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Create-A-Thon أحداث

دليل كامل الستضافة أحداث Create-A-Thon الخاصة بك: 
Windows Insider سباق في القرصنة لخير المجتمع بدعم من المشاركين في برنامج

أنا مشارك في برنامج 

 Windows 
Insider

Windows Insider برنامج



إن هدفنا في Microsoft يكمن في تمكين كل شخص ومنظمة على 
الكوكب من تحقيق المزيد من اإلنجازات. وعند العمل يداً بيد، يمكننا 

إنجاز أمور كثيرة. 

فالمشاركون في برنامج Windows Insider يشكلون أحد أكبر 
مجتمعات األشخاص الذين يستخدمون التقنية للخير في العالم. هذا وُتعد 

أحداث CAT(  Create-A-Thon( طريقة رائعة لالستفادة من مهارات 
ذلك المجتمع وطاقته في معالجة قضايا اجتماعية كالتشّرد أو السكن 

ميسور التكلفة. 

نحن نعرف أيضاً أنه ال يمكننا حل مشكلة نعاني منها منذ عقود بشكل 
كامل خالل يومين أو ثالثة فقط، لكن يمكننا أن نعالج أساسها تدريجياً 

عبر تقسيمها إلى أجزاء. 

تصرف وكأن ما تفعله يحدث فرقاً. فهذا ما يحدث فعالً.
~وليام جيمس

 إن لم يهتم شخص مثلك إلى أقصى الحدود، فلن يتغير أي شيء إلى األفضل. 
لن يحدث ذلك.

~الدكتور سيوس

مرحباً بك!
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Create-A- ما أحداث
CAT(  Thon( لبرنامج 

WINsiders4Good# ؟

ما أهداف CAT؟

 CAT هل تريد تنظيم أحداث
الخاصة بك؟ 

البقاء على اتصال 

ُتشكل أحداث Create-A-Thon لبرنامج WINsiders4Good#  سلسلة من األحداث التي تمتد ليومين أو ثالثة 
على غرار سباقات القرصنة التقليدية ولكن بنكهة خاصة. 

حيث تجمع عقول محبي التقنية التي يتمتع بها المشاركون في برنامج Windows Insider مع المواهب 
االبتكارية المحلية والمنظمات غير الربحية/منظمات المجتمع المدني لقرصنة قضية اجتماعية تلقى اهتمامهم. 

ويمكن أن يختلف المحتوى حسب الحدث )مثل التشّرد وأزمة الالجئين والمشاركة السياسية، إلخ( على أن تتخذ 
النتائج النهائية شكل موقع ويب أو تطبيق أو تصميم لبرنامج أو حتى سياسة، فال حدود لآلفاق.

تساعد أحداث CAT برنامج Windows Insider والمشاركين فيه على تحقيق أهداف تكميلية. يمكن أن يعقد 
برنامج Windows Insider أحداث CAT إلشراك المشاركين في برنامج Windows Insider وتفعيل 

 .Windows Insider وبصحبة مجتمع Windows 10 نشاطهم لتحقيق إنجازات إضافية باستخدام
يتواصل المشاركون في برنامج Windows Insider مع بعضهم البعض ومع المواهب المحلية الستخدام 

مهاراتهم ومواهبهم بطريقة جديدة. ويساعد هذا الحدث بدوره على إدخال المهارات والمواهب الجديدة إلى برنامج 
Windows Insider، األمر الذي يجعل تقديم مالحظات بخصوص Windows أكثر فعالية كما يجعل مجتمع 

Windows أكثر ثراًء وتنوعاً. 

نحن متحمسون للعمل مع المشاركين المذهلين في Windows Insider إلنتاج أحداث CAT في كافة أنحاء العالم. 
 .wipevent@microsoft.com أعلمنا إذا كنت تخطط لحدث عبر مراسلتنا على

INSIDER تسجيل المشاركين في برنامج
تم إعداد مجموعة Slack تشمل المشاركين في أحداث CAT من جميع أنحاء العالم. ُيرجى إكمال هذا النموذج حتى 

 .Slack نتمكن من إضافتك إلى مجموعة
اطلب من الحضور إكمال النموذج في اليوم األول من الحدث حتى نتمكن جميعاً من دعم ما تقوم به حتى ولو لم 

نتمكن من التواجد سوياً. 

