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ا الفرصة        . يعمل البرنامج المحلي لألولمبياد الخاص آالعائلة      ة تمنحن ) آرياضيين ( فالبرامج المحلي

ة        . لنتواصل و نلتقي و نكون الصداقات و نتمرن سويا         إن برامج األولمبياد الخاص تساعد على تنمي

  .القدرات لتحسين النتائج و اإلنجازات الرياضية

  

ة في تحسين شعور     . راته الخاصةإن لكل رياضي قدره و قد      و ستساعد زيادة أعداد البرامج المحلي

وفر         .الفتيات و الفتيان آما ستجعلهم يشعرون براحة أآثر        باإلضافة إلى أنها سوف تشغل أوقاتهم و ت

ه       . لهم مكانا يذهبون إليه ليعرفوا أن الناس تفكر بهم وتساعدهم          رم قاعدت فاألولمبياد الخاص مثل اله

  .لمحليةالبرامج ا

  

  ليونيد سترويلين

  المبعوث العالمي لألولمبياد الخاص
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  14الملحق 
  ورقة عمل خطة التدريب 

  الرياضة 
  التاريخ 

  الشخص المسئول عن التدريب 
  تليفون الطوارئ 

  هدف دورة التدريب 
  آشف مرافق السالمة 

  إشراف       خطط       سطح اللعب     األجهزة 
  تنظيم بدنى   أنشطة   أهداف محددة   الدورة   الوقت 

        مناقشة تشكياللتدريب   
        تمارين اإلحماء   
        تمارين المد   
سابقة      ارات ال ى المه دريب عل الت

  التعلم 
      

        تعلم مهارات جديدة   
        إدارة خبرة تنافسية   
        تدريب لياقة واسترخاء   
        مراجعة التدريبات مع الالعبين   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  15الملحق 
  

  قائمة فحص موقع التدريب 
  . يرين الفنيين ومنسقى تطوير المنظمات المحلية القائمة تمنح آمرجع رئيسى للمد
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ات إضافية والتى يجب أن               د تضع متطلب ة المحددة ق ة والقومي إن القائمة غير شاملة ، فالشروط المحلية واإلقليمي
  . تؤخذ فى االعتبار من قبل البرامج المحلية المتخصصة 

  . ت قد تنفذ قبل األخرى إن تنفيذ الخطوات الموضحة بأسفل ليست متتابعة ، بعض الخطوا
  :قبل التمرين 
  قم بعمل إحصاء عن المرفق والموقع للسالمة  •
 . التأآد من أن المعدات المالئمة متاحة  •
 . التأآد من وجود أدوات لإلسعافات األولية وآل محتوياتها  •
 . التأآد من حالة وسالمة آل األجهزة  •
 . الطوارئ التعرف على مكان أقرب تليفون لالستخدام فى حالة  •
 ) الموبايالت(فحص إمكانية وجود التليفونات الخلوية  •
 . جهز ورشة عمل مهارات  •
 . تأآد من وجود مصادر مياه  •
 . سجل آل الالعبون الحاضرون للتدريب  •
 . تأآد من أن آل الالعبين لديهم مالبس رياضية مالئمة  •
  -:التدريب 
 . نيين المساعدين والمتطوعين راجع أهداف التدريب مع الالعبين والمديرين المف •
 . إدارة الحمية وتمارين المد  •
 . التدريب على المهارات التى تم تعلمها سابقًا  •
 . قم بقياس تقدم الالعبين  •
 . شرح المهارات الجديدة والتدريب عليها  •
 . منح بعض الخبرات التنافسية  •
 . قياس تقدم الالعب  •
 . االسترخاء / إدارة تدريبات اللياقة  •
 . راجعة التدريبات مع الالعبين م •
 . مراجعة التفاصيل للتدريبات والمسابقات القادمة  •

  
  

 15الملحق 
ين محددين أو مجموعات من                    • ارات العب ى مه التعرف عل ة ب آتابة المالحظات اإليجابي

 . الالعبين 
 -:بعد التدريب 

 . سجل تقدم الالعب  •
 . اآتب مالحظات عن آداء الالعب وسلوآه وقلقه  •
 .  أهداف التدريب التالى ضع •
 . اجمع آل المعدات  •
 . قم بإخالء منطقة التدريب  •
 . اجمع آل النفايات  •
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 16الملحق 
 

  -:قائمة تخطيط الموسم 
ة             ة المنظمات المحلي شروط     . تمنح القائمة آمرجع رئيسى للمديرين الفنيين ومنسقى تنمي ر شاملة فال ة غي إن القائم

ة        المح رامج المحلي لية واإلقليمية والقومية المحددة قد تضع متطلبات إضافية يجب أن تؤخذ فى االعتبار من قبل الب
  . المتخصصة 

  . إن تنفيذ الخطوات الموضحة بأسفل غير متتابع ، فبعض الخطوات قد تنفذ قبل األخرى 
  -:تجهيز ما قبل الموسم / تنظيم 

 . لتدريب تقنيات المهارات الرياضية المالئمة / عليم اعرف وادرك ولتكن لديك القابلية لت •
 . لتدريب القواعد الرياضية المالئمة والوسائط / اعرف وادرك ولتكن لديك القابلية لتعليم  •
 . أمن مرافق التأمين  •
 قم بتقدير إعداد الالعبين الذين سيحضرون الدورات التدريبية  •
 . اقتنى األجهزة الرياضية الضرورية  •
 . لى المالبس المالئمة واألجهزة المناسبة احصل ع •
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  -:االتصاالت 
 . تسجيل الالعبين / قم بتعيين  •
ين                  • ة العب سبة مدرب لكل أربع د   (قم بتعيين مديرين فنيين مساعدين إذا استدعت الضرورة بن ًا ق عملي

دريبى لأل                     امج ت ل برن رامج قب شطة الخاصة والب ين لألن ديرين الفني شطة  يحتاج إلى عدد أآبر من الم ن
 ) CMATPالفعالة 

 قم بإدارة التوجيه والشرح للمديرين الفنيين  •
o  التوقعات 
o  القواعد ومتطلبات اإلدارة 
o  الحقوق والمسئوليات 
o  قضايا التحكم فى المخاطر 
o  إجراءات االتصال 
o  قضايا أخرى آما يتطلبها البرنامج الرئيسى والفرعى والسلطات المحلية . 

 لالعبين قم بإدارة التوجيه والشرح  •
o  التوقعات فيما يخص المشارآة الرياضية والتدريب والمسابقات وقيادة الالعبين ، الخ . 
o  متطلبات اإلدارة . 

  
  
  
  

 16الملحق 
o  الحقوق والمسئوليات 
o  قضايا التحكم فى المخاطر . 
o  إجراءات االتصال 
o  قضايا أخرى آما يتطلبها البرنامج الرئيسى والفرعى والسلطات المحلية . 

 م بإدارة توجيه األسر ق •
 قم بتحديد إجراءات الطوارئ للمديرين الفنيين المساعدين  •
امج الفرعى             • قم بعرض خطتك التدريبية على منسق تنمية المنظمات المحلية والقيادات العليا فى البرن

سم                   (واألشخاص المهمين فى المجتمع      ى ق ى الصحى أو ممثل ى المرآز المحل ال ممثل ى سبيل المث عل
 )  الطوارئخدمات

  
 -:اإلدارة 

 تأآد أن الالعبين تقدم االستمارات الطبية واستمارات االشتراك الصحيحة  •
 قم بتطوير التدريب الموسمى وخطة المسابقات •
 قم بالتعرف على خطط التدريب الفردية  •
 قم بإنشاء نظام لتسجيل تقدم مهارات الالعبين  •
 قم بتأسيس نظام للتأآد من حضور التمرين  •
 دارة التدريبات قم بإ •
 . تأآد من وجود مناخ أمن فى التدريبات والمسابقات  •
 . قم بالتدريب فى المسابقات  •
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 . قم بملئ استمارة المسابقات واالستمارات األخرى الضرورية  •
 . قم بعمل تقييم نصف موسمى  •
 . قم بعمل تقييم بعد الموسم  •
 .    للمشارآة مرة ثانية تأآد من أن آل العب يحصل على تقدير وتشجيع بعد الموسم •
دم                         (قم بتكريم آل من قدم الدعم        • دعوة آل من ق م ب ات شكر وق م بإرسال خطاب ال ، ق ى سبيل المث عل

 ) . الدعم إلى حفل ما بعد نهاية الموسم
  
  
  
  
  
  

  
 17الملحق 

  -:خطوات عملية جمع التبرعات 
  :حدد مشروعك 

ارد مالية أو تبرعات عينية يجب       قبل أن تطلب أن فرد أو شرآة أو مؤسسة للحصول على مو            •
ى    ك الفرع ب برنامج صال بمكت وم باالت ك أن تق ى  / علي شطة الت ى األن رف عل سى لتتع الرئي

 . يسمح لها بالتبرعات والتى يتوقعونها منك 
دك  ) لجنة(الرئيسى واجمع مجموعة من األشخاص      / اعمل مع مكتب برنامجك الفرعى       • لتزوي

 . مشروعك وتحديد الفوائد التى سيحصل عليها الرعاة بالمساعدة أو المعلومات لتحديد 
 : وبمجرد أن تحصل على موافقة لطلب الرعاة يجب أن يحتوى عرضك للراعى المتوقع على 

ة          / على سبيل المثال    (الفوائد الذاتية    • ذاآر الخاصة باألشخاص الهام وليست  ) اإلشارات أو الت
 ) . وليمبىعلى سبيل المثال يكون المسبح بالحجم األ(مظاهر 

زيارة (وليست احتياجاتك   ) أهداف عمل أو أهداف تسويقية    (خاطب احتياجات الراعى المتوقع      •
 ) . مجموع الالعبين

سيارات        (آن مرتبطًا بصناعة الراعى      • اء وال ) على سبيل المثال الطائرات والمشروبات واألزي
 . 

 ) اإلنتاج والسفراعرض النجاحات السابقة وحد من تكاليف (قلل احتماالت المجازفة  •
  -:العرض الناجح لها 

 . يشمل ميزانيتك  •
 . يفسر ما يستحقه الفرد من مزايا بالنسبة للراعى  •
 . يتضمن فيديو  •
 . يظهر باهظ لإلنتاج  •

  -:عملية المبيعات 
د                     ع عن ضًا باستخدام استراتيجية البي هناك عدة مراحل لعملية المبيعات قبل البحث واألهداف المحتملة وأي

  . المكالمات والعروض والتفاوض على نقاط االتفاق وتحديد المقاييس وتوقيع العقود عمل 
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  . البحث ومعرفة المصادر المساعدة على اآتشاف األهداف 
 . االنترنت وخدمات المعلومات والمكتبات  •
 . باب العمل والتسويق : الصحف  •
 .الصحف التجارية و الصناعية  •

  
  

 17الملحق 
 .الجمعيات واألندية الخ العمل بالتنسيق مع  •
 . وسائل اإلعالم المسموعة والمطبوعة والمرئية  •

 -:حدد الرعاة المتوقعين واالتصاالت : تحديد الرعاة 
اه                    • ا الرع وم برعايته ى يق ة واألحداث الت ى  (حدد الشرآات التى تمنح الراعى المساندة عام عل

 . ) سبيل المثال الرياضات والمشاريع الخاصة لألشخاص الخاصة
 . حدد رعاه الرياضات األخرى والمؤسسات الخيرية  •
 . حدد المنافسين فى الرياضات األخرى والمؤسسات الخيرية  •
 . حدد الشرآات على أساس الدراسات اإلحصائية للجمهور  •
 أو على أسس القوة الشرائية  •
 . حدد وقم بزيارة فئات رعاه جدد  •
 . قاء لتساعدك على تحقيق ما تصبوا إليه قم بتفعيل عالقتك مع أسرتك والمتطوعين واألصد •

د             صبر ، وق ستلزم بعض ال ذه الخطوة ت شرآة وآن صبورًا ألن ه قم بالتعرف على صانعى القرار فى ال
  . تحتاج أيضًا أن ترسل اقتراحاتك فى نفس الوقت لعدة جهات 

ين آل                     ا ب ه م ة أن ًا       اتص  12إن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت ويقدر لهذه العملي ال أن تحصل تقريب
  . على ردًا واحدًا فقط إيجابيًا 

  -:اللقاء 
اءه وتطلب فقط                   د للق ستعدًا       30لحظة أن تتصل بالشخص هاتفيًا يكون هدفك الرئيسى أن تع ة وآن م  دقيق

  . ألن تقدم وتخطط وأن تراجع اقتراحك جيدًا 
رسل اقتراح مفصل إليه تتبعه بمكالمة      أما إذا لم تتمكن من تدبير لقاء معه اعرض إذا آان من الممكن أن ت              

ى شخص                         . هاتفية   ر عل شرآة واعث سية داخل شبكة ال وحاول البدء فى البحث عن اتصاالت أخرى رئي
  . يعرف أفضل األشخاص للتعرف عليه 

  -:االتصال للتجهيز للقاء 
 . دائمًا اسأل عما تريده الشرآة  •
 . التى يمكن أن تتحقق تعرف على أهداف الشرآة وأهداف برنامجك التسويقية  •
 اعقد جلسة مطولة لتقديم االقتراحات  •
 % 20 –اعرض فرصة  •

  
  
  

  17الملحق 
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 % 70اعرض نقاط المبيعات  •
 % 10الربح  •

 : وفى ختام اللقاء تأآد من تحديد الخطوات التالية عن طريق 
 . المتابعة هاتفيًا  •
 خامات أآثر  •
 . مراجعة االقتراح  •
 . لقاء آخر  •
 . ر مقابلة شخص آخ •

  -:أدوات المبيعات الجيدة 
 . دائمًا قم بأداء واجبك تجاه الشرآة  •
 . آن متسلحًا باإلحصائيات الجيدة عن منظمتك وقصص نجاح راعيك  •
سطة                   • قم بإنشاء آتيب سهل القراءة عن الفوائد والفرص واستخدم الرسوم أو صفحة واحدة مب

 " PowerPoint"وقدم مشروعك 
ة حتى                ملخص لأل  / انشئ آتيب قصير     • ذين سيمضون معك فى االتصاالت الهاتفي شخاص ال

 . يكونوا هم اآلخرين مستعدين 
 أجلب معك فيديو لعرض ما تريد  •

 -:التوقيت / الوقت 
  " . مكالمة باردة"التى تبدء بمكالمات هاتفية والتى ال تعرف فيها الشخص تسمى %) 61(معظم االتفاقات 

  . تى يتسنى لك تقديم مكالمتك اقتراحاتك قبل عمل الميزانية تعرف على موعد دورة ميزانية الشرآة ح
ة    .  شهرًا   12يبلغ متوسط الوقت الذى يلزم لتشجيع واستكمال الرعاية لبرنامجك السنوى            إن تخطيط رعاي

  . الحدث الواحد يقدر بستة أشهر 
  . إن التخطيط والتحديد والتحمل هما أآثر األشياء المطلوبة 

  
  
  
  
  

  
  18الملحق 

  وذج خطة جمع التبرعات نم
شخص   التاريخ والموعد النهائى   نشاط التبرعات  ة / ال الجمعي

  المسئولة 
رد  ة  : س ف طريق / وص

  خطة استراتيجية المتابعة 
  حدث خاص 

حفل عشاء توزيع الجوائز     
  السنوى 

ة       تتحدد إدارة الحدث ولجن
  الحدث من قبل 
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  المرافق يوفرها /العقود 
  ا المقاعد يوفره/ الرعاه 

  المتحدثون يوفرهم 
ور اء/ زه ور/ غن / ديك

  موسيقى يوفرها 
دعوات   سليم ال د ت موع

  بالبريد يوفرها 
  الموعد النهائى لتلقى الرد 

  التنظيف 
  خطابات الشكر / المتابعة 

  يقوم بعملها 
  الرعاه المشارآون 

  رعاة األلعاب 
ات  ى التوقع رف عل التع
ة   ق تنمي ن طري ع
ق  ن طري تراتيجية ع االس

ق  ي ن طري ب ع ل الطل كتم
ة عن طريق        خدمة الرعاي

  تقدير عن طريق / شكر 
  التجديد عن طريق 

      

  
  
  

  19الملحق 
  -:إرشادات برنامج العالقات العامة المحلية 

ى              اإلعالمين يرآزون عل المنظمات تهدف إلى تغطية أآبر عن طريق عالقتها الجيدة مع وسائل اإلعالم ف
ات و صادر المتخص/المنظم ة   أو الم ات متاح صادر معلوم ادة وم ا ج ت أنه ى يثب درك . صة الت دما ت فعن

  . التأثير القوى لوسائل اإلعالم على الرأى العام ستدرك سريعًا أهمية بناء عالقات جيدة مع الصحفيين 
ه    ستفيد من تثمار سي ر اس ا تعتب صحفيين بعض الوقت ولكنه ع ال ة م ذه العالق ل ه ستغرق مث ة ت ى البداي فف

ستجد أن المراسلين الصحفيين لن يصبحوا فقط راغبين فى تغطية أنشطتك ولكنهم            .  هائل   برنامجك بشكل 
دمر                           أنها أن ت ى من ش ضايا الحساسة الت ديم والق سيكونون أآثر استجابة فى المواقف الحرجة وسوء التق

  . صور األوليمبياد الخاص 
ار       إن هذا القسم سوف يزودك بنظرة شاملة التى تستطيع أن تستخدمها لب            ناء وتأسيس عالقات ناجحة وأفك

شر                    ستخدمها آمصادر لن ستطيع أن ت للوصول إلى وسائل اإلعالم وتصميم وسائل اإلعالم المختلفة التى ت
  . أنشطتك 

  -:العمل مع الصحفيين 
ون                 ذين يكون صحفيين ال ع وسائل اإلعالم خاصة ال ار للعمل م إن هذا المخطط التمهيدى يمنحك عدة أفك

  . غط الوقت باستمرار تحت ض
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م        ل للتحدث معه . إن الصحفين عامة يصعب عمل عالقات معهم وعندما تقوم بذلك سيكون لديك وقت قلي
  . ولذلك فإن تأسيس المصداقية يأتى بالعمل المستمر واستخدام األشكال التى يفضلها الصحفيون 

  ما هى قصتك ؟  : 1الخطوة 
ة            االستعداد ومعرفة ما تريد توصيله للصحفيين هما       ات إيجابي ى الخطوات لعمل عالق ل االتصال    .  أول قب

  : بصحفى تأآد من أن لديك 
 . وصف واضح ودقيق لما تريد من الصحفى تغطيته  •
 معلومات مكتوبة عن الموضوع الذى تحب الصحفى أن يقوم بتغطيته  •

 )إصدار صحفى أو تنبيه عن طريق وسائل اإلعالم أو آتيب حقائق(
 . قصتك معلومات محلية مرتبطة ب •
  :انشئ قائمة وسائل إعالمية  : 2الخطوة 

