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 ملخص
 مقدمة:

لقطاع  يةالت أهيلو  ةربويالت  استمرت الجمعية بتقديم خدماتها  ،استرشادًا برؤيتها ورسالتها وأهدافها اإلستراتيجية
 ،المبكرة بشكل عام، ورياض األطفال بشكل خاص. إن تدخالت الجمعية من خالل البرامج الط فولة

م تهدف إلى دع ،اإلقليميةو والمؤتمرات الوطنية  ،والندوات ،من خالل االجتماعاتو  ،والمشاريع المنفذة
 طفال.األ والقائمين على رياض ،هاليمات، مربيات، مديرات، مشرفات، أ من معل :األطفال والعاملين معهم

 .همورفاه فاللحقوق األط ةالد وليبما يراعي المواثيق والمعايير  ،وضمان توفر بيئة تربوية شاملة ومتكاملة
وتداخلت نشاطاتها من بناء  ،وتكاملت ،تنوعت ،برامج ومشاريع (8) نفذت الجمعية (2015)خالل العام 

ثراقدرات وتأهيل للعاملين مع األطفال، وتطوير رياض األطفال   ،هيزاتوتج ،بما يلزمها من أثاث ئهوا 
 إضافة إلى برامج تطويرية لكادر العاملين مع المؤسسة. وألعاب تربوية.

روضة أطفال موزعة ومنتشرة ما بين محافظات  (265) هاومشاريعاد من برامج الجمعية لهذا العام فاست
فة عملنا معهم بشكل مباشر وغير مباشر.  ،طفل (15570)والقدس الشريف، تخدم ما يقارب  ،الغربية الض 
مربية بشكل ( 370)معلمة بشكل مباشر و (392) هنوتدريبمعلمة  (762)خالل هذا العام بتأهيل  وقمنا

ثارة الوعي عند  .غير مباشر(  (1066)بشكل مباشر و ( 1650أم ) (2716)إضافة إلى العمل وتدريب وا 
 أم بشكل غير مباشر.

ل برامج ركزت على من خال هنوتدريبمديرة/ ومشرفة رياض أطفال  94))كذلك تم العمل مع وتأهيل 
 .الت دريبواإلشراف و  الن اجحةاإلدارة 

 نسخة (51681)فقد تم توزيع  ةالت ربويالخاص بمصادر الجمعية  الت سويقمن خالل برنامج اإلنتاج و 
استطعنا أن نصل إلى مجموعة ال بأس بها  الن شاطموجهه لألطفال، األهالي، المعلمات. ومن خالل هذا 

 من أطفالنا ومعلماتهم في قطاع غزة.
كانيةالتجمعات و  ،وفعاليتها لرياض األطفال ،بتقديم خدماتها الث انيللعام استمرت  ،مشروع حافلة الفنون  الس 

فةفي مناطق  راكةبالمشروع ينفذ . 48الغربية والقدس ومناطق فلسطين  الض   .الن اصرةمع حضانات  الش 
ابقةإضافة إلى البرامج والمشاريع  لقطاع  عمةالد ا ات الن شاطفقد نشط المركز في العديد من  الذ كر، الس 

راكةببشكل عام. حيث عمل المركز  ةالت ربويبشكل خاص وللقضايا  الط فولة  الت عليمو  ت ربيةالمع وزارة  الش 
درات وعلى رأسها مشروع "بناء ق ،وتنفيذ العديد من األنشطة المشتركة الت نسيقب الث انيللعام  العالي

راكةبو  المبكرة في المناطق المهمشة في فلسطين" الط فولةوتحسين دور األهالي في قطاع  ،المعلمات  الش 
خالل برامجنا  المبكرة من للط فولةالوطنية  لإلستراتيجيةف. إضافة إلى دعمنا يتمويل من منظمة اليونيسبو 

، ومساهمتنا 2019-2013 الت عليم استراتيجيهفي  الن شطةومشاريعنا المختلفة. ومشاركتنا الفاعلة و 
التي عملت على وضع المعايير المهنية لمعلمات رياض األطفال. إضافة ومشاركتنا في اللجنة الوطنية 

