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تاريخ التنفيذ
العدد 

اإلجما12 
الفئة تحديد الفئة

العمرية
المنطقة 

المستهدفة
السنةالشهراليوم

1

2

(النسخة األولى)   

أشهر 6لبنانالبلد

األفراد/الجهات نوع النشاطتحديد النشاط
المساIمة

قمكان النشاطمعلومات حول الفئة المستهدفة
ّ
الفرد/المجموعة مصادر التحق

المسؤولة

نموذج خطة عمل
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ص. 2 /

تفصيل الخطوة1,1
أخذ موعد 

 تحض̀_ وثيقة مبسطة حول النشاط 
تنفيذ االجتماع وتوثيقه 

تحض̀_ الموارد الالزمة للنشاط
تطوير برنامج العمل وطبعه

كم يوم 
تستلزم 

الخطوة؟

مyz يجب إكمال 
الخطوة؟

من هو المسؤول عن 
الخطوة؟

هل يجب 
استشارة أحد؟ 
هل يجب أخذ 

موافقة رسمية ؟

يتم تحديد

1,2

1,3

1,4

تفصیل الخطوة

التخطیط المفصل لألنشطة
1. إسم الناشط/ة

2. الفرع

المالحظاتحالة التقّدم

تفصيل النشاط 1 - الخطوات المتّبعة (قبل، خالل، 
وبعد النشاط)

المهلة النهائية مدة الخطوة
للخطوة

األطراف الشخص المسؤول
المساIمة

المالحظاتحالة التقّدم الموارد الالزمة

تفصيل النشاط 1 - الخطوات المتّبعة: 
ذكر عنوان النشاط

المهلة النهائية مدة الخطوة
للخطوة

األطراف الشخص المسؤول
المساIمة

الموارد الالزمة

ما �� المعلومات/الوثائق/المواد 
الالزمة؟



اسم المبادرة

االسم واللقب

Country بلدLC العملة المحلية

نوع المCوف النشاط
Type of expense

تكلفة الوحدة الواحدة
Unit cost

عدد الوحدات 
Number of units

مجموع الكلفة
Total Cost LC

مالحظات / مصادر التحقق
Notes

 Attached       َالمستندات الملحقة
Documents

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

                                             -يمكنك إضافة صفوف إن لزم األمر. تأكد/ي من إضافة الصفوف قبل هذا الصف، ليب:9 حساب المجموع صحيح.

→ ال تغde /ي aذه الخانة،                                               -
 
ً
ستتحتب تلقائيا

2,00                                            

→ ال تغde /ي aذه الخانة،                                               -
 
ً
ستتحتب تلقائيا

Signature التوقيعName االسم

Signature التوقيعName االسم تمت مراجعة الملف من قبل
Reviewed by

Initiative  Budget موازنة المبادرة

مجموع النفقات بالعملة المحلية
Total Participants' expenses in LC

سعر الCف إ� الدوالر األمري{| 
Exchange Rate to USD

 المجموع االجما�| بالدوالر األمري{| 
Grand Total in USD

تم تحضde الملف من قبل
Prepared by



اسم المبادرة

االسم واللقب

Country بلدLC العملة المحلية

نوع المCوف النشاط
Type of expense

تكلفة الوحدة الواحدة
Unit cost

عدد الوحدات 
Number of units

مجموع الكلفة
Total Cost LC

مالحظات / مصادر التحقق
Notes

 Attached       َالمستندات الملحقة
Documents

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

                                             -يمكنك إضافة صفوف إن لزم األمر. تأكد/ي من إضافة الصفوف قبل هذا الصف، ليب:9 حساب المجموع صحيح.
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ً
ستتحتب تلقائيا

2,00                                            

→ ال تغde /ي aذه الخانة،                                               -
 
ً
ستتحتب تلقائيا

Signature التوقيعName االسم

Signature التوقيعName االسم تمت مراجعة الملف من قبل
Reviewed by

Initiative  Budget موازنة المبادرة

مجموع النفقات بالعملة المحلية
Total Participants' expenses in LC

سعر الCف إ� الدوالر األمري{| 
Exchange Rate to USD

 المجموع االجما�| بالدوالر األمري{| 
Grand Total in USD

تم تحضde الملف من قبل
Prepared by



 میھافم ةقرو جذومن - يلمعلا بیردتلا :ةثلاثلا ةلحرملا / ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ناسنإلا قوقح يعفادم نم دیدج لیج نیكمت جمانرب 1
  ةردابملا مسا
 ةلودلا / لمعلا قیرف