إن معظم محترفى العالقات العامة لديهم ما يسمى بقائمة وسائل إعالمية وهى قائمة اتصاالت باألشخاص               
  . الذين يهتمون بتغطية البرامج واألحداث ذات الطابع الخاص 

د تجد أن                تج ولكنك ق ة فى             ومن الممكن أن ترسل معلوماتك للمحرر أو المن ذه الناحي اك تقصير من ه  هن
  . ولزيادة فرصك فى الحصول على استجابة سريعة من المهم تعرف بمن تتصل . الرد 

  
  

  19الملحق 
عند إنشاء قائمة وسائل إعالمية خاصة بك تأآد من احتوائها على الصحف اليومية واألسبوعية ومحطات اإلذاعة            

  . رى فى منطقتك والتليفزيون والمجالت وأى منافذ إعالمية أخ
  :الآتشاف المراسل الصحفى الذى سيغطى مشاريع برنامجك يمكنك أن 

شر  • ة أو الن ة اإلذاع صل بمحط درة  . تت ديهم الق ون ل ررين يجب أن يك تعالمات أو المح و االس موظف
 . إلرشادك لسم الشخص المناسب والمعلومات المطلوبة 

از         • حظ أسماء المراسلين الصحفيين فى الصحف        ال–إقراء الصحف المحلية والمجالت وشاهد التلف
 . وأسماءهم فى التلفاز واتصل بمن يستطيع أن ينقل أحداث األوليمبياد الخاص وعناصرها 

 .إنها وسيلة لمعرفة أساليب المراسلين وإحساسهم بالخبر  •
 :معلومات تحتاجها عند إنشاء قائمة إعالمية 

 . اسم شرآة اإلعالم  •
 . اسم المراسل أو المحرر  •
 . رقم الهاتف  •
 . رقم الفاآس  •
 . عنوان البريد اإللكترونى  •
 عنوان البريد  •
 . معلومات عن آيفية االتصال بالمحرر والمراسلين  •
 . بداية الوقت  •
 الوقت النهائى  •

  : جهز مصادرك مقدمًا  : 3الخطوة 
ذه نظرة               د تحتاجه من         آن على استعداد لإلجابة على أسئلة الصحفيين واتبع األحاديث بمعلومات وه ا ق  شاملة مم

  . أدوات 
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صحافة  • ة          : أدوات ال سير الذاتي اص  وال اد الخ ن األوليمبي ات ع شمل خلفي ات ت ة بيان م مجموع نظ
 . باإلضافة إلى بعض الصور إذا استدعت الحاجة ) إذا اتيح ذلك(لألشخاص المهمين 

  . األدوات الصحفية عادة ما ترسل بالبريد مقدمًا 
 . اضية عادة ما تسلم وقت الحدث أدوات األحداث الري

ار             (تقرير إعالمى    • ) يعرف أيضًا بالتنبيه عن طريق وسائل اإلعالم أو التقرير الصحفى أو نشره األفك
اك وقت             – دما ال يكون هن ادة عن ستخدم ع سية حول حدث ت ائق الرئي  وهو ملخص موجز عن الحق

 . دة عندما تكون المعلومات متاحة آاف وبالمناسبة ال تستلزم دعوة مطبوعة أو هناك حاجة لإلفا
  ونتيجة لطبيعتهم الملحة فإن مثل هذه الكتب قد ترسل بالفاآس أو بالبريد االلكترونى 

ا تكون صفحة              ) اإلخبارية(اإلصدارات الصحفية    • ادة م تستخدم لإلعالن عن األخبار والمعلومات وع
د اإللك   ) وليس أآثر من صفحتين (واحدة   اآس أو البري ة      وترسل بالف ى رغب اء عل د بن ترونى أو بالبري

 . الراسل 
 19الملحق 

ساؤل  • ة موضوع  –) اإلعالن(خطاب الت ى المحرر تغطي رح عل ات ويقت ل خطاب المبيع راح مث  اقت
وى اإلصدار الصحفى                  محدد يستحق النشر وبالضرورة سيحتوى على نفس المعلومات قبل التى يحت

شكل مختلف          د ويكون أول               وإذا اسخدمت م   . عليها ولكنه يكون ب ه يرسل بالبري ذا الخطاب فإن ل ه ث
 . الرسائل التى يتم إرسالها 

صور  • تخدام          –ال ق اس ن طري صص ع ا بالق ة تخبرن الم المطبوع ائل اإلع م وس ة ومعظ  إن اإلذاع
 . الوسائل المرئية لذلك فمن األهمية أن تكون قادرًا على منح صور محددة لألوليمبياد الخاص 

   الحدث بإلحاح اعرض قصتك أو : 4خطوة 
أرسل للمراسلين بالبريد األدوات الصحفية مع     . إن أول اتصال لك بمصادرك يجب أن يتم وفقًا ألوقاتهم الرئيسية            

اب            –اإلصدار الصحفى للحدث وآلما أقترب الحدث قبل أسبوع أو أثنين            اآس آت د االلكترونى أو الف  أرسل بالبري
  . ض بإلحاح أو قم باالتصال بمصادرك وبعد يومين أبدأ العر. إعالمى للمراسلين 

  القصص للصحفيين " لبيع"هى مصطلح عالقات عامة " العرض بإلحاح"إن آلمة 
ائق   زوده بالحق ا ت ات ، بينم دد ممكن من الكلم ل ع صحفى بأق اه ال و أن تجذب انتب دفك ه ون ه د العرض يك وعن

ع من        . الضرورية   ى    10إن إعداد عرض بي ل أن      15 إل ة آلمات قب ه        ثاني د ألن رين جي ر تم تتصل بالمراسل يعتب
  . يجبرك على االعتماد على أآثر الحقائق أهمية 

د             : قدم معلومات آافية دون أن تغطى آل شئ          • ذى ق اب اإلعالمى ال ة للكت احتفظ ببعض الحقائق القليل
 . ترسله قبل الحدث لتذآر المراسلون 

ابدأ أوًال بالتفكير فى جمهور      : جاز ذلك   رتب قصتك بحيث تكون مترابطة وتستحق النشر إعالميًا ألن         •
 . آل منفذ إعالمى وابدأ فى تنفيذ القصة ببراعة من وجهة نظر الجمهور 

ك تلفت النظر                    • ارير ومع ذل اوين   : اصنع عناوين رئيسية قصيرة لإلصدارات الصحفية والتق إن العن
 ية الرئيسية الطويلة تكون مقبولة فقط إذا آانت مليئة بالمعلومات الضرور

ال   ع ورج ار المجتم ون وآب ارزة واألبطال المحلي شهورة الب تراك الشخصيات الم ر اش د أن تظه تأآ
  . األعمال فى العنوان الرئيسى فقط إذا آان ذلك سيجذب نظر وسائل اإلعالم 

  -:نموذج نص مكالمة إعالمية 
   موعد ؟ وأنا أتكلم من األوليمبياد الخاص هل أنت على.... أدعى ) ويفضل التحية(ألو 
  أو 

  . هل من الممكن أن تحدث ؟ أحتاج فقط لدقيقة من وقتك 
  : ليست متواجدًا أو مشغوًال / أنه ليس ) ة(إذا ذآر المراسل 

  برنامج اعتقد أن قرائك سيهتمون به ؟ / هل هناك وقت أفضل للتحدث معك فيما يخص حدث 
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  أو 
د                وان بري ى عن ى أن               فى الوقت الحالى هل من الممكن أن أحصل عل سنى ل اآس حتى يت م الف ك االلكترونى أو رق

  أرسل لك معلومات ؟ 
  هل من الممكن أن اتصل التابع ؟ ما هو أفضل وقت لك للتحدث ؟ 

  ] يوم وقت[واتطلع للتحدث إليك ) اسم المراسل(شكرًا 
  19الملحق 

  . ، اترك رسالة تقول فيها " متواجدًا"إذا لم يكن المراسًال 
تقام فى          ) حدث(ننى اتصل بشأن    أ. شكرًا على وقتك     ذى س ام ال ذا الع ان (ه ع /المك ع   ) الموعد (فى  ) موق ا نتوق وانن

شارآين إذا آنت              ) لوصف الحدث (مشارآين  ) عدد( وسأآون مسرورًا لتنظيم مقابلة مع مدير برنامجنا وبعض الم
  . مهتمًا 

ساعة العاشرة     ألن معظم المراسلين يكونون مشغولين فى أوقات الظهيرة فمن األف   : معلومة   ين ال ضل االتصال ب
  . صباحًا والواحدة ظهرًا مع تجنب االتصال بالمحطات التليفزيونية أوقات البث المباشر 

ة                    : معلومة   تابع مكالمتك مع المراسلين حتى تكون قائمتك اإلعالمية مواآبة وأيضًا لتعرف مع من تتحدث مقارن
  . بمن سيظهر فى الحدث 

  :راسلين قبل الحدث تابع مع الم : 5الخطوة 
ابع                   م أن تت ه من المالئ دة أحداث فإن ة ع دعوون لتغطي ون م ر من المعلومات ، ويكون ألن المراسلون يتلقون الكثي

اد الخاص أو                ة األوليمبي ة حرآ ر عن أهمي دأ بعرض الحدث ولكن عب ة فال تب وم بالمتابع دما تق اتف وعن و / باله
  . حدث معين لمجتمعك 
  . سل بالفاآس التقارير اإلعالمية إلى وسائل اإلعالم المحلية أو أعضاء المجتمع قبل الحدث بيوم ، ار

شر            . إن اإلصدارات قد تمنع حدد يوم ووقت محدد          حدد اليوم والوقت المالئم الذى يكون المراسل قادرًا فيه على ن
ون   المعلومات بشكل بارز فى اإلصدار الصحفى حتى لو لم يتمكن المراسل من حضور الحدث ه           د يكتب و أو هى ق

  . قصة قصيرة بناء على المعلومات التى تزوده بها فى اإلصدار الصحفى 
األخص صحيحًا                         ذا ب امهم إن ه دوا اهتم ذين أب ة ال وقد ترغب أيضًا أن تقوم بمكالمة لتذآير وسائل اإلعالم المختلف

ذا                      ة ه ا فى تغطي رارًا برغبته د ال تتخذ ق ة ، والتى ق ة       لوسائل اإلعالم المرئي ل بداي ة قب الحدث حتى ساعات قليل
  . الحدث 
از والمجموعات       : معلومة   سئولين بالتلف ذآير الم رة لت ة أخي إذا آان لديك حدث فى الصباح ، حاول أن تقوم بمكالم

  .  صباحًا لقاءات فريق عمل 9.30 حتى 9اإلذاعية والمحطات المحلية ، عادة ما يكون لديهم من 
  -:مراسلين وقت الحدث تفاعل واعمل مع ال : 6خطوة 

ع آروت عمل وأدوات               ى استعداد لتوزي ذين سيغطون حدثك وآن عل وقت الحدث ، تأآد من تحيتك للمراسلين ال
  . صحفية ، جهز جدول صحفى وقت الحدث لتكون على علم باستمرار بأى من وسائل اإلعالم قد حضر الحدث 

دأ   . ضايا األساسية وأن يرسلوا الرسائل الحرجة       وفى أثناء الحدث حاول أن تحث الالعبين أن يثيروا الق          دما يب وعن
ادرين        . برنامجك المحلى فى النمو أبدأ فى تدريب مبعوثين عالميين           وبهذا تنمى مجموعة من المتحدثين الالعبين ق

  . على العمل مع الصحفيين بفاعلية 
  -:المتابعة  : 7خطوة 

د اإلصدار ا          م مع المراسلين                 تابع خالل يومين بعد اإلرسال بالبري د الحدث تكل ر اإلعالمى وبع لصحفى أو التقري
م                              د من إرسال خطاب شكر خاص وسريع له ئلة إضافية وتأآ ديهم أى أس ان ل رى إذا آ الذين حضروا الحدث لت

ان                              . لتغطيتهم الحدث    رى إذا آ م يحضروا الحدث لت ذين ل ى اتصال بالمراسلين ال د أن تظل عل ه من المفي ا أن آم
ى         لديهم اهتمام  االت                 . ًا فى تلقى الحقائق عن الحدث الفعل ذين سيكتبون مق م الصحفيين ال أ بك فمن الممكن أن تفاج

  عن الحدث دون حضوره 
  -:أفكار للعمل مع وسائل اإلعالم 
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 . اآتب أو تحدث من وجهة نظر اهتمام العامة مقابل وجهة نظر برنامجك  •
 19الملحق 

راءة واالستخدام           • ر سهل الق ر             ال: اجعل الخب ة غي ة أو آلمات مرآب ة غريب ة أو لغ ة عامي ستخدم لغ  ت
 . مألوفة أو مصطلحات فنية 

الة جهز عرض          –استعد مقدمًا    • رك رس  سواء آنت ستتكلم مباشرة مع الصحفيين أو إنك ستضطر لت
 .  ثانية يجب فى آال الحالتين أن تكون رسالتك جذابة 15 إلى 10من 

 . عرفوا الحقائق إن الصحفيين يريدون أن ي: حدد الهدف  •
ة      –انشئ عناوين رئيسية تلفت االنتباه وتكون قصيرة   • ة تكون فقط مقبول سية الطويل  إن العناوين الرئي

ضرورية     ات ال ة بالمعلوم ت مليئ خاص      . إذا آان زة لألش شارآة المتمي ار الم ن إظه دًا م ن متأآ وآ
ال ، آل                ادات المجتمع ورجال األعم اه وسائل        المشهورين واألبطال المحليون وقي ك سيجذب انتب ذل

 . اإلعالم 
رد                           • ال أو ت اتف للمق زود المراسل بالمعلومات عن طريق اله ائق سواء آنت ت اذآر وراجع أهم الحق

دة مرات                      رره ع د أن تحرزه وآ وإذا سئلت  . على أسئلة فى مقابلة ، تأآد من معرفة الهدف الذى تري
ة أو أدل          ة مادي ديم أمثل ة نظرك    أن توضح أآثر ، أفعل ذلك بتق ز وجه ة أخرى إذا    . ة لتعزي ومن ناحي

ى التحدث عن الهدف الرئيسى أو                       سئلت سؤال عن هدفك قم ببساطة بإعادة الترآيز فى محادثتك عل
 ) ومهمة األوليمبياد الخاص(الغاية األساسية 

د أعصابك           • دما تكون                 . ال تجادل المراسل الصحفى أو تفق ًا خاصة عن د يكون محبط ل القصة ق إن نق
 . فاحتفظ بهدوئك وتمسك بالحقائق . د بوقت معين محد

 . فلن يساعدك مستقبليًا أن يكون لديك تغطية إعالمية ، إذا آانت عالقتك مع المراسلين سيئة 
 : إذا لم تكن تعرف اإلجابة اذآر ذلك ثم راجع المراسل بعد ذلك  •

 وفى حاجة إلى إحصائيات      على سبيل المثال قد تصادف موقفًا حيث يجمع المراسل أخبار عن القصة           
ا     داد اسئل المراسل              . للرجوع إليه م األع م تكن تعل ه فى           ) ة(إذا ل رغين وارجع إلي ون متف حتى يكون

 ) تذآر أن العالقات اإلعالمية مهمة جدًا ومعتمدة(أقرب فرصة للرد عليه 
 -:المتابعة  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  20الملحق 
  نموذج لخطة العالقات اإلعالمية 

   مايو 19 – 16: موعد الحدث         اب محلية ألع: الحدث 
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  المنافذ اإلعالمية 
  مالحظات   الوقت المحدد   الفكرة   وسائل اإلعالم 

بوعية   صحف األس ال
  واليومية 

    أرسله فى أول أبريل   إعالنات آثيرة 

ل   16ارسل خطابات التساؤالت      قصص     أبري
ى  ة ف ى  24ومتابع تمر ف ل واس  أبري

  عرض أفكار تصلح لنشر 

  

سم      صور    ى ق حفى إل ر ص ل تقري ارس
صوير  ابع 13الت ايو وت  م

   مايو 14باالتصاالت الهاتفية يوم 

  

وعين      خطابات للمحرر    كر للمتط ات ش ل خطاب ارس
  مايو 20

  

صص     سم مخ ق
  لأللعاب 

ى    صحف ف صل بال ع  10ات اير م  ين
  االقتراح 

  

ة    المجالت  صة مدعم ق
  بالصور 

ساؤل  ات ت ات وخطاب ل معلوم ارس
   يناير 15 فى

  

الم   ائل اإلع وس
  المسموعة والمرئية 

  مالحظات   الوقت المحدد   فكرة 

     مايو 1ارسل اإلصدار   أبرع قصة   التلفاز 
ى     ة ف ر مقابل أج

  االستوديو 
     مايو 8تكلم 

     مايو 13تكلم   رياضات   
امج    أى برن

  أسبوعى آخر 
     مايو 6تكلم 

     مايو 6تكلم  البرنامج الصباحى   الراديو المذياع 
داء            تحكم المذياع    ى إب و إل تكلم لدعوة محطة الرادي

وم   ن ي ه عن الحدث م ى التنوي  22ف
  مارس الوقت المحدد 

  

  مالحظات   الوقت المحدد   فكرة   االنترنت 
ع    المواقع اإللكترونية ن مواق ث ع ابح

ة  ة محتمل إلكتروني
ن  سر ع د تف ق

  األلعاب 

ن   ة م المواقع اإللكتروني صل ب  11ات
  أبريل 

  

ع   امج الموق برن
  اإللكترونى 

ى   ود إل صص تق ق
  األلعاب 

ة    ى بداي بوعية حت ل قصص أس ارس
  األلعاب 

  

  دعاية أخرى 
  مالحظات   الوقت المحدد   خطة   أفكار دعاية 

ق   ملصقات  ات تعل مالحظ
ع   اب م ن األلع ع

ذ " داء التنفي " ن

     أبريل 5توزع بحلول 
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  للمتطوعين 
شرة   نشرات إعالنية  ن ن ن ع تعل

ح   اب توض األلع
على أآياس التسوق   
  فى المحال المحلية 

     أبريل 5تقدم للمحال بحلول 

اة   منافذ اتصاالت الرعاة  سم للرع ق
ات  إعالن
شرها   ات لن ومعلوم
ع   ى المواق عل
ة  اإللكتروني
د  الها بالبري وإرس
م  ى ق االلكترون
ور   ال ص بإرس
اه   صص للرع وق

  بعد األلعاب 

 1ًا بدءًا من     قد تقدم المعلومات شهري   
  فبراير 

دءًا    صور والقصص ب ال ال م بإرس ق
   مايو 20من أسبوع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  21الملحق 
  . نموذج نص األوليمبياد الخاص لحفالت االفتتاح وتوزيع الجوايز والختام 

