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وع تحسي    جودة تنمية الطفولة المبكرة   تقرير  إنجازات  عن مشر

 (من يونية 2017 حت   أكتوبر  2021( 

وع عمل فريق  : المشر

اء     تيتسو  :اليابانيون الخبر
وع  مستشاري كبي   -كاميتان   المشر

  -امور  كاوا   ميك                        
   المبكرة الطفولة تنمية أخصان 

 عزت  محمد  : المحل   العمل فريق

 نبيل نشوى                        

 عمارة يةآ                        

 أحمد  بسنت                        

 األزهري تسنيم                       

          الفحار  شدوه                   

اوي من   : الوزارة عمل فريق    االجتماعية للرعاية المركزية اإلدارة رئيس  - الشير

 والطفولة  لألرسة العامة اإلدارة مدير - شعبان د محمو                      

وع منسق  – المسيح عبد  جورج                       الوزارة جانب من المشر

نامج عمل فريق      المبكرة الطفولة تنميةل القوم   الير

وع  هذا   ينفذ      المشر
    التعاون  مذكرة  إطار   ف 

    االجتماع    التضامن  ووزارة  الجايكا   جانب  من  توقيعها   تم  الن 
 ف 

اير   شهر   من  السابع     للتعاون   2017لعام  فير
وع  خالل  من  التقن   الطفولة  تنمية  جودة  تحسي     "  مشر

وع  بدأ  لقد و  ،"المبكرة    فعلًيا  المشر
 .2021 أكتوبر حن   وسيستمر  2017 و يوني شهر  ف 

وع  يهدف      األهلية  للجمعيات  تابعة  حضانة  50  تطوير   إىل  المشر
 واإلسماعيلية   بورسعيد   : وه    محافظات  5  ف 

    مستهدفة حضانات 10 بواقع والقليوبية الشيخ وكفر  والسويس
   . محافظة كل  ف 

وع خلفية   : المشر

وع  هذا   إن     األنشطة  عىل  قائم  المشر
    اليابانيات  المتطوعات  نفذتها   الن 

 الدوىل    التعاون   هيئة  أرسلتهن  الالن 

ة  ذوات  متطوعة  70  من  أكي    أرسلت  فقد   ،الجايكا   -  اليابانية     خير
 مدار   عىل  المبكرة  الطفولة  تنمية  مجال  ف 

  و   عاًما،  20  حواىل  
ه  اللعب  خالل  من  التعلم   مبدأ   أهمية  عىل  أكدن  الالن   ساعدت   لقد و   . األطفال  عىل  وتأثي 

فات  قدرات  بناء  عىل  اليابانيات  المتطوعات     األنشطة  خالل  من  واإلداريي     ( الميشات)   المشر
 بها   منق  الن 

   . المبكرة الطفولة لتنمية  تعليمية مواد  واعداد  والندوات العمل ورش مثل

وتوكول    : البر

وع  يعمل     األطفال  رعاية  جودة  تحسي     عىل  المشر
اتيجية  تقديم  طريق   عن  الحضانة  دور   ف    من   التعلم  اسي 

   اللعب خالل
   المستهدفة المحافظات ف 

وع من المتوقعة المخرجات   المشر

https://www.facebook.com/hashtag/learning_through_playing?source=feed_text&story_id=1498752070160266
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   . اللعب  خالل من التعلم تطبيق  عىل الحضانة دور  ميشات قدرة تحسي    -1

 خدمتهم.  جودة  ضمان أجل من الحضانة دور  متابعة نظام تحسي    -2

 . اللعب خالل من التعلم لتطبيق  المالئمة  المحيطة البيئة تحسي    -3

 

وع خطة    المشر

وع  يقوم  المذكورة  المخرجات  لتحقيق   :العامة  الخطة  اعداد   (1)   : مثل  األنشطة،  بعض  تنفيذ ب  المشر
فات  تدريبات  عمل  ( 2)   تعليمية  مواد    ألولياء   توعية  حمالت  عمل   ( 3)   . والمدربي     ( الميشات)   للمشر

    الدعم  تقديم  (4)   األمور،
بوي  والمنهج  الجودة  بمعايي    يتعلق   فيما   الفن   آلية   دعم  ( 5)   ،الموحد   الي 

