثط74ط–طركةةة اط16)ططحضةةة اط90طوعةةةدة2019ط بمفزةةةمطيطز ةةةرزمطشةةة مىططخةةة لط ةةةدا  نطتةةةدا بط2طت ة ةةةذطتةةة  -
 .ط حر نرتطصرآلا  طفاللرثطخ ر طح لطح ر مطعنطفوصحيلطفوخد ل

طركة اط28)طط ةمةط517طصحضة اطفوصةحىطصرومجةرلطواعر ا نطفاللرثطخ ر طعن2019ط بمفزمطخ لطتدا بيلطياشلط18طت ة ذ -
 (طأس ف ط–ط  رط–طس جرتط–طأس  ي)ططفالا علطصرومحر نرت(طططفلرثط489ط–
طسة د ط38863طصحضة اطصةحيلطيحةد ط985طصعدة2019طز رزمط نط دفيهطفوصحيلطصرو حدفتطت عيلطجاسلط993طعدةطت ة ذ -

 فاللرثطخ ر طعن
،طسةة جرتطططفسةة  يط حر نةةه)طفومسةة  د هطفومحر نةةرتطةفخةةئط1492طصرجمةةروىطفعةة  طحةةة تط4طعةةدةطت ة ةةذط ةةنطفالل  ةةررطتةة  -

طصرو ةمكررطفوخرصةهطفونامةرتطصعةضطفاللةرثطخ ةر طعةنط سةمحىطيعمضطةيك ةاف رطعمضطعاىطفوحةالط مف جطي  رطيفس ف ط،يشمات
 .ط ج معرت  طةفخئطفاللرثطخ ر طعنطفو خاىطفوس دفتطصعضطفع  طكذومطي
طفوحمريهطالويرت(ططفلرثطط74ط–طرك اطط89)ططط مةطط163ططصحض ا2019طز ليهطيط راسطش مىططخ لطتدا  رت6ططعدةطت ة ذطت  -

طحمريهط  فل نطعاىططوا عمفطيروم(طططفس ف ط-ط  رط–طس جرتط-طأس  ي)طططفالا علطصرومحر نرتطفوةمعيلطفوحمريلطيحدفتطالعضرر
طفوحمريلطوجر طيفخ صرصرتطفل فع رطيطفالسررفتطتعم فطيطفاللرثطخ ر طعنطيح ر مطفولةئطصح  قططفوخرصهطفالتةرقيرتطيطفولةئ

 .ط حر نلطصكئطفوحمريلطيحدفتط دزمىططيكذومطصرومحر نرتطيفال   لطوالة ولطفو   ىطفومجا ط مراىطي حض ا
طالعضةةرر(طططفلةةرثط70ط–طركةة اط60)طط ةةمةط130طصحضةة ا2019طز ويةةهطيطز ليةةهطشةة مىططخةة لطتةةدا  رتط5طعةةدةطت ة ةةذطتةة  -

طSOPطفولةةةئطوحمريةةلطفالجمف ةةىطفوةةدو ئطعةةن(طفسةة ف ط-ط  ةةرط–طسةة جرتط-طأسةة  ي)طططفالا عةةلطصرومحر نةةرتطفوةمعيةةلطفوحمريةةلطيحةةدفت
طفومعمضةة نطوألطةةةرلط  نر اةةلطتةةدخئطخلةةلطيضةة طكيفيةةلطيكةةذومطفوحروةةلطفةفا ط م ةةمطي سةة  ويرتطي  ةةرمطفوحروةةلطلنةةرمطفةفا طيكيفيةةل
 .ط حر نلطصكئطفوحمريلطيحدفتط دزمىططيكذومطصرومحر نرتطيفال   لطوالة ولطفو   ىطفومجا ط مراىطي حض اطواخلم
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-22طفورروةةةةةةةمطفو  سةةةةةةةي ىطفالج مةةةةةةةرع*ط27/1/2019-25طفورةةةةةةةرلىطفالج مرع)ت سةةةةةةةيقيهطفج مرعةةةةةةةرتط3طعةةةةةةةدةطت ة ةةةةةةةذطتةةةةةةة ط -
ط ةةنط حر نةةرتطفالا ةة ط مراةةةطعاةةىطت ةةمئطفوغمة ةةهطصمحر نةةه(ط23/10/2019-21طفومفصةة طفو  سةةي ىطفالج مةةرع*ط24/6/2019

–طفال   ةهطيطوالة وةهطفو ة  ىطفومجاة -فو ةم كهطفوجمعيةرت-فوصةحه-فوم رضةهطيطفو ة ربط-فو عاي طيطفو م يه)طفومخ اةهطفو لرعرت
طتة ط ةرطيطفوسةرص هطفوة متطخ لطفوم ةذتطفالل لهطعمضطز  طي(طفالج مرعىطفو ضر ن-فوعر هطفوحمريهطيحدفت-واممأتططفو   ىطفومجا 

طيطفومؤسسةةرتطفسةةرسطعاةةىطومجم عةةرتطفوحضةة اطت سةةي طزةة  طيطفو جةةرحط صةةصطيطفو حةةديرتط  ر  ةةهطيطفو ف ةة طفاضطعاةةىطت ة ةةذت
 .طوام ميعطفون  يهطفومدتطض رط ةطفومس  بايهطفالل لهطت ة ذطخلططيض 

 الصعوبات..

ططفو   ىطفومجا ط مرئطيطفو  ليسفط  نطفو  س مطالل نراطلنمفطرومطيطفولبيهططصرومدفاسطفوخرصهطفومس دزمتطفوم ف دطت ة ذطعدمط-
 .ططواسكر 

طيطفو  ليسفطوم نمهطصرو عن نططابططفاسرلطت طيططفوم ج ةتطفوم نفليهط ةططفو دزدطواعجنطلنمفطصرالةوهطفوخرصهطفو دا  رتطت ة ذطعدمط-
 .طططفومةطفل نراط ة

طركمجرط.طفوسروفطفو دا  رتطت ة ذطف كرليهطوعدمططلنمفطرفكطيطصرالةوهططفوخرصهطفو  عيهطجاسرتطت ة ذطعدمط-

 قصص النجاح.. 

 ةطفحدمطفو ديفتطص م لطفو يخطعيسةطصممكنط  رطحضمتطفحدطفوس دفتطيطتدعةطف ئطعبدطفومحي طودز رطج ثط  رتطيط دط ر تطط
  خ  نطفال  هطفونبممطيطحدثطو رطفونر مطيطفونر مط نطفالو  رصرتطيطجىطالطتدامطف طرومط نطفس ربطعمايلطفوخ ر ط.طيطصرةفطط

نطفضمفاطخ ر طفاللرثط،طيط ةط دفيلطفو دي طظاتطتعرلدطيطتعرلدطص د طيطت  لطف ططحض اجرط ةطفو حدتطفوصحيلطصحض اطلدي طعط
طفوخ ر طعةلطيط را طواب تطيطفل رطخ  تطف    رطفونبممطيطو طيحدثطشةط.طط

يطوننطصعدطف طفس معتطفوةطفضمفاطفوخ ر طفوصحيلط دفتطتضمخطيطت  لط)   ةطع دجرطفو  رصرتطك  مطيط  طلر  ط عرجرطحرجلطيط
  طعرا لطف طةتطعا ر طخ    ر(طيطكرلتط ع رط ةطفو دي طفيضرطساة  رطيط روتطو رط)طالطفلرطكدتطخ لط  طجخ نط  ةطفلرط ك 

طفلرط  طعرزن طيحصا رطحرجهط(ط

يطصعدطفو دي طجاستط ع مرطفومف د طفوصحيلط  ررفطعاةططابط   مرطف طيسرو فطعنطفونر مطعنطفضمفاطفوخ ر طيط رطيسب هطوب رت نط
يلطيطلةسيلطيطظاتطفالمط)طف ئط(طت كةطحم لطيطت  لط)طفلرطفواةطعماتط ىط  ىطكدتطفلرطفواةط خايرجرطتع رللط نط نطفضمفاطصح

ط  فةط طالم طفالس حمرم طفج رر طفو  رسايل طفعضر  ر طتعمضت طفرف طص د  طت أو  ط    ر طف  طفيضر طو ر ط روت طي ط( طةو   ة طوحد فالو  رصرت
ط.ططثروصر   طفيطفو ر ب طيطت عمطصحم ر طشدزدطجدف

يطصعدطف طعم تطكئطفضمفاطفوخ ر ط روتطوامف د طفل رطس فطت   طف را  رطيطج مفل رطيطج  لطو  ط رطسمع هط ةطفو دي طيس أتةط   ط
فوةطفو حدتطويحض افطج طفيضرطفو دي ط.طيطكرلتطفومةرج لطفل رطصروةعئطصعدجرطصكرمطز مطحضمتط)طف ئط(طفوةطفو حدتطيط ع رطخم ط

طيس مع فطفوةطفضمفاطفوخ ر ط.ط نطفوس دفتط نطج مفل رطو

ط

ط
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     اقتصاديا المرأة تمكين مراكز   مشروع 

ف  صرةيرطصمحر نرتطأس  يططفوممأ ططتمك نط مفثنطيعمئط  ميعط  ميع
يس جرتطي  رطيفو رجم طيطصرو عري ط  طشمكلطفيافلجط صمطو تصرالتط

طيفوس دفتطيطيس  دفطفوم ميعططفوة يرت
 الهدف العام

طون ةةةرة طيفوسةةة دفتطفوة يةةةرتط ةةةن2500طوعةةةدةط سةةةرحلطتةةة   مفسةةة ممفا لط

طيس جرتطفس  يط حر نرتط ىطفال  صرةىطيضع  طو حس نط  رافت  

طعرمطخ لطفومعا  رتطتن  و جيرطصرس خدفمطيفو رجم طي  ر

طنتائج المشروع..

