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امرشاء امؼمويم يف ظل ملتضيات : "ثليمي ادلورة امخكوينية حول امطفلات امؼمومية حتت غنوان

 2014 ديسمرب 04 و 03" الأمر املنظم نلطفلات امؼمومية

 : امخنظمي املادي  -1

 : فضاء امخكوين  -  أ 

 املالحظة امؼدد امنس بة

 حسن جدا 53 78%

 حسن 15 22%

 

 متوسط 0

 

 كريب من املخوسط 0

 

 يسء 0

 اجملموع  68 % 100

....  جتيزيات ضوثية :  اموسائل امسمؼية امبرصية –ب    

 املالحظة امؼدد امنس بة

 حسن جدا 26 38,20%

 حسن  39 57,30%

 متوسط 3 4,50%

 كريب من املخوسط 0  

 يسء 0  

 اجملموع  68 % 100

 

:  اسرتاحة امفعور وامليوة - ج

 املالحظة امؼدد امنس بة

 حسن جدا 40 60,60%

 حسن 26 39,39%

 
 متوسط 0

 
 قريب من املتوسط 0

 
 سيء 0

 اجملموع  66 % 100
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 : موضوع ادلورة امخكوينية -2

 : اختيار املوضوع  -  أ 
 املالحظة امؼدد امنس بة

 حسن جدا 48 73,84%

 حسن  16 24,61

 متوسط 1 1,53%

 كريب من املخوسط 0  

 يسء 0  

 اجملموع  65 % 100

 

 : مدة ادلورة - ب

 املالحظة امؼدد امنس بة

 اكفية 39 57,35%

 غري اكفية 29 42,65%

 اجملموع  68 % 100

 

:  اموسائل امبيداغوجية نلخكوين- ج

 املالحظة امؼدد امنس بة

 حسن جدا 15 22,05%

 حسن  45 66,17%

 متوسط 8 11,76%

 كريب من املخوسط 0  

 يسء 0  

 اجملموع  68 % 100

 

:  الاس خفادة احلاضةل من ادلورة- د

 املالحظة امؼدد امنس بة

 حسن جدا 25 37,87%

 حسن  38 57,57%

 متوسط 3 4,54%

 كريب من املخوسط 0  

 يسء 0  

 اجملموع  66 % 100
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 الاس خنتاجات  -3

من خالل بعاكات ثليمي ادلورة، ميكن املول  أن ىذه ادلورة كد غرفت جناحا ممتزيا سواء من حيث امخنظمي املادي  أو من 

ن مل يكن % 100حيث الاس خفادة من موضوع امخكوين، حيث اغخرب   من اذلين كاموا بخؼمري جذاذة امخليمي  أن امخنظمي املادي حسن ا 

.  ممخازا

.  حسن اس خؼامل اموسائل امبيداغوجية نلخكوين% 88 من املس خجوبني حسن اختيار املوضوع، و% 98 من هجة اثهية،  أكد 

ن ما يزيد غن % 60ومنئ  أكد    أكدوا حسن اس خفادهتم من ىذه % 95 من املس خجوبني  أن مدة ادلورة امللدرة بيومني ثؼخرب اكفية، فا 

.  ادلورة

ن ثوفري محمل وريق  أو امكرتوين مثل ملرتحا مغامبية املس خجوبني، كام  أاثر ػدد مهنم مسائل ثخؼلق ببؼد املركز   أما ابمنس بة نلنلائص، فا 

.  غن املدينة وػدم ثوفر وسائل امنلل

 : امللرتحات -4

ن  أكدوا ػىل حسن امخنظمي و أمهية املوضوع اذلي مت  ملد اكهت جذاذات ثليمي ادلورة ثرية مبلرتحات املس خجوبني اذلين وا 

هنم اكرتحوا يف اجلاهب امخنظميي ثوفري حمامل حملخوى املداخةل اميت كدهما املكون مربزين اجمليود امكبري اذلي بذهل  ثناوهل، فا 

.  وممثنني ظريلة ثناوهل وضياغخو حملخوى املداخةل

ىل ثنظمي ادلورات  ضافة ا  ومتثلت اكرتاحاهتم سواء يف ثوفري محمل وريق  أو امكرتوين نلمداخةل  أو بوضؼيا ػىل موكع واب املركز ا 

.  امخكوينية يف شلك ورشات معل 

 

ىل  أن ػددا من   أما من هجة املواضيع امللرتحة مندوات حكوينية الحلة، فلد اكهت امللرتحات ثرية ومتنوػة، وجتدر اال شارة ا 

:  وختص احملاور امخامية (امللرتحات الأربع الأوىل )امللرتحات وردت من ػدد كبري من املس خجوبني 

ظار امطفلة  -  امرشاء امؼمويم خارج ا 

 امخرصف يف املزياهية حسب الأىداف  -

ظار امطفلات امؼمومية  - جراءات وكراس رشوط منوذجية يف ا  ػداد دميل ا   ا 

 واكةل ادلفوػات  -

 امليامت وامرتبطات ومنظومة رشاد  -
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 ثفتح املؤسسات اجلامؼية ػىل حميعيا اخلاريج -

 كاهون املامية  -

 اال ػالمية   -

 خمت امطفلات  -

منظومة اهطاف    -

  ويف اخلخام وشكر اكفة املس خجوبني ػىل ثؼمري ىذه اجلذاذة اميت من شأأهنا  أن جسامه يف حتسني جودة امخنظمي وحسن اختيار  حماور 

. امخكوين

 