  ا/قKLفأ لامشو طسوألا قBCلا 7-@ ناس=إلا قوقح 67فادم نم د2دج ل/ج -,+كمت جمانرب`
  م<هافم ةقرو جذومن - 23معلا ب/ردتلا :ةثلاثلا ةلحرملا

 

 
 نم دVدج ل7ج QRSكمت جمانM?ل KLمعلا ب.ردتلا ةلحرم لالخ اهذ7فنت ح@?قملا تاردا;ملا نع م7هافم ةقرو ر.-طتل جذومنلا اذه
 ا7ق.eفا لامشو طسوالا ق̀_لا ŜL ناس]إلا قوقح XLفادم

@mلت نم كنكمتسو ةهج نم كراkفا بjترت Kع كدعاسhس موهفملا ةقرو جذومن 
L ف نم معدلاو ةدعاسملاe.لا لمع ق?Mجمان، 

 راkفاو تاظحالمy م7kلا ةدوعلاو اهتساردل ŜLاxلا تقولا ذخا نم اننكم7س M 2020?مفون 25 ل;ق انعم ةق7ثولا ذهل كتكراشم نا
  كتطخ نم ةوجرملا جئاتنلل لوصولا نم _jت دق ةفلتخم معد ل;سو

 امهل ةلمkم �L امنا و،ةنزاوملا وأ لمعلا ةطخ جذومن لحم لحت ال ةق7ثولا ەذه

 ءاضعأو تاوضع عيمج QRSب نواعتلاy ةق7ثولا ەذه ر.-طت بجV :ة7نطولا لمعلا قرف نمض ة7عامج ةردا;مل كذ7فنت لاح
  كق.eف

 عو/.ملا وأ ةردا'ملا مسا

 
  ةلوهس� ن.eخالا عم هنكراشم كنكم.و ةردا;ملا ع-ضوم نع M?عV مسا @?خا ، هy موقت يذلا عو̀_ملا وا ةردا;ملل مسا راتخا  

 لمعلا ق#"ف

 قوقح XLفادم نم دVدج ل7ج QRSكمت جمانرب �Lراشم نم( ةردا;ملا ەذه QRS ŜLكراشملا لمعلا ق.eف ءاضعأو تاوضع مه نم 
 )ا7ق.eفا لامشو طسوالا ق̀_لا ŜL ناس]إلا

 ة2ضقلا - قا2سلا

 
   ؟ مههجاوت L@�لا ة.eهوجلا ةلkشملا �Lام ؟RS?يمتلا وأ كاهتنإلا مهقحy عقV نيذلا قوقحلا باحصأ ؟ ة7ضقلا باحصأ مه نم 

 ف7ك –  نيأ – @�م – نم – اذامل – اذام : تسلا  ةلئسألا كسفن لاؤس� مق ؟ةلkشملا ل7لحتب تمق ف7ك 

  RS?يمتلا وأ كاهتنإلا ثدحV اذامل :اذامل  -   RS?يمتلا وأ كاهتنإلا وهام :اذام 

  مهدض RS?يمتلا عقV وأ مهقوقح كاهتنا متي يذلا قوقحلا باحصأ مه نم :نم

 ؟RS?يمتلا وأ كاهتنإلا ثدحV ف7ك :ف7ك -  ؟كاهتنإلا ثدحV نيأ :نيأ  -  ؟ كاهتنإلا ثدحV @�م : @�م

  ةلkشملا روذج ¨إ لوصولل ةرم نم ¦?¥أ "اذامل" كسفن لأس¢ نا ¡ تال( ةلkشملل ة̀�ا;م R?غلاو ة̀�ا;ملا با;سالا �Lامو 

اع;ت ح-ضوب ة7ضقلا ةغا7صy مق ؟كتردا;م اهيلع لمعتس L@�لا ةددحملا ة7ضقلا �Lام
«

  ناس]إلا قوقح Kع مئاقلا جهنلل 



 میھافم ةقرو جذومن - يلمعلا بیردتلا :ةثلاثلا ةلحرملا / ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ناسنإلا قوقح يعفادم نم دیدج لیج نیكمت جمانرب 2
  ةردابملا مسا
 ةلودلا / لمعلا قیرف

