ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﻣدرﺳﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم

2017

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
أوﻻ  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف اﻟﻣﺷروع
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
 .1ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
 .2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ
 .3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
 .4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
 .5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
 .6وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
 .7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 .8اﻹدارة واﻟﻌﻣﺎل
 .9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 .10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
 .11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﺳﺎدﺳﺎ:اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﻣدرﺳﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﺗﻌﻠﯾم اﻻطﻔﺎل ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺧدﻣﺎت

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

19
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

80,080

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

20,000

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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101,080

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ھﻧﺎﻟك ﻣن اﻷطﻔﺎل
أو ﻣﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم .إن ھؤﻻء اﻷطﻔﺎل أﺳوﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﻌظم
أو
ﺳوى أن ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻔﮭم واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻗل ﻣن أﻗراﻧﮭم اﻟذﯾن ھم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻣر واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟدون أﯾﺔ
ﺻﻌوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﮭم.
ﯾﻌرف اﻟطﻔل ﺑطﻲء اﻟﻔﮭم /اﻟﺗﻌﻠم ) (Slow-Learningﻋﻠﻰ اﻧﮫ اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج
اﻟﺗرﺑوي وطرﯾﻘﺔ
اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮫ وﻣﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ،وھذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺟز ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺧﺗﻼل أو
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﮭﻣﺎ ﺑذل ﻣن ﺟﮭد ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻌره ﺑﺎﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل وﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم.
ﯾﺻﺎﺣب اﻟطﻔل ﺑطﻲء اﻟﻔﮭم آو اﻟﺗﻌﻠم إذا
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺗﺟﺎھﺎت واﻹﺷﻛﺎل واﻟﺻور واﻟﺗﻌﺑﯾر ،إﺿﺎﻓﺔ
أو
 Dyscalculiaأو إن

أو
أو

 Dysgraphiaوﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﮭذه اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﯾﻌﺗﺑرون أن
اﻟطﻔل ﺑطﻲء اﻟﻔﮭم /اﻟﺗﻌﻠم إذا ﺗوﻓرت ﻓﯾﮫ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 -1أن ﯾﻛون ذﻛﺎﺋﮫ ﺿﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ أو اﻟﺣدود اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
 -2أن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻋﺎﻗﺔ أو ﺧﻠل ﺟﺳﻣﻲ ﻛﺿﻌف اﻟﺳﻣﻊ أو اﻟﺑﺻر.
 -3أن
وﻋﻣﻠﮫ اﻟﻌﻘﻠﻲ ودرﺟﺔ ﻧﻣوه اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ.
وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺎن ھﻧﺎﻟك رأي

إن

ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﺑطﻲء اﻟﻔﮭم أو

أن اﻷول

اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ أﻷﺧر .

Page 5 of 12

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﻟﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﻣﺷروع ﯾﺟب اﻟﺗﻌرف أوﻻ

أن

أو

اﻟذﻛﺎء ﯾﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ،وﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻌض أن ﺑطء اﻟﻔﮭم /ﺻﻌوﺑﺔ
اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم:
 -1ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺧﻔﯾﻔﺔ.
 -2ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ.
 -3إﻋﺎﻗﺔ ﺷدﯾدة.
 -4إﻋﺎﻗﺔ ﻣطﺑﻘﺔ أو ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻼ أﻣل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﯾﺣﺗﺎج اﻟطﻔل

.

ﺳﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﻧدﯾن ﯾطﯾﺋﻰ
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﺑررات واھداف اﻟﻣﺷروع ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-1
اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل دراﺳﺔ اﻟﺳوق.
 -2ﺣﺗﻰ ﺑوﺟود اﻟﻌدد اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠﻌب دور ﻣﮭم ﻓﻲ اﺳﻠوب وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت
اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﺣﺳﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﺻﺑﺣت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم وھذا ﻣن اھداف اﻟﻣﺷروع.
-3

اﻟﺣﻛوﻣﻲ او اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
 -4إﯾﺟﺎد ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 -5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺑﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻗد أﺛﺑﺗت
اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﻠﻣﺷروع,
ھﻲ:
 -1ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺛﻼث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :اﻟﻘراءة ،اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،اﻟﺣﺳﺎب.
-2
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 -3ﻋﻣل ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟذﻛﺎء ﺑواﺳطﺔ اﻷﺟﮭزة اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻘروءة واﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧذ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻗﺳم اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)  ( 1اﻟﻣوﻗﻊ :

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺿﻣن ﻣراﻛز ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أو ارﺑد او اﻟزرﻗﺎء

اﻟﺟﻧوب
اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺿﻣن ھذه اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت،

أو

ﻏﯾرھﺎ وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣﺷروع ﺑﻣوﺟب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌد ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ.

) (2اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺳﯾﺗم ﺑﮭذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻣﻧﻔﺻل ﻣزود ﺑﺎﻟﺗدﻓﺋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﺗوﻓر ﻣﺛل ھذه اﻷﺑﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﮭﺎ وﻋﻠﻰ

اﻹدارة

20
/

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﺳﺗودع واﻟوﺣدات اﻟﺻﺣ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 400
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
Page 7 of 12

وﻟﻐﺎﯾﺎت ھذه اﻟدراﺳﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻏﯾر ﻣﻘﺳم ،ﻓﺎن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﺳﯾم واﻟﺗﻌدﯾل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة وﻗد
ﯾﻘوم ﺻﺎﺣب اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺈﺟراء

آو إن

وﻣن ﺑﺎب اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻓﺎﻧﮫ ﺳﯾﻔﺗرض إن

.
10,000
واﻟﻣ

إﺿﺎﻓﺔ
وأدوات اﻟﻌرض.