افواإل   المتابعة نامج  ( 6)   . الحضانات   عىل  رسر اتيجية  عىل   للتعرف  باليابان  التدرينر    الير   من   التعلم  اسي 
 . ة ياليابان الحضانات نماذج عىل والتعرف اللعب خالل

وع إنجازات    2021 يونيو  شهر  حت   المشر
 
 مجال:  ف

ية:  الموارد  قدرات بناء  البشر

فات اتتدريب اقامة (1)  . بالمديريات والعاملي    الحضانات ومديري (الميشات) للمشر

  مرص:  -
 
 التدريب ف

اء الجايكا بالتعاون نظم  الحضانات والعاملي   بالمديريات،  ومديري  قدرات ميشات الحضانة  من أجل بناء   • خير

االجتماع   التضامن  وزارة   تدريب  ومديرياتها   مع 
ً
 مكثف  ا

ً
بمديري ل  ا والعاملي    الحضانات  التضامن   ةميشات 

محافظات، غىطاالجت الخمس    
ف  موضوًعا    التدريب  ماع   ا ثمانية عشر 

ً
  عىل   متعلق

مبن  المبكرة،  بالطفولة 

  
  كليات رعاية وتعلم الطفولة المبكرة ف 

س ف    اليابان. المنهج الدراس  الذي ُيدرًّ

  الخمس محافظات المستهدفة من يناير حن  يوليو  •
  القاهرة وف 

بق التدريب ف 
ُ
 2018ط

•   : اية األرسة والطفولة، الرعاية االجتماعية، االستشارة وتعلم الطفل، رعمبادئ رعاية  موضوعات التدريب ه 

علم نفس الطفل   –(  1علم نفس الطفل )  : نظريات مقدم  الرعاية )الميشات(   ،والدعم، الحماية االجتماعية

  للطفل    –(  2صحة الطفل )   –(  1صحة الطفل )   –(  2) 
منهج نظريات   –نظريات دعم األرسة    –النظام الغذان 

الطفولة   الطفولة  ن  –رعاية  رعاية  محتوى  نظريات  عن  عامة  الرضع    –ظرة  ذ  –رعاية  األطفال  وي رعاية 

 . االستشارة ودعم رعاية الطفولة –الحماية االجتماعية  –االحتياجات الخاصة 

  النصف    جوالت خاللتم عمل   •
لتفقد أثر التدريب والدروس المستفادة وتنظيم زيارات تبادل   2018من    الثان 

ات بي   المحافظات )المديريات والحضانات(   ن مع وزارة التضامن االجتماع   ويعمل فريق الجايكا بالتعاو الخير

 . 2019بهدف تحسي   الجولة الثانية للتدريب المقرر تطبيقها عام  التدريب أثر  لتعزيز 

  استكملن الدو تم عمل لقاءات  •
  الخمس محافظات، قامت فيها كل الميشات الالن 

رة التدريبية بعمل عرض  ف 

  التدريب وكيف أثر  لما تعلمنه
  الحضانات كونه نوعرفع جودة  عىل ذلك ف 

 العمل ف 
ً
ات.  ا  من أنواع تبادل الخير

مادة   18  إجماىل  دة من  ما  15ميشة ممن أكملن حضور    74تم تسليم شهادات استكمال الدورة التدريبية إىل   •

 .  تدريبية فأكي  

  القاهرة وذلك من   •
اير    9حن     2019ديسمير    28تم تنفيذ الدورة الثانية للتدريب المحىل  ف  ، وكان 2020فير

جامعة   وقامت   ، القوم  نامج  والير الوزارة  جانب  مع  الكامل  بالتنسيق  التدريب   اإلسكندريةالتدريب  بتنفيذ 

 .  
   الميدان 

يتكون التدريب من مرحلتان، المرحلة األوىل ه  مرحلة تأسيسية تم التدريب فيها عىل المواد اآلتية: تعديل  •

تغذية  –االسعافات األولية وأمن وسالمة الطفل  –نمو وتعلم الطفل  –المشكالت النفسية والسلوكية للطفل 