المتابعة بعد الحدث
استخدم عالمة التجزئة WINsiders4Good#  عند الترويج ألحداث CAT واألحداث طوال تلك األيام. بهذه 

الطريقة، يمكننا إعادة التغريد واالنضمام إلى المتعة من بعيد. 
بمجرد انتهاء الحدث، نود معرفة رأيك.

نود أن تصبح كل المحتويات والملكيات الفكرية التي تم إنشاؤها خالل أحداث CAT بين يدي العالم أجمع. ومن ثّم 
نشجعك على نشر برنامجك على GitHub والسماح لآلخرين باستعارته أو تحسينه. يمكننا جميعاً إحداث التغيير 

الذي نأمل أن نراه في العالم.
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المحتوى
اختر قضيتك بحكمة، لكي ينصب تركيز التجمع على إيجاد الحلول أكثر من النقاش. إن القضية المثالية هي التي 	 

توّحد مجتمعك وتتمتع بجوانب يمكن معالجتها خالل فترة زمنية قصيرة.
إن إشراك خبراء في القضايا يثري التجربة، لذلك استعن بممثلين من منظمات مدنية/غير ربحية يمكنهم تمثيل 	 

وجهة نظر تجاه القضية وطرح حلول محتملة. عندما يتمكنون من المشاركة خالل الفترة بأكملها وتقديم 
إدخاالت في الحلول، سيشكل ذلك السيناريو المثالي. انقر هنا للتحديد من قائمة جمعيات خيرية موصى بها. 

إن المحتويات اإلضافية حول كيفية إيجاد الحلول، وكيفية إنشاء إعالن قوي، إلى جانب المزيد من البرامج 	 
التعليمية التقنية من Microsoft Azure، وعلم البيانات وغير ذلك، يمكن أن تضيف إلى مكون التعلم الذي 

تتميز به أحداث CAT. لقد سجلنا لك بعض هذه المحتويات، إال أننا نشجعك أيضاً على االشتراك مع خبراء في 
نطاقك الجغرافي المحلي. 

األدوار
حدد "محترف المراسم" الذي سيبدأ األحداث وينهيها، واجمع الفرق لإلعالن عن األحداث األساسية طوال 	 

.CAT أحداث
ل األصدقاء أو الزمالء الذين سيساعدونك في اللوجيستيات، مثل: هل نفد منك الماء؟ هل تحتاج إلى ِشَوك؟ 	  سجِّ

هل تحتاج إلى صنع الفتات؟ ينبغي عليك التأكد من أال تقيدك قضايا صغيرة كتلك أو تعرقل جدول األعمال. 
ومن ثم فإننا نوصي بشدة بتعيين شخصين أو 3 أشخاص من "منظمي الحاالت الصعبة" للحرص على تمضية 

اليوم بسالسة. 

المشاركون
في أحداث CAT، نوصي بأن يتشكل كل فريق من أنواع مختلفة من المفكرين يملكون مهارات مختلفة إليجاد 	 

ل مواهب ابتكارية من عالمي  حل ديناميكي. فنحن نريد أكثر من مجرد مبرمجين ومطورين، إذ نريدك أن تسجِّ
التصميم والفن.

يشمل الفريق المثالي المفكرين المبتكرين إلى جانب هواة التقنية. باإلضافة إلى ذلك، يحتاج الفريق إلى شخص 	 
إلدارة مشروع الحل الخاص بك إلبقائه في المسار الصحيح. عين "محّركاً" من بينهم - وهو شخص يمكنه أن 

يجعلك تظن أنك ستكون منافساً ال ُيهزم!

