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طلب إقتراح مشبريع إعالن 

 للجمعيبت العبملة في مجبل التعليم األولي

 

 انزاذً ٔدعى لانششاكح يٍ اجم إَعاػ انرشغٍم، انرشغًذفالٍح إ فً إطاس

ل ٔصاسج انشغ تٍٍ 2017 اتشٌم 24 انًٕلعح تراسٌخ جٓح عٕط ياعحشغهٍٍ بانى

انٕكانح  ٔيجهظ جٓح عٕط ياعح،  ٔالٌح جٓح عٕط ياعحٔاإلدياج انًًُٓ،

 ٔيٍ أجم ذًٍُح ٔ ذعًٍى انرعهٍى األٔنً انٕطٍُح إلَعاػ انرشغٍم ٔانكفاءاخ؛

 انجٌٕٓح خاصح تانعانى انمشٔي ٔ انشثّ دضشي تششاكح يع األكادًٌٍح, تانجٓح

. األلانٍى تانجٓحيجانظ انعًاالخ ٔ عٕط ياعح ٔ  ٔانركٌٍٕ نجٓح نهرشتٍح

 

نهجًعٍاخ انًٓرًح تانرعهٍى األٔنً ذعهٍ جٓح عٕط ياعح، عٍ طهة الرشاح يشاسٌع 

 .  انخصاص تانجًاعاخ انًغرٓذفحراختانًُاطك 

 : الفئة المستهدفة

 . عُٕاخ6ٔ  4 تٍٍ يا انًرشأدح أعًاسْىاألطفال 

: التذفيزات الممىىدة مه طرف الشركبء 

 دسْى يٍ طشف يجانظ انعًاالخ ٔ 10000سصذ ذًٌٕم عُٕي نكم جًعٍح لذسِ - 

 ؛ األلانٍى

 انذاصهٍٍ عهى شٓادج انثكانٕسٌا فًا فٕق ؛ ذكٌٍٕ ٔذأطٍش انًشتٍٍ ٔانًشتٍاخ- 

يذ انجًعٍح تانٕثائك ٔانذعائى انثٍذاغٕجٍح ؛ - 

نًذج عُح ,  دسْى نهشٓش1000لذسِ   انًشتً أٔ انًشتٍحانرذًم انجضئً ألجش- 

 . لاتهح نهرجذٌذ يشج ٔادذج
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 : مكىوبت ملف الترشيخ

:   انٕثائك انرانٍحيٍ يهف انرششٍخ ٌٔنٌد

 طهة يٕجّ إنى سئٍظ انجٓح يٕلع يٍ طشف سئٍظ انجًعٍح ؛- 

 َغخح يٍ انمإٌَ األعاعً نهجًعٍح ؛- 

 آخش جًع عاو ٔ آخش ذمشٌش أدتً ٔ يانً ؛, َغخح يٍ ٔصم اإلٌذاع انمإًََ- 

 َغخح يٍ الئذح أعضاء انًكرة ؛- 

شٓادج انرعشٌف انثُكً ؛ - 

ذٕضع فً دانح إَرماء )شٓادج انرغجٍم تصُذٔق انضًاٌ االجرًاعً - 

 ؛ (انجًعٍح

 يششٔع دغة انًُٕرج انًشفك ؛تطالح ذمٍُح دٕل ال- 

 .ذصشٌخ تانششف تصذح انًعهٕياخ انًرضًُح فً يهف انرششٍخ- 

 

  الترشيخدراسة ملفبت 

 :  ٔفك انًعاٌٍش انرانٍح  انرششٍخ دساعح يهفاخذرى 

  ًٌرى ذصٍُف انجًعٍاخ ٔذشذٍثٓا دغة انجًاعاخ انرً ذغرذع

  ا انًجال دغة كم إلهٍى ؛ر فً ِذذخال عاجال

 اٌ ذكٌٕ انجًعٍح فً ٔضعٍح لإٍََح عهًٍح. 

 :ٌح نهجًعٍاخ انرانٍح ٔنٕذكٌٕ األ

 انرً ذٕفش يمشا أٔ تٍُح اعرمثال نهرعهٍى االٔنً  -

 انرً ذمذو الئذح نعذد كثٍش نالطفال انزٌٍ عٍغرفٍذٌٔ  -

 انرً نٓا سؤٌح ٔاضذح نرغٍٍش انرعهٍى االٔنً  -

انرً نٓا يٕاسد اضافٍح نرغٍٍش انرعهٍى االٔنً  -

  :إيداع الملف
 

فً , تًمش يجهظ جٓح عٕط ياعح, تًكرة انضثظذٕدع يهفاخ انرششٍخ 

. أظشفح يغهمح ٔ يخرٕيح

 عهى انغاعح انشاتعح 2018 أكرٕتش 30ْٕ آخش أجم نمثٕل يهفاخ انرششٍخ 

 .ٔانُصف
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  في مجبل التعليم األوليإقتراح مشبريع

 

 المشروع عهبطبقة تقىية 

 :التعشيف بالجمعيت  .1

.............................................................. .............................................: اسم الجمعيت 

 .....................................................................................................املخاطب  / سكم هاجف الشئيس 

:البريذ الالكترووي   .................................................................................................... 

:جاسيخ التأسيس   .................... / ........ / ......... 

:جاسيخ اخش جمع عام   .................... / ........ / ......... 

: عذد اعضاء املكتب   ......... 

:عىىان ملش الجمعيت    ................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

:الجماعت التابعت لها   : .................................   اكليم /............................................................... 

:  اهذاف الجمعيت 

- ............................................................... - ............................................................... 

- ............................................................... - ............................................................... 

- ............................................................... - ............................................................... 

- ............................................................... - ............................................................... 

: ججشبت الجمعيت في مجال  التعليم ألاولي  .2

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3.  

                                                           
 ارا كان وعم يجب اسفاق وسخت من اللاهىن الذاخلي مع ملف الجمعيت   *

:هل جتىفش الجمعيت على كاهىن داخلي 
*
  ال □وعم  □ 

 وطىيت □:  مجال اشتغال الجمعيت 

 جهىيت □

 اكليميت □

محليت  □
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: التعليم الاولي مشروع هل تتوفر الجمعية على فضاء الحتضان 

 وعم □ ال □

 :اين يىجذ هزا الفضاء 

 داخل مؤسست للتعليم العمىمي □

 داخل ملش الجمعيت □

مكان آخش مع جحذيذه  □

................................................................................... 

عذد فضاءاث التعليم الاولي 

 :

.................... 

 ....................: عذد الاطفال املستفيذين 

 :مىاصفاث هزا الفضاء 

 ال □وعم  □ :  هل يتىفش على اهاسة 

 ال □وعم  □ :  هل جم سبطه بشبكت املاء 

 ال □وعم  □ :  هل يتىفش على تهىيت جيذة 

 ال □وعم  □ :  هل يتىفش على مشافم صحيت 

 الاطفال الفضاء كشيب منهل 

  :   فينهذاملست
 ال □وعم  □

 هل يتىفش على سكن للتمشيض 

 :  الاسعافاث الاوليت و 
 ال □وعم  □

ما هي طبيعت التجهيزاث 

واملشافم التربىيت املتىفشة 
............................................. 

............................................. 

............................................. 

 :تصور الجمعية حول إهجاز و استمرارية املشروع

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 