بية وتعليم ال –مدخل إىل دور الحضانة  –وصحة الطفل  سيكولوجية التواصل واضطرابات  –طفل أساليب الي 

 علم نفس اللعب.   –الكالم 
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تخطيط  –أما المرحلة الثانية فه  مرحلة تطبيقية تم التدريب فيها عىل: تخطيط أنشطة طفل الحضانة  •

  وأناشيد األطفال  –األلعاب الحركية واألدائية للطفل  –وتنظيم بيئة الطفل 
قصص وحكايات األطفال  –أغان 

امج النفسية للتدخل المبكر لذوي االحتياجات الخاصة  –عرائس األطفال  مشح و  – الكشف المبكر  –الير

اكة األرسية  –المهارات الفنية واألدائية للطفل  –وأساليب تقييم الطفل   . انتاج الوسائل التعليمية للطفل –الشر

  التدريب من شارك ميشة/مديرة( متدربة )  51 •
حضانة مستهدفة، حيث هناك بعض الحضانات شارك  31ت ف 

وا  42منها أكي  من ميشة.    % أو أكي  من التدريب وبذلك هم المستحقي   للحصول عىل75متدربة حض 

 . الدورة شهادة حضور 

   13الثالثة من التدريب  المرحلةغطت  •
  األسبوع( قام بها أساتذة من جامعة   10موضوًعا ف 

أيام )يومي   ف 

   اقامةتم  اإلسكندرية؛
 وضم اجماىل  حافظات عىل م 5التدريب ف 

غي    حضانة209ة من ميش  209 دفعتي  

   الميشاتمستهدفة. بدأ تدريب 
   يونيو وانته 20)الدفعة األوىل( ف 

 ميشة 108م وض 2021أغسطس  4ف 

   الثانية )الدفعة الميشات، بينما بدأ تدريب )ميشة من كل حضانة(  ةمدير أو 
   22( ف 

 4أغسطس وانته ف 

يرجر التحقق من المعلومات  التفاصيل،. لمزيد من )ميشة من كل حضانة(  أو مديرة ةميش  101أكتوبر وضم

 أدناه. 

 ( 2والدفعة  1الثالثة )الدفعة  المرحلة

 ميشة  46بورسعيد:     ميشة 43كفر الشيخ:        ميشة 48السويس: 

 ميشة  34القليوبية:      ميشة 38اإلسماعيلية: 

 

  القاهرة والمحافظات
 
 بعض الصور لتدريبات عام 2018 ف
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  القاهرة  
 
 بعض الصور لتدريبات عام 2019-2020 ف

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات   اليابان  تبادل الخبر
 
 ف

نوفمير   •   
ف  للتدريب  للسفر  مجموعة  أول  إطالق  وسافر  2017تم  التضامن   متدرًبا   13.  وزارة  من 

اليابان.   إىل  والقليوبية  والسويس  بورسعيد    
ف  ومديرياتها  المتدربو االجتماع   فهماكتسب   ن 

ً
أعمق   ا

لمدة   متكامل  تدريب  خالل  من  الواقع  أرض  عىل  تطبيقه  وكيفية  اللعب"  خالل  من  "التعلم  لفكرة 

  جامعة تسوروم  وبعض الحضانات اليابانية. 
ين يوًما ف   عشر

إرسال   • نوفمير  تم    
ف  تفقدية(  )جولة  اليابان    

ف  للتدريب  الثانية  لمدة  2018البعثة     أيام    5، 
والن 

  الوزارة ومدير صممت خصيًصا لكبار المسئو 
منظومة تنمية  قيادة ياتها، وهؤالء الذين يتوقع لهم لي   ف 

  المستقبلالطفولة المبكرة  
  الياب  ذلك للتعرف عىل سياسات تنمية الطفولة المبكرةو   ف 

والتعرف    انف 

وكذلك زيارة أهم نماذج الحضانات   ،الخدمة  مقدم  الخاص بتأهيل    العلىم  عىل المحتوى التعليىم/  

أ/ .  اليابانية الزيارة    تلك 
الدكتور  للرعاية االجتماعية و   السابق  يرةسحر مشهور، مستشار الوز شارك ف 