الجدولة
الحدث لثالثة أيام هو الحد األقصى الموصى به. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن ُيقام الحدث خالل عطلة نهاية 	 

األسبوع، فيبدأ مساء يوم الجمعة وينتهي بعد ظهر يوم األحد. أما عندما ال تسمح المساحة أو الميزانية بذلك، 
فيمكن أن تؤدي األحداث على مدار يومين الغرض، وبالتالي تمتد من ليل الجمعة وتنتهي ليل السبت. وال تنَس 

أن الوقت اإلضافي يساعد في أن تكون النماذج األولية أكثر اكتماالً. 
ال يوصى باستمرار األحداث طوال الليل. فهذا ينهك الحضور وسترى نتائج متناقصة. هذا وقد يكون من 	 

الصعب أيضاً التفاوض على استخدام المساحة طوال الليل. 

مكان إقامة الحدث
ستكون متواجداً في هذه المساحة لفترة طويلة، لذلك ُتعد المساحة المشرقة والفسيحة التي تشتمل على نوافذ 	 

المكان األفضل للحفاظ على تدفق األفكار االبتكارية! 
تأكد من أن موقعها يسهل العثور عليه ومركزي، واألهم من ذلك هو تسهيل دخول األشخاص إلى المبنى. قم 	 

بتضمين الفتات توجيهية وتأكد من أن العاملين عند المدخل )موظفو االستقبال والبوابون، إلخ( يعرفون نوعية 
الحدث الذي تنظمه وموقعه حيث سُيسألون عن االتجاهات.

المآخذ الكهربائية وأسالك التمديد - اتخذ القرار بالعدد الذي تعتقد أنك تحتاج إليه، ثم ضاعفه! سيكون هناك 	 
أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف وغيرها من األجهزة التي تحتاج إلى الطاقة طيلة فترة الحدث.

ُيعد التمكن من الوصول إلى اإلنترنت أمراً أساسياً، لذلك، تحقق من توفر شبكة Wi-Fi في مكان إقامة الحدث. 	 
هل ُتفرض تكلفة على استخدامها؟ هل ينخفض مستوى إشارتها أثناء التواجد في المساحة المخصصة للحدث 

الخاص بك؟ هل االتصال سريع/قوي بما يكفي للتعامل مع عدد األجهزة التي ستتصل بالشبكة؟

أفضل الممارسات لتنظيم أحداث 
CAT ناجحة
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الطعام والمرطبات
جّهز الوجبات الخفيفة والمشروبات عند وصول الحضور. فهذا يساعد في إبقاء األشخاص منشغلين وُمفعمين 	 

م  بالطاقة لدى وصول اآلخرين. احرص على توفير وجبات مشبعة إذ إن األشخاص يكدون في العمل وقدِّ
الوجبات الخفيفة والمشروبات طوال اليوم. حيث يؤدي العمل طوال اليوم إلى إحساس المشاركين في برنامج 

Windows Insider بالجوع الشديد! احرص على توفير خيارات المأكوالت النباتية والشرعية والحالل.

الموضوع
حدد موضوعاً يوّحد المجتمع ويسمح بإجراء الحوار البّناء وإيجاد الحلول. فأحداث Create-A-Thon ال تتمحور 

حول الحجج أو النقاشات؛ بل حول معرفة المزيد عن قضية تلقى اهتمامكم جميعاً، ودعم المنظمات المحلية التي 
تعالجها يومياً فضالً عن قيامك بدورك في جعل مجتمعك مكاناً أفضل.

لقد سألنا مجتمع Windows Insider عن نوعية القضايا التي يهتمون بها، فهذه القضايا تؤثر على المجتمعات 
في كافة أنحاء العالم وتمنحك نقطة بدء لتكوين موضوع أحداث CAT الخاصة بك. إذا كانت لديك أفكار أخرى تود 

اقتراحها، فيرجى إعالمنا!

