
 ةیمنت جئاتنو يلزنملا ملعتلاةئیب سایق
لفطلا



ةماع ةرظن

د,جلا نا,ب*سالا صئاصخ

=ملا ملعتلا ةئ6ب داع2أ
>>?@

OPاNملا لفطلا م,يقت ل2اقم ةIاعرلا مدقم رCDقت



ةد/جلا نا/ب-سالا (انع صئاصخ
اھمھفنیبیجتسملاىلعلھسلانم•
ةطیسبةغلمدختسا•
؛اھتظحالمنكمیيتلاصئاصخلاىلعزیكرتلا•
رضاحلاىلعزیكرتلا•
قایسلا /ةیفاقثلا  ةیحانلا نمبسانم•
كروھمجيفركف•
ةیلاحلاةغللا /تاودألانمةدافتسالا•
ریغتلا•
تالئاعلا /رسألانیبتافالتخالاةلئسألازربتنأبجی•



*( قاحتلالا
ةرك6ملا ةلوفطلا م/لعت +

Source: El-Kogali & Krafft (2015). Expanding Opportunities for the Next Generation
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0323-9



ة*اعرلا راطإ
<= ف5س:نويلاو ة5ملاعلا ةحصلا ةمظنم قالطإ

٢٠١٨ را*أ ?



رك1ملا ملعتلا– ة+ل**(ملا ةئ$بلا

ملعتلا داوم•
بعللا0ملعتلا ةطش,أ•



رك1ملا ملعتلا– ة+ل**(ملا ةئ$بلا

*C ة+لاتلا ةءارقلا داوم نم يأ ك7دل ل4
D

؟كل**(م

ة)'صقلا صصقلا•
12ردملا بات*لا•
67يد باتك•

2
ةد:9ج•
2=زه باتك•
ةلجم•

*C ة+لاتلا باعلألا نم يأ ك7دل ل4
D ؟كل**(م

عنصلا ةFتEب باعلأ•

رجتم نم باعلأ•

S7اوألا ، ةFعوألا ، سوؤ*لا( ةFل77'ملا تاودألا•
2(

 ، ةراجحلا ، Y2علا( ل77'ملا جراخ نم Uانع•
)قاروألا

مسرلا ^ ة[ات*لا داوم•

ةFجحألا•

6bلا باعلألا•
لاfشألا^ ناولألا ملعت 2

6bلا باعلألا•
ماقرألا ملعت 2



رك3ملا م,لعتلا- ة,ل++*ملا تائ$بلا
6+
+>املا ع:بسألا 7

15 نعەرمع دQRي ةNألا دارفأ نم رخآ درف يأ وأ تنأ تكراش ل< ، 7
+6 اًماع

؟لفط عم ةطشZألا ەذ< 7



رك3ملا م,لعتلا- ة,ل++*ملا تائ$بلا

Source: El-Kogali & Krafft (2015). Expanding Opportunities for the Next Generation
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0323-9



ة:يجتسملا ة2اعرلا م2دقت- ة,ل++*ملا تائ$بلا

oة$اعرلا م$دقت 

ة2يجتسملا

oتاسرامم 

طا2ضنالا

oة=تاذلا ة=لاعفلا 

ة$اعرلا حنامل

تارا:علا ەذG نم ةرا:ع لJ لا,ح مGروعش م,يقت ءاAآلا نم بلطا
Dاهألا بعل$•

E
I امهم ارود 

J

E
 لافطألا ملعت 

.مهروطتو

(4)ةدشS قفاوأ❒

(3)قفاوأ❒

(2)قفاوأ ال❒

(1)ةدشS ضراعأ❒
 ة`ات_لاو ةءارقلا ة=ف=ك ةفرعم مهملا نم•

bل لافطألل
E

.ةجتنم f ةد=ج ةا=ح` اوعتمتي 

)4(ةدشS قفاوأ❒

)3( قفاوأ❒

)2( قفاوأ ال❒

)1(ةدشS ضراعأ❒
k=لعتلا رijطتلا معد نيدلاولل نكم$•

E

I لافطألل
J

E
lملا 

JJ
.ل

)4(ةدشS قفاوأ❒

)3( قفاوأ❒

)2( قفاوأ ال❒

)1(ةدشS ضراعأ❒
 ما=قلا نولواح$ امدنع لافطألا ءارطإ نإ•

Sp
q

E
مهم رمأ د$دج ء

)4(ةدشS قفاوأ❒

)3( قفاوأ❒

)2( قفاوأ ال❒

)1(ةدشS ضراعأ❒



*ملا تائ$بلا
ةمالسلاو نمألا- ة,ل++

لامهإلا,ةمئالملا ة&اعرلا

4 تقولا•
5
ەدرفم? وأ رخآ لفط ة&اعر 6

ماهملا,لمعلا

4 هIضق& يذلا تقولا•
5
 وأ لL55ملا لخاد لامعألا? ماIقلا 6

هجراخ

Y6امتجالا عUنلا Tع مئاقلا فنعلا,ةءاسإلا

4 ةرطخ فورظ•
5
 نمىرخأ عاونأ وأ ةلماعملا ءوس لثم لL55ملا 6

فنعلا

ة&اعرلا حنام نامدإ,ضرم

 :لاثم( ضرملا? ةقلعتملا ة&اعرلا j6دقم عم رطخلا لماوع•
نامدإلا وأ )زد&إلا , ةqrstلا ةعانملا صقن سوLnف

