
دورة اعداد مسؤوالت السالمة المرورية بالمدارس

لجنة أمهات وأهالي ضحايا حوادث السيارات

الجمعية السعودية للسالمة المرورية

هـ1440رجب 5-7



s e s s i o n

 مخارج الطوارئ

 1:00–8:30: وقت الحضور واالنصراف

ملحدد ويشترط للحصول على شهادة حضور البرنامج االلتزام بالوقت  ا

 10:30-10:00الساعة : وقت االستراحة

الجوال على الصامت واملحافظة على الهدوء

األكل والشرب في القاعة 
ً
ممنوع بتاتا

تعليمات هامة



جدول برنامج اليوم األول

المدربةالزمنالموضوع

نورة العفالق8:30مقدمة وعرض األجندة والقوانين1

سامية البواردي9:00عرض دور المرأة في السالمة المرورية2

نورة العفالق9:30عرض مقاعد األطفال3

---10:00استراحة4

البوارديسامية 10:30"قبل أن ننطلق"توزيع الحقائب وعرض 5

سامية البواردي11:30عرض كيف نركب وننزل من السيارة بأمان6

نورة العفالق12:15ونشيد/ عرض لقصة وأنشطتها 7

---1:00انصراف8



جدول برنامج اليوم الثاني

المدربةالزمنالموضوع

سامية البواردي8:30عرض حزام األمان1

سامية البواردي9:00عرض كوني راكبة إيجابية2

---9:45استراحة3

الدارسات410:15-1تطبيق المجموعات 4

---1:00انصراف5



جدول برنامج اليوم الثالث

المدربةالزمنالموضوع

الدارسات68:30-5تطبيق المجموعات 1

---9:30استراحة2

الدارسات910:00-7تطبيق المجموعات 3

العفالقنورة 12:15عرض فلننطلق والخاتمة4

---1:00انصراف5



قبل أن نـنـطـلـق

ن عرض تعريفي بكيفية استخدام وتخزي

حقيبة سلوكيات السالمة المرورية



كيفية استخدام وتخزين مواد 

حقيبة سلوكيات السلامة المرورية

مرجع يستخدم ك( يحفظ في مكتبة المدرسة):الكتاب التعريفي1)

ورية بالمدرسة للتعريف بكيفية تنفيذ برنامج نشر ثقافة السلامة المر 

سخة يوجد منه ن).للمواضيع التي يغطيها البرنامجويعطي ملخصا  

(رقمية في الفلاش ميموري

خطة يشرح للمعلمة( يحفظ في مكتبة المدرسة):كتاب المعلمة2)