التشّرد:. 1
a .التشّرد المزمن
b .ًاألشخاص الذين تم تسريحهم من السجن حديثا
c .ًالمختلون عقليا

السكن ميسور التكلفة . 2
الصحة العقلية/معالجة وصمة العار المرتبطة بها. 3
استخدام/جمع الموارد الطبيعية كالمياه . 4
التعليم. 5

a .التكنولوجيا في التعليم
b .تعليم البرمجة في سن مبكرة
c .تحسين الوصول إلى التعليم في األماكن الفقيرة
d .تمويل التعليم العالي
e . تعليم كبار السن كيفية استخدام التقنية

تقديم/تعليم التقنية للذين توفر لديهم وصوالً إلى اإلنترنت للتو. 6
a .السكان األصليون األستراليون
b .أفريقيا القبائلية

إطعام الجائعين. 7
منع االنتحار. 8
دعم/مزايا قدامى المحاربين. 9

a .منع االنتحار
b .العودة إلى الحياة المدنية
c .مهارات العمل

استخدام HoloLens لمعالجة اإلعاقات الجسدية باستخدام سماعة رأس تكييفية للواقع المختلط. 10

أفضل الممارسات لتنظيم أحداث 
CAT ناجحة )تابع(



العثور على شريك غير ربحي
بما أنك حددت موضوعاً تهتم به اآلن، اختر شريكاً محلياً هنا. أما إذا كنت مرتبطاً بمنظمة غير ربحية ليست مدرجة 

في القائمة بالفعل، فأرسل إلينا مالحظة على wipevent@microsoft.com لضمان مساعدتنا في إضافة 
منظمتك المفضلة. 

اللوجيستيات: مكان إقامة الحدث
إلى جانب توفير مساحة مشرقة وفسيحة، كما أوردنا أعاله، تأكد من البحث عّما يلي:

الوصول إلى اإلنترنت مسألة في غاية األهمية! تأكد من توفر شبكة Wi-Fi ومن قوة اإلشارة في كافة أنحاء 	 
مكان إقامة الحدث. سيمكن هذا األمر الحضور من التجمع والعمل بسهولة حيثما يشعرون بالراحة. كما ُيعد 
توفير المآخذ الكهربائية في كل أنحاء القاعة فضالً عن مقابس الطاقة متعددة الفتحات أمراً ضرورياً. حيث 
سيحتاج األشخاص إلى شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وغيرها من األجهزة الخاصة بهم، لذلك 

يجب أن يكون هناك مقبس طاقة متعدد الفتحات واحداً على األقل لكل حجرة/فريق. باإلضافة إلى ذلك، سيحتاج 
منظمو أحداث CAT إلى مآخذ طاقة ألجهزة الكمبيوتر ومعدات العرض إلخ. 

يجب تقسيم القاعة إلى حجرات، تسع كل منها 4 إلى 6 أشخاص. فيما يقوم فريق عمل مكان إقامة الحدث 	 
بإعداد القاعة بشكل جميل ومنظم، اعلم أنه من المرجح أن تعيد فرقك ترتيب األثاث بما يتالءم مع احتياجاتهم 

طوال اليوم.
وغالباً ما سيكون المشاركون غارقين في مشروعهم لدرجة أنهم سيعملون في األوقات المخصصة لتناول 	 

الوجبات. تأكد من توفير مساحة كافية للسماح بتقديم خدمة الطعام والمشروبات في قاعات اجتماع أحداث 
.CAT

يجب أن يكون مكان إقامة الحدث في موقع مركزي استناداً إلى المكان الذي سيأتي منه المشاركون. وُيعد 	 
اختيار مرفق قريب من محطات الحافالت/القطار/قطار األنفاق أمراً مساعداً. أما في المدن حيث سيقود معظم 

األشخاص سياراتهم للوصول إلى الحدث، فتحقق من توفر أماكن انتظار عامة قريبة.
تأكد من وضع الفتات توجيهية عند كل المداخل لكي يتمكن المشاركون من العثور على القاعة بسهولة. 	 
يساعد توفير المخططات التوضيحية، والسبورات البيضاء، والمالحظات الملصقة وأقالم Sharpie إلخ، على 	 

استلهام األفكار.
يمكن أن تساعد موسيقى الخلفية في الحفاظ على تدفق األفكار االبتكارية. تذكر فحسب، أنها موسيقى خلفية، 	 

فال تجعلها صاخبة بحيث تشتت االنتباه.

