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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

لألطفال



لماذا مهارات القرن 
)21( مهمة لـطفلك؟

     يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد الطفــل الســعودي للمســتقبل، 

ــأ بالمســتقبل أثبتــت أنــه فــي  فالدراســات والتقاريــر التــي تتنبَّ

يــًا وعالميــًا،  نــة محلِّ صــات معيَّ 2030 ســوف تتالشــى وظائــف وتخصُّ

ــرات  ــتجيب للمتغيِّ ــدة تس ــاالت جدي ــف ومج ــأ وظائ ــوف تنش وس

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتقنيــة فــي المملكــة 

اقتصاديــة  تنميــة  تحقيــق  بهــدف   2030 رؤيــة  مــع  وتتواكــب 

مســتدامة، وقــدرة إنتاجيــة، وتناُفســية عاليــة، وابتــكار ُفــَرص عمل 

جديــدة، وُتَعــدُّ مهــارات القــرن )21( مــن المهــارات المطلوبــة 

.2030 المســتقبلية  الرؤيــة  برامــج  مــع  وتنســجم  للمســتقبل 



معلومات 
عن البرنامج



ــق مــن الشــيء وتقييمــه  التفكيــر الناقــد: هــو َحــلُّ المشــكالت أو التحقُّ

ــن مهــارات التفكيــر الناقــد: المعرفــة،  بنــاًء علــى معاييــر موثوقــة، وتتضمَّ

والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل، والتركيــب، والتقويــم.

أهداف التفكير الناقد وَحلِّ المشكالت:

           تحسين قدرات األطفال على استخدام عقولهم بدل عواطفهم.

لها.            يساعد األطفال على َفْهم وجهات النظر األخرى وتقبُّ

ل الجنوح األخالقي وُفَرص الجريمة.            يقلِّ

ع الطفل على استخدام مهارة حلِّ المشكالت.            يشجِّ

           يساعد في ُصْنع القرار الحكيم عند األطفال.

م الذاتي. ن قدرة الطفل على التعلُّ            يحسِّ

التفكير الناقد



االبتــكار: هــو الوصــول إلــى شــيٍء لــم يكن موجــودًا فــي األصل، باســتخدام 

مهــارات التفكيــر اإلبداعي.

أهداف االبتكار: 

           تنمية الخيال لدى الطفل.

           تشجيع الطفل على التفكير خارج الصندوق.

           أْن يضع الطفُل الحلوَل الممكنة وغير الممكنة أليِّ مشكلة.

ــارات                   ــتخدام مه ــدة باس ــات جدي ــكار منَتج ــى ابت ــل عل ــجيع الطف            تش

التفكيــر اإلبداعــي.

االبتكار



التواُصــل: هــو مجموعــة مــن المهــارات، مثل مهارة االســتماع واســتخدام 

ــة بشــكل واضــح  ــة أو كتابي ــل رســالة لفظي لغــة الجســد، وُتســَتْخَدم لتوصي

ودقيــق.

أهداف التواُصل:

التواُصل

زيــادة ثقــة الطفــل بنفســه، مــن خــالل مقدرتــه علــى التعبيــر عــن نفســه وعــن 

ــْن  ــع َم ــم م ــل الدائ ــى التفاُع ــزه عل ــا يحف ــح، ممَّ ــكل واض ــه بش ــه ومعَتَقدات آرائ

ــكار. ــات واآلراء واألف ــاُدل المعلوم ل تب ــهِّ ــه، ويس حول

سهولة تكوين الطفل للعالقات االجتماعية وتوسيع دائرة معارفه.

ــة  ــام وحيادي ــكلِّ اهتم ــتماع ب ــع االس ــر، م ــرأي اآلَخ ــل ال ــى تقبُّ ــل عل ــدرة الطف ق

ــم. ِمِه ــن لتفهُّ لآلَخري

م في ردود أفعاله. ي والصبر والتحكُّ إكساب الطفل مزيدًا من التروِّ

ن قدرة الطفل على َفْهم الفروق الثقافية بين الحضارات. يحسِّ



ــي مســاَعدة مــن  التعــاُون: هــو تفاُعــل إيجابــي بيــن اثنيــن أو أكثــر، أو َتَلقِّ

أحــد؛ مــن أجــل إنجــاز مشــروٍع مــا.