Vإ ع-جرلا كنكمL̈ ف لمع تاعومجم تاجرخمe.طولا كق�SL دحت نعVة7ضقلا د  

  ةططخملا جئاتنلا

 
Ŝ
L مق مسقلا اذه yاجالاyع ةK ة7لاتلا ةلئسالا  

  دمألا د7عy فدهلا ؟هق7قحت د.eنو ه7لإ حمطن يذلا R?يغتلا وه ام

  )دمألا ةطسوتم جئاتنلا( ؟فدهلا اذه ¨إ لصنل ثدحV نأ بجV يذلا R?يغتلا وه ام

 )دمألا ة;.eق جئاتنلا( ؟جئاتنلا ەذه ¨إ لصنل ثدحV نأ بجV يذلا R?يغتلا وه ام

 )ةردا;ملا وأ ةلمحلل ةططخملا ةطش]ألا( ةجh7نلا ەذه ¨إ لوصولل اهذفنأ نأ بجL V@�لا ةطش]ألاو تا7kتكتلا �L ام

 )ىرخا ،م7لعتلا ىوتسم ،ة.eمعلا ةئفلا ،س جلا ،ة.eمعلا ةلحرملا ،كتطخ j¡L ŜLئرلا فدهتسملا روهمجلا فصوب مق 

 e.�MLقت مقر مVدقت كنكمV ؟كتطخ ذ7فنت نم ̀�ا;م R?غو ̀�ا;م لkش� نود7فتسjس نيذلا صاخشألا ددع م°

 ؟ةعقوتملا جئاتنلا سا7قل ة7م°و ة7عون تا̀�ؤم يأ ر.-طت ŜL تركف له 

Vإ ع-جرلا كنكمL̈ ف لمع تاعومجم تاجرخمe.طولا كق�SL يغتلا راسم مسر نع?R 

 

  ةحلصملا باحصأ

 
 ؟ة7ضقلا ەذه ŜL مهR?ثأت ىوتسم وهام ؟ة7ضقلا نم مهفقاوم �Lام ؟ كت´ضقy تاQRS³ط;ترملا ةحلصملا باحصأ مه نم

 ؟هفادهتسا مت´س ف7كو ةحلصملا باحصأ نم ُالوا هفادهتسا بجV نم

 ؟نهعم ³ مهعم فلاحتلا بجV نم

Vإ ع-جرلا كنكمL̈ ف لمع تاعومجم تاجرخمe.طولا كق�SL رارقلاو ةحلصملا باحصأ ل7لحت نع  

 

 دراوملا

 
@mلت ل;ق – نالا كل ةحاتملا ة.̀_¶لاو ةVداملا دراوملا �L ام

L لا نم معد يأ?Mب ءد;لل – جمانh؟كتردا;م ذ7فن 

 



 

 
 

 طسوألا قرشلاو ايقBرفأ لامش 6< ناس>إلا قوقح 56فادم نم ديدج ليج ن+كمت جمانرب

 ةفلتYZا لصاوتلا تاصنم STع ةلمNOل طيطختلا جذومن
 

 ةيساسألا تامولعملا :الوأ

 

   :ةلم45ا عوضوم

  :ةلم45ا مسا

  :)ميمصت( ةلم45ا وجول

   :SLOGAN -ةلم45ا راعش

 نادلبلا/دلبلا :فدKLسملا ماعلا روHم4Gا

 

 ةUرمعلا ةئفلا

 

 ةUردن4Gا ةUوHلا

 

 ةيعامتجالا ةلا45ا

 

 ]Zيلعتلا يوتسملا

 

 يداملا ىوتسملا

 

 تامامت^الا

 

   :نوتلا -تاغللا/ةغللا  :رش`لا لدعم  :ةصنملا  :ةيساسألا ةصنملا

 

 /ةدعاسملا تاصنملا

  :ةيجUوdeلا

 :رش`لا لدعم ةصنملا مسا

 

 نوتلا -تاغللا/ةغللا

 

  )رjeملا( قالطالا دعوم

  )رjeملا( مات4kا دعوم

  ةلمn5ل ةيحاتفملا تاملlلا

  ةلص تاذ ةمHم خUراوت

  ةلص تاذ ةمHم طباور

 



