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تقرٌر نشاطات (مركز تنمية الطفولة المبكرة المجتمعي)
التقرٌر -2-
 مقدمة:٠رضّٓ ٘زا اٌرمش٠ش األٔشطح إٌّجضج ٌٍفرشج ت 72( ٓ١وأ ْٛاالٚي  0 – 7000وأ ْٛاٌثأ )7002 ٟح١ث أعرّش
(ِشوض ذّٕ١ح اٌطفٌٛح اٌّثىشج اٌّجرّؼ )ٟخالي ٘زٖ اٌفرشج تاٌرشو١ض ػٍ ٝألاِح دسٚط اٌرم٠ٛح تغثة ذضآِ
االِرحأاخ اٌّذسع١ح – اٌشٙش٠ح ٚاٌ١ِٛ١ح – ٌألطفاي ،فضال ػٓ ألاِح ػذد ِٓ إٌذٚاخ.

 النشاطات التنموٌة لألطفال: -1ندوة توعية صحية (الندوة الثانٌة):
تم تنفٌذ ندوة التوعٌة الصحٌة الثانٌة لالطفال بأعمار تتراوح بٌن ( )11 -11سنة ،تولت التدرٌب فٌها الست
(بشرى رحٌم حسٌن) ،تضمنت هذه الندوة التوعٌة ببعض االمراض الخطرة مثل مرضً الكولٌرا والسكري
اسبابها واعراضها وطرق الوقاٌة منها.

كذلك تضمنت الندوة توعٌة االطفال بضرورة االهتمام بالنظافة والتً تشمل (النظافة الشخصٌة ،نظافة الٌدٌن
وطرٌقة غسلها ،نظافة الثٌاب ،نظافة االسنان).
كما وجهت المدربة االطفال الحاضرٌن بتوجٌهات وارشادات لحفظ الصحة العامة منها (عدم البصق على
االرض ،عدم المشً حافٌا ،عدم رمً النفاٌات اال فً االماكن المخصصة لها ،عدم اكل الطعام من الباعة
المتجولٌن).... ،
ٚلاِد اٌّذستح ف ٟخراَ ٔذٚذٙا ترٛص٠غ اٌثشٚشٛساخ اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّجٙضج ِٓ لثً جّؼ١ح اٌٙالي االحّش اٌؼشال ٟػٍٝ
االطفاي اٌحاضش.ٓ٠
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 -2دروس التقوية:
ت المادة
 -1اللغة العربٌة
 -1اللغة االنكلٌزٌة
 -0الرٌاضٌات

