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دليل الفريق
العام ا�كاديمي 2023

تطوير وإدارة الفريق
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المحتويات:

تنظيمضم ا�عضاءابدأ
الفريق 

 تعاقب ا�دوار
بالفريق

 مراجعة وتقييم
أنشطة الفريق

 الدعم
االكاديمي

 تنظيم الميزانية
 والحصول علي

التمويل
ا�عالم
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تطوير بيان المهمة:

يعد تطوير بيان المهمة الخطوة ا�ولى في إنشاء وتحقيق هوية لفريقك ويجب أن
يكون الوسيلة ا�ساسية التي من خاللها يمكنك التواصل وإعالن هدف فريقك وإلهام اخرين 

نظًرا للطبيعة الفريدة لكل كلية أو جامعة ، اعمل على تطوير بيان مهمة فريقك
بطريقة تتسق مع القيم التي تقوم عليها مهمة المؤسسة ا�كاديمية المتواجد بها فريقك 

 هنــاك بعــض مــن القواعــد التــي تحكــم أنشــطة الفريــق. تتيــح هــذه المرونــة لــكل فريــق هيكلــة نفســه
 وتصميــم المشــاريع التــي تناســب احتياجــات أعضائــه واالستشــاريين ا�كاديمييــن وا¥دارييــن فــي

المؤسسة التعليمية والمجتمع الذي يخدمه

 تتمتــع الفــرق بحريــة كاملــة العتمــاد سياســات أو إجــراءات لعملهــا باالضافــة لمــا هــو موضــح فــي دليــل
الفريق
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المزيد حول مهمة الفريق

األفكار الرئيسيةنموذج بيانات مهمة الفريق

انظر إلى أمثلة بيان المهمة من المنظمات الناجحة في جميع أنحاء العالم

العمل ضمن ا¥طار الواسع اناكتس وللكلية / الجامعة الخاصة بك

 يعد تطويــر بيان المهمة خطوة ، Enactus نظــًرا لمرونــة كل جامعــة فــي تنفيــذ
 مهمــة يجــب علــى الفــرق الجديــدة مراعاتهــا. بالنســبة للفــرق المخضرمــة ،

سيؤدي هذا التمرين إلى تنشيط الجهود وإعادة تركيزها

اجعل اللغة بسيطة

اكتب بيان المهمة الذي يحدد بوضوح سبب وجود فريقك

فكر في بيان مهمة الفريق وأنت تتخذ قرارات المشروع

اسمح لبيان المهمة بتوجيه أهداف وغاية فريقك•

المبــادرة وروح  ا�عمــال  ريــادة  الســتخدام   ، الفريــق[  ]اســم  طــالب   إشــراك 
 واالبتــكار لتحســين العالــم نؤكــد علــى دور التعلــم التجريبــي الــذي يحفــز
إنشــاء خــالل  مــن  فريقنــا  �عضــاء  المهنــي  والتطويــر  الشــخصي   النمــو 

.مشاريع على أرض الواقع تعمل على تحسين مجتمعاتنا والعالم بأكمله
 تحســين حيــاة النــاس فــي مجتمعنــا مــن خــالل التعــاون معهــم وإشــراكهم
النــاس اســتدامة علــى  أفضــل وأكثــر  تأثيــر  لخلــق   فــي مبــادرات مبتكــرة 
 والكوكــب وتحقيــق االزدهــار. يعــد توصيــل قيــم الفريــق فرصــة ¥شــراك جميــع
 أعضــاء فريقــك وتوحيدهــم. قيــم اناكتــس هــي النزاهــة والشــغف واالبتــكار
 والتعــاون كفريــق، يمكنــك اختيــار إضافــة قيمــة خامســة أو ربمــا سادســة
 تكــون فريــدة وخاصــة بفريقــك وتتوافــق مــع مهمتــك. ال تســاعد قيــم الفريــق
علــى أيًضــا  تعمــل  بــل   ، فحســب  أفعالــك  وتوجيــه  فريقــك  توحيــد   فــي 
 تنســيقك مــع فــرق اناكتــس ا�خــرى حــول العالــم الذيــن يشــاركونك نفــس

القيم
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التعايش بقيم الفريق

قيم اناكتس

النزاهةاالبداع الشغفالتعاون

يعد شرح قيم الفريق فرصة ¥شراك وتوحيد جميع أعضاء الفريق
 ال تســاعد قيــم الفريــق فقــط فــي توحيــد وتوجيــه أفعــال الفريــق، ولكنهــا أيًضــا تجعلــه مواكبــا للفــرق

حول العالم التي تتشارك في نفس القيم
با¥ضافة إلى القيم المذكورة، يمكنك اختيار إضافة المزيد من القيم الفريدة لفريقك والمتوافقة مع مهمتك



.
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الغايات واألهداف واالستراتيجيات

االستراتيجيةاألهدافالغاية

بمجرد أن ينتظم فريقك و يتواءم مع المهمة والقيم الخاصة به ، ستصبح قادرا علي تحديد أهداف وغايات واستراتيجية الفريق

ــه واســتراتيجيته. تعــد مناقشــة هــذه العناصــر ــه وأهداف ــق وقيمــه وغايات ــع ا�عضــاء فهــم واضــح لمهمــة الفري ــدى جمي  يجــب أن يكــون ل
الرئيسية فرصة رائعة للعمل مًعا والتعاون ومساعدة كل عضو في الفريق على الشعور باالندماج والمساهمة في المهمة

النهائيــة النتيجــة  هــى   الغايــة 
 التــي تريــد تحقيقهــا. إنهــا عــادة
 فكــرة عامــة وشــاملة يتــم التعبيــر
 عنهــا بوضــوح ودقة.وهــي الغايــة
 المرجــوة المشــروع مــن حيــث مــا

يجب إنجازه

محــددة عمــل  خطــوة  هــو   الهــدف 
 تخطــط للقيــام بهــا لتحقيــق غايتــك.
 تســاعد ا�هــداف علــى فهــم مــا يجــب
المرجــوة. الغايــة  لتحقيــق  بــه   القيــام 
الفريــق فــي  تســاعد ا�هــداف أعضــاء 
 الحفــاظ علــى التركيــز والحفــاظ علــى

الزخم نحو ا�هداف

عمــل خطــة  هــي   االســتراتيجية 
أو فــرد  كل  عمــل  كيفيــة   تحــدد 
 فريــق نحــو هــدف محــدد بوضــوح.
طبيعــة ذات   ا¥ســتراتيجية 
ديناميكية  وقد تتغير حسب الحاجة



S Specific

M Measurable

A Achievable

R Realistic

T Time-bound

8

خلق األهداف بأسلوب

محدد

قابل للقياس

قابل للتحقيق

واقعيا

مرهون بفترة
زمنية محددة 

 ضــع فــي اعتبــارك تحديــد أهــداف
لفريقك ومشاريعك بأسلوب

 SMART

 SMART
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ضم الطالب
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ضم الطالب

 تعــد اناكتــس مجتمعــË مــن قــادة الجيــل القــادم وقــادة ا�عمــال اليــوم الذيــن تعهــدوا بإحــداث تأثيــر
إيجابي على ا�شخاص والكوكب(البيئة) وتحقيق االزدهار

 يمكــن �ي طالــب فــي كليتــك أو جامعتــك االنضمــام لفريــق. ال توجــد قيــود بنــاًء علــى مجــال الدراســة
والسنة الدراسية وما إلى ذلك

 مــن المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة أنــه مــن الضــروري ضــم عــدد كبيــر مــن الطــالب لتكويــن فريــق
 ايناكتــس ناجــح. علــى الرغــم مــن أننــا نشــجع بالتأكيــد علــى إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــالب
 فــي الفريــق ، ضــع فــي اعتبــارك أن أعــداد أعضــاء الفريــق تميــل إلــى النمــو تدريجًيــا ، ويجــب أن تهــدف
 دائًمــا إلــى الجــودة أكثــر مــن العــدد وإلــى وجــود الطــالب النشــطين أكثــر مــن مجــرد عــدد كبيــر مــن

الطالب المسجلين ببساطة في فريقك

 القــوة الدافعــة وراء العديــد مــن أنجــح فــرق ايناكتــس هــم الطــالب الذيــن يعملــون بــال كلــل وبشــغف
 للحفــاظ علــى روح اناكتــس فــي حــرم جامعاتهــم. نحــن نــدرك أن الجامعــات هــي بيئــات ديناميكيــة
 ومتغيــرة إذ فــي كل عــام يتخــرج الطــالب ويشــرعون فــي مســار جديــد فــي الحيــاة بينمــا تقــوم

مجموعة أخرى بالدخول إلى بداية الحياة الجامعية
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استراتيجيات ضم الطالب

 تســمح بعــض المؤسســات ا�كاديميــة للمنظمــات الطالبيــة بالمشــاركة فــي أندية/جمعيــات الجامعــة أو معــارض ضــم الطــالب فــي بدايــة العــام
الدراسي. إذا كان هذا ينطبق على جامعتك، فاحرص على أن يكون لفريقك مكان في هذا الحدث

اطلب من أعضاء هيئة التدريس ا¥عالن في فصولهم عن ايناكتس أو بقم بعرض تقديمي قصير في بداية/ نهاية فصولهم الدراسية

 قــم بإنشــاء دعــوات شــخصية لالنضمــام إلــى ايناكتــس واطلــب مــن أعضــاء الفريــق الحالييــن توزيعهــا علــى أصدقائهــم أو قــادة الطــالب اخريــن
في الجامعة

أعلن عن فتح الباب لضم ا�عضاء في مركز الطالب أو في ا�ماكن العامة ا�خرى في الجامعة

اعقد اجتماًعا توجيهًيا (اجعله رسمًيا وربما قم بتقديم وجبات خفيفة لجذب الطالب) في بداية كل فصل دراسي

حدد المنظمات الطالبية ا�خرى في الجامعة التي من شأنها أن تمثل شركاء جيدين لمشروع ما ودعوتهم ¥جراء مشروع مشترك مع فريقك
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استراتيجيات ضم الطالب

التنسي!
 ضــع فــي اعتبــارك التواصــل مــع أســتاذ فــي الجامعــة يتمتــع بخبــرة فــي مجــاالت محــددة ذات صلــة

بمشروعك لالستشارة والتوجيه

مــن متنوعــة  مجموعــة  بضــم   قــم 
الطالب من مختلف ا�قسام والتخصصات

 تذكــر أن ضــم الطــالب عمليــة مســتمرة!
وقــت أقــرب  فــي  المشــاريع  فــي   ابــدأ 
 ممكــن وقــم بضــم أعضــاء جــدد علــى

مدار العام

استخدم مختلف أساليب ضم الطالب

 ستفســر مــن المستشــار االكاديمــي لفريقــك عــن إمكانيــة تقديــم امتيــازات دراســية للمشــاركة
في ايناكتس

تغطيــة وأحــدث  الحاليــة  بالمشــاريع  وقائمــة  تســجيل  ورقــة  تتضمــن  إعالنــات  لوحــة   أنشــئ 
إعالمية لها وصور وإعالنات ومالحظات بمواعيد اجتماعات فريقك وموقعه

 ضــع الفتــات تعلــن عــن اجتماعــات الفريــق فــي المناطــق التــي يكثــر فيهــا التحــرك بحيــث تتمكــن
من جذب الطالب غير ا�عضاء

شراء هدايا ممتعة مثل ا�قالم أو ا�كواب أو الفريسبي أو المغناطيس

ارتد تيشرت ايناكتس في أيام االجتماعات للفت االنتباه إلى فريقك
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تنظيم الفريق
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األدوار األساسية لفريق ايناكتس

المشرف
االكاديمي 

المجلس
االستشاري 

الخريجينالطالب
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المشرف االكاديمي

 المشــرف االكاديمــي هــو أكثــر مــن مجــرد مــدرس ، فهــو يحمــل الكليــة ألقــاب فهــو يحمــل
 وظيفــة المــدرب والمعلــم والمستشــار الوظيفــي والصديــق ، كمــا يلعــب دوًرا حاســًما فــي نجــاح

الفريق

تشمل مسؤوليات مستشار الكلية على سبيل المثال ال الحصر:

تقديم ا¥رشاد �عضاء فريق ايناكتس

دعم إنشاء وإدارة المجلس االستشاري لÐعمال للفريق

تقديم التوجيه للفريق في إنشاء وتنفيذ المشاريع ، وإدارة الفريق بشكل عام

 إعداد الطالب للمسابقات

تأييد ايناكتس داخل وخارج الحرم الجامعي

حضور االجتماعات بانتظام ودعم برامج التوظيف والتوعية وحمالت جمع التمويل
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المجلس االستشاري

ا�هميــة ذات  القضايــا  بشــأن  للفريــق  المشــورة  تقديــم  االستشــاري  المجلــس  مهمــة   تعــد 
االستراتيجية وتقديم الدعم والتوجيه لتحقيق بيان مهمة الفريق

يجتمع المجلس االستشاري لمناقشة القضايا الرئيسية وتقديم النصائح للفريق

 الحــظ أن هــذا يختلــف عــن مجلــس ا¥دارة الــذي يتخــذ عــادة القــرارات نيابــة عــن منظمــة مــا مهمــة
المجلس االستشاري هي تقديم المشورة وليس الحكم وا¥دارة

 يمكــن لــكل فريــق أن يقــرر مــن يدعــوه للعمــل فــي المجلــس االستشــاري لÐعمــال. وفيمــا يلــي
بعض االقتراحات

خريجو الفريق

موظفو الشركات الشريكة لـ ايناكتس المتواجدون في مجتمعك
أعضاء إدارة الكلية / الجامعة

أعضاء مجموعة ا�عمال المحلية والتعليمية والمدنية
أعضاء المؤسسات ا¥عالمية
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إدارة المجلس االستشاري

إدارة المجلس االستشاري:دور المجلس االستشاري:

حافظ على مشاركة المجلس االستشاري طوال العامتقديم التوجيه االستراتيجي في تحديد بيان مهمة الفريق وأهدافه

التِق مرتين سنوًيا على ا�قل مع المجلس االستشاري الخاص بفريقك

الحد ا�قصى للعضوية من 10 إلى 12 شخًصا

اجعل اجتماعات المجلس االستشاري مفيدة لÐعضاء

احرص على وجود منسق المجلس االستشاري في فريق القيادة الخاص بك

 دع المجلــس االستشــاري يقــوم بتقييــم أداء الفريــق العــام مــن خــالل
االستبيانات

 أظهــر تقديــرك لدعــم وتوجيــه المجلــس االستشــاري, ربمــا قــم بمنحهــم
شهادات مشاركة

مساعدة الفريق في تحديد الفرص والمخاطر والتحديات المحتملة

دعم إنشاء الشراكات والرعاية والروابط االستراتيجية بين الفريق والمنظمات ا�خرى

 دعــم االســتعداد للمنافســة مــن خــالل مراجعــة وتقديــم مالحظــات نقديــة حــول
عروض الطالب التقديمية

إرشاد وتوجيه الفريق بشكل عام



•

•

•
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الخريجين

ــق ، يعــد إشــراك الخريجيــن فرصــة كبيــرة ــر الفري  أثنــاء قيامــك بتطوي
 للنجــاح والتعلــم مــن ا¥خفاقــات والتحديــات الســابقة إذ يعتبــر خريجــو

ايناكتس رصيًدا هائًال �ي فريق

 ســتكون طالًبــا فــي ايناكتــس
حياتــك، فــي  قصيــرة   لفتــرة 
 ولكــن يمكنــك دائًمــا أن تكــون
 مــن فريــق الخريجيــن وتتواصــل
 مــع الخريجيــن اخريــن والطــالب
 فــي جميــع أنحــاء العالــم لبنــاء
ومجتمعــات قويــة   صداقــات 
أفضــل أعمــال 

 فكــر فــي دعــوة الخريجيــن إلــى تدريــب الفريــق كمدربيــن أو ضيــوف
 متحدثيــن، أو ضمهــم للمجلــس االستشــاري و دعوتهــم للمشــاركة
 فــي مشــاريع الفريــق. يمكــن للخريجيــن أيًضــا تقديــم مالحظــات قيمــة

حول خططك للعام العرض التقديمي للفريق لمسابقة ايناكتس

 الخريجيــن القدامــى هــم أيًضــا موجهــون محتملــون أو مستشــارون
�عضاء الفريق الحاليين ، لذا تأكد من إبقائهم مشاركين وعلى اطالع



•
•

•
•

•
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الطالب - الطالب الجدد

بدء المشاركة

استكمال المشروع

مرحبا بكم في ايناكتس سوف تبدأ مرحلة مثيرة و شيقة من حياتك كطالب!

