
 

 

"  استمارة تقديم مبادرة لمنافسة "نصنع التغير
أن تكون المبادرة حصيلة تفكير األطفال )هم من ابتكر فكرتها وسىع إىل تطويرها  المواصفات األساسية لتقديم المبادرة: 

 ن المبادرة مع وجود توثيق لها. وتنفيذها(، وبأن تكو 

 االستمارة مكّونة من ثالثة أقسام: 
ية  التفاصيل:  • َسل إليها الرسائل التذكير

ر
وتشمل تفاصيل الشخص المسؤول عن التواصل )الشخص الذي سُي

ي مراحل المنافسة والفوز( وتفاصيل المجموعة )اسم المجموعة وعدد أف
 
رادها وإشعارات تخص هذه االستمارة، التقدم ف

 وأعمارهم واسم المبادرة(. 
": أن نشعر، أن نتخّيل، أن ننفذ وأن نشارك( أرب  ع مراحل:  •  عملية إحداث التغيير )بناًء عىل مراحل "إحداث التغيير
وع مع  الجمهورمحبوب  • ي منافسة محبوب الجمهور، باإلمكان إضافة فقرة تلخيص للمشر

 
)إذا رغبتهم بالمشاركة ف

ي ألبوم صور إرفاق الصورة الُتي 
 
 عىل صفحة الفيسبوك(‘ محبوب الجمهور’ستظهر ف

 عن طالبهم وب* 
ً
ي المجموعة أو االفراد عىل حد سواء. نرّحب بالمعلمير  لإلجابة نيابة

 
ت األسئلة بلسان الجمع وتعود عىل المشاركير  ف

َ
ما يتوافق صيغ

واإلجابة عىل جميع األسئلة لتقديمها. ال يجوز ترك أي سؤال بدون  مع جيلهم وننصح بالقيام بهذا العمل بشكل مشُيك. يجب تعبئة االستمارة
 عليه. اإلجابة

 

 شاركونا بمبادرتكم االجتماعية
 

 دقائق(. 3يجب اإلجابة عن جميع األسئلة مع إرفاق صور لكل مرحلة و/أو فيدو ُملّخص )مدته حتى 

ق لجميع جوانب السؤال حتى يتسنى للُحّكام فهم العم  لية التي مررتم بها.يُرجى التطرُّ

 تُحفظ جميع الُمدخالت وباإلمكان تحديث االستمارة حتى لحظة تقديمها.

 

 

 اسم مبادرتكم االجتماعية 
 ‘(تفاصيل المبادرة’يعبّأ بشكل تلقائي من قسم )

____________________________________ 

 

 

 

 

 أن نشعر 

 

 

ز عليها  كت 
تم التر ي تعّرفتم عليها واختر

؟  ما المشكلة التر  إلحداث التغيت 
 

 بيّنوا: لَم أزعجتكم هذه المشكلة؟ هل هناك آخرين منزعجون بسببها؟ متى تحدث؟ أين ولَم؟

 كيف تتجّسد على أرض الواقع؟ كيف بحثتم عنها؟ )استقصاء، مشاهدة، استبيان، مقابلة وما شابه(

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

  

 أن نتخيّل 

 

 

 

ي خطرت لكم لحل المشكلة 
 سجلوا جميع األفكار التر

 ما هو الحل الذي اخترتم تطبيقه ولماذا؟ 

 بيّنوا جوانب الحداثة واالبتكار التي تميِّّز الحل الذي اخترتموه. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 أن ننفذ  

 

 

 

لوا عملية تطبيق الحل/الحلول. 
ّ
 سج

ما الجوانب التي حافظتم عليها وماذا  -اكتبوا تفاصيل عن: وضع خطة العمل، المشروع االستطالعي )إذا قمتم بأي استطالع

 تُحّسنوا بناًء عليه(، استطعتم أن 

 واكتبوا عن تنفيذ المبادرة 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

تم تأثت  التغيت  الذي أحدثتموه؟   كيف اختتر
 حددوا كم عدد األشخاص الذين تأثروا بمبادرتكم؟ وكيف؟ 

 اذكروا اقتباسين أو شهادتين على األقل 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

ي واجهتموها عند تنفيذ المبادرة؟ 
ات/الصعوبات التر

ّ
 ما هي التحدي



 

 

كيف تغلبتم عليها؟ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 اكتبوا باختصار، هل تخططون لمواصلة/المحافظة عىل مبادرتكم؟ كيف؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ي المستقبل 
ز
ذ ف

ّ
ذ / سوف تنف

ّ
نف
ُ
ذت / لم ت

ِّ
ف
ُ
 المبادرة ن

 

 

 

 شاركأن ن

 

 

 
 كيف شاركتم مبادرتكم ومع من؟ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

، إدراكي ونحو  ، سلوكي هل حدث لكم تغيت  نتيجة لهذه العملية؟ إن كان كذلك ما هو التغيت  الذي حدث لكم )شخصي
 ذلك( 

 اذكروا اقتباسين أو شهادتين على األقل 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 محبوب الجمهور: 
 فسة مشاركة على الفيسبوك. محبوب الجمهور هي منا

سوف تدخل مبادرتكم إلى ألبوم خاص على صفحة الفيسبوك الخاصة بـ "نصنع التغيير"، وستطلبون مشاركتها. المبادرة التي 

 ستحظى بأكبر عدد من المشاركات ستفوز بجائزة "حبيب الجمهور" رابط القوانين.

 

 حصى. فقط مشاركات المبادرة األصلية هي التي ستُ  انتباه: 

 المشاركة في منافسة "حبيب الجمهور" ليست إجبارية.

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


