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  9:30 -9:00 والترحيب بالمشاركين تسجيل المشاركين

 10:00 -9:30 أهداف الدورة التدريبة والتقييم األولي للدورة

 سنوات" 4الطفولة المبكرة "األطفال منذ الميالد إلى 

 تعريف المشاركات بمفهوم الطفل

 تعريف المشاركات بمفهوم الطفولة المبكرة

اكساب المشاركات توجهات إيجابية نحو أهمية الطفولة المبكرة في حياة 

 اإلنسان .

 

10:- 11:00 

 الحضانات : مفهومها، وأهميتها، وأهدافها

 

 

 

 

 المشاركات بمفهوم الحضانةتعريف 

 تعريف المشاركات بأهمية الحضانة في حياة الطفل واألم

 تعريف المشاركات بأهداف الحضانة في حياة الطفل

 تتعريف المشاركات بمعايير جودة الخدمات في الحضانة

 

 

11:00- 11:45 

 12:30  - 11:45   "الحضانات في مصر " الواقع والمأمول 

  1:00 -12:30 استراحة القهوة

 المعايير النمائية والتطورية لألطفال منذ الميالد إلى سنة

 تعريف المشاركات بمفهوم النمو والتطور لألطفال منذ الميالد إلى أربع سنوات 

تعريف المشاركات بالخصائص النمائية والمعرفية والحركية واإلنفعالية 

 شهر . 12واإلجتماعية لألطفال منذ الميالد إلى 

 تعريف المشاركات بتطور األطفال الرضع .

 

1:00- 2:00 

تدريب المشاركات على تطبيق دليل األنشطة للعاملين مع األطفال منذ الميالد  تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من الميالد إلى سنة

 إلى سنة .
 2:00- 3:30 



 
 

 

 

 

 

 

 مقدمات الرعاية في الحضانات المؤسسية على الطفولة المبكرة منذ الميالد إلى أربع سنوات تأهيل ورة د

 

 2017فبراير / شباط  9 – 5

 جمهورية مصر العربية - القاهرة

 

  4 من 2صفحة
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 المعايير النمائية والتطورية لألطفال من عمر سنة إلى سنتين

تعريف المشاركات بالخصائص النمائية ) اللغوية ، المعرفية ، الحركية 

  ، اإلنفعالية ، اإلجتماعية ( لألطفال من عمر سنة إلى سنتين .
9:00- 10:30 

 وتقييمتطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من عمر سنة إلى سنتين 

 األنشطة للعاملين مع األطفال من تدريب المشاركات على تطبيق دليل

  .إلى سنتين سنة 
10:30 – 12:00 

 12:30 -12:00 إستراحة القهوة

 المعايير النمائية والتطورية لألطفال من سنتين إلى ثالث سنوات

تعريف المشاركات بالخصائص النمائية ) اللغوية ، المعرفية ، الحركية 

  .إلى ثالث سنوات ، اإلنفعالية ، اإلجتماعية ( لألطفال من عمر سنتين 
12:30 – 1:30  

 تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من سنتين إلى ثالث سنوات

األنشطة للعاملين مع األطفال  تدريب المشاركات على تطبيق دليل

  .منسنتين إلى ثالث سنوات 
1:30- 3:00 

 الثالث
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 المعايير النمائية والتطورية لألطفال من ثالث إلى أربع سنوات

تعريف المشاركات بالخصائص النمائية ) اللغوية ، المعرفية  الحركية 

  .ثالث  على أربع سنوات ، اإلنفعالية ، اإلجتماعية ( لألطفال من عمر 
9:00- 10:30  

 12:00 – 10:30  األنشطة للعاملين مع  تدريب المشاركات على تطبيق دليل تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من ثالث إلى أربع سنوات

 12:30 -12:00 إستراحة القهوة

 وتطور الحواستوجيه السلوك 

 تعريف المشاركات على مفهوم توجيه السلوك .

 تعريف المشاركات على مهارات توجيه السلوك .

 تعريف المشاركات بأهمية القوانين والحدود في توجيه السلوك .

 
12:30 – 1:30  

 3:00 -1:30  المشاركات على اإلبداع في إبتكار أنشطة جديدة لألطفال .دريب ت وتقييمابتكار أنشطة جديدة  
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 ركن القصةاألركان/

 

 تعريف المشاركات بأهمية القراءة في مرحلة الحضانة .

 ألطفال مرحلة الحضانة .تعريف المشاركات بأسس إختيار القصص 

 تدريب المشاركات على تطوير القصة .

 إكساب المشاركات مهارات التواصل والتفاعل اإليجابي مع األطفال .

 

9:00- 10:00  

 (المؤسسية) الخاصة وتعليمات ترخيص الحضانات

 

تعريف المشاركات بتعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع 

 العام والتطوعي .
 

10:00- 11:00 

 تصميم البيئة المناسبة

 تحديد المشاركات أسس تصميم البيئة النموذجية .

 تعريف المشاركات بكيفية تصميم البيئة النموذجية .

 إكساب المشاركات مهارات إستخدام البيئة المناسبة لألطفال .

 

11:00-12:00 

 12:30 -12:00 إستراحة القهوة

 الخاصة بالبيئة الداخلية للحضاناتالتعليمات و السياسات 

 

تعريف المشاركات على التعليمات والسياسات الخاصة بالبيئة الداخلية 

 للحضانة .
 

12:30- 1:30  

 مهام و أدوار العامالت في الحضانات

تعريف المشاركات على المهام والمهرات المرتبطة بمديرة الحضانة ، 

 والمربية ، ومساعدة المربية .

 المشاركات بمهارات التواصل مع األسرة .تعريف 

 

 

1:30 – 2:00 

 تطوير مهارات التواصل مع أسرة الطفل
تعريف المشاركات على المهارات المرتبطة بتطوير مهارات التواصل 

 مع األسرة
 

2:00 – 3:00  
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، التدريب على عمليات الصحية واإلسعافات األولية الرعاية 

 الطوايء

 تدريب المشاركات على االسعافات األولية

 تدريب المشاركات على تطوير نظام رعاية صحية في الحضانة
 

9:00- 10:30 

 تدريب المشاركات على طرق تحضير األطعمة لألطفال في الحضانات  طريقة تحضير األغذية  /الصحة وتغذية األطفال في الحضانات 

 تعريف المشاركات في العادات الغذائية الصحية ألطفال الحضانة . 

 
10:30- 1:00 

 12:30 -12:00 إستراحة القهوة

   التقييم النهائي 

  حفل اختتام الدورة 

 توزيع الشهادات  

 

 

 

12:30 – 1:30  