 الط فولةو  بشكل عام الت عليمو  الت ربيةوالمؤتمرات ذات العالقة ب ،يد من االجتماعاتالعد فيإلى المشاركة 
 بشكل خاص. 
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، فقد شارك المركز باجتماعات ولقاءات مركزية مع الط فولةالعاملة في  ةالد وليوعلى مستوى المؤسسات 
ال ومنها على سبيل المث ،الط فولةوبرامج داعمة لقطاع  ،بهدف تطوير استراتيجيات ،هذه المؤسسات

 ".الط فلومؤسسة إنقاذ  فاليونيسي
لوال تفاني طاقم العاملين في الجمعية من إداريين،  الت حققلهذا العام لم تكن ممكنة  جمعيةإن إنجازات ال

د في جه أيذي لم يدخر ال هوتوجيهوبدعم من مجلس إدارة الجمعية  ،وعاملين آخرين ،منسقين، مدربين
 الت قدير اتأسمى آيوالعاملين بها. فلهم جمعيًا وبدون استثناء  ،ونشاطاتها ،للجمعية الد عمو  ،العون يد مد  
كرو  كما كان الحال في األعوام  ،لما بذلوه من جهود مميزة في إنجاح مسار الجمعية في هذا العام الش 

ابقة  .الس 
ا على تعاونهم همنوالقائمين عليها والعاملين  األطفالوهم رياض  الد ائمين لشركائناوشكر وتقدير موصول 

 ألهالياشكر شريحة هامة ومؤثرة في حياة أطفالنا وهم  ىال ننس الط بعوب .بهذا القطاع للن هوضالمستمر 
ومشاركتهم في برامجنا وأنشطتنا المختلفة، فقد كان فخرًا لنا  ،وتعاونهم ،على تجاوبهم )اآلباء واألمهات(

 أم وأب. (2716)هذا العام أن نعمل مع
كرخرًا فإن عظيم آوليس ب وأخيراً  التي لوال  ،مةالد اعوالجهات  ،والمنظمات ،للمؤسسات نسديه واالمتنان الش 

نجاز  دعمها الكريم ما كان من الممكن تحقيق ما سبق كر. فهوا  ة ، منظمالط فلإلى مؤسسة إنقاذ  الش 
ؤيةمؤسسة ، فاليونيسي  مؤسسة أنيرا.و  الن اصرةالعالمية، مركز حضانات  الر 
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  المبكرة للّطفولةالمصادر  جمعيةأعمال مجلس إدارة 
 وهم: ةاء( أعضاء من ذوي الخبرة والكف9المبكرة ) للط فولةيضم مجلس إدارة جمعية مركز المصادر 

 أمين الصندوق مروان ترزي .2 مجلس اإلدارة رئيس جودة الجمل  .1
 أمين سر محمد شاهين .4 نائب رئيس المجلس صالح زحيكة .3
 عضو ناديا طميزي .6 عضو سليمى أبو الحاج .5
 عضو لوسي حشمة .8 عضو أمل جيوسي .7
    عضو رانية األلجاوي .9

 
( اجتماعات 3خالل هذا العام عق د المجلس ). هوتوجيهأعمال الجمعية اعمل المجلس على اإلشراف ومتابعة 

ناقش خاللها مجموعة من ( 14/12/2015و 10/11/2015، 12/5/2015 ) :اآلتيةرسمية بالتواريخ 
 ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر:هاونشاطات القضايا ذات العالقة بعمل الجمعية

 .فيها والعاملين لجمعيةمناقشة أوضاع الجمعية المالية وتداعياتها على عمل ا -
 .هواعتماد 2014المالي المدقق للعام  الت قريرمناقشة  -
 ردة فيه.الوا الت وصياتعلى المالحظات و  ،المالية واإلدارية والرد الر قابةاالطالع على تقرير ديوان  -
 . على إصابات العمل الت أمينو  ،ضد الحريق لمكتبي القدس ورام هللا الت أمين -
امعة المستمر في ج الت عليمواعتماد برنامج  ،مع الجامعات الت عاونقترح بالبرنامج األكاديمي الم  -