أفضل الممارسات لتنظيم أحداث 
CAT ناجحة )تابع(
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مثال: كولونيا لثالثة أيام

اليوم األول
15:00/ 3:00 مساءً  الترحيب والمقدمات

15:30- 16:00/  إعداد السياق:
4:00-3:30 مساءً  تشغيل األلعاب للخير

16:30-16:00  الحديث السريع:
4:30-4:00 مساءً  مقدمة إلى تصميم الحلول

18:00-16:30/  إخراج األفكار/
6:00-4:30 مساءً  تشكيل الفرق

18:00 /6:00  اإلغالق

اليوم الثاني
10:00-9:00/   اإلفطار

ً 10:00-9:00 صباحا

10:00-09:30   الحديث السريع:
10:00-9:30 صباحاً   حكاية قصة عظيمة 

)فيديو(

12:00-10:00/   وقت العمل/
10:00صباحا12:00ً- مساءً  تجوال المرشدين

13:00-12:00/   الغداء
1:00-12:00 مساًء

15:30-13:00/   وقت العمل/
3:30-1:00 مساًء   تجوال المرشدين

16:00-15:30   الحديث السريع:
HoloLens   4:00-3:30 مساًء

18:00-16:00/   وقت العمل/
6:00-4:00 مساًء   تجوال المرشدين

17:00/ 5:00 مساًء   العشاء

18:00 /6:00 مساًء   تسليم األجهزة/

اإلغالق

اليوم الثالث
10:00-9:00/   اإلفطار

ً 10:00-9:00 صباحا

13:00-10:00/   وقت العمل/
10:00صباحاً-1:00 مساءً  تجوال المرشدين

الغداء 13:00 /1:00 مساًء  

14:00-13:00   إنهاء المشاريع
2:00-01:00 مساًء

15:00-14:00   العروض التقديمية
3:00-2:00 مساًء

16:00-15:00   الشبكات
4:00-3:00 مساًء

16:00 /4:00 مساًء   تسليم األجهزة/
اإلغالق
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مثال: سياتل ليومين

اليوم األول
إعداد  7:00-6:00 مساءً  الترحيب واالفتتاح  

السياق: قضية التشّرد 
المعقدة

7:30-7:00 مساءً  العشاء وتشكيل الفرق

8:00-7:30 مساءً  إعالن األفكار وإنهاء الفرق

8:00 مساءً  بدء العمل!

10:00 مساءً  تسليم األجهزة/اإلغالق

اليوم الثاني

10:00-9:00 صباحاً  اإلفطار

10:00 صباحاً  الحديث السريع: مقدمة إلى 
صنع النماذج األولية

وقت العمل/   10:30 صباحاً- 
تجوال المرشدين 12:00 مساءً 

1:30-12:30 مساءً  الغداء والتعلم: مقدمة إلى 
علم البيانات

4:00-1:30 مساءً  وقت العمل/تجوال 
المرشدين

4:00 مساءً  الحديث السريع: حكاية 
قصة عظيمة

6:00-4:30 مساًء   إنهاء الحلول الخاصة بك

6:00 مساءً  العروض التقديمية

7:00 مساءً  العشاء والتواصل

10:00 مساًء   اإلغالق

الملحق أ: التدفقات النموذجية 
CAT ألحداث 

)إصدارات اليومين والثالثة أيام(



المخطط الزمني للتخطيط

قبل 6 أسابيع
 	ً اختر موضوعا
ابحث عن الخبراء في القضية ووجه لهم الدعوة	 
ق مع الخبراء لتثبيت تاريخ )يسهل القيام بذلك عوضاً عن محاولة البحث عن خبراء متوفرين بعد تثبيت 	  نسِّ

التاريخ بالفعل(
فور تحديد التواريخ، اعثر على مكان إقامة الحدث	 
فكِّر في شركات "راعية" يمكنها 	 

توفير مساحة اجتماعات مجاناً أو مقابل تكلفة متدنية	 
توفير الطعام والمشروبات	 
توفير المساعدة من خالل المطورين/المبرمجين، وجهات االتصال مع الخبراء في القضية، إلخ	 

 	Windows Insider لدعوة مشاركين محليين في برنامج WIP ق مع فريق نسِّ
قبل 4 إلى 5 أسابيع