  مفثنطو مك نطفوممأ طت طت غ ا رطي دجرطصرج ن طا ميلطط7 -
  حر نرتططط3 مفثنطعاىط س  ىطط7فس ممفا لطعمئط -
 س د ط دا لطعاىطكيفيلطت ة ذط  ميعطصغ مط2500 -
 س د طلةذتط  ميعطصغ مطط1500 -
 جمعيرتطأهيلط  ب يلطتمك نطفوممأ طأ  صرةيأطط10 -

ط..  الفئة المستهدفة 
ط س ة دط  رشم)طفوة يرتطيفوس دفتط(طططططططط -
  س ة دطر مط  رشمط)فسمطفو  يرتطيفوس دفتطيفومج م طفومحيطط( -

 االنشطة :
 السيدات التى حصلت على تدريبات المركز   -1

 اغطعدةطفوس دفتطفومس ة دفتطفو ىطفل تطفوبملر جطفو دا بىط  دطط2019  طأس ممفا لطعمئطفوممفثنطومد طعرمطأخمطخ لطعرمططططططططط
ط حر نرتططط3يرومطعاىط س  ىططططفوم ميعطخ لطعرمططس د طط840يعطمطونيفطتبدأط  

ط
ططط-السيدات التى نفذت مشروعات صغيرة بعد حصولها على التدريب : -2

طفونر مط نطفوس دفتطع بطفالل  ررط نطفو دا بط   ة ذط  ميعطصغ مطيكرلتط دط دأتططيططططططط
  غ التطزدي هطط-ص روهط–طتم يهطط  اط-طخيرطل –أةيفتط  نويلطط-ط  ص طجرجن :ط)طنوعية المشروعات التى تم تنفيذها مثل

 س د 456 ك  هطيتص  مط(طصرجمروىطط–طص رعهطحا  رتط-ط  نةرتط–طيفثسس افت

 محافظات  3عمل المراكز على مستوى  -3
 

   االشتراك والتسجيل فى مسابقة المرأة المذهلة -4
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ط طت دم طفيافلجططط3ت  طشمكل طع  ر طفعا ت طفو ى طوامسرص ل طوا مش  طفوممأ  طتمك ن ط مفثن طخ ل ط ن ط  ميعرت ط   ة ذ ط من ط من س دفت
و تصرالتطيج طودز  ططم حطون رة طيفو  س ط ىط  ميعرت  ط نطخ لطفو  دمطو ذتطفومسرص لطي دطسرعدتطتامطفوم ميعرتط ىطا  طط

 مشحرتط نطفوس دفتطفوم ةذتطوم ميعرتطصغ م طصإجمروىطط3عايهطظ متطل ر جطفومسرص لطصة ةطفومس  ىطفال  صرةىطودز  ط.طي  ررأط
طج يهطعاىط س  ىط حر نرت نطجمرطأس  يطيس جرتط.ططط30000 باغطي داتط

ط
 فى كل مرحلة  7بيان بالمجموعات داخل المراكز الـ  -5

 
عدد المراكز التابع  المركز   المحافظة  اسم الجمعية   م

 لها 
عدد 

 المجموعات 
عدد السيدات 

 المتدربات
طجمعيلطفولة ولطيفو  ميل 1

طأس  ي
 30ط2ط  مطيفحدططفوة  

ط60ط4ط  مطيفحدططأ  طتيجطجمعيلطت ميلطفومج م ط  ر  ا 2
ط60ط4ط  مطيفحدطط  ةا يطجمعيلطت ميلطفومج م طصروم دا  3
4 

طفاللسرليلفوجمعيلطفومصم لطوا  ميلط
طس جرت

ط30ط2ط  مطيفحدططسر ا هط
ط30ط2ط  مطيفحدططج   ل

طجمعيلطت ميلطفوممأ ط  ج طح فر 5
طجمعيلطت ميلطفومج م ط دلدا  6

ط  ر
ط30ط2   مطيفحدططصةمش ي

7 
طجمعيلطت ميلطفوممأ طفوم فيل

ط30ط2ط  مطيفحدططةلدا 

ط345ط23ط  راططط10طفالجمروى

  االنجازات

فق رلطفونر مط نطفوة يرتطيفوس دفتطعاىط مفثنطتمك نطفوممأ طأ  صرةيأطصجمي طفوم رطمطفومس  د لطصروم ميعطخرصلطصعدطفالل  ررط -
 نطفوديا طفو دا بيلطفاليوىطيرومطومرطومس تط نط ر د طكب م طتع ةطعا   ط ىطكيفيلطت ة ذط  ميعرتطصغ م طصإ كرليرتط رةيلط حدي ططط

 واغريلطص كئطعامىطط
 اغ لطفونر مط نطفوج رتطفومجريا طوام رطمطفومس  د لط نطفوم ميعط   ة ذط مفثنطفوممأ طودز  ط-

فو حرقطصعضط نطفوس دفتطيفوة يرتطفوم ةذتطوم ميعرتط نط بئططصممفثنطتمك نطفوممأ طو  عام فطكيفيلطفو س  مطوم  جرت  طيتعا طط-
طىطلةذيجرفو عضط    طفيضرطكيفيلطتجريةاطفوة ئط ىطفوم ميعرتطفو 

 الصعوبات
يت ط نطتخ فطصعضطفوس دفتط نط  ئطفوم ميعط بئطفوبدرطصسببطعدمطيج ةطخبم طيالطةافيلطعنطكيفيلطفو خليططوام ميعططط-

طخ لطفوا ررفتطفو عم فيلطل ئطفوخبم طو  ط نطخ لطفوس دفتطفو ىطلةذ طصروةعئط  ميعط.طط

ف   رعطفو عضط نطفوس دفتطصأ طفوم ميعطيجبطف طزبدأطكب مطيوي طصرو دا جطكمرطف طج ركط  ميعرتطتح رتطفوىط  روغطويستططط-
طصرونب م طفو ىطيصعبط ع رطفومجرة لطصروبدرط ىطفوم ميعطط
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صحجلطأ طفوة ر طو رطعر ئطيالطفوعرةفتطيفو  رو دط ىطفو مىطتم  طعاىطفوة يرتطيفوس دفتط مراسلطفىط  ميعطأ  صرةىططصعضطط-
يص طف طت  مطجىطصمسرعد طلةس رطصرىططم مط نطخ لطفوا ررفتطفو عم فيلطأيضحتطصعضطفوة يرتطيفوس دفتطفو تىطلةذ ط  ميعطط

  طيك  طواة ر طكير طيف طتع مدطعاىطرفت رط ىطتحس نطفو ض طفال  صرةىطو رططصغ مطصأل  ط ر  فطصإ  رعطري   طصرلهطيجبطف

صعضط نطفوس دفتطحرو  رطفومرةيلطالتسم طو رط   ة ذط  ميعطيالتس لي طفخذط مضطوصع  لطشمييطفو ميضط ىطصعضطفوم رطمطط-
  نطح مطفوضر نطف طيك  ط  ظفطحك  ىططيفوةر د طفوعرويلطوا مضط

 الدروس المستفادة 
ثنطت فجدج طح ىطز مك  فط نطفالس ةرة ط نطصعدطصعضط مفثنطتمك نطفوممأ طعنطفوة لطفومس  د لططح مطت طل ئطفوممكنطفوىطف رط-

طفو دا  رتط.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

   وع مساحتناشرم

يعمئط  ميعط سرح  رطصممكنىطف  طتيجطيط  ةا يط مىط)فوب زن طيطف  تيجط باىطيطفوم دا طيط  ىطاف  (ططيطصرو عري ط  طج  لط   ط
طفوجمعيرتطفو  ة ذيلطوام ميعطيفوحك    نطيطفو  ربفل ملرش لرلطفيج بتط،طيطيس  دفطفوم ميعط

 ... الهدف العام
صرومج معرتطفومس  د لطي راك  طصةرعايلط ةطعمايرتطص  طفو مفاطعاةطفومس  مطفومحاةطططط35:ط14فو  ربط نطفوة لطفوعمم لط نط

 يفو   ةط نطخ لطهيرثئطحك  يلطأثرمطفس جرصلط.ط
طل ر جطفوم ميع..