  حفالت االفتتاح 
  مدير الحفل 

تبدأ      العبى األوليمبياد الخاص  والضيوف الكرام والشخصيات المشهورة رجاء          " التكرم بالتقدم لمنطقة الملعب وس
  " المسيرة خالل دقائق قليلة

  إذا استخدمت فرق موسيقية فيقدم مدير الحفل الفرقة بحيث يدخل أعضاء الفرقة ويأخذون أماآنهم 
  :مدير الحفل 

ادتى       . مساء الخير   / صباح  " ساتى س يادتى آن اح          . س ة افتت م فى حفل ًا بك ام (مرحب سابقة األ  ) ع اد  الخاصة بم وليمبي
  "دعونا نبدأ بالتصفيق الحاد لالعبين مع بداية احتفاالتنا) مجتمع(الخاص  

  تبدأ الموسيقى ومسيرة الالعبين األوليمبيين 
  . وإذا آانت هناك راية فإن الالعبون الذين يحملون الراية يتقدمون ويتبعهم الالعبون اآلخرون والمديرين الفنيين 
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ي        اد الخاص                     وأخر األشخاص فى المسيرة س سم األوليمبي تالوة ق اره ل م اختي ذى ت شرف ال كون الالعب وضيف ال
  وافتتاح الحدث 

   -:مدير الحفل 
صل  " ن ف م الالعب م ة / اس امج/ مدرس يفنا الخاص " برن شرف (وض م ضيف ال سم العب  ) اس ا ق يتلو علين س

  . األوليمبياد الخاص 
  -:العب األوليمبياد الخاص 
  : وقوف والترديد ورائى زمالئى الالعبين الرجاء ال

  دعونى أربح 
  ) وقفة لآلخرين للتكرار(

  ولكن إذا لم أربح 
  )وقفة لآلخرين للتكرار(

  دعونى أآون شجاعًا فى المحاولة 
  )وقفة لآلخرين للتكرار(

  -:الشخصيات الهامة 
  " قد تم افتتاحها) بمرفق أو مجتمع(الخاصة ) لسنة(أعلن أن مسابقة األوليمبياد الخاص  "

  -:مدير الحفل 
سنة (وهذا انتهى حفل افتتاح مسابقة األوليمبياد الخاص          " يداتى سادتى أرجو      ) . بمرفق أو مجتمع    (الخاصة   ) ل س

  " أن تنضموا لتحية الالعبين والمديرين الفنيين لألوليمبياد الخاص فى بداية المسابقة 
دم ويحمل              ل        إذا استخدمت شعلة فإن الالعب الذى تم تعينه يجب أن يتق شعلة والتى تمث ذه    " شعلة األمل   " ال د ه عن

  . النقطة 
سابقة                 -:حفلة توزيع الجوائز     اء الم د انته ة الجوائز بأسرع وقت ممكن بع ين لمنطق يقوم متطوع بإحضار الالعب

  ) إذا آان هناك(ومرتين ترتيب صحيحًا مع توزيع الجوائز يقف المشارآون 
  21ملحق

  الثامن 
  السادس 

  الرابع 
  الثانى 

  ول األ
  الثالث 

  الخامس 
  السابع 

  وتبدأ الموسيقى عند بداية تحرك الالعبين من منطقة توزيع الجوائز إلى منطقة 
  -:مدير الحفل 

ة   " ن نتيج رورى أن أعل ن دواعى س ه م ادتى إن يداتى س صنيف(س وع) (ت وع الن رو مجم دث) (عم ن ح ى ) ع ف
  ) . وقفة لتوزيع الجوائز() االسم(، ) الهدف/ الوقت(تعجيل / المرآز الثامن فى وقت 

ل أعداء       (الخ  . وفى المرآز السابع عن وقت       ا يكفى لتحمي رة بم للمسابقة يجب أن تكون منطقة توزيع الجوائز آبي
صناديق لتصنيف آامل                     التصنيفات ولو وجدت راية أو آانت متاحة تكون مالئمة ، وأيضًا منضدة توزيع جوائز ب

  ) . طلوبة ألعداد الصغيرةوتعد أيضًا اختيارية ولكنها ليست م
                                                                                                              -:حفل الختام 

               مدير الحفل                                                                                                   
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ن          " صيب م وم ع د ي ام واآلن بع ل الخت وا لحف ضلكم اجتمع ن ف ين م ديرين الفني اص  وال اد الخ ى األوليمبي العب
  " . عرض الالعبين/ المسابقات وبروح الصداقة سنبدأ 

  تقديم الالعبون المشارآون أو البرامج بينما يسيرون 
  مدير الحفل 

م تكن مم           اد الخاص ل ادة          إن مسابقة األوليمبي سئولين تحت قي وداتكم وساعدة المتطوعين والم وال مجه ة ل اسم  (كن
سابقات نظم الم اد الخاص الخاصة ) م سابقة األوليمبي ع(م المرفق والمجتم ذا الحدث ) ب د انتهت ولكن ذآرى ه ق

  . الرائع ستظل فى أذهاننا فى األيام القادمة 
  -:مدير الحفل 

  " باتخاذاتكم ساعات من الجهد والتدريبات الطويلةأيها الالعبون يجدر بكم أن تكونوا فخورين"
  " . إنكم جميعًا فائزون

 "قد انتهت ) المرفق أو المجتمع(الخاصة بـ ) لسنة(أعلن أن مسابقة األوليمبياد الخاص "
 إذا استخدمت شعلة فإن الالعب الذى تم تعيينه سيتقدم وسيحمل الشعلة خارج المنطقة  •
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   13الملحق                                 : األوليمبياد الخاص 
  اسم البرنامج المحلى             اسم البرنامج 

  الميزانية العملية               عام 
ساب    ود الح ل آ ادخ

  هنا إذا أمكن 
الى  إجم

  عام 
  ديسمبر  نوفمبر   أآتوبر   سبتمبر   أغسطس  يوليو   يونيو   مايو   أبريل   مارس   فبراير   يناير 

                            الموظفون 
                            المرتبات 

                            زيادة المكافآت 
                            الفوائد 

                            فوائد أخرى
شاريون   اتذة است أس

  قانونيون 
                          

شاريين  اتذة است أس
  محاسبة

                          

شاريون   اتذة است اس
  اخر 

                          

                            مكتب الخدمات 
                            اإلمدادات 

                            ثابت 
                            $ 1000أجهزة 
                            دعاية 

  
   13الملحق 

ى ون المحل                           التليف
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  واالنترنت 
                            مكالمة دولية ومحلية 

                            البريد 
                            خدمة التوصيل 

                            دات إيجار المع
                            صيانة المعدات 

                            التصوير 
ق   ار المراف إيج

  الرياضية 
                          

                            مسكن 
                            السفر 

                            اللقاءات 
                            الطباعة 

                           التصوير الفتوغرافى 
                            إنتاج الفيديو 

                           العضوية ثنائية ثانوية 
                            معدات الكمبيوتر 
                            تكاليف مصرفية 

                            تأمين 
  

                            أغراض متنوعة 
                            ترجمة 

                            تطوير احترافى 
                            إجمالى 
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   7الملحق 
  . استمارة تسجيل المتطوعين باألوليمبياد الخاص 

  اللقب         اسم األب      : االسم 
  شقة         شارع       رقم : عنوان البريد 

         ساءًا   تليفون صباحًا   رقم البريد     إقليم / مقاطعة / والية       مدينة 
  المدرسة أو المؤسسة الجماعية / صاحب العمل 

  شارع       رقم 
  رقم البريد       إقليم / مقاطعة / والية       نة مدي

  عند الطوارئ اطلب 
  تليفون       القرابة      : االسم 

ت  الوق
  المتاح 

  األحد   السبت   الجمعة   الخميس   األربعاء   الثالثاء   االثنين 

                صباحًا 
                بعد الظهر

                مساءًا 
  جلسة اإلرشاد 

  ريبة  دقيقة للدورة التد90سيحضر 
   دقيقة للدورة التدريبية 90لن يحضر 

  ) االختبارات باألسفل(أنا مهتم بااللتزام بـ 
   ساعة أسبوعيًا 5-3     ساعة أسبوعيًا 2-1        حدث يوم واحد 

  أخرى        ساعة أسبوعيًا 5-15
  ال       نعم       هل تقوم بتعاطى أدوية غير قانونية ؟ 

  ال       نعم         هل تم إدانتك من قبل ؟ 
  ال       نعم     ل اتهمت باإلهمال أو بالفساد أو االغتصاب ؟ ه

  ال       نعم     هل سحبت رخصة قيادتك من قبل أو ألغيت ؟ 
  رقم تحقيق الشخصية 

  بالطالب أو رقم جواز السفر / رخصة القيادة أو تحقيق الشخصية خاص بالمدرسة 
  من فضلك أرفق صورة تحقيق الشخصية لو أمكن 

   من غير األقارب للرجوع إليهم من فضلك إدرج إسمان
  العنوان أو رقم التليفون  العالقة   االسم 

      
      

   8الملحق 
  منسق تنمية البرنامج المحلى       وصف الوظيفة 

  منسق تنمية البرنامج المحلى      الوظيفة 
ى مع ال                   : وصف   امج المحل املة للبرن ة ش ادة وإدارة تنمي وم بقي د من أن العبى       منسق تنمية البرنامج المحلى يق تأآ

  . األوليمبياد الخاص يتدربون ويتمرنون فى مناخ آمن وعالى الجودة 
  

  : المهام 
  اإلدارة العامة 
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  قيادة عملية تحديد أهداف التطوير السنوية للبرنامج المحلى  -1
امج الفرعى                         -2 ادى بالبرن ى مستوى قي ى أعل ديمها إل سنوية وتق ى ال امج المحل ة البرن عرض تطوير ميزاني

 . اجعتها والموافقة عليها لمر
داف   -3 ق أه ى تحقي ؤدون إل م ي د من أنه ق للتأآ شطة والمراف رامج والخدمات واألن ل الب ى آ اإلشراف عل

 . البرنامج المحلى 
ساندة                        -4 ى ، للم امج المحل ين للبرن ديرين الفني ة والم سابقات المحلي دير الم شارة م تعيين هيئة أشخاص باست

ر الرياضية       ومتطوعين لتنظيم الجلسات التدري    اد الخاص غي بية والمسابقات الرياضية وأحداث األوليمبي
 . 

 إعداد تقارير تطوير سنوية وآشف حساب بدخل البرنامج المحلى ونفقاته  -5
امج          -6 ة البرن ى جودة وأمن وظيف ؤثر عل د ت ى ق ة الت ة والداخلي ى المسبق للمخاطر الخارجي التعرف الفعل

ى البر   اه المشارآين ف ى وجذب انتب ى   المحل امج المحل ادات البرن ى من قي ى والمستوى األعل امج المحل ن
 . للمخاطر المتعارف عليها فى الوقت المناسب 

  -:جمع التبرعات 
  . تقديم تطبيقات مناسبة للتمويل من مصادر خارجية  -1
 . تخطيط وتنظيم وتقديم مصادر مناسبة لتنظيم تمويل أحداث وأنشطة البرنامج المحلى  -2
 . يدة محتملة لتمويل األنشطة وأحداث البرنامج المحلى البحث عن مصادر جد -3
امج                -4 التأآد من االستخدام المناسب والمالئم للمصادر مع االلتزام والتقيد بكل السياسات واإلرشادات للبرن

 . الفرعى والبرنامج الرئيسى 
  -:العالقات العامة 

  . المحافظة على شبكة اتصاالت مع ممثلى اإلعالم المحلى  -1
 .أجهزة اإلعالم المحلية بكل تطورات البرنامج المحلى وأحداثه وإنجازاته إعالم  -2
ورة        -3 ديم ص ى تق د عل ين للتأآي ر والالعب وعين واألس ى والمتط سئولىالبرنامج المحل ة م ع هيئ ل م العم

 . إيجابية وشاملة وثابتة للبرنامج المحلى 
 . تطلبات األوليمبياد الخاص التأآد من أن مصادر معلومات البرنامج المحلى تلتزم بمعايير وم -4

  
  
  

  9الملحق 
 

  المدير الفنى : وصف الوظيفة 
  الوظيفة مدير فنى 

اد الخاص لرياضة محددة عن                    :الوصف   إن المديرين الفنيين مسئولون عن تنفيذ برنامج ألعاب األوليمبي
امج الف                   تعداد للبرن دريبات رياضية شاملة واالس اد الخاص ت ى األوليمبي امج    طريق منح العب رعى والبرن

الرئيسى والمسابقات الدولية وأيضًا عن طريق إمدادها باإلرشادات المالئمة والنصائح والتدريب ألعضاء 
  . أسر األوليمبياد الخاص والمتطوعين والمديرين الفنيين اآلخرين 

  : المهام 
اد الخاص والقواعد الرسمية ألل                 -1 ة األوليمبي زام بالقواعد العام اد    معرفة وتقبل االلت عاب األوليمبي

  . الشتوى األوليمبياد الخاص والمعايير األخرى / الخاص فى الموسم الصيفة 
 معرفة وإدراك آيان اللعبة التى سيقوم بالتدريب عليها  -2
 . تحديد المستويات الحالية لقدرات العبى األوليمبياد الخاص وطراز ومستويات اهتماماتهم  -3



  انطلق ! استعد 
  برنامج محلى لألولمبياد الخاص 

   دليل تطوير
  األوليمباد الخاص                      

 

 42

 . أآد من أنهم قادرين على التنافس طبقًا لمعايير الرياضة تدريب العبى األوليمبياد الخاص والت -4
 . رصد تقدم آل العب وتقديم التقدير المناسب  -5
سابقات        -6 ة والم سات التدريبي الل الجل ن خ ب واألم سلوك المناس شجيع ال ين وت اد الالعب إرش

 الخ ... والرحالت واألحداث االجتماعية الجماعية 
ة آل موسم رياضى وشرح القواعد                 واألوصيا/ تقديم التوجيه لعائالت     -7 ل بداي ء على الالعبين قب

 الخ .. والمشارآة المتوقعة والتوقعات 
ق  -8 ساعدين والمتطوعيين وفري ين الم ديرين الفني م وتكليف الم ة الموس ل بداي أولى قب ديم توجيه تق

 . أو الحدث الرياضى /الدعم بمهمات محددة قبل جلسات التدريب و
  فنيين آخرين لألوليمبياد الخاص دعم تدريب وتعليم مديرين -9

 إنجاز المهام األخرى الخاصة بالمدير الفنى والتى تشمل ، ولكن ال تقتصر على  -10
  . تقديم تدريب آمن ومناخ تنافس  •
 . تقييم الالعبين لإلصابة  •
 . إمداد األجهزة المالئمة  •
 . وضع خطط الطوارئ  •
 . االحتفاظ بالتسجيالت المناسبة  •

  
   10الملحق 

  
  منسق المسابقات المحلية :  الوظائف وصف

  منسق المسابقات المحلية : الوظيفة 
دث      : الوصف  ل ح وعين لك ق والمتط ة الفري ضاء هيئ دير أع ين وي ة يع سابقات المحلي سق الم من

سابقات ذات جودة وطراز أوليمبى متاحة فى                     ى أن الم د عل ى للتأآي امج المحل رياضى يديره البرن
  . بياد الخاص مناخ آمن لالعبى األوليم

  : المهام 
ا والقواعد الرسمية أللعاب     -1 زام به اد الخاص وااللت ة لألوليمبي ل القواعد العام ة وتقب معرف

  . الشتوية / األوليمبياد الخاص الصيفية 
 . معرفة وإدراك مظاهر المسابقة لأللعاب التى تقدم خالل حدث رياضى معين  -2
ة تنظي         -3 سابقات والمتطوعين فى آل حدث           ضمان تعيين وتدريب واختبار أعضاء لجن م الم

 . رياضى 
 . االتصال المنتظم بأعضاء لجنة تنظيم المسابقات والمسئولين والمتطوعين األساسيين  -4
طرح ميزانية المسابقات على القيادات العليا للبرنامج الفرعى ألخذ الموافقة قبل ستة أشهر       -5

 . من الحدث على األقل 
 . ر المالية اإلدارية للبرنامج مالحظة متطلبات أنظمة التقاري -6
 . تقديم تقييم المسابقات آلها للقيادات العليا للبرنامج الفرعى  -7
ل         -8 م لك ة الموس ل بداي ط قب ى الخط ة عل دافها والموافق سابقات وأه ط الم نوى لخط يم س تقي

 . رياضة 
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سال                -9 مة التأآد من أن اإلرشادات اإلدارية تتيح فى المسابقات المحلية فيما يخص الصحة وال
 . والمخاطر 

 . التعرف على أعضاء لجنة تنظيم المسابقات والمتطوعين والمسئولين  -10
 أو القيادات العليا للبرنامج الفرعى / تقديم تقدير نهاية الموسم لمدير البرنامج المحلى  -11

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   11الملحق 
 

  أوراق عمل ميزانية األوليمبياد الخاص 
  : د النفقات المتوقعة ألهداف الميزانية أوراق العمل التالية تصلح آدليل عن

  ورقة عمل التكاليف الفعلية  -1
  ) المعدات ، التليفون ، أجر البريد ، الخ(

  : حسابات الميزانية 
  

  األفراد      التردد       وحدة التكلفة 
  أو 

  مشروع التكلفة 
  

  للمشاريع ......... المعدات المتخصصة 
  غير المستخدمة 

   260=  ، يوم العمل 52=  ، أسبوعى 12= ، شهرى  4= الرباعى    التردد 
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   12 الملحق 
  نموذج ج ورقة عمل تكلفة المسابقات 

  حسابات الميزانية 
  مالحظات     إجمالى التكلفة     وحدة التكلفة     المطلوب 

  :إداريًا 
  معدات المكتب 

  فاآس / تليفون 
  طباعة 

  بريد 
  اللقاءات 

  أدوات الالعب 
  وائز الج

  :نفقات المسابقات 
  األجهزة 

  الغذاء والشراب 
  الزى 

  مظاهرات / عيادات 
  رسوم المرافق 

  األسر 
  اإلسكان 

  تدريب المتطوعين 
  الشراب / الغذاء 

  اإلمدادات 
  الطباعة 

  التى شيرت 
  المواصالت 
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  12الملحق 

  التكريم 
  المتطوعين 

  الراعين 
  األسر 

  المسئولون 
  اللجان 

  المرافق 
  تسويق ال

  المواصالت 
  اإلجمالى 
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   6الملحق 
  استمارة قائمة البرنامج المحلى لألوليمبياد الخاص

  . العبين ، قم بملئ نسخ إضافية من االستمارة ) 10(احتفظ بنسخة لسجالتك إذا آان لديك أآثر من . أمأل نسختين من هذه االستمارة 
  : .......... التاريخ 

  فحص تعيين الالعبين 
  أخرى     نادى رياضى         أسرة       امج اجتماعى برن    المدرسة     قناة التعيين / مصدر 