?ق= ف,ك فرعأ نأ دوأ
+

.هموي كلفط @

4-أ
5
4 مألا اهيضقت ةعاس مy ، يداع موي 6

5
6

؟لفطلا عم بعللا وأ , و ەL55تلاو ثدحتلا

4-ب
5
Ä5ق& ةعاس مy ، يداع موي 6

4 هتقو بألا 6
5
6 

Çsملاو ثدحتلا
؟لفطلا عم بعللا وأ , و 6

4-ج
5
áàلا تاعاسلا ددع مy ، يداع موي 6

6 
4 لفطلا اهيضق&

5
 ەرمع لق& رخآ لفط ة&اعر 6

؟تاونس10 نع

4-د
5
áàلا تاعاسلا ددع مy ، يداع موي 6

 اهيضق& 6

؟ەدرفم? لفطلا



*ملا تائ$بلا
ة2ذغتلا- ة,ل++

+*اذغلا ع%نتلا
,

؟ا9موي لفطلا ل3أ1 اذام•

+*اذغلا نمألا
,

?*اع1 له•
نم ة1اعرلا مدقم وأ لفطلا ,

?Mك1 ام ه1دلنوك1ال وأ ع%جلا
 نم ,

؟ماعطلا

)نزولاو لوطلا(مزقتلا

CDلا ةمعطألا عاونأ نع كلأسأ نأ دوأ نآلا
E يGاهلوان 

:ل,للاو راهنلا لالخ ]سمأ[ لفطلا

ءاض9بلا ةرذلا V زرألا TU? Vخلا
سطاط\لا / اطاط\لا

ةهdاف تاو?aخ
محل
ض9ب

كمس
سدعلا / ا9لوصافلا
ب9لحلا oU? Vللا oU? Vجلا
نوهدلا V ةدrtلا V توrsلا

لسع V ركس



ةحصلا- ة,ل++*ملا تائ$بلا

'&صحتلا
(

/لت له•
0

>قملا تام8عطتلا عيمج لفطلا 
0

؟ةحصلا ةرازو نم ةح

8GHفطلا '>هطتلا

؟ة8سومان تحت لفطلا ماني له ؟لفطلل تا8ل8فط دوجو مدع نم ماظتناN دLأتلا  متي له•

يد\ألا ل8سغ

؟نوباصلا مدختسb له ؟نيد8لا لسغN لفطلا ` ة\اعرلا مدقم موق\ 0̂م•

مفلا ةفاظن

هنانسأ لفطلا فظني له•

تا\افنلا ةرادkو ةف8ظنلا ەا8ملا

؟ضاحرملا vإ لوصولا ة8ناsمإ ةlألا ىدل له ؟نمآ ردصم نم بmnلا ەا8م Gع ةlألا لصحت له•



فاصنالا- ة+ل**(ملا ةئ$بلا

يداصتقالا -,امتجالا عضولا

 B ماخلا بتارلا نم الد: ل788ملا تا5لتمم•
حاEرألا

-Mاهألا مJلعت ىوتسم
ملعتم JQ- Bلعت ىوتسم Pعأ•

نيدلاولا لمع

ةناVدلاBةغللا

ةقاعالا عضو Source: El-Kogali & Krafft (2015). Expanding 
Opportunities for the Next Generation
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0323-9



,+لالفطلاجئاتن
لفطلام<يقتل/اقمة:اعرلامدقماهنعغل/أ-

BCاAملا

0/.عملا ة*اعرلا حنام•
ملل بEردتلا•

ُ
ق
َ

>
ِّ

LMِم
N Oط<س RسS>ا

)ةق<قد30<( ا<SسR اM̀صق ةرادإلا تقو نوك: نأ Uإ ل<م:•

M̀حتم لافطألا جئاتن نع غال/إلا نوك: نأ نكم:•
Nًغ وأ اM̀ قيقد 

م<لعتلا تاuEتسم ضافخنا عم ةصاخ

 روطتب ة:اعرلا -|دقم ةفرعم zع ةAسyكملا تامولعملا xتقت•

لفطلا

;:ا9ملا لفطلا م4يقت

LMم<قملل بEردتلا•
N أ وه�`

Ä
`ي( اد<قعت 

,
 ةفاثÖلاث<ح نم حوا

)ةمدختسملا ةادألا zع ادامتعا

)+ ةق<قد30( لوطأ ةرادإ تقو نوك: نأ Uإ ل<م:•

,+لا تامولعملا•
M̀حتم M̀غ اهعمج مت -

Nتاروصت / ةفرعمل اقفو ة 

.ة:اعرلا -|دقم

ç ام/ ، ة:اغلل ةلصفم روطتلا لوح تامولعملا نوكت نأ نكم•
N
- 

تاراهملا ةAقارم ةuêعص كلذ



ةد;دعرداصمنمتامولعملاةحجانلاتام*يقتلاعمجت

لفطلا ة$منت

ت$بلا

 م$لعت
 ةلوفطلا
ةرك2ملا

؟ةیثحبلاكتلئسأيھام1.

؟ذیفنتلايفكؤاكرشمھنم2.

نیلومملاوأةلصلاتاذةیموكحلاتاھجلاوأتارازولايھنم3.
؟كتلدأبمھفدھتستنیذلا
؟ةینازیملاوينمزلالودجلارابتعاىلعلوقعملاوھام4.

؟ضعبلااھضعبةفلتخملاتاودألالمكتسفیك5.

؟كلمعيفةیذیفنتلاوأةیعونلاثاحبأللرودكانھلھ6.



دراوملا

• https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21287
• http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-
fund/brief/evaluations-early-childhood-development
• http://nurturing-care.org/
• http://mics.unicef.org/
• http://www.who.int/childgrowth/standards/height_for_age/en/
• https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HDDS_v2
_Sep06_0.pdf
• www.idela-network.org

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21287
http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/brief/evaluations-early-childhood-development
http://mics.unicef.org/
http://mics.unicef.org/
http://www.who.int/childgrowth/standards/height_for_age/en/
https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HDDS_v2_Sep06_0.pdf
http://www.idela-network.org/