تعرف على المبادئ ا�ساسية الناكتس خصوصا المهمة والقيم

تأكد من العمل مع االعضاء السابقين حتى يتم استكمال العمل
دراسة كيفية استيفاء المشروع للمعيار التحكيمي

تعرف على المستفيدين من المشروع والشركاء ارسل بريد إلكتروني يحتوي علي تعريف للبرنامج

ضع ا�هداف الواضحة التي ترغب في تحقيقها بالمشروع هذا العام

ضع خطة عمل

 ال تخشــي أن تســأل وتعــرف علــى زمالئــك بالفريــق الذيــن ســتتعامل
معهم هذا العام, اعرف أكثر عن أهدافهم للحياة  ولوجودهم بالفريق

حدد دورك في الفريق ما المتوقع منك تحقيقه هذا العام

اكتشف دورك في الفريق. كيف يمكنك المساهمة بشكل أفضل؟

 يمكنــك اختيــار العثــور علــى معلــم / طالــب متمــرس فــي الفريــق يمكنــه مســاعدتك فــي التعــرف
على أساسيات إدارة المشروع وديناميكيات الفريق بشكل عام



•

•

•

•

•
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الطالب - الطالب ذوي الخبرة

دورك

بعض االعتبارات

الطلبة الذي لديهم خبرة في ايناكتس
 تعتبــر كلمــة خبيــر مــرادف لحســن االطــالع ذو مهــارة كفــؤ كطالــب خبيــر بالبرنامــج يمكنــه القيــام بــدور حيــوي وحاســم كمرشــد و قــدوة

لطلبة ايناكتس و ضمن القادة الممثلين للفريق

ــإن االســتفادة مــن ــر ف ــق لعــام أو أكث ــك عضــو بالفري ــة الجــدد البرنامــج و نظــرك لكون ــف الطلب  للمســاعدة فــي ضــم ا�عضــاء و تعري
خبرتك الشخصية قيمة ليستفيد منها المبتدئين

من خالل المعرفة الكافية بمعيار التحكيم ومشاريع ومنافسى الفريق، تساعد اسهاماتك في تعزيز البرنامج في جامعتك

حفز فريقك، وخاصة الطالب الجدد، وساعد قادة الفريق في إشراك جميع ا�عضاء. تذكر أن ايناكتس تدور حول االستمتاع أيًضا!

راقب عن كثب الفرص لعرض مهاراتك الخاصة - تذكر أنك قائد فريق / مدير مشروع محتمل في المستقبل

قم بالبناء على مهاراتك القيادية من خالل مساعدة فريقك القيادي بكفاءة وتقوية معرفتك بايناكتس

 فكــر فــي مشــاركة تجاربــك الســابقة فــي المنافســة مــع أعضــاء فريــق العــرض التقديمــي. كطــالب ذوي خبــرة، شــارك فــي تصميــم التقريــر
السنوي ونص العرض التقديمي و/أو الفيديو. اغتنم هذه الفرصة لبناء شبكتك والمشاركة في المنتديات المهنية



•

•

.
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الطالب - قائد الفريق

بعض االعتبارات:

ــادة ــك قي ــق، ســتكون مســؤوالً عــن النجــاح الشــامل لفريقــك، بمــا فــي ذل ــد فري  بصفتــك قائ
 مجموعــات ا�عضــاء المســؤولة عــن المشــاريع المختلفــة با¥ضافــة إلــى ضمــان أن فريقــك منظــم

بشكل صحيح ويعمل بسالسة

 ابحــث عــن مرشــد! تأكــد مــن أنــك تبحــث عــن مرشــد يمكنــه مســاعدتك فــي دورك القيــادي. المرشــد هــو
الشخص الذي يعمل كمستشار وتبادل الخبرات ويساعدك على تطوير مهاراتك القيادية

 شــارك أفضــل الممارســات وقــم بتوســيع الشــبكة فــي بلــدك وخارجهــا. تواصــل مــع قــادة الفريــق اخريــن محلًيــا
 ودولًيــا لمشــاركة ا�فــكار والنجاحــات. تحقــق بشــكل متكــرر مــن وســائل التواصــل االجتماعــي للتواصــل مــع

زمالئك قادة الفريق حول العالم

 تعلــم كيفيــة التفويــض! ســيكون العــام مزدحًمــا ، وســيكون لديــك الكثيــر مــن المســؤوليات. قــم ببنــاء الثقــة
مع زمالئك في الفريق من خالل منحهم مسؤوليات ومهام  لتحقيق نجاح الفريق

ضع خطة عمل لنفسك للفريق ككل

 تأكــد مــن التفكيــر فــي التخطيــط لمــن ســيخلفك كقائــد للفريــق قبــل بضعــة أشــهر مــن نهايــة العــام الدراســي
لضمان االنتقال السلس



–
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يرشد

يحفز

يشترك

".يرى القائد الناجح الفرصة في كل تحد بدًال من التحدي في كل فرصة"

ريد ماركهام



•
–

•
–
–
–
–

•

•

23

تنظيم فريق الطالب

تتمتع فرق ايناكتس بحرية التنظيم والهيكلة بالطريقة التي تريدها

يجب أن يكون لجميع الفرق قائد / رئيس فريق. تشمل ا�دوار على سبيل المثال ال الحصر:

تأكد من أن المخطط التنظيمي واضح للجميع في الفريق

حافظ على ا�مر بسيط

قائد للجنة اللوجستيات

قائد للجنة قسم التسويق والتصميم

قائد للجنة جمع التمويل

قائد  لكل مشروع

 نوصــي بتبنــي هيــكل بنــاًء علــى الحجــم الكلــي للفريــق وعــدد أعضائــه والمشــاريع والعــدد المطلــوب مــن
المناصب القيادية داخل الفريق



24

 استدامة الفريق
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 تختلــف أعــداد ا�عضــاء بفريــق ايناكتــس كل عــام بســبب تخــرج البعــض واعتمــادا
على جهود ضم أعضاء جدد

 لضمــان بدايــة ســريعة وفعالــة للعــام الدراســي ، يجــب علــى الفــرق وضــع خطــة
لتتابع / استدامة الفريق

ــن ســيعودون العــام المقبــل  الغــرض مــن الخطــة هــو التأكــد مــن أن الطــالب الذي
 يفهمــون مهمــة الفريــق وقيمــه وأهدافــه واســتراتيجياته جيــًدا بمــا يكفــي لمواصلــة

جهود الفريق

بناء برنامج ايناكتس مستدام



•

•

•
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 نصائح لخطة استدامة الفريق

 تحديــد قــادة الفريــق فــي العــام التالــي مبكــرا حتــى يمكــن تدريبهــم بمعرفــة القــادة
الحاليين للفريق

االستشــاري المجلــس  بإشــراك  قــم  االكاديمــي.  المستشــار  مــع  قــرب  عــن   العمــل 
حسب الحاجة

لــكل دور بإنشــاء توصيــف وظيفــي مفصــل  قــم  القــادة.  اختيــار   تنظيــم عمليــة 
وإجراء مقابالت مع المرشحين

اعرض أدواًرا قيادية للطالب الذين كانوا جزًءا من الفريق لمدة عام واحد على ا�قل

صمم برنامج إرشاد لÐعضاء الذين يرغبون في أن يكونوا في دور قيادي



•

•
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توثيق عملية االنتقال السنوي

 مــن أهــم ا�دوات التــي يمكــن لفريقــك اســتخدامها لتحقيــق االســتدامة هــي دفتــر المالحظــات االنتقالــي الســنوي. فكــر فــي هــذا المســتند كمخطــط أولــي
لفريقك. إذا اختار شخص ما ال يعرف شيًئا عن فريقك هذا المستند ، فيجب أن يكون قادًرا على الفهم على الفور

قد يكون هذا دفتر مالحظات مادًيا أو عبر ا¥نترنت يمكن لكل فرد في الفريق الوصول إليه ، ويتم تحديثه في نهاية كل عام دراسي

 فيما يلي بعض العناصر التي يجب أن يحتوي عليها هذا المستند:

الهيكل التنظيمي للفريق
مهمة الفريق وا�هداف والغايات

تقويم مؤقت لÐحداث الرئيسية على مدار العام
ملخصات كاملة للمشاريع الجارية

نسخة من أحدث تقرير سنوي وعرض المسابقة
التواريخ والمواعيد النهائية المبدئية لما هو مطلوب من مكتب ايناكتس المحلي بدولتك

جهات االتصال للفريق بأكمله وجميع ما هو مرتبط بالفريق
جميع المستندات المالية للفريق

إرشادات الفريق واللوائح ، إن وجدت
جميع المعلومات ا�خرى ذات الصلة بالفريق والمشاريع



•
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التخطيط االستراتيجي

قم بتنظيم نشاط لبناء الفريق في بداية العام الدراسي

 قــم بعقــد جلســة تخطيــط اســتراتيجي واحــدة علــى ا�قــل كل
عام لمناقشة

مشاريع سوف تستمر
مشاريع سوف تتوقف

أهداف وغايات نمو الفريق
تنظيم الفريق واالجتماعات ا�نشطة االجتماعية وما إلى ذلك

جمع التمويل واحتياجات الميزانية
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مراجعة المشاريع
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إجراء مراجعة داخلية

  يجــب أن يكــون كل شــيء مقدمــË مــن الفريــق أو أحــد أفــراده عــن مشــروع مــا صحيًحــا ويمكــن التحقــق منــه. تميــل ايناكتــس إلــى القيــام بعمليــة تقييــم
وتدقيق علي مشروعات الفريق الفائز بالمسابقة المحلية على ا�قل ، ولكننا نشجع جميع الفرق على المشاركة في عملية المراجعة والتقييم الداخلية

 المراجعــة الذاتيــة هــي عمليــة مســتمرة. كفريــق اناكتــس، ينبغــي أن تكــون هــذه مرحلــة طبيعيــة لجميــع أنشــطة البرنامــج لديــك. اتخــذ تدابيــر اســتباقية
 فــي توثيــق العمليــات وا�نظمــة والنتائــج الخاصــة بفريقــك، ومــا إلــى ذلــك بصفــة دوريــة. قــم تنظيــم جميــع المعلومــات فــي ملفــات متاحــة عبــر ا¥نترنــت أو

دونه

 نوصــي بإجــراء مراجعــة  وتقييــم رســمي لفريقــك ومشــاريعك مــرة واحــدة فــي الســنة علــى ا�قــل. ابــدأ بصياغــة اســتراتيجية مراجعــة. يمكنــك الرجــوع إلــى
مواد التدقيق والمراجعة التي تستخدمها ايناكتس ¥جراء تقييم  وتدقيق علي مشروعات الفريق الفائز بالمسابقة المحلية

 فكــر فــي تعييــن أحــد أعضــاء فريقــك كمســؤول عــن مهمــة إدارة جميــع إجــراءات عمليــة التدقيــق أو اطلــب مــن أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعتــك
مراجعة عملياتك و تقديم المشورة, يفضل أن يكون ذو خلفية اكاديمية بالتدقيق أو المحاسبة

يمكنك أيًضا الوصول إلى مصدر خارجي مقدًما وطلب خبراتهم بشأن أفضل طريقة ¥دارة عملية المراجعة الذاتية الخاصة بفريقك

مالحظة: أبلغ المستفيدين من مشروعك قبل ذلك بوقت طويل أنهم قد يخضعون لمقابلة من قبل لجنة التدقيق لتجنب أي تحديات قد تحدث في وقت تنفيذ عملية المراجعة
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الدعم االكاديمي
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إن الحصول على دعم الجامعة وإدارتها أمر أساسي لنجاح فريقك

أن للفريــق  يمكــن  كيــف  بتحديــد   قــم 
يفيد الجامعة

 أنشــئ عرًضــا تقديمًيــا يشــرح بوضــوح مــا
هو مفيد لهم

علــى المســؤولين  إبقــاء  علــي   احــرص 
علم بما هو مهم بالنسبة لهم

 قــم بإشــراك المســؤولين فــي اجتماعــات
الفريق والمشاريع وا�حداث الرئيسية

هناك العديد من الفرص لجامعتك لدعم فريقك من خالل تخصيص الموارد مثل:

 الوصــول إلــى مــوارد الجامعــة مثــل المســاحات المكتبيــة
للفريق والطباعة وغيرها من المعدات

الوصول إلى شبكات الجامعة والتجمعات الطالبية
تمويل المشاريع والسفر وأنشطة الفريق ا�خرى

الدعم في إتاحة مستشار أكاديمي لتوجيه الفريق ليكون جزء من المجلس االستشاري

 ضــع فــي اعتبــارك أن المــوارد محــدودة لــكل جامعــة فــال تفتــرض أن تلــك المــوارد متوفــرة
الطريقة الوحيدة للتأكد هي أن تستفسر عنها

إجراء مراجعة داخلية

الحصول على الدعم االكاديمي
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الميزانية والتمويل
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 يعــد فهــم دور التمويــل أمــًرا أساســًيا للتعلــم وبنــاء الفريــق والتقــدم فــي المشــاريع والدفــع نحــو ريــادة ا�عمــال. مــن المحتمــل جــًدا أن يحتــاج فريقــك إلــى
البحث عن مصادر تمويل على مدار العام لتحقيق أهدافه وغاياته

 لمســاعدتك فــي تحديــد أهــداف جمــع التمويــل وأهدافــه  واســتراتيجياته ، ابــدأ بفهــم احتياجــات فريقــك الماليــة. بعبــارة أخــرى ، "كــم ســتحتاج مــن المــال
"¥نجاز مهمتك؟

ــه. تتضمــن بعضهــا تكلفــة إجــراء ا�بحــاث وإجــراء تقييــم ــة ل ــه الفريــق علــى حــدة والتكاليــف المطلوب  قــم بإنشــاء ميزانيــة مفصلــة لــكل نشــاط يقــوم ب
لالحتياجات ونقاط القوة والتسويق وأيضا أي تكاليف متعلقة بجمع التمويل وتنفيذ المشاريع والسفر والنفقات العامة ، إلخ

اسأل نفسك عن كل عنصر - "هل أنا بحاجة إلى إنفاق هذه ا�موال؟" ثم ضع في اعتبارك ما إذا كان هناك أي بدائل مجانية أو عينية

 فهم االحتياجات المالية



•

•

•
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 يجــب أن يكــون أحــد أعضــاء الفريــق مســؤوالً عــن النفقــات والتأكــد مــن بقــاء المشــروع فــي حــدود الميزانيــة. إذا كان الفريــق ممــن يحصلــون علــى عــروض
أسعار مسبًقا، تأكد من توثيق التفاصيل من البائع

 ضــع خطــة لــكل عــام مــن المتوقــع أن يكــون المشــروع عامــال بهــا. قــارن التكاليــف المخطــط لهــا مــع التكاليــف الفعليــة ســنويا. سيســمح لــك ذلــك بتعديــل
 المبلــغ المخطــط للســنوات المقبلــة ، با¥ضافــة إلــى قضــاء بعــض الوقــت فــي التفكيــر فيمــا كان يمكــن أن يكــون أفضــل ، وبهــذه الطريقــة ال تضــع ميزانيــة

لتكاليف غير فعالة للسنوات المقبلة

 أخيــًرا ، تأكــد مــن وجــود الموافقــة علــى النفقــات عنــد وجــوب إجــراء المدفوعــات الفعليــة ، فأنــت ال تريــد أن تتفاجــأ مــن تجــاوز المشــاريع حــد الميزانيــة. مــن
 المحتمل أن يكون لدى الشؤون المالية بالجامعة حاليا ما قد تكون قادًرا على االستفادة منه

 فهم االحتياجات المالية
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 تســتمد الفــرق عــادًة مــن عــدة مصــادر لتمويــل المشــاريع ، مثــل تبرعــات الشــركات ودعــم
الجامعة وجمع أعضاء الفريق بأنفسهم التبرعات/التمويل للفريق

تتضمن بعض مصادر التمويل ما يلي:

المؤسسة التعليمية
ا�نشطة الريادية التي يقوم بها الفريق

المنح المقدمة من الشركات والمنظمات المدنية والمؤسسات وأيضا عن طريق
عقد الشراكات 

من المهم تنويع مصادر التمويل لضمان الثبات المالي واستدامة طويلة ا�جل

تمويل الفرق
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 تعــد المؤسســة التعليميــة / الكليــة/ الجامعــة مصــدًرا رائًعــا
لتوفير الدعم المادي

 قــد توفــر المؤسســة التعليميــة قاعــدة عمــالء فوريــة �نشــطة
 المشــاريع الصغيــرة، مثــل تأجيــر آالت البيــع أو إنشــاء متجــر
المناســبات فــي  للفريــق  االمتيــازات  بيــع  أو  للقهــوة   صغيــر 

الرياضية أو أي مناسبات اجتماعية أخرى

 تأكــد مــن حصولــك علــى موافقــة مــن إدارة الجامعــة قبــل
البدء في مثل هذه االنشطة

 يمكنــك أيًضــا تنظيــم حمــالت جمــع التمويــل فــي الجامعــة أو
 مــن خــالل مصــادر عبــر ا¥نترنــت. تأكــد مــن حصولــك علــى