  :اسمك           :اسم البرنامج المحلى 
  : المدينة               : عنوانك 
  : تليفون مساءًا           :تليفون نهارًا       :البلد     : الرقم البريدى         : مقاطعة / الوالية 

  : فاآس         :بريد الكترونى 
  النوع   عمره   اسم الالعب   

  أنثى / ذآر
ب   الرياضة  الع

ات  الرياض
  (     )الموحدة 

ريك  ش
ات  الرياض

  (    )الموحدة 

MATP   ادة امج قي برن
  (      )الالعب 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
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  ملحق                   -:معلومات عامة 
  1        . مفهوم جدارة االنتخاب لالشتراك فى األوليمبياد الخاص  -
  2      . حرآة األوليمبياد الخاص العالمية والمشروعات االستراتيجية  -
  3          . ارشادات لغة األوليمبياد الخاص  -

  -:األشكال 
 4              التقييم الذاتى للبرنامج المحلى  -
 5           الممحلى المسجل لألوليمبياد الخاص البرنامج -
 6            جدول البرنامج المحلى لألوليمبياد الخاص -
 7            تسجيل المتطوعين لألوليمبياد الخاص -

 -:وصف الوظائف 
 8              منسق البرنامج المحلى  -
   9                المدير الفنى  -
 10             منسق المسابقات المحلية  -

 -:خطة العمل 
 11            لعمل باألوليمبياد الخاصميزانية خطة ا -
 12            . خطة تكاليف نموذج المسابقة  -
 13          نموذج ميزانية تكاليف األوليمبياد الخاص  -
 14              خطة العمل التنفيذية  -

 -:القوائم 
 15              قائمة موقع التدريب  -
 16                قائمة خطة الموسم  -

   -:خطوط ونماذج إضافية 
 17            تبرعات خطوات عملية جمع ال -
 18              خطة جمع التبرعات التنفيذية  -
 19          ارشادات برنامج العالقات العامة المحلية  -
   20              خطة العالقات اإلعالمية  -
 21            نص حفالت االفتتاح والجوائز والختام  -

  
  

   1الملحق 
  
  

اص       اد الخ ى األوليمبي تراك ف اب لالش دارة االنتخ ف ج ن الم  (تعري أخوذ م ة   6ادة م د العام ن القواع  م
  ) لألوليمبياد الخاص

  تعريف عام للجدارة        6.01  القسم 
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ره                     -أ اهز عم ى ين أخر عقل  إن تدريبات وتمرينات األوليمبياد الخاص مفتوحة أمام آل شخص يعانى من ت
  . ص على األقل ثمانى أعوام ويسجل لالشتراك فى األوليمبياد الخاص وفقًا لقواعد األوليمبياد الخا

اد الخاص ولكن الحد األدنى                       -ب  المتطلبات العمرية ليس هناك حد أقصى للعمر لالشتراك فى األوليمبي
ال           . لالشتراك فى مسابقات األوليمبياد الخاص هو ثمانى أعوام          سمح لألطف د ي د ق امج المعتم إن البرن

امج      مارهم لالشتراك فى برنامج التدريبات المالئم ألعماره      ‘فى سن السادسة من أ     ه البرن م الذى يقدم
اد        دث األوليمبي الل ح ارهم خ ة ألعم ة مالئم ة أو اجتماعي شطة ثقافي م أن دم له دًا تق د أو تحدي المعتم

سابقة        . الخاص   مثل هؤالء األطفال يمكن تكريمهم الشتراآهم فى التمرين أو أنشطة أخرى خارج الم
واع تك             اد         وذلك من خالل شهادات تقدير الشتراآهم ، أو بواسطة أن ا األوليمبي ريم أخرى توافق عليه

ل االشتراك                    ك ال يمكن لطف الخاصوال تكون مرافقة لالشتراك فى مسابقة األوليمبياد الخاص ومع ذل
  .  أعوام 8فى مسابقة األوليمبياد الخاص أو منحه ميدالية أو وسام الشتراآه فى المسابقة دون بلوغه 

سا        -ج ام آل األشخاص ذو               درجة العجز إن االشتراك فى تدريبات وم وح أم اد الخاص مفت بقات األوليمبي
 بغض النظر عن درجة عجزهم أو عدم              6.01التأخر العقلى الذين تتناسب أعمارهم مع هذا الجزء         

ذا الشخص             ا أن ه أهليتهم سواء آان لدى هذا الشخص أو لم يكن لديه عجز آخر نفسى أو عقلى طالم
  .  لهذه القواعد العامة سجل لالشتراك فى األوليمبياد الخاص وفقًا

ه        -د دارة انتخاب ر ج دف تقري ى به أخر عقل شخص ذو ت ر ال ى يعتب أخر العقل خاص ذوى الت وم األش  مفه
  :لالشتراك فى األوليمبياد الخاص إذا آان هذا الشخص يستوفى إحدى المتطلبات اآلتية 

تأخر عقلى آما أن يتم تصنيف الشخص من قبل وآالة مختصة أو أشخاص محترفون بأنه ذو ) 1(
  . يتم ذلك من قبل ذويه 

ار                        ) 2( ل اختب اييس مث ه فى المق ا هو منصوص علي أن يكون لدى هذا الشخص تأخر ملحوظ آم
امج                      اآن البرن ا فى أم ات المعترف به ل الهيئ الذآاء أو المقاييس األخرى المعترف بها من قب

  المعتمد قياسه يعتمد عليها إلثبات التأخر الملحوظ 
د عجز        أن يك ) 3( د عجز   "ون الشخص لديه تزاي يم             "تزاي ه قصور وظيفى فى التعل ى أن لدي  يعن

ذآاء  (العام   سبة     ) مثل ال ارات المكت داع   (والمه ل اإلب ه         ) مث ستقلة والتوجي شة الم العمل ، المعي
ديهم              ذين ل إن األشخاص ال ك ف ع ذل ة ، وم اتج عن   " قصور وظيفى  "الذاتى والرعاية الذاتي ن

  وآى أو العاطفىالعجز النفسى أو السل
   1الملحق 

  
وا        د يكون ن ق اص ولك اد خ ى أوليمبي تراك آالعب ديرين لالش ر ج سى ، غي ز ح يم أو عج ز التعل  أو عج

دة  ى الرياضات الموح اد الخاص آشرآاء ف ادة (جديرين للتطوع لألوليمبي ا ذآر فى الم و ) 7آم ل
ًا لل       دة طبق اد    حدث أن تطابق مع متطلبات االشتراك فى الرياضات الموح قواعد الرياضية لألوليمبي

  . الخاص 
ين   - دارة الالعب ف ج ى تعري ة ف ى المرون اظ عل ن   . الحف دد م صريح مح ب ت د يطل د ق امج المعتم إن البرن

ى      زء الفرع ى الج دارة الموضحة ف ات الج ن متطلب روج ع اد الخاص للخ ابقًا ) د(األوليمبي إذا رأى / س
تثنا          ًا                 البرنامج المعتمد أن هناك بعض الظروف االس غ آتابي ذلك تبل ادرة وب ل المغ ذلك مث سمح ب ئية التى ت

ديها             . األوليمبياد الخاص    ورًا ولكن سيكون ل ذه المطالب ف ل ه ى مث إن األوليمبياد الخاص سوف تنظر إل
 . الرأى األخير فى تحديد إذا ما آانت المغادرة أو االستثناء مالئمين 

ذهنى              مصطلح تأخر عقلى يشير لعدة مصطلحات تستخدم فى        *  شمل العجز ال الم لت ة أنحاء الع عدم  ( آاف
  . وعدم القدرة على التطور ، اإلعاقة الذهنية والعجز العقلى واإلعاقة العقلية ) القدرة على التعلم
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   2الملحق 
  

  :حرآة األوليمبياد الخاص العالمية 
ذى   اريخى ال ذ الحدث الت اد الخاص من د نمت األوليمبي ام  لق يكاغو ع ى ش د ف ولدير فيل ى س يم ف  1968أق

 :ليصبح بداية حرآة عالمية ممتدة الجذور فاليوم على سبيل المثال تقريبًا 
إحصاء  [2002عن ملخص مشارآة الالعبين عام ( مليون العب يتدرب ويتمرن خالل العام  1.2 -

 ]) . رسمى
  موظف إدارى 75.000 مليون شخص متطوع يشمل 1.5 -
 فنى لالعبين أو الفرق  مليون مدير 1 -
  حدث يعقد آل يوم حول العالم 20.000 -
  مليون عضو عائلى يشجعون أطفالهم أو أقاربهم 6 -
 .  دولة 150 برنامج أوليمبياد خاص يتواجد فى 200 -
 .  برنامج 200 مكاتب إقليمية تقع فى آل قارة لدعم الـ 7 -

   -:برامج ومشاريع استراتيجية لألوليمبياد الخاص 
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ضاء    إن اله شارآين آأع ى الم ز العقل ساعدة األشخاص ذوى العج و م اد الخاص ه ر لألوليمبي دف األآب
ارتهم                واهبهم ومه ار م ة وإظه ة لتنمي منتخبين ومحترمين فى المجتمع بجميع فئاته بتقديمه لهم فرص عادل

  . من خالل التدريب والتنافس الرياضى وأيضًا بزيادة الوعى العام بقدراتهم واحتياجاتهم 
  . مشاريع األوليمبياد الخاص المذآورة فيما بعد تعزز هذا الهدف 
ى    سى أو الفرعى أو برنامجك المحل ع برنامجك الرئي شطة آملحق أو . العمل م ذه األن دير بعض ه د ي ق

  . آجزء متمم لأللعابك أو فرص التنافس 
  -:الالعبين األصحاء 

و بر   اد الخاص ه ين األصحاء األوليمبي امج الالعب اد   إن برن ى األوليمبي ساعدة العب صمم لم ر م امج ح ن
ادات                 . الخاص لتحسين لياقتهم وصحتهم      ددة من خالل العي ة متع ى خدمات طبي إن الالعبين يحصلون عل

ة يتعلمون                    ة الطبي ا محترفى العناي اد الخاص بينم سابقات األوليمبي اإلرشادية فى مناخ من الترحيب فى م
  . د الخاص ويكتسبون ثقة ورضاء عند التطوع بمهاراتهم للسكان االحتياجات الطبية لالعبى األوليمبيا

دعم ولتحسين   رامج ولكسب ال ة للتخطيط والب ون مهم ى وقت األحداث تك ع ف ى تجم ة الت ات الطبي البيان
  : إن برامج الالعبين األصحاء تتضمن األنظمة اآلتية . السياسات 

  . عين سليمة وابتسامة خاصة جسم سليم ، متعة اللياقة ، ترويج صحى ، سمع سليم ، 
ة             ة ومحلي ة دولي ك فمع األخذ     . حاليًا تقام األحداث الصحية الرياضية على مستوى مسابقة أوليمبي ع ذل وم

ة واحد أو                    د يفكر فى تنمي ى ق إن برنامجك المحل دم ف فى االعتبار من تعدد فوائد البرامج الصحية التى تق
  . أآثر من النظم الصحية 

   2الملحق 
  
  

Get into ItTM  األوليمبياد الخاص   
So Get into It هى خدمة تعليمية مجانية لمجموعة من المواد فى المدارس ووآاالت خدمة الشباب وقد 

  . تم تطويرها لتقديم األوليمبياد الخاصوشرح عدم القدرة العقلية للشباب وتشجيعهم لالشتراك فى الحرآة 
انون من أو ال      هو زيادة أSo Get into itإن الهدف من  ذين يع شباب ال عداد المشارآين من األطفال وال

اد      شطة األوليمبي رامج وأن سية لب دارس تأسي شاء م اد الخاص بإن ى األوليمبي ى ف ز العقل ن العج انون م يع
  . الخاص 

So Get into it          ة والدراسات ن اللغ نهج فى ف ستويات الم ع م ة م  تتكون من أربع خطط دراسية متوافق
  . التاريخ والتعليم الصحى والجسمى والمواد األخرى االجتماعية و

  . المنهج يرآز على العبى األوليمبياد الخاص وقصصهم فى تحدى المصاعب ومعايشتهم ألحالمهم 
   -:برامج قيادة الالعب 

تسمح لالعبين الآتشاف الفرص والمشارآة فى األدوار        ) ALPS(برامج قيادة العب األوليمبياد الخاص      
ة الالعب فى مجلس        " غير تقليدية من قبل" تعتبر التى آانت  ة خدم ى هيئ مثل هذه المشارآة قد تكون عل

اإلدارة أو لجنة منظمة محلية أو قد تجد الالعب آمتحدث رسمى أو آابتن للفريق أو آمدير فنى أو إدارى           
.  

  . ج المحلية  تمنح الالعبين التدريب تمنحهم الفرص لالبداع فى محاولة لتطوير البرامALPSبرامج 
ا                  شارآة به ودون الم ة ي م حكم رامج   . األوليمبياد الخاص آمنظمة تعتقد أن الالعبين له زودهم  ALPSب  ت

ى      ين عل شجعون الالعب ون وي م يرحب ادة وه ى القي دريب عل زودهم بالت ة وت ى الحكم شارآة ف رق للم بط
  . أدوارهم الجديدة 
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  -:شبكة مساندة األسر 

ذى ال                     األوليمبياد الخاص تقدم الف    ام وال افس خالل الع دريب والتن امج الت رص لألسر لتكون جزء من برن
ه         اج إلي دعم وتحت ضًا يعمل آنظام م يقدم فقط لكل األسر فرص رياضية وتفاعل اجتماعى ومتعة ولكنه أي

  . األسر جدًا 
م                      دة للترحيب به ى أسر أخرى جدي  فى   شبكة مساندة األسر تقدم نظام مبرمج تتعرف من خالله األسر عل

  . مجتمع األوليمبياد الخاص 
ادة لألسر                     دريب ق ة وت ع المنظمات االجتماعي شراآة م إن آل أهداف الشبكة فى مساندة األسر وتحسين ال
ى    شارآين ف ين الم داد الالعب ادة أع اد الخاص لزي ى لألوليمبي دف األول ى اله ساهم ف ك ي ل ذل دة ، آ الجدي

  . الحرآة فى جميع أنحاء العالم 
  لتفاصيل عن أى من هذه المشاريع االستراتيجية قم بزيارة الموقع االلكترونى للمزيد من ا

http//: www.specialolympics.org  
 

   
   3  الملحق 

  -:اإلرشادات الرئيسية للغة األوليمبياد الخاص 
  . ًال الكلمات تفتح األبواب لتمكن األشخاص ذوى العجز ليعيشون حياة آاملة وأآثر استقال: أهمية الكلمات 

اجزين                در األشخاص الع ن تحط فقط من ق ى ل ق حدود أو قوالب الت . والكلمات من الممكن أيضًا أن تخل
  . ولكنها أيضًا ستسلبهم شخصياتهم 

ق أى شخص يكتب أو                            راء لالستخدام عن طري ا من خالل الخب م تطويره د ت الخطوط العريضة التالية ق
  . لناس لهم شخصياتهم وآرامتهم يتكلم عن األشخاص العاجزين للتأآد أن آل ا

  -:المصطلحات المالئمة 
ى خاص أو                  -أ دًال من أوليمب  يشار للمشارآين فى األوليمبياد الخاص بالعبى األوليمبياد الخاص ب

  . العب أوليمبى خاص 
من أشخاص ذو تأخر عقلى     ) وليس( يشار لألفراد أو األشخاص ذوى اإلعاقة الذهنية بدًال من           -ب

  . أخرين عقليًا أو المتأخرين عقليًا أو أشخاص مت
ة                 -ج ة عقلي ـ أو أن ضحية إلعاق  الشخص ذو اإلعاقة العقلية بدًال من أن يعانى من أو أن مصاب ب

درة                    ( ة ، عدم الق ة الذهني الم ويتضمن اإلعاق عدة مصطلحات تستخدم فى أجزاء متفرقة من الع
  ) . على التعلم ، اإلعاقة الذهنية وعدم القدرة على التطور

ال أو                    -د الغين أو مصطلح أطف ا ب  التمييز بين البالغين واألطفال ذوى اإلعاقة الذهنية واستخدام إم
  . العبين أآبر أو أصغر 

ـ ى آرسى   -ه د عل يس أو قعي ه حب ى أن د عل ن التأآي دًال م ستخدم آرسى متحرك ب شخص ي  إن ال
  . متحرك 

  .  تأخر زمنى بدًال من تأخر زمنى ومنغولى -ر
شار-ز وال    ي ن األح ال م ى ح ين وال يجب ف م العب ى أنه اد الخاص عل ى األوليمبي شارآين ف  للم

  . وضع الكلمة وسط عالمات اقتباس 
ن     -ص ة ع د الكتاب ا عن شار إليه ى ي ة الت نفس الطريق ة ب شخص ذو اإلعاق شار لل ة ، ي د الكتاب  عن

  . شخص بدون إعاقة 
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  د نهاية الكالم االسم آامًال عند اإلشارة األولى واالسم األخير عن  
  " سميث"أو " بيل سميث"بدًال من الكتابة الصحفية " بيل"ال تشير لفرد ذو إعاقة ذهنية بأنه 

  ) مشلول( شخص متحدى لإلعاقة الجسمية أو ضعيف وليس قعيد -ط
اد الخاص   "  استخدام آلمة    -ظ شرة فى أنحاء         " األوليمبي اد المن ة األوليمبي ى حرآ د اإلشارة إل عن

  . العالم 
  
  
  

   3الملحق 
  

  -:تجنب بعض المصطلحات 
ب -أ تخدام لق ال" اس زء    " أطف الغين ج ون الب اد الخاص إن الالعب ى األوليمبي ارة لالعب د اإلش عن

  . مكمل للبرنامج 
قبل أوليمبياد خاص إال إذا آنت تصف حدث أوليمبى خاص معين " الـ" استخدام أداة التعريف -ب

  . أو رسمى 
ة         " ر المحظوظين غي" ال تستخدم الصفة     -ج ة ذهني فحاالت  . عند التحدث عن أشخاص ذوى إعاق

  . العجز ال يجب أن تعرف بطريقة سلبية 
اولوا                -د د ح ة ق وق اإلعاق ة حق  ال تتحدث عن إنجازات أو اإلطراء عليها فإن األشخاص فى حرآ

ازات األشخاص فتحدى اإلعا   ى إنج شير إل ذى ي سلبى ال ر ال ام لألث وعى الع ى ال أثير عل ة الت ق
  . العقلية والجسمية بطريقة مبالغ فيها 

  . بحذر شديد عند التحدث عن أشخاص ذو إعاقة عقلية " خاص" استخدام آلمة -ذ
فإن المصطلح إذا استخدم بإفراط لإلشارة لالعبى وأنشطة األوليمبياد الخاص قد يصبح صيغة      

