










مؤسسات تربوٌة تقوم على تقدٌم الرعاٌة 

و التعلٌم لفئات عمرٌة معٌنة من سن شهر 

إلى ستة سنوات فً فترة زمنٌة محددة 

خالل مواسم معٌنة على أٌدي متخصصة 

ومؤهلة ومدربة تراعً خصائص نمو 

 .األطفال فً هذه المرحلة 

 تعرٌف الحضانات و الروضات الموسمٌة 



 نبذة عن الحضانات و الروضات الموسمية 

محاضن تربوية لخدمة أطفال حجاج 
 بيت اهلل الحرام 

تطمح مبادرة الحضانات الموسمية لصناعة 
محاضن تربوية آمنة ألطفال حجاج بيت اهلل 

تقدم فيها كافة الخدمات التعليمية  , الحرام 
و التربوية و الصحية و الغذائية على أيدي 
متخصصات سعوديات في كافة المجاالت  
خالل فترة الحج لتصبح نموذجًا نتطلع 

يتوافق مع  ,  2020الكتماله في عام 
 . مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 

 الرؤٌة

 ,  المساواة , حب الوطن , التعاون 
 .تحمل المسؤولية 

 القٌم

 الرسالة



شروط افتتاح الحضانات و 
 الروضات الموسمية 

تخضع الحضانات و  
الروضات الموسمية في  

افتتاحها الشتراطات  
إصدار التراخيص من 
وكالة التعليم األهلي  

التي تقرها وزارة  
 التعليم

تخضع الشتراطات افتتاح  
الروضات و الحضانات  

 الحكومية  
 و التي تقرها وزارة التعليم

الحضانات و 

الروضات 

 الموسمٌة األهلٌة 

الحضانات و 

الروضات الموسمٌة 

 الحكومٌة



اإلشراف على الحضانات و  
 الروضات الموسمية 

يتم اإلشراف على الفني و اإلداري على الحضانات و  
الروضات الموسمية من قبل المشرفات التربويات  

ومشرفات  , لرياض األطفال في إدارة رياض األطفال 
, مثل التربية الخاصة ) من التخصصات ذات العالقة 

ويتم متابعة اإلجراءات  ( وغيها , األمن و السالمة 
الخاصة بالتعليم األهلي من قبل مشرفات التعليم األهلي  
كما هو المتبع في االشراف على الروضات و الحضانات  

مع التنسيق مع إدارة التعليم في المنطقة بشأن  , األهلية 
التنظيمات اإلشرافية لجميع التخصصات ذات العالقة  
على هذه الروضات بما يتناسب مع حاجة العمل خالل  

 .  فترات االجازات الرسمية 



 الكادر الوظيفي

 عدد األطفال  عدد الفصول عدد الوظائف الوظيفة

 - - 1 مدٌرة

 وكٌلة
1 3 - 4 - 

2 5 - 9 - 

 المعلمة 

 الحضانة

 أطفال رضع (  3) حاضنة لكل 

 أطفال فطم (  4) حاضنة لكل 

 أطفال دارجٌن (  5) حاضنة لكل 

 مستوى التهٌئة 
 أطفال (   10) معلمة لكل 

 مستوى االنتظام الجزئً

 أطفال (  3) معلمة لكل  معلمة تربٌة خاصة

 1 مدربة على رٌاض األطفال ) لغة االنجلٌزٌة  معلمة

 1 أخصائٌة تغذٌة 

 1 أمٌنة مصادر تعلم 

 1 طبٌبة أطفال  –ممرضة 

 المساعد اإلداري
2 3 – 4 - 

4 5 – 9 - 

 عاملة الخدمات
4 3 – 4 - 

6 5 – 9 - 

 - - 1 مسؤولة األمن

 - - 1 1الحارس



 بطاقات الوصف الوظيفي للروضات و الحضانات الموسمية 

يعتمد بطاقات الوصف للروضات و الحضانات وفق التنظيم  
المعتمد في وزارة التعليم الواردة في الدليل التنظيمي  

 .  للحضانات و رياض األطفال

 التأهيل و التدريب

تتنوع الحاجة إلى التدريب في كادر الروضات و 
 : الحضانات الموسمية 

بناء على اشتراطات التوظيف في وزارة التعليم. 
  الكادر غير المتخصص أو ال يملك الخبرة في المرحلة وفي

هذه الحالة يخضع لبرامج تدريبية متخصصة في التعامل مع  
 :الطفل بما يناسب مرحلته العمرية 