 : 1 النتيجة

فوجمعيرتطفومحايلطي مفثنطفو  ربطي جم عرتطفو  ربطت طتل  مجرطو ص  طسرحرتطةيم مفطيلطتيسمط  راكلطفو  ربط ةطط -
 .ص  طفو مفافتطفو ةطتؤجمطعاىطحيرت  

 : 2 نتيجة

فومسرجملطة رة ط ملطفو  بيمطيأل للطفودع  طفو  راكيلط  نط جم عرتطفو  ربطعاىطفومس    نطفومحاةطيفو ط ةط  دفط -
  ةطتمت بط ضريرطفو  ربطرفتطفأليو  لطعاىطفومس  ىطفو ط ةط.

 .. الفئة المستهدفة 

تحدزدطأعدفةطفوة رتطفومس  د لطألس  يط نطح مطفوم نفليلط نطفجمروىطفوم نفليلط،طفو  ربطفومس  د  نطعاىط س  ىطفوم حلططط-
 فز رث"طططط654رك اط،ططط468شربط"طط1122شربطي  ر ط،ط س  دفطأس  يط   رططط6000عاىط س  ىطفوجم  ا لطط

طط935رك اط،ططط935شربطط"طط1870عاىط س  ىطفوجم  ا لطط س  دفطأس  يط   رطططط10000أجمروىطفوة لطفوغ مط  رشم طط-
   خذىط مفاططط56فلرث"طيط  خذىطفو مفافتطعاىط س  ىطأس  يط

طط7،طفوجمعيرتطت مئطفو رعديلطيفو م كلطفز رث"طط46رك اط،ططط28شربطي  ر ط"ط74 جم عرتطصرجمروىطط4 جم عرتطفو  ربطط-
ط مفثن.ط5جمعيرتط،ط مفثنطفو  ربط

 (ط3200فلرثط(طططططط س ة دطر مط  رشمط)ط1109رك اط،طط806شربط  ف  طط1915 س ة دط  رشم)        

  انشطة المشروع

 االجتماعات الشهرية -1

 تم تنفيذ مايلي : 

 (طاج مرعطش مىط4عدة)ط-
ش م لطي نطخ و رطت طيض طخلططفوم ميعطفت ة ذيل،طي  ر  لطفوصع  رتطيفو حديرتطفو ىطثئطفج مرعطعاىطحدىطصص ا ط

ت فج لطفوم ميعطعاىط س  ىطفومج معرت،طي  ر  لطيض طفومجم عرتطفو  ر يل،طي  ر  لطخللطفودع طفوة ىطوامجم عرتطط
ط ر ىفو  ر يل.طي  ر  لطيض طفوم رةافتطفو  ر يلطيأويرتطت ة ذجرطيأع مرةجرطصرو كئطفو 

 (طفج مرعطومجا طفةفا ط سرح  رطعاىط س  ىطفومحر نلط4عدة)ط-
ت طت ة ذطكئطفج مرعطعاىطحدىطصص ا طش م لطي نطخ وهطت طفع مرةطفو  حلطص كا رطفو  ر ى،طيت ة ذطفو  كلطفوع نب تيلطييض ط

طحمالطفودع  طفو ط يلططخللطفو حس نطيخللطأل للطفومجا طيت ط  ر  لطةياطفومجا ط ىطفوم رةافتطفو  ر يلطيةياج ط ى
ط
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 بناء القدرات-2

طتدا بطفوم رةافتطفو  ر يلط-
طفولة ولطيفو  ميل/طفو رة طفومج مع  ن/طش رب/ط دزم لطفو  ربطيفوم رضلط/ط دزمىط مفثنطفو  ربطالفئة المستهدفه :

طط4وم  محرتط،طت طفوخميتطصعدةطأيرمطي نطخ وهطت طفثسربطش ربطفوم ميعطيفو رة طفو دا طعاىطك رصلطفط3ت طت ة ذطفو دا بطومد ط
ط  رةافتطصمم رطفو  ربطاللةس  ط  دفطتحس نطفوخد لطيفس دف لطفجمطفوم ميعطةفخئط مفثنطفو  ربط  ف  ط  رةا طونئط ج م .

 اللقاءات و الزيارات الميدانية -3

ط:طفوس  دط   طون را طوا ج  نطو ررفت(ط5)ططعدة •
ت طع دطكئطو ررطعاىطحدىطيرومطوم ر  لط   ةطفون را طييض طتص اطو رطيت ة  طفالةيفاطيعمئط مي لطواعميضطفو ىطس  طط

 أج ررطفون را .ط

ط"س دف"فوس  دط   ط ك بطة را  •
ط طومد  طفس ق رلطفون را  طفج مرعط  ط م مطفط3ت  طت طع د طفولة ولطيفو  ميلطيفج ررجر طفاليلطةفخئطجمعيل ط ىطفو  م وم ميعطأيرم

يفوجمعيرتطفو م كلطيفيهطت ططمحطفلجرةفتطفوم ميعطيخللهطو س دف لطيت صيرتهطوام ر  ل.طي عدتط  دفليرطصمج م طط  ىطاف  ططط
طي   رطت ر ئطي دطفون را ط  ط جا طفةفا طجمعيلطت ميلطفومج م ط

 :فو  ر يلطفوم رةافتطوممفجعلطو رر(ط7)عدة •
ط ط  دف طحدى طعاى ط ج م  طصكئ طو رر طت ة ذ طفولة ولططت  طصجمعيل طكر  طيروم طوام رةافت طفوعرم طفالطرا طي مفجعل طصيررل يض 

يفو  ميل،طج طت طعمئطة را طونئط ج م ط  دفط مفجعلطفوم رةافتطص كئطل ر ىطيرومطالضر لطفو عاي رتطفو ىطل جتطعنطة را ط
 ىط م مطفوم رةا .   طفوس  د)س دف(،طييض طفوخللطفو  ة ذيلطييض طيتحدزدطيت ة  طفالةيفاطيفومس  ويرتطعا

 : سرح  رططفةفا طط جا طودع طة را (ط4)عدة •
تمتطونئط جا طعاىطحدىط  دفطيض طخللطفودع طفوة ىطوامجم عرتطيت دزمطفح يرجرت  ط نط  ررطفو دافتطيشمحط

 فو  كلطفوع نب تيلطيأويرتطعما رطيكيفيلطعمئطخللطفو حس ن.ط

 : سرح  رطفةفا طومجا طفج مرع(طط12)عدة •
ع دطكئط ج م طفج مرعرتهطفوديا لطوامجا ط  دفطيض طخللهطيأل ل هطيت ةبذطفو  كلطفوع نب تيلطي مفجعلطيفع مرةط

ط  رةافتهط

تعن نطيططلتعن نطفومجم عرتطفو  ر يطت طت ة ذطكئطز مطعاىطحدىط ةط) مكنطش ربطأ  تيج/ط مكنطش ربطفوم دا (ط  دف
 ش ربططتساي ،طيطفوح فجنط  نطفو  ربط نطفوذك اطيف لرثطكسمط،يجس اطفو  فصئط  نطفو  ربطي مفثنطفو  رب

 :فو  ر يلطفومجم عرتطوم رصعلطة را (ط100)عدة •
 تمتط  دفط  رصعلط دىطفل نرمطفومجم عرتطفو  ر يلطيجاسرت رطيطتحدزدطأويرتط  راك   طصروم رةافتطيتلب مطفوم  جيل.

