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حضانۀ وطن



 انشئت الحضانۀ فی عام 1435 هـ
 للفئۀ العمریۀ(منذ المیالد و حتى 4
 سنوات)فی مساحۀ بلغت 1300 متر
 مربع و طاقۀ استیعابیۀ لـ 100 طفل



الرؤية

القيم

الرسالة

 أن تكون الحضانة مرجعا للحضانات � التطوير ال�بوي

 ا�هني و تأم� الرعاية الشاملة ل�طفال � بيئة معززة

 للصحة

الوطنيةا�هنيةا�نت�ءالثقة

ض�ن الرعاية و التعلم الشامل للطفل بتنميته صحيا و معرفيا

 واجت�عيا � بيئة آمنة و منظمة و ثرية و مطابقة للمواصفات

 العا�ية من خ�ل تطبيق مهارة ا�ستقصاء و البحث و ا��حظة

والتحفيز و تأم� التدريب النوعي الفعال لطالبات الجامعة



أهم نقاط التميز
يف احلضانة

كادر إداري وتعليمي سعودي حاصل ع» شهادات اكاد§ية ومهنية متخصصة � مرحلة الطفولة ا�بكرة 

 (NAEYC)̄مريكية لتعليم ا¯طفال الصغار مبنى ومرافق وتجهيزات متوافقة مع مواصفات الجمعية الوطنية ا

بيئة صحية تطبق أع» معاي´ النظافة والتعقيم والصيانة بناء ع» توجيهات مستشفى ا�لك عبدالله الجامعي

جميع الطاقم محصن ضد فايروس كوفيد 19 وا�ح�ازات العا�ية مطبقة بأع» ا�ستويات ومتضمنة غرفة العزل

 توفر منطقة مخصصة للرضاعة الطبيعية ومرشدة عند الطلب

ال¹اكة ا�جتمعية والتعاون مع كلية التمريض وع�دة خدمة ا�جتمع والتعليم ا�ستمر � تدريب الطالبات

 يطبق فيها ا�نهج ا¼بداعي والذي يقيس جميع جوانب النمو والتعلم للطفل من ا�ي�د وحتى أربع سنوات 

 أنشطة للتحفيز ا�بكر لوظائف الدماغ و للتعلم 

 تنمية مهارات الذكاء العاطفي ولغة ا�شاعر

 دعم الكشف عن تشتت ا�نتباه بالتعاون مع متخصصات 

 تقدم استشارات تربوية ونفسية ل�مهات من قبل متخصصات 

 عيادة مجهزة لتقديم الرعاية وا¼سعافات ا¯ولية ل�طفال عند الطوارئ 

متابعة صحة ا¯طفال وÇوهم من قبل ممرضات سعوديات

̄بحاث ا�تعلقة بالطفولة  بيئة Çوذجية لتطبيق ا

̄من والس�مة وتوف´ أÊة إخ�ء � حالة الطوارئ خاصة با¯طفال الرضع  تأم� كافة معاي´ ا

(Health care providing)

(Typical environment)



أهم اإلحصائيات واألرقام
حلضانة وطن النموذجية 

عدد ا�طفال طاقم العقود الطاقم الجامعي

نسبة ا¯طفال لكل معلمة
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1435 هـ 1436 هـ 1437 هـ 1438 هـ 1439 هـ 1440 هـ 1441 هـ 1442 هـ

1435 هـ 1436 هـ 1437 هـ 1438 هـ 1439 هـ 1440 هـ 1441 هـ 1442 هـ

2.8% 2.5% 2.5% 2.5% 4.2% 4.2% 4.7% 4%



ارقام التواصل
011  8235525
011  8235532

 الربيد االكرتوين
vea-su-fn@pnu.edu.sa