 بيرزيت كشريك للجمعية في تطوير هذا البرنامج.
 عن جلسة الهيئة.يتغيبون باستمرار  نوخاصة األعضاء الذي ،نقاش عضوية الهيئة العامة -
 الجمعية.القضايا القانونية ذات العالقة بعمل  -
 من أعضاء مجلس اإلدارة. الز مالءوعضوية أحد  ،نقاش وضع رئيس مجلس إدارة الجمعية -
 مناقشة ملف الجمعية في القدس وموضوع األرنونا. -
 وتسويقها داخليًا وخارجيًا. ،الجمعية وتحديثها إصداراتتطوير  -
ل مع إدارة الجمعية تطوير دلي الت عاونلية بللجمعية وتكليف الدائرة الما الد اخليةتطوير األنظمة  -

 للجمعية. الت وريدو للمشتريات 
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 للجمعية ةالّتمويليات الّنشاط: 
العديد من والبرامج الممولة فقد قامت ب ،إلى حد كبير في تنفيذ مباشر للمشاريع الت نفيذيةرغم انشغال اإلدارة 

 الط فولةطاع قبذات العالقة  ةالت مويليلعديد من المؤسسات ل هاوتقديمالمشاريع وكتابة  ،واالجتماعات ،اللقاءات
 المبكرة.

 المشاريع المقدمة: -1
وتنظيم زيارات ميدانية لهم في ،  (FSD)االجتماعية الفرنسية الت نمية كتابة مشروع لصندوق  1.1

 رياض منطقة القدس.
المشاريع في  مسؤولولقاء  ،(NDC)لمركز تطوير المؤسسات األهلية  هوتقديمكتابة مشروع  1.2

 المؤسسة.
 تقديم مشروع لدعم الموازنة العامة للمؤسسة لمكتب الخارجية في لكسمبورغ. 1.3
 واسبانيا. ،، فرنسا، لكسمبورغإيطاليا( مشترك مع شركاء في Erasmusتقديم مشروع ) 1.4
 .ROTAكتابة مشروع لـ  1.5
 .الط فل إلنقاذكتابة مشروع  1.6
ؤيةكتابة مشروع  1.7  العالمية. للر 
 .لليونيسيفكتابة مشروع  1.8
 ي )القدس(.تلجائرة راغب الكالو  تقديم طلب 1.9

 وشركاء: لقاءات واجتماعات مع مؤسسات ممولة -2
 لجا(.و ين وأو لقاء مع ممثلي االتحاد األوروبي )باسمه عدا    2.1
 الفرنسية. اإلسالمية اإلغاثة مؤسسة اجتماع مع    2.2
 .Full Cupاجتماع مع مؤسسة     2.3
 ولكسمبورغ. إيطاليافي  إيطالييناجتماع مع شركاء     2.4
 اجتماع مع ممثلي مكتبة اليازجي في غزة.    2.5
 اجتماع مع مؤسسة مدى.    2.6
ؤية، الط فل إنقاذ، اليونيسيفاجتماعات متعددة مع     2.7  العالمية. الر 
 .الت عاوناجتماعات مع مؤسسة     2.8
 .أنيرامع مؤسسة  الت واصل    2.9