 :فو  ر يلطوامجم عرتط ة  حطز م(ط2)عدة •
تعن نطيططلتعن نطفومجم عرتطفو  ر يطعاىطحدىط ةط) مكنطش ربطأ  تيج/ط مكنطش ربطفوم دا (ط  دفت طت ة ذطكئطز مط

طش ربططتساي ،طيطكسمطفوح فجنط  نطفو  ربط نطفوذك اطيف لرثط،يجس اطفو  فصئط  نطفو  ربطي مفثنطفو  رب
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 :فومج م ط س  ىططعاىط سرح  رطفةفا طومجا طفج مرع(ط5)ططعدة •
ىطحدىطصص ا طش م لطي نطخ وهطت ططأع مرةطفوم رةافتطفو  ر يلط نط بئطفومجا طييض طفوخللططت طت ة ذطكئطفج مرعطعا

طفو  ة ذيلطيتحدزدطةياج ط ىطت ة ذطفوم رةافت
 :فومج م ط س  ىططعاىط سرح  رطفةفا طومجا طفج مرع(ط5)ططعدة •

لط نط بئطفومجا طييض طفوخللططت طت ة ذطكئطفج مرعطعاىطحدىطصص ا طش م لطي نطخ وهطت ططأع مرةطفوم رةافتطفو  ر ي
طفو  ة ذيلطيتحدزدطةياج ط ىطت ة ذطفوم رةافت

 المبادرات الشبابية -4

ط(ط  رةافتطش ر يلطكمخمتطو دا بطك رصلطفوم  محرتط:ط4ت طت ة ذطعدةط)ط
طفوم دا طش ربطصممكنطقيم مطج عاىط  راك   طي   مطف  مطيعىط  رةا -1

ططت ططخ و رطي نطفو  رب،ط مفثنطةفخئططري   طوم راكلطفأل  اطأيويررطحةنطط  دفطأسر ي ط3طومد طفوم دا طش ربطصممكنطتمت
ط:  رئطيفودف جلطفوجررصلطفألل للطصعضطت ة ذ

ط جا طعاىطفوم رةا طعمضططت طج طعايه،طفوم رةا طعمضطأجئط نط باىطصروم دا طومج م طت ميلطجمعيلط دزمط  طو ررطع د ▪
طفوم رةا ط م مط  نطفالةيفاطيت ة  ط    ،طاسميرطفوم رةا طفع مرةطعاىطواحص لططفومج م ط س  ىطط سرح  رعاىطاةفا 

ط.يفوم ل ع ن
ططيأويرتططيفومحايلطفوعر لطيأجدف  رطصأل ل  رطعايهطفوم رةا طوعمضطفو  ربط مكنطاةفا ط جا طا ي ط  طفج مرعطع دطت  ▪

ط.  رطيفو  ميلطولة ولطجمعيلطيف  غطفوم فع دططخللطيض طت طرومطصعدطفو  ة ذ،
ططأيويررط)حك  يلطير مطيفوم رضل،ططفو  رب(طاةفا ط/ دزم ل)طحك  يلطفومع يلطفألطمففطكر لطصحض ا:ططوام رةا طتعم ةىطو رر ▪

ط مكنطاةفا ط جا ط نط اح ظطيت فجد(طفوج س نط نطفو  ربط/ باىطفوم دا طفومج م طت ميلطجمعيلط/طبيعيلطقيرةفتط/ف  ا
ط.أل ل  رططيأج طيأجدف  رطعا   طفوم رةا طعمضطت طيفيهطصعد،طفيمرطفالل للططكئط ىطةف  طص كئطفو  رب

ط.فو  ربط مكنطةفخئطفوج س نط نطوا  ربطفوم راكلطصأجميلطو عم ة  (ططاجرلطلدي ط1ط/لسررطلديفتط3)ططلديفتط4ططعدة ▪
طيفوس دفتطواة يرتط ة  حطز م ▪ طيرومططيأ  رطفوة ر ط  نطكرلتطا رضيلطأل للطفيهطي  استطتةرعاىطز مطعنطع را طيكر :

طيت ة ذطتأويفط ن) سمحىطعمضطيت طفوة ر ،طوم راكلطأ نطفو  ربط مكنطصأ طفأل  اطيأيويررطفال  رتطتلم نطصغمض
ط.فو  ربطي مكنطفومج م طةفخئطفوة ر ط  راكلطأجميلطز ض (طفو  رب

ط.فوماعبطط ىطصرواعبط ر  فط  ر ط60ط نطأثرمطيحضمتطتةرعايلطصلم  لطفو  مطلةذ:طواة يرتط ة  حطز م ▪
طط مكنطأ طكيفطصألةس  طياأيفططفأل  اطأيويررط نطصعضطحض اططفو  مطجذفط ىططوا لمطفوماةت:طيفوة يرتطوا  ربطفودف جططفو  م ▪

طط رمططفو  مطجر  طعاىطفألخم،ططضدططمفط نطتجريةط دي ططفألل للط ىطي راك  ططيفو  ربطفوة يرتطيأ طأ  لط   لطفو  رب
 .فوة يرتطاغ لطعاىط  ررفط دمطكم ط  راف طط اعبطوي   نطواة يرتطيتمكهطفوماعبطاخ رطفو  رب

تدا بطفوعر ا نطعاىطآويلطجذبطفو  رب:طيحضمطفيهط جا طفالةفا طي دزمط مكنطفو  ربطي س  لطفالل للطي رمطصرو يس مط ▪
 فيهط  خصصط نطفو  ربطيفوم رضلط

 
طصممكنطش ربط  ىطاف  :  رةا طشراكطي رلرط س  بامط عرلرط-2

 فوممكن:ططةفخئطيفو  ربطفوة يرتط  راكلطتةع ئط  دفطأسر ي 3طومد طاف  ط  ىطش ربطصممكنطتمت
 .فومس  د لطيفوة رتطيفألعدفةطل ريطكئطعنطيفومس  لطفو  ة ذطيكيفيلطفألل للط  فع دطح لطفو  س مطت :طتحض مىططأج مرع ▪
 .يةعم رطفوم رةا ط ىطوام راكلطيفومج م طفو  ربطيح دطوام رةا ططوا مي جطيروم:ط  كطفوفي طعاىطجميبطعمئ ▪
طيأيويررطيش ربطيت ة ذيلططبيعيلطقيرةفتط نطفومج م ط ىطفومع يلطوألطمففطواة رتط مرا نطةع  طيت :طوام رةا طف   رحىطو رر ▪

 .أجايلطيجمعيرتطأ  ا
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طيةع  ططفو  رب،طصممكنطي  رت  طف  ر   ط  راكلطصأجميلطأ مطيوىط100طيعىطا  طت طخ و رطي ن:طط  نويلطة رافتطعمئ ▪
 طفو  ربط مكنطةفخئطفومة  حطصرو  مطوام راكلطيفوة يرتطفال  رت

طفألمططتمراس ر)طفوحمكيلطفو ةرعايلطفألوعربط نطعدةطت ة ذطخ لطط نط  سرطلط م مطفو  مط رةط:طيفوة يرتطواس دفتط ة  حطز م ▪
ططي ىططفوة رت،طونئطط كر طيفلهططصروممكنطفوم راكلطيأجميلطفوجمرعىطيفوعمئطفوم راكلططعاىططفوحمطعاىطعماتططفو ى(طيف    ر

ط  ر طط75ط نططأثرمطاوىطفوعدةطط  ص لط  ج  رط  راكل،ط50طصإجمروىطس د ط25يطط  ر ط25طحض اطط خلططكر ططفو  مطجذف
 "ي   فطةج  فطي عدزنطش  لطت ةمتطفوجسمططعاىطي ةتط رو رس"فوماعبطةفخئطت ة ذتطز  طفو  ريطكر طيس د ،

ططوحمطط،طفوممكنطجداف طيعاىطفو  ربط مكنطعنطفو ع د طفأل رثنط ىطيفوم رةا طوام ميعطكدعريلطتمت:طجدفافيرتط6طاس  ▪
 .ططح فويمطفواىط  طشراك/طط  ةسمطأ دأط رئطفيجر يلطاسر ئط  رطيكر طيفوممكنطفوم رةا ط ىطفوم راكلطعاىطفومج م 

ط  راكط56طح فوىطفو  ربط نط   ر سلط مقطط8ط  نطيكر طفوممكنطةفخئطفو  ربط  راكلطتحة نطأجئط ن:طا رضىطةياىط ▪
 .طططو  طعض  لطعمئطيت طفالعضررططر مط نط40ط    ط،

(ططفوعر لطفومعا  رتط/فو مر ئط/فومس ط/فو عم/ططفوغ رر)طفور ر لطط جرالتط نطعدةط ىط سرص رتطاجمفرطفيهطيت :طج ر ىطةياىط ▪
 .فأليلطصروممكنطفوةر نطتنم  طي   ط   ر س نط5طط جرلطكئط ىطيكر 

ط
ط  رةا طصرةز رطط الرط كر طو  رطصممكنطش ربطأ  تيج:-3

 :طت طخ و رطي نطفو  رب،طصممكنطف عر لططريمططيفألشخرلطفوة يرتط  راكلطتةع ئط  دفطأسر ي 3طومد طأ  تيجطش ربطصممكنطتمت
طفوة لططيتحدزدطفالل للطت ة ذطي  فع دطيفوم رمطفالةيفاطيت ة  طفوم فع دطيتحدزدطو  ة  طفو  ة ذط م مط  ط  اىططفج مرعطعمئ ▪

 ططل ريطونئطفوعم ضلطواخل يطييض ططيعدةجرطفومس  د ل
 فالعر لططريىططعنطفوبيرلرتطص رعد طودع طفاللسرليلطفومسرولطيجمعيلطفالعر لططريىطط  طفال ئطجمعيلط  طت بيمطعمئ ▪
 صر  تيجطفوة يرتطفثرةيميلط  طت بيمطيعمئ ▪
 .يفو  ربطفأل  اطيفيويررطفوحك   نط نطفومع يلطفألطمففطعاىططيأجدف  رطفوم رةا طعمضتطيفيهطفو عم ةىطفوا رر ▪
ط ىطفوة ر طةياطت ض ط مس  رتطفألل للطوغم لطيةجر طفو ةرعايلطفألوعربطصعضطت ة ذطت طيفيهطواة يرتطفومة  حطفو  م ▪