 

 بلاوقلاو تاصنملا :ايناث

 

 

 )فصو( ة:9اعملا ةق7رط ةيساسألا ةلاسرلا  بلاقلا عون روش)ملا ةركف

 

 رش)لا تاصنم
 تيقوت

 رش)لا

 ةغللا

 نوتلا/

 مدختسملا

CALL OF 

ACTION 
 طSر /تاظحالم

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 
   

 
    

 

  :'&كذتلل ●
 

 تاصنملا عاونأ ●
 

  ليميا -دول� دنواس ةانق -بويتوي ةانق -كوت كيت -مارجتس}ا -Udeوت -كوب س�ف – ةنودم -عقوم  ي}وdeكلإ لعافت تاصنم



 
  )تاعامتجا -تاءاقل( ةرشابم تالباقم -ةيجاجتحا تافقو -تار^اظم – ةي�Uردت شرو -تاودن -ةماع تارمتؤم -ةيف�5 تارمتؤم  رشابم لعافت تاصنم

  ةصصختم تالجم -ةيملع تاUرود -ويدار -ةينوUزفلت تاونق -ةUرابخإ عقاومو ف�5 ةيديلقت لعافت تاصنم
 

 ىوت�5ا عاونأ ●

  طباور -يقئاثو -يمدخ -��عافت -ي�وص -ي�رم ،]��ن
 

 تاروش`ملا /بلاوقلا عاونأ ●

   ]��اسألا نوlملا و^ صنلا ●

 ةروصلاب اL اdeقا مدع ]�ع� ال اذ̂و(

 امن¤و توصلا وا ةكرحتملا وا ةتباثلا

 )]��اسألا اHلطب و^ صنلا

 )news/ breaking news( رابخأ -

 )·4ا.. نماضت -معد -ظفحت -دييأت -ضفر -ةنادإ -بG° -بيحرت( فقوم تانايب -

 )·4ا...نUودتلل ةوعد -عيقوتلل ةوعد -ةكراشملل ةوعد -ماتخ -قالطإ( تاوعد -تانالعإ -

 )ھيف ليق ام م^أو ن¹عم ثدح ليصافت ( ةيطغتلا -

 )MULTI MEDIA( ةرح تانUودت -

 )اÁLا�5أ ةيلوئسم( يأر تالاقم -

  تسوب كوب س�ف -

  )ةلسلسم تادUرغ�( Udeوتل  ةدUرغ� -

  عالطتسا -ناي�تسا -ءاتفتسا -

  ةصصختم رUراقت -

 )·4ا..ةيدصر -ةيقيثوت -ةيليلحت تاسارد -

  ةUرود تاثيدحت -

 )خUراتلا و^ ]��Ãئرلا لطبلا( نيال ميات -

 )ةلص تاذ تايلاعف وأ بتك وأ  رUراقتل ( ضورعو طباور -

 )لطبلا �Æ ةيصÅkلا تامولعملا( ليافورب -

 عيقوت ةركذم -

-  NEWSLETTER 



 وا ةتباث( ميمصتلا /ةروصلا ●

 ]��اسألا نوlملا �Æ )ةكرحتم

 اL اdeقا مدع ]�ع� ال اذ̂و

 �Æ ةروصلا نكلو )caption(صنلاب

 )]��اسألا اHلطب

- Gif 

- Fb &INST  stories  

- Testimonies/ interviews 

- Mini video (promo-TRAILAR-TEASER-AD ) 

- HOW TO DO VEDIO 

  -roll up- banner- posters- book note( ةيئاعد تاعوبطم -

 )لطبلا �Æ ماقرألا(  -ةيلعافت تانايب -فارجوفنا -

 )TEXT-PHOTO- VEDIO- AUDIO( يفيشرا -يقئاثو ىوتحم -

- Text video  

- Voice over video 

- Live video - live streaming  

- virtual event  

- TV report  

- ARTWOEKS- DESIGNS- POSTERS- PHOTO 

 ]��اسألا نوlملا و^ توصلا ●

 وا ةروصلاب اL اdeقا يفني ال اذ̂و

 .صنلا

  ةينغأ -

  تسا�دوب -

- �ÜGةيتوص تالي- 

 