 مع شركة جوال.الت واصل   2.10
 .يةيفالص  في المخيمات  الت عاونوالبحث في مقترح  ،اجتماع مع ممثلي وكالة الغوث )األونروا(  2.11
 مع مؤسسة الكويكرز في غزة )د. فاطمة صبح( للبحث في بناء شراكات.الت واصل   2.12
 طر تعاون مستقبلية.أ  والبحث في   Rene للدراما السيد الد وليالخبير لقاءات متعددة مع   2.13
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نشاطات مجتمعية ذات عالقة لعمل الجمعية )ائتالفات، اجتماعات، ورشات عمل، ندوات، مؤتمرات،  - 3
 ...إلخ(:حمالت
 العالي. الت عليمو  الت ربيةاجتماعات ولقاءات وورشات عمل متواصلة مع وزارة   3.1
 .الت ربوي األهليالمشاركة الفاعلة من خالل عضوية االئتالف   3.2
 في القدس. للت علم األهليالمشاركة الفاعلة من خالل عضوية االئتالف   3.3
 للجميع. للت عليمالمشاركة الفاعلة من خالل عضوية المركز في الفريق الوطني   3.4
 .لت عليملالخاص باالستراتيجيات الوطنية  الت عليمجنة المشاركة الفاعلة من خالل عضوية المركز في ل  3.5
 .األطفالالمشاركة في تطوير معايير معلم رياض   3.6
 .األهليةالمشاركة في اجتماعات شبكة المنظمات   3.7
 -وندوات وطنية ذات عالقة لعمل الجمعية على سبيل المثال: ،حضور مؤتمرات  3.8
فافيةمؤتمر   -  + المشاركة في لجان االستماع للحكومة في الموازنات المعدة. الش 
 لكتروني + مناقشة مشروع قانون الموازنة.األ الت علممؤتمر  -
 في القدس. الت عليمورشات حول واقع  -
 ورشات حول واقع القدس. -
 (.الت غييريقودون  اإلعاقةمؤتمر )الفلسطينيون ذوي  -
 روبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان.ية األو لاآل ورشة حول برنامج -

- Country Consulting Group – SC. 
- Palestinian Multiple Indicators Survey Results. 
- Mapping Survey about CSOS. 
- Technical Group Meeting \WV. 
- Developing Communication Strategy \UNICEF. 
- Research on the role of NGO’s. 
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 البرامج والمشاريع المنفذة:
الوطنية  اإلستراتيجيةواستنادًا إلى  ،)2017-2013(عمال واسترشادًا برؤية ورسالة واستراتيجيات الجمعية 

نفذت الجمعية مجموعة من البرامج  ،وضمن اإلمكانات المادية والمصادر البشرية المتاحة ،المبكرة للط فولة
 والمشاريع التي تنسجم وتتجاوب مع األهداف اإلستراتيجية والتي تمثلت باألهداف اآلتية :

 تحسين األداء العام لرياض األطفال ودور الحضانة . -1
لوكتحسين  -2  لألسرة . الت ربوي الس 
 الفلسطينيين.حماية حقوق األطفال  -3
 تحسين األداء العام للمركز. -4

 
 :ن والبرامج والمشاريع المنفذةوالمستهدف

 ما مجموعه ،ونشاطات الجمعية بشكل مباشر وغير مباشر ،بلغ عدد األفراد المستهدفين من برامج
، رفاتمش ،فرد )انظر الجدول الالحق(. نوعية المستهدفين هم: أطفال، أهالي، معلمات، مديرات (19465)

 :تموزعين على ثالث فئا مدربين وأهالي
  فرد. (5741)المستفيدين المباشرين )معلمات، مديرات، مشرفات وأهالي( وعددهم 
  (13724)مباشرين وعددهم الالمستفيدين غير. 

 
إضافة إلى أن هناك شريحة كبيرة غير محسوبة أعاله من المستفيدين من موارد الجمعية الموجهة لألطفال والمعلمات 

صدارات والمؤسسات التي تهتم بقضايا األطفال ط فولةالواألهالي والمدربين العاملين في قطاع  . حيث تم خالل اهوا 
 من إصدارات الجمعية المختلفة.نسخة(  51681)هذا العام توزيع 
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 :2015البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها في عام 
 أنواع: ةبثالث 2015تصنف المشاريع التي تم تنفيذها في العام 

 .2015مشاريع بدأت وانتهت في عام األول: 
 .2015وانتهت في العام  2014مشاريع بدأت في العام : الثّاني

 .2016ومستمرة للعام  2015مشاريع بدأت في العام الثالث: 
 

 النوع األول:
 الممول المدة تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم البرنامج/ المشروع الرقم
 الط فلمؤسسة إنقاذ  10 31/12/2015 1/3/2015 (3االجتماعي )هارت  - الن فسي الد عممشروع  1
 الط فلمؤسسة إنقاذ  8 31/12/2015 1/5/2015 المبكرة  للط فولةوضع أسس مستقبلية  2
 مدرسة المستقبل - 20/8/2015 18/8/2015 تدريب معلمات مدارس المستقبل  3

 

