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األسئلة التّوجيهية أوراق العمل

ما هي المرحلة الثانية من المنهاج؟          –

ما الَمقصود بالمشروع المجتمعي؟          –

ما هي الُمشكلة التي تعَمل على حل ِّها؟         –

ثه؟         – ما الفَرق الذي تُحدِّ

دها؟         – من الفئة التي تُساعِّ

من المستفيد؟         –

ما هي القِّصص التي يسردونها بأنفسهم؟         –

كيف ستقوم بتقديم قيمتك الُمقتَرحة؟         –

قبل الفشل (1.6

تكوين شركاء (2.5

من الذي سيُساعدك؟         –

نموذج تشكيل الفريق (1.5

من ايضا يعمل في نفس مجالك؟         – ف ُمنافِّسيك (1.3 اعرِّ

ف زبائنك، والُمستخدمين، والُمنتفعي  (1.2 .اعرِّ

ما هي الظروف الخارجية  واالت جاهات          –

الن اشئة في وقتنا الحاضر والُمستقبل، والتي تُؤث ِّر 

على مشروعك المجتمعي؟

(PEST)تحليل باستخدام نموذج  (1.4

مواطن القُوة، والت طلعات، " )SOAR"نموذج  (3.1

(والفُرص، والن تائج

.تحويل الُمشكالت إلى فُرص  (1.1

كلمات األثر الثمانية" نموذج   (2.1

ال شيء



ب عليك ات خاذها؟         – ما هي األفعال الواجِّ

ما هي المخاطر التي تلوح في األُفُق؟         –

كيف ستحصل على األموال؟         –

ما هي فَُرص الحصول على تمويل          –

وإيرادات؟

بائن والُممولون         – / لماذا سيختارك الز 

ة وراء مشروعك المجتمعي؟         – ما هي القِّص 

كيف تستعد للقيام بإطالٍق تجريبي          –

ما هي الد روس الُمستقادة؟         –

ة عرض األفكار (4.9 نص  مِّ

قنوات الت وزيع (1.9

 ثواني10العرض خالل  (3.9

إطالق قائمة تدقيق (1.10

توقع التدفق النقدي الشهري (2.7

هرم الت سويق (2.9

كم ُسيكلِّف المشروع؟         –

وضع هيكل الت كلفة (1.7

نموذج األولويات (3.6

قبل الفشل (1.6

خطة العمل (2.6

مصادر الت مويل وتدف قات اإليرادات (1.8

(MVP)الن موذج تقليص المنتج القابل للتطبيق  (4.6



ُمالحظات لنفسي (4.10

ترفيع قائمة التدقيق (2.10

الن جم المشع (3.10



مدى اإللزامية األهداف التّعلُّمية

نعم

 الُمشكالت والت فكير الن قدي  لتطبيق مهارات حل 

بهدف تحديد المخاطر التي من المحتَمل أْن تؤدي إلى 

 مشروعك المجتمعي .فشلِّ

نعم
تعلُّم كيفية التواصل مع األشخاص والُمنظمات التي 

تُؤث ر على نجاح مشروعك المجتمعي

اختياري

لتطبيق المهارات الت حليلية بهدف تحديد الظروف 

الخارجية واالت جاهات الن اشئة التي تُؤثر على 

.مشروعك المجتمعي اآلن وفي الُمستقبل

نعم

تعلُم أهمية العمل كفريق، وكيفية بناء الفريق وانشاء 

بيئة صحية لعمل الفريق ، وتعلُّم كيفية مواءمة 

مواطن القُوة الفردية مع الُمهمة التي يسعى المشروع 

المجتمعي إلى تحقيقها

نعم

لتحليل المنافسين والبدائل الَموجودة في الس وق 

الحالي؛ وذلك لتستطيع تطوير عْرٍض أفضل 

.تقديم عرضك بطريقٍة أفضل/ووضع

نعم

تطوير القُدرة على التقمص العاطفي من أجل فهم ما 

يهمُّ زبائنهم، وفهم قِّيمهم، وأوجاعهم، وحاجاتهم 

.الغير معلنة

نعم

لتطوير مهارات الت فكير الن قدي ومهارات وضع 

األهداف؛ وذلك من أجل تحديد األثر القابل للقياس 

.الخاص بالمشروع المجتمعي الخاص بك

نعم
فهم عملية تطبيق الَمنهج القائم على األصول لتطوير 

.مجموعة من األفعال

نعم
 الُمشكالت واإلبداع؛ وذك  لتطوير مهارات حل 

.ليستطيع الُمشاركون تحويل الُمشكالت إلى فَُرص

لفهم توقعات وُمتطلَّبات المرحلة الثانية من المنهاج



نعم

عرض القيمة القتراحك ولشروعك المجتمعي 

من الُممول ِّين، والُمستَثمرين، . للجمهور الُمختلف

.وانتهاًء بالش ركاء الُمحتَملِّين

نعم

تصميم نموذج توزيع بسيط لمشروعك المجتمعي؛ 

ضه،  وذلك ليتسن ى لِّعُمالئك العثور على ما تعرِّ

.والحصول عليه وشراؤه بسهولٍة

نعم

أن تكون قادراً على إيصال رسالٍة ُمقتَضبة وُمؤث ِّرة 

، "َمن"، و"ماذا: "من شأنها اإلجابة عن األسئلة

