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تم تصميم وتطوير شبكة سفراء "نحن نحبّ القراءة" العالمية 
كتطبيق للهواتف الذكية، ليستخدمه سفراء وسفيرات القراءة 
ليقوموا بتسجيل أوقات جلسات القراءة لألطفال التي يعقدونها 
وعدد األطفال الحاضرين، وليتواصلوا مع فريق "نحن نحبّ القراءة" 

ويشاركوا قصص نجاحهم.  
سيخلق هذا التطبيق شبكة من التواصل بين جميع سفراء سيخلق هذا التطبيق شبكة من التواصل بين جميع سفراء 
وسفيرات القراءة حول العالم لتتبع سير أداء القرّاء، وللمتابعة 
والتقييم، ولتوفير المعلومات المهّمة للسفراء باستخدام 
التكنولوجيا لضمان وجود مجتمع افتراضي متكامل يعمل بينهم.  
هذا المجتمع االفتراضي سيتيح المجال لبناء القدرات وجمع البيانات 
والتوثيق، باإلضافة إلى مشاركة وتبادل أفضل الطرق لعقد جلسات 

القراءة، مكوّنة بذلك حركة اجتماعية عالمية.   
وسيعمل هذا المجتمع االفتراضي أيضًا على إلهام سفراء "نحن وسيعمل هذا المجتمع االفتراضي أيضًا على إلهام سفراء "نحن 
نحبّ القراءة" ليتعارفوا  ويقوموا بتبادل الخبرات فيما بينهم. وكما 
تقول سفيرة القراءة أسماء: " سيكون بإمكاني التحدث مع سفراء 

"نحن نحبّ القراءة" في األرجنتين!" 

"أعتقد أن هذا التطبيق هو أفضل هدية من الممكن تقديمها لسفراء نحن نحبّ القراءة، ألنه يسّهل التواصل 
بيننا – نحن كفريق نحن نحبّ القراءة- وبين السفراء. كما أنهم سيشعرون بالحماس لمشاركة قصصهم، مما 
سيساعدنا للوصول إلى عدد أكبر من األطفال حول العالم وجعلهم يحبّون القراءة من أجل االستمتاع." ~ سارة 

شاهين, ممثل إقليمي في برنامج نحن نحبّ القراءة. 

شبكة سفراء  
نحن نحب القراءة 
العالمية 



+ 962 6 55 49661
+ 962 6 55 49662

welovereading.org
admin@welovereading.org

38 Dijlah St., Um Uthaina, 
Amman 940555 Jordan 

We Love Reading Global Ambassadors Network is an  
applicaon developed to be used by the ambassadors 
to record the mes of the  reading sessions and the 
number of children aending, and to send requests & 
share success stories. This applicaon will create a 
network for communicaon among all ambassadors 
which will allow them to track performance, 
sustainabilitsustainability, and monitoring and evaluaon easier, it 
will also provide targeted informaon to the 
ambassadors using technology to ensure a 
well-established and funconing virtual community of 
pracce amongst all them.
This virtual community will allow for capacity building, 
data collecon, and documentaon in addion to 
sharing and exchange of best pracces of read aloud 
sessions, creang a global social movement.  
TThe virtual community works to inspire WLR 
ambassadors to get to know each other and learn from 
each other. As Asma -WLR ambassador in Za’atari camp 
-said, “I can talk to a WLR ambassador in Argenna!” 

“I think this applicaon is the best gi that We Love Reading can give to its ambassadors, as it will 
facilitate the communicaon between us – WLR team – and the ambassadors. They will feel 
enthusiasc to share their stories, which will help us reach more children around the world and 
make them love reading for pleasure.”  ~Sara Shahin, WLR Regional Officer.
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