
 

 

 

 التنافسية  ارشادات ومواصفات ملف المهمة

 مواصفات المشروع :

  تجعل التي النظيفة للطاقة  حلول تقديم في المساعدة و األفراد حياة في تحسين  والمعلومات دورالتكنولوجيا لدعم وتعزيز مشروع هو

 .  العامة الصحة على الحفاظ / الصحي  األمن توفير في والمساعدة أفضل بشكل حياتهم يعيشون الشعوب

 حياة في جودة تقديم هدفها هو وابتكاراتهم  اختراعاتهم و أفكارهم تكون بحيث المسابقة موضوعات مع المتسابقون يشتبك حيث

 .  التحديات أصحاب

  –  الالجئ -الفقير الطفل -الحامل المرأة  -اإلعاقة  أصحاب -الشاقة  األعمال أصحاب  -المرضى –  السن  كبار:  التحديات أصحاب

 . التحديات أصحاب  من  وغيرهم..  الكوارث ضحايا

 مقترح المشروع:

 يجب أن تعمل الفرق معاً لكتابة مقترح مشروع واحد. -

 . PDFيقدم المقترح في شكل  -

غير مسموح به( وهوامش  1.5نقطة ومسافة مزدوجة )  12المكون من   Arialأو  Times New Romanاستخدم الخط  -

 صفحات.   10بوصة واحدة وال يزيد عن 

يرجى ذكر جميع المراجع وتضمين قائمة المراجع في نهاية مقترح المشروع. يجب أيًضا ذكر جميع الصور والرسوم   -

  . لن تحسب المراجع من حدود الاساسية في المشروعالبيانية التي لم تقم بإنشائها بنفسك. قم بتضمين أي جداول وأشكال 

 صفحات.  10

يجب تقسيم مقترح المشروع إلى أقسام لقراءته. يُقترح التنسيق التالي: عنوان وملخص لبدء االقتراح ، قسم أول للتحفيز  -

موضح بالتفصيل )كما هو شروع وتنظيمه ، وقسم ثالث للدافعية والحوافزلوجستيات الم ي تضمونهجك أو حلك ، قسم ثان

أدناه(. سيساعد اتباع التنسيق المقترح على ضمان تضمين جميع المعلومات المطلوبة ومساعدة الفريق في عملية التحكيم. 

 تأكد من تغطية كل نقطة من النقاط المذكورة هنا:

 المشروع عنوان(1)

 أسماءكم(، اسم المدرسة ) اسمك: الطالب

 .(إلخ ،  الشركة  ، المدرسة ، الجامعة)  االنتماء المؤسسي ، اإللكتروني البريد عنوان  ، االسم: المشرف

 الملخص (2)

 الجوانب وصف يرجى ،  فقرة شكل في. مشروعك تلخص كلمة 250 إلى يصل لما وموجزة وكاملة شيقة خالصة اكتب -

 : مشروعك من التالية

 : الدافعية

 معالجتها؟  يجب مهمة مشكلة هذه لماذا حلها؟ تحاول التي المشكلة هي ما -

  لحل المقترحة األفكار/   لحلولل عن كيف يمكن تصورك اشرح المشروع؟ محور اهتمام التحديات أصحاب هم من -

 ان تلبي احتياج فعلي من احتياجات المجتمع بحيث تجعل حياة اصحاب التحديات أكثر جودة وأكثر إنسانية  المشكلة

 :  األهداف

 المستهدفة اإلنسانية القيمة مستوى على لمشروعالمرجوة من ا التعلم نتائج هي ما لمشروعك؟ المرجوة النتائج هي ما -

 المجتمع؟ مع التواصلأداة و المجتمع واحتياجات



 

 

 

 فكرة المشروع: (3)

 المشكلة: تقديم

االستشهاد باألدبيات العلمية حسب  حدد بوضوح االحتياج أو المشكلة التي تحاول حلها. بعد ذلك ، اشرح اإلطار النظري )مع  - 

 الحاجة( إلثراء الفكرة ، بما في ذلك النظريات العلمية ذات الصلة.

 صياغة المشكلة من وجهة نظر مجتمعية ، مستشهداً بنتائج عمل مسح اجتماعي عن المشكلة عبر اإلنترنت.-

طريقة من قبل ، وسوف يثري الجهود المجتمعية وضح في تقديم فكرتك أنه )في حدود معرفتك وبحثك( لم يتم عرضه بهذه ال -

 الحالية. 

 الوضع الحالي  

 حدد أحدث األساليب أو الحلول الحالية واشرح سبب عدم كفاية هذه الحلول.  

  المعالجة/الحل المقترح 

 صف الحل المقترح وكيف سيعالج الحاجة أو المشكلة.  -

يديو إبداعي يعبر عن فكرتهم من أجل تشجيع أفراد المجتمع على  اصف مهمة الفريق في المشاركة المدنية وهي تصميم ف -

 المشاركة وتثقيفهم بشأن أدوارهم المدنية ومسؤولياتهم تجاه المجتمع.

