
 

 

 برنامج المرأة العربية في تنظيم المشاريع

 "؟حديثا ست عملك الخاص  ؟ هل أس  على وشك تأسيس مشروعك الخاص   هل أنت

 

 

يصاتدريب  مي بطلب لتشاركي ببرنامجتقد   ل بالكامل، قد أعد خص    جاح في تأسيسلن  على اليساعدك  "ممو 

 !الخاص  مشروعك  تطويرأو  

 
لة من في  العربيةإن  برنامج المرأة   مصر و األردن أمديست في كل  من  مؤسسة تنف ذها سيتيسة مؤس  تنظيم المشاريع هو مبادرة ممو 

 على مهارات العمل، -باللغة العربية  -يوما" من التدريب  15 ينمشاركة في البرنامج ليتلق 02يار المغرب. سوف يتم اخت و لبنان و

ن:يو    تضم 
 

 اجحة فً سوق العملالمبادرة النّ  قّوماتم 
  ٌّسة / المشروع فً لبنانة تسجٌل المؤسّ كٌف 
  ٌّسة أو توسٌعهاة تموٌل إنشاء المؤسّ كٌف 
 تقٌٌم المجازفة و دراسة الجدوى 
  ّالت ًّ  خطٌط اإلستراتٌج
  فق النقديّ دّ و الالمحاسبة 
 خدمة العمالء 
 مهارات البٌع 
 
 

 : ذلك باإلضافة إلى
 

 نساء تدٌرهاأو مؤسسات أنشأتها  ةستتم زٌارة بضع 
 حضر الجلسات سٌدات أعمال ناجحاتست 
  ستحّضر كل من المشاركات خطة عمل 
 ٌ المساهمة بتموٌل أعمالهنّ  ستطٌعسوف ٌتم تعرٌف المشاركات على من 
  باستشارة خبراءسوف تحظى المشاركات (mentors ) ٌّّة مشارٌعهن الجدٌدة أو على توسٌع أعمالهنّ  أسٌستعلى  لمساعدتهن  الحال

 سوف تتم مراقبة التطّور الفردّي للمشاركات خالل البرنامج 
 ل ًّ  لتبادل النصائح، الخبرات و قصص النجاحات التً حقّقنها تقٌٌم تطّور كالّ منهّن وسوف ٌجتمع أفراد الفرٌق المحلّ
 البعض، سواء أكّن فً البلد  و دعم بعضهنّ  من التواصل نهنّ الذي سٌمكّ خدام منتدى أمدٌست اإللكترونً ستتمّكن المشاركات من است

 نفسه أم فً البالد األخرى
 
 



 مىاعيد و أوقات الحدريب: المكان:                          

 ثُشود دقبفُأدذ  غشفخ اجزًبػبد فٍ

 الدمب" إػالَهعُزى 

          

 

 

 جهغخ رًهُذَخ - رششٍَ انثبٍَ 02، ثالثبءان
 انثبٍَ رششٍَ 02 ،جًؼخان و انثبٍَرششٍَ  02 ،سثؼبءاأل

 انثبٍَرششٍَ  08األسثؼبء،  و انثبٍَرششٍَ  07انثالثبء، 
 رششٍَ انثبٍَ  22 ،جًؼخان

 كبَىٌ األّول 5و األسثؼبء،  كبَىٌ األّول 4 انثالثبء،

 كبَىٌ األّول 7انجًؼخ، 

 كبَىٌ األّول 20و األسثؼبء،  كبَىٌ األّول 22انثالثبء، 

 كبَىٌ األّول 24انجًؼخ، 

 كبَىٌ األّول 29و األسثؼبء،  كبَىٌ األّول 28انثالثبء، 

 كبَىٌ األّول 02انجًؼخ، 

 شاثؼخصجبدب و رُزهٍ ػُذ ان انؼبششح و انُّصفكم انجهغبد رجذأ ػُذ  

 ظهشثؼذ ان و انُّصف
 

 جقديم الطلب:
 

 خ و أسعهُهب:اإلَكهُضَّ  انهغخ أوانؼشثُّخ  إيألٌ االعزًبسح ثبنكبيم ثبنهغخ
  

 222يمغى  989901-01ػجش انفبكظ إنً:                                   
 ajerab@amideast.orgػجش انجشَذ اإلنكزشوٍَ إنً:                       

