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المقدمة
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نحن في علمتني كنز نفخر بمرور 6 سنوات على 
بدء هذه المؤسسة، ونموها وتطورها. ونسعد 

إذ  نقدم لكم التقرير السنوي للمؤسسة لعام 
.2022

لنتشارك معكم إنجازاتنا، تحدياتنا، مشاريعنا، 
ولنفتح األبواب لتعاون مثمر بين المؤسسات 

والمنظمات واألفراد العاملين في نفس 
القطاع لتحقيق األهداف.

4



بدأت علمتني كنز ببذرة صغيرة، كصفحة فيسبوك ألم جديدة لمست فجوة بين 

ما يقدمه الغرب من معلومات ودعم لألمهات، وبين ما يقدمه العالم العربي.

فرغبت بأن تسدَّ هذه الفجوة ببساطة. بأن تقف إلى جانب األمهات خالل رحلتهم 

الطويلة هذه. بأن تشارك المعلومات، بأن تترجم، بأن تتعلم وأن تُعلِّم.

وألن الحاجة كانت كبيرة، كبرت المبادرة الصغيرة شيئًا فشيئًا، لتصبح اليوم 

مؤسسة مرخصة ومسجّلة، وتضم فريقًا وأخصائيين وتحقق 

دخًال، وتترك أثرًا وبصمة في عالم األطفال ال يمكن إنكارها.



نحن اليوم إذ نشارك معكم بعضًا من إحصائيات عملنا، إنجازاتنا. نجاحاتنا. نشارك 

أيضًا معكم نجاحاتكم أنتم نساًء وأمهاتًا ومربّيات.

ألنكم جزءًا من هذا النجاح والعامل األهم فيه. ألنكم كنتم معنا.

شّكلنا سويًا على مر هذه السنين عبر منصتنا مجتمعًا داعمًا واعيًا 

متفاعًال، لنساء يرغبن بالتغيير ويعملون ألجله.

نشارك معكم قصة نجاح مشروع ريادي، تحّول ليصبح مؤسسة تربوية تضم 

مسارات ومشاريع عدة. عسى أن نلهمِك لتصنعي حكايتِك الخاصة، ونجاحك 

الخاص.



تحديات كثيرة رافقتنا أيضًا خالل السنوات الماضية. تحديات عملياتية، تنفيذية، مالية، 

وهجمات إعالمية على المنصات.

ولكننا مستمرون حتى اليوم، ما زلنا نتعّلم كل يوم لنتجاوز هذه التحديات.

وألننا متفهمون بأن المهمة التي نقوم بها ليست مهمة سهلة، ولكننا اخترنا 

االستمرار.

فنحن ال نتعّلم سوية فقط، فالتحدي األكبر الذي نواجهه جميعنا اليوم في عالم 

(unlearning) الطفل وأساليب التربية هو النسف البّناء أو



ففي هذا العصر المتسارع والغني بالمعلومات الجديدة والمختلفة كليًا عن ما 

كبرنا عليه، تحدينا األكبر كمربيين هو أن نقوم بمسح وحذف ما تعّلمناه سابقًا، 

لعدم جدواه ومن ثم التعّلم من جديد.

ونوقن تمامًا أن ذلك ليس باألمر سهل علينا أو عليكم، ولكنه ضرورة لتربية 

جيل جديد أقوى وأكثر استقالًال وأكثر محبة وتقّبًال.

فمعظم ما تعّلمناه بوعي أو دون وعي مّنا عن التربية والرعاية والطفولة، لم 

يعد يصلح اليوم للتطبيق مع أبناءنا الذين يعيشون ثورات تقنية ونفسية 

واجتماعية كبرى، ووسط مجتمعات جديدة وبيئات مختلفة. فما كان صالحًا 

لزماننا، لن يؤدي غرضه اليوم.



— آلفين توفلر
كاتب ومفكر أمريكي وعالم في مجال دراسات المستقبل

”األّمّيون في القرن الواحد والعشرين ليسوا من ال 
يقرؤون وال يكتبون، لكن ُأميي القرن الجديد هم الذين 

ال يملكون قابلية تعّلم الشيء ثم مسح ما تعّلموه ثم 

تعّلمه مرة أخرى.“



المحتوى
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علمتني كنز مؤسسة قائمة على المحتوى 

فالقيمة المضافة التي نعمل عليها كل يوم هي 

تقديم محتوى عربي قّيم وموثوق، يساعد كل مربي 

متحدث باللغة العربية أن يتمكن من فك شيفرة 

التربية، وأن يكون قادرًا على تقديم الرعاية للطفل 

المسؤول عنه بحب، ثقة واطمئنان.



