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دعوة للتقدیم: تعلیم السالم
استمارة تقدیم  لورشتین تدریبیتین ضمن مشروع تعلیم السالم، الختیار50 شابا وشابة من بغداد ونینوى واالنبار وصالح الدین، لمدة خمسة أیام 

(2-6 آب 2019) في اربیل حول فھم وتحلیل الصراع، الحوار وأدواتھ، وتصمیم وتنفیذ الفعالیات المجتمعیة.

مطلوب*

تفاصیل عامة

ھذه ھي المرحلة الرابعة من مشروع تعلیم السالم الذي تنظمھ جمعیة األمل العراقیة بالشراكة مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة، 
بدعم من البرنامج االنمائي لالمم المتحدة، وتحمل عنوان "تعلیم السالم في نظام التعلیم العالي العراقي". 

یقدم ھذا المشروع الفرصة لـ 50 شابا وشابة من محافظات  نینوى، صالح الدین،  بغداد، األنبار  للحصول على تدریب مكثف حول مواضیع 
فھم الصراع وتحلیلھ، الحوار وادواتھ وكیفیة تصمیم مبادرة او فعالیة مجتمعیة بسیطة، مع امكانیة تمویل   فعالیة بمنحة صغیرة 

  .($800-$500)
سیتم توزیع الشباب  والشابات المقبولین على  مجموعتین تحصل كل مجموعة على تدریب لمدة خمسة أیام في أربیل، وتتكون المجموعة الواحدة 

من 25 شابا وشابة من المحافظات المذكورة، وتعلن نتائج القبول فیھا تباعا.

من المتوقع من المتقدم المقبول أن

- یحضر الورشة التدریبیة التي ستستمر لمدة خمسة أیام في أربیل ویلتزم بمواعیدھا ومتطلباتھا، وتقوم ادارة المشروع بتغطیة كل نفقات 
المشاركة في الورشة التدریبیة. 

- یحصل على شھادة نجاح، فقط في حالة إنھاء التدریب بنجاح وانجاز المھمات التي یكلفھ بھا الفریق التدریبي . 
- یشارك ما تعلمھ أثناء الورشة مع أقرانھ بإقامة أنشطة مختلفة كالحوارات او المبادرات أو النشاطات المجتمعیة مع مجموعتھ، ومن الممكن أن 
یحصل على منحة صغیرة جدا (500 دوالر) لھذا الغرض، اذا ما قدم مقترحا، ووافقت علیھ اللجنة المشرفة على المشروع وفق معاییر محددة. 

- یساھم بنشر افكار بناء السالم وحل النزاعات بالطرق السلمیة، خصوصا في وسائل التواصل االجتماعي، لتحفیز اقرانھ على استخدام لغة 
الحوار كأساس للتواصل داخل المجتمع. 

- یحصل على االشراف والمساعدة من متخصصین أثناء الورشة لتنمیة مھاراتھ القیادیة ومعرفتھ. 
- یخوض اختبارا أولیا لتحدید مستوى مھاراتھ ومعرفتھ في بدایة البرنامج، واختبارا في نھایة الورشة لتحدید التغیرات في مھاراتھ ومعرفتھ. 

- یقیم محتوى الورش وفعالیاتھا في نھایتھا.

معاییر التقییم

المتقدم یجب ان یملك المقومات التالیة:  
- العمر: 18-32 سنة. 

- من سكان محافظات   بغداد، األنبار، صالح الدین، ونینوى حصرا. 
- لھ خبرة أولیة في العمل المدني و مجال بناء السالم خصوصا، وان یكون حالیا ضمن مجموعة تطوعیة او مبادرة مدنیة . 

- لدیھ الحافز والرغبة للمشاركة بشكل فاعل في الورشة، والمتابعة بعدھا للعمل على فعالیة یقدمھا. 
- لدیھ الرغبة بنشر ثقافة السالم والتسامح وتقبل االخر ویؤمن بھذه القیم.  

- ھناك افضلیة لمن لدیھ القدرة على التحدث والكتابة باللغة االنكلیزیة. 
- نسبة ما ال یقل عن 30% من العدد الكلي للمشاركین ستكون للشابات. 

- نسبة ما ال یقل عن 30% من العدد الكلي للمقبولین ستكون لطلبة وطالبات الجامعات في المحافظات المذكورة. 
- ستعطى افضلیة للمھجرین حالیا واالقلیات من المحافظات المستھدفة ، لضمان مشاركتھم بشكل اكبر.  
- أن یكون من غیر المشاركین في ورش تدریبیة سابقة في الموضوع ذاتھ مع جمعیة األمل العراقیة.   

مواعید مھمة
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آخر موعد للتقدیم:  الساعة العاشرة مساءا من یوم االثنین 15 تموز 2019 
 

مواعید المقابالت الشخصیة: سیتم ابالغ المرشحین للقائمة القصیرة على أساس ھذه االستمارة بمواعید المقابالت الشخصیة لقبولھم نھائیا لدخول 
ھذا البرنامج. 

