
  

 

 
 

 التطور الفردي

   قيادة  من ستتعلَّم ماذا

 الشباب؟    مشروع
 

 والغرض  المعنى تحديد    غرس

 مرحلة خالل من.  للمستقبل  رؤية  الدمج،مًع  لتحقيق     العالم في تغييرات يقود    قائدً  شاب  بوصفك 

ا  تخلق حتى   لمشروعك  والغرض المعنى تحدد  إنك  الشَّباب؛    مشروع   ضمن التخطيط  في   دامجا ً مناخ 

 .مشروعك تنفيذ عند والغرض المعنى  تنسى ال.   والمجتمع  االمدرسة

 

 التنفيذ  مهارات

 المهارات فرصةممارسة لك ستتاح ، الشباًب مشروع  خالل من سهلة؛ عملية ليس ما مشروع تنفيذ إن 

 إدارة حتى الهدف وضع ومن الميزانية إعداًد وحتى المتطوعين تكليف من بداية ً. مشروعك لتنفيذ الالزمة

 قي ِّمة مهارات يكتسبون و هم،مشروع  تنفيذ بدء مع باستمرار القادة الشَّباب   سيتعلم ذلك، إلى وما المشروع

 .مستقبال ً تفيدهم

 

 المعلومات  تبادل

   مع" Microsoft Teams" ميكروسوفت فرق مجموعة إلى ستُضاف مشروعك، على الموافقة بمجرد 

 في أخرين   قادة شباب مع التواصل من ستتمكن.  المشاريع يقودون العالم أنحاًء جميع من آخرين قادة شباب

 يبدأها مختلفة أنشطة في والمشاركة اآلخرين، تحديثاًت على االطالع  تقدمك، مشاركة  المجموعة، هذه

نح فريق  .الخاصً   األولمبياد في الشباب  مِّ

 

 شبكة  بناء

 من أو أخرى، إلى مدرسة من      الدولية المنصات  حتى  المحلية المجتمعات في دمج شبكة تبني أنت 

  سوف المجاالت مختلف في المستقبل قادة ومثل. وتوسعها الشبكة هذه معك تأخذ فأنت آخر؛ إلى مجتمع

 .مختلفة جوانب من  الدامج  عالم ال هذا فًي للمساهمة -خبرة من تعلمته ما توظيف مع -الشبكة هذه تستخدم
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 بالمسؤولية  اإلحساس

نحةالشباب مشروع تنفيذ قرار إن    مع المشاركة مسؤولية مثل المسؤولية؛ تحمل في رغبتك من يزيد سوف  مِّ

دة، المدارس توسيع مسؤولية  مثلك،   قادة شباب  في تُنفذ التي الدمج حركة على الحفاظ ومسؤولية الموح 

 .مجتمعك أو مدرستك

 القيادة مهارات

ا، قائد ا تكون أن الضروري من :محليال  المستوى على القيادة مهارات   هذه تقل اًل ذلك ومع طموح 

 سوف مشروعك بتنفيذ.  بها تقوم التي الدمج بأعمال المحلي مجتمعك تأثر من التأكد أهمية عن الضرورة

 في تبذلها التي جهودك  تزيد  فأنت بك، المحيطين األشخاص في بالتأثير  محليا ً القيادية   مهاراتك  تظهر

 .وأسرتك أصدقاؤك بها يقوم التي   الدمج إجراءات مع كمشروع

 القيادة مهارات إلى سننتقل  القيادةمحليا ً في مهاراتك ممارسة بعد :العالمي المستوى على القيادة مهارات

 للشَّباب قائد ا تكون كيف لتتعلم الفرص من المزيد على تحصل  سوف مشروعك مدة سس خالل العالمية،

 العالم أنحاء جميع في الشَّباب قادة مع المعلومات تبادل طريق عن وذلك والعالمي، إلقليميا المستويين على

 سوف بنجاح، مشروعاتهم أنجزوا الذين السابقين الشَّباب قادة من والسماع الرقمية، المنصات خالل من

 .ومبتكرة شاملة عالمية رؤية إعتماد على  تحفزك و آفاقك، من  والقي مة الفريدة المحادثات هذه توسع