  . مبتذلة 
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   4الملحق 
  

  -:درات البرنامج المحلى التقييم الذاتى لق
امج                        ات برن دء الكمالي ة لب ة المطلوب شروط األولي إن هذا النموذج مصمم لمساعدتك على تحديد ما إذا آانت لديك ال

  : أوليمبياد خاص محلى فعال مثل 
  مرافق رياضية  -1
 تجهيزات  -2
 العبين  -3
 مديرين فنيين  -4
 متطوعين  -5
 تسجيل برنامج محلى  -6

ة ل ات إيجابي ى إذا أعطيت إجاب امج محل ًا لتأسيس برن أ تمام ة ، فأنت مهي ئلة التالي ك . ألس ال"وإذا آانت إجابت " ب
ارات المقترحة أو                   شاف واحد من االختي لسؤال أو أآثر فمن فضلك إقرأ التعليقات التى تلى آل سؤال وحاول اآت

  . اختيارات أخرى أآثر فاعلية 
  -:مرافق رياضية 

 ؟ ... قد تستخدم لجلسات التدريب والمسابقات هل يوجد أى مرافق رياضية فى منطقتك  -1
  ....ال          ....نعم 

ـ  ت ب ات إذا أجب دريب   " ال"تعليق سات ت يم جل ة لتنظ ك األخرى المتاح سؤال األول هى اختيارات ى ال عل
ة    ة وآمن اد خاص فعال سابقات أوليمبي ن    (وم رة م ب أو حج دان لع ب أو مي احة لع ال س بيل المث ى س عل

وع رياضة           ) مكان اللعب الرياضى الممكن أن تستخدم ل    ر من ن دريب فى أآث سات الت ة جل فكر فى منطق
وم باتصاالت               ) على سبيل المثال األلعاب الرياضية وآرة السلة      ( ة حاول أن تق ة متاحة آمن استخدام أمكن

  . منتظمة ببرنامج أوليمبياد خاص أو مكثف برنامج فرعى لجمع توصيات ونصائح أآثر تفصيًال 
 . على السؤال األول " نعمب"إذا أجبت  -2

ين الرياضة               -أ ين المحتمل سبة لالعب د سهًال بالن ذه المرافق الرياضية تع ال    ( هل دخول ه ى سبيل المث عل
  ؟ ) طرق المواصالت العامة ، مداخل ممكنة للمعاقين

  .... ال        .... نعم 
إذا آانت المرافق     " ال "2ى  حاول أن تستخدم مرافق رياضية أيسر دخوًال إذا آانت إجابتك عل            : تعليقات  

ال ،                        ى سبيل المث دخول ، فعل دخول أفضل ألسباب أخرى ، حاول أن تحل مشاآل ال الرياضية صعبة ال
ى          ) نظام األتوبيس المدرسى  (منح الالعبين تكاليف المواصالت      ذهاب إل ودة من وال لمساعدة الالعبين الع

  . خول موقع التدريب أو بتأمين دعم إدارى لضمان حل مشاآل الد
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   4   الملحق 
  

على سبيل المثال ، هل يمكن أن تمنح لتدريب عدد آبير من (أى المرافق يمكن أن تستخدم بفاعلية 
) الالعبين ويكون معفى من الرسوم ويؤدى إلى تأسيس عالقة طويلة المدى أو يسهل تنمية الرقابة              

 .  
  . أذآر أهمية ثالث اختيارات لك باألسفل : تعليقات 
ى حاول أ ذ ف ع األخ ى ، م دأ برنامجك المحل ين لتب د أو اثن ار واح ة واخت المرافق الثالث ن تتصل ب

  االعتبار آل العوامل المذآورة بأعلى 
   . 1المرفق رقم 
   . 2المرفق رقم 
  . 3المرفق رقم 

ة    -3 ية متاح زة رياض ديك أى أجه ل ل ون    (ه ذين يهتم ساندين ال وعين أو الم ك المتط ا أو مل تملكه
 ) نشاء نادى أو تقدمها المرافق الرياضية التى تنوى أن تستخدمها أو تضمنها رعاهبمساعدتك إل

  ..... ال           ..... نعم 
 حاول أن تتعرف على الرياضات التى تتطلب    3على السؤال رقم    " ال"إذا آانت إجابتك    : تعليقات  

  أقل استخدام لألجهزة الرياضية 
  .ؤجر بسعر زهيد أو تكون معفاة من الرسوم  ابحث عن أجهزة يمكن أن يتبرع بها أو ت-2
  .  حاول االتصال ببرنامجك األوليمبى الخاص أو برنامجك الفرعى -3

  3إذا آانت إجابتك بنعم لـ رقم  -4
   هل األجهزة الرياضية التى تملكها تناسب أنواع الرياضات التى تقدمها المرافق التى أخذتها ؟ -أ

  .... ال           .... نعم 
  : أ فكر فى إحدى االختيارات اآلتية 4على رقم " بال" إذا آانت إجابتك :تعليقات 

حاول أن تقوم بعمل ترتيبات مع المسئولين عن المرافق لتتأآد من أنك تستطيع أن تستخدم  -1
  . األجهزة المتاحة 

ارك للمرافق أو                         -2 ر باختي ستفيد أآث ستطيع أن ت ة إذا آنت ت اليف لمعرف ل للتك قم بعمل تحلي
  . ات جديدة أو بتغيير المرافق واستخدام أجهزة متاحة بشراء معد

   هل لديك ما يكفى من أجهزة رياضية لكل الالعبين الذين تنوى أن تعينهم ؟ -ب
  ..... ال           ..... نعم 

  
  

   4الملحق 
  : ب تستطيع أن تتخذ إحدى اإلجراءات اآلتية 4على " ال"إذا أجبت : تعليقات 

  ) . حاول أن تجد أحد الرعاة ليمدك باألجهزة اإلضافية (شراء مجموعات أجهزة إضافية -1
 . أعد التفكير فى قرارك وحاول أن تنمى لعبة مختلفة  -2
زة   -3 ب مجموعات أجه ى الخاص أو برنامجك الفرعى واطل صال برنامجك األوليمب ى ات ن عل آ

 ) . والتى من المحتمل أن ال تكون متاحة فى الحال(إضافية 
 -:الالعبين 
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وى                 هل تعرفت با   -5 ى تن ارين الت ة والتم لفعل على عدد من الالعبين الذين سيشارآون فى الجلسات التدريبي
 أن تقدمها ؟ 

  ....... ال           ....... نعم 
  :  فأنت بحاجة إلى تطوير خطة تعيين تهدف 5لسؤال " ال"إذا أجبت 

  . متاحة عدد األفراد الذين تستطيع أن تعينهم باستخدام األجهزة والمرافق الرياضية ال -1
واع الرياضات                     -2 شارآة فى أن ارات أساسية ضرورية للم ة ومه ديهم اهتمامات مالئم ذين ل األفراد ال

ة من                      .. التى تنوى أن تقدمها      واع مختلف ار فى خطة تعيينك العمل مع أن ويجب أن تأخذ فى االعتب
رتقبين  ين الم ور الالعب شارآون ف (جمه ذين ال ي م وال ع ذويه شون م ذين يعي راد ال شطة األف ى أى أن

ستقلة                      اآن م شون فى أم ذين يعي راد ال ة واألف أخرى واألفراد الذين يحضرون فصول مدرسية مختلف
 ) . متخصصة والمرافق األخرى

  5إذا آانت إجابتك بنعم على رقم  -6
ارة   -أ ون المه ذين يملك ديمها وال ى تخطط لتق كال الرياضة الت رتقبين بأش ين الم ى الالعب ل تعرفت عل  ه

  تى تخص الرياضة ؟ األساسية ال
  .... ال         ..... نعم 

  " ال"إذا آانت إجابتك : تعليقات 
  : حاول أن تقوم بالتعديالت الالزمة والتى تشتمل على 

  . تغيير الرياضات المختارة وتقديم نوع آخر  -1
أو األوصياء عليهم لمعرفة المزيد عن اهتمامات         / أو عائالتهم   / العمل مع أفراد الالعبين و     -2

 . بين ومهاراتهم وأهدافهم الالع
 محاولة إنشاء فرق ذو مهارات واهتمامات متشابهة  -3
  . إرشاد أفراد الالعبين لمكتب البرنامج الفرعى المالئم  -4

ة       -ب ية المتاح زة الرياض تخدام األجه يهم باس د عل ستطيع أن تعتم ذين ت ين ال ن الالعب دد م ديك ع ل ل  ه
  والمرافق ؟ 

  ..... ال           .... نعم 
  ب 6على " ال"إذا آانت إجابتك : ات تعليق

  هل لديك العبون أآثر أو أقل مما توقعت ؟ 
  ....... أقل         ....... أآثر 

   4الملحق 
  : إذا آان لديك العبين أآثر مما تتوقع فكر فى إحدى االختيارات اآلتية : تعليقات 

وعين للعمل مع آل    قم بجلب أجهزة رياضية إضافية وقم بتعيين مديرين فنيين إضافيين ومتط    -1
  . الالعبين 

ر من مجموعة                -2 ى أآث ين المسجلين إل ة            / قم بتقسيم الالعب سات تدريبي ائم جل م بعمل ق فريق وق
ادة      م بإع ا خططت ق ل مم ين أق ديك العب ان ل ة إذا آ شترآة منتظم ة م اب تدريبي ة وألع متفرق

سج       ين الم ع الالعب ل م دأ العم ك واب ديل خطت اول تع ين أو ح ة التعي شكيل خط اح ت لين إن نج
 . الالعبين األوائل سيجذب االنتباه ويساعد على جلب المزيد من الالعبين الجدد 

   -:مديرين فنيين 
 مديرين فنيين أبدوا رغبتهم فى تدريب المشارآين فى برنامجك المحلى ؟ ) أو سجلت(هل تعرفت إلى  -7

  ........  ال           ........ نعم 
ات  ك : تعليق ت إجابت ؤهالت     " ال"إذا آان داد والم د األع م بتحدي ين وق ديرين فني ين م ة تعي ل خط م بعم ق

  . والمصادر المحتملة للمديرين الفنيين 
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راق              ام          (تأآد من تعينك لمديرين لديهم خبرات متقاربة وخلفية فى االخت ستطيعون القي ال ي ى سبيل المث عل
  ) . بالتدريب على الرياضات التى خططت أن تقدمها

سجيل                 قم باالتصال ببرنام   ين يقومون بت ديرين الفني جك األوليمبى الخاص الفرعى المالئم لتأآد من أن الم
ديرين         ة للم دورات التعليمي سجيلهم بال م ت ة وت ارات متقارب ات واختب رون بامتحان ة ويم ائق المالئم الوث

زم                     ى حاول أن تلت ات برنامجك المحل ا تخطط لعملي اد الخاص وبينم دمها األوليمبي سبة  الفنيين التى يق بالن
ين                   ة العب الموصى بها قبل األوليمبياد الخاص وهى نسبة المديرين إلى الالعبين وهى مدير فنى لكل أربع

  ) . إذا لم يكن ذلك ممكنًا حاول أن تقلل عدد الالعبين الذين يتدربون تحت قيادة آل مدير فنى(
 -:المتطوعين 

ى   -8 ساعدة برنامجك المحل دون م ادرون ويري وعين ق ديك متط ل ل اهر الرياضية   (ه ك المظ ضمن ذل ويت
 ) . وغير الرياضية للبرنامج

  .......... ال           ...... نعم 
ى وحدد             " ال "8إذا آانت إجابتك لـ     : تعليقات   ات برنامجك الممحل فكر فى اشتراك المتطوعين فى عملي

وع       ات المتط د احتياج ع تحدي ة م وعين مالئم ين متط تراتيجية تعي ذى  (اس وعين ال دد المتط ه ع  تحتاج
ر الرياضية داف الرياضية وغي ل  ) لأله ن آ وب للتطوع م ت المطل الى الوق ة إجم ؤهالت المطلوب والم

  الخ ... متطوع وقنوات التعيين 
وعين    ين المتط ن تعي د ع ة المزي م لمعرف اص المالئ ى الخ ى األوليمب امج الفرع صال بالبرن م باالت ق

  . والتسجيل وخطوات االختبارات والمتطلبات 
   -:الت المواص

 هل المواصالت للتدريبات والتمارين الرياضية متاحة لالعبين المسجلين ؟  -9
  
  

   4  الملحق 
  .... ال           .... نعم  

  . ال يمكن ضغط وسائل المواصالت المتاحة : تعليقات 
تراك     ى اش ة عل اح المحافظ ى وهى مفت ة األول ى المرحل ين ف ين الالعب ة لتعي دى العناصر المهم ا إح إنه

  . عبين الال
رة         يارات األج ة أو س سات العام ر أو األتوبي ضاء األس الل أع ن خ ائل المواصالت م وفير وس ن ت يمك
ائقين        اعى أو س ل الجم ات النق صية أو مرآب ات الشخ الل أو المرآب ن خ شترآة م يالت الم والتوص

خ       ة ال اج وسائل المواصالت    ... متطوعين ومرآبات تملكها مؤسسات أو مرآبات حكومي ة تحت ى  عام  عل
ى                 دريبات لتوصيل الرياضيين إل د الت م بع ات الرياضية ث األقل مرة واحدة أسبوعيًا خالل جلسات التمرين

  . أماآن المسابقات والعودة بهم مرة أخرى إلى منازلهم 
  -:تسجيل البرنامج المحلى 

  رعى أو الرئيسى ؟  هل قمت بتسجيل برنامج األوليمبياد الخاص المحلى مع برنامج األوليمبياد الخاص الف-10
  .......... ال           ........نعم 

ى       " ال"إذا آانت إجابتك   : تعليقات   قم باالتصال بمكتب برنامجك الفرعى األوليمبى الخاص واطلب الحصول عل
  . نسخة من استمارة تسجيل البرنامج المحلى 

   . امأل االستمارة وقم بإعادتها مرة أخرى لمكتب البرنامج الفرعى األوليمبى
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   5الملحق 
  استمارة األوليمبياد الخاص لتسجيل البرنامج المحلى 

  بيانات عن منسق البرنامج المحلى 
  تليفون نهارًا             اسم المنسق 

  تليفون مساءًا               
  العنوان 

  
  

  بيانات عن المديرين الفنيين 
  تليفون نهارًا           اسم المدير الفنى 

  يفون مساءًا تل              
  العنوان 

  
  

  بيانات عن منسق المسابقات المحلية 
  تليفون نهارًا             اسم المنسق 

  تليفون مساءًا               
  العنوان 

  
  : بيانات الالعب 

  إجمالى عدد الالعبين المسجلين فى برنامجك المحلى 
  إجمالى عدد شرآاء الرياضات الموحدة المسجلين فى برنامجك المحلى 
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  المسجلين فى برنامجك المحلى ) MATP(عدد المشارآين فى البرنامج التدريبى ذو األنشطة الفعالة إجمالى 
  موقع التدريب وجدول البيانات 

  اسم موقع التدريب والعنوان 
  
  
  
  
  
  

    
  
  

   5   الملحق 
  موقع التدريب و جدول البيانات

  اسم موقع التدريب والعنوان              رياضة
 

 الوقت   التاريخ  الوقت   التاريخ  الوقت   التاريخ  الوقت  التاريخ 
                

ت  ادة االس مارة إع
  آاملة إلى 

  االسم                 
                  
  العنوان                 
                  
                

  

  
  ) . يسيينقم بإدراج آل المديرين الفنيين المتطوعين الرئ(المتطوعين / بيانات عن المديرين الفنيين المساعدين 

  
13

24
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  ات الرئيسية لتنظيم برنامج أوليمبياد خاص محلى الخطو

ا      14 إن الـ    .تنافس ال  و و اإلدارة الفنية  تنظيم  المحلى هى   البرنامج  لتذآر أن األدوار الرئيسية ل     ذآورة فيم  خطوة الم

  . يلى تقدم قائمة باألنشطة الضرورية لتنظيم األدوار الرئيسية للبرنامج المحلى 

  . هداف إدارة األنشطة واأل •

 .  الالعبين والمديرين الفنيين والمتطوعين دريب وتإنتقاء •

 . تنظيم وإدارة المسابقات  •

   .سيساعدونكالذين ) األشخاص( برنامج محلى راجع الخطوات التالية مع األفراد تطويرعند البدء أو 

  

   -: القيادة حديدت: الخطوة األولى 

امج ا   • وعين لبرن ل والمتط ق العم ى فري رف عل صل   تع سى واح ى والرئي اص الفرع اد الخ ى ألوليمبي عل

 .معلومات االتصال المباشر بهم

 .  الشخص الذى سيكون مسئوًال عن الثالثة أدوار المذآورة فى النموذج السابق حدد •

 .)منسق البرنامج المحلى( اإلدارة والتنفيذ العام :تنظيمال •

  .)مديرين فنيين( تدريب الالعبين :فنىالمدير ال •

  .)منسق المسابقات(األلعاب / إدارة المسابقة : س التناف •

 

  -:خطط عمليات برنامجك المحلى : الخطوة الثانية 

  .)الملحق( التقسيم الذاتى لعمل بيان منفصل باالحتياجات والمصادر نموذجاستخدم  •

  .سنة شمسية واحدة/ موسم رياضى فردى : حدد المدى الزمنى لختطك  •

  . عناصر خطتكحدد •

 . ن والمتطوعين ين الفنيي، موارد وجداول لالعبين والمديرنتقاءات االاحتياج •

 ) انظر الملحق الخاص بخطة التنافس ونموذج للجدول(جدول التدريب والمنافسات الرياضية  •

 ) . انظر الملحق الخاص بخطوات جمع التبرعات وخطة التنفيذ(جمع التبرعات والتبرعات العينية  •
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 )  وخطة االتصال اإلعالمىPRنظر الملحق لمعرفة الخطوط العريضة ا(تشجيع الوعى العام  •

 . الميزانية  •

 -: وتسجيل المديرين الفنيين إنتقاء: الخطوة الثالثة 

ين               • ى أساس اهتمامات الالعب ى إحتياجاتك عل ين              (تعرف عل ديرين فني اج خمس م ال نحت ى سبيل المث عل

 ) .  أسبوعًا15لمدة للعمل ست ساعات اسبوعيًا خالل الموسم الذى يمتد 

 ]) . الهيئات الرياضية[المدارس والمنظمات : مثال( المتاحة نتقاءحدد قنوات اإل •

  . مديرين فنيينانتقواعرف احتياجاتك والالزمة االتصاالت   بعملقم •

  .قم بزيارة الموقع اإللكترونى •

http://www.specialolimpics.org  

 . للحصول على دليل المديرين الفنيين لألوليمبياد الخاص ودليل المهارات الرياضية  •

  -: الالعبين األوائل انتقاءإدارة وتسجيل و: الخطوة الرابعة 

 .عن طريق آل ممثلى البرنامج المحلى وليس فقط عن طريق المديرين الفنييننتقاءيتم اال •