 .طفو  ربطي ممكنطفومج م 
 ططفوم رضىطي راج  ط ▪
 طططفو حمشط  فج لطيكيفيلطفو ة طعنطود رعطت  يرتطفوة يرتطفعلررطت طيفيهطفو   ديطتدا ب ▪
 ططفو سر ىطفو دمططونم طفودياىط ▪
ططفو ةرعايلططفالل للط نطعدةطت ة ذطت طيفيهطفو  ربط مكنطةفخئطف عر لطريىططيفالشخرلطواة يرتطفودف جطفومة  حطفو  م ▪

ططفو ىططفو رعلططةفخئططيضعتطثمسىط30طعمئطت طفوسيرافتطاطرافتطي رتخدفمططخ وهططي نطفو دي مط عرة طتدا بطأع ب ر
 ططوام ميعطخصصت

 -:طفودف جطفومسمحط م مطيت ك ئطتدا ب ▪
ط سرح  رطوم ميعططفوخ ر ىطفو  مطط ىطيعمضطفومسمحطعاىطتدا بيلطفيرمطفا علطت ة ذطت 
ط  رةا طشجع ىطت    ىطصممكنطش ربطفوب زن :-4

طفو   ي طصلر رتطتلب مطعنطل جتطفو ىطفو حس نطخلططعاىط  ررفطصممتطفوم رةا طجذتطأسر ي 3طومد طفوب زن طش ربطصممكنىططتمت
طفومج م طيقيرةفتطيفوجمعيلطيفوحك    نطفو  ربطيض طصروم رةا طتعم ةةطو ررطعمئطت طفوبدفيلطط ةىطفوممكن ن،طك ط ىطفومج معى

ط: ش ربط مكنطعنط س  لطط س طكئط سم نطفوىطفوم رةا ط م مطت سي طت ط دطيكر ط  ر،طو عم ة  
طت ة ذطت  ▪ ططصعض  ،ططو  ر س فطفوممكن نط نطفوةر ن طفوةمقططتصع دطت طج ططفوبدفيلط ىطحدىطعاىط مكنطكئط ىطج ر ةطةيامطط

ط  طفو  س مطيت طفو  رب،ط  نطفو مفر طحبطيرمسطفوممكن نطك ط ىطفومك  لطو ةع ئطفوم رةا طسعىطاطراط ىطجذفطي أتى
طفو دمطثم "ا رضىطةياىططت ة ذطت ططفو  جطلة طيعاىططصرون ب،طفومك  لطال دفةطف  تيجطج ر لطط صم ططفوم عبطو ةع ئطيروم"
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ططفوعر ا نط دافتطوب ررطتدا بطت ة ذطيت طعا  ر،طفواعبطيمكنطيفلهططفومحدية طا كرليرت رط نطفومر ططعاىططصروممكن نطفوم ج ة 
طيفو يربطفومج م طو عم فطفوج مف   ىطفومس طفس خدفمطيت طفوممكن،طةفخئطوام راكلطيجذ   طفو  ربط  طفو عر ئطونيفيل
ط.فوم راكلطعاىطتحمطايجر يلطاسر ئطيل مطفوممكنط ديا

طط نالططعمئط،طفول   طيططفون ر لطط  نطفون ةىطفو  ريطو ةع ئطةفخاىطك ةىط عسكمطعمئطت طفوجدزدطفوب زن طش ربطي ممكن ▪
ط.يفوا ررفتطفالل للطو  ة ذط كر طو ن  ططفو  ربط مكنطسل طأعاىطثب م 

طش ربطأل ططع هطيعمضنطكنططأ طصعدطفوممكنطاوىططوادخ لطجذ   ط  دفطواة يرتط ة  حطز مطت ة ذطت طفوب زن طش ربطي ممكن ▪
ط.و نطز عمضنطصهطفومحيللطفوم ل ل

 فومج م ط ىطيةياتطفو  ربطصممكنطو عم ة  طفوب زن طش ربطصممكنطفولبيعيلطصروقيرةفتطو رر ▪
 المساءلة االجتماعية  -5

طتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معىطصروجمعيرتطفو م كلطوام ميع:ط ▪
عاىطحدىطي نطخ وهطت طفوخميتطصخللطتحس نططصكئطجمعيل ج معرتطط4ت طت ة ذطصلر رتطفو   ي طفومج معىط ىطعدةط ▪

طواجمعيلطصم راكلط  دمطي  ا ىطفوخد ل.
طز مطت  يلىطو لر رتطفو   ي طفومج معى: ▪
ط ▪ طت ة ذ طت  يلةت  طيفحدططو رر طز م طفالج مرعيلطصغمضطتنمفاططومد  طفومج معةط ةطفطراطفومسررول ،ططتلب مطصلر رتطفو   ي 

طي دطتمتطعمايلطتنمفافطفو لب مطو  ة ذطفالرمفضطفو رويلطططم د ةطفوخد رتطو سررولطفوم فطنطفوعرةمطيط
طو س ةرة ط نطفودايسطفو ةطتعام رطفو  ربط نطعمايلطتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معةط نطفومم طفوسرص لط ▪
طتحس نطصيررلطفومؤشمفتطفومس خد لطصرو لر لطط ▪
ط رقيرسط دىطفو حسنطط ةطفةفرطفوممفثنطك  يجلطوعمايلطتلب مطفو لر رتطسرص ▪
طتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معىطةفخئط مفثنطفو  ربطفوخم )فوممحالطفوررليل(: ▪
طواخد لطط ▪ طتحس نطجدزد  طفوخميتطصخلل طت  طصكئط مكنطش ربطعاىطحدىطي نطخ و ر طتلب مطصلر رتطفو   ي  تمتطاعرة 

طش  ا.6ةفخئط مفثنطفو  ربطي مفاطصإع مرةطصلر رتطفو   ي طفومج معىطص كئطةياىطكئطط
ط ج مطتجم لطفومسررولطفومج معيل:و ررطو  ▪
ططتمتطومد طز   نط  دفط: ▪
طت ج مطتجم لطفوم ميعطفومف د ط ىط جرلطفومسررولططفومج معيل"صلر رتطفو   ي طفومج معى" ▪
طت ج مطفوم رةافتطفو ىط رةجرطفو  ربطيفو رتجلطعنطتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معى ▪
  جم لطككئطاصدطفوممراسرتطفو رجحلطيفودايسطفومس ةرة ط ىطفو ▪

 

 الحفل الختامي للمشروع  -6

ط(طو ررطتحض مىطوحةئطخ رمطفألل للطفو  ر يلطوم ميعط سرح  ر:2عدة)
طت طكئطفج مرعطعاىطحدىطيفيهطت :

ط  ر  لطأج د طحةئطخ رمطفألل للطفو  ر يل ▪
طعمئط مي لطل ر يلطو كئطفوم صلط ▪
  مي لطل ر يلطواعمضطفومسمحىط ▪
   ر  لطفوة رتطفومس  دفطحض اجر ▪
طتحدزدطفةيفاطي س  ويرتطفوةم مطفومس  لطس فرطصرومج معرتطأيطصروحةئ ▪

طحةئطخ رمطفألل للطفو  ر يلطوم ميعط سرح  ر:
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ت طت ة ذتطومد طز مطيفيهطأعانطخ رمط  ميعط سرح  ر،طيتنم  طفوم راك نط ىطالجرحطاحالطفوم ميع./طيفيهطعمضطل رتطفوم رةافتطفو ىط
طس  فت.ط4فوم ميعطعاىط دفاطططلةذجرطفو  ربطصمج معرت  طيإلجرةفت

 التوثيق النهائي للمشروع  -7

طفل رتطةو ئطز جمطتجم لطفومسررولطفومج معيلطيفوم رةافتطفو  ر يل:
تجم لطأس  يط ىطفومسررولطفومج معيلطتجم لطاف د طفس لرعتطخامطلم رتط  م نطي  نر ئط نطفو ةرج طيفو  رر ط  نط  د ىطي  ا ىط

طو ئطز دفطاوىطحةن رطيتن  طتجم لط  عاملطألىطج لطتمربط ىطتلب مطلة طفو م رت.فوخد ل،طوذفطيجبطت جي  رط ىطة
طفل رتط  ا طت جي ىطوم ميعط سرح  ر:

طز دفطاوىطت ج مطاحالط سرح  رطصمحر نلطأس  يطيفو جرحرتطفومح  هطعاىط س  ىطفو  ربطيفوجمعيرتطيفو مكررطفوحك    ن.