التصاريح المطلوبة داخل الجامعة قبل البدء في أي شئ

 يمكنــك اســتغالل االنترنــت فــي إنشــاء منفــذ بيــع لمنتجــات
أنشطة الفريق وتوفير مصدر دخل خاص بالفريق

 مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك إجــراءات يجــب اتباعهــا  لذلــك قــد يســتغرق
 ا�مــر وقًتــا طويــًال وبالتالــي مــن ا�فضــل تقديــم هــذه الطلبــات فــي وقــت

مبكر من العام الدراسي �ن الدعم المتاح قد يكون محدودا

ا�قســام أعضــاء  كبــار  مــع  الفريــق  واســتراتيجيات  وأهــداف   شــارك مهمــة 
 ا�كاديميــة وا¥داريــة فــي الجامعــة لضمــان الحصــول علــي دعمهــم المــادي

والمعنوي

 مصادر التمويل

أنشطة الفريق الرياديةالمؤسسة التعليمية
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 للوصــول إلــى هــذه المؤسســات، قــد تحتــاج أن تبــدأ مــن خــالل التواصــل
 داخــل الجامعــة لمعرفــة الجهــات المدنيــة والمجتمعيــة التــي يشــارك بهــا

الموظفون وا�ساتذة

 بالنســبة لبعــض المشــاريع ، مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك عمــل
تكلفــة لتعويــض  اســتعداد  علــى  الفريــق  مجتمــع  فــي   تجــاري 
 المشــروع. حــدد الشــركات فــي المتاحــة والتــي مــن شــأنها أن تصبــح

شريكة بالمشروع
طّور عرًضا موجًزا لمساعدتك في إقناع الجهات المحددة

 تذكــر أنــك تطلــب مــن المنظمــات المــال الــذي اســتثمروا مــن أجلــه
 الكثير من الموارد والوقت والجهد. يمكن أن يؤدي احترام أعمالهم, من
 خــالل التخطيــط المــدروس والتتبع والتنفيــذ, إلى عالقات طويلة ا�مد

ودعم متكرر للفريق

 قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول علــي التمويــل مــن شــركة كبيــرة ، ولكــن ضــع
 فــي اعتبــارك الشــركات أو المؤسســات داخــل مجتمــع الفريــق مثــل البنــوك

المحلية والتي قد تكون مصادر واقعية للحصول علي دعم مالي

 إذا كنــت تســعى للحصــول علــى منــح مــن منظمــات أو مؤسســات مدنيــة ،
 فمــن ا�كثــر فعاليــة للفريــق أن يعمــل علــي مفهــوم مشــروع بنتائــج محــددة

قابلة للقياس لتقديمها للجهة المعنية مقابل للحصول على المنحة

 ضــع فــي اعتبــارك أن التمويــل مــن تلــك المصادرغالًبــا مــا يكــون متقطًعــا وقــد ال
 يتــم تجديــده ســنوًيا. عــادة مــا تكــون عمليــة المنــح بطيئــة ، لذلــك يجــب أن

تكون مجتهًدا

 مصادر التمويل

الشراكاتالشركات و المنظمات المدنية والمؤسسات
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 إرســال الشــكر فــي الوقــت المناســب. كــن ســريًعا، لكــن
تذكر أنه لم يفت ا�وان أبًدا لتظهر تقدير وامتنان الفريق

أبق ا�مر بسيطا

 اذكــر دائًمــا بشــكل محــدد الدعــم المقــدم أو ســبب
االجتماع وما تأمل تحقيقه في االجتماع

 ســواء التــزم شــخص مــا بشــكل كامــل بدعــم
 جهــود الفريــق أو فقــط وضــع ذلــك فــي اعتبــاره،
 احــرص علــي إظهار تقديرك, فمن المهم ارســال
لوقــت تقديــرك  عــن  للتعبيــر  شــكر   رســالة 
الممول المحتمل والتفكير في الفريق والمشروع

اظهار التقدير

نصائح مفيدة
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شارك قصة فريقك

 كل عــام تظهــر النشــرات العالميــة لفــرق اناكتــس فــي العديــد مــن وســائل ا¥عــالم المحليــة . و التعامــل مــع ا¥عــالم المحلــي هــو أفضــل وســيلة
للحصول علي تقدير ويزيد من فرص الحصول علي دعم أنشطة الفريق في الحرم الجامعي و المجتمع وجذب انتباه مجتمع ا�عمال

 وســائل ا¥عــالم المكتســبة والتقليديــة واالجتماعيــة هــي المنفــذ الرئيســي لســرد قصــة الفريــق حــول العالــم. يتــم تحقيــق الوســائط المكتســبة
عندما يلتقط شخص ما قصة فريقك ويشاركها مع وسيلة ا¥عالم التي يختارونها - سواء كانت مذاعة أو مطبوعة أو رقمية

 تأكــد مــن وجــود رواة قصــص متمكنيــن فــي فريقــك ، وأعضــاء يعرفــون وســائل التواصــل االجتماعــي. حــدد ا�فــراد المؤثريــن فــي الفريــق وفــي
الجامعة والمجتمع

 يمكــن أن تركــز قصــص وســائل التواصــل االجتماعــي علــى شــغف أعضــاء الفريــق وعــرض المشــروع والغــرض منــه. يمكنــك أيًضــا مشــاركة تأثيــر
تجربة اناكتس عليك شخصًيا. يتأثر الناس بقصص شخصية عن الشغف والهدف - أنت تلك القصة

ــة ، فــي شــكل فيديــو أو صــوت أو مطبوعــة أو رقميــة ، ســتلفت انتباهــك فــي الجملــة ا�ولــى أو الثوانــي الســبع ا�ولــى. يمكــن أن  القصــة الفعال
 يكــون هــذا فــي شــكل ســؤال قــوي أو بيــان مثيــر لالهتمــام أو لحظــة عاطفيــة لجــذب انتبــاه الجمهــور. ا¥يجــاز هــو المفتــاح فــي ا¥عــالم ، يمكنــك

دائًما توجيه الجماهير المهتمة لمعرفة المزيد
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نصائح لنشر جهود الفريق في وسائل اإلعالم

 ضــع فــي اعتبــارك أن التركيــز علــى المنصــات والمنافــذ ا¥عالميــة التــي تخــدم
تكــون أن  يجــب  الدعــم.  وبنــاء  التمويــل  مفتــاح  هــي  ا�عمــال   مجتمعــات 

أولوية في مشاركة قصص وانجازات الفريق LinkedIn لمنصات ا�عمال مثل

 اطلــب المشــورة والمســاعدة فيمــا يتعلــق بجهــود الفريــق ا¥عالميــة
من مكتب العالقات العامة في جامعتك

 قبــل إرســال بيــان صحفــي إلــى وســائل ا¥عــالم المحليــة ، اتصــل بمديــر
تلقــي يفضلــون  التــي  الطريقــة  لتحديــد  جهــة  كل  فــي   المهــام 
 المعلومــات بهــا، علــى ســبيل المثــال البريــد ا¥لكترونــي  أو إرســال

النماذج  وما إلى ذلك

 تحقــق مــع الجهــة االعالميــة  لتحديــد المهلــة المطلوبــة إذ قــد تحتــاج
إلى عدة أسابيع

با�حــداث تقويــم  علــى  الراديــو  ومحطــات  الصحــف  معظــم   تحتــوي 
المحلية. أرسل إيجاز عن حدث قادم ليتم تضمينه في هذه ا�قسام

 انشــر مقاطــع فيديــو مشــاريع الفريــق عبــر ا¥نترنــت الســتخدامها فــي
إعداد التقارير

د وســائل ا¥عــالم بروابــط إلــى الموقــع الرســمي وصفحــات وســائل  زوِّ
التواصل االجتماعي الخاصة بالفريق لمزيد من المعلومات

 دراســة ســوق وســائل ا¥عــالم المحليــة: حــدد المحطــات االعالميــة والصحــف ومــا
إلــى خــاص  بشــكل  انتبــه  المحلــي.  مجتمعــك  تخــدم  التــي  ذلــك   إلــى 

المراسلين الذين يرجح أن يغطوا أخباًرا عن نشاط الفريق

 مــن المهــم اســتخدام جهــات اتصــال محدثــة. خــذ الوقــت الكافــي لالتصــال
 بوســائل ا¥عــالم المحليــة  وتقديــم فريقــك وجمــع جهــات االتصــال الخاصــة

بهم ، وتحديدا لمراسلين بعينهم،  با¥ضافة إلى مدير المهام

 كمــا هــو الحــال فــي أي صناعــة أخــرى ، فــإن العمــل مــع وســائل ا¥عــالم لــه صلــة
 كبيــرة بالعالقــات. قــدم نفســك شــخصًيا للصحفييــن المحلييــن واتصــل بهــم

على مدار العام



•

•

•

•

•
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إرسال صور الفريق إلى ايناكتس

إليك نوع الصورة األفضل

إذا كان لديك مقطع فيديو ، أرسله أيًضا!

 ال شيء يروي قصة ايناكتس أفضل من رؤية روح المبادرة علي أرض الواقع! شارك صور مشروع الفريق مع فرق

عرض العمل: بدالً من التقاط الصور �عضاء الفريق، احرص علي وجود صور تظهر جوهر المشروع من خالل إبراز أعضاء الفريق أثناء العمل علي تنفيذ المشروع

قم بتوفير مقاطع فيديو بتنسيق 16: 9 بدقة 720 بكسل أو أعلى إذا كان من المستطاع

تأكد من إلحاف وصف موجز للمشروع با¥ضافة إلى اسم جهة االتصال وعنوان البريد ا¥لكتروني في حالة وجود أسئلة لدينا

 للحصــول علــى صــور ومقاطــع فيديــو أفضــل للمشــروع ، فكــر فــي الشــراكة مــع قســم ا¥عــالم فــي جامعتــك. اطلــب
من طالب بقسم ا¥عالم أن يرافق فريقك أثناء تنفيذ المشروع

ضم أعضاء الفريق والمستفيدين. إنه �مر قوي أن ترى الطالب يتفاعلون مع المجتمعات التي يخدمونها

 كلمــا زادت الدقــة كلمــا كان ذلــك أفضــل. الهواتــف الذكيــة اليــوم قــادرة علــى التقــاط صــور بدقــة 8 ميجابكســل أو أكثــر. إذا كان لديــك وصــول إلــى كاميــرا                رقميــة ،
ستحصل أفضل صور المشروع

trowett@enactus.org
Enactus Global Marketing وقد ترى صورتك على غالف دليل الفريق التالي أو على     أو في فيديو في كأس العالم اليناكتس على enactus.org

SLR
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تنازل ملكية صور ومقاطع الفيديو

الخــاص بالفريــق، فإنــك تمنــح ا¥ذن اليناكتــس ووكالئهــا وموظفيهــا الفيديــو   بإرســال صــور أو مقاطــع 
 والمؤسســات التابعــة لهــا الســتخدامها فــي منشــورات مثــل الكتيبــات والنشــرات ا¥خباريــة والمجــالت،

واستخدام النسخ ا¥لكترونية منها على مواقع ا¥نترنت أو أي نموذج إلكتروني أخر
 با¥ضافــة الــي عرضهــا لالســتخدام أو التوزيــع فــي منشــورات أخــرى غيــر تابعــة اليناكتــس، إلكترونيــة أو غيــر
 ذلــك، دون إخطــارك. أنــت بذلــك تتنــازل عــن أي حــق فــي فحــص أو الموافقــة علــى الصــور أو مقاطــع الفيديــو
فــي أو  ان  معهــا  باالقتــران  اســتخدامها  يمكــن  التــي  ا¥لكترونيــة  أو  المطبوعــة  المــواد  أو   النهائيــة 
 المســتقبل ، ســواء كان هــذا االســتخدام معروًفــا أو غيــر معــروف ، وتتنــازل عــن أي حــق فــي أي تعويــض آخــر

يتعلق باستخدام الصور أو مقاطع الفيديو



-
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دليل الفريق
العام ا�كاديمي 2023

إدارة المشروعات
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المحتويات

 تحديد
المشاريع

 تنفيذ
 المشاريع
بفاعلية
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تحديد المشاريع
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ما الذي يمكن اعتباره مشروعا اليناكتس؟

معيار اناكتس التحكيمي

ايناكتس تدور حول العمل الريادي. تدعم المشروعات االبتكار االجتماعي الذي يلبي معيار ايناكتس التحكيمي.
 إن التحديات المحددة التي يقرر فريقك معالجتها من خالل مشاريع يعمل علي تنفيذها متروكة تماًما لقرار الفريق - كل ما هو

.مطلوب أن تستوفي تلك المشاريع معيار اناكتس التحكيمي

ــد الحاجــة واالســتفادة مــن الفــرص مــن خــالل تحمــل المســؤولية الشــخصية وإدارة المخاطــر والتغيــرات التــي ــة: تحدي ــادة الريادي  القي
تحدث في بيئة تتسم بالديناميكية

االبتكار: عملية إدخال أفكار أو خدمات أو تقنيات أو منتجات أو منهجيات جديدة أو تحسينها
استخدام مبادئ العمل: تطبيق نموذج أعمال سليم وخطة عمل.

التأثير ا�يجابي المستدام: إظهار تحسن دائم قابل للقياس ومحققا االزدهار للناس والكوكب

االزدهار: ا¥يفاء بتحسين المعيشة اقتصاديا واجتماعيا

 ما هو الفريق الذى أظهر روح القيادة فى ريادة ا�عمال بشكل أكثر فاعلية مستخدما مبادئ ا�عمال وا�بداع �حداث
تأثير إيجابي مستمر على ا�شخاص والكوكب وتحقيق ازدهار المعيشة فى خالل العام الماضى
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 أثنــاء العمــل علــى المشــاريع، ضــع فــي االعتبــار كيفيــة تحقيــق تلــك ا�هــداف. يمكنــك توضيــح ذلــك فــي العــرض. لمزيــد مــن المعلومــات
/https://www.globalgoals.org قم بزيارة



•
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ما يجب أخذه في االعتبار عند تحديد المشروع

تعرف على اهتمامات أعضاء فريقك ومواهبهم

 سيســاعدك فهــم التكويــن الفريــد لفريقــك فــي اختيــار
عــن معلومــات  بجمــع  الفــرق  بعــض  تقــوم   المشــروع. 
 ا�عضــاء مــن خــالل نمــوذج يتــم اســتكماله عنــد االنضمــام
 إلــى الفريــق. تعتبــر المعرفــة ا¥ضافيــة حــول مــا إذا كانــوا
أو أخــرى  جمعيــات  أو  تطوعيــة  أنشــطة  فــي   يشــاركون 
ــن قــد تكــون هنــاك حاجــة يمكــن أن  يعرفــون ببســاطة أي
علــى بنــاًء  قيمــة.  معلومــات  كلهــا  ايناكتــس،   تلبيهــا 
 المهــارات والمواهــب الفرديــة ، يمكنــك بعــد ذلــك تنســيق
مواهــب توظيــف  مــن  والتأكــد  بعنايــة  المشــروع   فــرق 

جميع أعضاء الفريق بشكل فعال



•

•

•

7

ما يجب أخذه في االعتبار عند تحديد المشروع
قم بتحليل احتياجات المجتمع

شارك في المجتمع وتطوع بالمساعدة

 تتواجــد الفــرق المختلفــة فــي مجتمعــات متنوعــة، مــن المناطــق الحضريــة الكبيــرة إلــى المــدن الريفيــة الصغيــرة. كل مــن هــذه المجتمعــات تتيــح الوصــول إلــى
 مجموعــة متنوعــة مــن الســكان والمشــاكل. قــم بإجــراء بعــض ا�بحــاث فــي مجتمعــك وقــم بإجــراء تقييــم لالحتياجــات ونقــاط القــوة. يمكــن أن يبــدأ البحــث

با�ساسيات مثل قراءة الصحف / المجالت المحلية أو مشاهدة ا�خبار المحلية

 مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك العديــد مــن المنظمــات التعليميــة أو التجاريــة أو المدنيــة فــي مجتمعــك مهتمــة بمعالجــة نفــس الموضوعــات أو مهتمــة بخدمــة
 احتياجــات نفــس المجموعــات الســكانية مثــل تلــك التــي يســتهدفها فريقــك. غالًبــا مــا تبحــث هــذه المنظمــات عــن شــركاء لتطويــر مبــادرات جديــدة أو
 متطوعيــن لتنفيــذ البرامــج الحاليــة. حــدد هــذه الجهــات فــي مجتمعــك ، قــم بتقديــم الفريــق إليهــم متطوعــا بالمســاعدة. تذكــر أن تحــدد بوضــوح دور الفريــق

مقابل دور الشريك في المشروع

 تذكــر أن ايناكتــس ال تطلــب إجــراء مشــاريع فــي الخــارج. علــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون مــن المثيــر لÞعجــاب أن أن بعــض الفــرق يمكــن أن تحــدث تأثيــرا إيجابيــا
على من هم خارج بلدانهم، إال أن التركيز يجب أن يكون دائًما على الحاجة والمالءمة والعمق والتأثير الهادف للمشروع
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تنفيذ المشروعات بفاعلية
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مراحل تطوير المشروع