ين               قاءنتيتم التنسيق بين الجهود ال     • تالئم احتياجات واهتمامات الالعب ل ل ين األوائ المديرين الفنيين والالعب

 . مع تيسيرات ومهارات المديرين الفنيين 

ى              • ة من خالل ممثل ة والقانوني ات الالعب الطبي شمل بيان ين والتى ت الوصول إلى مجموعة تسجيل الالعب

 . برنامجك 

  -:تدريب المديرين الفنيين : الخطوة الخامسة 

  . رسالة وفلسفة األوليمبياد الخاصيتم في ضوءإن تدريب المديرين الفنيين يجب أن  •

 . تدريب العبى األوليمبياد الخاص  •

 القواعد  •

 التقسيم  •

 التوقعات  •

  .ين الالعب منادةقالآيفية التعرف وتشجيع على  •

  .التقنيات الرياضية الخاصة •

  -:إنشاء عالقات : الخطوة السادسة 

   :من الممكن أن تتضمناألخرى للبرنامج المحلى المداخل بعض 
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 . المدارس  •

• So Get Into It TM  

 . الرياضات الموحدة  •

 . األسر  •

 ) . األسر(شبكة مساندة  •

  .لجان األسر •

 .المجتمع  •

  .الجامعات/ الكليات  •

  .المؤسسات الدينية •

  .الهيئات العامة •

  .منظمات اجتماعية أخرى •

 ) . لمساآن الجماعية ، دور األيتامالمؤسسات ، ا(أماآن اإلقامة  •

 . إشراك النظير  •

 . األنشطة الحرآية برامج تدريب •

  .المجالس الممحلية/ الحكومة المحلية  •

  -:الخطوة السابعة 

د من              نينانظر القوا (إدارة تدريب الالعبين     • ارات الرياضية للمزي ل المه  الرياضية لألوليمبياد الخاص دلي

 ) . التفاصيل

  -:منة الخطوة الثا

  .المسابقات/  سيساعدونك فى تنظيم األلعاب منابلغ  •

  .نون الفنيوالمدير •

  .نوالخبراء الرياضي •

  .ن الرياضيينوالمسئول •

  .نوالمدرس •

  .نون الحكوميوالمسئول •

  .المجموعات التعاونية المدنية •
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  . المرافق الرياضيةوممثل •

 

 -:الخطوة التاسعة 

  .)بإدارة مسابقة األوليمبياد الخاص لمزيد من التفاصيلانظر القسم الخاص (مسابقاتتنظيم  •

 -:الخطوة العاشرة 

 ) لمزيد من التفاصيل" برنامج العالقات العامة المحلية"انظر الملحق (تشجيع الوعى العام  •

  -:الخطوة الحادية عشر 

 .تنمية الموارد المالية •

  . التفاصيللمزيد من" تنمية الموارد الماليةخطوات عملية "انظر الملحق  •

  -:تقييم البرنامج : الخطوة الثانية عشر 

  .قم بتجميع وتنظيم البيانات •

  . البرنامج الرئيسى والفرعىتقاريرقم بتوفير متطلبات  •

رق        • امج وط ى البرن شارآة ف ين بالم تمتاع الالعب ة اس ن آيفي ين ع ن الالعب ات م ع معلوم م بجم ادة ق زي

  .خبراتهم

  -:الخطوة الثالثة عشر 

 ) . متعددة السنواتأوسنة واحدة  خطط استراتيجية ل (موازناتال  وعمل الخطط تطوير مالاستك •

  -:التوسع فى برنامجك المحلى : الخطوة الرابعة عشر 

 . وتدريب مدربين متطوعين وأسر جدد  انتقاء •

 .عداد الالعبين أإدارة التدريب لزيادة  •

 . ة التوسع فى الشراآات والتمويل والعالقات اإلعالمي •

 .  األدوار القيادية على توليالالعبين  مكينت •

 ) .  ربع سنوى ونصف سنوى وسنوىتقييم (برنامجاليم يقت •
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 تخطيط مسابقة األوليمبياد الخاص
ن   وات م ن     14: 1الخط املة ع رة ش ا نظ ابقًا تعطين حة س ضرورية لت   الموض ام ال رصالمه دريب وفير ف و  الت

  . وليمبياد الخاص  لالعبى األيةالرياضالمسابقات 

ة ال  خطط   ال ، هذه الخطوات  دماجإل اه موضحة   الثالث شطة ال ب  تحدد جدوال  بأدن سية األن ا    التى  رئي ام به تم القي اء  ي  أثن

  . الموسم الرياضى

  -: األولمبياد الخاص ربع السنوي أللعاب القوى تم استخدامه آمثالموسم

 . خطة تنسيق البرنامج المحلى : تنظيم ال •

 . خطة التدريب والتمرين  : نيةاإلدارة الف •

 . خطة إدارة وتنسيق المسابقات : تنافس ال •

  ترتيب األنشطة/تتابع   النشــــــــــاط  األهــــداف

اء سجيل  انتق وت

  الالعبين الجدد 

 .  قدرات الالعبين تحديد -أ

  . إستيعابهم عدد الالعبين الجدد الذين يمكن تحديد-ب

ي بر  -ج شارآة ف رص الم يل ف اب    توص اص أللع اد الخ امج األولمبي ن

  . القوى إلى الالعبين المحتملين

1  

ين  سجيل الالعب  ت

  لموسم ل

  .تأآيد قائمة الالعبين والفرق الموجودين بالفعل -د

  .جدول الموسمأللعاب القوى ب برنامج األوليمبياد الخاص إبالغ -هـ

سقى         - و ين ومن ديرين الفني ع الم ات م ع المعلوم ة جم ة عملي تنمي

  . ابقات المس

2  

دريبات   سهيل ت ت

ل ديرين التأهي  الم

  الفنيين 

دورات       إجتماعات المساهمة فى وضع جدول        - ز ين وال ديرين الفني  الم

  . على مستوى البرنامج الفرعىأهيليةالت

ين   إعالم المديرين  -ح  بغرض حضورهم االجتماعات       المرشحين   الفني

  . أهيليةوالدورات الت

  )دائم (3

م    ى دع صول عل د ت-ط الح اتحدي ين، و    االحتياج ديرين الفني ن دورات الم ات م   ) دائم (4 و المتطلب
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   .المديرين الفنيين، و الحكام، و متطوعي المسابقات  دات الرياضية االتحا

ع             تحديد - س ي المجتم وى ف صة بألعاب الق و  :  الجهات المخت ممثل

  ... إتحاد ألعاب القوى، المديرون الفنييون، الحكام، ألخ

   . ذه الجهاته طلب دعم محدد من -ش

اد     سات األولمبي ة لمناف ل متابع عم

  .الخاص في ألعاب القوى

  5  تقييم الموسم 

  

  

  

   اإلدارة الفنية ودريب خطة الت:المدير الفنى

 
  ترتيب األنشطة/تتابع   النشــــــــــاط  األهــــداف

ب   دورات 8ترتي

مية  ة موس  تدريبي

   حد أدنىآ

ل   -1 اءات وعم دول اللق ة ج دولمراجع دريبي ج م ت  ي موس

ا      تستغرق  آحد أدنى   دورات 8يتضمن    60  آل واحدة منه

  . جودة التدريبضمانرياضة للكل على األقل دقيقة 

. إلى أماآن إقامة المسابقاتتحديد احتياجات نقل الالعبين  -2

1  

ضور    دوراتح

دريب الت ةالت  أهيلي

   ٍ.للمديرين الفنيين

سجيل واالشتراك فى     -1 دريب إع الت اد دورات ت ديرين  التم م

 . ألوليمبياد الخاصفي االفنيين 

ل  بحث وحضور  -2 اقية لك ة اإلض دريب التأهيلي دورات الت

  . رياضة

  دائم  

إدراة دورات                  

ة  تعدادا تدريبي إس

   اتللمسابق

ل   -1 ن أج م م ل معه ين والعم درات الالعب د ق لتحدي   عم

 . للمسابقةختيارات اال

  .لها واالستعداد منتقاة مسابقاتالمشارآة فى  -2

ين -3 ين لالتلق الل     عب ه خ ن مواجهن ا يمك ق بم ا يتعل فيم

 .المسابقة

  

2  
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ين  سجيل الالعب ت

ى  سة ف للمناف

اد   سابقات األولمبي م

اب  اص أللع الخ

  .القوى

ى     -1 سة ف ق للمناف سجيل الفري اد   ت سابقات األولمبي ع م جمي

  .الخاص أللعاب القوى

ى    -2 سة ف ق للمناف سجيل الفري ي  ت امج الفرع سابقات البرن م

  .  رياضية افتتاحية للبرنامج الفرعى لقوىأللعاب ا

3  

ى  تمرار ف االس

إدارة دورات                  

تعداد   ة لالس تدريبي

  للقاء أو اللقاءات 

سابقة           -1 االستعداد لجدول المسابقة أو أحداث نهاية موسم الم

. 

رين   -2 داف التم دد أه سابقة وح سات ال ى الجل راجع األداء ف

 . اءات للترآيز على االحتياجات األساسية لالستعداد للق

ة             -3 اء نهاي تعداد للق الترآيز على االحتياجات األساسية لالس

  . وآيف سيكون مختلفًا عن اللقاءات السابقة .. الموسم 

4  

اءات   دول لق ج

رص  صغرة أو ف م

ع    رى م سية أخ تناف

  فرق أخرى 

رة              ديم الخب مشارآة الفرق فى لقاءات مصغرة أو مزدوجة لتق

  . التنافسية أثناء الدورة التدريبية 

5  

ة   اء نهاي ضور لق ح

  الموسم 

  6. تقديم بيانات منطقية للالعبين والعائالت لحدث نهاية الموسم 

م  إدارة موس

رين  ة التم  –مراجع

سة   رة المناف خب

  واستعداد الالعب 

راد    -1 ساعدين وأف ين الم ديرين الفني ن الم ات م ب معلوم طل

 . العائلة والالعبين 

  . ومات استخدام لقاء نهاية الموسم لجمع المعل -2

7  
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  خطة التنسيق/ مدير المسابقات : التنافس 

  ترتيب األنشطة/تتابع   النشــــــــــاط  األهــــداف

ى   دول الرياض الج

اد  اءات األوليمبي للق

  الخاص  

  تحديد مواعيد اللقاءات -ا

 تحديد المرافق والمعدات والمواقع للقاءات  - ب

 . جدول اللقاءات تحديداألحداث المعروضة ونتيجة   - ج

 طلب المرافق والمعدات والمواقع فى مواعيد محددة   - د

ـ تخدام   -ه سهولة االس زام ب ى االلت ابى عل د آت ى تأآي  الحصول عل

  .والمعدات والمواعيد 

1  

  2  تأآيد على آل المديرين الفنيين بموعد جدول المسابقات / إعالم-و  

  تأمين المعدات الالزمة للتمرين واللقاءات -ز  

وم  -ح ى ي سهيالت ف ب ت سجيل وترتي تعداد والت دول االس د ج  تحدي

 اللقاء 

   تحديد عملية التسجيل للفرق واالعبين -خ

 تحضير خطة الطوارئ فى حالة الطقس السيئ أو أى طوارئ           -س

  . أخرى 

3  



  انطلق ! استعد 
  برنامج محلى لألولمبياد الخاص 

   دليل تطوير
  األوليمباد الخاص               ج المحلى نظرة شاملة على البرنام

 

 20

  4  . وتدريب المتطوعين إلدارة اللقاءات انتقاء -ش  

  5   تأآيد مشارآة البرنامج المحلى من خالل عملية التسجيل-ص   

اءات  إدارة اللق

ة  ية المتعلق الرياض

  باألوليمبياد الخاص 

  6   االستعداد بجدول المسابقة أو إدارة لقاء نهاية الموسم -ض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:إدارة مسابقة محلية خاصة باألوليمبياد الخاص 

ادة      ين آخر  ين ضد العب    ومسابقة التى يتنافس فيها الالعب     لمسابقة األوليمبياد الخاص هى ا     دربون ع ن ال يت

صنيفاتهم              ) . اللعبة(معهم فى نفس الرياضة      ون فى ت سيم الالعب تم تق المسابقة يجب أن تنظم أيضًا بحيث ي

  . فى آل حدث مطابقًا لقواعد األوليمبياد الخاص ) تقسيمهم حسب العمر والمقدرة والنوع(المالئمة 

ة                         قواعد ة االتحادات الرياضية العالمي ل منظم ة القواعد الموضوعة من قب ع عام اد الخاص تتب  األوليمبي

  :قم بزيارة موقعنا االلكترونى على . والهيئات الرياضية المحلية 

http://www.specialdolympics.org  

  وليمبياد الخاص للمزيد من المعلومات عن مسابقة رياضية معينة للحصول على دليل مسابقة األ

سابقات للطالب فى                         ا آم اد الخاص ممكن توافره ى لألوليمبي امج المحل ى مستوى البرن إن المسابقات عل

الغين ذوى                       ال أو الب ة لكل األطف سابقات اجتماعي ة أو م مدرسة أو المقيمين فى األماآن المخصصة لإلقام

  .ة الذين يعيشون ويعملون فى المجتمع اإلعاقة الذهني
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اب     ن األلع ى م ستوى أعل دم لم ل والتق ين الفص للتأه ة تعطى الالعب سابقات المحلي ى الم شارآة ف إن الم

  ) االجتماعات(والدورات واللقاءات 

ى    ا يل ام وفيم ل الخت وائز وحف اح والج ل االفتت اد الخاص حف سابقات األوليمبي ضمن م رًا يجب أن تت وأخي

  .  من التفاصيل عما هو المطلوب إلدارة مسابقة أو أى من هذه االحتفاالت المزيد

  ) لكل جوانب المسابقة(قائمة المسئولين 

 المدير الشخصى المسئول عن التنظيم واإلشراف على المسابقة الرياضية / منسق المسابقة  -

 . عدد مالئم من المسئولين المسئولين عن المسابقة ومن الالعبين الرياضيين  -

ذ الصحيح                (وفد فنى    - ة والتنفي ضمان الترجم ممثل برنامج اختيارى ذوى خبرة فى مجال الرياضة ل

 ) للقواعد الرياضية لألوليمبياد الخاص لتوفير مناخ رياضى آمن وذو جودة عالية ومبجل

 . المتطوعين الذين يقدمون الخدمات . مساندة متطوعى الخدمات  -

 

 

 

  

 

 مدير الحفل  -

اظر أو شخصية                 (ًا مثال   شخص مشهور محلي   - دير أو ن العب مدرسة ثانوية أو آلية أو مدرس أو م

 ) تليفزيونية أو إذاعية

 مسئولين استعراضيين  -

 حامل الشعلة  -

 . حاملى على األوليمبياد الخاص لرفع وإنزال راية األوليمبياد الخاص  -

 شخصان لحمل الجوائز  -

 معلن عن الجوائز لكل رياضة  -

 اضة مقدم للجوائز لكل ري -

 . أشخاص معينون لتولى أمر العناية الطبية والطوارئ األمنية  -

   -:حفالت االفتتاح 
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ين المشارآين               ريم الالعب شمل تك اح يجب أن ت ين  (على األقل حفالت االفتت سحة من الوقت    ) استعراض لالعب وف

ى                ًا عل ال      للنطق بقسم الالعب والقسم الرياضى ويعقبها آلمة ترحيب يلقيها شخص مشهور محلي دير  ( سبيل المث م

  . لالعبين المشارآين ) مدرسة أو العب محلى أو موظف حكومى

  -:جدول األحداث 

راد           -3 دمتهم أف راد مشهورين         / الالعبين يدخلون منطقة االحتفال فى مق ال      (مجموعات من األف ى سبيل المث عل

  ) مجموعة موسيقية ، حراس األلوان ، الشخصيات المشهورة محليًا 

 بياد الخاص يحملها العب األوليمبياد الخاص إلى داخل منطقة اللعب شعلة األوليم -4

ة                 (قسم العب األوليمبياد الخاص هو         -5 وز يكفينى شرف المحاول م استطع الف إن ل وز ف ى أف وه العب    ) دعن يتل

 . األوليمبياد الخاص 

سابقات          -6 م الم وه حك ذآر             (قسم الحكام يتل م ي ا سوف نحك سئولين أعد أنن ام والم  اسم األلعاب أو   باسم آل الحك

 ويتلوه الحكم ) الدورات بنزاهة تامة ونطيع ونلتزم بالقواعد التى تحكمنا بالروح الرياضية

ن رسميًا         -7 سابقة يعل اد الخاص أو مسئول رياضى أو شخصية أخرى                    (افتتاح الم عن طريق العب األوليمبي

 مشهورة محليًا 

 يبدأ الالعبون فى المغادرة إلخالء مكان المسابقة  -8

  

  

 

  -]:حفالت االفتتاح والختام[قائمة التجهيزات 

 منصة عالية  -

 راية األوليمبياد الخاص  -

 نظام الصوت  -

 دى فى دى ، سى دى أو آاسيت  -

 سى دى األوليمبياد الخاص أو شريط أو موسيقى استعراضية مالئمة  -

 ) حقيقية أو رمزية(شعلة األوليمبياد الخاص  -

 ]  لتحديد مسار االستعراضتستخدم[الخ ... أشرطة وأشكال مخروطية  -

 قائمة باالستعداد لحفلة االفتتاح  -



  انطلق ! استعد 
  برنامج محلى لألولمبياد الخاص 

   دليل تطوير
  األوليمباد الخاص               ج المحلى نظرة شاملة على البرنام

 

 23

شهورة  - صية م وة شخ س إدارة (دع ى مجل ضو ف ل آع اص يعم اد خ ب أوليمبي ال الع بيل المث ى س عل

ة                 ة أو إذاعي اظر أو شخصية تليفزيوني دير أو ن ة أو مدرسة أو م ولكن  ) األوليمبياد أو العب مدرسة ثانوي

 ن الحديث ليكون مدير االحتفال بالتأآيد شخص يستطيع أن يتق

 استخدام الموسيقى فى حفل االفتتاح  -

 اختيار العبين أوليمبياد خاص لحمل راية األوليمبياد  -

 اختيار العب أوليمبياد خاص لحمل الشعلة  -

 اختيار العب أوليمبياد خاص لتالوة قسم الالعبين  -

ي  - ى س ة الت ر المنطق اد وتقري اح األوليمبي ل افتت ة نص حف ة مراجع ل والمنطق ى الحف ون ف ا الالعب جتمع فيه