بية للطفولة المبكرة ، عميد كلية الي  تأكيد عىل أهمية التواصل  القاهرة وذلك للجامعة    -  عاطف عدىل 

  الكلية. بي   
 الوزارة والجانب األكاديىم  الممثل ف 
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•   
  –كفر الشيخ    –اإلسماعيلية  :  من محافظاتمتدرًبا    15  ، 2019خالل نوفمير    حض  البعثة الثالثة،    ف 

ة    –القاهرة    –القليوبية   نامج القوم     ممثىل  )بما فيهم    البحر األحمر   –أسوان    –  اإلسكندرية  –الجي   الير

    . لتنمية الطفولة المبكرة من المنظمات غي  الحكومية( 

 . 2019ديسمير  14حن   2019نوفمير  24من  تم تنفيذ التدريب •

 

 

 

 
 
 جوالت تفقدية: ( 2)

زيارات   • بعمل  وع  المشر من  المستهدفة  الخمس  المديريات  قامت 
ات     تبادل الخير
. فعىل سبيل المثال قام فريق عمل  2018أكتوبر    ف 

من مديرية السويس بزيارة مديرية اإلسماعيلية، وقاموا بعمل عرض  
كما  عليها،  التغلب  وكيفية  المديرية  تواجه    

الن  التحديات  عن 
متابعة بالمديرية، ثم قاموا بزيارة إحدى تحدثوا عن طريقة العمل وال

بقية   مع  المثل  وحدث  باإلسماعيلية.  ة  المتمي   الحضانات 
مديرات  باصطحاب  المحافظات  بعض  وقامت  المحافظات 

 ميشات إىل المحافظات األخرى لالستفادة.  الحضانات و ال
 
 

حيث  تم   • المحافظات،  بي    ات  الخير تبادل  من  الثانية  الجولة  تنفذ 
دور  تقوم  وكيف  األركان  لعب  عىل  التفقدية  الجوالت  هذه  تركز 

نوفمير   7حن     2019أكتوبر    15الحضانة بتطبيقها. وذلك بدًءا من  
2019 . 

 

 

 

 تعليمية:  مواد  إنتاج (3)

إىل وزارة   حن  أربعة سنوات  0سن    ناللعب “مالمسودة األوىل من "دليل أنشطة التعلم من خالل    تم إرسال •

هذا  االجتماع  التضامن   يوضح  األطفاالدليل  .  أساسية    4عير    لتطور  مهارية  تعلم مهارات    وه  مجاالت 

  واللغة،ارات التواصل  هير متطو   اإلدراكية،طوير المهارات البدنية، المهارات  المهارات العاطفية واالجتماعية، ت

2018التدريب في اليابان لعام  7201التدريب في اليابان لعام   9201التدريب في اليابان لعام    
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  وذلك  
الحضانات  ف  جودة  معايي   الفئات الدليل  هذا    ،2020سبتمير    27بتاري    خ    ضوء  عىل  بناًء  مقسم 

، وكل سنة لألطفال    6وكل    سنة،حن     شهر أشهر للرضع من    3العمرية، كل   أشهر لألطفال من سنة إىل سنتي  

 . سنوات 3عمر فوق 

تستطيع   • متعددة  أنشطة  خالل  من  الطفل  مهارات  تنمية  لكيفية  واضحة  أمثلة  عىل  الدليل  ذلك  يحتوي 

 
ً
  مهارات  لل  ا الميشة أن تنفذها وفق

تريد إكسابها للطفل. تم وضع هذا الدليل بحيث يكون أداة متجانسة   الن 

بويومتكاملة مع المنهج   قامت وزارة التضامن بوضعه.   الذيالموحد  الي 

 : األنشطةدليل   من االنتهاء جدول يىل   ا فيم

     الندوة التوجيهية الستخدام واختبار دليلأقيمت   •
 -بورسعيد   -محافظات )اإلسماعيلية    9األنشطة ف 

الشيخ    -القليوبية    -السويس   ة    -لقاهرة  ا  -الغربية    -كفر   95حواىل     وشملتاإلسكندرية(    -الجي  

