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منوذج رقم )2(*

التحليل الرباعّي للمرشوع

عنوان املرشوع:

ثانياً:  نقاط الضعفأوالً:  نقاط القّوة

1- ما الذي يجعل مرشوعكم فريداً من نوعه؟ 

2- ما املهارات التي تتميّزون بها؟

3- ما إسهاماتكم يف هذا املرشوع؟

4- ما أبرز قدراتكم؟

5- ما املوارد املاّديّة واملاليّة املتاحة لديكم؟

)ماّديّة-  اإلدارة  إليكم  قّدمتها  التي  املساعدة  نوع  ما   -6

معنويّة(؟

1- ما املواقف واملشاكل التي تتجّنبون مواجهتها، وملاذا؟

بعض جوانب  الخربة يف  إىل  أو  املعرفة،  إىل  تفتقرون  2- هل 

املرشوع؟

3- هل لديكم نقاط َضْعف أخرى؟ حّددوها )ذكر أي معوقات 

مادية أو برشية إذا وجدت(.

4- ما القدرات واملوارد البرشيّة التي تحتاجون إليها؟

5- ما املعّوقات التي تحّد من قدرتكم عىل تنفيذ املرشوع؟

رابعاً:  املخاطر والتحدياتثالثاً: الفرص

1- هل مثّة برامج تدريبيّة ميكنكم املُشاركة فيها؟ أذكروها 

إذا وجدت

2- هل مثّة برامج تعليميّة ميكنكم متابعتها؟ حّددوها

3- هل تتوافر لديكم الجاهزيّة أو الخربة لتقديم الدعم ملن 

يحتاج إليه؟ 

4- هل يستطيع أحد معارفكم أو أقاربكم تقديم الدعم عند 

الحاجة؟ 

1- ما العقبات التي قد تقف يف طريقكم؟

2- ما الصعوبات التي تعطّل أو تؤّخر تحقيق أهدافكم أو 

إنجازاتكم؟

تحضريكم  يف  والشموليّة  الدقة  عن  راضون  أنتم  هل   -3

للمرشوع؟

الجمهورية اللبنانية
وزارة الرتبية والتعليم العايل

املديرية العاّمة للرتبية

 * يحفظ يف أرشيف املدرسة.
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اسم املؤسسة الرتبوية:
  رسمي

  خاص

القضاء:املحافظة:رقم املؤسسة يف املركز الرتبوّي:

الربيد اإللكرتويّن:رقم الفاكس:رقم الهاتف:

عدد املتعلّمني:الفرع:السنة املنهجيَّة:

هاتف األستاذ املواكب:اسم األستاذ املواكب:

عنوان املرشوع:

أوالً:  نقاط القّوة

هذه فرصتكم للنظر مبوضوعيّة إىل نقاط قّوة املرشوع. أبِرزوا مكامن القّوة وأهّم املهارات والعوامل التي ستساعد 

عىل تحقيقها.

1- ما الذي يجعل مرشوعكم فريداً من نوعه؟

2- ما املهارات التي تتميّزون بها؟

3- ما إسهاماتكم يف هذا املرشوع؟

4- ما أبرز قدراتكم؟

5- ما املوارد املاّديّة واملاليّة املتاحة لديكم؟ )التمويل، التجهيزات...(

6- ما نوع املساعدة التي قّدمتها إليكم اإلدارة )ماّديّة- معنويّة(؟
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     ثانياً: نقاط الضعف

ْعِف املُحتََملَة يف املرشوع. أبِرزوا مكامن ضعف املرشوع، إمكانيّات  هذه فرصتكم للنظِر مبوضوعيّة إىل نقاط الضَّ

تطويره، العوامل التي قد تحول دون تحقيقه.

1- ما املواقف واملشاكل التي تتجّنبون مواجهتها، وملاذا؟

2- هل تفتقرون إىل املعرفة، أو إىل الخربة يف بعض جوانب املرشوع؟

3- هل تعتقدون أّن لديكم نقاط َضْعف أخرى؟ حّددوها )ذكر أي معوقات مادية أو برشية إذا وجدت(؟

4- ما القدرات واملوارد البرشيّة التي تحتاجون إليها؟

5- ما املعّوقات التي تحّد من قدرتكم عىل تنفيذ املرشوع؟ 

ثالثاً: الفرص

أبرزوا االتّجاهات والتغرّيات الخارجيّة التي ميكنها أن تسهم يف تحقيق املرشوع بشكل أفضل: إجراء األبحاث، بناء 

املشاركات، التمويل واملحيط الخارجّي.

1- هل مثّة برامج تدريبيّة ميكنكم املُشاركة فيها؟ أذكروها

2- هل مثّة برامج تعليميّة ميكنكم متابعتها؟ حّددوها
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3- هل تتوافر لديكم الجاهزيّة أو الخربة لتقديم الدعم ملن يحتاج إليه؟ 

4- هل يستطيع أحد معارفكم أو أقاربكم تقديم الدعم عند الحاجة؟

رابعاً: املخاطر والتحّديّات

أبرزوا االتجاهات واملتغرّيات الخارجيّة التي ميكنها أن تعيق تحقيق أهداف املرشوع: إجراء األبحاث، بناء املشاركات، 

التمويل، املحيط الخارجّي.

1- ما العقبات التي قد تقف يف طريقكم؟

2- ما الصعوبات التي تعطّل أو تؤّخر تحقيق أهدافكم أو إنجازاتكم؟

3- هل أنتم راضون عن الدقة والشموليّة يف تحضريكم للمرشوع؟

التاريخ:

ختم املؤسسة الرتبوية توقيع املدير  توقيع األستاذ املواكب 
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