 الخاصة بمسيرة الالعبين 

   -:تنظيم حفل االفتتاح 

  ) . انظر خطة األوليمبياد الخاص لحفلتى االفتتاح والختام فى الملحق(

 :مسيرة العبى األوليمبياد الخاص   - أ

  الالعبين حاملين راية األوليمبياد سيتقدمون المسيرة  )1(

 ين بالفصل أو المدرسة أو الوآالة خلف الراية يجب أن يتم تصنيف الالعب )2(

  األشخاص المهمون أو المشهورين يجب أن يكونوا مع الالعبين ضمن المسيرة )3(

 يحمل العب معين شعلة األوليمبياد الخاص ومرجل مشتعل إن أمكن   - ب

  . ى  يتلو قسم العب األوليمبياد العب وإن أمكن يشارآه أحد الشخصيات الرياضية المشهورة األخر-ج

  

   إعالن بداية المسابقات عن طريق شخصية مشهورة يقدمها مدير الحفل –د 

   يرحل الالعبون من المكان الرياضى أة االستاد أو مكان الحفل لالستعداد للمسابقة -هـ

  -:المسابقة 

  فى األلعاب الفردية أو الجماعية 

   -:قائمة األحداث 

  مة لهم  يتم تقسيم الالعبين فى المسابقات المالئ-أ

وتر            ( يتم إدارة المسابقات عن طريق األقسام فى آل حدث           -ب ارت الفهرس أو نظام الكمبي ة آ استخدام طريق

  ) . لتتمكن من التصنيف
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  .  يتم تقديم الجوائز لالعبين بعد اآتمال المسابقة فى آل قسم-ج

  .  تقديم الجوائز -د

وائز ال    ق للج ق معل ن طري وائز ع ديم الج تم تق ل ي ى األق ين أو  عل ب الالعب سابقات وترتي ائج الم ن نت ذى يعل

ين رياضيين                  ة المستوى والعب ة رفيع ادة الرياضيين وشخصيات محلي مشارآتهم ، ومقدم أو مقدمون مثل الق

ين                 وزع لالعب محترفين ومسئولين إداريين الذين سيقدمون الجوائز لالعبين وجوائز األوليمبياد الخاص التى ت

  . من األول حتى الثامن توزيع أوسمة للذين لم يصنفوا ضمن هذه المراآز الذين حصلوا على المرآز 

  -:قائمة التجهيزات 

دات صوت                         • ع الجوائز ومع ديم الجوائز والموسيقى التى ترافق توزي منضدة لتوزيع الجوائز وصنية لتق

 . مناسبة وإن أمكن وجود رايات أو ورود 

 . ألول وحتى الثامن وعدد آاف من األوسمة عدد آاف من الميداليات أو األوسمة للمرآز من ا •

ام                          • ة المق ة رفيع ادة رياضيين أو شخصيات محلي ال ق ى سبيل المث المقدمين من الشخصيات المشهورة عل

 . والعبين محترفين أو مسئولين إداريين 

  

 -:تنظيم حفل توزيع الجوائز 

ب أن ي      -1 اص يج اد الخ سابقات األوليمبي ى م شارآين ف ين الم ل الالعب ق     آ ن طري وداتهم ع ريمهم لمجه تم تك

تم أوسمة فى آل تصنيف من األلعاب                          امن ي ى الث و      . األوسمة ومن المرآز األول وحت داليات ل وتمنح المي

  . أمكن من المرآز األول حتى المرآز الثالث بدًال من األوسمة 

  

  

ة يجب أن يعطى رسميًا                   -2 اد         الالعب غير المؤهل أو الذى لم يكمل المسابقة للنهاي ام لمشارآته فى األوليمبي وس

  . الخاص 

ة         -3 اء آل لعب  لتوسيع فترة الوقت وتجنب مغادرة الالعبين للساحة يجب أن يكون توزيع الجوائز مباشرة بعد انته

  . فى آل تصنيف 

ة    -4 ات التالي ن الكلم ذآر المعل وف ي ادتى   " س ساتى س يداتى آن ائج     ... س ن نت رورى أن أعل ى س ن دواع ه لم إن

صني( واء ) فالت وع  (س ًا للن رى أو طبق دث) (العم ت   / الح امن بالوق ز الث ى المرآ ى  / وف دف ف أو اله

  )" وقفة لتقديم الجوائز) ... (االسم) (الهدف/الوقت(
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  . آما هو متبع فى آل المناسبات الرياضية يتم تقديم الجوائز تابعيًا وتصاعديًا وحتى المرآز األول   

  من المتطوعين لتقديم الجوائز  مجموعات الالعبين يصحبهم موآب -5

  .  يجب على معلن الجوائز أن يقدم الجائزة ويهنئ آل العب -6

  -:حفل الختام 

دير للمراسم إلعالن أن                               ذيع أو م ة المستوى والعب وم ام شخصية رفيع ة الخت ل يجب أن تتضمن حفل على األق

  . ان اللعب أو الخروج من االستاد المسابقة انتهت رسميًا ويتم مرافقة الالعبين إلى خارج منطقة أو مك

   -:قائمة األحداث 

   يتم إدخال الالعبين إلى منطقة اللعب -أ

   يتم حمل الشعلة األوليمبية وإطفائها بواسطة العب األوليمبياد الخاص -ب

  ) . بواسطة أحد الالعبين أو اإلداريين أو شخصية أخرى مشهورة محليًا( يعلن رسميًا انتهاء المسابقة -ج

  

  -:قائمة التخطيط المسبق لحفل الختام 

ة       . العب أوليمبياد خاص    (دعوة شخصية مشهورة محليًا      • دارس الثانوي ة ، مدرس      / العب فى الم أو الكلي

دعو فى     (ليكون مدير الحفلة ) الخ... أو مدير أو ناظر أو شخصية تليفزيونية أو إذاعية   نفس الشخص الم

  ) . حفل االفتتاح

ًا من ساحة                    تحضير نص حفل الخت     • ى وخروج ان التجمع ومسيرة االستعراض دخوًال إل ام وخريطة لمك

 . اللعب واالستاد 

سابقة               • ام الم ار نفس الشخص          (اختيار شخصية رياضية مشهورة محليًا لإلعالن عن خت من الممكن اختي

 ) . الذى تم اختياره فى افتتاح المسابقة

 . أو إطفائها اختيار العب أوليمبياد خاص لحمل الشعلة خارجًا  •

  

  

 

 . دعوة مطربين محليين وفرق رقص أو فرق استعراضية مشهورة محليًا لتقوم بعرض أثناء حفلة الختام  •

  انظر قائمة تجهيزات حفل االفتتاح 

  -:تنظيم حفل الختام 
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   يمشى الالعبون فى مسيرة مع الموسيقى -أ

   إطفاء أو حمل شعلة األوليمبياد للخارج -ب

  ألوليمبياد الخاص  إنزال راية ا-ج

  .  إعالن انتهاء المسابقة رسميًا بواسطة الشخصية المشهورة محليًا -د

  .  عرض قصير يقدم الفرق االستعراضية المحلية -هـ

 .  مغادرة الالعبين للمدرجات أو ساحة اللعب -و



  !انطلق! استعد                                                                                             
  برنامج محلى لألولمبياد الخاص    

  ير   دليل التطو                                                                                   
              ــــــــــــــــ

  لبرنامج المحلى نظرة شاملة على ا                                                      الخاص    األولمبياد  
   

 10

  ، تنافس إدارة فنيةتنظيم، :  المحلي نموذج إدارة برنامج
سية  ة الرئي ا الخدم دم دائم ا تق ك فجميعه ع ذل دافها و م ا و أه وع في حجمه ة تتن رامج المحلي إن الب

ة مباشرة         . المسابقات لالعبين لتدريب و   المتمثلة في ا  المباشرة   إن البرامج المحلية تعتبر منافذ خدم
ة األولمبي   شمل أندي صة و    و ت دارس المتخص ستقلة و الم اص الم واءاد الخ ستقلة و دور اإلي  الم

ة األ ةرياضية الندي دم فرص اإلحترافي ي تق وا ا، و الت ا للق سية وفق ة و تناف ضعها نين تدريبي ي ي  الت
اد الخاص ،                   . األولمبياد الخاص  ابع لألولمبي ي ت امج محل ه برن و حتى يتم تصنيف البرنامج على أن

  : أدوار رئيسيةيجب أن يقوم بثالثة
  تنافسال، اإلدارة الفنيةتنظيم، ال      

   المحلي إدارة عامة و تنفيذية  إدارة البرنامج: التنظيم )1
  .التأآد من أن تنفيذ فلسفة و مهمة األولمبياد الخاص قد تم بدقة  )أ 
  .العمل على منح فرص أآثر لذوي اإلعاقة الذهنية  )ب 
امج الرياضي               )ج  ة البرن اد في تنمي ي يعمل            .القيادة و اإلرش امج المحل ة البرن سق تنمي  إن من

   .على ترسيخ العالقة بالمجتمع الرياضي لدعم جودة التدريب و التنافس الرياضي
ات و     )د  ل المعلوم ع و تحلي ين و جم سجيل الالعب ل ت شطة الرياضية مث ى األن اإلشراف عل

  .أنشطة العالقات العامة و دورات التمويل المحلية و إدارة و تسجيل المتطوعين
الرسمي لضمان تحقيق األهداف و    /وطني الفرعي و ال وجود عالقة متبادلة بين البرنامج  )ه 

ضا إتاحة فرصة واسعة            سابقتاتالخطط التنظيمية و مستوى مرتفع للم       بين الالعبين و أي
  . العامعلى مدار يجري تنفيذها التي فعاليات و الوطنينطاق الالعلى 

  التمرين و التدريب:  دارة الفنيةاإل  )2
ى             بصفة إدارة تدريبات رياضية    )أ  ين عل  دائمة عالية الجودة لالعبين عن طريق  مديرين فني

   . أعلى مستوى لالستعداد للمسابقات
  .تسجيل الالعبين في برنامج األولمبياد الخاص المالئم أو مكتب البرنامج الفرعي  )ب 

  .إدارة و تنظيم مسابقات رياضية: التنافس )3
ة            إدارة مسابقات رياضية دائمة ع      )أ  سابقات المحلي سق الم الية الجودة لالعبين عن طريق من

  . بمساعدة المتطوعين
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رر أن                            ى شخص واحد فقط يق ا إل د به د يعه بعض الظروف، ق ا ل إن هذه األدوار األساسية، طبق
انظر   (. أو قد يعهد بها إلى عدد من األشخاص المسئولين عن مناطق محددة       ا محلي ايبدأ برنامج 

  .)شرح الوظائف في الملحق
ين المساعدين أو عدد من                             ديرين الفني دير فني واحد و عدد من الم وم م د يق ال، ق على سبيل المث
دما،                ر تق ي أآث امج محل د تحدث في برن ي ق دريبات، و الت ات و الت إدارة التمرين المديرين الفنيين ب

نهم مسئوال   دريب ال عن  ويكون آل واحد م ع اإللكتروني     . ة رياضة مختلف   في ت ارة الموق م بزي  ق
http//www.specialolympics.org   اد الخاص و دربي األولمبي ات عن م ى معلوم  للحصول عل

  .دليل المهارات الرياضية
  

وذج    ي النم ستخدم برنامجك المحل رح أن ي اد الخاص تقت امج األولمبي ة لبرن ة العالمي إن التجرب
سية    و  .  ويعدل طبقا لموقفك     بأدناهالمذآور   اإلدارة التنظيم،  : مع ذلك يجب تحقيق األدوار الرئي
  .، و التنافسالفنية

  
امج     ذا البرن ولى إدارة ه وذج إذا ت ذا النم ل ه د يعم ن    و ق ة م ون أو مجموع ي المتطوع   المحل

  .  األجرمدفوعيالعاملين 
وذج  ا يوضح النم امج    ،و آم املين بالبرن ع الع سيق م ي بالتن امج المحل نظم البرن ل م ي  يعم المحل

ي    الفرعي ، ويتحمل أيضا المسئولية الكاملة عن دورات             امج المحل امج ذو       . البرن د يعمل البرن فق
امج الخاص بك                    ر البرن ة أخرى غي و . المستوى األعلى أو البرنامج الرئيسي مع عدة برامج محلي

ه من الضروري                  ين حيث إن ع الجهات          تعمل خطوط االتصال من جهت جمع المعلومات من جمي
  . وظيفيةال
  
  
  
 

  مدير
  البرامج الفرعية/البرامج الرئيسية

  
  المسابقات  / إدارة األلعاب: تنافس

  
  تدريب/ تمرين: فنى مدير 

  اإلدارة العامة و التنفيذية:تنظيم
  )منسق البرنامج المحلي(
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  مقدمة
  !انطلق!استعد

  
النمو عال  فكرة ترويجعلى مدار السنوات الماضية، آان األولمبياد الخاص يعمل جاهدا على 

  .، و التي تشمل برامج األولمبياد الخاص في آافة أنحاء العالمالجودة
ا  إقامة   من خالل    تأتى إال  ال ي  هذا النوع من النمو    قيق ندرك جيدا أن تح    إننا د الخاص  ألعاب األولمبي

ة أو   ةالعالمي ؤتمرات اإلقليمي ة ال يمكن أن ي نمو إن ال. الم ي للحرآ ى المستوى تحقق الحقيق  إال عل
ه       المحلي حيث يتعرف الالعبو    ام   حيث   ، و   ن على األولمبياد الخاص و ممثلي ة  الدورات  ال تق تدريبي

  . ى ألولاتار االنتص و بهجة المنافسة المحلية متعةو من ثم يتحقق من خاللرياضية حيث و ال
ا تحقق             او تخلق هذه البرامج المحلية فرص       مستمرة تتيح لالعبي األولمبياد الخاص المشارآة، آم

ى المستوى    لهم رضاءا رياضيا أآبر، و هما عامالن هامان في عملية تنمية األولمبياد الخاص                عل
ي رامج ا. المحل ة الب دليل التطوير الخاص بتنمي سي ل إن الهدف الرئي م ف ديم و من ث و تق ة ه لمحلي

  . المستوىجيدة األولمبياد الخاص المحلية عملياتمصدر أساسي و شامل ل
ألولمبياد لمباشرة الخدمة ال منافذ  جميع؟ تتكون البرامج المحلية منمحليبرنامج الالما هو 

 دور اإليواءبما في ذلك أندية األولمبياد الخاص المستقلة و المدارس المتخصصة و (الخاص 
 تدريبية و تنافسية لذوي اإلعاقة ا تقدم فرصالتي) االحترافيةرياضية الندية األلة و المستق

  .و خطوطه العامة األولمبياد الخــاص قوانين لوفقا ) 1(الذهنية 
  
يغطي  دليل التطوير فإنناجح، محلي  خاص اد تطوير برنامج أولمبيفي إنشاء أوك تساعد لمو

  :يحالفك النجاحبياد الخاص و التي تحتاج إلى معرفتها حتى  رئيسية لبرامج األولموظائفثالثة 
  تنافسال، اإلدارة الفنية، التنظيم        

  
 من األدوات الجاهزة لالستخدام و التي تساعدك في ا المذآورة في دليل التطوير عددحقتقدم المال

  .ودةضمن معايير محددة و أنشطة عالية الجتتبسيط و تفعيل دورات البرنامج المحلي و ت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي جاء ذآره في هذا الدليل يشير إلى عدة مصطلحات تستخدم في أجزاء متفرقة من " ذوي اإلعاقة الذهنية"مصطلح ) 1(

  .العجز التعليمي، العجز  التنموي، اإلعاقة الفكرية، اإلعاقة الذهنية و التخلف العقليالعالم و يتضمن 
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أبسط الخطوات الرئيسية التي أنت في حاجة !" انطلق! استعد" و يوضح مصدر آخر بعنوان 
و للحصول على المزيد من النسخ من دليل التطوير أو برنامج البدء، . إليها لبدء البرنامج المحلي

  :المساعدة أو زيارة موقعنا على اإلنترنتعلى  للحصولالرجاء االتصال ببرنامجك 
org.specialolympics.www://http          

اد الخاص         لو ليس الغرض من هذا الدليل تقديم تغطية شاملة           . كل موضوع يتعلق بأنشطة األولمبي
دم                           امج الخاص بك و التي تق ل التطوير من خالل مكتب البرن إنما تتاح المصادر اإلضافية و دلي

  .الكتيبة عن آل موضوع جاء ذآره في هذا تغطية شامل
ب   ر آتي تعد   "يعتب ي اس امج المحل ة البرن ل تنمي ق!دلي ة !" انطل ة فعال ع   . وثيق شجع جمي ن ن و نح

األشخاص على آافة المستويات بتقديم االقتراحات لتحسين العوامل المميزة التي تضمن التحسين               
  :تعليقاتك على البريد اإللكترونيرجاءا، أرسل . المستمر لكل طبعة جديدة من هذا الدليل

localprogram @ specialolympics.org 
  

  ! انطلق! استعد
  

  المخلص،
  فريق تنمية البرنامج المحلي

  األولمبياد الخاص
  G Street NW, Suite 500 1325        500جي شارع إن دابليو جناح 1325

 Washington, DC                  واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
20005 USA  

3630_628)202(1+                   +1 (202) 
628-3630  

localprogram @ specialolympics.org 



  !انطلق! استعد                                                                                             
  برنامج محلى لألولمبياد الخاص    

     دليل التطوير                                                                                   
              ــــــــــــــــ

   الخاص   نظرة شاملة على األولمبياد                                                                              الخاص    األولمبياد  
   

 3

  مهمة األولمبياد الخاص
اد الخاص    ة األولمبي دريب     إن مهم وفير ت سابقات  هي ت ام    ةرياضي و م دار الع ى م  مختلف  في  عل

اب ذات الط الغين ابعاأللع ال والب ي لألطف ن األولمب ة،م ة الذهني ائهم فرص  ذوي اإلعاق ع إعط  م
ادل في   اآلخرين    ةمستمرة لتنمية اللياقة البدنية وإظهار شجاعتهم و شعورهم بالبهجة و مشارآ              تب

رين و        اص اآلخ اد الخ ي األولمبي ائالتهم و  العب ع ع داقات م ة ص ارات و إقام ب و المه المواه
  .  المحيطالمجتمع

  
  فلسفة األولمبياد الخاص

 بأن األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية يستطيعون مع قناعة األولمبياد الخاص على اللقد تأسس
 رياضاتالتوجيه السليم و التشجيع المالئم أن يتعلموا و يستمتعوا و يستفيدوا من المشارآة في ال

  .الفردية و الجماعية
  

ارات        ة المه رورية لتنمي ة ض ات الدائم أن التمرين اص ب اد الخ ؤمن األولمبي ية و أن و ي  الرياض
اس                       ارات و قي ذه المه ار ه ة الختب ر الوسائل المالئم المنافسة بين ذوي القدرات المتساوية هي أآث

  .التقدم مع تقديم الحافز لنمو الشخصية
  

 فاألولمبياد الخاص يؤمن بأن التدريب و التنافس الرياضي يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية
ة          على االنتفاع من الناحية النف     روابط العائلي ا  . سية و العقلية و االجتماعية و الروحية، و يقوي ال آم