 يونيو.  30يونيو حن   21ابتداء من  وذلك حضانة

  االنتهاء من االختبار تم   •
 . نهاية شهر يوليو ف 

  بداية تم   •
 شهر أغسطس. جمع البيانات ف 

 . اإلسكندرية جامعة  التأكيد حول المحتوى من قبلتم  •

  

 
 رعاية وتعلم الرضع عن  جلسات( 4)

وع بتن  قامت • اء المشر يم تلك الجلسات عن كيفية رعاية وتعلم الرضع ظإحدى خير
الوالدة حن    اير    لشهر خال  24من  األطفال 2020فير بي    التفاعل  كي   عىل 

بالي   ،
 الرضع والميشات، وعن طريق اكتشاف الرضع للعالم المحيط. 

 تم عرض بعض األلعاب المصنوعة يدوًيا المناسبة لتلك الفئة العمرية.  •

الجلسات   • تلك  بها  اقام  خالل  يوجد    
الن  المستهدفة  الحضانات  بمد  وع  لمشر

   لعناية بالطفل. تعليمية ل مواد و أطفال رضع بألعاب مناسبة للفئة العمرية، 

وع المدارس اليابانية 5)   ( التعاون مع مشر
اليابانية   المدارس  وع    مشر

التعليم األساس  ف  وع مواد تعليمية مع    مثل شارك المشر
 . دليل الصيانةو  الرمل،أحواض 

عدد  تبادل    • فة    192إجماىل   ومشر الحضانات  ميشة  فات   المستهدفة،من  ومشر
ات واآلراء خرياض األطفال العامالت بالمدارس المضية اليابانية ال  : الموضوعات التالية وذلك عن. ير

 

 

 نماذج 
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  الرمل -1
  تنىم  المهارات من خالل اللعب ف 

 . األنشطة الن 
  أحواض الرملكيفية  -2

 . تعزيز فهم أولياء األمور ألهمية اللعب ف 
  أحواض الرمل -3

 . الجهود المبذولة لتعزيز اللعب ف 
 كيفية الحفاظ عىل نظافة وسالمة أحواض الرمل.  -4

ا األخرى  والمواد  الصيانة  دليل  إرفاق  لرياض   بحوضلخاصة  تم  المعلمي    بدليل  وع  المشر أعدها    
الن  الرمل 

  المدارس المضية اليابانية. 
 األطفال ف 

 

 لياء األمور و توعية أ 

وع حملة  ا" عىل كز تر أقام المشر
ً
ا، والعب جيد

ً
ا، ونم جيد

ً
من أجل نشر أهمية التعلم من خالل  شعار "كل جيد

 اللعب. 

ات( 1)  التوعية الغذائية:  محاض 

التغذية    • بتنفيذ حمالت عن  العمل  ا"  لتنفيذ قام فريق 
ً
تثقيفية   2019خالل    "كل جيد ات   . بواسطة محاض 

مع   نزيه  بالتعاون  مجدي  بالمعهد   -دكتور    
الغذان  التثقيف  وحدة  ورئيس  وأستاذ  التغذية  استشاري  دكتور 

القوم  للتغذية، ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية ورئيس مجلس  

 ة. إدارة مجلة الغذاء والتغذي
 بورسعيد: 

 2019يناير  26اليوم األول بتاري    خ:   •

o   مستفيد  100الحضور: حواىل 

: التاري    اليوم  •  
 2019ير ينا  27: خالثان 

o   مستفيد  110الحضور: حواىل 

 كفر الشيخ: 

اير 2اليوم األول بتاري    خ:   •  2019فير

o   مستفيد  230الحضور: حواىل 

: التاري    اليوم  •  
اير   9: خالثان   2019فير

o   مستفيد  125الحضور: حواىل 

 السويس: 

اير   16اليوم األول بتاري    خ:   •  2019فير

o   مستفيد   60الحضور: حواىل 

: اليوم  •  
اير  23: خالتاري    الثان   2019فير

o   مستفيد   35 الحضور: حواىل 

 اإلسماعيلية: 

 2019مارس  2اليوم األول بتاري    خ:   •

o   :    مستفيد  45الحضور: حواىل 

: التاري    اليوم  •  
 2019مارس    9: خالثان 

o     مستفيد  11 الحضور: حواىل 

 القليوبية: 