الخاصة بمشروعك المجتمعي" كيف"، و"لماذا"و

نعم
تطبيق مهارات الت خطيط والت نظيم إلستعداد للقيام 

ضه بطريقٍة منهجية بإطالٍق تجريبي لما تعرِّ

اختياري
حساب مقدار الت دفق الن قدي الش هري لتمكين ات خاذ 

ليمة القرارات المالية الس 

اختياري

اكتساب القُدرة على ايصال السبب وراء أن منتجك 

أو الخدمة التي تقدمها أفضل من، أو مختلفة عن 

المنتج او الخدمة التي يقدمها المنافس للعُمالء 

.الُمحتَملِّين

اختياري

لتكون قادراً على وضع ُسلم أولويات لألفعال 

الضرورية لتحقيق أهداف المشروع المجتمعي 

.ومهامه

نعم

 الُمشكالت والت فكير الن قدي  لتطبيق مهارات حل 

بهدف تحديد المخاطر التي من المحتَمل أْن تؤدي إلى 

 مشروعك المجتمعي .فشلِّ

نعم

لتطبيق المهارات الت حليل، وات خاذ القرارات، 

والت خطيط؛ وذلك من أجل تحديد الُخطوات الواجب 

.ات خاذها لتحقيق هدٍف ُمعي ن والموارد المطلوبة

نعم
تنوعة وتدفق ات  اكتساب المعرفة بمصادر الت مويل الم 

اإليرادات لمشروعك المجتمعي

نعم .حساب الن فقات المتعلقة بإنتاج الُمنتجات بشكل مستمر

نعم

لبناء نموذج تقليص منتج قابل للت طبيق للحصول على 

الت غذية الراجعة من الزبون ، بينما تعمل على تقليل 

.تكاليف تطوير الُمنتج



نعم عكس التجارب لآلخرين من أجل اكتساب فهٍم جديد

ال
لتفسير المعلومات وَرسم االستِّنتاجات بناء على 

الت حليالت

نعم للتعل م الت عبير عن الت قدير لآلخرين



ُمخرجات التّعلُّم

إثبات القدرة على تحديد المخاطر والتوصل إلى 

حلول لمعالجة هذه المخاطر

القُدرة على العمل ضمن فريٍق، والُمساعدة في بناء 

ثقافة فريٍق صحية سليمة

القُدرة على التواصل مع االشخاص والُمنظمات التي 

تُؤث ر على نجاح مشروعك المجتمعي

إظهار القُدرة على تحليل المعلومات لغايات ات خاذ 

القرارات

  القُدرة على التقمص العاطفي من أجل فهم ما يهمُّ

زبائنهم، وفهم قِّيمهم، وأوجاعهم، وحاجاتهم غير 

.معلنة

إظهار القُدرة على تحليل وتجميع المعلومات  وذلك 

.من أجل تطوير اإلجراءاٍت الُمناسبة

القدرة على تحديد األثر الن اجم عن مشروعك 

المجتمعي بوضوح

تطبيق الَمنَهج القائم على األصول لتطوير مجموعة 

من األفعال

أن يتكون لدى الُمشاركين فهٌم جيد لتوقعات 

وُمتطلَّبات المرحلة الثانية من المنهاج

القدرة على تطبيق مهارات حل الُمشكالت واإلبداع 

من أجل تحويل الُمشكالت التي تُواجههم إلى فَُرٍص



الل  القُدرة على الت أثير على اإلجراءات، وذلك من خِّ

ٌل فع اٍل وُمقنِّع تواصِّ

الل  القُدرة على الت أثير على اإلجراءات، وذلك من خِّ

ٌل فع اٍل وُمقنِّع تواصِّ

القُدرة على الت خطيط للن شاطات، وتنظيمها، وتنسيقها 

من لفعاليٍة ُمحدد ة الز 

اكتساب المعرفة باالمور المحاسبية وتعلم اساسيات 

اإلدارة المالية

اكتساب المعرفة باالمور المحاسبية وتعلم اساسيات 

اإلدارة المالية

إظهار القُدرة على تصميم نموذج توزيع بسيط 

لمشروعك المجتمعي؛ وذلك ليتسن ى لِّعُمالئك العثور 

ضه، والحصول عليه وشراؤه بسهولٍة .على ما تعرِّ

الل  القُدرة على الت أثير على اإلجراءات، وذلك من خِّ

ٌل فع اٍل وُمقنِّع تواصِّ

ر وتطوير وتنفيذ الخطط  إظهار القُدرة على تصوُّ

.بهدف تحقيق أهداٍف قصيرة وطويلة األمد

القُدرة على وضع ُسلم أولويات لألفعال الضرورية 

.لتحقيق أهداف المشروع المجتمعي ومهامه

إثبات القدرة على تحديد المخاطر والتوصل إلى 

حلول لمعالجة هذه المخاطر

القُدرة على إظهار فهٍم أساسي لمصادر الت مويل 

تنوعة وتدفق ات اإليرادات لمشروعك المجتمعي الم 

القُدرة على تصميم وبناء نموذج ُمصغ ر لمنتج قابل 

للت طبيق من أجل الحصول على تجربة الُمستَخدم



إظهار القُدرة على الت عبير عن الت قدير لآلخرين

القُدرة على عكس أفكار وأفعال لآلخرين الكتساب 

أفكاٍر عميقة

القُدرة على تفسير المعلومات وَرسم االستِّنتاجات بناء 

على الت حليالت