     النتائج

 يف   ثرطألةيفتطفومسررولطفومج معيلفوحك    نطأثرمطت ب ط ▪
 فومج معرتطفثرمط  راكلط ىطتلب مطفومسررولطفومج معيلطيت  ي طفوخد رتط نطخ لطفةيفتط  نملطي م  جل ▪
 فوجمعيرتطفص حتط سرحلطأ  لطوا  ربطيتدعم  طيت دطظ  اج ط ىط  فج لطفوحك    نطيفومج م  ▪
يلطةفخئط ج معرت  طيت ظية رطويع مديفطعا  رط ىطخامط سرحلطو  ططفو  ربطص ح فطأثرمط دا طعاىطتحا ئطفو  ىطفومج مع ▪

 ةفخئط ج معرت  
تض طط ،طيفص ح فطأثرمط دا طعاىطت ني ط رعايرتطفو  ربطفص ح فطفثرمط دا طعاىطقيرة طفالل للطي نطج طقيرة ط ج معرت   ▪

 شخصط400فعدفةطضخملط دطتصئطفوىطط
 فومج معيلط)صلر رتطفو   ي طفومج معى(،طيودز  طفو دا طعاىطفس خدف  رطفو  ربطفص ح فطيم ان  طفةيفتط م  جلطوامسررولط ▪
ييض طصلم  لطت راكيلط نطخ لطصلر رتطفو   ي طط با  ودمطفوجمعيرتطت م مطز ض ط س  ىطفوخد رتطفوم د لط نط ▪

 فومج معى
 س  ىطفومج م ططأص حتطفومجم عرتطفو  ر يلط نطخ لط جا طفةفا ط سرح  رطت راكط ىطقيرة ط  ميعط سرح  رطعاى ▪

 يفومحر نلط
 ت  ي طاللةس رط نطخ لطفو  كلطفوع نب تيلطييض طخللطفو حس نطو ر.طفومجم عرتطفو  ر يلطفس لرعتطعمئ ▪
 ططرعضررط  ركطشربط20ط جرو طفةفافتط مفثنطفو  ربطأص حتطأثرمطش رصرط نطخ لطفل خرب ▪
 أوفطج يلطط70ج يلطيصئطاوىطط5.75اص دتط ىطفوب مطة رة ط  فاةط مفثنطفو  ربطفومرويلط مر ط مكنطش ربطفوم دا طكر ط ▪
   يرت(ط ىطفواجر طفو  ر يلطفومعريللطوممفثنطفو  رب8(طشربط    ط)ط17  راكلطعدةط)ط ▪
 رك ا(طط20الرث/طط65 نطفوم م  ن)ط85 نطفالشخرلطريىطفالعر لطيط17فومجم عرتطةف جلط  ض طح فوىطط ▪
 ر د ط ىطفومجم عرتطفو  ر يلط نططط59  ميعط سرح  رطودز رطفوة يرتطيحر ننطعاىطصدفات نط ىطفوم راكهط ىطأل للط ▪

  ر دطط84فوة يرتط نطأصئط
   رةافتطلرصعلط نطخلططفو حس نطفو ىطت طفوخميتط  رط نطخ لطتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معىط5ت طتصمي طعدةط ▪
 فوم رةافتطصم ط   مح رط  يرطي رويًرط نط بئطفو  رب،طيس   و فطفةفافت رط ▪
طيفوجمعيرت.طتجم لطاف د طوا ةرفيلط ىطفال صرحطعنطفومعا  رتطيخرصلط  فةلرتط مفثنطفو  ربفومسررولطفومج معيلطتعدط ▪
 ونئط جم علطش ر يلطأيط جا ط ةفا ط سرح  رطخللطوا حس نطيفالس دف ل ▪
 ميعطعاىط  صبطيك ئطأيلط جا طاةفا ط سرح  رطفو ط ى.حص لط  ر ط نطفوم  ▪
،طيفص ح فطأثرمط دا طعاىطت ني طططي نطج طقيرة ط ج معرت  طيفوم رةافتطفو  ربطفص ح فطفثرمط دا طعاىطقيرة طفالل لل ▪

 شخصطط400تض طفعدفةطضخملط دطتصئطفوىطط  رعايرت
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 .طفومج معيلط)صلر رتطفو   ي طفومج معى(،طيودز  طفو دا طعاىطفس خدف  رفو  ربطفص ح فطيم ان  طفةيفتط م  جلطوامسررولط ▪
ييض طصلم  لطت راكيلط نطخ لطصلر رتطفو   ي طط با  ودمطفوجمعيرتطت م مطز ض ط س  ىطفوخد رتطفوم د لط نط ▪

 فومج معى
ىط س  ىطفومج م طأص حتطفومجم عرتطفو  ر يلط نطخ لط جا طفةفا ط سرح  رطت راكط ىطقيرة ط  ميعط سرح  رطعا ▪

 يفومحر نلط
   رةافتطلرصعلط نطخلططفو حس نطفو ىطت طفوخميتط  رط نطخ لطتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معىط5ت طتصمي طعدةط ▪
 يفو  س مط  طكر لطفألطمففطفومع يل.فوم رةافتطصم ط   مح رط  يرطي رويًرط نط بئطفو  رب،طيت و فطفةفافت رط ▪
طيفوجمعيرت.طاف د طوا ةرفيلط ىطفال صرحطعنطفومعا  رتطيخرصلط  فةلرتط مفثنطفو  ربتجم لطفومسررولطفومج معيلطتعدط ▪
 ونئط جم علطش ر يلطأيط جا ط ةفا ط سرح  رطخللطوا حس نطيفالس دف ل ▪
طط411شربط)ط897شربطصم دفاطة رة طط1636وةططط739ططة رة طعض  لطفو  ربطصممفثنطفو  ربطل يجلطوام رةافتطو صئط ن ▪

 الرث(486رك ا/ط
طس لرعتطفوم رةا طخامط  ر سلط  نط مكنىطش ربطفوب زن طيفيجرةطأويلطوا  فصئطيفو  س مط     .طف ▪
طة رة طتمةةطفو  ربطيفوة يرتطعاىط مفثنطفو  ربط"حس  رطا ط مكنطفو  ربطواب رتطيفاليالةط في طتةم لط     " ▪
لطو نطةفخئط مفثنطفو  ربط نطخ لططة رة طعدةطفالل للطفو ىطتس  دفطفوة يرتطةفخئطفومراكنطيتخصيصطأ رثنطةف م ▪

 مفاط مكنطش ربطفوم دا ط  خصيصطحمرمطيرم لطواة يرت،طيتخصيصطز مطواة يرتطواعابطصم عبطفو ج ئطفوص رعىطط
 صممفثنطش ربطفوم دا طي  ىطاف  

خامط سرحرتطأ  لطيةف ملطةفخئط مفثنطفو  ربط نطخ لطتخصيصطأ رثنطوا  ربط رئطتخصيصط رعلطوألل للطط ▪
 ش ربطأ  تيجصممكنط

أص حتطودىطفو  ربط م طي  رافتطعرويلطعاىطفالةفا طيفوقيرة طتجاتط ىطاةفافت  طوام رةافتطيخرصلط ىط ج م طفوب زن ط ▪
 فوذىط رةطفيهطفو  ربطفوم رةا ط دي طيج ةط ر د.ط

ب رتطيفاليالةطة رة طتمةةطفو  ربطيفوة يرتطعاىط مفثنطفو  ربطعاىطحدط  لطاحدىطفوة يرتط"حس  رطا ط مكنطفو  ربطوا ▪
  في طتةم لط     "

 ش  اطةفخئط مكنطفو  ربط6 مفاط جا طفالةفا ط  لب مطصلر رتطفو   ي طفومج معىطص كئطةياىطكئط ▪
فس حدفثطأل للطجدزد طةفخئط مكنطفو  ربط رئطتدا بطفو   ديطي م مطكم طفو دمطفو سر ى،طيفوممكنطفوم رةا طفس لرعتط ▪

 ي بئط  ذف
 لطفوديولطوجعئط مفثنطفو  ربطخرويلط نطفو حمش)تدا بطفو   دي(يتيجتأتىط  طفس مفطفتفوم رةاط ▪
 ثسمطحرجنطفالشخرلطريىطفالعر لط ىطفاللد رتط  طفالشخرلطر مطريىطفالعر لططةي طفو نمطفوىطفعر    .طط ▪
ا ططأص  طفو ببطأثرمط  فث لطيإةافثرطوم غ مفتطفال  اطح و  طيرومط نطخ لط لروب   طصإيجرةطيحد طواج ة طةخئطيةف ▪

طفو  ربطيفوم رضل.ط

 دروس مستفادة إيجابية  
 اترحلط سرحلط نطفوم راكلط  نطفو  ربطيفوحك    نطيجعئطك ط    طي عمطي  داطةياطفآلخم. ▪
فومسررولطفالج مرعيلطتمرئط مصلطوا  ربطوا عب مطعنطأاف   طي ضريرج ط،ثمرطتجعئطفوحك    نطأثرمطت ب طوم راكلط ▪