 
مواعید الورشتین التدریبیتین:  كالھما بتاریخ 2 الى 6 آب 2019 

والسفر یكون قبل یوم من بدء كل التدریب والعودة في نھایتھ.

عن نموذج التقدیم ھذا

یتكون النموذج من ثالث صفحات كما مبین أدناه، وننصح بشدة بتحضیر المواد الالزمة لملئھ مسبقا، كونھا تحتاج لوقت طویل نسبیا، وننصح 
ایضا  باستخدام الحاسوب وتجنب ملئھ عبر الھاتف.  

أتعھد بما یلي * .1
الرجاء توقیع التعھد كامال، تعتبر االستمارة الغیة حال عدم توقیعھ.

حدد كل اإلجابات المالئمة.

 صحة المعلومات المذكورة في االستمارة ودقتھا

 حضور التدریب كامال وااللتزام بكافة فعالیاتھ، وتنفیذ واجبات ما بعد التدریب؛ للحصول على شھادة نجاح.

الخبرات والدوافع

ھل تعمل حالیا مع منظمة مجتمع مدني او مجموعة تطوعیة؟ .2
اذكرھا رجاءا *

تكلم عن نشاطات ومشاریع العمل المدني التي شاركت في تنظیمھا * .3
بما ال یزید عن 250 كلمة، الرجاء ذكر الفعالیات والمشاریع التي شاركت في تنظیمھا، مع التركیز على دورك في الفعالیات ذات العالقة

بموضوع ھذا التدریب، یفضل استخدام التعداد.
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تكلم باختصار عن التدریبات الحاصل علیھا سابقا في ھذا المجال * .4
بما ال یزید عن 250 كلمة، الرجاء ذكر التدریبات التي حصلت علیھا ، یفضل استخدام التعداد وبالشكل التالي (اسم التدریب، تاریخھ، مقدم

التدریب، مواضیعھ).
 

 

 

 

 

لماذا ترغب بحضور ھذا التدریب؟ واذكر فكرة فعالیة تنوي العمل علیھا بعد انتھاء التدریب * .5
بعد انتھاء التدریب ستكون ھناك منح صغیرة (500$) لتنفیذ فعالیات مجتمعیة. بما ال یزید عن 250 كلمة، اذكر فكرة تنوي تقدیمھا

باالضافة لسبب رغبتك بحضور التدریب وبأسلوب سردي رجاءا (تجنب التعداد).
 

 

 

 

 

باختصار، ما دور الحوار في بناء السالم في مدینتك؟ * .6
بما ال یزید عن 250 كلمة رجاءا.

 

 

 

 

 

اشخاص عملت معھم * .7
اذكر شخصین ممن عملت بالشكل التالي: || االسم - عناوین االتصال (الھاتف واالیمیل) - المؤسسة- الوظیفة || لكل منھما، للرجوع لھم

عند الحاجة لدعم تقدیمك.
 

 

 

 

 

المعلومات الشخصیة

األسم الثالثي * .8
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العمر * .9

الجنس * .10
حدد دائرة واحدة فقط.

 انثى

 ذكر

التحصیل الدراسي واالختصاص * .11
اذا كنت طالبا، الرجاء ذكر ذلك باالضافة الى اسم الكلیة والجامعة

والمرحلة.

العمل الحالي * .12

المحافظة * .13
المحافظة التي تسكن فیھا حالیا

حدد دائرة واحدة فقط.

 االنبار

 صالح الدین

 بغداد

 نینوى

 أخرى

ماھو مستوى اللغة االنكلیزیة لدیك؟ * .14
حدد دائرة واحدة فقط.

 ال اجید االنكلیزیة

 مقبول

 متوسط

 جید

رقم الھاتف * .15

البرید االلكتروني * .16

رابط حسابك الشخصي على الفیسبوك * .17
الرجاء ادخال رابط حسابك على الفیسبوك كامال، مثال

https://www.facebook.com/IraqiAlamalAssociati)
(/on

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/IraqiAlamalAssociation/&sa=D&ust=1573855240694000&usg=AFQjCNHRgDfZ3km28o3lSmXYiiLc_5yrQw
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مدعوم من

المعرفون * .18
اذكر شخصین من االقارب مع عناوین االتصال بھم ودرجة القرابة، لالتصال بھما عند الضرورة.

 

 

 

 

 

ھل انت نازح حالیا؟ * .19
حدد دائرة واحدة فقط.

 نعم، أنا نازح حالیا.

 كال، كنت نازحا وعدت الى مدینتي.

 كال، لم أنزح من مدینتي.

اذا كنت نازحا، اذكر المنطقة النازح منھا، والمنطقة النازح الیھا، .20
مدة النزوح فقط.

في حالة اختیار واحد من اول اختیارین في السؤال السابق؛

أي تفاصیل اخرى ترى انھا ستساعد في قبولك وغیر موجودة في االستمارة .21
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