 2019مارس   16اليوم األول:   •

o   127الحضور: حواىل 

: اليوم  •  
 2019مارس   23الثان 

o   مستفيد  160 الحضور: حواىل 

 . مستفيد  1003حواىل   2019خالل إجماىل  عدد المشاركي     •
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وع،  حمالتلبعد نجاح ا •   المحافظات المستهدفة من المشر
وع بتوسيع الحملة ف    قام المشر

المحافظات  ف 

  المستهدفة 
نامج القوم  ل ف  اير  13حن   2020يناير  15ليكون بدًءا من  تنمية الطفولة المبكرةالير وكان  2020فير

 :  
 الحضور كاآلن 

 2020يناير   16: الغردقة: بتاري    خ

o   مستفيد  169الحضور: حواىل 

 2020يناير   20:  أسوان: بتاري    خ

o   مستفيد  150الحضور: حواىل 

 2020يناير    27: الغربية: بتاري    خ

o   مستفيد  195الحضور: حواىل 

اير  3: بتاري    خالقاهرة:   2020فير

حواىل     o مستفيد   139الحضور: 

ة: بتاري    خ اير   10: الجي    2020فير

حواىل    o مستفيد   135الحضور: 

اير   13: اإلسكندرية: بتاري    خ  2020فير

حواىل    o مستفيد   105الحضور: 

حواىل    2020خالل    الندوات
 بذلك يكون إجماىل  عدد المشاركي   ف 

 . مستفيد  893
 

 نات البدنية: ( ورش عمل عن التمري2)

• " عن  ا"  اأما 
ً
جيد قام  لعب  بعمل  فقد  وع  المشر اء  خير عمل  أحد  األنشطة ورش  عن  األمور  ألولياء 

اآل  بمشاركة  األبن  هاتواألم  اءبالبدنية       . اء مع 
ف  السويس    

ف  تجريبية  عمل  ورشة  بعمل  وع  المشر قام 

  بقية  2019يونيو  
  16)اإلسماعيلية    2019  يوليو خالل شهر    فكانت  المحافظات  أما عن الندوات ف 

   . ( 2019يوليو  3القليوبية   – 2019 يونية 18السويس   – 2019يوليو  18بورسعيد  – 2019يوليو 

بحضور    • وبورسعيد  القليوبية  محافظات    
ف  الندوات  اليابان،    3تنظيم  من  جامعات  من  أساتذة 

حدثون مع الحضور عن صحة األطفال والتغذية السليمة، باإلضافة إىل عمل ورشة عمل بحضور  يت

 نات البدنية.  يأولياء األمور وأطفالهم عن أهمية التمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة اءأهمية القر ( ندوات عن 3)



9 
 

ع  ا"أما 
ً
جيد "نم  وع  ن  المشر قام  للنشر  بالتعاون  ،  البلسم  دار  عىل  مع  ألولياء ندوات  عمل  باالتفاق  توعية 

بمشاركة  وذلك  النوم  قبل  لألطفال  المصورة  الكتب  قراءة  أهمية  عن  األمور 

المصورة  الكتب  تاب 
ُ
ك "أستاذة  "  أحد  أمي       . رانيا حسي   

ف  الحضور  )وأعداد 

  تم بالفعل إقامة الندوات بها( 
 : المحافظات الن 

 2019 : بتاري    خ: يوليو 2اإلسماعيلية   

o   مستفيد  28عدد الحضور: حواىل 

 2019يوليو  3القليوبية: بتاري    خ:  

o   مستفيد  45عدد الحضور: حواىل 

  القليوبية 
 
 (. )قامت األستاذة نوريكو سوزوك  نائب رئيس الجايكا بحضور اللقاء ف

 2019يوليو    6السويس: بتاري    خ: 

o  مستفيد   13حواىل  عدد الحضور 

  2019يوليو    9: الشيخ: بتاري    خكفر 

o   مستفيد   33عدد الحضور حواىل 

 2019يوليو    13بورسعيد: بتاري    خ: 

o   مستفيد   34عدد الحضور حواىل 

  الندوات حواىل  
 مستفيد.  153بذلك يكون إجماىل  عدد المشاركي   ف 

 