ثبِّت حجز مكان إقامة الحدث	 
د على الخبراء	  أكِّ
ادُع الحضور	 
ل المنظمات التي يمكنها المساعدة على التواصل مع الحضور لمشاركة الدعوة إلى الحدث	  سجِّ

قبل أسبوعين إلى 3 أسابيع
راقب الردود على الدعوات 	 
ادُع حضوراً إضافيين إذا اقتضت الحاجة	 
د على المساحة واطلب الطعام والمشروبات	  أكِّ

قبل أسبوع واحد
أرسل تذكيراً عبر البريد اإللكتروني للذين استجابوا للدعوة	 
ر الخبراء	  د على/ذكِّ أكِّ
اطلب الطعام والمشروبات	 
أّمن المستلزمات مثل شارات األسماء والمالحظات الملصقة واألقالم/أقالم التحديد، إلخ	 
د على الجدول مع كل داعمي الحدث مثل متعهدي توريد الطعام والمشروبات، ومساحة الحدث، 	   أكِّ

والمتحدثين إلخ 
Create-A-Thon يوم أحداث

استمتع بوقتك!	 
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الملحق ب: ما قبل الحدث



قالب الدعوة

مرحباً!
أنا عضو في برنامج Windows Insider، الذي ُيشكل أحد أكبر مجتمعات األشخاص الذين يستخدمون التقنية 

للخير في العالم. يراودني شعور بأنك ذو روح طيبة.
 بسبب العمل الذي تؤديه في قضية }Insert Issue{، أود أن أوجه إليك الدعوة لحضور أحداث

.}Insert Issue{ التي نستضيفها لمعالجة Create-A-Thon
يمكن أن تتخذ المشاريع شكل عمل ما، أو منظمة غير ربحية، أو برنامج، أو جهد تطوعي، أو تغيير العالمة 

التجارية أو أي شيء من هذا القبيل. سنستضيف خبراء من منظمات غير ربحية أو منظمات أخرى يتواجدون 
للحديث عن تفاصيل القضية المحلية )التشّرد أو أزمة السكن، إلخ( وللمساعدة على توجيه الحلول التي ستفيد المدينة 

بشكل فعلي. 
أود أن تنضم إلّي في أحداث CAT(  Create-A-Thon( لبرنامج Windows Insider في غضون بضعة 

.}Topic{ لمعالجة قضية }City Name{ أسابيع. سنجتمع في
اليوم، والتاريخ والوقت )قّسم الساعات لكل يوم حيث قد تتباين األوقات( الزمان:  

اسم مكان إقامة الحدث، والعنوان واسم/رقم القاعة )إذا اقتضى األمر( المكان: 
)Eventbrite ارتباط تشعبي إلى موقع التسجيل )مثل الطريقة: 

يتمثل الهدف من أحداث Create-A-Thon تلك في:
استخدام التقنية إلنشاء ما يفيد المدينة التي نعيش فيها ونحبها بالفعل.	 
إشراك مجموعة أكثر تنوعاً من المبتكرين في مدينة واحدة حتى تتمكن وجهات النظر الفريدة هذه من حل 	 

مشاكل صعبة بطرق فريدة.
إفساح المجال أمام إشراك أفراد المجتمع المحلي مع بعضهم البعض سواء وجهاً لوجه أو افتراضياً فيما بعد.	 

.}City{ في }Topic{ سنعالج القضية المحلية
عكف على إنشاء مبادرة WINsiders4Good#  هذه مشاركون في برنامج Insider لخير المشاركين في برنامج 

 .Insider
ومن خالل تمكين المشاركين في برنامج Insider من إدراك قوة التقنية والمجتمع الثري الذي ينتمون إليه، فإنهم 

سيغيرون وجه العالم. 
نأمل أن تشّرفنا بحضورك وتكون شاهداً على ذلك.
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الملحق جـ: دعوات المنظمات 
غير الربحية



نموذج اليومين: برنامج مفّصل 
اليوم األول *
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 *ُيرجى العلم أنه يجب تعديل وقت البدء استناداً إلى الجمهور المستهدف من الحضور وساعات عمل المكتب 

أو المدرسة المحلية النموذجية.

