
ــؤدي إلــى  يجــب أن يكــون عنــوان المشــروع مختصــًرا وموجــًزا، ويفضــل أن يشــير إلــى نتيجــة رئيســية معينــة للمشــروع  والتــي ت
حل المشكلة. )20 كلمة على األكثر(

مكونات المقترح:
يجب االنتباه أن هنالك بعض العناصر الرئيسية التي يجب عليكم ذكرها كي يكون مقترحكم مفهومًا وقاباًل للتحليل، وهي:

السياق

عنوان المشروع

يصــف هــذا الجــزء مــن المشــروع الخلفيــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة أوالسياســية أوالثقافيــة التــي بــدأ منهــا المشــروع, قــد يكــون 
مــن المفيــد ذكــر مشــاريع ســابقة لــم تنجــح أو لــم تكــن كافيــة لحــل المشــكلة ذاتهــا والســبب فــي ذلــك. )250 كلمــة علــى األكثــر(



يجب توفير األساس المنطقي للمشروع، ويتضمن ما يلي:
ــار	  ــا. واآلث ــروع حله ــاول المش ــي يح ــددة الت ــاكل( المح ــكلة )المش ــًا للمش ــكلة وصف ــان المش ــدم بي ــكلة: يق ــان المش  بي

        السلبية القائمة التي تؤثر على المجموعة المستهدفة.
االحتياجات ذات األولوية: ماهي االحتياجات األساسية الناتجة عن المشكلة السابقة.	 
 النهــج المقتــرح )نــوع التدخــل(: كيف ســيؤدي المشــروع المقتــرح أو الفكرة المقترحة إلــى تلبية اإلحتياجات والمســاهمة	 

       في حل المشكلة.
              )500 كلمة على األكثر(

مبررات المشروع



ماهي األهداف الرئيسية التي يسعى المشروع لتحقيقها: أي ما ھي المنافع طویلة األجل للمجموعة المستھدفة.
غــرض المشــروع: الــذي ينبغــي أن يعالــج المشــكلة األساســية مــن حيــث الفوائــد التــي يتلقاهــا المســتفيدون مــن المشــروع أو 

المجموعــة المســتهدفة كنتيجــة مباشــرة للمشــروع.
النتائج: أي النتائج التي تصف الخدمات أو المنتجات التي يتعين تسليمها للمستفيدين المستهدفين.

مثال:  الهدف: رفع المستوى التعليمي بين الشباب في منطقة معينة
            الغرض: تقديم دبلومات مهنية لـ 200 شاب وشابة بشادات معتمدة.

            النتائج: تخريج 200 شاب وشابة بنجاح خالل 6 أشهر.
            )300 كلمة على األكثر(

يجب تحديد المجموعة المستهدفة.من المشروع , سواء التي يتم استهدافها بشكل مباشر أو غير مباشر. 
)100 كلمة على األكثر(

أهداف المشروع والنتائج المرغوبة

المجموعة المستهدفة



تحديد الكوادر، والمواد، واألدوات، وأية مصاريف قد تلزم لتطبيق المشروع.
)100 كلمة على األكثر(

)200 كلمة على األكثر(

الموارد الالزمة

معلومات إضافية تود مشاركتها
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