 المفهوم /
 الفكرة

 ا�ساسيان

 تقييم
 االحتياجات

ونقاط القوة

 التخطيط
للمشروع

 تنفيذ
المشروع

 تحقيق أثر
إيجابي

 استمرار
 المشروع /

 المشروع ذو
 مراحل

متقدمة
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ما يجب أخذه في االعتبار عند تنفيذ المشروع
ما هي االحتياجات المحددة التي سيعالجها المشروع؟

ــج العوامــل االقتصاديــة و / أو االجتماعيــة و / أو البيئيــة. بمعنــى آخــر ، هــل االحتياجــات التــي يعالجهــا المشــروع تتعلــق  حــدد مــا إذا كان مشــروع الفريــق يعال
 با�شخاص والبيئة وتحقيق االزدهار؟

 لكــي يكــون المشــروع أو المبــادرة فعالــة ومســتدامة حًقــا ، يجــب أن يكونــا منطقييــن اقتصادًيــا وكذلــك اجتماعًيــا وبيئًيــا. يجــب إيــالء االعتبــار الواجــب للعوامــل
 الثالثــة علــى الرغــم مــن أن واحــًدا أو أكثــر قــد يكــون لــه صلــة أكبــر فــي ظــروف معينــة. ضــع فــي اعتبــارك نظريــة التغييــر لتوضيــح نظرًيــا كيــف يمكــن لمشــروع

الفريق أن يساعد في تلبية تلك االحتياجات المحددة

كيف سيستخدم فريقك القيادة الريادية في تنفيذ المشروع؟
 يتطلــب معيــار التحكيــم مــن الفــرق تطبيــق القيــادة الرياديــة علــى جميــع مشــاريعهم. ريــادة ا�عمــال هــي عبــارة عــن نقطــة متكاملــة توضــح النطــاق الواســع مــن

ا�نشطة التي يمكن تقديمها كحلول للمشاريع
 يجــب أن تــؤدي القيــادة الرياديــة إلــى إظهــار ا¥بــداع واالبتــكار وثقافــة ريــادة ا�عمــال مــن خــالل جهــود الفريــق. أمثلــة علــى القيــادة الرياديــة هــي (علــى ســبيل المثــال
 ال الحصــر): ريــادة مناهــج وتصميمــات جديــدة، اســتخدام حلــول مبتكــرة، تطويــر فــرص جديــدة ، الســعي المســتمر لتعزيــز أي مشــاريع قائمــة، االســتعانة بخبــراء

الصناعة ، وأكثر من ذلك بكثير

من هي الفئة المستهدفة؟
ــق. هــى أى  الهــدف هــو أن تســتهدف الفــرق الفئــات التــي مــن شــأنها أن توفــر المســتفيدين المثالييــن فــي ضــوء الحاجــة المحــددة التــي يعمــل عليهــا الفري
 مجموعــة محتملــة طالمــا أن أفرادهــا يفتقــدون ويحتاجــون إلــى مــا يقدمــه مشــروع الفريــق والــذي يعتبــر مهًمــا ذو صلــة بأهــداف اناكتــس. ال يقتصــر المســتفيد
 مــن المشــروع بالضــرورة علــى الفقــراء أو المهمشــين مجتمعيــا أو الذيــن يعانــون مــن نقــص فــي القــدرات والمزايــا أو الذيــن يواجهــون تحديــات اقتصاديــة صعبــة.

تذكر أن إحدى معايير التقييم الرئيسية هى قدرة الفريق على تمكين الفئة المستهدفة وا�ثر ا¥يجابي المستدام الذي تم تحقيقه
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ما يجب أخذه في االعتبار عند تنفيذ المشروع

 ما هي االعتبارات ا�خالقية التي يحتاج
 الفريق إلى مراعاتها عند العمل في

المجتمعات المختلفة؟

ــدى معظــم الجامعــات إرشــادات محــددة للعمــل مــع  ل
بشــكل مهــم  هــذا  والدوليــة.  المحليــة   المجتمعــات 
 خــاص �ي بيانــات تجمعهــا مــن ا�فــراد الذيــن تأمــل فــي
 التأثيــر عليهــم كجــزء مــن مشــروعك. يرجــى التأكــد
 مــن مراجعــة مــوارد الجامعــة حــول أخالقيــات البحــث مــع
 ا�شــخاص أثنــاء مرحلــة تخطيــط المشــروع للتأكــد مــن
علــى والحصــول  المناســبة  البروتوكــوالت   تتبــع 
التصاريح المطلوبة قبل العمل مع الفئة المستهدفة



.
.

.
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ما يجب أخذه في االعتبار عند تنفيذ المشروع
هل يحتاج الفريق إلى إيجاد شريك في المشروع؟

 قــد ال تكــون الشــراكات قابلــة للتطبيــق علــى جميــع المشــاريع. يعتمــد ذلــك علــى الموقــع االرتــكاز المحــدد للمشــروع ومــا إلــى ذلــك. إذا كنــت بحاجــة إلــى تحديــد
 الشــركاء، فاحــرص علــى اختيــار أولئــك الذيــن يمكنهــم إضافــة قيمــة حقيقيــة ويمكنهــم تقديــم نــوع االلتــزام الــذي تحتاجــه. تأكــد مــن توضيــح مــا ســيكون دور

الفريق مقابل دورهم، و احرص جيدا على فهم النتائج التي يمكن لفريقك أن ينسب إليه الفضل في فيها نتيجة لعمل الفريق المباشر وتأثيره

ما هي ميزانية المشروع؟
 يجــب أن تكــون ميزانيــات المشــروع مفصلــة وشــاملة. علــى ســبيل المثــال ، فكــر فــي المــوارد المختلفــة المطلوبــة وقــم بتحديــد الكميــات لضمــان الفهــم الكامــل
 لميزانيــة المشــروع. فكــر فــي جميــع التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة لتحقيــق فكــرة المشــروع. يرجــى الرجــوع إلــى قســم "تطويــر وإدارة الفريــق" لمزيــد مــن

المعلومات حول الميزانية وجمع التمويل

ما هي الموارد الالزمة �كمال المشروع؟
 يمكــن أن تشــمل المــوارد ا�شــخاص ورأس المــال/ ا�مــور الماليــة والمعــدات وا�نظمــة وأي مــواد أخــرى الزمــة لتنفيــذ المشــروع. قــد تختلــف أنــواع المــوارد المطلوبــة

بناًء على طبيعة المشروع لذا تأكد من التفكير في جميع الموارد الممكنة خالل مرحلة التخطيط



,
,
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 ما هي النتائج المرجوة التي ترجوها الفئة المستهدفة من
 المشروع؟ كيف يحاول المستفيدون تحقيق هذه النتائج حالًيا؟

ما الذي تحقق والذي لم يتحقق بعد؟

 النتائــج هــي فوائــد أو تغييــرات تحــدث لÐفــراد أو مجموعــة مــن ا�شــخاص
بالســلوك النتائــج  تتعلــق  قــد  البرنامــج.  فــي  المشــاركة  بعــد  أو   أثنــاء 
 والمهــارات والمعرفــة والمواقــف والقيــم والحالــة  أو ســمات أخــرى. تعــد
 النتائــج مــا يعرفــه المشــاركون أو يفكــرون فيــه أو يمكنهــم فعلــه أو كيــف

يتصرفون وما هي الحالة التي اختلفت بسبب البرنامج
 فــي ايناكتــس، يجــب التفكيــر فــي نتائــج المشــروع وتأثيــره ضمــن ثــالث
فريــق كل  علــى  يجــب  االزدهــار.  وتحقيــق  والبيئــة  ا�شــخاص   -  فئــات 
 التحقيــق والمراقبــة واالســتماع إلــى ا�ولويــات ونقــاط القــوة واالحتياجــات

.والرغبات وا�هداف للفئة المستهدفة
النتائــج علــى  للحصــول  المســتهدفة  للفئــة  االســتراتيجيات   افحــص 
اســتبدال أو  تحســين  أو  لتوســيع  فــرص  عــن  والبحــث   المرجــوة 

االستراتيجيات الحالية بأساليب أكثر فعالية وكفاءة

ما يجب أخذه في االعتبار عند تنفيذ المشروع
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كيف تقوم بقياس التأثير المباشر للمشروع؟

 التأثيــر المباشــر للمشــروع هــو عــدد ا�شــخاص الذيــن
 اكتســبوا معرفــة أو مهــارات أو مــوارد جديــدة. ربمــا
فــي إيجابــي  تغييــر  مــن  أيًضــا  عانــوا  قــد   يكونــون 

.حياتهم اليومية كنتيجة مباشرة للمشروع
 عنــد قيــاس تأثيــر المشــروع، فكــر فــي اســتخدام كل
نتائــج لتقييــم  والنوعيــة  الكميــة  ا�ســاليب   مــن 
 البرنامــج وتأثيــره. يجــب تحديــد طــرق التقييــم التــي

تستخدمها لكل مشروع أثناء عملية التخطيط

ما يجب أخذه في االعتبار عند تنفيذ المشروع



•
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كيف سيتم توثيق نشاط المشروع؟
 التوثيــق المناســب يســمح للفريــق بأرشــفة إنجــازات ويســاعد فــي إنشــاء
 تقاريــر ســنوية كاملــة وعــروض تقديميــة للمســابقة.  ضــع فــي اعتبــارك جمــع

 المعلومات التالية لكل مشروع

أسماء أعضاء الفريق المشاركين وساعات العمل
أسماء أعضاء المجلس االستشاري

أسماء وجهات اتصال شركاء المشروع
عدد المستفيدين من المشروع وتوزيعهم السكاني

أسماء المستفيدين من المشروع
نسخ من أي مواد مستخدمة في المشروع

الصور و مقاطع الفيديو

 مقتطفــات مــن الصحافــة حــول المشــروع وقيــاس مــدى انتشــار المشــروع عبــر وســائل
صلــة ذات  أخــرى  معلومــات  وأي  با�رقــام  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل   ا¥عــالم 
 بالمشــروع والفريــق. راجــع قســم "تطويــر الفريــق وإدارتــه" للحصــول علــى مزيــد مــن

المعلومات حول نصائح لتوثيق نشاط الفريق

ــك المعلومــات ــم جمعهــا مــن المســتفيدين بمــا فــي ذل ــة ت ــة أو نوعي ــات كمي  أي بيان
 الديموغرافيــة والنتائــج مــن تقييــم االحتياجــات ونقــاط القــوة والنتائــج وبيانــات ا�ثــر

الذي حققه المشروع

ما يجب أخذه في االعتبار عند تنفيذ المشروع



•

•
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 تشترك مشاريع ايناكتس الناجحة في الخصائص الرئيسية التالية

 النظــر فــي العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ذات الصلــة التــي قــد تكــون
قابلة للتطبيق على المشروع

تحديد فئة مستهدفة مناسبة لها حاجة واضحة

إظهار العمل الريادي واالبتكار والتعاون في تصميم المشروع وتنفيذه

تطبيق مبادئ العمل الصحيحة بما في ذلك خطة عمل واضحة

 توضيــح التأثيــر الحقيقــي للمشــروع بطريقــة واضحــة وموجــزة باســتخدام كل مــن
البيانات الكمية والمعلومات النوعية مثل الشهادات وقصص المستفيدين

 التعــاون مــع المجلــس االستشــاري وإشــراكه ، أيضــا تحديــد إمكانيــة االســتمرار والتوســع
المحتمل للمشروع

سمات أساسية لمشروع ناجح



• Project Planning Template • The Global Goals for Sustainable Development

• Theory of Change - I

• Theory of Change - II

• Outputs, Outcomes and Log Frame

• Research Ethics
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مصادر إضافية

نماذج ارشادية قراءات مفيدة
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دليل الفريق
العام ا�كاديمي 2023

البيانات وإعداد التقارير



2

المحتويات

 لماذا تتطلب
 ايناكتس
البيانات؟

 البيانات ا�لزامية
 ومتطلبات إعداد

التقارير
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لماذا يجب استخدام البيانات؟



•
•
•
•
•
•
•

•

•

تماًما مثل فريقك والمشاريع الخاصة به، تهدف ايناكتس كمنظمة أيًضا إلى إحداث تأثيرا إيجابيا على العالم. نحن نعتقد أن تأثير ايناكتس
ينقسم الي شقين 

التعاون
حل المشاكل

القيادة
إدارة المشروعات

ا¥بداع واالبتكار 
الثقة بالنفس

المواطنة العالمية ومهارات ريادة ا�عمال

تأثير ايناكتس

التأثير من خالل الطالبالتأثير على الطالب

 يســاعد إطــار ايناكتــس للتعلــم التجريبــي الفريــد مــن نوعــه المشــاركين
 يطــور الطــالب حلــوًلا لريــادة ا�عمــال مــن شــأنها أن تحقــق هدًفــاعلى تنمية المهارات والكفاءات ا�ساسية لديهم بما في ذلك

الســبعة المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  ا�قــل  علــى   واحــًدا 
عشر لÐمم المتحدة

 مــن خــالل العمــل فــي فــرق ، تحقــق مجموعــات الطــالب تأثيــًرا
 إيجابًيــا علــى النــاس والبيئــة وتحقيــق االزدهــار مــن خــالل العمــل

الريادي القائم على خدمة المجتمع



•

•

•

•
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 تماًمــا كمــا يقــوم الفريــق بجمــع البيانــات الكميــة والنوعيــة مــن المشــاركين
 لتوضيــح مــدى تأثيــر المشــروع والتحقــق مــن صحتــه، تحتــاج ايناكتــس أيضــا
 إلــى بيانــات مــن كل الفــرق للمســاعدة فــي فهــم تأثيــر البرنامــج ومشــاركته

مع العالم

 بشكل ثابت، Forbes 30 Under 30 تم تمثيل خريجي ايناكتس في قائمة
 وعادة ما يكون هؤالء الخريجين أصحاب شركات اجتماعية بدأت عندما

كانوا طالبا في ايناكتس

 تســاعد مشــاركة البيانــات مــع ايناكتــس أيًضــا فــي تعزيــز القصــص الفرديــة
.وتأثير المشاريع

 با¥ضافــة إلــى تلبيــة المتطلبــات ا¥لزاميــة للمنافســة ، تعــد مشــاركة بيانــات
الفريق أيًضا جزًءا ال يتجزأ من قيم ايناكتس للنزاهة والتعاون

 نشــجع الجميــع علــى الــرد علــى اســتطالعات وطالبــات ايناكتــس للحصــول
 علــى معلومــات المشــروع والفريــق فــي الوقــت المناســب ســواء إذا كنــت

طالبا أو خريجا

لماذا تتطلب ايناكتس البيانات؟
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 البيانات ا�لزامية
ومتطلبات إعداد التقارير



This year, we are eliminating any sign-in requirement

7

•

•
•

•
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كيفمتىماذامن

البيانات التي تحتاجها ايناكتس
 تطلب ايناكتس  كل عام دراسي المعلومات التالية فيما يخص الفرق المختلفة  والمشاريع والطالب. جميع البيانات

إلزامية للمشاركة في المسابقات Teams and Projects المطلوبة ضمن الجزء الخاص بالفرق والمشاريع

الفرق
و الطــالب  تعريــف  وملفــات   عــدد 
وأعضــاء ا�كاديمييــن   المستشــارين 

أسبوع قبل المسابقة المحليةالمجلس االستشاري
علــى المطلوبــة  النمــاذج  توفيــر    ســيتم 
 موقــع دليــل الفــرق قبــل شــهر علــى ا�قــل
 مــن الجــدول الزمنــي للتقديــم. يمكنــك أيًضــا

التواصل مع مكتب ايناكتس ببلدك

أو تعريــف  ملــف  إنشــاء  إلــى  تحتــاج   لــن 
لتقديــم منصــة  أي  إلــى  الدخــول   تســجيل 
برابــط تزويــدك  المطلوبــة. ســيتم   التقاريــر 

.يمكنك استخدامه ¥كمال المعلومات

ملف تعريف المشروع: من ديسمبر إلى يناير

قبــل أســبوع  المشــروع:  تأثيــر   بيانــات 
.المسابقة المحلية

مرتان في السنة
.واحدة ما بين ديسمبر ويناير

.واحدة ما بين مايو وأغسطس

تقرير سنوي
نموذج التحقق من صحة المشروع

نموذج ملف تعريف المشروع
نموذج تقرير  المشروع

استطالعات تقييم تأثير الطالب

المشاريع

الطالب



•

•

.
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بيانات الفريق

عدد وأسماء وجهات االتصال الخاصة بالطالب في الفريق -1

عدد وأسماء وجهات االتصال بالمستشار االكاديمي -2

التقرير السنوي للفريق مع ملخص لÐنشطة والمشاريع وا�ثر الذي تحقق -4

نموذج التحقق من صحة المشروع معتمد من إدارة الجامعة -5

عدد وأسماء وجهات االتصال بأعضاء المجلس االستشاري -3

 ســيتم جمــع مــا ورد أعــاله مــع بيانــات تأثيــر المشــاريع ا�قــرب إلــى تاريــخ
المسابقة الوطنية ببلدك