أهداف التعاُون:

           بناء الطفل عالقاته بناًء على مبدأ المنفعة للطرفين.

           ُيسِهم في تقاُسم المعلومات والوقت والجهد والمال.

           يساعد الطفَل على بناء عالقات ناجحة.

           ُيبِعد الطفَل عن األنانية وُحبِّ الذات.

التعاُون



ُيسِعُدنا انضماُم طفلك لبرنامج مهارات القرن )21( 

لألطفال من عمر 12 - 15 سنة.

ــُهر  ة )4( أش ــدَّ ــة 2021م ولم ــنة الميالدي ــة الس ــي بداي ــج ف ــدأ البرنام          يب

ــاًل، أي )3(  ــج كام ــاعة للبرنام ــوع )28( س ــأوالد، بمجم ــُهر ل ــات، و)4( أش للبن

ــهر  ــن كلِّ ش ــبوَعْين م ــع أس ــد، بواق ــوم الواح ــاعة للي ــف الس ــاعات ونص س

ــبت(. ــي الس ــي يوَم )ف

وفيما يأتي جدول المهارات واألشُهر بالتفصيل:

األوالدالبناتمهارات القرن )21(

شهر سبتمبرشهر فبرايرالتفكير الناقد وَحّل المشكالت

شهر أكتوبرشهر مارساالبتكار

شهر نوفمبرشهر أبريلالتواُصل

شهر ديسمبرشهر يونيوالتعاُون



ك: معلوماٌت تهمُّ

ر المكتبة جميع  توفِّ
مسَتلَزمات البرنامج 

اسات ومواد مكتبية كما  من كرَّ

ر أيضًا وجبات خفيفة لأطفال. توفِّ

الموقع: قاعات 
الع  الخدمات واالطِّ

في خريص.

يبدأ البرنامج الساعة 
)10( صباحًا وينتهي 
الساعة )1.30( ظهرًا.

البرنامج حضوري.
من المحَتَمل أْن يكون عن ُبْعد 

بحسب تعليمات وزارة الصحة.

تمنح المكتبة 
شهادات حضور

اني  البرنامج مجَّ
والمقاعد محدودة

في حال قبول طفلكم سُيدَفع مبلغ تأمين )٦00( 

ة في نهاية البرنامج؛ لَضَمان التزام  ريال مسَتَردَّ

ة البرنامج، وُتستثنى  طفلكم بالحضور طيلة مدَّ

الحاالت الصحية.



تسجيُل طفلك مشتركًا بالبرنامج يعني أنك قرأَت ووافقَت على شروط وأحكام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بوصفها 

مًة لبرنامج مهارات القرن )21( لأطفال. مقدِّ

ف من )8( ُوَرش، كل أسبوَعْين )في يوَمي السبت(، بواقع )3(  ة البرنامج، وهو يتألَّ ب االلتزام بحضور طفلك طيلة مدَّ يتوجَّ

ساعات ونصف الساعة لكلِّ يوم.

د بلبس الكمامة والتباُعد االجتماعي. الرجاء التقيُّ

ب ال يحقُّ لأهل استرداد مبلغ التأمين. في حال االعتذار أو التغيُّ

ُيسَتَردُّ مبلغ التأمين كاماًل في نهاية البرنامج.

ر األطفال أثناء البرنامج لَنْشر الصور على مواقع التواُصل االجتماعي، وفي حال عدم رغبتكم بالتصوير الرجاء  سُيصوَّ

إشعارنا بذلك في حينه.

ت االنتباه.. وغير ذلك. ية أو اضطرابات، مثل َفْرط الحركة وتشتُّ َيلَزم اإلفصاح عن أي مشكالت صحِّ

ة أثناء تعبئة نموذج التسجيل. يحقُّ للمكتبة االعتذار عن استمرارية أيِّ طفل في البرنامج لم ُيفَصح عن معلوماته المهمَّ

تسجيلكم وإرسالكم لهذه االستمارة ال يعني قبول طفلكم، ُيرجى انتظار رسالة تأكيد من المكتبة.

د بمواعيد الحضور، وبمواعيد االنصراف نهاية البرنامج، فالمكتبة ُتغِلق أبوابها في الساعة 2 ظهرًا. الرجاء التقيُّ

موافق

الشروط واألحكام:


