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 كيس التخطيط שק התכנון

سر نجاح أي مشروع هو التخطيط الدقيق  وكلما كان التخطيط  أكثر تفصيالمع تقسيم واضح  للمهام وتحديد 

 ص نجاح المشروع كانت أكبر الشركاء  ، فر
 األهداف   

 أفكار لمشاريع للتداخل االجتماعي  اقتراح .1

 بناء خطط عمل لمشاريع حسب النموذج المعروض في هذه الفعالية . .2

 دقيقة    120-90: مدة الفعالية

 مواد مساعدة 

  التخطيط: كيس 1ملحق رقم 

  تخطيط مشروع2ملحق رقم : 

  جدول  التخطيط  الزمني  3ملحق رقم : 

  مراحل التخطيط والتنفيذ -: كل الخطوات  لتنفيذ المبادرة 4ملحق رقم 

  نموذج تخطيط الوظائف  5رقم ملحق : 

 

 سير الفعالية 

 المرحلة األولى : افتتاحية بكامل الهيئة 

يطلب المرشد من المشاركين  التفكير في المشاريع االجتماعية التي هم على دراية بها ووصف العوامل التي أدت 

 . إلى نجاح أو فشل تلك المشاريع

أمثلة على مشاريع اجتماعية مختلفة ويسجلها على اللوح  ، في عمودين منفصلين ، أسباب  أو  ، يقدم المرشد 

 .نجاحها أو فشلها
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 مجموعات  –المرحلة الثانية 

 التي تم طرحها في الفعالية السابقة  أفكار المشاريعمهمة   حسب   المشتركين لمجموعاتيتم تقسيم 

  تخطيط مشروع2ملحق رقم ; : كيس التخطيط   1كل مجموعة تحصل على ثالث مستندات : ملحق رقم :; 

 : جدول  التخطيط  الزمني  3رقم  ملحق

 

 كامل الهيئة  –الثالثة المرحلة 

 يعرض مندوبو المجموعات اقتراحاتهم ويحصلون على ردود فعل  من اصدقائهم 

 أسئلة للنقاش 

 ما الذي أعجبكم بكل اقتراح؟  .1

 ماذا كنتم تغيرون؟ .2

 أي مركبات بحاجة لتوضيح؟  .3

 أي صعوبات ظهرت خالل تجربة التخطيط؟ .4

  استنتجتم من التخطيط ؟ استنتاجات اذا تعلمتم في مرحلة التخطيط ؟ م .5

 

 مجموعات ، التنظيم للتخطيط  –المرحلة الرابعة 

 .المهام واألدوار وتقسيمها على أعضاء المجموعة "مجموعة مشروع"تحدد كل 

 (.5نموذج لتخطيط الوظائف )الملحق  ببناء بالتنسيق مع بقية المجموعة ،  ،مشترك كل يقوم 

لنخبر بعضنا البعض بما  سويًا  نلتقي متى : التقرير والمشاركةمهام تقوم المجموعة بأكملها بوضع 

 وكيف يتم احراز التقدم؟ الصعوبات  هي  يجب عمله وما

أهداف المشروع ، وتقسيم األدوار ،  كتابة يتم  الملف،. في هذا ملف للمشروعتقوم كل مجموعة بفتح 

 والمتابعة المنهجية لمراحل  التنفيذ ، بما في ذلك تنفيذ  المهام والجدول الزمني.

 

 تلخيص بكامل الهيئة  –المرحلة الخامسة 

 عن مرحلة التخطيط  فعاليةيعرض نقاط مهمة التي تعلمها من هذه الترك كل مش بتلخيص الفعالية، يقوم المرشد 
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 : كيس التخطيط1ملحق رقم  

 
مشروع  تخطيط عند  انه من المهم   التطرق لها  ون المختلفة التي تعتقد ركباتالملكيس اسجلوا بداخل 

 اجتماعي.
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 نموذج تخطيط مشروع : 2 ملحق رقم

 
  عنوان المشروع

   ماذا سنفعل

 لماذا 

 االهداف 

1.  
2.  

3.  

 لمن 

  جمهور الهدف

 

 ماذا يحصل 

 المشروع  مخطط 

  مضامين 

 طرق وأساليب العمل 

 

 متى 

  موعد المشروع 

 المدة الزمنية للمشروع 

 زمني للتخطيط والتنفيذ الجدول ال ،

   تلخيص والتقييمال

 

 

 أين   

  مكان الفعاليات 

 تنظيم المكان 

 

 كيف 

 مواالستعدادات للتنظي 

 توثيق 

 التسويق واالعالن  

 

 ماذا 

 مواد مطلوبة 

 موارد 

 ميزانية  

 

 

 من 

 شركاء للتنفيذ 

 تقسيم الوظائف 

 عوامل مساعدة  

 

 

  يتشوشما يمكن أن 

 صعوبات متوقعة  

 

 كيف كان 

 معايير النجاح 

1. 
2. 
3. 
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 : جدول التخطيط الزمني3ملحق رقم 

 

 مالحظات  مسؤولية  شركاء الفعالية  تاريخ  المرحلة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 ولة إسرائيلد                                                 מדינת ישראל                    

 زارة التربية والتعليمو                                   משרד החינוך                   

 لمجتمع العربيا -سم المجتمع والشبابق                  חברה ערבית -אגף חברה ונוער      
                                                                                      

 مراحل التخطيط والتنفيذ -كل المسار لتطبيق  مبادرة : 4 ملحق 

 

 

 
 مؤشر  لفحص  كل معايير مبادرة من المبادرات المقترحة من أجل اختيار المبادرة  التي طبقها أعضاء المجموعة

 

 

اتخاذ 

 القرارات 

 التجديد بكل مبادرة من المبادرات 

 كل مبادرة  من المبادرات  مكان تنفيذ للفرد ، للناس ، االسهام 

 الموارد الزمنية المطلوبة لكل مبادرة 

 درجة التطابق بين المؤهالت  ومهارات أعضاء المجموعة لما مطلوب  في كل مبادرة

 من المهمات  درجة التوافق بين الميول الشخصية ألعضاء المجموعة ومتطلبات كل مهمة

 درجة التحدي الذي تفرضه كل مبادرة  على المجموعة

 

 والصعوبة في طرق  تنفيذ كل مبادرة اإلشكاليات 

 معايير مساعدة للتخطيط وتنفيذ المبادرة التي تم االنفاق عليها و مؤشر 

 

 تخطيط 

 

 تعريف هدف المبادرة  

 تحديد القيم الكامنة من وراء المبادرة

 

 مبادرة المميزات لكل و االيجابيات تحديد 

 تحديد معايير النجاح

 عن السكان الذين يتم توجيه المبادرة إليهم أو عن مكان تنفيذ المبادرة  معلومات جمع 

 جات.والروابط االجتماعية بينهم  ، وفحص دقيق لالحتيا العالقات ، وتوضيح  جمهور الهدف  مميزات 

 التعرف على المضيف لهذه الفعالية

 مة وقوى معرقلة  قوى داع تقسيمها الى و,القوى المرتبطة بالمبادرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ،  حصلةدراسة م

 (دوات توضيح الموارد الالزمة لتنفيذ المبادرة )المال ، القوى العاملة ،الوقت ، المكان واأل

 االستعداد  لصعوبات متوقعة وإيجاد حلول ممكنة
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 بناء  خطة عمل مفصلة -التحضير للتنفيذ والتطبيق

 

 تنفيذ 

 

 للفعاليات  ترتيب مفصل   تسجيل

 جدول زمني( تحديد  تحديد المدة الزمنية لكل فعالية ) 

 تحديد وظيفة ومسؤولية كل واحد من المشاركين  في الفعاليات.

 تحديد المشاركين  في الفعاليات مع تسجيل تفاصيل االتصال معهم .

 

 الرقابة والتقييم 

 فحص المالئمة بين التخطيط والتنفيذ بكل مراحل الفعاليات 

  تحديد المواعيد التي سيتم فيها فحص التنفيذ مقابل التخطيط خالل الفعالية 

 دراسة معايير النجاح التي حددت 

 

 فحص تطبيق الجدول الزمني 

 التجربة  اشتركفحص مدى رضا الشخص الذي 

 التجربة  تركين فيفحص مدى رضا الطالب المش
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 نموذج تخطيط الوظيفة:  5م قملحق ر

  
  االسم 

  وصف وظيفتي 

  عن ....أنا مسؤول 

  مع من يجب أن أتعاون  

  \ اإلبالغ علي   يجبلمن 
 ؟التقرير 

 

ممن استطيع طلب المساعدة 

 واالستشارة 

 

التي يجب علي الفعاليات 

بها وفق جدول زمني  القيام

 )بالتنسيق مع األصدقاء(

 

  النتائج المتوقعة مني

 

 