حقائب تدريبية لبرامج التأهيل المهني لمعلمات   -                  

 ,  رياض األطفال 
 تم التدريب عليها وتعميمها على جميع المناطق  

و المحافظات وتم تخصيص مدربات للتدريب على                          
 .  محتواها 

 .دورة الحضانات  -                             



 القبول و التسجيل بالروضات و الحضانات الموسمية 

 الفئة المستهدفة : 
تستهدف الروضات و الحضانات الموسمية  

من  ( سنوات  6شهر إلى ) األطفال من عمر 
أطفال الحجاج و المعتمرين و أطفال الموظفين  
 . الذين يعملون في تيسير أعمال الحج و العمرة 

 
 الوثائق و النماذج المطلوبة: 

 .صورة شهادة الميالد •
 .بطاقة العائلة •
 . صورة من جواز الوالدين و الطفل •
 . شهادة خلو من األمراض المعدية •
تعبئة النماذج المطلوبة من ولي األمر و •

 . التوقيع عليها 

 بطاقة تسجيل الطفل

بالروضــة والحضانات 

 الموسمية 

 : ......ـة /اسم الطفلـ

 :......  العمر 

 : .....اسم ولي األمر 

 .: ........العنوان 

صورة 

 الطفل 

 



 القبول و التسجيل بالروضات و الحضانات الموسمية 

 الفئة المستهدفة : 
تستهدف الروضات و الحضانات الموسمية األطفال من  

من أطفال الحجاج و ( سنوات  6شهر إلى ) عمر 
المعتمرين و أطفال الموظفين الذين يعملون في تيسير  

 . أعمال الحج و العمرة 
 

 الوثائق و النماذج المطلوبة: 
 .صورة شهادة الميالد •
 .بطاقة العائلة •
 . صورة من جواز الوالدين و الطفل •
 . شهادة خلو من األمراض المعدية •
تعبئة النماذج المطلوبة من ولي األمر و التوقيع •

 .  عليها 



 األمن و السالمة

ضرورة استيفاء االجراءات و القواعد و المتطلبات  
التي تضمن توفير بيئة أمنة لجميع منسوبي  

و ( األطفال و الموظفات ) الروضة و الحضانة 
التحكم في مصدر الخطر و اسباب وقوع االصابة  
أو الحوادث قدر اإلمكان عن طريق تعبئة استمارة 

تفقد تقييم السالمة بالروضة و الحضانة  
وكذلك متابعة تعبئة و تحديث البيانات المتعلقة  

, بالسالمة في سجل األمن و السالمة المدرسية 
وفق التنظيمات المعتمدة في وزارة التعليم في 

الدليل التنظيمي لألمن و السالمة المدرسية في 
 .رياض األطفال 



 آلية الحفاظ على أمن و سالمة الطفل أثناء 
 دخوله و خروجه من المرفق 

 اعتماد نظام أمني مشدد للحفاظ على أمن و سالمة
األطفال أثناء دخوله و خروجه من الروضة و 

الحضانة يضمن التأكد من هوية الطفل وهوية 
والدي الطفل وذلك بالتعاون مع الجهات األمنية 

 .المختصة 
 توثيق عملية دخول و خروج الطفل من المرافق

ببصمة ولي أمره وتوقيع الشخص المخول في  
 .المرفق 

 تحديد دقيق لمسؤوليات فريق العمل بالمرفق
 .للتأكد من إجراءات الدخول و الخروج 

  منع دخول المرفق إال لألشخاص المصرح لهم ووفق
 .نظام أمني دقيق 

 وضع كاميرات لمراقبة مدخل و مخارج المرفق. 
 أمور أخرى مناسبة وتضمن سالمة الطفل و أمنة

 .عند دخوله للروضة و خروجه 



 الخدمات الصحية 

 الرعاية الصحية: 
توفر داخل الروضات و الحضانات الموسمية عيادة طبية وذلك 

بالتعاون مع وزارة الصحة بحيث يتم تقديم الرعاية الطبية 
لألطفال على يد طبيبة مختصة وذلك لطول الفترة التي من  

و لسهولة انتقال  , المحتمل أن يقضيها الطفل داخل المرفق 
و كثرة انتشار األوبئة و األمراض في  , العدوى بين األطفال 

 .مواسم الحج و العمرة 

 التغذية: 
تعد الروضة و الحضانة برنامج غذائي متوازن يتناسب مع 

احتياجات األطفال العمرية بالتعاون مع الوالدين و مختصين 
 .  بالتغذية



 المواصالت  

تقديم خدمة النقل المدرسي لألمهات و أطفالهن و 

الموظفات لتسهيل نقلهم من و إلى الحضانات و 

الروضات الموسمية بما يتناسب مع أنظمة المرور 

 .  في موسم الحج 



 تنظيم العمليات و اإلجراءات  

جميع العمليات و اإلجراءات الرئيسية و الفرعية التي  
تتم داخل الحضانات و الروضات الموسمية يتم  
إعدادها من خالل تحديد الخطوات التي يتم من 