نزلية تقديم كل عرض ويوفر لها أوراق العمل والأنشطة الصفية والم

رقمية يوجد منه نسخة).والنشرات التي يتم تصويرها وارسالها للأهل

(في الفلاش ميموري



كيفية استخدام وتخزين مواد 

حقيبة سلوكيات السلامة المرورية

(تحفظ في مكتبة المدرسة)قصة 15عدد : قصص الأطفال( 3

و يوجد في الفلاش ميموري نسخة من القصص على شكل فيدي

لمرفقة مسجل بصوت قارئة يتم عرضها للطالبات ومناقشة الأسئلة ا

.بعد ذلك

(                  يحفظ في مكتبة المدرسة)عدد واحد : كتاب الأناشيد( 4

يوجد في الفلاش ميموري نسخة من الأناشيد على شكل فيديو

.  تستمع له الطالبات في الصف



كيفية استخدام وتخزين مواد 

حقيبة سلوكيات السلامة المرورية

بوستر 25عدد/ A3بوستر مقاس  13عدد): لوسائل التعليميةا(5

ورقتان / تابعة لها A7بطاقة صح وخطأ مقاس 25وA5مقاس 

ب بالإضافة إلى كتي/ تحوي صور شخصيات القصص  A4مقاس 

و تستخدم المعلمة الوسائل كما ه( تعليمات لاستخدام الوسائل

خدامها ممكن عمل نسخ إضافية من الوسائل لاست. موضح في الكتيب

ي يوجد نسخة رقمية منها ف).من قبل عدة معلمات في نفس الوقت

(الفلاش ميموري



كيفية استخدام وتخزين مواد 

حقيبة سلوكيات السلامة المرورية

هو جوهر الحقيبة لذا يجب عمل نسخ منه :الفلاش ميموري( 6

وتبقى النسخة الأصلية محفوظةعند إدارةلاستخدام المعلمات 

مات المعل)يحتوي الفلاش على العروض التوعوية للكبار . المدرسة

وكذلك يحتوي على فيديوهات (الطالبات)وللصغار ( والأمهات

ا بد من القصص والأناشيد بالإضافة إلى أفلام رسوم متحركة لذلك ل

.وسماعات عند استخدام البرنامجتواجد شاشة عرض وبروجكتر 



كيفية استخدام وتخزين مواد 

حقيبة سلوكيات السلامة المرورية

تاب كما يحتوي الفلاش على نسخة رقمية من الكتاب التعريفي وك

ة المعلمة  والوسائل التعليمية لتكون بحوزة المعلمة عند الحاج

وأيضا  للاطلاع عليها أو عمل نسخ  إضافية في حالة الضياع أو التلف،

ة واستباننشرات  الأهلومن لعمل نسخ من أوراق العمل للطالبات

.التقييم



نرجو من الجميع التالي

تفقد الحقيبة التي تم استالمها في فترة االستراحة

اخل التأكد من وجود جميع المحتويات حسب القائمة الموجودة د

الحقيبة

 في حال وجود أي نقص أو زيادة الرجاء مراجعة المسؤولة

ليتم توفيرهعن توزيع الحقائب وتسجيل الناقص في البيان لديها



إرشادات هامة عند تقديم عروض وقصص الصغار
حتى تحصل الطالبات على الفائدة المرجوة من العروض؛ 

:يرجى من المعلمة التالي

اقرئي خطوات تقديم العرض الموجودة في ملف المعلمة جيداً قبل تقديم العرض للطالبات.

 في مرحلة التطبيق األولىوال داعي إلضافة أي شيء آخر لها التزمي تماماً بتلك الخطوات.

اتبعي أسلوب محفز للمشاركة عن طريق:

إعطاء الطالبات فرصة للتفكير في مخاطر السلوكيات الموجودة في الصور.

نب المخاطرتشجيع وتحفيز الطالبات على التفاعل، وإبداء الرأي، واقتراح األفكار والحلول لتج.

البات إيقاف العرض للحظات عند الحاجة للتوضيح أو التأكد من الفهم أو لالستماع إلجابة الط

.واقتراحاتهن



إرشادات هامة عند تقديم عروض وقصص الصغار
حتى تحصل الطالبات على الفائدة المرجوة من العروض؛ 

:يرجى من المعلمة التالي

 األطفال عرض القصة أو مقاطعتها حتى ال يفقدعدم إيقاف بالنسبة لعروض القصص يفضل

.تركيزهم على القصة

استخدمي األنشطة، وأوراق العمل المصاحبة للعروض والقصص.

 احرصي على ارسال نشرات األهل إما بتصويرها أو عن طريق موقع المدرسة أو مجموعة

.تواصل اجتماعي بين مربية الفصل وأمهات الطالبات

استفيدي من الوسائل التعليمية المرفقة لتثبيت المعلومات والمفاهيم.



توزيع مهام األيام التالية على الدارسات

مجموعات يوم األربعاء

الموضوع المجموعة

عرض سلوكياتنا داخل السيارة األولى

عرض األمن والسالمة في الحافلة المدرسية الثانية

عرض الخطوات الخمس لعبور الطريق بأمان الثالثة

والنشاط لمجموعة الوسائل األولىلعب البنات قصة 

(ماذا يحدث عند االصطدام؟)

الرابعة



توزيع مهام األيام التالية على الدارسات

مجموعات يوم الخميس

الموضوع المجموعة

عرض األماكن المختلفة للعبور وطريقة استخدامها الخامسة

عرض السير في الطريق السادسة

عرض قواعد ركوب الدراجة السابعة

والنشاط لمجموعة الوسائل الثانيةحملة المجمع قصة 

(الطريقة الصحيحة لربط الحزام)

الثامنة

قصة خيارة لولو والنشاط لمجموعة الوسائل الثالثة

(السلوكيات الصحيحة والخاطئة للركاب)

التاسعة



فلـنـنـطـلـق
وتقييم يقعرض تعريفي بكيفية تطبيق وتوث

برنامج نشر ثقافة السالمة المرورية 

بالمدرسة



رارشادات تطبيق برنامج الكبا
من قبل مسؤولة السالمة المرورية

ض تقام ندوة مدتها ساعتان لجميع المعلمات تعرض فيها عرو

يفية الكبار لتوعيتهن ثم نموذج من عروض الصغار مع شرح ك

(.موجودة في الشرائح القادمة)تطبيقه لهن 

يها تقام ندوة مشابهة مدتها ساعتان ألمهات الطالبات تعرض ف

لذي عروض الكبار لتوعيتهن ثم يشرح لهن فكرة البرنامج ا

ن حيث سيقدم للطالبات ويطلب منهن المساندة ومتابعة بناتهن م

جود التزامهن بالسلوكيات اآلمنة خارج المدرسة مع التنويه بو

لبرنامج استبانه تعبأ بعد البرنامج من قبل األمهات لقياس أثر ا

.على الطالبات



اتارشادات تطبيق برنامج الطالب
من قبل المعلمات

  يقدم عرض واحد أسبوعياً في حصة النشاط

ض                 تقدم القصص التابعة لنفس الموضوع مع العر

.أو في حصة أخرى تتبعها مثل حصة انتظار
(الجدول التالي يوضح ذلك)