 Windows الملحق د: برامج مفّصلة تستند إلى دروس فريق
WIP(  Insider( التي تم تعلمها أثناء التنقل

األدواتالتفاصيلعناصر جدول األعمالوقت الجدولاإلطار الزمني

احرص على إعداد المساحة بطريقة ُتفضي إلى االتصال والعمل بشكل جماعي. إعداد المساحة وتحضيرها16:00 /4:00 مساًءقبل ساعة واحدة
التوصية: جّهز المشروبات والوجبات الخفيفة عند الوصول.

لن يحضر الجميع في الوقت المحدد. لذا، أفسح المجال للواصلين بااللتقاء. قد ال وقت االلتقاء16:30 /4:30 مساًء30 دقيقة
يكون هذا ضرورياً إذا كان الجميع يتمتع بدقة فائقة في مراعاة المواعيد كما هو 

الحال في ألمانيا :(

خصص 15 دقيقة لمناقشة سبب جمعك للحضور معاً وما تهدف إلى تحقيقه وما مقدمة البرنامج وإعداد السياق17:00 /5:00 مساًء15 دقيقة
القضية التي ستعالجها المجموعة.

نموذج مجموعة 
PowerPoint

م كل شخص من الحضور نفسه وما يرغب في تقديم المشاركين17:15 /5:15 مساًء30 دقيقة خصص الوقت الالزم لكي يقدِّ
تعلمه أو ما يمكنه تعليمه إلى جانب المهارات التي سيقدمها وأي تفاصيل شخصية 

ممتعة يود مشاركتها.

يجب على أحد ممثلي منظمة غير ربحية محلية، ُيعد خبيراً في القضية، تقديم التعمق في القضايا: المرحلة األولى17:45 /5:45 مساًء15 دقيقة
مناقشة حول مدى تعقيد القضية وكيفية مقاربة منظمته لها وما يحقق نتائج منها وما 

ال يحققها. 

التوصية: إن استضافة ما ال يزيد عن ممثَلين يقدمان أنواعاً مختلفة من الحلول ُيعد أمراً التعمق في القضايا: المرحلة الثانية18:00 /6:00 مساًء15 دقيقة
مثالياً.

اسمح للمجموعة بطرح األسئلة على كال الممثَلين بعد عرضيهما التقديميَّين.أسئلة وإجابات مع الخبراء18:15 /6:15 مساًء15 دقيقة

يلتقي الحضور ويبدؤون بتصفية الحلول والتواصل مع أعضاء فرق محتملين. العشاء18:30 /6:30 مساًء30 دقيقة

اطلب ممن لديهم حلول محتملة أن يقدموا أفكارهم ويذكروا أنواع المهارات تشكيل الفرق وإعالن أفكار الحلول19:00 /7:00 مساًء30 دقيقة
المطلوبة، ثم ساعدهم في تشكيل فريق يشمل مديراً للمشروع ومطوراً/مبرمجاً 

وصاحب موهبة إبداعية لتضمين تصميم/واجهة مستخدم/تجربة مستخدم في الحل 
باإلضافة إلى محرك لتطوير األفكار والترفيه!

ساعة ونصف إلى 
ساعتين

تكون األفكار جديدة في أذهانهم ويتم تشكيل فرق جديدة. امنح الفرق الوقت لتنظيم وقت العمل19:30 /7:30 مساًء
نفسها حول الفكرة ومعرفة كيفية عملهم معاً كفريق.

التوصية: إن استمرار األحداث طوال الليل ينهك األشخاص. لذا، نشجعك على إغالق الحدث 
عند الساعة 9 أو 10 مساًء للسماح للجميع باالستراحة قبل يوم طويل من القرصنة.

9:00-/ 21:00-22:00
10:00 مساًء

اإلغالق



نموذج اليومين: برنامج مفّصل )تابع(

اليوم الثاني *

نموذج الثالثة أيام: برنامج مفّصل
يمكن أن يبقى اليوم األول نفسه بالكامل. أما في اليوم الثاني، فامنح الحضور وقتاً للعمل بدالً من تقديم العروض التقديمية.