عدد المسارات التي تم تفعيلها
04

عدد المقاالت التي تم نشرها
57

عدد األنشطة التي تمت مشاركتها
04

عدد المناسبات واأليام العالمية التي 
تمت مناقشتها

39

عدد المنشورات التي تم نشرها على 
منصات التواصل االجتماعي

838

عدد المساقات التي تم إطالقها
04



الفيديوهات التي تم إنتاجها
189

نصوص المحتوى التي تم العمل 
عليها

154

منشورات األمهات التي تم نشرها 
ضمن مجتمع كنز األمومة

+10k
مجموع دقائق المحتوى الصوتي التي 

تم نشرها

234

مجموع دقائق المحتوى المرئي التي 
تم العمل عليها

392

التصاميم التي تم نشرها
468



المنصات
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نعمل في علمتني كنز جاهدين لنتوّسع من حيث المنصات، 

لنتواجد بشكل يومي على كل منصة يمكن أن تسّهل وصولكم 

إلينا وتساعدنا على التأثير بشريحة أكبر ومجتمعات جديدة.

نحن اليوم إذ نملك قابلية الوصول لما يقارب خمسة ماليين 

متابع عبر منصاتنا، ال نهدف لجمع أرقام المتابعين، بقدر ما 

يعنينا أن نلمس أثر هذا النمو من خالل تجارب أمومة حقيقية 

تصلنا كل يوم من خاللكم، رحالت تربوية ساعدنا بجعلها أكثر 

إيجابية وأكثر متعة.

كل زيادة في األرقام هي مسؤولية أكبر نسعد باستحقاقها 

وهي خطوة أقرب إليِك، لنستحق لقب "صديقة أمومتك"



252K 253K 172K

عدد مستخدمين 
تطبيق الموبايل

عدد مستخدمين 
األكاديمية

مجموع زيارات 
الموقع االلكتروني



2M 911K 541K

Facebook Instagram YouTube



291K 8,500 18K

TikTok Academy 
Instagram

Telegram



2,400 705K 251

Twitter مجموعة 
كنز األمومة 
(فيسبوك)

Linkedin



المستفيدين
4



منذ اليوم األول في علمتني كنز هدفنا كان تحقيق األثر.

لذلك وبكوننا مؤسسة اجتماعية ربحية، فنحن ال نقيس أثرنا 

بالتقارير المالية فقط، وإنما نلمسه بشكل أقرب من خالل 

بصمتنا في حياة المستفيدين من خدماتنا ومن محتوانا.

حين نعرف أن واحدًا قد نام بسعادة، أو أن 

طف

ًا واحدًا قد عاش يومه بحب ولطف دون تعنيف وضرب.ل

طفًال نشأ بعائلة متوازنة سعيدة، قادرة على تلبية احتياجاته الصحية، العاطفية النفسية، والتربوية.

نلمسه من خالل تغيير حياة آالف األمهات، وتغيير معتقد 

األمومة في حياتهم، ليستمتعوا بأدق تفاصيلها، ويشعرون 

بالدعم والمساندة خالل رحلتهم.



4M
متوسط عدد المستفيدين من محتوى منصات التواصل االجتماعي

171.5K

420K
متوسط عدد المستفيدين من محتوى األكاديمية

متوسط عدد رسائل واستفسارات المستفيدين التي تمت اإلجابة عليها



400
عدد المستفيدين من الورشات واللقاءات الحية

720

+300
عدد المستفيدين من المحتوى الصوتي

متوسط عدد المستفيدين من خدمة االستشارات الشخصية



+1000
عدد المستفيدين من العروض والباقات وخصومات التجديد

+66
عدد المستفيدين من هدايا مجانية من األكاديمية



فريق األخصائيين
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نحاول بشكل مستمر ضمن علمتني كنز بأن نلّبي 

احتياجات األم العربية، والمربّيات في العالم العربي 

بشكل عام. لذلك نعمل بشكل دائم على ضم 

أخصائيات خبيرات في مجاالت متعددة، لنضمن أن 

تجدي من خالل ما نقّدمه أجوبة لكل أسئلتك وحلول 

لكل تحدياتك.

توّسعنا خالل السنة الماضية بمسار جديد، ونعمل 

على إطالق مسارات جديدة متنوعة خالل العام 

الحالي.