يقية للحضانات تحسي   البيئة   الفب  

 أحواض الرمل:  (1)

اء الجايكا بتدريب الميشات عىل كيفية استخدام أحواض الرمل   •   قام خير
، حيث أن تعزيز نمو وتطور الطفل  ف 

 .  لدى الطفل االجتماعية والحركيةو دراكية واالنفعالية أنشطة أحواض الرمل تنىم  المهارات اإل 

الدعم   • تقديم  الوزارة  المدرجة  قررت  بالحضانات  الرمل  أحواض    إلنشاء 
األرسة    ف  إلدارة  االستثمارية  الخطة 

 . والطفولة

من   • االنتهاء       إنشاءتم 
ف  رمل  وع١٢أحواض  مشر انية  مي   باستخدام  جودة    حضانة  الطفولة تحسي    تنمية 

و-المبكرة الحضانات.    ٥الجايكا  بتلك  الخاصة  انيات  المي   باستخدام  التض  وقامتحضانات  امن وزارة 

  ٤)   وذلك إلنشاء أحواض الرمل بها   مستهدفةجمعية تابع لها دور حضانة    ٢٧بمد مبلغ تطوير ل  االجتماع   

 . حضانات سيتم إنشاء أحواض الرمل بالداخل( 

وع • المشر قام  كيب  كما  للشمسمظال   بي  للحوض  ت       وغطاء 
أحواض ف  بإنشاء  قام    

الن    عشر حضانة 
اإلثن 

  األحواض  وتزويدها  الرمل بها،
 . بألعاب مناسبة للعب ف 
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 األركان: لعب  (2)

وع   • المشر فريق  لعب  قام  مفهوم  تقديم  من  الباالنتهاء  بالحضانات  عمل   مستهدفةاألركان  ورش  خالل  من 

  يستطيع األطفال اختيار أحد األلعاب   لميشات الحضانة،
  يفضلونها ويلعبون بها    الن 

مثل ركن   اللعب  ركن  ف 

ركن   أو  األركان    المكعباتالكتب  من  ها    وغي 
االستمتاع   الن  إىل  باإلضافة  والشغف.  االستطالع  حب  تنىم  

 . الحركية  مهاراتالمهارات اإلدراك والمهارات االجتماعية و  وتطوير 

مطبخ   • )أدوات  األركان.    
ف  اللعب  لتعزيز  المستهدفة  للحضانات  ألعاب  توزي    ع  وات   –مكعبات    –تم  خض 

 وفاكهة من القماش(. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الكتب المصورة:  (3)

•    
وع بتقديمالقام  ,  2018عام  ف   كتاب 23 مشر

ً
 مصور   ا

ً
وأرفف للكتب    ا

 من أجل تشجيع الميشات عىل قراءة   إىل دور الحضانة المستهدفة
األرسة و الكتب لألطفال.   إدارة  مع  بالتنسيق  الكتب  تلك  اختيار  تم 

. الطفولة بوزارة و   التضامن االجتماع 

   و •
وع  قام    2019عام  ف  كتابا مصورا لكل دار حضانة   85بتوزي    ع  المشر

وت شكلت    اختيار   ممستهدفة.  لجنة  خالل  من  الكتب  تضم تلك 
  إدارة األرسة والطفولة ومديرياتها الخمس المستهدفة. 

 موظف 

 المستهدفة. كتاًبا مصوًرا إىل الحضانات   4250تم توزي    ع إجماىل  عدد  •

 وتحديد أهدافه  111تم تلخيص    ""دليل ترشيحات الكتب المصورة •
ً
 مصورا

ً
بوية وتم   مورسائله  مكتابا  الي 

 للميشات وأولياء األمور عند اختيار ليكون مرجع مستهدفةالعىل دور الحضانة  الدليل عي    وز ت
ً
 القصص. ا

 
 تزويد دور الحضانة بموازين ومقاييس للطول:  (4)