 :الثّانيالنوع 
 الممول المدة تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم البرنامج/ المشروع الرقم
 الط فلمؤسسة إنقاذ  2 29/2/2015 1/3/2014 (2االجتماعي )هارت  الن فسي الد عممشروع  1
 فيساليون 6 30/6/2015 1/7/2014 (2األهالي ) وتحسين دور بناء قدرات المعلمات 2
 

 النوع الثالث:
 الممول المدة تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم البرنامج/ المشروع الرقم
 اليونسيف 2 30/6/2016 1/11/2015 (3ألهالي )دور ا نوتحسيقدرات المعلمات بناء  1
ؤيامؤسسة  1/9/2015 30/6/2016 4 (REAL) تدريب معلمات وأهالي في جنوب الخليل 2  العالمية الر 
 الن اصرةحضانات  2 1/3/2016 1/3/2015 باص الفنون 3
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 المستفيدين من المشاريع المباشرين والغير مباشرين

 مباشرينالغير المستفيدين  المستفيدين المباشرين

  أطفال رياض  اسم البرنامج/ المشروع
معلمات/ 

 مشرفات/ مشرفين مدراء  أهالي  معلمات ابتدائي رياض
معلمات 
 أطفال أهالي  رياض

 3426 346 214   225  87 - 44 (3هارت )االجتماعي  - الن فسي الد عممشروع 1.

 1025 700 28 1  300  20  15 تدريب معلمات وأهالي في جنوب الخليل .2
 ةالط فولفي قطاع وتحسين دور األهالي  اتمشروع بناء قدرات المعلم .3

 5000   20 64 900 36 153  153 المبكرة في المناطق المهمشة

 1662  45 1  225  30  15 المبكرة للط فولةبرنامج وضع أسس مستقبلية  .4

  20 83 7    77 3282 37 مشروع باص الفنون .5

 1175   1   22 25  1  مشروع تدريب معلمات مدرسة المستقبل .6

 12288 1066 370 30 64 1650 58 392 3282 265 المجموع

 13724 5741 مجموع المستفيدين المباشرين
 19465 المجموع الكلي
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 ملخص البرامج والمشاريع المنفذة:
 : HEART يةالّتعبير من خالل الفنون  الّتعلمو  الّنفسي الّدعممشروع  .1

ي منطقة الشمال، فألنشطة الفنون المختلفة ض األطفال إلى تفعيل استخدام ريا الط فلالممول من قبل مؤسسة إنقاذ سعى المشروع 
 الت علمو  الجتماعيا الن فسي الد عمو  الت ربيةتشكيل بالخردة...الخ ألغراض االستمتاع و  ،قصص ،موسيقى ،من رسمالوسط والجنوب. 

 والعالج.
 :الت اليةة تحقيق األهداف الرئيس لمشروع علىوبذلك عمل هذا ا

ثرا رياض األطفال الماديةتحسين  (1 والتي  ،المبكرة ولةالط فوالفنية المالئمة لتربية  ،األدوات الموسيقيةمن خالل تزويدها ب ئهاوا 
 .نهوقدرات لألطفالنوعية وفنية من شأنها أن تساعد على تطوير مهارات المربيات في تقديم خدمات وأنشطة تربوية 

حيةوالبيئة  ،والتي تتضمن البيئة المادية من مواد و تجهيزات ،اآلمنة ةالت ربويتعزيز البيئة  (2  ة واالجتماعية.سيالن فو  ،الص 
غوطو  الت وتراتتوفير فرص التخلص من  (3  وتحسين ظروف العمل لكل من المربيات واألطفال. ،الض 
 منهم. الت علمعلى العمل مع األطفال وذوي صعوبات  تهاوتقويتعزيز قدرات المربيات  (4
 والعالج لدى األطفال. الت علممساعدة األهل على دعم عملية  (5

( مربية 87( بشكل مباشر )2015( إلى نهاية شهر )كانون أول/2015من شهر )آذار/ استمرستهدف المشروع الذي او 
فةوجنوب ، ووسط ،شمال :( روضة أطفال موزعة على مختلف مناطق44من ) د أيضًا من المشروع استفاالغربية، و  الض 