غزل بغدادي
األخصائية التربوية

أم والمديرة التنفيذية لمؤسسة علمتني كنز
تعمل في عالم الطفل منذ أكثر من عشر 
سنوات، أسست علمتني كنز بهدف نشر رسالة 

التربية بالحب واالحترام في العالم العربي.
خريجة قسم الصحافة واإلعالم، وحاصلة على 

شهادة مونتيسوري لعمر 0-3 سنوات.
عملت في مجال تعليم األطفال، وقّدمت ما يزيد 
عن 50 ورشة، وما يزيد عن 200 استشارة تربوية، 

ساعدت من خاللها مربيين في رحلتهم.



لينا بايزيد
األخصائية التعليمية

أم، مؤلفة مناهج، قامت بتأليف منهج برنامج للصوتيات 
باللغة العربية مع جامعة أوكسفورد، ومنهج لألطفال 

الالجئين مع منظمة اليونيسيف.

حاصلة على دبلوم صعوبات التعّلم والدمج المدرسي
(NAMC) ودبلوم مونتيسوري للمرحلة االبتدائية من

وشهادة تدريس السنوات االبتدائية من البكالوريا الدولية 
(IB PYP)

خبرة أكثر من 15 سنة في التعليم، حيث عملت كمدّرسة 
مونتيسوري لمدة 5 سنوات، ومدّرسة للسنوات االبتدائية 

من البكالوريا الدولية لمدة 9 سنوات.



الفريق
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مركز عمليات هذه المؤسسة ومصدر أفكارها.

يضم حاليًا فريق علمتني كنز 20 شخص بين موظفين 

بدوام كامل، ومتعاقدين بدوام جزئي، ومتطوعين.

بين اختصاصات التواصل، التصميم، المحتوى، التقنية، 

وغيرها.. اجتمعنا كافة على هدف واحد بأن نجعل حياة 

األطفال أفضل، وأن نساهم بوضع بصمة في حياة 

المربّيات العربيات.

وأن نكون منارة في طريق األمهات خالل رحلتهم 

التربوية الطويلة.



يعمل فريق علمتني كنز عن بعد %100

ويغطي حاليًا بلدان سوريا، تركيا، فلسطين، 

بريطانيا، األردن، اإلمارات العربية المتحدة ومصر.

من أين نعمل؟



متوسط نسبة الرضا عن 
األداء العام

3.1 3.3

أداء الفريق

متوسط نسبة الرضا عن 
جودة العمل المقّدم

متوسط قدرة الفريق على 
إدارة الوقت والمهام

تم قياس النسب باالعتماد على استبيان التقييم الشهري حيث القيمة العليا = 4

3.4

متوسط القدرة على التواصل 
بين الفريق

3.4



محطات هامة 
في عام 2022



إطالق مسار التعليم بمحتوى تعليمي وإرشادي متخصص

التعاون مع منظمة أشوكا العالمية كالجهة العربية الوحيدة لتقديم 

ورشات صّناع التغيير في الوطن العربي

إطالق موقع كنز أكاديمي بشكله الجديد والمطّور

حدث األردن الصيفي بالتعاون مع أدم ومشمش



إطالق أول بودكاست صوتي تحت اسم المؤسسة

تطوير البنية الداخلية للفريق وآلية العمل والتخطيط

تغطية 6 دول جديدة من خالل وكالء دفع معتمدين

إطالق حساب كنز أكاديمي كمنصة منفصلة على انستغرام



إطالق الموقع الرسمي بحّلة جديدة

إطالق خدمة االستشارات الشخصية المباشرة ضمن 3 بلدان 

تكريم من قبل فريق ملهم التطوعي لتعاون مثمر استمر عشر سنوات

توثيق صفحة المؤسسة على فيسبوك



شكرًا
ألنكم كنتم معنا خالل السنوات الماضية وما كان هذا النجاح 

ليتحقق دونكم.
مازلنا نتعّلم، وهناك الكثير من التحديات واألخطاء التي عزفنا عن 

مشاركتها معكم.
ولكننا نؤمن أن المهمة التي أوكلت إلينا أسمى وأهم، وهذا ما 

يدفعنا لالستمرار كل يوم.

مشاريع جديدة نعمل عليها للسنة القادمة
آملين أن نحقق من خاللها رسالتنا الكبرى

                                عائلة سعيدة … طفل سعيد

كل الحب.. فريق علمتني كنز