جدول تقديم العروض 

والقصص التابعة لها

القصة  التابعة لهالعرضاألسبوع

شقاوة ريمكيف نركب وننزل من السيارة بأماناألول

خيارة لولوسلوكياتنا داخل السيارةالثاني

شجاعة سعداألمن والسالمة في الحافلة المدرسيةالثالث

-------الخطوات الخمس لعبور الطريق بأمانالرابع

عمر وسيارة اآليسكريماألماكن المختلفة للعبور وطريقة استخدامهاالخامس

الرحلة التي طارتالسير في الطريقالسادس

رجل الفضاءقواعد ركوب الدراجةالسابع



-------/------------:  توثيق تنفيذ البرنامج للصف

مالحظاتالمعلمةالتاريختم العروض التوعويةمسلسل

كيف نركب وننزل من السيارة بأمان1

سلوكياتنا داخل السيارة2

األمن والسالمة عند ركوب الحافلة3

الخطوات الخمس لعبور الطريق بأمان4

األماكن المختلفة للعبور وطريقة استخدامها5

السير في الطريق6

قواعد ركوب الدراجة7



-------/------------:  توثيق تنفيذ البرنامج للصف

مالحظاتالمعلمةالتاريختم القصصمسلسل

مجمع سالمة1

أصدقاؤنا ضي وعبد العزيز2

خيارة لولو3

تالة وكرسي السيارة4

قصة يارا5

لعب البنات6

مولود جديد7

الدرس الصعب8

حملة المجمع9

شجاعة سعد10

شقاوة ريم11

عمر وسيارة االيسكريم12

الرحلة التي طارت13

رجل الفضاء14

قصص ماقبل النوم15



-------/------------:  توثيق تنفيذ البرنامج للصف

مالحظاتالمعلمةالتاريختماألناشيدمسلسل

أسافر بأمان1

كليك كليك كليك2

ربط الحزام3

أمانة بين إيديك4

بوري السيارة5

في السيارة نجلس صح6

ال يا بابا ال تطاوعني7



-------/------------:  توثيق تنفيذ البرنامج للصف

مالحظاتالمعلمةالتاريختمأفالم الرسوم المتحركةمسلسل

أصدقاؤنا ضي وعبد العزيز1

تالة وكرسي السيارة2

قصة يارا3

لعب البنات4

مولود جديد5

الدرس الصعب6

حملة المجمع7



دور مسؤولة السالمة المرورية

في المتابعة

صولمتابعة جداول توثيق تنفيذ البرنامج والتأكد من استكمال جميع مواد البرنامج لجميع الف

اهيممتابعة استخدام الوسائل وأوراق العمل واألنشطة المقترحة من أجل تثبيت المعلومات والمف

إقامة مسابقات أو حمالت مدرسية للسالمة المرورية ومشاركة األهالي بها

لفصل االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي لعمل مجموعة تواصل ألمهات كل فصل مع مربية ا

ترسل من خالله نشرات األهل وأي مالحظات أو اعالنات أو أنشطة مطلوبة



تقييم البرنامج

(صورة منها)تعبئة االستبانة من قبل األمهات بعد انتهاء البرنامج بالكامل 

سة أو المنطقةتقييم األنشطة والمسابقات والفعاليات التي تقام على مستوى الصف أو المدر

اللجنةتوثيق التنفيذ بالصور والتسجيالت والمقابالت الصوتية لنضعه في موقع

جمع المرئيات والمقترحات من األهل

خ وصور التوثيق6نعرض هنا تجربة ب



رسالة خاصة للمعلمة

هو على الرغم من أهمية الكتاب المدرسي والمنهج الدراسي في العملية التعليمية، إال أن دورالمعلم يظل

ة إن مادة تعليم سلوكيات السالمة المرورية أختي المعلمة هي أمان. المحك في نجاح العمل وبقاء األثر

.نضعها بين يديك؛ لذا حرصنا على أن تكون سهلة، وميسرة لك في تقديمها للطالبات

ا لها، ولكن لكي يتحقق الهدف منها، وهو المساهمة في الحد من الحوادث المرورية التي يقع أبناؤنا ضحاي

لباتك وحتى يكون لك دور في تحقيق هذا الهدف السامي؛ ال بد أن تكون لك بصمتك وأثرك في نفوس طا

.بالمدرسة، وفي محيط أسرتك

.وتذكري أن الخيار لك في أداء األمانة، وتوصيل الرسالة

.يقبارك هللا في جهودك، وكتب لك األجر، وشملك وأهلك وأبناء وطننا الغالي بالسالمة الدائمة على الطر



 العيي صدق هللا"وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ": قال تعالى