( أم ألهمية الفنون 225بشكل غير مباشر، إضافة إلى إثارة وعي ) ( طفالً 3426بشكل مباشر، و) ( طفالً 1959)
 ( أم وأب في اليوم المفتوح340ومشاركة ما يزيد عن ) ،للط فل الت علمو  الن فسي الد عمفي تقديم  يةالت عبير 

المبكرة في المناطق المهشمة في دولة  الّطفولةبناء قدرات المعلمات وتحسين دور األهالي في قطاع مشروع . 2
 فلسطين

ناء قدرات وب ها،وتطوير  الر ياضمن خالل تحسين بيئة  ،المبكرة الط فولةفي بناء قدرات قطاع  ساهم المشروع
 ةت ربويالجل تحسين مستوى الخدمات أمن  ،ومشرفات ،المبكرة من معلمات ومديرات الط فولةالعاملين في قطاع 

حيةو  هدف المشروع إلى تحسين وتطوير مستوى  .تهاونوعي ة واالجتماعية لألطفال والعاملين معهمالن فسيو  الص 
من خالل تحسين وتطوير مهارات وأداء العاملين في هذا  وتطويرها ونوعيتها المبكرة الط فولةونوعية خدمات قطاع 

 القطاع مما يساعدهم على االستمرارية في تقديم الخدمات ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل الخاص بهذا القطاع. 
ات ونشاطات المشروع في العام الت دريبوتم استكمال  .2014عام في تموز وتدريباته تم البدء في نشاطات المشروع 

 معلمة مشاركة في المشروع.  93تم تخريج  2015. وفي شهر حزيران 2015
  هنوتأهيل معلمة 93معلمة روضة خاصة بما مجموعه  69ومعلمة  روضة حكومية  24تدريب. 
  هنوتأهيلمعلمة صف أول  24تدريب. 
  المستهدفة . الر ياضمدير/ مديرة من مدراء المدارس الحكومية التي تتواجد في  24إشراك 
 الت عليمو  الت ربيةلوزارة  الت ابعينمشرفة روضة أطفال  20مع  الت رتيبو  الت نسيق. 
  أم/ أب. 1500تدريب 

 
 

 :مشروع حافلة الفنون. 3
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أدوات موسيقى، أدوات رسم ودهان، أدوات موسيقى وحركة  :حافلة الفنون المتجولة تحمل مواد فنية متنوعة منها
منها ما يستخدم داخل الحافلة ومنها  ،وكراسي لألطفال ،ورقص، قصص، ألعاب تربوية، ألعاب حركية وطاوالت

 يصعد األطفال ومربيتهم للحافلة بمجموعات مكونة من للعمل عليه من المربيات واألطفال. هاما يتم إنزاله بجانب
لتطبيق إحدى نشاطات الفن داخل الباص، بعد انتهاء المجموعة األولى تنزل من الحافلة لتتجه لنشاط  طفالً  12

وتصعد مجموعة أخرى مع المربية لداخل الباص محاولين إعطاء الفرصة لجميع األطفال في  ،آخر بجانب الباص
 .به على األقل  الصعود للباص وممارسة نشاط واحد

 
 :من المشروعالفئات المستفيدة * 
 .روضة أطفال  23المبكرة في  الط فولةأطفال بجيل  -
نة مربيات روضات األطفال   - نةبالبرنامج لهذه  الس   .الس 
 .أمهات األطفال المتواجدين في روضات األطفال -
 .متطوعات يتم تدريبهن بجلسات خاصة أو من خالل تطوعهن أليام عمل مع باص الفنون -

 .صول الباص إليهاو مع مؤسسات مجتمعية، مراكز تربوية من أجل  الت واصل  -
 

فةوجنوب  ،ووسط ،روضة أطفال موزعة ما بين مناطق شمال 23استطاع الباص أن يصل إلى  الغربية  الض 
رقيةوالقدس  معلمة بشكل  43) معلمات 104و  فالً ط 2217استفاد بشكل مباشر من أنشطة الباص حيث  .الش 
 إضافة إلى العشرات من األمهات والمتطوعات.  ،(معلمة بشكل غير مباشر 61مباشر و

وضاتعدا عن المواقع/بل قام بزيارات أخرى  ،المشاركة الر ياضلم تقتصر زيارات الباص على  تفق عليها الم الر 
 منها:  تنفيذ المشروع فيها

 92مربيات و 6وقد تم تنفيذ نشاطات وفعاليات بمشاركة  ،في رام هللا المستقبلقام الباص بزيارة روضة مدارس  *
 طفل.