) (3اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات::
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﻐرف اﻟﺻﻔﯾﺔ وﻏرف اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ وﻗﺎﻋﺔ
وأدوات
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻛﻔﺗﯾرﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻷﺟﮭزة
ﺟﮭﺎز ﻋرض Data Show - /
smart board
أﺟﮭزة ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم
أﻟواح ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ-
طﺎوﻻت ﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﻛراﺳﻲ ﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻣﻧﻔرد  +اﺣﺗﯾﺎط
طﺎوﻻت ﻟﻐرف اﻟدراﺳﺔ /ﻋﺎدﯾﺔ
طﺎوﻻت ﻟﻐرف اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن /ﻣﻊ إدراج
ﺧزاﺋن ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻣﻠﻔﺎت
ﺟﮭﺎز ﺣﺎﺳوب +طﺎﺑﻌﺔ  +ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺻوﯾر
أﺛﺎث ﻏرﻓﺔ اﻹدارة واﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻟﻣﺷرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أﺟﮭزة ھﺎﺗف  /ﻣﻘﺳم ﺻﻐﯾر  10ﺧطوط داﺧﻠﯾﺔ
أﺟﮭزة وأدوات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻛﻔﺗﯾرﯾﺎ /اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ وﺻﯾدﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
2
5
5
12
5
5
155
10
10
4
3
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
3000
6000
3000
1200
800
500
7750
1500
2330
1200
2000
3500
1800
500
5000
40080

) (4وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
إن
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻧظﯾم ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ،وﯾﻘﺗرح ﺷراء ﺑﺎص ﺳﻌﺔ 25 – 20

إدارة

أو

ﺣدﯾث ﻻ ﯾزﯾد ﻋﻣره ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات  ،وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣواﻟﻲ  30,000دﯾﻧﺎر.

) (5اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  80,080دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺑﻧد
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات وأﺟﮭزة
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
10,000
40080
30,000
80,080

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%15
%15

) (6اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 19ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣدﯾر وﯾﻔﺿل أﺧﺻﺎﺋﻲ ذو ﺧﺑرة
ﻣدرﺳﯾن /ﻣدرﺳﺎت /ﻣدرﺑﯾن ﻣﻊ ﺧﺑرة
ﻣﺷرﻓﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺳﻛرﺗﯾرة ودﯾوان وﻣﻠﻔﺎت
ﻣﺣﺎﺳب وﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ  /ﺧﺑرة
ﻣراﺳل
ﺳﺎﺋق ﺑﺎص
ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ /ﻣﻊ اﻟﺑﺎص واﯾﺔ أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺣﺎرس
اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
1
10
1
1
1
2
1
1
1
19

) (7اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ

ﺗﺷﻣل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻘرطﺎﺳﯾﺔ وأدوات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺛل أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر واﻷﻟوان وأﻗﻼم اﻟرﺻﺎص

وأدوات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣواد اﻟﻌرض واﻷﻗراص اﻟﻣرﻧﺔ وﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣدرﺳﻲ وﻣواد اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

)( 8

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣراﺳﻼت واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  1,000دﯾﻧﺎر.

) (9رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
ﻛون اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﺗﻘوم ﻣراﻛز إرادة ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠواﻗﻊ ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض أن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %25ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  20,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع.

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
10,000
40080
30,000
80,080
1,000
20,000
101,080

اﻟﺑﻧد
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات وأﺟﮭزة
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:
ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ
وإﯾراداﺗﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

ﺑﻌض اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس
ﻛﺄﺳﻠوب اﻟﻌﻣل واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
أ -ﺻﻔﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
إن
اﻹداري
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وأﺻﺑﺣت
اﻟﻣدرﺳﺔ.
ب – اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓون واﻟﺳن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ.
إن

اﻷول

ﯾﻌﺎﻧون ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم آو
واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ و

آو

آو

 4آو 5
ﺑﺎﻟﻌﻼج ﯾﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟﯾدة.
ج – اﻟﺑراﻣﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم
ھﻧﺎﻟك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ:
 -1ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة
أي ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾم اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ
ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم وﺗدرﯾﺑﮭم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺟﻠﺳﺔ وﯾﻔﺿل إن
اﻟﻣطﻠوب ﯾﺗم إﻟﺣﺎﻗﮫ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى.
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إن

 -2اﻟﺧطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
وھذه اﻟﺧطﺔ ﺗﺗط
واﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻌﻠم ،وﻗد ﺗﺷﺗﻣل اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل إﯾﺿﺎح
وﻗد ﯾﺗطﻠب اﻵﻣر إن ﯾﻠﺟﺎ اﻟﻣدرس /اﻟﻣدرب أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ

Task Analysis

أي اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ أھداف ﺟزﺋﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺧطوات.
د – اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
ﯾﺣﺗﺎج اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟدﯾﺔ،
ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣرﺿﯾﺔ واﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠم ﯾﻧﮭﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﯾﻌﯾده
اﻟﻌﺎدي وﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺗﮫ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻼج أﻣﺎ إذا

ﻓ

ﺟدﯾدة ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ھـ  -دور اﻟﻣﻌﻠم آو اﻟﻣدرب اﻟﻣﺧﺗص
آو

آو

وإدارة

إن

واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب واﻟﻔﮭم.
آو

إن

ﺗﻘﺎرﯾر أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋن ﻣدى اﻟﺗﻘدم واﻻﻧﺟﺎز اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ اﻟطﺎﻟب ﻟﯾﺻﺎر إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل
ﻓﻲ وﻗﺗﮭﺎ.
واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﮭﺎرات اﻟﺣﺳﺎب وآﯾﺔ ﻣواد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ھذه ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﺎن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻟﺗﻌ
ﻟﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
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آو