 قبــل شــهر واحــد علــى Enactus Global ســيتم توفيــر رابــط التقديــم بواســطة
ا�قل من الموعد النهائي للتقديم

مكتــب إلــى  الفريــق  قبــل  مــن  أعــاله  الــواردة  المعلومــات  تقديــم   يجــب 
.ايناكتس المحلي قبل المسابقة الوطنية

 التقريــر الســنوي هــو مســتند يوفــر معلومــات حــول المشــاريع التــي يعمــل
.عليها الفريق خالل العام الدراسي

 يجــب أن يتضمــن وصًفــا واضًحــا للمشــاريع والمســتفيدين منهــا والفئــات
 المســتهدفة ومصــادر ا¥يــرادات والنفقــات خــالل العــام وأيضــا تأثيــر البرنامــج.
يجب أن يحصل جميع أعضاء لجنة التحكيم على نسخة من التقرير السنوي

مــن الرقميــة  النســخ  مشــاركة  علــى  المحليــة  والمكاتــب  الفــرق   نشــجع 
 التقريــر الســنوي لتقليــل اســتخدام الــورق المطبــوع. نوصــي أيًضــا بــأال تزيــد

hereالتقارير السنوية عن صفحتين أو صفحتين



-

-
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الملف التعريفي للمشروع

المشــروع طبيعــة  حــول  المعلومــات  جميــع  المشــروع  بيانــات   تتضمــن 
.وتنفيذه وا�ثر الذي حققه

يتم جمع هذه المعلومات مرتين في السنة

 فــي بدايــة العــام تطلــب ايناكتــس مــن جميــع الفــرق إكمــال نمــوذج موجــز
 للغايــة حــول عــدد المشــاريع التــي يتابعهــا الفريــق للعــام الدراســي الجــاري،
 ســواء كان مشــروًعا جديــًدا أو مســتمًرا، وا�هــداف العالميــة التــي يخاطبهــا.
دليــل علــى موقــع  متاًحــا  للمشــروع  التعريفــي  الملــف  نمــوذج   ســيكون 

الفرق قريًبا. يرجى إكماله بحلول 15 فبراير 2023

تقرير المشروع
كل تأثيــر  حــول  معلومــات  تقديــم  الفــرق  جميــع  مــن  ايناكتــس   تطلــب 
مــن موعــد االقتــراب  عنــد  الدراســي  العــام  خــالل  الفريــق  تابعــه   مشــروع 
 المســابقة المحليــة. ســيتم إتاحــة نمــوذج تأثيــر المشــروع قبــل شــهر علــى

ا�قل من موعد المسابقة

بيانات المشروع



•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
.

بيانات المشروع - ال تنسى!

 انتبــه لمتطلبــات العملــة عنــد إدخــال أي مبالــغ نقديــة. يتطلــب نظــام الحمايــة المؤقــت
(TPR) تحويل جميع المبالغ من العملة المحلية إلى الدوالر ا�مريكي ¥عداد التقارير

 ســتتاح الفرصــة للفريــق للمنافســة طالمــا أنــه يصحــح المشــكلة قبــل وقــت
 المســابقة المحليــة  أي تقديــم التوقيعــات المطلوبــة علــى نمــوذج التحقــق مــن

صحة المشروع واستكمال بيانات الفريق والمشروع ، وما إلى ذلك

 إذا لــم يتــم تصحيــح المشــكلة ، فسُيســمح للفريــق بالمشــاركة فــي المســابقة
 المحليــة وتقديــم العــرض إلــى لجنــة التحكيــم؛ ولكــن، لــن يتــم حســاب النتيجــة

مع باقي الفرق، ولن يتأهل الفريق �ي جوائز

 إذا قــدم أي فريــق عرضــا يحتــوي علــي أي مــواد غيــر الئقــة أو مســيئة، فســيخضع
لالستبعاد التلقائي

 إذا لــم يقــدم الفريــق أًيــا مــن تقاريــره ا¥لزاميــة بدقــة ،
عقوبــات مــن  فيــه  بمــا  يلــي  لمــا  فســيخضع 

 لمنــع ا¥فــراط فــي التفصيــل وعــدم الدقــة، قــم فقــط بكتابــة ا�رقــام الموثــوق بهــا فــي
التقرير. إذا لم تكن متأكًدا من رقم معين، فال تخمن

قم بكتابة ا�رقام الفعلية فقط ، وليس المتوقعة

تأكد من أعضاء الفريق اخرين للتحقق من صحة ا�رقام وتأكد من موافقة الجميع

ــات التأثيــر الــذي حققــه خــالل ــر عــن البرنامــج وبيان  تأكــد مــن أنــك تقــوم بتقديــم تقري
العام الدراسي الجاري فقط

 ال تســتخدم الفواصــل عنــد إدخــال أي قيمــة أو مبلــغ مالــي، علــى ســبيل المثــال، إذا كان
ربح مشروع ما 2000 دوالر ، أدخل "2000" أو "2000.00" في المربع

 كــن علــى علــم بالوحــدات المطلوبــة عنــد كتابــة أي أرقــام، علــى ســبيل المثــال، كتابــة
مقدار تقليل  نسبة ثاني أكسيد الكربون بالطن

 عنــد إدخــال رقــم مــا، تحقــق جيــًدا للتأكــد مــن صحتــه. مــن الســهل ارتــكاب أخطــاء
إمالئية أو إضافة صفر إضافي عن طريق الخطأ في النهاية

انتهاكات!
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 تود ايناكتس معرفة المزيد عن تأثير البرنامج عليك شخصيا لذا يرجى إكمال نموذجي
التقييم الفردي للطالب لتوثيق رحلتك مع اناكتس

 ُيســتكمل عنــد بــدء :(SIA) اســتبيان تقييــم التأثيــر علــى الطــالب قبــل االنخــراط بالبرنامــج
 العــام الدراســي وعنــد مراجعــة هــذا الدليــل. ســيكون الرابــط متاًحــا علــى الموقــع الخــاص

.بالدليل قريًبا. يرجى إكمال هذا النموذج بحلول 15 فبراير 2023
 ُيســتكمل مــن مايــو :(SIA) اســتبيان تقييــم التأثيــر علــى الطــالب قبــل االنخــراط بالبرنامــج
 إلــى أغســطس. ســيتم إرســال النمــوذج إليــك مــن قبــل المديــر التنفيــذي اليناكتــس

ببلدك وسيكون متاًحا أيًضا على موقع الدليل

بيانات الطالب الفردية



-

1

دليل الفريق
العام ا�كاديمي 2023

االستعداد للمسابقة
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المحتويات

 نظرة عامة
 على

المسابقة

 إرشادات
المشاركة

 نصائح
 لالستعداد

 سياسات
المشاركة

 إرشادات العرض
 التقديمي

وعملية التحكيم



3

نظرة عامة على المسابقة



•

•

•

•
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المسابقة المحلية وكأس العالم

 ينتهــي العــام فــي اناكتــس بإقامــة مســابقة ســنوية وتعــد هــذه المســابقة فرصــة للفــرق لتقديــم مشــاريعهم أمــام لجنــة تحكيميــة تقيــم جهودهــم وتحــدد أى
من الفرق استطاع تطبيق معيار ايناكتس التحكيمي

يحق لكل دولة أن تقيم مسابقة محلية حيث يتم إعالن فريق واحد كبطل محلي ثم يتقدم لتمثيل بالده في كأس العالم اليناكتس

يمكن ذات العدد الكبير من الجامعات أن تقيم مجموعة من المسابقات ا¥قليمية لتقليل عدد الفرق المتأهلة للتنافس بالمسابقة المحلية

يظل شكل وقواعد المعيار التحكيمي ثابتا دون تغيير في كل الدول وعلى جميع مستويات المسابقة



•

•

•
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عبر ا¥نترنت فقط، حيث تتم المسابقة بالكامل افتراضيا عبر ا¥نترنت

الحضور الشخصي، حيث تجتمع جميع الفرق المشاركة في موقع محدد مسبًقا

نظام مختلط، حيث تكون بعض أجزاء المسابقة افتراضية وبعضها اخر يتم علي أرض الواقع. يمكن لبعض الفرق المشاركة شخصًيا والبعض اخر افتراضًيا

طبيعة المسابقة

 كانــت جميــع المســابقات المحليــة وا¥قليميــة وكأس العالــم  تتطلــب حضــور ومشــاركة الفــرق بشــخوصهم ولكــن
تم اعتماد أشكال مختلفة للمنافسة بعد جائحة كورونا

 تظــل ا¥رشــادات العامــة للعــرض التقديمــي وطبيعــة المنافســة كمــا هــي فــي جميــع ا�حــوال. قــد يتــم إجــراء
 تغييــرات طفيفــة بنــاًء علــى كيفيــة إجــراء المســابقة ولكــن دون المخاطــرة بإنصــاف التحكيــم. ســيتم إبــالغ جميــع
ــة أو مــن قبــل المقــر الرئيســي قبــل أي  الفــرق فــي حــال حــدوث أي تغيــرات مــن قبــل المكتــب المحلــي بــكل دول

مسابقة



•
•
•
•
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قد تعقد مكاتب ايناكتس المحلية أيًضا أنواًعا أخرى من المسابقات كجزء من المسابقات ا¥قليمية و/أو الوطنية مثل

مسابقات للمشاريع ذات المرحلة المبكرة
مسابقات للعروض التقديمية

 أنشطة متعلقة بمسابقات خاصة
مسابقات أخرى ينظمها المكتب المحلي

أنواع المسابقات

تقييمهــا ويتــم  بتنفيذهــا  قامــوا  التــي  المشــروعات  تقــدم  الطــالب  مــن  فرًقــا  اليناكتــس  ا�ساســية  المســابقات  جوهــر   يكمــن 
 باســتخدام معيــار ايناكتــس التحكيمــي. يجــب أن يتــم تنفيــذ تلــك المشــاريع علــي أرض الواقــع وأن يكــون لهــا أثــر ايجابــي علــى النــاس
 والبيئــة وتحقــق االزدهــار. الفائــز بالمســابقة المحليــة أو المتأهــل لــكأس العالــم (كمــا يشــار إليــه فــي بعــض البلــدان) أي البطــل الوطنــي

ينافس ممثال بلده في كأس العالم

ــزة والمستشــارين االكاديمييــن والخريجيــن ــم الفــرق المتمي ــز خاصــة لتكري ــا جوائ ــة أيًض ــة أو الوطني  قــد تقــدم المســابقات ا¥قليمي
والشركاء ، إلخ

 جميــع ا¥رشــادات الــواردة فــي هــذا الدليــل تتعلــق بالمســابقة ا�ساســية أو تصفيــات كأس العالــم فقــط. تواصــل مــع مكتــب ايناكتــس
ببلدك لمعرفة المزيد عن إرشادات المنافسة وعمليات التحكيم للمسابقات ا�خرى
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إرشادات المشاركة



•

•

•
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متطلبات المشاركة في المسابقة المحلية

 المشروع/المشــاريع المقدمــة فــي المســابقة يجــب أن يكــون قــد تــم تنفيذهــا مــن قبــل فريــق
اليناكتس تم تشكيله بناًء على ا¥رشادات الواردة في قسم "العمل كفريق ايناكتس

الــذي يفــي االبتــكار االجتماعــي  الفريــق المشــارك مشروع/مشــاريع تحقــق   يجــب أن يقــدم 
 بمعيــار ايناكتــس التحكيمــي. يجــب أن يكــون لهــذا المشــروع /المشــاريع تأثيــر قابــل للقيــاس

على الناس والبيئة ومحققا االزدهار

يجب على الفريق المشارك استكمال التقارير ا¥لزامية قبل المسابقة الوطنية لبالده

 إذا نظمــت الدولــة مســابقات إقليميــة، يتعيــن علــى الفريــق أن يكــون قــد شــارك وتأهــل فــي
المسابقة ا¥قليمية أوال المشاركة في المسابقة الوطنية



•

•
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 يتنافــس الفريــق الفائــز مــع فريــق واحــد آخــر علــى ا�قــل فــي
إرشــادات بنــاًء علــى  إجراؤهــا  يتــم  والــذي  المحليــة،   المســابقة 

المسابقة المقدمة من ايناكتس

تقييــم عمليــة  بنجــاح  المحلــي  باللقــب  الفائــز  الفريــق   يجتــاز 
 ومراجعــة لعمليــات المشــروع  والتــي يجريهــا المكتــب المحلــي

بناًء على ا¥رشادات المقدمة من ايناكتس

متطلبات إضافية للمشاركة في كأس العالم
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المسابقة وعملية التحكيم
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خطوات المسابقة

 شرح المعيار
 التحكيمي

 للجنة
التحكيم

 العرض
 التقديمي

للفرق

 تقييم
 الحكام

 وتسجيل
النقاط

 تصويت
 الحكام

 واستخراج
النتائج

 إعالن الفريق الفائز
 وإجراء عملية

 المراجعة
 والتقييم بعد

المسابقة



•

•
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قسم الحكام

شرح المعيار التحكيمي للجنة التحكيم

 قبــل بــدء العــروض التقديميــة للفــرق ، يخضــع المحكمــون لشــرح متعمــق للمعيــار التحكيمــي وعمليــة التصويــت، يتــم خاللهــا تعريفهــم بالبرنامــج وعلــى أفضــل
.طريقة لتقييم الفرق المتنافسة بما يتماشى مع المعيار التحكيمي

 أتعهد بأن أقوم اليوم بتأدية الخدمة كحكم رسمي لهذه المنافسة  وأن أحكم بكل نزاهة وحيادية. وأقر بأن أتحمل
 المسؤولية كاملة وأال أضع اية تفضيالت أو صراعات أو توقعات للنتيجة أمام ناظري، وستكون تقييماتي مبنية كاملة علي

 عروض الفرق و تقاريرهم مستندا في ذلك الي معايير التحكيم المتاحة لدي.        وسأحكم باستقاللية ونزاهة و بدون
ا�خذ في االعتبار المؤسسات أو المجتمعات أو البلدان التي تمثلها الفرق

يوافق كل حكم على قسم الحكام، ويلتزم بتقديم تقييمات عادلة ومتقنة لمجهودات للفرق



•

•

•

•

•
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يتاح لكل فريق فترة زمنية مدتها 20 دقيقة للعرض التقديمي مقسمة على النحو التالي

 الفــرق المتنافســة واقعيــا: يســمح للفريــق بالحصــول علــي 3 دقائــق لضبــط المعــدات وتشــغيل أجهــزة الكمبيوتــر وأجهــزة العــرض وفحــص
ا¥ضاءة والصوت وما إلى ذلك

 يتــاح لجميــع الفــرق 12 دقيقــة لعرضهــم التقديمــي الــذي يوضــح مشروع/مشــاريع الفريــق والتأثيــر الــذي تحقــق منهــا. اعتمــاًدا علــى طبيعــة الحــدث، قــد تقــدم
.الفرق عرًضا مباشًرا شخصًيا أو افتراضًيا عبر ا¥نترنت، أو باستخدام مقطع فيديو مسجل مسبًقا

 يتــم اتخــاذ القــرارات حــول طبيعــة المســابقة مــن قبــل المكتــب المحلــي اليناكتــس لــكل بلــد للمســابقات الوطنيــة ومــن قبــل المقــر الرئيســي لــكأس العالــم
بناًء على القوانين والقيود المحلية في وقت المسابقة

الفرق المتنافسة افتراضًيا: يستغل الفريق هذا الوقت لضمان استقرار االتصال با¥نترنت وعمل التكنولوجيا كما هو متوقع

هناك 5 دقائق اجبارية ¥جابة أسئلة الحكام. يرجى مالحظة أنه لن يتم إضافة أي وقت متبقي من العرض المباشر لمدة 12 دقيقة إلى فقرة ا�سئلة وا�جوبة

 بالنســبة للمســابقات التــي تقــام بشــكل مختلــط وعبــر ا¥نترنــت فقــط، ســيتم تحديــد طبيعــة ا�ســئلة وا�جوبــة مــن قبــل المكتــب المحلــي اليناكتــس لــكل بلــد للمســابقات الوطنيــة
ومن قبل المقر الرئيسي لكأس العالم بناًء على القوانين والقيود المحلية في وقت المسابقة. ، أي ما إذا كانت ستكون عبر البث المباشر أو مسجلة مسبًقا

 فــي حالــة الحاجــة إلــى وجــود دعــم مترجــم أثنــاء ا�ســئلة وا�جوبــة خــالل كأس العالــم، ســيكون لدى الفريــق 10 دقائق ¥جابة أســئلة الحكام، وال يمكــن للفريق ا¥جابة باللغــة المحلية �عضائه
 بمجــرد ســماع الســؤال باللغــة ا¥نجليزيــة إذ يتعيــن علــى المترجــم ترجمــة كل ســؤال إلــى اللغــة المحليــة، ويجيــب الفريــق باللغــة المحليــة فقــط، ثــم يترجــم المترجــم إلــى اللغــة ا¥نجليزيــة.

