
ة دور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في إثراء ودعم ثقاف

الطفل

فاطمة بنت محمد الحسين 



حين تنمو البذور الصغيرة ألشجار باسقة
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أهداف مكتبات األطفال
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بة تعريف الطفل بالمكت
وكيفية استخدامها 
والمحافظة عليها 
وعلى مصادرها 
ادها وتشجيعه على ارتي

واالستفادة من كافة 
.  خدماتها

غرس القيم 
والعادات 

االجتماعية 
السليمة

امل تهيئة الطفل للتع
مع المؤسسات 
ةاالجتماعية السليم

تنمية الوعي 
االجتماعي للطفل 

ومساعدته لممارسة 
ة حياة اجتماعية سليم
من خالل المشاركة 

في المواقف 
اإلجابة عن أسئلة االجتماعية المختلفة

ته الطفل واستفسارا
من خالل استخدام 
مصادر المعلومات 

المتوفرة

إرشاد الطفل 
وتوجيهه عند 
اختياره للكتب

ل قيام مكتبة الطف
بدورها كقوة 

اجتماعية تتعاون
مع المؤسسات 
األخرى المعنية 

برعاية الطفل

مساعدة الطفل على 
تكوين عادات 

واتجاهات اجتماعية 
سليمة كالتعاون 

واإليثار والصداقة 
ومراعاة الهدوء 
واحترام اآلخرين 
وحسن التعامل مع 
الكتاب والمعلومة

خلق بيئة 
ة مناسبة للقراء

واالطالع تمتاز 
بالهدوء 
والراحة

غرس عادة 
القراءة 

والمطالعة لدى 
الطفل

توسيع المدارك
القرائية لدى 

الطفل

إكساب الطفل 
اهتمامات جديدة

توفير مصادر 
معلومات 

مناسبة لحاجات
الطفل ورغباته

وميوله

اكتساب مهارات 
لغوية جديدة



إنجازات مكتبات األطفال

 ً .المشاركة بأجنحة المملكة عالمياً ومحليا

 تمثيل المملكة في معارض الكتب العالمية.

تنشئة جيل قارئ

األطفال المساهمة في دعم الكاتبات السعوديات من خالل استضافتهن وتعريف

بهن

 المشاركة في األيام العالمية

 تدريب موظفات المكتبات المدرسية

 إقامة قطار القراءة في الموالت لخلق بيئة قارئة في المجتمع
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إنجازات مكتبات األطفال

باريس
جدة

أبو ظبي  باريس
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الشارقة
باريس

منتجون أبو ظبي



نادي كتاب الطفل

:الطفلنادي كتاب إنجازات 

.الطفلكتابناديفيمشترك10600اشتراك•

دوتزويالطفلكتابناديفيمدرسة328منأكثراشتراك•
.الناديخاللمنالمدرسيةمكتباتهم

نشرة130168نشاط،130168كتاب،263536إرسال•
.لألهلتربوية

منالخيريةالعنودمؤسسةقبلمنطفل1000اشتراك•
.المملكةمناطقمختلف

نمألطفالالطفلكتابناديمنخيرياشتراك3000تقديم•
الرعايةدورمنأطفالأوالخاصةاالحتياجاتذوي

.األيتاموجمعيات

العربيالعالمأقطاركافةمنالنشردورمعالتواصل•
.شرهونإنتاجهمبدعمالعربيةالنشرحركةدعمفيوالمساهمة

:أهداف نادي كتاب الطفل

.المشاركللطفلالمناسبالكتابتوفير•

التيووغيرهاالعائليةوالعقباتالصعوباتتجاوز•
كانشغالالطفلإلىالكتابوصولدونتحول

اسبالمنالكتاباختيارعلىالقدرةعدمأوالوالدين
.التجاريةالمكتباتعنالمسكنبعدأو

بهخاصناديإلىبانتمائهبنفسهالطفلثقةتعزيز•
ً باسمهظرفووصول بأهميتهيشعرهشهريا
.واستقالله

لكوذالمجتمعفيومكانتهبأهميتهالطفلإشعار•
.بهخاصناديبتأسيس
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النشر

:إنجازات قسم النشر
90(ذالتنفيتحتالتياألعمالشاملالعدد)إصدار.

والعالميةالمحليةالمعارضفيالمشاركة.

