
 1 : رقم لملفا

 حصتانالمدة الزمنية : 

 

      
  

 

 مقدمة :
ينها مؤسسة محمد الخامس من بو  ،في التخفيف من المشاكل االجتماعية التضامنية المنظمات تساهم 

 التي سنحاول إنجاز ملف حولها. للتضامن

 ؟  ما أهم الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة ؟ و نجاز ملفإل المنهجية الخطواتفما 

I. : الخطوات المنهجية إلعداد ملف 
 إلعداد ملف نتبع الخطوات التالية :

II.  أهدافها، هيكلتها، مجاالت عملهاللتضامن  محمد الخامس مؤسسة : 

 تعريفها  
، شعارها "لنتحد ضد 1999مؤسسة تضامنية ذات منفعة عمومية واستقالل مالي أحدثت سنة  -

 الحاجة"

 أهدافها
 لفائدتهمالتخفيف من حدة الفقر عبر االهتمام بشؤون الفقراء والمحتاجين والمعوقين، وإنجاز برامج  -

 تقديم مساعدات استعجاليه إلنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية -

هيكلها 

 التنظيمي

رؤساء  يتشكل من الرئيس )الملك محمد السادس( ومجلس إداري إضافة إلى مجموعة من األطر و - 

 المشاريع..

 .تبرعات المواطنين المالية والعينية، مساهمة شركاء المؤسسة، فوائد األرصدة المجمدة لدى األبناك - مواردها

مجاالت 

 عملها

برامج التنمية 

 المستديمة
 ...محو األمية، التحسيس الطبي وحماية البيئة توفير البنيات التحتية األساسية،  -

 الدعم

 االجتماعي
 إعادة إدماج المعاقين .. .، المحتاجة، دعم المراكز االجتماعيةتوفير العالج للفئات  -

 اإلنساني العمل
مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، عمليات اإلفطار في رمضان، استقبال المغاربة  -

 المقيمين بالخارج ....

 : خاتمة 

التضامني بالمغرب، لهذا علينا  تعتبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن إحدى أهم مكونات العمل الجمعوي

 أن نعمل على دعمها وإظهار أهمية منجزاتها اإلنسانية.

 

 : الخطوة األولى
 إنشاء فريق العمل

 : الخطوة الثانية
تحديد موضوع 

 الملف

 و وضع خطة العمل 

 : الخطوة الثالثة
 البحث عن المعطيات/الوثائق  و تصنيفها

 : الخطوة الرابعة
 تقديم الملف و مناقشته و استثماره

االنضمام إلى مجموعة  .1

 فصلية.

توزيع األدوار بين  .2

أعضاء المجموعة 

)مسير، مقرر، 

 مشارك(

 

تحديد موضوع  .3

الملف، أهدافه، 

 محاوره المؤقتة.

البحث وضع خطة  .4

)العمل( من خالل 

توزيع المهام بين 

 أعضاء المجموعة.

 تحديد مدة اإلنجاز. .5

 

 : البحث عن المعطيات  و الوثائق .6

  بحث ميداني من خالل المالحظة المباشرة

)التقاط الصور، جمع عينات(، أو من خالل 

االتصال المباشر بالمؤسسات المعنية أو 

األشخاص المعنيين، و في هذه الحالة يجب 

تحضير أسئلة االستجواب أو االستمارة 

Questionnaire . 

  البحث عن وثائق متنوعة، مع تحديد

 مصادرها )الصحف، المجالت، األنترنت...(.

 معالجة المعطيات و الوثائق و تصنيفها : .7

  دراسة م/و و انتقاء األهم منها، مع إغناؤها

 برسوم...

 .تنظيم م/و و تصنيفها وفق المحاور المحددة 

 إعداد تصميم نهائي لموضوع الملف : .8

  التصميم يجب أن يكون مركزا، و داال على

 مضمون الملف.

 إنتاج الملف : .9

  تدوين األفكار و إرفاقها بالوثائق الضرورية

)صور،جداول،نصوص....( مع إثبات تاريخها و 

 مصدرها.

 .تسجيل الخالصات و التعليق على ما تم جمعه 

 .)تقديم مقترحات عملية )إنجازات، سلوكات 

 تقديم الملف : .10

  يتم تقديم الملف إلى المدرس مرفقا بتقرير حول

 الملف المنجز.

 المناقشة و االستثمار : .11

  تقوم المجموعة الفصلية بإنجاز عرض حول الملف

 داخل الفصل.

 .تتم مناقشة األفكار و االقتراحات الواردة في الملف 

 .استثمار الملف 

 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

ننجز ملفا حول مؤسسة محمد الخامس 

 للتضامن

 : مفاهيم و مصطلحات

: هي مؤسسة تسعى في أهدافها إلى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد المحلي أو  مؤسسة ذات منفعة عمومية -

 مقيدة باحترام األحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. و هيالجهوي أو الوطني. 
 

 