يرجى التواصل مع المكتب المحلي اليناكتس للحصول على مزيد من المعلومات

العرض التقديمي للفرق

اإلعداد للعرض: 3 دقائق

األسئلة واألجوبة : 5 دقائق

العرض: 12 دقيقة
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تقييم الحكام وتسجيل النقاط

 خــالل كل عــرض تقديمــي ، يقــوم الحــكام بتقييــم جــودة واســتدامة مبــادرات الفريــق
    وتأثيرهــا فيمــا يتعلــق بالمعيــار التحكيمــي باســتخدام نمــوذج تقييــم الفريــق الفــردي

 ITEF لتدوين المالحظات وتحديد التقييم

حســاب يتــم  حتــى  التقديميــة  العــروض  لجميــع  حاضريــن  الحــكام  يكــون  أن   يجــب 
أصواتهم أثناء عملية التصويت

 يتــم تعييــن منســق للعــرض لتســهيل عمليــة التنافــس داخــل الغرفــة ولضمــان بــدء كل عــرض فــي الوقــت المحــدد ومتابعــة الحــكام ومشــاهدة كل
العروض المقدمة من الفرق حتى يمكن احتساب ا�صوات أثناء عملية التصويت

في حالة التحكيم االفتراضي، سيتم رفع نسخ من نماذج التقييم الفردي والتقييم التراكمي                      على منصة التحكيم المستخدمة

 يتــم اســتخدام              كأداة تقييــم رئيســية أثنــاء العــروض التقديميــة، كمــا أنــه بمثابــة
االداة الرئيسية لترك  المالحظات والنصائح للفرق على أدائها

 بعد ذلك ، يستخدم الحكام نموذج التقييم التراكمي              لتقييم الفرق وترتيبهم

 ITEF 

(CEF)

ITEF و CEF 
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المصطلحات المستخدمة في تقييم الحكام

ــر �ي نشــاط  ال يوجــد أث
 و ال توجــد صلــة بتغيــر
االســتدامة فــي 

ضعيــف أثــر   يوجــد 
ولكــن مــا   لنشــاط 
ضعيفــة  صلــة 

باالستدامة

 يوجــد أثــر لنشــاط مــا و
الصلــة مــن   بعــض 

باالستدامة

 يوجــد أثــر لنشــاط مــا
ا�عمــال جعــل   ممــا 
 واالبتــكار تؤثــر ايجابيــا
 فــي االســتدامة تســبب

في التأثير القوي

قــوى أثــر   يوجــد 
إلــى أدى  مــا   لنشــاط 
 التغيــر النظامــي الــذي
االبتــكار بــدوره   ســاق 
تأثيــر الــي   واالعمــال 

إيجابي ومستدام

غير كافي
(يعادل ال يوجد تأثير) 

غير سيء
(يعادل أثر ضعيف) 

جيد
(يعادل أثر متوسط) 

جيد جدا
(يعادل أثر عال) 

ممتاز
(يعادل أثر غير

مسبوق ومتميز) 
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تصويت الحكام واستخراج النتائج

في ختام آخر عرض تقديمي، يدلي الحكام بأصواتهم بناًء على ترتيبهم للفرق في نموذج التقييم التراكمي

يصوت الحكام بين الفرق المتعادلة فقط وال يجوز المناقشة أو الحديث بينهم. في حال انهاء التعادل يعتبر التصويت نهائي

 يقــوم منســق قاعــة التحكيــم و/أو العامليــن باناكتــس بمراجعــة إجمالــي عــدد االصــوات لــÐول والثانــي والثالــث والرابــع ... إلــخ حتــى
يحصل إحدى الفرق المتعادلة على رقم أعلي للتصويت فى المراكز ا�على. في حال انهاء التعادل يعتبر التصويت نهائي

 يوضح منسق قاعة التحكيم و/أو العاملين باناكتس امكانة السماح للحكام بالحديث لمدة التزيد عن 10 دقائق لحل التعادل بعد
 العشــر دقائــق يقــوم منســق قاعــة التحكيــم و/أو العامليــن باناكتــس بإعــادة التصويــت بيــن الفــرق المتعادلــة ويصبــح التصويــت

نهائي في حالة عدم وجود تعادل

يتم عد ا�صوات الفردية لكل فريق ولكل مركز وجدولتها للوصول إلى الفرق الفائزة

تتم مراجعة عملية الجدولة وحساب ا�صوات سنوًيا من قبل طرف خارجي

ال يجوز التعادل بين ا�صوات ولكن في حال حدوث تعادل أصوات, وضعت اناكتس إجراء ليتم كسر التعادل
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 البطــل الوطنــي الــذي تــم اختيــاره فــي نهايــة عمليــة التحكيــم يخضــع لعمليــة مراجعــة
وتدقيق علي مشروعاته بعد المسابقة المحلية

البنيــة الفريــق مثــل  التدقيــق عبــارة عــن تقييــم عميــق واســتقصاء �نشــطة   عمليــة 
التحتية وقدرات الفريق وأنشطة البرنامج وا�نظمة المستخدمة واالعضاء والبيانات والنتائج

تقدم ايناكتس جميع ا¥رشادات التي تحكم عملية التدقيق إلى المكاتب المحلية

تتم عملية المراجعة عادة في غضون خمسة أسابيع بعد السابقة الوطنية

 بمجــرد اجتيــاز البطــل الوطنــي للمراجعــة بنجــاح، يصبــح الفريــق مؤهــًال لتمثيــل بــالده فــي
كأس العالم

 إذا فشــل الفريــق فــي اجتيــاز المراجعــة، ســيخضع الفريــق صاحــب المركــز الثانــي لعمليــة
 مراجعــة لتحديــد مــا إذا كان مؤهــًال للمشــاركة فــي كأس العالــم. الفريــق الــذي يفشــل فــي
 اجتيــاز المراجعــة لديــه أســبوع واحــد مــن تاريــخ االبــالغ الرســمي بشــأن القــرار الــذي أرســله

رئيس مكتب ايناكتس المحلي أو رئيس مجلس ا¥دارة الستئناف القرار

أو مديــر البرنامــج  رئيــس  أو  بالبلــد  للبرنامــج  المحلــي  القائــد  المراجــع هــو   قــد يكــون 
 البرنامــج أو أي شــخص فــي منصــب مماثــل. يجــوز لموظفــي ايناكتــس إشــراك مدققيــن

خارجيين وفًقا لبروتوكوالت معينة

 مراجعة وتقييم مشروعات البطل المحلي
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نصائح االستعداد للمسابقة
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إعداد عرض تقديمي فعال
 فهم المعيار التحكيمي

التركيز على صدي النتائج

 قبــل البــدء فــي العمــل علــى العــرض التقديمــي، تأكــد مــن الفهــم التــام لمــا ســيتم التقييــم عليــه أثنــاء المســابقة. تذكــر أنــه ال يوجــد ســوى معيــار تحكيمــي
واحد وشامل، والهدف هو إظهار أفضل طريقة لتحقيق الفريق لهذا المعيار

 ضــع فــي االعتبــار تســهيل فهــم الحــكام للتأثيــر ا¥يجابــي لمشــروعك علــى ا�شــخاص والبيئــة وتحقيــق االزدهــار. كــن مســتعًدا لمناقشــة اثــار الســلبية المحتملــة
والدروس التي تعلمتها في النجاح وفي الفشل

ــا دون أن يكــون ا�داء مبالغــË فيــه أو الشــعور ــا وإيجابًي  وفــر مســاحة للحــكام الســتيعاب المعلومــات التــي قــام الفريــق بعرضهــا. اجعــل شــغف الفريــق حقيقًي
ــر تأثيــر التجربــة علــى  بالحاجــة إلــى الصــراخ. لــدي فريقــك الفرصــة لعــرض النمــاذج المبدئيــة وتحقيــق ا¥بــداع واالبتــكار. ادُع الحــكام إلــى ا¥يمــان بفريقــك وتقدي

حياتك وحياة اخرين
 اســتخدم لغــة وتركيبــة نمــوذج تقييــم الفريــق الفــردي: ضــع فــي اعتبــارك دمــج بعــض المصطلحــات المســتخدمة فــي نمــوذج تقييــم الفريــق الفــردي فــي نــص
 العــرض الخــاص بــك. وأيًضــا اســتخدام هيــكل عــرض مرتبــط بعناصــر التحكيــم فــي . قــد يــؤدي هــذا إلــى تقديــم عــرض أفضــل وأكثــر مرونــة ، ممــا يســهل علــى

الحكام متابعة قصتك بطريقة منطقية ومنظمة

ــا مســتداًما لصالــح النــاس والبيئــة  تــدور مســابقات اناكتــس حــول النتائــج التــي حققتهــا الفــرق. تأكــد مــن إظهــار كيــف أحدثــت مشــاريع فريقــك تأثيــًرا إيجابًي
وتحقيق ازدهار مستوى المعيشة خالل العام الماضي

 اتخــذ بعــض الوقــت لشــرح كيفيــة وصــول الفريــق إلــى هــذه النتائــج. يشــمل معيــار التحكيــم العديــد مــن العناصــر ا�ساســية التــي يجــب إبرازهــا فــي أي مشــروع
ــق بتوظيفهــا وأدوات التقييــم التــي اســتخدمها ¥جــراء مشــروعاته بنجــاح وتتبــع ــام الفري ــد الحــكام معرفــة ا¥ســتراتيجية و/أو التكتيــكات التــي ق  ناجــح. يري

التأثير الذي أحدثه
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إعداد عرض تقديمي فعال
حافظ على سالسة العرض

اختيار عدد المشاريع المقدمة

كن واضحا بشأن الشراكات

التدريب يؤدي للثبات

 حافــظ علــى العــرض التقديمــي بســيًطا وسلســا قــدر ا¥مــكان. تخيــل أنــه كان لديــك دقيقــة واحــدة فقــط لشــرح المشــروع لشــخص مــا ؛مــاذا تقــول لــه؟ سيســاعد
البدء من هذا االفتراض ا�ساسي على ضمان شرح جوهر المشروع

 علــى الرغــم مــن أن الفريــق قــد يكــون لديــه مجموعــة كبيــرة مــن المشــاريع ، إال أنــه ليــس مضطــًرا لتقديــم وعــرض كل هــذه المشــاريع. فــي معظــم الحــاالت، قــد
 يكــون مــن ا�فضــل تغطيــة عــدد أقــل مــن المشــاريع حتــى تتمكــن مــن تخصيــص وقــت كاٍف لشــرحها بشــكل كامــل وبالتفصيــل بــدالً مــن محاولــة شــرح الكثيــر

ولكن عدم تفصيل وجهة نظرك بشكل صحيح

 إذا كان فريقــك قــد عمــل بالشــراكة مــع منظمــات أخــرى أو فــرق اناكتــس أخــرى ، فمــن المهــم أن تشــير بوضــوح إلــى دور فريقــك خــالل المراحــل المختلفــة مــن هــذا
المشروع. يحتاج الحكام إلى فهم ماهية القيمة التي أضافها فريقك مقابل ما أسهم به شركاء المشروع

 اجعــل فريقــك يتــدرب علــى العــرض التقديمــي قــدر ا¥مــكان. اســتعن بأعضــاء المجلــس االستشــاري وزمالئــك أعضــاء الفريــق والمستشــار االكاديمــي و/أو ا¥دارييــن
 بالجامعــة كحــكام لمشــاهدة وتقييــم العــرض. سيســاعد هــذا فريــق العــرض علــى بنــاء الثقــة وستســاعد مالحظاتهــم فــي ا¥بــالغ عــن التغييــرات التــي يحتاجــون

إلى إجرائها على العرض التقديمي. التدريب يؤدي لغرس السلوكيات والمناهج الدائمة وليس بالضرورة الكاملة



•

•

•

•

•
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 ايناكتــس ليســت مســابقة لتضــم الفــرق أكبــر عــدد مــن ا�عضــاء أو لجمــع أكبــر مبلــغ مــن المــال أو الحصــول علــى أكبــر تغطيــة إعالميــة ... إلــخ. كل هــذه ا�نشــطة
ترتبط فقط بتعزيز قدرة الفريق على إتمام المهمة الرئيسية وهي إيجاد فرص اقتصادية لآلخرين

 ال تطلــب ايناكتــس مــن الفــرق تنفيــذ مشــاريع خــارج بلدانهــم . بالرغــم مــن أن قــدرة الفريــق علــي التأثيــر فــي المجتمعــات خــارج نطــاق بلدهــم ا�م قــد يكــون مثيــرا
 لÞعجاب, إال أن ا�نشطة دولية الخالصة ال تستطيع تلقائيا أن تضمن تسليط ضوء أكبر علي الفريق . البد أن يكون تركيزك دائما علي النجاح و العمق و الجدية

و تأثير المشروع بعيدا عن كون المشروع داخل أو خارج البالد

 ليــس مــن الضــروري التركيــز علــى الجهــد المبــذول أو النتائــج المباشــرة للفــرق. فــى الواقــع تســمح المســابقات للفــرق بتوضيــح تركيزهــم علــى صــدى نتائــج عاليــة
الجودة ومثمرة للمشاريع

ال تركز ايناكتس على النتائج أو ا�رقام الكبيرة بل على جودة وعمق تأثير المشروع وصدي النتائج واتساع قيمة المشروع

 ايناكتــس ليســت مســابقة للخطــاب أو العــرض وال تركــز علــى مــن قــدم أفضــل خطــاب أو أي فريــق لديــه أفضــل مقدمــي العــروض كمــا أنهــا ليســت مســابقة
�فضل مؤثرات سمعية بصرية أو أكثر التقارير السنوية ابتكارا

ما يلي ال عالقة له بايناكتس
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 سياسات المشاركة
بمسابقات ايناكتس



•

•

•

–
–
–

•

سياسة التظلم الخاصة بالمنافسة

 فــي المســابقات ا¥قليميــة والوطنيــة، يجــب علــى الطــالب توجيــه أي شــكاوى أو مخــاوف بشــأن إجــراءات المســابقات إلــى المستشــار االكاديمــي. يجــب علــى
المستشار االكاديمي تقييم ا�مر ثم يقرر ما إذا كان سيقدم شكوى رسمية أم ال

 فــي كأس العالــم، يجــب علــى الفــرق توجيــه أي شــكاوى أو مخــاوف إلــى المديــر التنفيــذي للبرنامــج ببلــد الفريــق. يجــب أن يقــوم المديــر التنفيــذي للبرنامــج بتقييــم
ا�مر ، ثم يقرر ما إذا كان سيأخذ ا�مر إلى ممثل المقر الرئيسي اليناكتس أم ال

 فــي أي مرحلــة مــن مراحــل المنافســة ، قــد يوجــه الحــكام مخاوفهــم إلــى منســق (منســقي) المســابقة و/أو أعضــاء فريــق ايناكتــس المعينيــن بتنظيــم
المسابقة ويمكنهم فقط تقديم شكاوى حول المجموعة التي قاموا بالتحكيم بها

سيتم ا¥بالغ عن التغييرات التي قد تطرأ على المذكور أعاله كتابًة قبل بدء أي مسابقة. تواصل مع مدير البرنامج ببلدك للحصول على تفاصيل إضافية

ــا• ــا (االســم الكامــل والمنصــب والمؤسســة التابعــة وملخًصــا تفصيلًي  عندمــا يتعــذر حــل مشــكلة مــا، ُيطلــب مــن مقدمــي الشــكاوى تقديــم شــكواهم كتابًي
 للمشــكلة بمــا فــي ذلــك موقــع الحــادث الــذي تــم ا¥بــالغ عنــه ، با¥ضافــة إلــي جهــات االتصــال  إلــى مكتــب ايناكتــس المحلــي المنظــم للمســابقة (فــي المســابقات
 ا¥قليميــة أو الوطنيــة) أو موظفــي المقــر الرئيســي اليناكتــس وذلــك أثنــاء كأس العالــم تتــم مراجعــة جميــع الشــكاوى الرســمية مــن قبــل لجنــة قواعــد ايناكتــس
 المعنيــة بالشــكاوي وهــي مؤلفــة مــن المديريــن التنفيذييــن المفوضيــن مــن قبــل مجلــس إدارة المنظمــة أو المجلــس االستشــاري الوطنــي يتــم تقديــم النتائــج

المكتوبة إلى ا�فراد المتقدمين بالشكوى في غضون 30 يوًما من استالمها. قرارات لجنة قواعد ايناكتس نهائية لجميع مستويات المنافسة

يجب تقديم الشكاوى خالل 30 يومË من تاريخ وقوع المشكلة أو المخالفة المشتبه بها
سيتم تجاهل الشكاوى المجهولة

