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رالتحضیر للنشمرحلة التدقیقمرحلة التألیف
ینایر1

انتھاء التصمیم 
ختام المشروعاألساسي

2022الخریطة الزمنیة للمشروع للعام 

إجراءات تنظیمیة
دیسمبر 30أكتوبر 31فبرایر1

:البدء بالتألیف
تدقیق نھائيمراجعة مباشرة من لجنة التقییم
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مایو30أبریل30

مرحلة التصمیم

تدقیق أولي

قصة نصیة وفق 100
المعاییر

سبتمبر30

انتھاء التصمیم 
النھائي

ة : م�حظة خ یکون مبا�� تکر�ي ا�تطوعني

م بعد اختتام ا�رح�� ا�عنیة �ج

اختیار المصممیناختیار المدققین

تقییم محتوى القصص 
بالتوازي مع التألیف



مرحلة التحضیر: الخریطة الزمنیة

 2022وتستمر حتى نھایة شھر ینایر 2021بدأت ھذه المرحلة مع نھایة العام

تختار المبادرة منسق المشروع وفریق العمل األساسي

ة على أسئلة تكون فرصة للتعارف بین المتطوعین ومنسق المشروع والھیئة اإلداریة في مبادرة ض، كما یتم فیھا توضیح سیر العمل واإلجاب
المتطوعین

تُبنى أساسیات المشروع تحضیرا للجان التألیف والتدقیق والتصمیم

تُنشأ مجموعات على فیسبوك للجان المختلفة
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مرحلة التألیف : الخریطة الزمنیة

أشھر3: المدة الزمنیة

 للمؤلفینیبدأ استقطاب المتطوعین قبل موعد البدء الرسمي ویتم االختیار بناء على نموذج اشتراك

 النصوص وتستمر حتى نھایة أبریلتبدأ المرحلة األساسیة من المشروع وھي التألیف وإرسال فبرایر بدایة مع

شروط القبول
 شھرقصص على األقل في مدة التطوع من بدایة فبرایر حتى نھایة أبریل ویُشترط المشاركة بقصتین على األقل كل 5یشارك كل متطوع ب

 سواء تجاري أو غیر تجاري(القصص المشاركة غیر منشورة مسبقا بأي شكل(

استخدام القالب المخصص من قِبل مبادرة ض ووضع النصوص في األماكن المخصصة

 دلیل التألیفالتحقق من مراعاة بنود

 النشررخصة الموافقة على بنود

 یُنقل النص للجنة التدقیقتقییم المحتوى بعد فحص وقبول نص القصة من لجنة

2

حكايات ض
2



مرحلة التدقیق: الخریطة الزمنیة

شھر واحد وھو شھر مایو: المدة الزمنیة

 للمدققیناالختیار بناء على نموذج اشتراك ویتم یبدأ استقطاب المتطوعین قبل موعد البدء الرسمي

 ء الموعد الرسميأي قبل بد(التألیف بالمشاورة مع المنسق التدقیق بشكل مواز مع انتھاء التقییم األولي للنصوص القادمة من لجنة یمكن أن یبدأ(

لكل قصة یكون ھناك ُمراجعان على األقل لضمان خلو القصة من األخطاء والنواقص األدبیة واللغویة

شروط القبول
 التدقیقدلیل التحقق من مراعاة بنود

 النشررخصة الموافقة على بنود

 قصة على األقل خالل فترة التدقیق20تدقیق

اسبةتُراجع لجنة التدقیق القصص المقبولة، ثم تُنقل القصص النصیة المراجعة للجنة التصمیم للعمل على تصمیم الرسوم المن
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مرحلة التصمیم: الخریطة الزمنیة

أشھر5: المدة الزمنیة

یبدأ استقطاب المتطوعین قبل موعد البدء الرسمي بشھر تقریبا ویتم االختیار بناء على نموذج اشتراك للمصممین

مع بدایة یونیو یبدأ العمل على إضافة الرسوم للقصص وتستمر حتى نھایة أكتوبر

 قصص خالل مدة المشروع بمعدل قصتین شھریا على األقل10یُطلب من المصمم تصمیم

شروط القبول
 التصمیمدلیل التحقق من مراعاة بنود

 رخصة النشربنود الموافقة على

 رالرسوم وبعد التحقق والقبول تُرسل القصص المنجزة لإلدارة لعمل الخطوات القانونیة األخیرة قبل النشالتصمیملجنة تقییمتُراِجع
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التحضیر للنشر: الخریطة الزمنیة

بعد انتھاء مرحلة التصمیم تُراجع القصص مراجعة أخیرة نھائیة

تُضاف البیانات القانونیة للقصص من قبل مبادرة ض

بعد االنتھاء من وضع البیانات تُحضر مبادرة ض للنشر
رفع القصص على مواقع مبادرة ض

 مواقع معنیة بمحتوى الطفل10مشاركة القصص مع

االتصال بدور نشر تنشرھا، حیث أن مبادرة ض تسمح بالنشر والتوزیع بِحكم الرخصة الحرة والتنازل عن الحقوق للصالح العام
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