ة                م ذوي اإلعاق شارآة و المالحظة، في تفه يتحد المجتمع بشرائحه المختلفة، و ذلك من خالل الم
  .الذهنية في مناخ من المساواة و التفهم و التقبل

  
  أهداف و رؤية األولمبياد الخاص

ين     إن هدف األولمبياد الخاص ق  ريب المدى هو دعم التوسع العالمي من أجل أن يصل عدد الالعب
ى    2005بحلول عام    ون  2 إل رين                  ملي ى مستوى تم ى المحافظة عل  عال  العب مع إصرارهم عل

  .الجودة وفرص رياضية خالقة
  

ر مسبوقة      يو رؤية األولمبياد الخاص هي أن        ة غي ة عالمي دريب و    تعمل كون حرآ  من خالل الت
سابقات الر سينياضيةالم ى تح ن    عل ل م اة آ م حي ن ث ة و م ة الذهني اة األشخاص ذوي اإلعاق  حي

ام      . يؤثرون فيه  زم  2000و في ع اد الخاص       الت ين عدد ال  بمضاعفة    األولمبي  المشارآين في     العب
  : قام األولمبياد الخاص بتحديد األهداف التاليةااللتزامهذا ل تنفيذاو  . 2005الحرآة بحلول عام 

  2005 مليوني العب بحلول نهاية – الجودة نمو عالتحقيق  ♦
  .صبح حرآة عالمية يقودها الالعبونين أ ♦
  .    آل فرد على وجه األرضيات بتغيير سلوآلتزاماال ♦

  العب األولمبياد الخاص
ره فيم            م ذآ ي  اإن تعريف العب األولمبياد الخاص قد ت تم تحصيل   ال  .  يل ل   رسوم  ي  المشارآة   مقاب

  . بصورة أآثر دقة في الملحقأهلية المشارآة تم تعريف وقد. في األولمبياد الخاص
  

  العب األولمبياد الخاص
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غ (العب   مشارآة آل  تتمثل في إن معيار و توقعات األولمبياد الخاص         سنوات أو    8 من العمر      يبل
ذات طابع  رك في مسابقة   ا قبل أن يش   رياضة أسابيع في آل     8في التدريبات لمدة ال تقل عن       ) أآثر

ي ضمن  و ،أولمب متت ام مراس وائز و الخت سليم الج اح و ت و  .  االفتت اد الخاص ه إن العب األولمبي
ش                        ذي ي اد الخاص وال ا في األولمبي ى رياضة م درب عل ذي يت رك في   االشخص المعاق ذهنيا و ال

ى        رياضات مسابقة واحدة على األقل في واحدة من           تم عل سابقات التي ت اد الخاص أو الم  األولمبي
خالل  ) ، و اإلقليمي، و العالمي    وطنيى المحلي، مستوى الدولة، و المستوى ال      المستو(أي مستوى   

شارك في     ) ديسمبر31من أول يناير وحتى     (السنة الشمسية    ذي ي ا ال ؛ أو هو الشخص المعاق ذهني
  .البرامج التدريبية الخاصة باألنشطة ذات الطابع الحرآي

  
  المشارك في األولمبياد الخاص

ى                     المشارك في األولمبي    درب عل ذي يت ة و ال ة ذهني اني من إعاق ذي يع اد الخاص هو الشخص ال
ه               ر أن اد الخاص غي ا في األولمبي ه ال      رياضة م سبق ل م ي سابقات   ألعاب أو   أي من  في    مشارآة ل م

ستوى  ى أي م اد الخاص عل ستوى ال(األولمبي ة، و الم ستوى الدول ي، م ستوى المحل ، و وطنيالم
  .) ديسمبر31من أول يناير وحتى ( الشمسية خالل السنة) اإلقليمي، و العالمي

  
   الالعبمشارآات لخصم

ين     بعمل األولمبياد الخاص سنويا     يقوم ا ي         إحصاء لالعب ة فيم ى مستوى الحرآ ملخص  ب"عرف   عل
ساعد في تعريف و إحصاء         ). APS" ( الالعب مشارآات ستخدم لت ابقا ت ذآورة س ات الم إن التعريف

تم  الالعب،      ملخص مشارآات    آتيب   فمن خالل . العبي األولمبياد الخاص   الي    ي   عدد  حساب إجم
ره     جنسجمع البيانات عن    يتم  الالعبين و المشارآين في البرنامج و في نفس الوقت            الالعب و عم

رامج   الرياضات الموحدة    في الرياضات و      مشارآةعند ال  داد   و ب رامج  ين الالعب  من ادةق ال  إع  و ب
امج   للعمل مع البر  . ة الحرآي األنشطة تدريبي سى   ن ك، راجع اإلرشادات          / الرئي الفرعي الخاص ب

  . الالعبين المشارآين على المستوى المحليحساباإلضافية عن آيفية 
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  ألعاب و مسابقات األولمبياد الخاص
ا    اد الخ سابقات األولمبي ع م ع جمي واتتب ي  نينص الق شرها ف م ن ي ت ع الت و مراج ات انين ق  رياض

سي المتاحة من خالل برنامجك ال    وية الرسمية و    األولمبياد الخاص الصيفية و الشت      ، أو الفرعي   رئي
سي    ز الرئي الل المرآ ن خ اص  لأو م اد الخ العلإل(ألولمبي وا ط ى الق ع  نين عل ارة الموق م بزي ، ق

ى   org.specialolympics.wwwاإللكتروني  ى   " Compete" ثم انقر عل م عل " ). ules RtsSpor"ث
وانين و تتبع    و          ق ام الق شكل ع اد الخاص ب ا االتحادات الرياضية العا         نين األولمبي ة و    التي أقرته لمي

  . وطنيةالمنظمات الرياضية ال
  

  تاحةالم  األولمبياد الخاصرياضات
ميا  اص رس اد الخ دم األولمبي ة 26يق صفحة (ة أولمبيرياض فل ال ة أس ر الالئح شر .)انظ  است

ك  ى ا برنامج صول عل ن أي   للح ات ع ن المعلوم د م اتلمزي رى أو  رياض ة  أخ ات محلي  رياض
ي           دم ا  . معروفة قد تكون ذات أهمية على المستوى المحل ا  يق اد الخاص   آم دريب   ألولمبي رامج ت ب

ذين     م تخص األفراد ال و هي  األنشطة الحرآية،  ة  ال ة و المعرفي عاقين ذهنيا و ذوي التحديات البدني
   .هاد للمشارآة في تدريبات األولمبياد الخاص أو مسابقاتليسوا على استعد

ة    العبينالوحدة  األولمبياد الخاص المرياضاتتجمع  ة الذهني انون من اإلعاق رانهم مع    الذين يع  أق
  .للتدريب و المنافسة معا)  الموحدةالرياضاتشرآاء (الذين ال يعانون من اإلعاقة الذهنية 

  
  ألعاب رياضية  اضية مائيةألعاب ري    التزلج على الجليد

ة    آرة السلة  تنس الريشة ولنج اإليطالي ة الب لعب
  رآــوب الـدراجــات  التزلج عبر البالد  البولنج

  الهــــوآــــــي  التزلج  الفروسية
از  الجولف  آرة القدم الجمب

شراعي      التزلج بالباتيناج  رفع األثقال رآوب المراآب ال
د    الكرة الناعمة ى الجلي زلج عل األلواح الت  ب

  الخشبية
   السـيـر على الجـليــد

ة    تنس الطاولة  التزلج السريع د الجماعي رة الي آ
       الكرة الطائرة  التنس
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  التقسيم
ين                    شجيع الالعب تم ت ه ي إن ما يميز مسابقات األولمبياد الخاص عن المنظمات الرياضية األخرى أن

ه        ) ة(على اختالف قدراتهم على المشارآة و أن آل العب         ا    /يعرف من خالل أدائ تم   . أو أدائه و ي
درات في                              ديهم نفس الق ين آخرين ل افس آل العب مع العب ة بحيث يتن سابقات بدق ذه الم تنظيم ه

  .فئات تقسيمية متساوية
  

  تصنيف القدرات
اد الخاص         د    ال يدخر  األولمبي ق    في أي جه ا يتعل سام بحيث ال تتعدى             ب  م ين في أق تصنيف الالعب

در سبة تهم األدائياق سيم % 15ة ن ي نفس التق رين ف درة اآلخ ن ق ل م ى أو أق د الإ. أعل % 15ن ح
ة للنجاح        ي م وضعها        . منح جميع الالعبين فرصة معقول ارات التي  ت يم المه ارات تقي وبفضل اختب

سابقة ،                       ل الم ين قب سجيل و تصنيف الالعب ار و ت ين باختب لكل رياضة، والتي تسمح للمديرين الفني
و      رياضة تتاح اختبارات تقييم المهارات لكل      (كنا  صار هذا التقسيم مم     الرياضية   نين آجزء من الق

.(  
ل عن       سين و  3و الشكل األمثل للتقسيم هو أن يتم تقسيم األفراد و الفرق في مجموعات ال تق  متناف

  . العبين أو فرق8ال يجب أن تتعدى التقسيمات 
  تقسيم سباق المائة متر : على سبيل المثال

  
   القسم األول

15%  
   ثانية10.0 –العب أ 
   ثانية10.4 -العب ب
   ثانية10.6 -العب ج
  ثانية11.0-العب د

      
  القسم الثاني

15%  
   ثانية11.6 -العب ه
   ثانية11.9 -العب و
   ثانية12.0 -العب ز

  
ارات                        يم مه ار تقي ا في اختب م إحرازه اط التي ت في مسابقات الفرق قد يستخدم إجمالي مجموع النق

درات           الالعبين   سام الق د أق رق في تحدي سيم     %  15و يجب تطبيق حد ال       . في الف ذا التق ى ه و . عل
  .يضم التقسيم الفرق المنافسة آنسخة مصغرة من الفرق الرسمية

د  ية  ال يجدي استخدام ح زلج و الفروس از و الت ل الجمب يم مث ستدعي التحك ي ت اب الت ي األلع  و ف
  . قسيم الالعبين بناءا على قدرات األداءو مع ذلك يجب أن يتم ت. في التقسيم% 15ال
  

  التصنيف على أساس العمر
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م في                      اربين معه ين متق ون مع العب افس الالعب لضمان أفضل الخبرات التنافسية و أآثرها أمانا يتن
ة       رياضات الرسمية ل  نينإن القوا . العمر قدر اإلمكان      األولمبياد الخاص تحدد المجموعات العمري
  . سنوات5ال يزيد الفارق في العمر بين المتنافسين عن المقبولة و تقترح أ

  
  التصنيف على أساس النوع

ا ل   ضا طبق ين أي سيم الالعب تم تق ة ي د المالءم وعلعن رى   . ن ذآور و أخ رق لل ين ف افس ب تم التن و ي
  .لإلناث

  
  الجوائز

ؤمن بوجو       . تعتبر الجوائز جزءا هاما من مسابقة األولمبياد الخاص        اد الخاص ي دير   فاألولمبي ب تق
نح األوسمة           . الجهود الفردية لكل شخص     ى الثالث و تم ائز األول حت داليات للف يجب أن تمنح المي

و على المستوى المحلي تستخدم األوسمة من المرآز         .       المميزة من المرآز الرابع حتى الثامن     
امن ى الث مة ال.األول حت داليات و األوس ن المي ات ع ى المعلوم صول عل ستطيع الح مية و ت رس

  .اإلقليميمكتب الالخاصة باألولمبياد من خالل المكتب المحلي أو 
  

  تنظيم األولمبياد الخاص
ا         حرآة  إن إدارة    ا و فهمه تم التعرف عليه . األولمبياد الخاص لها عدة مستويات و التي يجب أن ي
ر ال ق    يوصتانظ ي الملح ة ف اد الخاص العالمي ة األولمبي د ا . 1ف الخاص بحرآ ة إن القواع لعام

ع        ( الخاصة باألولمبياد الخاص     ر الموق دم معلومات    ) org.specialolympics.wwwالمتاحة عب تق
  .أآثر عن هذه المستويات و األدوار

  منظمة األولمبياد الخاص
م اصمة إن المرآز الرئيسي لمنظمة األولمبياد الخاص قد تأسس في واشنطن الع       س   وت  تحت  هليجت

م  اص    501)ج(3رق س إدارة خ ة ذات مجل ة خيري ى    .  آمنظم اص عل اد الخ شرف األولمبي و ي
ة و        د العام تراتيجية و القواع ط االس صها و الخط رامج و ترخي اد الب اد  اعتم ية لألولمبي الرياض

ة و  شئنيآما  . الخاص وم بتنظيم   األولمبياد الخاص مصادر عالمي ة  يق ة  األلعاب اإلقليمي .  و العالمي
ى ال      و هناك أيضا عدة أنظمة و مشاريع استراتيجية آمشروع           ين الكشف الطبي عل  مشروع   ،العب

ام    إعداد القادة من الالعبين،    مشروع برنامج    ، األسر دعمشبكة    نظام إدارة    ، الموقع اإللكتروني الع
ات دارس، ،المعلوم ر  الم زي المباش د المرآ امج البري اب ، برن ام إدارة األلع ام و  ، نظ وير نظ تط
  .المرآز الرئيسي لألولمبياد الخاص و التي يتم إدارتها من البرامج

  
  

   اإلقليمية مكاتب األولمبياد الخاص
شرق   شمالية و ال ا ال ادي و أمريك ى المحيط اله ة عل يا المطل ي آس سبعة ف ة ال ع المكاتب اإلقليمي تق

ا             /األوسط ا و أوروب يا و أفريقي ا و شرق آس ي -شمال أفريقي ة     أوراس ا الالتيني ذه     . ا و أمريك و تعمل ه
ا   سي إال أنه داد للمرآز الرئي ة، آامت ة الجغرافي رامج من الناحي ا من الب ة ، لقربه المكاتب اإلقليمي

رامج  ر للب ساعدة أآث دم م ساعدةتق و بغرض الم ى النم ضا .  عل دم أي ة تق ذه المكاتب اإلقليمي إن ه
ي جم    سي ف ز الرئي ساندة للمرآ ات و احتيام ة  ع البيان ات الترجم ي ج ل ف ادل و التواص ار تب   إط

  .ات و السياساتاالستراتيجي
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  برامج األولمبياد الخاص
غ              ي تبل دة الت رامج المعتم امج في      200إن آل برنامج من الب سيا         150 برن زا رئي ر مرآ ة يعتب  دول

ى أ       . لألولمبياد الخاص في هذه الدولة       شكل مستقل عل ه  و يتم تسجيل برنامج األولمبياد الخاص ب ن
د   .منظمة خيرية غير حكومية لها مجلس إدارة مستقل في البلد الخاص به           امج المعتم و يقصد بالبرن

اد          دريبات األولمبي اد الخاص لتنظيم و إدارة ت ل األولمبي أي برنامج أمريكي أو قومي معتمد من قب
اد الخاص في المصا            . الخاص و برامج المسابقات في نطاق محدد          رامج األولمبي تحكم ب در و  و ت

  .الدورات الخاصة بالبرامج الفرعية و المحلية المذآورة فيما بعد
  

  برامج األولمبياد الخاص الفرعية
و  امج الفرعي ه اد الخاصإن البرن ات األولمبي د آيان سي  و  أح امج الرئي رة تحت البرن ع مباش يق

ة     والذي يقع على عاتقه مسئولية إدارة التدريب و المسابقات بطريقة غير مباشرة في              حدود المنطق
سي لتنظيم و              .الجغرافية لبرنامج معتمد   و يجب أن يقع البرنامج الفرعي تحت سلطة البرنامج الرئي

ددة ة مح ل منطق اص داخ اد الخ ة لألولمبي رامج الفرعي م . إدارة الب ي ت ة الت رامج الفرعي إن الب
تم اعتب                 ة ال يجب أن ي ة أو القومي ستقلة       اعتمادها لتعمل في نطاق البرامج األمريكي ات م ا هيئ . اره

د    امج المعتم ن البرن سم م زء أو ق ل آج ا يجب أن تعم ة تحت إدارة  . إنم رامج الفرعي ل الب و تعم
  .البرنامج الرئيسي و مجلس اإلدارة

  
  
  

  برامج األولمبياد الخاص المحلية
وم                      امج الق امج الفرعي أو البرن ه بواسطة البرن تم إدارت ي  إن البرنامج المحلي يقع تحت سلطة و ت

اد الخاص                 . الرسمي  / ة المباشرة لألولمبي ذ الخدم ة من آل مناف رامج المحلي ا في   (و تتكون الب بم
دارس المتخصصة و                 ستقلة و الم اد الخاص الم ة األولمبي واء    ذلك أندي ستقلة و    دور اإلي ة  األالم ندي

ةرياضية ال دم فرص ) االحترافي ا تق د اآم ا للقواع سية وفق ة و تناف وانين تدريبي ضعها  ال و الق ي ي ت
اص  اد الخ ة . األولمبي رامج المحلي اص     إن الب اد الخ ي األولمبي يح لالعب ستمرة تت ا م ق فرص تخل

ة  ة تنمي ي عملي ان ف امالن هام ا ع ر وهم م رضاءا رياضيا أآب ق له ا تحق شارآة آم ويرالم   و تط
   .األولمبياد الخاص
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  شكر خاص

جاءت هذه النسخة من دليل التطوير للبرنامج المحلي لألولمبياد الخاص نتيجة للمجهودات العظيمة 

المشترآة و التي تضم المشارآين في حرآة األولمبياد الخاص الذين يعملون في آافة أرجاء العالم 

.  

  

اطق  التنظيم اإلقليمي في ال    موظفيا نود ان نتوجه بخالص الشكر ل      انن سبعة      من ة ال اد  ل اإلقليمي ألولمبي

ي المستوي                        ة عل ق بالمراجع ا يتعل ودهم فيم دة وجه ة الرائ ة والتنمي ديمهم النصائح القيم الخاص لتق

  .اإلقليمي 

اونهم المثمر في طرح         آما يجب أن نشكر قسم برنامج التنمية والتعلم لمراجعتهم الدقيقة للدليل            وتع

  .افضل واحدث األفكار 

ا شديدو                 دة واالقتراحات والنصائح فإنن ار المفي دونا باألفك ذين يم واعين ال راء ال ا يخص الق اما فيم

  .االمتنان لهم 

شات المرتبطة                       ة الرسمية والمناق ارآوا في المراجع ذين ش ة ال رامج اآلتي و الب ونخص بالشكر ممثل

  :محلي بعمليات البرنامج ال

ان            رامج  (برنامج األولمبياد الخاص ببلجيكا و األولمبياد الخاص بمصر و األولمبياد الخاص بلبن الب

ك      ولي، و بعلب يدون، تريب ي س ة ف د   ) المحلي اص بالميريالن اد الخ دة  ( و األولمبي ات المتح الوالي

  ) .األمريكية 
 