 فو  رب.
فو  ربط ىطتحدزدطأيو  رتطفو ضريرطصمج معهطيت ة ذطفوم رةافتطو رطعني طفألجمط ىطفومج م ،طيعاىطشع اططفالع مرةطعاىط ▪

 فو  ربطصرومس  ويلطتجرتط ج معه،طيفج رتطرفته.ط
 فوم رةافتطفو  ر يلطفةف ط  ملطوجذبطفو  ربططوام راكلطصم حلط سرح  ر ▪
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 آويرتطفوعمئطفوم ن .طفومجم عرتطفو  ر يلط نطف ضئطفوسبئطوح دطفو  ربطيفثسر    ▪
 فالس ةرة ط نطفس خدفمطفويهطفوس شيرلط  ديرط ةط  ر  لط ضريرط ج معيلط  دفطة جطفو  ربط ةطع ج رط ▪
 فودايسطفومس ةرةتطعاةطط س  ىطفومسررولطفومج معيلطيتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معى ▪
يس  طي س ئط نطحص و  طعاىطفوخد رتططصلر رتطفو   ي طفومج معةطتدع طتمك نطفوم فط  نط نط عم لطح     طصمرط ▪

 صج ة .
طصلر لطفو   ي طفومج معةطتسم طصم راكلط عرولطواة رتطفومخ اةلط نطفوم فط  نطيرومط نطخ لطططبيعلطيفجمفرفتطتلبي  ر ▪
فوح نلط ةطفو عر ئط  طفوحك    نطزؤةمطفوىطف طيس ج ب فطوملروبطفوم فط  ن،طكمرطأ طفس خدفمط دخئطفومسررولطط ▪

ص كئطيع مدطعاىطفو عري طيفو ةرج ط  طفومس  و نطيتج بطت جيهطفت رمطأيتص دطأخلرر،طزدع طلجرحطتلب مططفومج معيل
 عمايلطفومسررولطفالج مرعيلط

ططمحط دخئطتلب مطفومسررولطفالج مرعيلط نطخ لط بدأطفو مفثلطيفو عري طي ائط نطفوم  فطفود رعةطوم د ىطفوخد ل.ط ▪
 نطفومس  ىطف ةفامطفألعاىطوم د ةطفوخد رتط  ذطفوبدفيل،طوامج عطاويهط ةطحرولططتجم لطفوم ميعطفثدتطعاىطأجميلطتضم ▪

طيج ةطصع  رت،طيويك  طشم مط ىطفومس  ويل.طط
 محالطفو    لط نطأج طفوممفحئطفو ةطتسرعدط ةطاتمرمطت ة ذطفوم رةا طي  رطومرطج ط لا بطصروم  جيلطوذفطال دط نطت   هط ▪

 يلطج دفط جمفرط  رةافتطفومسررولطفالج مرعيل،طكمرطفلهطال دط نطف طيك  طج ركططفومج م طيفو  س مط  طفوج رتطفوحك ط
 ت   هط بئطفالج مرعطفوم  مكط  نط  د ةطفوخد لطي  ا ةطفوخد لطح ىطالطيحدثطتصرةمط     .

طعاىط   ططبيعلط  دمطفوخد لطيت باهطوامسررول.طط- داجلطكب م –يع مدطلجرحطفومسررولطفالج مرعيلط ▪
وميسم نطج دفطو  ة ذط  رةافتطفومسررولطفالج مرعيلطخص صرطعاىطكيفيلطفةفا طفوا ررطفوم  مك،طا طف عدفةططيجبطتدا بطف ▪

 فوج دطو ج مرعطفوم  مكطية رة ط دافتطفوميسمطي م مطفوعمئطفومسرعدطزدع طص   ططلجرحطجذفطفوا رر.طط
   ة ذطفألةف ط،طيجذفطز لابطف طتن  طفوة م ط  نطفجميلطفو أث دطعاىطف ط نطز  طتدا ب  ط نطفو  ربطج ط نطيجبطف طي    فط ▪

 فو دا بطعاىطفألةف طي  نطتلبي  رطويستط  م طكب م .ط
يس الطفوضغططعاىط  د ةطفوخد رتط نطخ لطفةيفتطفومسررولطفالج مرعيلطتع بمط نطيسر ئطحئطفوم ك تططفومج معيلط ▪

طيتحس نطج ة طفوخد رت.ط
ايلطت ايصطفوةج  ط  نط  د ةطي  ا ىطفوخد لطعنططم مطعمضطيج رتطفو نم.ططأةف طصلر لطفو   ي طفومج معةطتدع طعمط ▪

 ح مطفل رطتسم طيتدع ط  راكلط  ا ىطي  د ةطفوخد لط ةطتحدزدطفوم ك تطييض طفوحا لطيفوم راكلط ىطت ة ذجرط.
  د ةطجا سطفومس  و نطيسططفألجروةط ىطفالج مرعطفوم  مكطزدع طعمايلطفو ةرعئطفوم  مكط  نطفصحربطفوحمطيط ▪

 فوخد رت.
 ف طفو  ربطيح رتطومنطيأخذط  دتططي م حهطفوةمصلطوا حمكطيفو ل عطوخد لط ج معه. ▪
اشمفكطفومس  و نط ةطياشطفوعمئطفوخرصلطصرومسررولطفالج مرعيلطومعم لط ةرهي ط رئطفوح كملططيفومسررولططيفومسررولطط ▪

 فومسررولطأيسمطل عًرط ر.طف ج مرعيلطيأةيفت رطيجعئطأ مطط ب لطتلب مطفةيفتط
يج ةطع  هطج دتط  طفوج رتطفومس  لططزدع ط   ط   فتطفتصرلطج دتططي دع طفس ممفاطفو  فصئطفاليجر ةطي رو روةطلجرحط ▪

 خلططفو حس نطفو رتجلط نطصلر رتطفو   ي طفومج معةط.طط
 :طونةطت ج طعمايلطتلب مطصلر رتطفو   ي طفومج معةطص كئط عرلط ر طرومطز لابطفالتة ▪
طاعلررطي تطكر ةططو  ة ذطفألةف ط.ط ▪
طفو دا بطفوج دطيفس يعربطج فلبطفألةف ط بئطفوعمئط  رط. ▪
طتحدزدطفاليو  رتطص كئطفةقط. ▪
طفالخذط ىطفالع  راططفوم فاةطفومرةيلطفوخرصلطصم رةا طتلب مطفألةف .ط ▪
 فو عمفطعاىطفومس  ىطفوحقي ىطواخد رتطي دىطج ةت رطودز رط. ▪
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طف عدفةطفوج دطو ج مرعطفوم  مكطييعةطفوميسمطي م مطفوعمئطيسرعدطص   ط ةطلجرحهط.طط ▪
   ررطفور لط  نط  د ةطفوخد لطي  ا   رطيإرفصلطفوجا دطعر ئطفسرسىط ىطلجرحطفوم رةافتطفومج معيل ▪

 التوصيات والمقترحات المستقبلية 
 ىطفل رط  نملط ج م ط دلىفوعمئطعاىطح كملط مفثنطفو  ربطيةعم رطوا ص لطومك ل رطفالسرس ▪
فوعمئطعاىطة  طفوجمعيرتطوجعئطفومسررولطفالج مرعيلطجنرط نطت دي طخد رت رطوامج م طيتن  طجنرط نطخل  رط ▪

 فالس مفتيجيل
 ت  مطفوجمعيرتطفألجايلط م ططفوح كملطصرو  ميل ▪
   ررط دافتطفو  ربطعاىطفس خدفمطفومسررولطفالج مرعيلطكم  جيلطو  ميلطفومج م . ▪
   ررطفو دافتطفيمرطيخصطفوح كملط بئطفومسررولطفالج مرعيلطفوعمئ ▪
طت سي ط رعد طفوم راكلطفو عبيلطفيمرطيخصطتلب مطفةيفتطفومسررولطفومج معيل ▪

 الفرص:
 فومج م ططأص  طأثرمطت ب طوم راكلطفوة ر ط ىطفوجمعيرتطي مفثنطفو  رب. ▪
 يج ةطج رتطحك  يلطةفعملطي  عريللط  طفوم ميع ▪
 و  ربفوجمعيرتطتدع طف ▪
 يج ةط  فل نطتدع ط  راكلطفو  ربطك رل  ط مفثنطفو  ربطي رل  طفالةفا طفومحايلط ▪
فو ىطتع مفطصرو ص اط ىطفج ن طفوديولطيتجعئط نططط2014يخللط صمطو ص حطفالةفاىطوعرمطط2030اؤ لط صمط ▪

 فومسررولطفالج مرعيلطيفوح كملطط قطلجرتط.