 لخاص بك الوضع الحالي. قارن فكرتك بالحلول الحالية واشرح كيف يحسن الحل ا -

 ( الخطة التنفيذية4)

 :المنهجية

 عليها تنفيذ اقتراح المشروع الخاص بك.وضح الخطوات التي ينطوي  - 

 حدد الخطوات اإلجرائية التي ستستخدمها في المسح االجتماعي عبر اإلنترنت.  -

 حدد استراتيجية الفريق في مهمة التثقيف والتوعية ، موضحاً الهدف والجمهور والرسالة والمحتوى واألداة. -

ا فريقك في المسح االجتماعي عبر اإلنترنت أو في تصميم الفيديو، ثم حدد طرقًا حدد واحًدا أو أكثر من التحديات التي قد يواجهه -

 للتعامل مع هذه التحديات المتوقعة. 

حدد الجدول الزمني للمهام، بحيث يتم توزيع المدى الزمني على عمليات المسح االجتماعي عبر اإلنترنت وتصميم الفيديو. بحيث  -

 فها في كل مهمة فرعية. الوقت المستغرق للتنفيذ.تتم كتابة الخطوات اإلجرائية ووص

 الموارد 

 تحديد الموارد )المواد والتمويل( التي يتم استخدامها أثناء عملية التنفيذ. -

 الفيديو. وتصميم تحديد الموارد المادية والخدمات االستشارية وكيفية الحصول عليها إلجراء المسح االجتماعي عبر اإلنترنت  -

 



 

 

 

   األهداف

)إن وجدت(؟ إذا كنت تعمل مع   مواصفات األداء د معالم ومعايير اإلنجاز لمشروعك. كيف تختبر وتقيم مشروعك؟ ما هيحد -

 شريك ، ناقش كيف تخطط لتقسيم العمل والمسؤوليات واشرح كيف ستسهل التعاون.

ما هي خصائص المسح االجتماعي /الفيديو والمعايير التي يقيما على أساسها؟ وكيف يتم استثمار جميع قدرات الفريق في   -

 تنفيذها.

 التحديات

اقترح إستراتيجيات أو حلول لتنفيذ. كيف ستخفف من هذه التحديات؟تواجهها أثناء اقد  تحدياتحدد على األقل ثالث  -

 .واجهت هذه التحدياتمحددة يمكنك استخدامها ، إذا 

  الجدول الزمني

 تحديد اإلنجازات الرئيسية والمواعيد النهائية. كيف ستوثق عملية التنفيذ بين هذه المراحل؟  -

 الخبرة الحالية  

 صف أي عمل سابق قمت به بشأن هذا الموضوع. ما الذي حققته حتى اآلن ، وما الذي يتعين القيام به؟  

 

 ة المشروع ميزاني

، والتكلفة ، وروابط الموردين إذا كنت تستطيع  اسيتم شراؤه المواد التيدرج كل عنصر ، ديم ميزانية مفصلة في شكل جدول. اتق 

العثور على التكاليف الدقيقة أو كان لديك مواد ذات تكاليف متغيرة اعتماًدا على تنفيذ المشروع ، فقم العثور عليهم. إذا لم تتمكن من 

 . بالتقييم بأفضل ما لديك

 

 ( الكفاءة الشخصية5)

أخبرنا عن الخلفية األكاديمية لفريقك باإلضافة إلى اهتمامك الشخصي بهذا المشروع. نريد أن نعرف من أين أتيت ، وخبرة  - 

 لبحث السابقة )إن وجدت( التي لديك ، ولماذا أنت مهتم بمجال بحثك.ا

 إذا كانت لديك خلفية أكاديمية في العلوم االجتماعية أو خبرة مهنية سابقة ذات صلة ، فسرها.  -

 على المستوى اإلنساني.   وأصحابهوضح سبب اهتمامك الشخصي بالموضوع والتحدي  -

مشاركة  اتهم على إنتاج فيديو إبداعي بغرض المع المجتمع ومشكالته وقدر تشابكهمد نقاط القوة الحالية لفريقك في مدى حد -

 المدنية. ما هي المهارات التي يحتاج فريقك لتعلمها للقيام بمهمته؟

 

 مها إلكمال هذا المشروع.صف المهارات التي يمتلكها فريقك حاليًا باإلضافة إلى المهارات التي ستحتاج إلى تعل - 

 



 

 

 

 (المراجع6)

. قم بتضمين كل من االستشهادات في النص وصفحة المراجع APAاستشهد بجميع المصادر التي تمت استشارتها باستخدام تنسيق  

 صفحات.  10في نهاية مقترح المشروع. لن يتم احتساب قسم المراجع من الحد األقصى البالغ 

جة كل نقطة في هذا المخطط. يجب أن تتناول كيف سيستفيد مشروعك من التمويل واإلرشاد من فريق مالحظة مهمة: تأكد من معال

SIC.لن يتم اختيار المقترحات التي ال تفسر ما سيحصل عليه المتقدم )المتقدمون( من البرنامج للتقدم في المسابقة . 

 

 

        

 

 