خاللها تنفيذ هذه العمليات و اإلجراءات ووضعها 
وفق تسلسل منطقي لكل عملية و إجراء على حدة 
كما توضحها بطاقات العمليات التي تحتوي على 
اإلجراءات التي تقوم بها جميع منسوبي الروضة  

بشكل واضح ومفصل ومحددة المسؤولية المتعلقة  
وكما تم تحديد النماذج , بإتمام هذا اإلجراء 

المستخدمة بشكل موثق و مرمز و مصنف حسب 
 .  العام الدراسي 

 بطاقات الوصف الوظيفي 

لوظائف الحضانات و الروضات 

 الموسمية 



تقسيم األطفال في الحضانات و 
 الروضات الموسمية 

 يقسم األطفال في الحضانات و الروضات الموسمية 
 : حسب التالي 

 العمر: 
 (.سنوات  3شهر إلى ) حضانة من عمر -
 (. سنوات  6سنوات إلى  3) روضة من عمر -
 
 في الروضة ( سنوات  6سنوات إلى  3) مدة انتظام الطفل

 :الرسمية 
 مستوى التهيئة: 

 لألطفال الذين تتراوح مدة التحاقهم بالروضة الموسمية 
 (.يوم  14يوم حتى ) من 
 مستوى االنتظام الجزئي: 

 لألطفال الذين تتراوح مدة التحاقهم بالروضة الموسمية 
 (.يوم  90حتى  15) من 



 المنهجية المتبعة داخل الحضانة و الروضة 

تستقي خصائص المنهج المطبق في الحضانة و الروضات الموسمية من  
منهج التعلم الذاتي المطبق في الميدان ومن دليل الحضانات و إعداد ما  

يتناسب مع مسارات التربية الخاصة بالتعاون بين معلمة التربية الخاصة  
 :و معلمة رياض األطفال فيما يتعلق بعناصر العملية التربوية من حيث 

 المبادئ التربوية و أفضل الممارسات للتعامل مع الطفل في هذه
 .المرحلة العمرية 

 ( 44إلى  26من صفحة , ( 1) دليل المعلمة , منهج التعلم الذاتي ) 
 مهارات وممارسات طفل الروضة حسب منهج التعلم الذاتي. 
 (57إلى  45من صفحة , ( 1) دليل المعلمة , منهج التعلم الذاتي ) 
 توجيه سلوك الطفل. 
 ( 111إلى  60من صفحة , ( 1) دليل المعلمة , منهج التعلم الذاتي ) 
تنظيم البيئة التربوية. 
 (170إلى 113من صفحة , ( 1) دليل المعلمة , منهج التعلم الذاتي ) 
 ( 12إلى  9هـ من صفحة 1437/  1436دليل الحضانات ) 
  أفضل السبل في تحقيق برنامج يومي لألطفال غني باألنشطة التي

 .تلبي احتياجات األطفال و تعزز تطورهم في جميع المجاالت 
 (223إلى 171من صفحة , ( 1) دليل المعلمة , منهج التعلم الذاتي ) 
  خصائص نمو األطفال في هذه المرحلة العمرية في جميع مجاالت

 :النمو 
الجسمي الحركي. 
الديني. 
االجتماعي. 
العقلي. 
االنفعالي  . 



 خصائص النمو و تطوير األطفال في هذه المرحلة العمرية في جميع مجاالت النمو      

 (من شهر إلى سنة ) الخصائص النمائية و التطويرية لألطفال 
 المهارات النمائية الحركية. 
المهارات النمائية المعرفية. 
 االنفعالية –المهارات النمائية االجتماعية. 
 (.من سنة إلى سنتين ) الخصائص النمائية و التطويرية لألطفال 
 المهارات النمائية الحركية. 
المهارات النمائية المعرفية. 
 االنفعالية –المهارات النمائية االجتماعية. 
 سنوات   3من سنتين إلى ) الخصائص النمائية و التطويرية لألطفال

.) 
 المهارات الحركية للعضالت الكبرى ) المهارات النمائية الحركية

 (و الصغرى 
 مهارات االعتماد على النفس. 
 المهارات النمائية اللغوية. 
التعبير اللغوي 
االستيعاب 
  المهارات النمائية المعرفية 
االستعداد الرياضي 
  المهارات النمائية االجتماعية 
المهارات النمائية االنفعالية 
 6سنوات إلى  3من ) الخصائص النمائية و التطويرية لألطفال  

 (سنوات 
خصائص النمو الجسمي الحركي عند أطفال الروضة. 
 خصائص النمو الديني عند أطفال الروضة. 
خصائص النمو العقلي الفكري عند أطفال الروضة. 
 خصائص النمو االنفعالي عند أطفال الروضة. 



