
 
 دريببرنامج عمل دورة ت

 " مضي صاحبات المشاريع قدما"
 
 

  لاالواليوم 
 تشجيع المساواة بين الجنسين  االولىالجلسة 
 : تمرين التعارف1التمرين 

تشجيع المساواة بين الجنسين: سباق   2التمرين .
 التتابع في الرسم 

 من خالل سباق الرسم التتابع – التعارف من خالل لعبة االسماء -  
 تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة: تعريفات - 
 ادوار النوع االجتماعي  -  

 المرأة صاحبة المشروع: تستطيع القيام بذلك الجلسة الثانية 
 اكتشاف الخصائص العشرة   3التمرين .

 األولى لنجاح المشروع
 ) تمرين العقد( الخصائص العشرة األولى -  
 

 استراحة قهوة
 كيفية وضع االهداف الجلسة الثالثة  

 كيفية وضع األهداف الخاصة وأهداف المشروع - SMARTالتقييم الذاتي "سمارت"    4التمرين .

 ) استعراض دراسة الحالة على شكل سرد قصة( حالة السيدة مها -   الخصائص العشرة األولى الخاصة بمها   5التمرين .
 الخصائص العشرة األولىمراجعة   -  

 بيئة المشروع: المرأة ليست لوحدها رابعةالجلسة ال
 مالحظات حول لعب األدوار - تطوير مشروعها في بيئتها   6التمرين .

   الثانياليوم 
 بيئة المشروع : اهمية التشبيك والشبكات االجتماعية األولىالجلسة 
 اهمية العناصر المحيطة بالنساء المؤثره على المشروع  - شبكة ُكرة الخيطان 8التمرين .
 أفكار ، فرص، وتحديات المشروع ثانيةالجلسة ال
 ) لتخريج افكار المشروعات من النساء( ذهنيال عصفتمرين ال - عصف ذهني لتوليد أفكار مشاريع  10التمرين .

 روعاتاختيار أفكار المشالتي يتم تقييم و معايير ال  -
 قهوةاستراحة 

 الرسم البياني للغربلة النهائية - الغربلة النهائية ألفكار المشروع 11التمرين .
 التسويق  الثاثهالجلسة 
لعبة المزيج  و مقدمة عن التسويق  12التمرين .
 التسويقي 

  تحديد عناصر السوق  من خالل صورة السوق -

 تسويق   لعب  ادوار لعملية - كيفية التسويق بنجاح  13التمرين .



 الثالثاليوم 
 اإلنتاج، الخدمات، والتكنولوجيا  الجلسة االولى 

 والخدمية اإلنتاجية للمشاريعدورة اإلنتاج:  تمرين -   كل ما يلزم لتطوير المنتج  14التمرين .

  النساءوتأثير استخدامه على مشروعات سكامبر نموذج  -  "نموذج سكامبر" منتجات أكثر وأفضل  15التمرين .
 اإلنتاج، الخدمات، والتكنولوجيا  الجلسة الثانية 

/  السجل النقدي / الصندوق (اهمية التسجيل ومسك الدفاتر  - أدوات مسك تنظيم( الحسابات 16التمرين .
 ) سجل الزبائن

دارة واآلخرين  الثالثةالجلسة   اإلدارة الذاتية وا 
 تمرين بناء البرج  - اإلدارة الذاتية وفريق العمل   17التمرين .
تطوير خطة العمل لصاحبات   18التمرين .
 المشاريع 

 خطة العمل التنفيذية   -

 التقييم الختامي لتدريب  "النساء يمضين قدمًا" الجلسة الختامية 
 