معلمات  6و  طفالً  120ات الن شاطفي قرية كوبر، وقد شارك ب (CPR)المجتمعي  الت أهيل* زيارة مؤسسة برنامج 
 من األهالي. 3وحضور 

الغربية، بمشاركة  في المزرعة (CPR)المجتمعي  الت أهيلزيارة روضة بيت السالم بمشاركة مؤسسة برنامج  * 
 معلمات. 6و طفالً  120
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 )تدريب معلمات وأهالي في جنوب الخليل(. REAL. مشروع 4

ؤيةوذلك بدعم من مؤســـســـة  ،تدريب معلمات رياض األطفال في مناطق جنوب وشـــرق الخليل الذي و  ،العالمية الر 
( مربية 15( ويشـــــــارك في البرنامج )2016حزيران/  – 2015يتم تنفيذه خالل الفترة الواقعة ما بين شـــــــهر )آب/ 

 -التالي: الن حو( روضة أطفال موزعة على 15من )
 -أنشطة وفعاليات المشروع:

 -:الت اليةعلى األنشطة والفعاليات  REALيشتمل مشروع 
  -ت رياض األطفال:الجماعي لمربيا الت دريببرنامج  -1

 -:الت اليةية الت دريبوتتضمن المحاور  ،( ساعات لكل ورشة5( جلسة تدريبية، بمعدل )24يتكون من )
 -برنامج المتابعة الميدانية  وتدريب الموقع: -2

كجزء من عملية تطوير أداء المربية وبيئة  ،( زيارة ميدانية وتدريب موقع لكل روضة أطفال2ويتضمن تنفيذ )
وض  .وبرامجها ةالر 

 -برنامج تدريب األهل: -3
راكةيتم عقد ورشـــة تدريبية لكل مجموعة أهل في رياض أطفال المشـــروع، تركز على موضـــوع  ع األهل م الشـــ 

 واقتراح أنشطة يمكن لألهل تنفيذها مع األطفال في البيت.
 

 المبكرة: للّطفولةمشروع وضع أسس مستقبلية  5.
راكةبينفذ هذا المشروع   :الت اليةالمشروع تحقيق األهداف  يطمحو  ،الط فلوبدعم من مؤسسة إنقاذ  الش 

 المبكرة. للط فولةل ع(: تطور نظام وطني فا1* هدف )
 (: توفير نوعية في تربية وتعليم األطفال.2* هدف )
 .الط فولة(: تمكين المجتمع )األهالي( ليكونوا أكثر دعمًا ومشاركة في قطاع 3* هدف )

 اآلتي: الن حوتم تنفيذ مجموعة من أنشطة المشروع وهي على  2015خالل العام 
 مربية(. 30تدريب مربيات رياض األطفال )عدد  -
 روضة(. 15المستهدفة ) الر ياضدراسة احتياجات  -
 تنظيم ورشات إنتاج ألعاب وموارد تربوية مع المعلمات. -
 والمؤسسات التي تقدم برامج تدريب ما قبل الخدمة.دراسة واقع الجامعات والمعاهد والكليات  -
ابقة الن تائجتحليل  -  وا عداد تقرير حول ذلك. الس 
 . مشروع تدريب معلمات مدارس المستقبل:6

وضة،ورشات تطويرية لمعلمات  3تم تنفيذ  فو  الر  ل من خال الت علماألساسي في مدراس المستقبل حول  الص 
ف، إدارة يةالت عبير  الفنون  . هوضبط الص 
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 وهدفت إلى: يةالت عبير الفنون  حول لقاءينتم عقد حيث 
وضةوكيفية تفعيلها في  يةالت عبير على الفنون  الت عرف -أ   الر 
 .يةالت عبير عملية تدعم الفنون  أنشطةتطبيق  -ب    
 