.ال يمكن للفرق طلب نسخة من شكوى مقدمة ضدهم



•

–
–
–

•

•

 السياسة اإلعالمية
سياسة الفيديو / النسخ

السياسة االعالمية

تنويه خاص

 مــن خــالل المشــاركة فــي أي حــدث ترعــاه ايناكتــس، يمنــح كل فريــق الحــق وا¥ذن لتوثيــق ونشــر أو اســتخدام التقريــر الســنوي،وبيانات تأثيــر المشــروع  والعــروض
التقديمية صوتا وصورة للتوضيح أو ا¥عالن أو التدريب أو أي غرض مشروع آخر يمكن للفرق تسجيل عروض الفرق ا�خرى في المسابقات بالشروط التالية

 يحــق للمصوريــن ومصــوري الفيديــو الرســميين التابعيــن اليناكتــس وأعضــاء وســائل ا¥عــالم المعتمديــن مــن قبــل ايناكتــس دخــول كل حجــرات العــرض فــي أي
وقت, يشمل ذلك استخدام ا�ضواء والمعدات الالزمة

.يجب علي كل الفرق االستعداد الحتمالية قيام فريق التصوير بتسجيل العرض الخاص بها

 بحضــور أي حــدث تابــع اليناكتــس، فإنــك توافــق علــى أن يتــم تصويــرك وتســجيل الفيديوهــات لــك. أنــت توافــق أيًضــا علــى أنــه يجــوز اليناكتــس ووكالئهــا
 وموظفيهــا والمؤسســات التابعــة لهــا وشــركائها اســتخدام المــواد التــي تــم التقاطهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم دون إشــعار. أنــت تتنــازل بموجــب هــذا عــن أي
 حــق فــي فحــص أو الموافقــة علــى المــواد ان أو فــي المســتقبل ســواء كان هــذا االســتخدام معروًفــا أو غيــر معــروف وتتنــازل عــن أي حــق فــي أي تعويــض ناشــئ

عن أو يتعلق باستخدام المواد التي تم التقاطها

ال يجب أن تتداخل ا�ضواء مع فريق التقديم أو تمنعه أو تعوق عرضه
يجب أن يكون تصوير الفيديو للفريق مهذب وأال يتسبب في تشتيت الفريق المقدم

يجب عدم استخدام أي لقطات فيديو أو صور تم التقاطها بشكل غير الئق. قد تتعامل الفرق مع هذه اللقطات على أنها موارد طالما يتم استخدامها باحترام لÐشخاص الذين يتم تصويرهم
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المشاركة في مسابقات ايناكتس

 ا�حــداث الرســمية  اليناكتــس، بمــا فــي ذلــك جميــع المســابقات ا¥قليميــة / الوطنيــة وكأس العالــم، ليســت مفتوحــة للجمهــور. يجــب
 توجيــه الدعــوة حتــى �عضــاء شــبكة ايناكتــس لحضــور أي حــدث رســمي. ال يجــوز توجيــه الدعــوات إال مــن قبــل موظفــي ايناكتــس أو
 منظمــة وطنيــة فرديــة. يخضــع أي ضيــف يتــم تســجيله مــن قبــل فريــق لحضــور المســابقات إلــى موافقــة المكتــب المحلــي بالدولــة أو

المقر الرئيسي أوال

 ســوف يحــدد مكتــب ايناكتــس المحلــي العقوبــة الواجــب تطبيقهــا علــي كل واقعــة وســيتم إرســال خطــاب رســمي ¥دارة الجامعــة
إخطار بالواقعة ومطالبتهم بعدم تكرارها

 الســلوك غيــر المتســق مــع الئحــة قواعــد الســلوك اليناكتــس ويشــوه الصــورة الشــخصية لطالــب عضــو بفريــق ايناكتــس وبالتبعيــة
المنظمة، يعد غير مقبول

 يتضمــن الســلوك غيــر المقبــول ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: اســتخدام لغــة غيــر مهذبــة أو أي ســلوك عدائــي أو الثمالــة أو التحــرش
 أو التشــهير بالفــرق ا�خري/الحكام/الحضور/العامليــن بالفنــدق أيضــا العبــث أو تخريــب ممتلــكات الفنــدق و/أو ايناكتــس حيــث

سيتعرض الطالب و/أو الفريق المشارك لالستبعاد أو ا¥يقاف أو الطرد من المشاركة في المسابقة و/أو برنامج ايناكتس



•

•

•
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سياسات إضافية للمسابقات
تنظيم غرفة العرض و المعدات

 .ال يحق الي فريق ضبط أية معدات داخل غرفة العرض قبل وقت ا¥عداد البالغ 3 دقائق
 ســيتم تقديــم أي معلومــات جوهريــة تتعلــق بإعــداد غرفــة المنافســة والمعــدات المســتخدمة،  با¥ضافــة إلــى أي إرشــادات تتعلــق بالمنافســة ا¥قليميــة / الوطنيــة

 .أو كأس العالم قبل موعد المسابقة
 فــي حالــة وجــود أي مشــكالت أو أعطــال فنيــة، ايناكتــس ليســت مســؤولة عــن تأثيــر تلــك ا�عطــال علــى العــرض التقديمــي أو نتيجــة المنافســة أو أي تكاليــف قــد

تتكبدها نتيجة المعدات التالفة. يتحمل الفريق المسؤولية الكاملة وبالتالي يتم تشجيعه على توفير واستخدام المعدات الخاصة به

دخول غرفة المسابقة

 تتــاح غرفــة المســابقة لــكل الحاضريــن المســجل اســمائهم ويتــم دعــوة فــرق ايناكتــس والضيــوف لمشــاهدة عــروض الفــرق ا�خــرى إال أن دخــول وخــروج الغرفــة
 يكــون فقــط أثنــاء فتــرة ا¥عــداد للعــرض أو فتــرة الراحــة بيــن العــروض وال يجــوز �حــد (باســتثناء ا¥عالمييــن والعامليــن باناكتــس) الخــروج مــن القاعــة أثنــاء العــرض

أو فترة االسئلة
تعد المنطقة الخلفية للحكام منطقة عامة

يجب فتح أبواب غرفة المسابقة لتسهيل دخول موظفي اناكتس

تعطل المعدات
ــي فــي مــكان إقامــة المســابقة، يتــم إيقــاف المنافســة حتــى يتــم ــار الكهربائ ــق عــن العمــل بســبب انقطــاع التي  إذا توقفــت معــدات العــرض التقديمــي للفري

 .تصحيح المشكلة
إذا تعطلت المعدات ا¥لكترونية التي جلبها الفريق إلى غرفة المنافسة ، يستمر الوقت في العد التنازلي من إجمالي وقت العرض



-
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دليل الفريق
العام ا�كاديمي 2023

كيف يعمل فريق ايناكتس؟
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المحتويات

 المشاركة فى
ايناكتس

 استخدام
 العالمة التجارية

اليناكتس

 االتصال بأعضاء
 آخرين من شبكة

ايناكتس
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المشاركة فى ايناكتس
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تطوير بيان المهمة

 تحكــم ا¥رشــادات التاليــة النشــاط والتواصــل بيــن فــرق ايناكتــس والمستشــارين ا�كاديمييــن والطــالب وأي ممثليــن
 آخريــن للفريــق بينمــا يمثلــون أنفســهم كأعضــاء رســميين فــي شــبكة اناكتــس وأثنــاء العمــل تحــت العالمــة التجاريــة

اليناكتس أو باستخدامها

 يحــدد أعضــاء مجلــس ا¥دارة أو المجلــس االستشــاري الوطنــي لــكل بلــد بــه بايناكتــس، الذيــن يعملــون ضمــن معاييــر
محددة من قبل المنظمة العالمية ، قواعد ا�هلية للمؤسسات الفردية وكذلك مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس

 ال يســري قانــون 501 ج 3 الصــادر بتصنيــف كمنظمــة غيــر ربحيــة فــي الواليــات المتحــدة إلــى الفــرق الفرديــة فــي الواليــات
المتحدة أو أي بلد آخر به ايناكتس. وال ُيسمح للفرق باستخدام رقم التعريف الضريبي عند تلقي المساهمات أو التبرعات



•

•

•
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فرق الطالب

 يســمح لــكل مؤسســة فرديــة بإنشــاء فريــق واحــد فقــط تابــع لهــا. با¥ضافــة إلــى ذلــك ، يمكــن لــكل فــرع مــن فــروع الكليــة
 أو الجامعــة أن تنشــئ فــرق خاصــة بهــا طالمــا أنهــا تقــع فــي حــرم جامعــي مختلــف وفــي هــذه الحالــة ، يجــب أن يكــون لــكل

فريق مستشار أكاديمي مختلف

 يجــب ا¥شــارة إلــى أن كل دولــة علــى حــدة قــد يكــون لهــا معاييــر عضويــة إضافيــة خاصــة بهــا والتــي ســيتم إرســالها إلــى
الفرق عند الحاجة

 قــد تطلــب بعــض البلــدان مــن الفــرق الجديــدة التقــدم بطلــب للحصــول علــى العضويــة أوال قبــل قبولهــا كعضــو فــي
 شــبكة اناكتــس. يرجــى االتصــال بمســؤول المنظمــة ببلــدك أو مديــر البرنامــج لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه العمليــة قابلــة

للتطبيق في منطقتك
 بمجــرد انضمــام فــرق جديــدة ، ال توجــد العديــد مــن القواعــد أو ا¥جــراءات الموضوعــة علــى المســتوى العالمــي لكيفيــة•

 تنظيــم وهيكلــة هــذه الفــرق. تتيــح هــذه المرونــة لــكل مؤسســة هيكلــة فريقهــا بطريقــة تناســب احتياجــات أعضــاء
هيئة التدريس والطالب والمجتمع

 يتمتــع كل فريــق بحريــة تامــة فــي اعتمــاد قواعــد وإجــراءات لتنظيــم أنشــطته الخاصــة ، إلــى جانــب تلــك الموضحــة فــي•
هذا الكتيب ، طالما أنها تتفق مع إرشادات العضوية فى اناكتس
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فرق الطالب
 تنطبــق نفــس المرونــة علــى جهــود وانتشــار كل فريــق. القاعــدة الوحيــدة التــي يتــم فرضهــا علــى المشــاريع هــي أنــه
 ينبغــي تصميمهــا لتلبيــة معيــار ايناكتــس التحكيمــي. يتــم تــرك الجوانــب ا�خــرى مــن المشــاريع لتقديــر كل فريــق.
 تشــمل هــذه الجوانــب علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: عــدد أعضــاء الفريــق المشــاركين فــي تنفيــذ المشــروع ، االســتعانة
 بخبــراء ، ونــوع المســتفيد ، والتواصــل مــع وســائل ا¥عــالم ، ســواء كانــت المناهــج / مــوارد التدريــب المســتخدمة عبــارة

عن محتوى ُمصمم مسبًقا أو أصلي ، وأكثر من ذلك بكثير

 موظفو البرنامج في كل بلد متاحون لمقابلة الفرق بشــكل فردي ولتقديم االستشــارات الشــخصية للفرق أثناء تنظيم
وتطوير المشاريع الخاصة بهم

 تســتخدم ايناكتــس عمليــة مراجعــة عالميــة علــى جميــع الفــرق المتنافســة فــي كأس العالــم. هــذه المراجعــة ضروريــة
ويديرها المكتب المحلي لكل دولة

 لقــد اتخذنــا تدابيــر اســتباقية لضمــان أن تكــون مكاتبنــا المحليــة علــى اســتعداد تــام لهــذه العمليــة كمــا نشــجع الفــرق
 علــى االســتعداد فــي حالــة اختيارهــم لعمليــة المراجعــة فــي أي وقــت مــن الســنة. والمكاتــب المحليــة لهــا الحــق فــي إجــراء

مراجعة على أي فريق
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لكي يتم االعتراف بالفريق من قبل ايناكتس ، يجب أن يكون لكل فريق مستشار أكاديمي

 يجــب تعييــن المرشــحين مــن قبــل الكليــة أو الجامعــة التــي يمثلونهــا لكــى يصلحــوا لمنصــب المستشــار ا�كاديمــي. ال
توجد قيود على طبيعة دور المرشح للمنصب في المؤسسة التي يمثلونها

قد يكون لكل فريق أكثر من مستشار أكاديمي

المستشارون األكاديميون
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الطالب والخريجون

الطلبة

الخريجون

أي شخص مسجل رسميË كطالب جامعي أو خريج في كلية أو جامعة ، سواء كان ذلك بدوام كامل أو جزئي، مؤهل للمشاركة في اناكتس

يجب أن يكون الفرد قد كان عضوا نشطا في فريق اناكتس بكليته أو جامعته ليكون عضوا في شبكة الخريجين

 عنــد التخــرج ، يمكــن �عضــاء الفريــق المســجلين االنضمــام إلــى شــبكة الخريجيــن عــن طريــق تغييــر الحالــة فــي حســاباتهم عبــر ا¥نترنــت مــن الطالــب إلــى خريــج
أو خريجة

 ال يجــوز للطــالب االنضمــام إال لفريــق الجامعــة الملتحقيــن بهــا. يمكــن للطــالب الذيــن يحضــرون الفصــول الدراســية فــي أكثــر مــن حــرم جامعــي، أو الطــالب
 المســجلين فــي برنامــج مدتــه ســنتان وأربعــة أعــوام (أو غيرهــم) فــي نفــس الوقــت ، المشــاركة فــي أكثــر مــن فريــق ، ولكــن ال ُيســمح لهــم ســوى بتمثيــل فريــق

واحد في المسابقة

كل فريق على حدة لديه سلطة كاملة لوضع قيود أو مؤهالت للعضوية أخرى غير تلك المذكورة أعاله
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فرص وشراكات

 يجــب علــي فــرق ايناكتــس المتعاقــدة فــي شــراكات مميــزة أو فــرص ممنوحــة لهــا تتطلــب منهــا أن تدخــل فــي نشــاطات
معينة أن تتبع إرشادات ايناكتس المنصوصة في اتفاقية الفرص/الشراكة

الفــرق و/أو مشــاريعها فــي حمــالت المثــال ال الحصــر:  الفــرص و الشــراكات الخاصــة تتضمــن علــي ســبيل   الحــظ أن 
التسويق تشمل برامج التدريب وبرامج التبادل و المنح و العروض في ايناكتس و المشاريع الممولة أو غير الممولة
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تنازالت الملكية

 المشــاركة فــى برامــج ايناكتــس هــي بمثابــة إقــرار مــن المؤسســات االكاديميــة المشــاركة و المستشــارين ا�كاديمييــن و
المشاركين في مشاريع الفرق بأن ايناكتس غير مسؤولة عن مشاريع الفريق أو نشاطاته أو أحداثه الهامة

 يجــب علــي المستشــارين ا�كاديمييــن وأعضــاء الفريــق اتبــاع ا¥رشــادات والضوابــط المنصوصــة فــي دليــل ايناكتــس
 للفريــق أن الســفر لحضــور أي حــدث تابــع اليناكتــس يكــون علــي مســؤولية وتكلفــة كل مشــارك. ايناكتــس غيــر مســؤلة

عن اي حوادث او خسارة للممتلكات اثناء حدث ما

 يوافــق المستشــارين ا�كاديمييــن  وأعضــاء الفريــق و الجامعــات المشــاركة علــي تجريــد ايناكتــس و أعضائهــا والعامليــن
 بهــا و ممثليهــا مــن مســؤولية أيــة أضــرار أو ادعــاءات أو تكاليــف مــن الممكــن ان يتكبدهــا المشــاركون الي ســبب خــالل

برامج او احداث اليناكتس
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 قواعد السلوك
 فــي منظمــة ايناكتــس تــزداد أهميــة المبــادئ التــي تحكــم شــبكة المشــاركين لتصبــح المعيــار لبنــاء ســمعة حســنة فــي مجتمعــات العمــل العالميــة. المبــادئ

التالية هي ا�ساس الذي يتم من خاللها تكوين عالقات متينة ومستمرة والمحافظة عليها

 يجــب أن يتــم تطبيــق قواعــد الســلوك تلــك بأمانــة و ببعــض مــن التفكيــر العملــي المنطقــي لتتمكــن ايناكتــس مــن تحقيــق مهمتهــا فــي إطــار قوانيــن كل
 دولــة مشــتركة والتــي تنطبــق علــي كل المشــاركين فــي البرنامــج مثــل الموظفيــن وأعضــاء الفريــق مــن الطــالب والمستشــارين ا�كاديمييــن والحــكام واالعضــاء

القدامى. يشار الي هؤالء االشخاص في بالمشاركين في شبكة ايناكتس

تتطلب ايناكتس من مشاركين الشبكة أن يعاملوا بعضهم البعض باحترام و تهذيب وتقدر االختالفات بين ا�فراد من مختلف أنحاء العالم