 نظام العمل 

 :فترات البرنامج اليومي 
 الحضانة: 

حيث يمكن التصرف  , يمتاز البرنامج التربوي ألطفال الحضانة بالمرونة 
ووفق المساحة المخصصة  , فيه حسب أعمار األطفال واحتياجاتهم 

و تشمل الخطة اليومية المنفذة في  , لممارسة األنشطة في الحضانة 
, على عدد من األنشطة الالزمة لنمو األطفال بطريقة سليمة , الحضانة 

و , و دخول الحمام , و تناول الوجبات الغذائية , فباإلضافة إلى اللعب 
تتمثل في حلقة صباحية  , تتضمن الخطة اليومية أنشطة تربوية , النوم 

و بما يتناسب و , مماثلة لما يقدم في الروضة , و أركان تعليمية 
 .الخصائص النمائية للمرحلة العمرية ألطفال الحضانة 

 الروضة: 
 :يقسم البرنامج اليومي ألطفال الروضة إلى فترات زمنية مختلفة هي 

الحلقة. 
اللعب في الخارج. 
الوجبة الغذائية. 
العمل الحر باألركان. 
اللقاء األخير. 

تحدد المدة الزمنية لكل فترة وتتم صياغة أغراضها و أهدافها و محتواها  
بما يلبي كافة احتياجات األطفال و ظروف التحاقهم الخاصة و 

 .باألساليب المتالئمة مع نظريات التعلم و نمو األطفال
 ( 179إلى  73صفحة , ( 1)دليل المعلمة, منهج التعلم الذاتي ) 

 :تكرار فترات البرنامج اليومي •
يتم وضع جدول زمني لتكرار تطبيق البرنامج اليومي لألطفال بما  

 .و ساعات دوام الروضة , يتناسب مع توافد األطفال 
توزيع المعلمات على فترات الجدول اليومي بما يتناسب مع ساعات  •

 (.   مسائي , صباحي ) دوام الحضانة و الروضة الممتد 



 توجيهات

 :وجيهات خاصة بالخبرات التربوية المقدمة لألطفال 

  لمستوى األطفال المبتدئين يوصى بتطبيق الخبرات التربوية المقدمة

في االسابيع التمهيدية و التي تركز على النشاطات و التفاعل الحركي 

الترفيهي الجاذب بهدف تحبيب األطفال بالحضانة أو الروضة 

منهج التعلم ) . ومساعدتهم على التخلص من شعور القلق و الخوف

 (250إلى  241من صفحة , (1)دليل المعلمة , الذاتي 

 تراعي اختيار النشاطات التي ال تحتاج إلى مراقبة شديدة ويستطيع

 .األطفال التعامل معها و االنجذاب لها بأقل قدر من التعليمات 

  األخذ باالعتبار للمدى الواسع من الخلفيات الجنسية و العرقية في

 .اختيار أنشطة و محتويات األركان

 انتقاء الخبرات التربوية التي تتناسب مع احتياجات األطفال و

 .مستوياتهم من كتب الوحدات التعليمية المفصلة و الموجزة

 يوصى بالبدء بالوحدات التي تستهدف و تحتوي موضوعات بسيطة و

, تشجع على التقارب بين األطفال مثل وحدة األصحاب ووحدة األيدي 

 . ووحدة العائلة 



  هامةروابط 

 دليل الحضانات  

http://kg.medu.sa 

 

 .سنوات(  6-3) رابط معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية 

CXU81https://drive.google.com.lfile/d/OBxlMWU

WaHFfWlNCUlRJTUK/view 

 

http://kg.medu.sa/
https://drive.google.com.lfile/d/OBxlMWU81CXUWaHFfWlNCUlRJTUK/view
https://drive.google.com.lfile/d/OBxlMWU81CXUWaHFfWlNCUlRJTUK/view
https://drive.google.com.lfile/d/OBxlMWU81CXUWaHFfWlNCUlRJTUK/view
https://drive.google.com.lfile/d/OBxlMWU81CXUWaHFfWlNCUlRJTUK/view




 المراجع

دليل المعلمة لمنهج التعلم الذاتي 

 .لرياض األطفال 

 .دليل الحضانات 

الدليل التنظيمي لمرحلة الحضانات و 

 .رياض األطفال

الدليل اإلجرائي لمرحلة الحضانات و 

 .رياض األطفال

معايير التعلم المبكر النمائية للفئة 

 .سنوات(  6-3) العمرية 

الدليل التنظيمي لألمن و السالمة  

 .المدرسية في رياض األطفال 