 التحديات
طفو حديرتطيكيفيلطفو غابطعا  ر ▪
طتنف نطفوم رةافتط  طةخ لطفال  حرلرتطي ديمطش مطا ضر طفونم  ط ▪
طت طفو غابطعا  رط نطخ ل:ط ▪
طضغططي تطت ة ذطفألل للط ▪
طت ة ذطفالل للطصرو  فةىط ▪
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 مكون االقراض  

% مااش شااباخ الناانجيش مااش البطالااة وتنجااع هاا   70تشكل البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع حيث يعااا ح حااوالي 

المشكلة إلح ظاهنة قلة فنص العمل ، وه   المشكلة تظهن بشكل كبين في المجتمعات النيفية حيث تقل فيها فنص العماال بشااكل 

عالي جداً ولك ها تزداد  في المجال الزناعي وال ي يحتاج إلح مجهود عضلي مما يؤدى إلح عزوف الشباخ عش العمل فيااه إلااح 

 ميز في حنفة معي ة تسود في المجتمع ...جا خ افتقان المجتمع النيفي إلح الت

وعلح النغم مش قدنة المنأة النيفية علح تحمل مسئولية وأدنا  مشنوع صاارين ماادن للاادنل باإضااافة إلااح القاادنة علااح تحماال 

ادن مسئولية أسنتها مش نعاية وتنبية األطفال ونالفه ، إال أش المنأة النيفيااة غالباااً مااا ي قصااها القاادنة فااي الوصااول إلااح مصاا 

التمويل الم اسبة لتمويل أ شطتها البسيطة و لك ألسباخ اقتصادية اجتماعية يأتح في مقدمتها عدم القدنة علح الوصااول لمصااادن 

التمويل النسمية الم اسبة مثل الب وك و لك لعدم وجود ضما ات كافية لدى السيدة الفقينة يقبلها الب ك كضماش للقنض ال ي تنيااد 

. وه   المشكلة ي شأ ع ها وجود طاقات إ تاجيااة معطلااة داناال المجتمااع ممااش الممكااش أش تساااهم فااي حااال السيدة الحصول عليه 

ل ا يأتح الدون الهام ال ي يمكش اش تلعبه الجمعيات األهليااة بمااا لهااا  تشريلها علح األقل فح الحد مش مشاكل الفقن به   المجتمعات

نلق فنص عمل لشباخ الننجيش والماانأة النيفيااة و مات مالية مباشنة لألفناد مش عالقات وثيقة بمجتمعاتها تمك ها مش تقديم ند

 وت مية مهاناتهم  للبدئ فح ت في  مشنوعات مت اهية الصرن.

 النطاق الجغرافي

 قني ومناكز محافظة اسيوط

 المشروعات 

   ميعطف رقطجدزد ط -
   ميعط ميضط يسم طف.ةط/طج لطفودزنطةكةطسع د -

 مصادر التمويل 

طصرو س لطوم ميعطف رقطجدزد ط:ططفو م  ئطرفتةط نطفوجمعيل -
ط  ميعطفو ميضطفوميسم ط:طتبمعط نطفودك  اطج لطفودزنطةكةطسع د -
 الفئات المستهدفة 

طش ربطفوخم ج نطيفوممأ طفوم فيلطفومع الطيفوة رتطفوم م لطيمرا فطفوم  مض نط نطفوم ميع.ط -
طأسمطفوم  مض نط.ط -
    رهيلطفوصغمطط.ططفوعر ا نطودىطفصحربطفوم ميعرت -
أ مفةطفومج م ط ىطفوب يلطفومحيللطصروجمعيلطفوم ةذ طفوذىطيمكنطف طيس ة ديفط نطفوخد رتطفو م  ايلطير مط -

 فو م  ايلطفو ىطت د  رطصص ا ط س مم ط.
 الهيكل الوظيفي 
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 خدمة االقراض 

المستوي االقتصادي للفئات االكثن احتياجا ولت مية القني في  تقدم الجمعية ندمة االقناض لكل فئات المجتمع بهدف نفع 

 محافظة اسيوط شنيطة اش تتوافن فيه الشنوط التالية : 

 ف طيك  طفوم  دمطواحص لطعاةطفو مضط صممطفوج سيل -
 س لطط59س لطيالطزن دطعنطط21ف طيك  طسنطفوم  دمطولابطفو م  ئطالطي ئطعنط -
 صلر  طا  ط   ةطصروحلطيسرا لطف طيك  طكر ئطفالجايلطي حمئط -
ف طيك  ط نطفوة رتطفومس  د لطصم  طفو م  ئط نط حديةمطفودخئطفيطفوملا رتطيطفالاف ئطيفومع  تطفيطط -

 فومنفاع نطفيطش ربطفوخمج نطفيطريمطفالح يرجرتطفوخرصلط
 ف طيك  ط حئطف ر لطفوم  مضط ةطلة ط كر طفوم ميعطفيطةفخئطفو لرقطفوجغمف ةطوعمئطفوجمعيل -
 يك  ط كر طفوم ميعط ةطفو لرقطفوجغمف ةطوعمئطفوم ميعططف  -
 ف طيك  طفوغمضط نطفوحص لطعاةطفو م  ئطج ط درط  ميعطجدزدطفيطتم  ئط ر  ط -
 ف طيك  طفوم ميعطفو ر  طوهط كر طجر ت -
 ش مطط18فالطتن دط د طسدفةطفو مضطالطتن دطعنطط -

 رأس المال 

طا   ط ط21 اغططط2019اأسط رلط  ميعطف رقطجدزد طح ةطعرمطط -
طج يلط983000 اغطططط2019اأسط رلط  ميعط ميضط يسم طح ةطعرمط -

 حجم القرض

ط%ططط21ج يلطصةر د طط30000ج يلطح ةططط1000ز  طصمفطفو ميضطف  دفرط نط -
 المؤشرات 

 نطخ لط  حهطط  طفو  تطت ميلطفوعم ئطيططيفوعم ئطوجمعيل ىطفو عر ئط  نطفططيفومميللط  ررطفور لأةمط -
 عم ئط.طط1424صعدةطط2019فوةطة رة طحج طفومس ة دزنط ةطعرمططتنمفاطفال  مفضشم حلطفعاىطع دط

ثر طوا ميضطفو جرا لطفو ص بطفالثبم نطح مطفالصدفاطيرومطو الط خرطمجرطيجةطع را طعنطعمايلطط ي ط -
م رثئطيشمفرطيت ة  طساعلطيفعرة طفس رمراطفوم  ط،طف رطفو ميضطفالل رجيلط نرلتطف ئط ةطفالصدفاطيرومطو

 حص لطعاىطفوم فةطفوخرمطيفأليويلطفوم رس لط مرطزؤةىطفوىطفلخةرضط س  ىطفوج ة طيفح نراطفو سلررطفو
وخد رتطيفوممف مطفوم رحلطيفيضرطفلخةرضط س  مطفطيتجراطفوجمالطي مضطسا ط حمالطع دطفو مفرطصرآلجئ -

طططططططططططططططططططط  رعدمطفو دا طعاىطفس  لربطفوعمرولطفومدا لطيفومؤجالطيف ح ةرظطيطططأ رمطجذفطفو لرع
يعنطفو ميضططفلخةرضطفومس  ىطفو   ىطيرومطزؤةىطفوةطصع  لطفو ص لطفوىط س  ىطت ر سىط ع  ليط

فوخد يلط  ةط ا الطفومخرطمطيالطتح رتطفوةطفزدمطعر الطكر م طي  رس لطفوم ميعط  طاغ لطفوعم ئطي رو روةطط
 مضط    طط1424 مطفو  ريططعدةط داجلطلجرحهطكب م طيوذومطكرلتطلسبطفل فعطفوم ميعرتط نطح

  مضطفل رجة.طط16 مضطخد ةط،ططط370 مضطتجرامط،طط1039
ة رة طلس لطفالق رلطعاةطفال مفضط نطفوذك اط  هط ةطفاللرثطيرومطزمج طفوةطخ فطفوس دفتط نطتحمئط -

فومسؤويلط ةطحرولطعدمطفوسدفةط،طفيضرطصع  لطفو ص لطفوةطفوضر نطصس  ولط،طي نطلرحيلطفخممطفوس دفتط
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يوذومططررو رط رطتةضئط  ميعرتطتسم نطفوم فشةطيفوذمطالطزدخئط نطضمنطخللط  ميعرتطفال مفض
 وة لطفوذك ا.طط1071 مضطط464لجدطلس لطفال مفضطوة لطفاللرثط

 االنجازات    

   لط)ب(ططط1424تحتطا  ط  فو  ريط نطج  لطفوم رصلطفومرويلطفوحص لطعاةطاخصلط نفيولط -
  ا   ططط26فوةطة رة طحج طفومحةنلط -
 عم ئطط1424ط2019عدةطفوعم رطفو  يل نطعنطعرمطط -
 %طط99ط2019 اغتطلس لطفوسدفةطعنطعرمط -

 