ا عىل أهمية قياس  
ً
  ا طو أل و ان األطفاوز أتأكيد

  كتشاف أنواع مختلفة منالهم بانتظام، وكيف يساهم ذلك ف 
  وقت م المشكالت الصحية
وع )مثل التقزم(  بكر ف  ان وزن لكل من ، قام المشر بتوزي    ع مقياس طول ومي  

  بورسعيد واإلسماعيلية،  مستهدفةالحضانات ال
وعقو ف  ح كيفية االستفادة من لبعمل ورشة عمل  ام المشر شر

 المقاييس والموازيي   وأهمية التسجيل الدوري للطول والوزن. 
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كيب فوق بعضها البعض طاوالت  (5)  : سهلة الب 
وأهمية  علًما   بحرية،  يتحرك  لك   للطفل  مساحة  توفي   أال بأهمية 

،  ت والكراس  بالطاوالت  مكدسة  الفصول  بتقديم قام  كون  وع  المشر
الرصطاوال  تجعلها سهلة  بطريقة  بحيث   فوق  ت مصممة  بعضها، 

واال  الفصول  داخل   
ً
جانبا وضعها  بسهولة  بمساحة  يمكن  ستفادة 

مع   بالتعاون  وع  المشر قام  األطفال.  يلعب  لك   كاملة  الفصل 
ا الطاوالت  لعدد  طلبات  بتجميع  دار  المديريات  كل  تحتاجها    
لن 

  197عىل عدد الفصول بها، وكان إجماىل  عدد الطاوالت  حضانة بناءً 
محافظات.   للخمس  عىل  طاولة  الطاوالت  توزي    ع  بالفعل  تم 

 . 2019خالل مارس   المستهدفة محافظاتالحضانات بال
 
 
 
 
 
 

اتيجيات   دعم السياسات واالسب 

 

وع تحسي   جودة تنمية الطفولة المبكرة بتقديم    كمرجعيهقام مشر
 لوزارة التضامن االجتماع   االن 

 . "2017"( التعليق عىل "معايي  جودة الحضانات" 1) 
ح لنموذج المتابعة ( 2)    مقي 

 حضانة المستهدفة   50ال المتاح للتجريب ف 
 (. (Tokkatsu( مشاركة ترجمة كتيب تطبيق األنشطة الخاصة 3) 

  اليابان4) 
 . ( كتيب "المبادئ التوجيهية لرعاية وتعلم الطفولة المبكرة بدور الحضانة" ف 

  اليابان من خالل أنشطة خاصة.  ( 5) 
  ف 
 مقال عن التعليم األخالف 

لية. اترجمة كتاب ياب ( 6)    عن الحضانات المي  
 ن 

 المبادئ التوجيهية للوقاية من األمراض المعدية ( 7) 

 " 2020( التعليقات عىل " مسودة معايي  جودة الحضانات وسبتمير 8) 

 
وس كورونا المستجد كوفيد    ظل انتشار فب 

 
  ف

 
 19دعم إضاف

 
  المدة من مارس وحن  نوفمير 

وس كورونا ف  وع اىل تعليق أنشطته بسبب وباء في   . 2020اضطر المشر

  
وع ف  ة بعد استئناف أنشطة المشر ،مبارسر وع  نوفمير   المحافظات  300إىل  هوسيع نطاقتقرر المشر

حضانة ف 

ازية والسلع الالزمة  المستهدفة،الخمس   الحقيبة المثال،عىل سبيل ) وتوفي  التدريب عىل التدابي  االحي 

 . الحضانات مطلوبة إلعادة فتح التلك  (،كتب التلوين  جذامات، التعقيمية،

 )المرحلة األوىل والثانية(  إنجازات التدريب
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 فرد 94: حضانة 83القليوبية 

 فرد 78:حضانة63كفر الشيخ

 فرد 63:حضانة 37السويس

 فرد 70: حضانة60 بورسعيد 

 فرد90: حضانة58 االسماعيلية

 متدربة  395: حضانة 301            2021 يونيو  13النتائج حن  
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جوجل  * حساب  على  رفعها  يتم  اللقاءات  صور  خاص  الكل 

إذا  بالمشروع الرابط مع    أردتم ،  بمشاركة  المشروع  مشاهدتها سيقوم 
 سيادتكم. 

 