صدارات الجمعيةب. 7  :رنامج إنتاج وتسويق موارد وا 

 الر ياضإصدار )مورد( تم توزيعه على األطفال، المعلمات، األهالي،  نسخة (51681)ما مجموعه 
فةوالمؤسسات ذات العالقة. وقد تم توزيع هذه الموارد في كل من  وقطاع  48، فلسطين الغربية، القدس الض 
 غزة. التوزيع كان من خالل واحدة أو أكثر من اآلليات اآلتية: 

 لمنفذة من الجمعية.عن طريق البرامج والمشاريع المدعومة وا 
 .عن طريق وكالء المبيعات للجمعية 
  أو مؤسسات أفراداً سواء  كانوا ين من قبل المعني الش خصي الت واصل عن طريق. 

 .2015التي تم توزيعها خالل العام  الن سخوعدد  الموارد بالت فصيلالجدول الالحق يوضح 

 2015قائمة بالموارد واإلصدارات التي تم توزيعها خالل العام 
 العدد اسم المورد/ اإلصدار الرقم   العدد اسم المورد/ اإلصدار الرقم

 450 الد راما 16   6521 1صديقي مرح  ج  1

 280  الل غوي  الت عبير 17   4913 2صديقي مرح  ج  2

 388 البيئة 18   3017 األسرة 3

 369  الط بيعة  19   1881 الل عب 4

 1233 ياتالر ياضحدائق  20   3608 الز يتون 5

وق 6  437 انا وطفلي 21   2776 الس 

تاء  7  521 سعيد والبلبل  22   3256  الش 

 319 شجرة النقود 23   2789 الحيوانات 8

 1171 كرمة آخر العنقود   24   3175 المهن 9
 650 ين اختفت فلةأ  25    

 1325 فارس يستطيع ان يساعد 26   3091 الر بيع 10
 754 انا لست شقيا  27   2768 المواصالت 11
يف 12  755 ملأفارس و   28   1530 الص 
 1501 الجائعة اليسروعة  29   293 الحركة  13
 589 مرح قرص مضغوط 30   490 الفني الت عبير 14
 503 نغني سوا قرص مضغوطيلال  31   328 يالر ياضالمنطق  15

  
 51681 المجموع
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 التحديات:
ياسيالوضع  .1 نهاء االحتالل وتداعيات ذلك على األوضاع العامة في حل سياسي إل وغياب األفق ،القائم الس 

 .واإلداري وتداعيات على وضع الجمعية المالي ،وما لها من انعكاسات
 يلي: تمثل تحدياته بماوالذي ت الت مويلي،الوضع . 2

ح  1.2  .في العالم ولين إلى مناطق أكثر اضطراباً اهتمام الممفي نتيجة تحول  الت مويلش 
 على المشاريع.%90بنسبة اعتماد الموازنة العامة  2.2
رسة المنافسة  3.2  المتاحة. الت مويلعلى مصادر  الش 
 للمؤسسات المحلية بتنفيذ المشاريع مباشرة. الت مويلتيسر التي يفترض أن  ةالد وليقيام المؤسسات  4.2
 
اهتمامات الممولين اآلن أصبحت أكثر في  .الت دريبو  الت أهيلتتمركز في مجال  ،للمركز الت اريخية. الخبرات 3

 الد راساتسوحات و ، البحث والمللر ياضالمادي  الت طويراالستراتيجي، الت طوير  ،مشاريع تدريبية قصيرة المدىاتجاه 
 ، تشبيك ومناصرة ...الخ.العلمية

 
لمطلوب ولكن ذلك يبقى دون المستوى ا الت شبيكو  ،الت عاونرغم التقد م الحاصل مع وزارات االختصاص في مجال  .4

 .ويدعمه رض أن يطور في عمل الجمعيةالذي يفت
نة. تراكم العجز المالي في الجمعية 5 طية وجود أفق واضح المعالم في كيفية تغ عدم الت والي،على  الث الثة للس 

 يادة في العجز المتراكم.وعدم الز  العجز 

 انتهى،،
 