اسم المدرس
صابرٌن فٌصل عبدالحسن
نجاة فاضل كاظم
اطٌاف عٌسى نعٌم

عدد ساعات الدراسة خالل فترة التقرٌر
 10ساعة
 11ساعة
 7ساعة

أستمرت أقامة دروس التقوٌة لمواد (الرٌاضٌات ،اللغة االنكلٌزٌة ،اللغة العربٌة) للمراحل من (الرابع ابتدائً –
الثالث متوسط) واختلف عدد الطالب الحاضرٌن من ٌوم آلخر خالل فترة التقرٌر حٌث بلغ حضور االطفال
ذروته ٌومً الجمعة والسبت وتراوحت اعداد الطلبة الحضور بٌن ( )11 -1طالب للمراحل المختلفة.
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 فعالٌات دعم االهالً: ندوة توعية اجتماعية (الندوة الثانٌة):
اقٌمت ٌوم السبت المصادف ( 0كانون الثانً) ندوة ألهالً المجمع تضمنت التوعٌة األجتماعٌة بعدة مفاهٌم من
بٌنها الخطاب االجتماعً ودوره فً االسرة واهمٌته فً تربٌة الطفل ،وقادت الندوة الدكتورة (طاهرة داخل
طاهر) حٌث بٌنت المدربة تأثٌر الكلمة الطٌبة واالسلوب الجٌد فً تلٌٌن اآلخرٌن وكسب قلوبهم موجهة
الحاضرٌن الى دوام استعمال الكلمات الطٌبة اللٌنة فً التعامل مع الجمٌع باألخص مع الطفل فً البٌت موضحة
ذلك من خالل االستعانة باآلٌات القرآنٌة واالحادٌث النبوٌة الشرٌفة.
شهدت هذه الندوة اقباالً واسعا من قبل النساء للحضور حٌث بلغ عدد الحاضرات ( )12أمرأة ،كما شهدت اٌضا
تفاعل الحاضرات ومشاركتهم فً المواضٌع المطروحة.
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 التفاعل االجتماعً:تٙذف تٕاء جغٛس ٌٍرفاػً ٚخٍك ج ِٓ ٛاٌرماسب ٚاٌرآٌف ت ٓ١اٌّشوض ٚا٘اٌ ٟاٌّجّغ ،شٙذخ ٘زٖ اٌفرشج ألاِح
جٍغاخ ذؼاسف ٔٚماػ تِ ٓ١جّٛػح ِٓ اٌشثاب ِٚذ٠ش اٌّشوض ذضّٕد اٌحذ٠ث تؤِٛس ػذج ذٙذف ٘زٖ اٌٍماءاخ اٌٝ
ِؼشفح احر١اجاذٚ ُٙذٛف١ش اٌخذِاخ اٌّالئّح ٌ ،ُٙألّ١د احذ ٜاٌجٍغاخ فٚ ٟلد ِغائ( ٟاٌغاتؼح ِغاءا) حضش فٙ١ا
( )01شاب تؤػّاس ذرشاٚح ت )70-02( ٓ١عٕح غاٌث١ر ِٓ ُٙاٌّرغشت ِٓ ٓ١اٌذساعح  ِٓٚاٌّذخٕ ٓ١ذحذثٛا ػٓ
ِشاوٍٚ ُٙاُ٘ ِا٠شغً ذفى١شُ٘ ٚعثة ٌجٛئ ُٙاٌ ٝاٌرذخٚ ٓ١ششب االسوٍ١ح ٚاٌحثٛب ٚاٌّغىشاخ.
ٚػذدٚا تأفغِ ُٙخاطش اٌرذخٚ ٓ١اٌّغىشاخ ٚاضشاس٘ا ٚٚضحٛا اعثاب ذؼاط ُٙ١ا٠ا٘ا – ِٓ ٚجٙح ٔظشُ٘ – اٌرٟ
ذؼذدخ ٚذٕٛػد تؤعثاب ػذج ِٓ اّ٘ٙا اٌفشاؽ ٚظشٚف اٌّؼ١شح ٚاصذلاء اٌغٛء.
ذؼرثش ٘زٖ اٌٍماءاخ ٚاٌجٍغاخ ِٓ اٌؼٕاصش االعاع١ح ٌف٘ ُٙؤالء اٌشثاب ِٚحاٌٚح ذمذ ُ٠اٌذػُ ٌ ِٓ ُٙخالي ِؼشفح
احر١اجاذٚ ُٙػٍ ٝاعاعٙا لاِد اداسج اٌّشوض تاٌغؼ ٟتؼذد ِٓ اٌخطٛاخ ٌرحغٚ ٓ١الؼِٕٙ ،ُٙا ا٠جاد فشص ػًّ
ِالئّح ٌٚ ُٙوزٌه اششاو ُٙف ٟاالٔشطح اٌّماِح ٚاٌذٚساخ اٌرذس٠ث١ح ِثً دٚسج ذؼٍ ُ١اٌحاعٛب.

 ص٠اسج اٌّغؤ:ٓ١ٌٚ زيارة المركس الوطني لحقوق االنسان:
تٙذف تٕاء ػاللاخ ِغ اٌّح١ظ ٌالعرفادج ِٕٙا ف ٟاعرذاِح اٌّشوض  ِٓٚاجً اٌرؼش٠ف تاٌّشوض ٚأشطرٗ صاس اٌّشوض
اٌٛطٌٕ ٟحمٛق االٔغاْ ف َٛ٠ ٟاٌثالثاء اٌّصادف ( 00وأ ْٛاالٚي  )7000اٌغ١ذج سئ١ظ مؤسست أم اليتيم ٚاٌغ١ذ
ِذ٠ش مركس تنميت الطفولت المبكرة المجتمعي ٌغشض اٌرثاحث ِغ اداسج اٌّشوض اٌٛطٌٕ ٟحمٛق االٔغاْ ٚاٌرؼا ْٚفٟ
فِ ٟجاي ذٛف١ش ِذست ٓ١ر ٞٚخثشج ٚاخرصاص ٌرذس٠ة اال٘اٌٚ ٟاالطفاي ٚاتشاَ ِزوشج ذفاُ٘ ت ٓ١اٌطشفٌ ٓ١رحم١ك
اٌرؼا ْٚاٌّشرشن فِ ٟجاالخ ػذج.
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