اليوم الثالث *
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 *ُيرجى العلم أنه يجب تعديل وقت البدء استناداً إلى الجمهور المستهدف من الحضور وساعات عمل المكتب 

أو المدرسة المحلية النموذجية.

 Windows الملحق د: برامج مفّصلة تستند إلى دروس فريق
WIP(  Insider( التي تم تعلمها أثناء التنقل )تابع(

األدواتالتفاصيلعناصر جدول األعمالوقت الجدولاإلطار الزمني

احرص على أن تكون القاعة بنفس الحالة التي تركتها عليها وعلى ضمان إعداد اإلفطار.إعداد المساحة وتحضيرها8:30/8:30 صباحاًقبل 30 دقيقة

30ً دقيقة يعيد الحضور التواصل مع فرقهم ويتزودون بالطاقة لقضاء يوم ُمفعم باإلنتاجية. اإلفطار9:00/9:00 صباحا
التوصية: قّدم الكثير من القهوة ومواد اإلفطار.

30ً دقيقة  الحديث السريع: 9:30/9:30 صباحا
حكاية قصة عظيمة

فيديو عن كيفية حكاية فيديو: محترف رواية القصص جيمس وايتاكر
قصة عظيمة

تبدأ الفرق باستعراض مشروعها وتعيين المهام، إلخوقت العمل10:00/10:00 صباحاًساعتان

حان الوقت ليستريح الجميع ويتناولوا الطعام ويعودوا إلى المجموعة منتعشين!الغداء12:00/12:00 ظهراًساعة واحدة

تتابع الفرق العمل على مشاريعهاوقت العمل13:00 /1:00 مساًء4 ساعات

تنهي الفرق عروضها التقديميةعشاء العمل17:00 /5:00 مساًءساعة واحدة

تقدم الفرق الحلول التي توصلت إليهاالعروض التقديمية18:00 /6:00 مساًءساعة واحدة

تحصل الفرق على فرصة االلتقاء ومناقشة الحلول المقدمة ومشاركة معلومات جهات االتصال الخاصة الشبكات19:00 /7:00 مساًءساعة واحدة
بهم وإعداد الخطط من أجل التالقي لمتابعة العمل على هذه المشاريع!

إنهاء كل شيء وشكر الجميع على مشاركتهم واإلغالقتسليم األجهزة/اإلغالق21:00 /9:00 مساًءساعة واحدة

األدواتالتفاصيلعناصر جدول األعمالوقت الجدولاإلطار الزمني

احرص على أن تكون القاعة بنفس الحالة التي تركتها عليها وعلى ضمان إعداد اإلفطار.إعداد المساحة وتحضيرها8:30/8:30 صباحاًقبل 30 دقيقة

30ً دقيقة يعيد الحضور التواصل مع فرقهم ويتزودون بالطاقة لقضاء يوم ُمفعم باإلنتاجية.اإلفطار9:00/9:00 صباحا
التوصية: قّدم الكثير من القهوة ومواد اإلفطار.

9:30 صباحاً إلى 3 ساعات
12:30 مساًء

إنهاء العروض التقديمية والنماذج 
األولية

حتى اللحظات األخيرة، تنهي الفرق نماذجها األولية وعروضها التقديمية.

الغداء1:00-12:30 مساًء30 دقيقة

امنح كل فريق وقتاً لكي يطرح حله )10 دقائق( وأفسح المجال أمام األسئلة واإلجابات من الحضور. العروض التقديمية1 مساًء - اإلغالقساعة واحدة فأكثر
ستعتمد هذه الفسحة الزمنية على عدد الحضور والفرق لديك. 

المالحظات الختامية
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عند البحث عن شركاء من المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية، ابدأ بهذه القائمة. إذا كنت ال ترى 
 .wipevents@microsoft.com المنظمة هنا، فال تتردد في التواصل معنا على

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

الملحق هـ: الشركاء من 
المنظمات غير الربحية 

iDEوالمنظمات غير الحكومية

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Doctors without Borders

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

https://www.ngoadvisor.net أفضل 500 منظمة غير حكومية في العالم :NGO Advisor :المصدر



insider.windows.com
wipevent@microsoft.com :اتصل بنا على