 أيذَغذ، ثُبَخ انجبصسكبٌ، شبسع سَبض انصهخ، عبدخ انُجًخ             شخصُّب إنً:                           
  

ل 11ة لحسليم الطلبات: مهلخر ا    0210، جشريه األو 
  

 

 لمعلىمات إضافي ة

 

 ajerab@amideast.orgثشَذ إنكزشوٍَ  ، 024يمغى 989901-01 نجُبٌ، هبرف /اإلرّصبل ثأنُغىٌ جشاة فٍ أيذَغذ

_______________________________________ 
 

 أمديسث حىل

انششق  يكزجب" فٍ  02. ػجش أكثش يٍ ػبيهخ فٍ أَشطخ دونُخ فٍ انزؼهُى وانزذسَت وانزطىَش أيذَغذ هٍ يُظًخ غُش سثذُخ أيُشكُخ ثبسصح

يىظفب" يذزشفب" و يزفبَُب"، رمذو أيذَغذ خذيبرهب و ثشايجهب نزذمُك انًغبواح فٍ انفشص  652و ثًب َفىق ػٍ  األوعظ وشًبل إفشَمُب

غىق انؼبنًُخ. يكبرت أيذَغذ نهُجبح فٍ انانًطهىثخ انًهبساد انهغىَخ و انًهُُخ رطىَشهب، دػى انًؤعغبد انًذهُخ، و رطىَش وانزؼهًُُخ  

، األسدٌ، انكىَذ، نجُبٌ، انًغشة، ػًبٌ، انًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ، رىَظ، اإليبساد انؼشثُخ انًزذذح، انضفخ ، انؼشاقيزىاجذح فٍ يصش

  www.amideast.orgاإلنكزشوٍَ انًىلغصَبسح بفُخ، انشجبء ، و انًٍُ. نهذصىل ػهً يؼهىيبد إضانغشثُخ/غضح

 حىل مجمىعة سيحي المصرفية

دونخ وَجهغ ػذد ػًالئهب اكثش  262انًبنُخ، ار رُزشش فٍ أكثش يٍ  بدانًمذو انشئُغٍ ػهً يغزىي انؼبنى نهخذي انًصشفُخ رؼزجش يجًىػخ عُزٍ

رىفش انًجًىػه نؼًالئهب ثبلخ يٍ انخذيبد انًصشفُخ انشخصُخ ويهُىٌ ػًُم يٍ االفشاد وانششكبد ويؤعغبد انمطبع انؼبو.  022يٍ 

. نًضَذ يٍ وانثشواد واالئزًبَُخ، اضبفخ انً انخذيبد انًصشفُخ نهششكبد وخذيبد االعزثًبس وانزأيٍُ وانىعبطخ انًبنُخ واداسح األصىل

 www.citigroup.com انًؼهىيبد، َشجً صَبسح انًىلغ

 حىل مؤسسة سيحي االجحماعية

رمذو يؤعغخ عُزٍ االجزًبػُخ انذػى نهًُظًبد انزٍ رغبػذ انُبط فٍ رذغٍُ دُبرهى وًَى أػًبنهى وششكبرهى وكزنك يغبػذح انًجزًؼبد فٍ 

االصدهبس دىل انؼبنى. رىجه يؤعغخ عُزٍ انًُخ انًمذيخ يُهب ثصفخ أعبعُخ إنً أسثؼخ يذبوس أعبعُخ هٍ: انزًىَم يزُبهٍ انصغش، رطىَش 

نصغُشح، رؼهُى انجُم انمبدو وثُبء انًجزًؼبد، ورطىَش انمذساد انًبنُخ نهًجزًؼبد. كًب رؼًم يؤعغخ عُزٍ االجزًبػُخ يغ انًؤعغبد ا

ششكبئهب يٍ يؤعغبد انزًىَم يزُبهٍ انصغش ورهك انًؼُُخ ثذػى انًؤعغبد انصغُشح نذػى انجشايج انخبصخ ثبعزذايخ انجُئخ ورطىَش انذهىل 

   www.citifoundation.com  بل. ونًضَذ يٍ انًؼهىيبد، َشجً صَبسح انًىلغانخالّلخ فٍ هزا انًج

http://www.citifoundation.com/

