
 

 دريببرنامج عمل دورة ت

 " مضي صاحبات المشاريع قدما"

 هدف التدريب
 

 كيفية اقامة مشاريع متناهية الصغر .  - أ
 لها .واستغال ةبيئيوال ةاكتشاف الموارد الذاتي  - ب
 وعمل دراسات الجدوى ةنتاجيمهارات التسويق واإل - ج

 
 المحتوى  -
 

 2018 ابريل 19الخميس اليوم االول 
o   تسجيل المشاركين وتوزيع الملف التدريبي والتعارف 
o  التعارف بين المتدربين والميسرين 
o بين الجنسين  ةتشجيع المساوا 

o ادوار النوع االجتماعي 
o  التقييم الذاتي 
o ةوالحالي ةالسابق ةتعريف كل متدرب بنفسه وماهي خبراته العملي 

 ةوماهي افكاره المستقبلي
 

 2018 ابريل 20الجمعه  ثانىاليوم ال
o  تقسيم المتدربين الى مجموعات عمل , مجموعتين واختيار قائد لكل

  ةمجموع
o االولى لنجاح المشروع ةشرح الخصائص العشر 
o مرين ) العقد (عمل ت 
o وشرح من المتدربات حول االخطاء التي تم الوقوع بها من  ةمناقش

قبل المتدربين  في مراحل تصنيع المنتج )العقد( , وطريقة تسويقه , 
 . ةوتحديد سعره في ضوء الخصائص العشر

 
o واهداف المشروع . ةكيفية وضع االهداف الخاص 
o ) تمرين ) خريطة المشروع 

 موقع المشروع وما اسباب هذا االختيار  ) اختيار
 والمعايير التي تم االختيار على اساسها (

  الهدف ( : مهارة االختيار للموقع وبيئة المشروع (
 الناجح .



o ةمها ( وشرحها في شكل قصة ) السيد ةدراسة حال . 
o قات في التسويق والوصول للمواردبيئة المشروع واهمية شبكة العال. 
o ةو االقتصادي ةختيار المشروع المناسب للبيئه االجتماعيكيفية ا . 
o مالحظات حول لعب االدوار. 

 

 2018 21السبت ثالث ال اليوم 
o  الثانيملخص اليوم  
o  ) تمرين ) المزيج التسويقي 
o عن التسويق وكيفية التسويق بنجاح . هق ومقدمتحديد عناصر السو 
o . لعب ادوار لعملية التسويق 
o الفكار المشاريع . عصف ذهني 
o معايير  اختيار وتقييم المشاريع 
o الفكار المشروع ةالنهائي ةالغربل 
o ) دورة االنتاج للمشروع ) دراسة الجدوى 
o مشروع تربية دواجن ( ةمثال مفصل من المدرب ( 
o  اهمية التسجيل وتنظيم الحسابات 
o  لحساب الشخصي عن رأس مال المشروعاهمية فصل االرباح 
o )تمرين سكامبر ( 
o 7شرح فنيات التمرين ال 
o للنموذج ) تكبير ,  7ق الفنيات اليع االدوات على المجموعتين لتطبيتوز

 عادة ترتيب , استخدامات اخرى (إ, استبدال ,  ةتصغير , دمج , ازال
o لمنتجها النهائي مع شرح ماتم استخدامه من فنيات  ةعرض كل مجموع

 )سكامبر(
o ام وتوظيف فنيات سكامبر لتطوير وتحسين المشروع هدف التمرين : استخد

 وتجنب الخسائر  
o ) تمرين ) شبكة كرة الخيطان 
o ةاهمية التشبيك والعالقات االجتماعي  
o على المشروع  ةالمؤثر ةاهمية العناصر المحيط 
o هدف التمرين : التأكيد على اهمية جميع عناصر المشروع 

 
 التدريب العملي

 

االسلوب الذى ت العمل اثناء ورشة العمل وهو م استخدام اسلوب مجموعات
 تدريب  استخدم على مدار ال

 العقد -
 سكامبر -
 ةالخريط -



 شبكة الخيطان -
 

 المخرجات 
 ةالعملي ةتكون لدى المتدربين رؤية افضل لخطواتهم المستقبلي -1
 له ةااللمام بأسس اقامة المشروع والعناصر االساسي -2
الي مشروع , وعمل ) دراسة  ةالالزم ةكيفية الحسابات المالي -3

 الجدوى(
 واهميتها في اختيار نوع المشروع ةاالقتصادي ةدراسة السوق والحال -4
 اهمية اختيار الموقع للمشروع -5
 النجاح المشروع ةالمحيط ةوالبيئي ةاستغالل الموارد الذاتي -6
 للتسويق وللوصول للموارد ةعياماهمية التشبيك والعالقات االجت -7
 االجتماعي وادواره  التعرف على النوع -8

وتأثيرها على مشروعات النساء بالسلب او  ةالمحيط ةالعناصر البيئي -9
 االيجاب وكيفية مواجهتها .

 
  إمكانية التحسين

 
 القامة وانجاح المشاريع ةلمام بجميع الجوانب الالزمزيادة ايام التدريب لإل -

 

 المقترحات 

  ةدماعادة التدريب بشكل اكثر تطورا في الفترات القا -1

 . ةالتدريبي ةاطالة المد -2

واثرها االيجابي في توصيل  ةلفاعليتها الملحوظ ةاكبر للتمارين العملي ةخلق مساح  -3

 المعلومه للمتدربين

في المشاريع مع تعقيب وشرح  ةاضافة فقرات اطول لعرض كل متدرب لخبراته السابق -4

ببت في فشل هذه من المدربات السباب نجاح او فشل ونقاط الضعف والقصور التي تس

 المشاريع .