وادالملتقييملجنةوتشكيلمؤسسيبشكلالعمل

.الكتبلتقييممعاييرووضعالواردة

طويروتتدريبهمفيوالمساهمةوالرسامينالكتابدعم

.قدراتهم

راتخبتوظيفخاللمنالمختلفةالجهاتمعالتعاون

يعلتوسوذلكمميزةكتبإلصدارالنشرفيالقسم

.المستفيدةوالفئاتالنشردائرة

:أهداف قسم النشر لألطفال
الطفليهمبماالعربيةالطفلمكتبةاثراءفيالمساهمة

.عالمهفيويدور

العربيالطفلكتاببمستوىاالرتقاء ً ً تأليفا ورسما

 ً .وإخراجا

اءةبالقراألطفالوتحببتشجعمتميزةكتبنشر.

لعالمافياألطفالكتبورساميكتابورعايةتشجيع

.العربي
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فلالتوجيه والتثقيف لألمهات والعامالت في مجال ثقافة الط

محاضرات ودورات تربوية

عام"سنة12-2مناألبناءتربية"محاضرة
هـ1422

هـ1422عام"اركانكتثرينكيف"دورة

هـ1423عام"مراهقبيتنافي"محاضرة

شخصيةبناءفيالقراءةدور"محاضرة
هـ1424عامخارجينشاط)"الطفل

الجيدالكتاباختيارمواصفات"محاضرة
هـ1425عام"سنوات6-3عمرمنللطفل

هـ1425عام"ايجابيةمراهقةنحو"محاضرة

عام"المراهقةوابنتيأنا"محاضرة
هـ1433

ةفعالياألكثرللمراهقالسبعالعادات"لقاء”
هـ1433عام
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معا(األبناءمعحوارنادورة)مستضافنشاط
هـ1433

هـ1434عام"اإليجابيةالتربية"محاضرة

هـ1435"إليتحدثيأمي"محاضرة

ضرورةأمترفالطفلحوار"حواريمقهى
هـ1435عام»

تنشئةرائعةفكرة52"المكتبةصديقاتنشاط
هـ1435عام"المراهقين

عام"لألطفالالبدنيةاللياقة"محاضرة
هـ1436

هـ1436عام"بالرعايةالطفلحق"محاضرة

عام!"..أميمنأريدهماهذا"مناظرة
هـ1436

هـ1436عام"المهدمنالقراءة"محاضرة



ابني ال يكفي أن أحبك 
هـ1426عام 

طريق لتعزيز ثقة 501
الطفل بنفسه عام 

هـ1426

التربية الذكية عام 
هـ1436

العادات السبع لألسر 
األكثر فعالية عام 

هـ1425
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المراهقون يتعلمون ما 
هـ1430يعايشونه عام  

أيقظي العبقرية الكامنة
هـ1431في طفلك عام 

سر الطفل السعيد  عام 
هـ1436

هـ1433في بيتنا مكار 

كيف تتحدث بحيث 
يستطيع األطفال التعلم

هـ1436منك عام 

كيف تتحدث فيصغي 
الصغار إليك وتصغي 

هـ1425إليهم عام 

ة قواعد منهجية في التربي
هـ1437عام 

األب الغني واألب الفقير 
هـ1430عام 

مناقشة كتب تربوية

فلالتوجيه والتثقيف لألمهات والعامالت في مجال ثقافة الط



موسوعة المملكة العربية السعودية لألطفال

موسوعة المملكة العربية السعودية )تتكون 

مجلدات تغطي جوانب 9من ( لألطفال والناشئة

على متعددة عن المملكة قديماً، وحديثاً، وتعتمد

وب الجمع بين المعلومة، والصورة، والرسم بأسل

شيق، وجذاب من خالل االستعانة بمجموعة من 

الخبرة الكتّاب المبدعين، والتربويين من أصحاب

حكيم في مجال أدب الطفل؛ لتقويم سير العمل، وت

حات جميع األعمال المقدمة للنشر، وتقديم المقتر

يث للوصل إلى أعلى معايير الجودة والتميز من ح

منالعام، وتستهدف األطفال المحتوى والشكل 

ً سنة ( 15إلى 9)ذوي األعمال  .تقريبا
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التدريب على القراءة الجهرية وسرد الحكايات  

لنكون ية احترافقسم التدريب لتقديم برامج تدريبية يسعى 

روة ثوأهم ( الكتاب)اختراع شهدته البشرية أهم وسيط بين 

واألمهاتخالل إكساب المربين واآلباء من ( الطفل)بشرية 

.الحياةمهارات ضرورية لجعل القراءة عادة يومية مدى 

12



شكرا لكم
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