 الســلوك العدوانــي أو المتعــدي أو المهيــن غيــر مقبــول, أكان لفظيــا أم جســديا أم مرئيــا وهــذا االعتبــار يحــرم أى مشــارك مــن مشــاركين الشــبكة مــن التعــدي
 لفظيــا أو جســديا علــي مشــارك آخــر وأيضــا يمنــع أي شــخص مــن التقليــل أو التنديــد بعضــو آخــر أثنــاء تقديــم أنفســهم كأعضــاء رســميين للشــبكة. كمــا يمنــع

أى شخص من استخدام لغة مهينة أو السخرية من عرق أو جنس أو دين أو سن أو إعاقة أو ا�صول الوطنية أو التوجهات الجنسية

 تطلــب ايناكتــس مــن كل المشــاركين التحلــي با�مانــة والنزاهــة فــي أقوالهــم وأفعالهــم. علــي كل المشــاركين االلتــزام باالمانــة و الشــفافية أو عمــل الصــواب•
بدون تنازل حتى و لو تعقدت ا�مور
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 يجــب أن يظهــر المشــاركين بصــورة مهذبــة و الئقــة عنــد التحــدث مــع وســائل ا¥عــالم وفــي المواقــف وا�ماكــن العامــة وال ينبغــي أن يحــط المتحــدث مــن قــدر
 المنظمــة أو المشــاركين اخريــن. إذا رغــب المشــاركون، فــي ســياق البيانــات العامــة وا�ماكــن العامــة، فــي التحــدث كأفــراد، فعليهــم توضيــح نيتهــم للقيــام

بذلك

يجب علي مشتركي الشبكة استخدام شعار ايناكتس بما يتوافق مع إرشادات العالمة التجارية و بأسلوب يتوافق مع هدف المنظمة

تقع مسؤولية التعامل وفقا �خالقيات العمل وا�خالقيات في كل المعامالت على عاتق ا�فراد أيا كان ذلك داخل أو خارج �نشطة الشبكة

ــم و تأمــل أن تحصــل وتحافــظ علــي الســمعة الطيبــة عــن طريــق حــث الطلبــة علــي الســعي ــا بيــن دول العال  تســعى ايناكتــس �ن تصــل الــي مركــزا اعتباري
لالمتياز في كل ما يفعلوه. تذكر أن أفعالك دائما انعكاس اليناكتس

وأخيًرا ، هناك إرشادات للمشاركة والتواصل علي وسائل التواصل االجتماعي
الخاصة بايناكتس. يمكن العثور على هذه ا¥رشادات هنا : 

 فــي حالــة رؤيــة عضــو ايناكتــس لعضــو آخــر يختــرق قواعــد الســلوك تلــك فعليــه أن يتقــدم بشــكوى الــي الرئيــس أو مديــر المنظمــة. أيــة شــكوى يتــم تقديمهــا
بغير هذه الطريقة لن يتم اعتبارها

 قواعد السلوك

https://enactus.org/social-media-community-guidelines/. 
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 الســلوك غيــر المتســق مــع الئحــة قواعــد الســلوك ، ويقــوم بتشــويه الصــورة الشــخصية لطالــب
 .ايناكتس وبالتالي تشويه صورة المنظمة ، يعد سلوكا غير مقبول

 يتضمــن الســلوك غيــر المقبــول علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: اســتخدام لغــة بذيئــة  أو ضــرب
 جســدي أو مضايقــة أو تشــويه ســمعة أعضــاء الشــبكة اخريــن (الفــرق / القضــاة / الحاضريــن /

 .موظفي الفندق)، أو التالعب و/أو تدمير المكان أو ممتلكات ايناكتس، إلخ
 قــد يتــم اســتبعاد / تعليــق / طــرد الطالــب و/أو الفريــق المنخــرط فــي مثــل هــذه ا�نشــطة
 الســلبية مــن المســابقة و/أو برنامــج ايناكتــس. قــد يتــم إرســال خطــاب رســمي إلــى المستشــار

االكاديمي للفريق ¥خطاره بالحادث وطلب مساعدته في ضمان عدم تكرار حدوثه

 سوء السلوك
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 اســم اناكتــس هــو عالمــة تجاريــة للمنظمــة ومســجل قانونيــا فــي كل مــن البلــدان التــي تديــر فــرع محلــي مــن
اناكتس بتلك البلد

 يجــب أن تــدرك الفــرق أنــه مــا لــم يتلقــوا إذًنــا صريًحــا بالقيــام بذلــك ، فهــم ليســوا مخوليــن بالتحــدث نيابــة عــن أو تمثيــل اناكتــس
ــر المعنيــة ، ــة. فيمــا يخــص التواصــل داخــل شــبكة اناكتــس أو خــارج الدوائ  علــى المســتوى العالمــي أو المحلــي داخــل أي دول

يجب على الفرق أن توضح تماًما أنها تمثل فقط فريق كليتهم/ جامعتهم

 جميــع الفــرق المســجلة رســميË مخولــة باســتخدام االســم والشــعار الخاصيــن بالمنظمــة فــى أنشــطة الفريــق
 ومشــاريعه طالمــا أن هــذه ا�نشــطة تتفــق مــع أغــراض اناكتــس وقواعــد الســلوك الرســمية بهــا وال تقــوم
 بتغييــر، بــأي حــال مــن ا�حــوال، االســم الرســمي وشــعار اناكتــس أبــدا وتلتــزم بجميــع القواعــد ا�خــرى الموضحــة

في وثيقة الرسمية ¥رشادات استخدام العالمة التجارية الناكتس

استخدام العالمة التجارية اليناكتس

تمثيل أعضاء شبكة اناكتس
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 قامــت منظمــة اناكتــس بتطويــر شــعار لهــا لمســاعدة الفــرق علــى تصميــم
شعار خاص بهم يتوافق مع ا¥رشادات الرسمية للعالمة التجارية الناكتس

ــى إرشــادات الشــعار ــدك للحصــول عل ــي ببل  يرجــى االتصــال بالمكتــب المحل
الرسمى وتعليمات الشعارات المصممة خصيصا

اناكتــس إلــى  االشــارة   يرجــى 
ليســت فهــي  "فريــق"   بكلمــة 

"ناٍد" أو "فرع" ما

الشعار والعالمة التجارية

إنشاء شعار لفريق ايناكتس

ا�شارة الي ايناكتس

 تحتــوي إرشــادات اســتخدام العالمــة التجاريــة علــى الشــروط وا�حــكام الكاملــة
 الستخدام اسم وشعار اناكتس من قبل الفرق الفردية والمكاتب المحلية, كما
 تحــدد العناصــر المرئيــة واللفظيــة التــي تشــكل العالمــة التجاريــة اليناكتــس
مــواد إنتــاج  علــى كيفيــة  وا�مثلــة  وا¥رشــادات  التفســيرات  ذلــك  فــي   بمــا 

تواصلية تسويقية احترافية وصحيحة

إرشادات العالمة التجارية



•

–
–

–

•

•

•
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 يتــم الســماح للفــرق بإجــراء مشــاريع ذات أثــر مجتمعــى باســتخدام العالمــة التجاريــة اليناكتــس فــي بلدهــم ا�م. هــم أيًضــا مفوضــون الســتخدام
اسم وشعار ايناكتس أثناء إجراءهم �ي مشاريع مجتمعية خارج بلدانهم طالما أن تلك المشاريع تخضع للشروط التالية

إيضاح أنشطة الفريق الدولية في نهاية العام بتقرير المشروع الخاص بهم
ُيمنع أي فريق يتبين أنه ينتهك تلك القواعد من تقديم مشروعه الدولي على المستويات ا¥قليمية أو الوطنية أو الدولية للمنافسة

 نظــًرا لالعتبــارات القانونيــة والتنظيميــة، قــد تكــون هنــاك مناســبات قــد ُيطلــب مــن الفــرق فيهــا تعليــق اســتخدام العالمــة التجاريــة اليناكتــس أثنــاء العمــل فــي
 بلــدان أخــرى. فــي هــذه الحــاالت، ســيظل الفريــق قــادًرا علــى متابعــة تنفيــذ مشــاريعه ، لكنــه ببســاطة لــن يكــون قــادًرا علــى تمثيــل تلــك ا�نشــطة باعتبارهــا تتــم

من قبل عضو رسمي في الشبكة أو استخدام العالمة التجارية اليناكتس

ــا ، وينبغــى أن يــدرك المستشــارون ا�كاديميــون والطــالب  ال يجــوز أن يكــون الترخيــص الممنــوح هنــا للمستشــارين ا�كاديمييــن والطــالب أعضــاء الفــرق حصرًي
أعضاء الفرق بموجبه أنه يجوز اليناكتس أن تمنح الترخيص �شخاص أو أفراد آخرين في الوقت الحالي وفي المستقبل

 قــد يتــم إنهــاء هــذا الترخيــص فــي أي وقــت و�ي ســبب، بمــا فــي ذلــك انتهــاك شــروط وأحــكام المشــاركة فــي المنظمــة .يجــب إبــالغ قســم التســويق العالمــي•
 بايناكتــس علــى الفــور إذا كان هنــاك أي شــخص ُيعــرف بأنــه يســتخدم عالماتنــا التجاريــة بينمــا ال ينتمــي إلــى المنظمــة أو يســتخدم هــذه العالمــات فــي انتهــاك

لهذا المستند

تتبع نفس إرشادات العالمة التجارية اليناكتس الموضحة في هذا القسم
يتم إبالغ مدير المنظمة بالبلد ا�م أو مدير البرنامج عبر البريد ا¥لكتروني عن نية الفريق للسفر إلى الخارج

 إذا كان الفريــق متجًهــا للخــارج إلــى بلــد بهــا فــرع لمنظمــة ايناكتــس، يجــب علــى مديــر المنظمــة بالبلــد ا�م/مديــر البرنامــج إبــالغ موظفــي البلــد المســتضيف بنيــة الفريــق
قبل وصول الفريق

إنشاء مشاريع خارج وطن الفريق



•

•

•
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التعامل مع اإلعالم

 يتــم تشــجيع فــرق اناكتــس علــى الســعي لتغطيــة مشــاريعهم عبــر القنــوات ا¥عالميــة المحليــة, كمــا يتــم تشــجيعهم علــى اســتخدام ا�دوات
ــى إدارة الجامعــة والســعي للحصــول علــى الدعــم والنصــح مــن ــى ا¥شــارة إل ــب با¥ضافــة إل ــق بمــواد التدري ــة المتاحــة للفري  والنمــاذج الدعائي

مسؤولي ايناكتس

 تســعى المنظمــة العالميــة أو المحليــة الناكتــس إلــى الحصــول علــى تغطيــة إعالميــة وتعمــل علــى تكويــن عالقــات مــع ا¥عــالم لتغطيــة دور
 فــرق اناكتــس فــي مختلــف أنحــاء العالــم إذ مــن الضــروري إيصــال رســالة محــددة عــن المنظمــة لتجنــب أى خــالف أو قلــة أو زيــادة فــي تغطيــة هــذه

الرسالة

 هنــاك حــاالت تقــوم فيهــا المنظمــة العالميــة أو المحليــة اليناكتــس بالحــد مــن أو مراقبــة جهــة إعالميــة محــددة. وفقــا لÞرشــادات الخاصــة
بالعالمة التجارية

 يجــب علــى كل فريــق أن يصحــب اســم الفريــق كلمــا تــم ذكــر اســم ايناكتــس فــي القنــوات ا¥عالميــة أو أى مســتندات أخــرى عنــد ا¥شــارة �ى•
مبادرات خاصة بالفريق وليس بمنظمة ايناكتس
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 فــي حالــة قيــام أى فريــق بانتهــاك إرشــادات العضويــة فســوف يتــم حرمانــه مــن
 المشــاركة فــى أي حــدث خــاص باناكتــس لمــدة محــددة مــن الوقــت أو التوقــف
 عــن اســتخدام العالمــة التجاريــة بشــكل مؤقــت أو إنهــاء العضويــة بالشــبكة
ــم أو الخضــوع �ى إجــراءات أخــرى يتــم تطبيقهــا معرفــة مجلــس  بشــكل دائ

إدارة المنظمة العالمية أو المحلية

االنتهاكات
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االتصال بأعضاء شبكة ايناكتس



•

•

•

•
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أعضاء مجلس اإلدارة

 أعضــاء مجلــس إدارة المنظمــة مؤيــدون ومتحمســون لهــا ويســاهمون بقــدر كبيــر مــن وقتهــم وطاقتهــم لخدمــة ايناكتــس. وفقــا للمــوارد
 المتاحــة يعمــل كل عضــو بمجلــس ا¥دارة علــي خدمــة المنظمــة العالميــة إذ قــام جميــع أعضــاء مجلــس ا¥دارة بالتواصــل مــع العامليــن فــى
 ايناكتــس وابالغهــم بالطريقــة التــي يعتقــدون أنهــا تمكنهــم مــن خدمــة المؤسســة بالشــكل ا�مثــل وكذلــك البروتوكــوالت الخاصــة بكيفيــة

و / أو إذا كان يجب على أعضاء الشبكة توجيه االتصاالت غير المرغوب فيها لهم. يرجى التواصل مع المنظمة لمعرفة لهذه

 يتعيــن علــى أى فريــق راغــب فــي التواصــل مــع عضــو بمجلــس إدارة ايناكتــس العالميــة, نيابــة عــن فريقــه أو أعضــاء الفريــق, االلتــزام بتلــك
 البروتوكــوالت, إال إذا صــدر عــن عضــو بمجلــس ا¥دارة تعليمــات مخالفــة لمــا هــو مشــار إليــه بتلــك البروتوكــوالت. تشــمل تلــك المحظــورات طلــب

.ا¥لتحاق بالعمل أو مطالبة عضو مجلس ا¥دارة بالمشاركة في مشروع أو أنشطة الفريق أو عرضه فرص للرعاية على الفريق

 يعد أعضاء مجلس ا¥دارة ممثلين رســميين لشــركاتهم في ايناكتس, با¥ضافة إلى البروتوكوالت التى تحكم االتصال بأعضاء مجلس ا¥دارة,
 يمكــن لــكل عضــو وضــع بروتوكــوالت مماثلــة تحــدد اتصــال أعضــاء الشــبكة بــأى فــرد أو إدارة بشــركتهم. مــن المتوقــع أن تقــوم فــرق اناكتــس

بقراءة تلك البروتوكوالت وااللتزام بها قبل التواصل مع أى من تلك الشركات

 يتــم تطبيــق نفــس ا¥جــراءات عنــد ا¥تصــال بأعضــاء مجلــس إدارة مكاتــب ايناكتــس المحليــة بــكل بلــد وشــركاتهم, إال إذا تــم إعــالن مــا هــو خالف
لذلك داخل أي دولة. تواصل مع المنظمة لمعرفة البروتوكول الذى يحكم االتصال بأعضاء مجلس ا¥دارة

البروتوكوالت



•

•
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العاملون بايناكتس

 يتفانــى العامليــن بمنظمــة اناكتــس العالميــة كمــا العامليــن بــكل دولــة بتلبيــة احتياجــات
 ومصالــح أعضــاء المنظمــة. فــي كل دولــة يتــم تعييــن شــخص واحــد يكــون المســؤول ا�ول

لتلقى اتصال أى فريق أو أعضاء الفرق ويمكن أن يكون رئيس المنظمة أو مدير البرنامج

 نشــجع كل الفــرق علــى التواصــل مــع هــذا المســؤول. يتعيــن علــى هــذا المســؤول تســهيل
االتصال إذا كان هناك ضرورة لالتصال بعاملين آخرين بهذه الدولة أو بالمنظمة العالمية



•

•

•
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فرق ايناكتس

 إحــدى فوائــد انتشــار وتوســع منظمــة ايناكتــس عالميــا هــو التواصــل والتعــاون بيــن كل أعضــاء اناكتــس. يتــم تشــجيع فــرق
 اناكتــس علــى المشــاركة والتبــادل مــع الفــرق ا�خــرى ولكــن يتعيــن علــى منظمــة اناكتــس العالميــة ورئيســها فــي كل دولــة

مراعاة السرية عند التعامل مع المشرف ا�كاديمي وأعضاء الفريق

 يمكــن الحصــول علــى معلومــات بشــأن سياســة الســرية علــى الموقــع ا¥لكترونــي. تعــد بيانــات االتصــال ملكيــة خاصــة لمنظمــة
ايناكتس في كل دولة وال يجوز تقديمها الستشاري أى كلية أو أعضاء فريق آخر دون الحصول على موافقة مسبقة

 يحــق لــكل فــرق ايناكتــس االتصــال بالفــرق ا�خــرى أثنــاء المســابقات والتدريبــات التــى تقيمهــا المنظمــة ويمكــن االتصــال بمديــر
 البرنامج للمساعدة في التواصل بالفرق ا�خرى أو قم بزيارة                                           وشارك مع الفرق ا�خري ببلدك أو في الخارج أو

باستخدام منتدى المناقشة
plus.enactus.org



-

 لمزيد من المعلومات تواصل مع
مكتب ايناكتس ببلدك أو قم بزيارة

globalprograms@enactus.org


